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ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI

» dveh pomorih 10.000 nb ]
Je krivec v elike m o rije rib v Mirni iz p u s t 8 . 0 0 0 kub ik o v v o d e iz m ire n sk e g a b a z e n a ?
Minuli teden smo na zadnji strani poročali O doslej
največjem pomoru rib v
w : - c. j
Mirm. Slednjič je stekla tudi
preiskava, ki naj bi nedvoumno pokazala na prave
krivce, vendar, kot so nam
povedali v torek na UJV
Novo mesto, preiskava še ni
zaključena. Čakajo pred
vsem na strokovne ugotovit
ve analize poginulih rib in
vode.
Slednje pripravljajo počasne
je, kot je potekal pom or v reki.
Jože Florjančič iz Brune vasi,
upokojeni delovodja novomeške
Splošne vodne skupnosti (in
ribič že nad 20 let), nam je pred
zadnji četrtek dejal, da česa
podobnega ne pom ni, čeprav se
pom ori vrstijo skoraj leto za
letom . Tudi sevniška ribiška dru
žina Heroja Maroka še ni zbrala
vseh podatkov o d svojih štirih
pododborov. R ačunajo, da je v
Mirni poginilo nad 10.000 veli
kih rib. R ibiči so bili o b žalost
nem pogledu na bele trebuhe
m rtvih rib v reki presenečeni
tudi nad velikostjo posam eznih
vrst rib.
Na UJV so nam zatrdili, da
bodo ugotovitve preiskave znane
te dni, biologinja Vovkova iz
republiškega Zavoda za ribištvo
pa nam je v torek povedala, da je
šlo v Mirni za tren u tn o zadušitev
rib. Analize vode do tega dne še
niso bile pri kraju. Na naše vpra
šanje o neposrednem krivcu ribje
morije je tovarišica Vovkova
odgovorila, da gre za stalno
onesnaževanje reke. O b takšnih
odplakah se gošča useda na dno
struge, če pa gre v tej rečici za
tolikšen sunek, kot g a je povzro-

čil izpust bazena pod m irenskim
gradom (pravijo, da drži 8.000
kubičnih m etrov vode), organske sestavme pozro kisik, ki ga je

ob tako toplf VO(li (šlo ’je £

izredno nizko stanje vode, okrog
50 o d s t manj pretoka) sicer
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ŽRTVE RIBJE MORIJE Kapitalne sulce, some, kle
ne, platice in druge ribe,
katerim niso prišli do živega
izkušeni ribiči, je v Mirni
dvakrat zapored zahrbtno in
v trenutku pomorila godlja z
dna reke. (Foto: Železnik)
V torek, 6. julija okrog lo .
ure, so m irenski bazen začeli
prazniti, že čez pičlo uro pa so
začeli ribiči dvigati preplah.
K ončne ugotovitve o številu in
teži pom orjenih rib bodo vse
kakor še bolj žalostne. Na bre
govih Mirne okrog Brune in
Martinje vasi, kjer je bila pred
leti izvedena regulacija, sipo na
travniku videli tudi po 10 cm
široke razpoke.
A LFRED ŽELEZNIK

Posavje vedno odprto navzven

Kanal umazanije

T o d o k a z u je jo številn e integracije, ki segajo d a le č č e z o b č in s k e m eje

K ostanjevica
zah teva:
„ N e o n e s n a ž u j te K rk e !"

V Posavju je vloga medobčinskega sveta ZKS pomembna iz več
razlogov. Ta organ je podpiral politiko odprtosti, povezovanja v
regiji in čez njene meje, kjer je to potrebno in koristpo. Boril seje
proti zapiranju v podjetniške in občinske okvire, proti monopoli
stičnim težnjam vseh vrst. Deloval je kot usklajevalec medobčin
skih potreb in interesov ter s takšnim načinom utrjeval akcijsko
enotnost komunistov v regiji. Občinska konferenca ZK v Brežicah
mu je na zadnji seji ob sprejemu poročila sveta priznala to vlogo,
pa tudi uspehe pri novih oblikah organiziranosti komunistov.

Ogorčeni

Povezovanje je svet pospeševal
predvsem za področja industrije,
km etijstva, zdravstva, bančništva,
šolstva in kulture ter javne uprave,
želeč s tem racionalizacijo in poeno
tenje, kar vsebuje že tudi koncept
regionalnega razvoja Posavja.
M edobčinski svet ZKS sc je zlasti
aktivno vključeval v razpravo o pro
blem atiki manj razvitih obm očij in
obm ejnih obm očij z zahtevo, da bi
zakon priznal nerazvitost ne le
Kozjanskem u, am pak tudi krajem
na Gorjancih, ki se razprostirajo na
obm očju brežiške, krške, novo
meške, črnom aljske in m etliške ob
čine. Zavzemal se je za večje vlaga
nje na ta obm očja, kar bi lahko do
segli s stimulativnejšim i pogoji.
Povezovalne procese je obravna
val svet zelo na široko in danes la
hko ugotavlja, da se je obm očje m o
čno odprlo navzven, kar dokazujejo
številne integracije in druge oblike
povezovanja. Ob tem pa vzporedno
tečejo priprave za enotno organizi
ranost šolstva v regiji, za integracijo
zdravstvene službe itd. Na njegov

predlog je bila ustanovljena poslovna skupnost za turizem , področna

Na D o le n js k e m o b s o ja jo
av strijsk o u z a k o n je n je ra z 
n a r o d o v a n ja m anjšin

Stresli
so se
Gorjanci

Po sprejetju zakonov o
popisu prebivalstva in narod
nostnih skupinah v avstrijskem
parlamentu, ki sta v nasprotju s
človeškimi pravicami koroških
Slovencev
in
gradiščanskih
Hrvatov ter z določili avstrijske
državne pogodbe, je zavladalo
ogorčenje tudi na Dolenjskem.
Brigadirji druge izmene mladin
skih delovnih brigad

Naprave
astromskogeofizikalne opazovalnice na
Golovcu so v ponedeljek
zjutraj zabeležile tri potrese
s središčem pod jugozahod
nim obrobjem Gorjancev.
Najmočnejši sunek je bil ob
5.40, dosegel je peto stopnjo
po
Mercallijevi
lestvici.
Sunek ob 7.07 je imel moč
O B IS K A L I B A Z O 2 0
četrte, sunek ob 7.43 pa
V
soboto se je mudila na Bazi tretje do četrte stopnje po
20 delegacij* univerzitetnih delavcev
Mercalliju.

iz Budimpešte, ki so jih v Slovenijo
in na Dolenjsko povabili kolegi z
ljubljanske
univerze.
Madžarski
gostje so z veliko pozornostjo poslu
šali najbolj zanimive drobce iz zgo
dovine Baze 20, edinstvenega spo
menika slovenskega narodnoosvobo
dilnega boja.

Strokovnjaki trdijo, da potres
pod Gorjanci ni povezan s po
tresi v Benečiji, povzročili so ga
tektonski prem iki v globini 5 do
8 kilom etrov. Potres so čutili po
vsej Dolenjski, številni ljudje so
jadrno odhiteli na prosto.

„Suha krajina 76“ med drugim me
nijo: „Protestiram o proti taki obliki
piitiska in reviziji državne pogodbe,
saj to pom eni kršenje listine OZN o
človekovih pravicah, katere pod
pisnik je tudi Avstrija. Pozivamo vso
m ladino in delovne ljudi v Jugosla
viji, da še enkrat pokažejo in izrazijo
e notno podporo našima manjšina
m a.”
Avstrijski vladi so poslali pro
testno pismo dolenjski borci za
severno mejo, ki so se v nedeljo
zbrali v Dolenjski galeriji v Novem
• mestu. Vojaki generala Maistra
menijo, da se ne m orejo in ne bodo
sprijaznili z odločitvijo o prešte
vanju manjšin na Koroškem in Gra
diščanskem.

Večer s kiparjem Stovičkom
V o šč ila za njego vo 8 0 - le tn ic o — U m e tn ik je p o k lo n il svoja d e la in a te lje krški o b č in i
Prostorni atelje Vladimira
Štovička v Leskovcu je bil v
petek skorajda pretesen za vse
obiskovalce, ki so prišli pozdra
vit umetnika in so mu zaželeli
vse dobro ob njegovi 80-letnici.
Srečanje s kiparjem so priredili
kulturna skupnost Krško, Do
lenjski kulturni festival Kosta
njevica in Galerija Krško ter ga
združili z ogledom umetni
kovega življenjskega dela. V
okolju, kjer mojster Štoviček

gospodarska zbornica in uresničenih
več drugih sklepov.
J. TEPPEY

ustvarja že dolgo vrsto let, je
bila proslava za vse prijetno, ne
prisiljeno doživetje.

Slovesnost se je nadaljevala v
dom u Svobode v Krškem, kjer je
občinstvo napolnilo dvorano do

Umetnika in njegovo delo je zbra
nim
predstavil
likovni
kritik
prof. Janez Mesesnel. Predsednik
krške občinske skupščine Silvo
Gorenc je nato izročil slavljencu
listino s posebno zalivalo občinske
skupščine ob njegovem življenjskem
jubileju. Um etniku so nato voščili
učenci osnovne šole iz Krškega,
mešani pevski zbor Viktor Parma iz
Krškega pa je poklonil jubilantu kra
tek koncert.

(Nadaljevanje na 4. strani)

B R IG A D A RK
V SU H I K R A J I N I
V
nedeljo, 18. julija, bo prišla v
Suho krajino brigada RK, ki bo
imela ime po partizanskem zdrav
niku dr. Pavlu L unačku. Brigadirji
te brigade bodo v Suhi krajini orga
nizirali p otujoči vrtec za 75 otrok
(40 iz novomeške in 35 iz kočevske
občine), pomagali bodo pri asanacijah vodnjakov in urejanju dom ačij v
vasi Viseječ ter nudili pom oč social
no in zdravstveno šibkim občanom .
Brigado bodo sestavljali dijaki in
študentje zdravstvenih šol ter višje
šole za socialne delavce, dijakinje
vzgojiteljske šole ter dijaki tehniških
šol in delavci iz delovnih organizacij.
Brigada „Dr. Pavel L unaček" bo
ostala v Suhi krajini do 8. avgusta.

ŠE D V A S U N K A
V TOREK
V
torek popoldne so v krajih
pod Gorjanci ljudje spet začutili
precej m očan potresni sunek,
slabih deset m inut zatem pa še
enega. Kaj nam je povedala
inženirka Majda Hržič o tem , ko
smo po telefonu poklicali astronomsko-geofizikalni observatorij
na Golovcu v Ljubljani?
„Prvi potresni sunek smo za
beležili ob 13. uri 10 m inut in
53 sekund. E picenter je bil na
jugovzhodnem obrobju G orjan
cev, kjer se je aktiviral prelom na
črti Težka voda-Trdinov vrh. Tu
je bila jakost sunka 5. do 6
stopnje po Mercallijevi lestvici.
Spremljalo ga je bobnenje. Ob
13. uri in 20 m inut smo zabe
ležili drugi sunek, ki je imel v
epicentru jakost do 3. stopnje.
Zaradi sestave tal je prišlo do
dodatnih potresnih učinkov in
celo občutka večje jakosti po
tresa na področju Trške gore in
Smarjete. Z obm očja obeh
sunkov smo prejeli tudi nekaj
telefonskih sporočil, ki govore o
rahlih poškodbah na nekaterih
zidanicah. O večji škodi ali po
škodbah ljudi ta čas še nimam o
poročil. Po dosedanjih podatkih
naj bi imel prvi sunek na ožjem
obm očju Novega m esta jakost 5.
stopnje."
m.

S R EČ A N JE LOVCEV
V
nedeljo, 18. julija, vabijo lovci
na slavje pri lovski koči na Bizelj
skem , kjer bodo razvili prapor
bizeljske lovske družine. Na prosla
vi, ki sodi v okvir praznovanja
35-letnice vstaje, bo govoril predsed
nik Lovske zveze Slovenije. Na slav
ju se bosta pobratili lovski družini
Bizeljsko in Begunje, nato pa bodo
podelili
odlikovanja
zaslužnim
članom . Prireditev bo popestril
kulturni program .

Kostanjeviška SZDL je z
ostalimi družbeno politič
nimi organizacijami in dru
štvi pred dnevi pripravila jav
no tribuno, da bi opozorila
na vse večje onesnaževanje
reke Krke. Četudi so se raz
mere ,,bisera Dolenjske"
tisti dan že nekoliko spreme
nile na boljše, pa so bila
pred dnevi take, da so med
obrečnim
prebivalstvom
povzročile skoraj preplah.
Viri onesnaževanja so prej ko
slej znani, to so odplake iz ne
katerih novom eških industrijskih
delovnih organizacij, ki ob dvigu
tem perature rečne vode povzro
čajo kem ične procese, da posta
ne voda tem norjave barve. Vse
to se poslej ne bi več smelo po
navljati, ne samo zarati naveza
nosti ljudi na reko in varstva
okolja, marveč tudi zaradi na
črtov, da bi se tod poslej še v
večji meri razvijal izletniški
turizem.
Ob vseh teh ugotovitvah so že
v pripravah na javno tribuno
sprejeli nekaj sklepov, ki jih
bodo
morale
podpreti vse
občine in krajevne skupnosti ob
Krki, če hočejo, da bi bili res
učinkoviti in bi z njimi čim prej
uspeli. Po kom isijskem ogledu
največjih onesnaževalcev naj bi
le-ti čim prej izdelali programe,
ki bi prinesli dolgoročno rešitev
tega problem a in ki naj bi bili
sestavni del sanacijskega progra
ma reke Krke, za katerega bodo
zadolžili o b m očno vodno skup
nost in za katerega bo treba pod
pisati
poseben
samoupravni
sporazum . Ob tem , kar so doslej
zamudili, ko onesnaževalci niso
upoštevali predpisov o varstvu
okolja, bodo prve uspehe seda
nje akcije pregledali še pred kon
cem leta. Prav bi bilo, če takrat
nekdaj tako čisti reki Krki ne bi
bilo treba ponovno „biti plat
zvona“.
Ž. S.

OBISK V GALERIJI - Predsednik predsedstva SR Slovenije Sergej
Kraigher je obiskal tudi Dolenjsko galerijo, kjer so ga seznanili z
načrti za gradnjo muzeja NOB. (Foto: Markelj)

0 razvoju naj odločajo delavci in kmetje
V n a č r t o v a n j u s r e d n je r o č n e g a razvoja o b č i n e u p o š te v a ti in te re se in m o ž n o s ti — O b isk p r e d s e d n ik a p r e d se d s tv a SR
S lovenije v N o v e m m e s tu in Ž u ž e m b e r k u .

*
t
SLOVESNI TRENUTKI. Akademski kipar in medaljer Vladimir
Stoviček na petkovi svečanosti v svojem ateljeju v Leskovcu, kjer
so mu za 80-letnico čestitali številni znanci, prijatelji in ob ču do
valci njegovih umetnin. Jubilant je poklonil svoja dela občini
Krško. Občinska skupščina mu je na seji vseh zborov 9. julija iz
rekla posebno zahvalo. Na sliki: predsednik skupščine Silvo Gorenc
bere besedilo zahvalne listine na slovesnosti v umetnikovi delavnici.
(Foto: Alfred Železnik)

7. julija se je v novomeški občini mudil na delovnem obisku
predsednik predsedstva SR Slovenije Sergej Kraigher ter se z razšir
jenim političnim aktivom občine, predstavniki gospodarskih orga
nizacij in samoupravnih interesnih skupnosti kritično pogovarjalo
splošni problematiki novomeške občine, o srednjeročnem načrto
vanju razvoja v krajevnih skupnostih in občini kot celoti, o proble
mih delovnih organizacij in o razvoju kmetijstva na Dolenjskem.
V času celodnevnega obiska je
Sergej Kraigher po razgovoru pri
predsedniku
novomeške
občine
obiskal Industrijo m otornih vozil,
kjer si je ogledal proizvodne prosto
re in se pogovarjal s predstavniki sa
m oupravnih
organov, d ru ž b e n o
političnih organizacij in s poslovod
nimi organi o položaju in problem ih
razvoja IMV. v popoldanskem delu
obiska si je predsednik predsedstva
SK Slovenije ogledal načrte za grad
njo muzeja NOB in Dolenjsko galeri
jo, nato pa nadaljeval začete dopol
danske pogovore in se kritično do
taknil vprašanj razvoja kmetijstva v

novomeški občini. K onkretneje se je
o tem vprašanju razgovarjal s pred
stavniki km etijske zadruge Žužem 
berk in s- km eti na obm očju zadru
ge.
Ce bi morali razgovore Sergeja
Kraigherja kar najbolj jedrnato
označiti, bi ne mogli mimo najkritičnejše in najtehtnejše pripom be, ki
je obveljala na vseli ravneh pogo
vorov. Kraigher je vedno znova po
udarjal, da je treba dosledno izpe
ljati in uresničevati ustavna določila
in določila Zakona o zdniženem de
lu ter dati delovnim ljudem , delav
cem in km etom , resnično m ožnost

odločanja, kako se bo na Osnovi nji
hovega dela in dohodkov iz tega de
la razvijalo gospodarstvo in negospo
darstvo v občini.

PRED DELAVCI
N IC S K R I V A T I

predvsem učvrstiti doseženo stopnjo
razvoja in se boriti za večjo pro
duktivnost, boljšo organiziranost in
kvaliteto dela. To naj bo osnova raz
voja. Kar se tiče razvoja številnih
drugih področij, v katerih je novo-

(Nadaljevanje na 4. str.)

Ko so Sergeja Kraigherja seznanili
z dosedanji 111 in načrtovanim razvo
jem novomeške občine, je opozoril,
da smo načrtovali razvoj vse preveč
po starem ter da je naloga občine

SLA V JE NA B O H O R JU
Na praznik dneva vstaje, 22.
julija, prireja krajevna organizacija
Združenje borcev Senovo že tradi
cionalno proslavo na Bohorju.
Borci, mladina in drugi o bčani bodo
obiskali Ložce-Jelšo, kjer vsako leto
počastijo spomin na vstajo sloven
skega naroda.

V prvi polovici tedna je
bilo sončno in vroče s tem 
peraturami okoli 30 stopinj.
V drugi polovici tedna bo še
naprej deloma sončno, po
gostost neviht bo manjša,
vročina bo nekoliko popu
stila.

tedenski
mozaik
V tem trenutku, ko pišem o
te vrstice, še ni gotovo, kje se
bo spustil am eriški Viking. Še
vedno iščejo najbolj prim em o
m esto za pristanek na Marsu.
A m eriški listi razlagajo velik
interes za vesolje s človekovo
po treb o p o iskanju neznanega.
Kakšen pom en ima le t na Mars,
se sprašujejo ameriški bralci?
Ves p o d vig bo stal milijardo
dolarjev.
To investicijo zagovarjajo
takole: človeštvu se odpirajo
nova obzorja, hkrati s tem se
razvija naša tehnika. S televizij
skimi kamerami na avtom atskih
postajah slikajo našo Zemljo,
ugotavljajo p ozicije depresij neviht, iščejo, rudo, opazujejo
eventuelne požare pa tudi, kako
se širi sušni pas na naši Z em lji
Ta rubrika naj b i imela nekaj
elem entov zanim ivosti iz sveta.
S tem kratkim uvodom sm o
vsaj
malo
zadostili
temu
namenu. Z daj bom o takoj
skočili „ v sredo dogodkov".
S m o že na Srednjem vzhodu nekateri bi želeli, da bi za vsako
ceno pisali Bližnji vzhod. M i
uporabljamo dosledno prvo va
rianto,
ker
dogodkov
v
arabskem svetu ne m orem o
nikoli om ejiti zg o lj na nekaj
držav blizu Sredozemlja.
K a j se dogaja v Libanonu?
N a to vprašanje je tako te žk o
odgovoriti k o t na vprašanje, kaj
se dogaja v osrčju naše Zemlje.
V Libanonu im am o državljan
sko vojno v pravem pom enu
besede - vojno arabskega stila.
Sredi dim a nihče ne vidi ognja
- p reveč se kadi. K d o dobiva v
Libanonu? Sirija? K d o iz
gublja - Palestinci? A li bo
prišlo d o razdelitve Libanona?
Samo to ne! To ne bi bila
rešitev. Libanon je drama vsega
arabskega sveta, razpada najbolj
razvita arabska država. Pravza
prav Libanona ni, tako pišejo
ameriški listi.
Kaj, če bo ta virus zajel tudi
druge arabske dežele. Č e se bti
razširil na A friko? V zadnjem
trenutku so preprečili državni
(ali vojaški) udar v Sudanu.
Vseeno je terjal poskus kar 700
človeških
žrtev.
Materialno
ško d o pa cenijo zelo visoko, saj
so uporniki p ri umiku za žg a li,
cele vasi in uničili vso svojo
m otorizacijo.

Pomanjkanje zahteva red
Hkrati z zajamčenimi cenami
živine je bil sprejet zakon, da
mesnice dobijo za vsak kilo
gram govedine in svinjine, ki jo
prodajo svežo, okoli 3 din komp n z a cije (nadomestilo iz druž
benih sredstev), če so za govedo
ali prašiča plačali najmanj 10
odstotkov več, kot je zajam
čena odkupna cena. Take kom
penzacije pa ni za meso, ki ga
predelajo v mesne izdelke ali ga
izvozijo. Kljub temu je mesnih
izdelkov dovolj in izvoz mesa je
porasel prek letošnjega načrta.
Tudi tu bi bilo treba iskati na
pake.
Cene mesa bo prav gotovo
treba usklajevati z drugimi ce
nami. To pa je treba delati
resno. Začasen skok odkupnih
cen lahko pozneje povzroči ž i- '
vinorejcem tako škodo, kot so
jo doživeli pred dvema letoma.
Cene živine naj bi rasle le to 
liko, da pozneje ne bi padale.
Tega ni m oč urejati z brez
glavimi zahtevami po visokih
cenah, kadar občasno primanj
kuje mesa, tem več le z resnim
družbenim dogovorom o raz
voju živinoreje in preskrbe z
mesom. S takim dogovorom to
rej, ki bo preprečeval ah vsaj
m očno blažil skoke in padce
cen živine ter bo usmerjal rejo,
med drugim tudi z ustreznimi
odkupnimi cenami - tako, kot
bo najbolj ustrezalo dom ači po
rabi in izvozu. Čas za to je go-

O živini se veliko več raz
pravlja takrat, ko je v mesnicah
premalo mesa, kot takrat, ko ži
vinorejci morajo prodajati pi
tance pod ceno ali jih sploh ne
morejo prodati. Glas živino
rejcev se ne sliši tako daleč kot
negodovanje porabnikov mesa.
Morda bo sedanje pomanjkanje
pospešilo pripravo in sprejem
družbenega dogovora o živino
reji za vso državo, saj je na
rešetu že več kot dve leti. Mor
da bo le prevladalo spoznanje,
da je na mesnem trgu in pri od
kupu živine potrebno več reda.
Ob sedanjem pomanjkanju
mesa mnogi poskušajo speljati
vodo le na svoj mlin. Razlage in
utemeljitve, zakaj v mesnicah ni
dovolj mesa, in predlogi, kako
ga zagotoviti več, si pogosto
m očno nasprotujejo. Pojavili so
se tudi zagovorniki velikega
uvoza sojinih tropin in drugih
dragih sestavin krmil, češ da bi
z izvozom mesa zaslužili veliko
deviz.
Nekateri mesarji trdijo, da
imajo pri prodaji 1 kg mesa 4
do 7 dinarjev izgube. C e bi zvi
šali ceno mesa le do kritja iz
gube, živinorejcem gotovo ne bi
plačali za živino več kot zdaj.
Morda ne vsi, le tisti, ki trdijo,
da živino morajo plačevati po
višji ceni od zajamčene. Za tem
pa se lahko skriva marsikaj.

Ob tem je delegatom v republiški skup
ščini obširneje spregovoril predsednik repub
liškega izvršnega sveta Andrej Marinc.
Poudaril je, da je to že naš peti srednjeročni
razvojni načrt - torej petletni razvojni plan
- in da smo tokrat ob pripravah zanj že kar
najbolj upoštevali vsebinsko zasnovo novega
zakona o združenem delu ter zakona o druž
benem planiranju. Tokrat smo se prvič tako
lotili izdelave petletnega plana, je poudaril
Marinc, da smo hkrati zastavili planiranje na
vseh ravneh in področjih družbene repro
dukcije; tokrat se delavci zares že osebno
izrekajo o svojih ter skupnih in splošnih
družbenih ciljih — soočajo se s celoto svojih
pravic in dolžnosti.
V našem tokratnem srednjeročnem raz
vojnem planu — je še dejal Marinc — smo v
želji, da bi bila naša predvidevanja realna,
težili k realnemu predvidevanju dohodkov, k
jasnemu usmerjanju dohodka za razširjeno
reprodukcijo ter za potrebe osebne, splošne
in skupne porabe, pa tudi k večji poslovni in
dohodkovni povezanosti med TOZD in dru
gimi soodvisnimi dejavniki v procesu druž
bene reprodukcije. To z drugimi besedami
pom eni, da smo se zares potrudili, da bo naš
sedanji srednjeročni družbeni razvojni načrt
odseval vse samoupravne sporazume in druž
bene dogovore, ki pomenijo hkrati z dogo

Posvetovanja za sestavo nove italijanske vlade so se začela v ponedeljek. Italijanski zunanji minister
Mariano Rumor (na sliki) se je pivi oglasil v palači predsednika republike Leoneja. Le-ta je sprejel tudi
Alda Mora, bivšega premiera. Vse Kaže, da ima Giulio Andreotti še največ izgledi
ledov, da sestavi novo
vlado. Kako dolgo bo vzdržal na oblasti?
tovo že dozorel, vprašanje pa je,
ali so tudi tisti, ki naj bi tak
dogovor podpisali.
JOŽE PETEK
IZ ZADNJEGA PAVLIHE

IH

_ jg veselico?

- He. živine ni, pn se mesarji med sabo koljejo!

n tedenski notranjepolitični pregled
Ta teden — v ponedeljek - so se z za
ključno delegatsko razpravo v zborih repub
liške skupščine dokončale priprave glede
predloga dogovora o temeljih družbenega
plana Slovenije za prihodnje srednjeročno
obdobje, se pravi za obdobje do leta 1980.
To, bi rekli, pom eni zaključek prvega dela
sprejemanja materialnih obveznosti v okviru
srednjeročnih planov na republiški ravni —
hkrati pa so delegati že obravnavali tudi
osnutek družbenega dokumenta, ki naj
določn o začrta pot za izvedbo dogovorjenih
planskih ciljev za om enjeno petletno ob 
dobje.

*

-

tedenski notranjepolitični pregled

eden tistih naših ljudi, ki je vseskozi trdno
vorom o temeljih družbenega plana Slovenije
verjel v svoje ljudstvo in je to svoje prepri
nedeljivo celoto.
V Smiljanu v Liki, rojstnem kraju Nikole čanje hkrati z drugimi našimi rojaki, žive
Tesle, je bila minulo soboto vrsta slovesnosti čim i v Ameriki, ob vsaki priložnosti tudi
izpovedoval.
ob 120-letnici rojstva tega velikega znanstve
nika našega rodu ter jugoslovanskega pa
Na letni skupščini Zadružne zveze Slove
triota. Na osrednji proslavi je na velikem nije (skupščina je bila minuli torek) so
ljudskem zborovanju spregovoril predsednik poudarili, da se je družbeni položaj km etov v
republike Josip Broz T ito, k ije ob tej prilož Sloveniji v zadnjih nekaj letih vendarle
nosti poudaril velike Tesline znanstvene precej spremenil. Število članov v zadrugah
se je povečalo - saj jih je sedaj v Sloveniji že
več kot 4 8 .0 0 0 — in s tem so zadružne orga
nizacije postale m nožične samoupravne
organizacije naših kmetijskih proizvajalcev,
ki si prizadevajo za to, da bi si čimbolj iz
boljšale svoj gospodarski položaj. Res pa je,
da dobiva zadružništvo svojo pravo vsebino
šele tedaj, ko se začnejo vsi kmetje zanimati
za svojo samoupravno organizacijo. V Slove
niji imamo sedaj samoupravno organiziranih
3 3 9 zadružnih in 293 delovnih enot — in
prek teh zadružnih celic na vasi lahko nji
hovi člani zares uresničujejo svoje samo
upravne pravice.

Začrtanih
pet let
razvoja

Prve ocene z žitn ih polj po naši državi govore o
tem , da bo letošnja žetev pšenice kar ugodna, saj
bo (po istih ocenah) znašala nekako 5,4 m ilijona
to n , kar bi bilo za 22 % več k o t lani. Predvsem
velja om eniti velik hektarski donos na vojvodinskih
poljih in drugod, ki znaša letos kar 31 m etrskih
stotov na hektar (za 3,7-m etrskega stota več kot
lani). Sočasno s tem pa tu d i naše dežele ni obšla
huda suša, ki v tein Času pesti dom ala vso zahodno
Evropo. Cferoženi so naši travniki - in s tem
seveda živinoreja - tako da je bil zaradi neugodnih
vrem enskih razm er pridelek prve košnje sena v
z a s lu g e za n a p r e d e k s o d o b n e e le k t r o t e h n ik e , Sjoveniji precej m anjši kot sicer. Republiški dejavsaj ga č lo v e š tv o u p r a v ič e n o p riš te v a m e d naj- n**c' 50 ^at0 v t e .h ,J n c h Pozvaj* vse strokovnjake.
naj preučijo stanje krm e ter naj ustrezno ukrepajo
večje znanstvene ustvarjalce v zgodovini. Mi - v ta nam en naj bi po občinah ustanovili tudi
v Jugoslaviji, je še dejal predsednik Tito, pa posebne delovne štabe.

imamo še posebne razloge za to, da pri
znamo N koli Tesli ustrezno mesto med
tistimi našimi ljudmi, ki so z vsemi m očm i
tudi v tujini podpirali naš osvobodilni boj,
rast naših naprednih sil. Nikola Tesla, znan
stvenik svetovnega slovesa, je bil vsekakor

Zvezni izvršni svet je ta teden sprejel sklep glede
zajam čenih odkupnih cen za pšenico - ki sc spod
budno za proizvajalce povečujejo (za 0,10 din pri
kg m ehke in za 0 ,20 pri kg trde pšenice). Zagoto
vilo ZIS pa je tudi, da se kljub tem u cene m oke in
kruha na trgu ne bodo zvišale, prav tako pa se tudi
ne bo podražilo jedilno olje.

tedenski zunanjepolitični pregled
Med vojno počivajo muze —
tako so govorili v starem Rimu.
Poleti počivajo diplomati. Kdor
pregleduje dogodke pred zadnjo
svetovno vojno, bo ugotovil, da
to že zdavnaj ni res. Edino ob
novem letu vlada nekakšno
zatišje, sredi januaija pa že pri
pravljajo
diplomati
svoje
kovčke.
Naša diplomacija je v tem
trenutku angažirana na dveh
frontah, če lahko uporabimo ta
izraz. Pripravljamo se za konfe
renco neuvrščenih v Colombu,
borimo se za pravice naših ljudi
na Koroškem in Gradiščan
skem Jugoslavija je prevzela
moralno in politično dolžnost,
da jih brani. Kdo pa naj jih? V
Avstriji je še veliko ostankov
starega germanskega duha. Vse
tri avstrijske stranke so se pri
klonile temu duhu — tudi
socialisti. Tudi Kreisky, ki
stalno pozira v vlogi velikega
Evropejca
Vprašanje naše koroške skup
nosti bi rešili v Švici v evrop
skem duhu, priznali bi njihove
pravice. Švica je priznala Retoromane kot posebno skupino
po vojni Retoromanov je okrog
80.000, žive pa na jugovzhodu
Švice, v središču velikih zimsko
športnih letovišč. Lužiški Srbi v
Vzhodni Nem čiji imajo zago
tovljene vse pravice — naS
Korošci ne. Belgija se razvija v
smidu federacije. Škoti na
Angleškem zahtevajo poseben
status — VValižani tudi. In
vendar je waližanski jezik že
zdavnaj izumrl.
Pritisk na koroške Slovence
narašča od srede prejšnjega
stoletja. Tedaj se je začel proces
mehanizacije prometa, mesta so
začela
naraščati,
slovenski
elem ent je začel izgubljati. Pri
ključitev
Avstrije
tretjemu
rajhu ie oslabila naše pozciije, z
eno besedo, ves zgodovinski
proces je bil proti nam, nismo
ga mogli ustaviti. Napovedano
preštevanje deluje na naše Slo
vence zastrašujoče. N ihče ne
glasuje m im o in po svoji zavesti
pod pritiskom, vsak se boji za
svoj kruh.
Zato, ker je preštevanje pri
tisk na naše Slovence, smo mi
proti posebnemu preštevanju.
Proti vsakemu preštevanju, ki
ima d oločen namen. Kajti
napovedano preštevanje h oče
očividno dokazati, kako malo
je naših onkraj Karavank.
Povedali smo že, da se naša
diplomacija pripravlja za peto
konferenco neuvrščenih držav v
Colombu. Našo delegacijo bo
vodil predsednik Tito. Leta
1956 so predsedniki Tito, Naser
in Nehru položili temelje veliki
zamisli neuvrščenih. Ta skupina
držav ima m očno besedo v
Združenih narodih. Vsa Afrika
je v tej skupnosti - razen dveh

belih držav na jugu Afrike.
Velik del Azije, praktično vse
arabske države. Evropske barve
zastopa Jugoslavija. Neuvršče
ni so fenom en povojne dobe —
diplomatska zgodovina bo o
tem fenomenu še veliko pisala
Zapisali smo že: diplomacija
ne pozna počitnic. Dogodki se
kopičijo, mi doživljamo veliko
zgodovino tako rekoč pred
svojimi očm i. Televizija nam

Diplo
macija
ne pozna
počitnic
vsak dan prikazuje slike velikih
dogodkov. Po anketnih listih so
ugotovili, da presedi poprečni
Japonec vsak dan pri televizor
jih tri ure, konec tedna pa celo
pet ur. Kaj pa bi lahko rekli za
Američane? Te dni spremljajo
z veliko napetostjo konvencijo
demokratske stranke. Gotovo
je, da bodo demokrati predla
gali Carteija za predsedniškega
kandidata Ameriški novinarji
se zdaj sprašujejo, kako bo tele
vizija prikazala ta dolgočasni
zbor v New Yorku?

TELEGRAMI
RIM - Italija je še vedno brez
vlade. Vse kaže, da bo novo vlado
sestavil Giulio A ndreotti. Le-ta je
ohranil dobre odnose s socialisti, kar
pom eni v tem trenutku veliko. Nova
vladna form ula ne vključuje kom u
nistov. Kako bo vozila italijanska
vlada
brez druge
najm očnejše
stranke?
MADRID - Španija ima novo
vlado, vendar ta ne obljublja veliko.
V njej so pretežno predstavniki
starega duha. Slika bo bolj jasna po
volitvah, napovedanih za pom lad
drugega leta. Po novem sprem enje
nem kazenskem zakoniku (am and
maju) bodo dovoljene vic stranke,
razen kom unistične. Sc vedno ie
od p rto vprašanje, kdaj bodo sociali
stične države Evrope navezale diplo
matske stike s Španijo.
LUSAKA - Južnoafriška letala
so bom bardirala neko vas na
ozem lju Zambije. Kot poročajo
zahodne agencije, so se v tej vasi
zbirali borci zahodnoafriške na
rodne organizacije SWAPO. Ista
letala so pred tem bom bardirala tudi
kraje na jugu Angole. O čitno je, da
je izraelski napad na E ntebbc
opogum il južnoafriške rasiste.
HANOI - Vietnam je zdaj defini
tivno ena država. Vsi poskusi zahod
nih držav, da tri razdelili vietnamski
narod na dvoje, so propadli. Veliko
m esto na jugu, Saigon, se zdaj im e
nuje Hošlminh. I/. tega m esta na
sever, v Hanoi, že vozi obnovljena
železnica. Tujci lahko sedaj obiščejo
samo južno polovico države.
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VRHUNEC „PASJE VROČINE4* - V zadnjih 14
dnevih, ko so dnevne temperature vedno nad 30°
Celzija, v toplicah na Dolenjskem in za osvežitev
primernejši Krki kar migoli kopalcev. Po skoraj
pretopli termalni vodi v Šmarjeških Toplicah se
prileže hladen tuš . . . (Foto: M. Gošnik)

ZGODNJA ŽETEV — Zaradi suše je pšenica do
zorela dva tedna prej kot običajno. Ljudje hitijo
z žetvijo tudi zato, da pridelka, k ije sicer slab, ne
bi uničila toča. Takole je te dni žel kombajn pri
Ostrogu na Šentjemejskem polju. Računajo, da
bodo polja poželi v nekaj dneh. (Foto: P. Miklič)

PARADA ZŠAM — Z veliko parado so v nedeljo
v Črnomlju proslavili 20-letnico Združenja šofer
jev in avtomehanikov Črnomelj-Metlika ter 13.
julij, dan šoferjev. V paradi so sodelovali tudi
predstavniki ZSAM dolenjske in zasavske regije.
(Foto: A. Bartelj)

VELIKAN IZ KRKE - 160 cm dolgega in 28 kg
težkega soma je 8. julija potegnil iz Krke pri Dra
gi inž. Pavel Zupet (prvi z leve). Kot vedo pove
dati ribiči, to ni edina velika riba v tem delu
Krke. Zupetova trofeja je privabila množico ob
čudovalcev. (Foto: Bojan Križ)

P R I Z N A N J E IM V
Med ogledom industrijskih
obratov novomeške IM V je pred
sednik predsedstva SRS Sergej
Kraigher - o njegovem obisku
pišemo več na 1. strani današnje
številke - izrazil priznanje ko
lektivu za izreden razvoj. Pouda
ril je, da Jugoslavija računa s
tako zasnovano proizvodnjo.
Glede načrtovanega povezovanja
proizvodnih organizacij okrog
IMV v poslovno skupnost pa je
dejal, da bo takšna skupnost tem
trdnejša, čim čistejši bodo ra ču 
ni, kar velja seveda tudi za deli
tev dohodka.

v__________________ y

Sejmišča
BREŽICE - Na sobotni sejem so
rejci pripeljali 534 prašičev, o d teh
samo 18 živali, starejših kot 3
mesece. Od teh so jih prodali 11 po
1 9 - 2 0 dinarjev kilogram žive teže.
Mlajših prašičkov so prodali 389 po
31 - 34 dinarjev kilogram žive teže.
NOVO MESTO - Prom et na po
nedeljkovem prašičjem sejmu je bil
običajno živahen. Rejci so pripeljali
341 prašičev, prodali pa so jih vsega
skupaj 217. Cene so ostale v glav
nem nesprem enjene od zadnjega
sejma. Prašiči v starosti o d 6 - 12
tednov so veljali 520 do 740 dinar
jev, prašiči v starosti od 3 - 6
mesecev pa do 1000 dinarjev. Kupci
so bili predvsem iz sosednjih občin.

Ugotavljanje izvora premo
ženja do zdaj ni bilo tako učin
kovito, kakor smo pričakovali
po ustanovitvi komisij. Da ta
družbena akcija nima več prave
osti, potijujejo tudi številna po
ročila, ki so bolj podobna izpo
vedim „obupanih“ kot ugoto
vitvam, ki naj mobilizirajo. Spo
mnimo se, da smo bili tudi na
Dolenjskem v zadnjem času
večkrat priče nespodbudnim iz
javam predstavnikov komisij, v
katerih so navajali, da se začno
težave že pri , obiranju" prime
rov, pravo Golgoto pa da je tre
ba prehoditi, če hočejo posto
pek privesti do konca.
In tudi take ugotovitve smo slišali
v dolenjskih občinah, da so komisije
precejkrat odnehale, ker še vedno ni
razčiščeno, do kod segajo njihove
pristojnosti. Seveda pa smo nem a
lokrat lahko ujeli tudi zatrjevanje,
da bo nejasnosti in drugih težav, ob
katere zadevajo komisije, kmalu ko
nec, ker se „že pripravlja poseben
zakon o ugotavljanju izvora prem o
ženja". Posebno razvnete so bile raz
prave lani, ko je o (ne)učinkovitosti
komisij razpravljal izvršni kom ite
predsedstva CK ZKS ter predlagal
republiškim organom, naj proučijo
pravni položaj komisij. Z drugimi
besedami povedano, je želel ta par
tijski organ spodbuditi sprejem za
kona, ki bi to u red il
,,Zdaj je leto naokrog, o zakonu
pa ne duha ne sluha," je nedavno

Kmetijski nasveti
Več gibanja tudi prašičem
Zdravje in uspešna rast prašičev sta v veliki meri odvisna od
prizadevnosti in izkušenosti rejcev. Zelo pogosto /.vračamo
krivdo za neuspeh ali premajhen zaslužek na izvor prašičev in
krmo. Toda strokovnjaki, ki pomagajo pri organizirani reji praši
čev, lahko večkrat ugotovijo, da so uspehi pri dveh gospodaijih
čisto različni, čeprav redita prašiče enakega izvora in z enako
krmo, pa ne v enem ne v drugem gospodarstvu ni prišlo do
kakine nevarne kužne bolezni. (Citat i/. knjige „Zdrava reja pra
šičev", 1975).
Morda je prav zdaj v čiisu poletne vročine primerno, da
spomnimo rejce na nevarnosti, ki ogrožajo rejo prašičev. Pri tem
mislimo na okoliščine, ki lahko odločilno vplivajo na zdravje in
počutje živali in s tem na uspeh. Strokovnjaki poudarjajo, da je
m ogoče zrediti kakovostne klavne prašiče le pri ugodni tempe
raturi v hlevu. Znano je, da čim starejši so prašiči, tem težje
prenašajo vročino in tem lažje prenašajo mraz. Vročino zlasti
težko prenašajo, če s o v vlažnem hlevu, če ni prezračevanja in
čc živalim ni om ogočeno gibanje na prostem, s pom očjo katere
ga se telesno zelo okrepijo.
Gibanje je zlasti v kmečki reji prašičem nujno potrebno, saj
utrjuje telo in povečuje odpornost proti boleznim, celo proti
poleti včasih tako nevarni rdečici. Gibanje na soncu obogati
telo z vitaminom D, ki preprečuje zlasti pri mladih živalih pogo
sto bolezen rahitis. Na možnost izdatnega gibanja je treba misli
ti že ob gradnji svinjakov; le-ti ne smejo biti premajhni, temni,
vlažni, bolj ječa, kot pa primeren bivalni prostor živali.
Zaradi pomanjkljivega gibanja so lahko živali prizadete še na
druge načine. Rejci puskov dobro vedo, da se svinje, ki se pre
malo gibljejo, težko oprasijo in so predebele. Nadalje se lahko
zgodi, da celo požro mladiče ali pa jih nočejo dojiti, vse to
zaradi neprimernega okolja, enostranske prehrane ali pomanjka
nja gibanja. Zatorej: več prostosti tudi za živali, ki jim je utrje
vanje odpornosti zelo potrebno.
Inž. M. L.
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ugotavljal Ludvik Golob, delegat,
družbenopolitičnega zbora republi
ške skupščine. Na vprašanje, kaj je
žc pripravljenega, so mu odvrnili, da
so bile teze za ustrezni slovenski za
kon pripravljene že la n i Dalje niso
prišli, ker je ZIS zahteval, da je tre
ba pripraviti najprej dogovor o enot
nih izhodiščih za ugotavljanje izvora
premoženja, šele nato lahko republi
ke sprejmejo svoje zakone. K ot raz
berem o iz ene od julijskih številk
,,Poročevalca", so ponekod že dobi
li zakone in jih tudi že usklajujejo,
slovensko stališče pa da je, naj dobi
mo zakon šele po sklenitvi medre
publiškega dogovora. Kdaj bo to,
tren u tn o ni nič znanega.
L Z.

obrtnikih in organizacijah združe
nega dela še ne teče, kot bi morala.
Res je, v novomeški občini so že
doslej zbrali za ceste 3,4 odstotka
več, kot so načrtovali. Vse ceste iz
načrta program a bodo lahko zgra
d ili Pozabiti pa ne smemo, da je
bilo že v začetk u rečeno, da bo
toliko več cest, kolikor bo več de
narja. Potem takem v Novem m estu
po presegu „cestne norm e" - do
segli so jo med prvimi v Sloveniji ne bi smeli počivati na lovorikah.
Treba je torej stopiti tudi do kme
tov, upokojencev in obrtnikov, do
organizacij združenega dela in do
tistih redkih delavcev, ki še niso pri
spevali Vsak dinar je dragocen,
razen tega pa nikjer ne piše, da ne bi
lahko v novomeški občini presegli
cestnega posojila (recimo) za 50
odstotkov. Prvi odziv daje slutiti, da
to ni samo pobožna želja.
M. B.

Na Kozjansko
najprej ceste
Dinar do dinaija posojila — ped
do pedi novega asfalta.

Ni čas za lovorike
V novomeški občini so pred dne
vi dosegli pri vpisu posojila za ceste
103,4 odstotka vsote, ki jo je bilo
treba zbrati, da bi zgradili povezo
valno cesto pri novem m ostu čez
Krko v Novem m estu, rekonstruirali
križišče pri novem m ostu v L o čn i
okrepili cesto Novo mesto-Metlika,
pokrpali cesto Ljubljana-Zagreb ter
rekonstruirali
ceste
PodturenCrmošnjice,
Novo
mesto-Mirna
peč-Trebnje, Družinska vas-Smarjeta-Mokronog,
Vavta
vas-Novo
m esto, Soteska-Žužem berk in Skocjan-D obruška vas.
Rečem o torej lahko, da bo nave
deni cestni program zagotovo iz
polnjen. Zanimivo pa je pogledati,
kdo so bili tisti, ki so že v začetku
akcije zagotovili uspeh novomeškega
cestnega posojila. Večino zbranih
milijonov so prispevali predvsem
delavci iz osebnega dohodka, med
tem ko akcija vpisovanja ccstnega
posojila pri km etih, upokojencih,

Kaj lak« buljiš?

Nerazvito Kozjansko sega v se
dem krajevnih skupnosti brežiške
občine. Za prebivalce teh krajev so
dobre zveze z občinskim središčem
in drugimi kraji izrednega pom ena,
zato vedno in povsod kličejo po
ureditvi cest. To bo zavrlo odhajanje
ljudi za kruhom na druga, razvitejša
obm očja.
V
načrtih za nadaljnji razvoj
Kozjanskega poudarjajo preusmeijanje km etij na vinogradništvo in sad
jarstvo, na pridobivanje mleka in
pitanje goveje živine, odvisno' od
naravnih in drugih pogojev. Omenja
jo tudi km ečki turizem , toda brez
cest teh zamisli ne bo mogoče ures
ničiti. Ceste bi om ogočile prebival
cem zaslužek v bližnjih centrih in
jim s tem posredno izboljšale pogoje
za življenje. Kozjansko bi ceste
odprle turistom in vključile ta pre
del v izletniški turizem , m oderniza
cija cest pa bi gotovo pritegnila tudi
zdomoe, ki se želijo vrniti in s svo
jim i prihranki začeti obrt, odpreti
gostišče ali kaj podobnega.
Km ečki turizem naj bi se razvil
predvsem ob cesti Bizeljsko-Zdole,
vendar le kot dodatna dejavnost. Ta
cesta je dolga 28 km in so jo poime
novali za „vinsko cesto", kar bo
postala šele tedaj, ko jo bodo asfalti
rali.
Prebivalci nerazvitih krajevnih
skupnosti severno od Brežic že sami

Saj skrbim le za varstvo svojega
(K arikatura: iz „M cdjim urja“ )

veliko vlagajo v izboljšavo cest in
gradnjo vodovodov. O tem se je
pred nedavnim prepričala tudi ko
misija za pospeševanje razvoja manj
razvitih obm očij pri izvršnem svetu

je
zapisat*

r r e
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Junijska in julijska suša je
izsušila slovenske travnike,
da je bila letošnja prva ko
šnja slaba k o t že nekaj let
ne. Sušno obdobje je zavrlo
tudi rast drugih krmnih
rastlin. Po mnenju strokov
njakov je to slabo znamenje
za živinorejo, s ij bo živina
ostala brez prave hrane, če
ne bo kmalu izdatnejših pa
davin.
Nerazvitim pom oč vse družbe.
skupščine SRS. Po seji v Brežicah so
člani komisije z Milovanom Zidar
jem na čelu obiskali kraje na ob
robju Kozjanskega in od blizu spo
znali njihove problem e in težave.
O bčina pa ima nerazvite krajevne
skupnosti tudi onstran Save in Krke,
pod Gorjanci, kjer ljudje sami brez
tuje pom oči prav tako ne morejo
dohitevati razvitejših predelov.
J. TEPPEY

Skok mornarice
Jugoslovanska trgovska-morrnarica se bo v prihodnjih petih letih mo
č n o okrepila. Na podlagi samo
upravnega sporazum a, ki ga je pod
pisalo štirinajst organizacij • združe
nega dela ladjarjev in morskih ladje
delnic. bodo do leta 19R0 zgradili

Vsaka ladja želi pluti po g o 
spodarsko ‘ mirnem moiju.
62 ladij s skupno nosilnostjo
643.724 ton. Poleg tega so jugoslo
vanska ladjarska podjetja v tujini
sklenila pogodbe za dobavo 22 ladij
z nosilnostjo 751.200 ton, v prihod
njih petih letih pa računajo še na
nakup 59 ladij z nosilnostjo
619.402 toni.
Prihodnje leto bo iz reške ladje
delnice „3. m aj" izplula že prva
ladja, zgrajena za dom ače potrebe
na podlagi samoupravnega saporazuma. A tlantska plovidba iz Dubrovni
ka je s „3. m ajem " sklenila pogodbo
o gradnji prekooceanske tovorne
ladje za razsute tovore, njena nosil
nost pa bo 30.000 ton. Atlantska
plovidba ima že 20 ladij s skupno
nosilnostjo 350.000 ton, avgusta pa
bo dobila iz Anglije še tam naroče
no ladjo „ Jad ran “ s 70.500 tonam i
nosilnosti
Jugoslovanska trgovska mornari
ca, ki je še pred dvema letom a štela
381 ladij s skupno nosilnostjo
1.735.000 ton - te ladje pa so isto
leto prepeljale 21,265.000 ton blaga
- bo do konca letos začete petletke
imela ladjevje s 3,143.485 brutoregjstrskimi tonam i oziroma ladje,
katerih
nosilnost bo presegala
4.900.000 ton nosilnosti

Ne telet pod nož!
Republiški sekretariat za
km etijstvo, gozdarstvo in
prehrano, slovenska gospo
darska zbornica, zadružna
zveza in km etijski in štitut so
zato te dni začeli biti plat
zvona, seveda v prepričanju,
da bi posledice suše lahko
znatno omilili, č e bodo
povsod do potankosti ure
sničili ukrepe, ki jih predla
gajo.
Najprej bi morali oceniti,
za koliko je manjši pridelek
sena pri prvi in kaj lahko pri
čakujemo o d druge košnje,
ob tem pa, kakšen bo pride
lek drugih krmnih rastlin.
K jer je stanje še posebno kri
tično, naj bi takoj oblikovali
občinske štabe in jim nalo
žili skrb za izvajanje nekate
rih nujnih nalog.
Štabi bi morali predvsem
poskrbeti, da bi v občinah
pokosili vse travniške površi
ne, če je seno le uporabno
za krmo, lastninske odnose
pa bi morali sproti urediti.
Če se bo suša stopnjevala, bi
bilo nujno za krm o rezervi
rati žitno slamo. N obeno
stm išče naj bi ne ostalo brez
krmnih dosevkov. Če bi suša
preprečila jesensko spravilo
le-teh, naj bi sejali kasneje,
da bi dobili potrebno krmo
vsaj spomladi.
Trgovine bi se morale v
tem času za ložiti z gnojili
Potrebna bodo predvsem
dušična gnojila za dognoje
vanje, s čim er bi pospešili
poletno in jesensko rast
trave. Jesensko prirast bi
morali izrabiti s pašo in seve
da s siliranjem, čeprav bi
bilo tu ali tam potrebno ure
diti zasilni silos.
Težave s sušo in živinsko
hrano ne bi smele b iti razlog
p o k o l telet, kar se tudi na
Dolenjskem rado zgodi. Pri
rejo mesa in mleka bi s
takim p okolom prizadeli za
več let.
IZ .

DOLENJSKI LIST

razvoju n aj...
(Nadaljevanje s 1. str.)
meška o bčina glede na gospodarski
razvoj v zaostanku, je predsednik
predsedstva SR Slovenije dejal, da je
treba pred delavce z odprtim i karta
mi in jim jasn o pokazati, da so po
goji razvoja šolstva, kulture, infra
strukture, otroškega varstva ter dru
gega v njihovih rokah, v kvaliteti nji
hovega dela. Šele načrtovanje v ta
kih okvirih bo preseglo dosedanji
način planiranja in sam o tako bo
razvojni n a črt o bčine res plod odlo
čanja in upravljanja delavcev ter
usklajevanja resničnih interesov in
m ožnosti. Sam o v tem je jam stvo,
da bo vsa naša poraba v okvirih
m ožnosti, kar se do sedaj, žal, ni ve
dno dogajalo.
Izrazit prim er nedograjenih orga
nizacijskih po ti odločanja je povezo
vanje krajevnih skupnosti i delovni
mi organizacijam i V svojih progra
m ih krajevne skupnosti ne usklaju
jejo p o treb z dejanskim i m ožnostm i,
ker je odnos m ed njim i in tozdi ši
bak in še ni ustavno zaživel „Potrebni so sestanki delegatov krajevne
skupnosti z delavskimi sveti tozdov!
Po p o treb n a sredstva za razvoj kra
jevne skupnosti ne k direktorju,
am pak k delavcem! Delavci, ki do
hodek ustvarjajo, naj odločajo, kako
ga bodo delili!“ , je jed rn a to poudar
jal Sergej Kraigher.
Na podobne stvari je opozoril tu 
di m ed popoldanskim pogovorom ,
katerega osrednja tem a je bil razvoj
km etijstva. T udi na tem področju
družbenega dogajanja ustavne pravi
ce km etov niso d o k o n č n o uresniče
ne. Km etje so še vedno odtujeni od
dohodka, ki se ustvarja iz njihovega
dela. Še vse prem alo sm o km ete
vključili v socialistično proizvodnjo,

zato so tu d i problem i km etijske pro
izvodnje ločeni od km etov. Tu bodo
morale zadružne organizacije odigra
ti pravo vlogo, da bodo res organi
zacije km etov, zadružne službe pa
službe km etov in strokovni uresni
čevalci njihovih interesov.
M. MARKELJ

Večer...
zadnjega sedeža. Predsednik ku ltu r
ne skupnosti Slovenije Miloš Poljan
šek je osvetlil Štovičkov lik še z
druge strani. Prikazal ga je kot
um etnika in človeka z izostrenim
č u to m za pravico, ki je bil vselej na
strani ..ponižanih in razžaljenih".
To dokazujejo prenekatera dela iz
obdobja m ed obem a vojnam a. Prišla
je okupacija in njegov relief o tra
gični poti Slovencev v izgnanstvo je
avtentičen dokum ent tistega časa,
dokum ent, ki je avtorja skoraj veljal
življenje.
Nagovoru Miloša Poljanška je
sledil um etniški program z nasto
pom Ladka Korošca, Vilme Bukov
čeve in Rajka K oritnika. Solisti
ljubljanske opere so za voščilo za
peli najlepše bisere iz zakladnice
operne glasbe in doživeli navdušen
aplavz občinstva. Jubilantu so na
slovesnosti čestitali predstavniki nje
govega rojstnega kraja Boštanja,
u čen ci krške glasbene šole in pred
stavniki Novega m esta in Kostanje
vice.
JO ŽICA TEPPEY

Usmerjeno izobraževanje stopa iz obrisov
M e d o b č i n s k a sveta Z K in S Z D L za D o le n js k o m e n ita , d a je p o t r e b n o u s m e r je n o iz o b ra ž e v a n je zastaviti v sk la d u z
m o ž n o s tm i in p o t r e b a m i z d r u ž e n e g a d ela — K o n c e p t b o , k o t k a ž e , iz o b lik o v a n d o jeseni
Nedavno smo poročali, da so na Dolenjskem podprli zamisel o
usmerjenem izobraževanju. Danes lahko zapišemo, da se je že za
čela javna razprava o tem , kako bi v črnomaljski, metliški, novo
meški in trebanjski občini uresničili prvo fazo takega izobraževa
nja. Kot smo slišali 7. julija na skupni seji medobčinskih svetov ZK
in SZDL v Trebnjem, naj bi predlog o organizaciji usmerjenega
izobraževanja na Dolenjskem dozorel in bil sprejet v septembru.
Gradivo za javno razpravo je pripravila posebna delovna skupina,
katere člani so na om enjeni trebanj
ski seji tudi razložili, kakšne rešitve
so predvidene pri ..nam eščanju"
mreže usmerjenega šolstva. Pred
vsem so zagovarjali predlog, naj bi
prvo stopnjo tega izobraževanja (za
deveto in deseto leto šolanja) posku
sili organizirati v vsaki o b č in i Ni pa
nujno, da tako tudi bo, saj bo dala
veljaven odgovor na to vprašanje
šele javna razprava, kajpak okreplje
na s pedagoškim i in drugimi stališči.
C lan delovne skupine prof. Velj
ko T roha je menil, da bi m oral biti v
teh razpravah poudarek na vsebini
usm erjenega izobraževanja, kar ne
nazadnje narekuje tudi reform a

srednjega šolstva, ki teži za tem , da
bi izobraževanje kar najtesneje pove
zali z združenim delom . Opozoril je,
da bo treba prav zaradi tega temelji
to prem isliti sm otrnost sedanje
mreže srednjih šol; ne gre prezreti
ugotovitve, da so tudi na Dolenj
skem nastajale nove šole bolj kot
posledica neskladja z resničnim i
p o treb a m i Dodal je, da skokovit
vpis učencev v vse vrste srednjih, še
posebej
štirile tn ih . šol, čedalje
manjši osip na osnovnih šolah in
podobno zahteva teh tn o ravnanje
pri načrtovanju usmerjenega izobra
ževanja, to pa tem bolj, ker se v orga
nizacijah združenega dela in na dru
gih delovnih področjih še niso
dovolj zedinili glede p otreb po kad

rih.
Prof. Rudi Piletič, k ije tudi sode
loval v delovni skupini, je obžaloval,
ker se še ni posrečilo skupno na
črtovanje usmerjenega izobraževanja
s posavsko regijo, saj bi bila sicer
prenekatera rešitev znatno olajšana.
Dejal je, da je iz zasnovanega kon
cepta usmerjenega izobraževanja na
D olenjskem razvidno hotenje, da bi
se šoistvo in gospodarstvo tesneje
povezala, poleg tega pa še, da bi
om ogočili dolenjski mladini najvišjo
m ožno poklicno izobrazbo že doma.
Zato se je treba že v pripravah na
izvedbo prve stopnje usmerjenega
šolstva zavzem ati za to, da bi na
Dolenjskem čim prej razvili tudi višje
šolstvo.
Oba m edobčinska sveta sta ob
tem podprla predlog, da je treba
m režo usmerjenega izobraževanja
razpresti tako, da bo mladini do
stopna sleherna šola z zmogljivimi
napori in stro šk i Pomeni, da je šolo
nujno približati krajem , kjer mla
dina živ i sicer bo Dolenjska, kot je
ugotovila psihologinja Vika Avsec,

Vreme prekrižalo počitniške račune
N i veliko otrok, ki ne bi med poletnimi počitnicam i vsaj za
nekaj dni odšli iz domačega kraja na „počifnice“ ob morje ali
drugam s svojimi starši, sorodniki ali pa tudi z otroškimi koloni
jami.
V
krški občini je kolonije že po so jih sicer predvideli kar sedem , a
jim je zagodlo slabo vrem e, tako da
običaju ZPM pripravila v Materadi
so m orali prvo o d p o v e d ati Ker šteje
pri Poreču, kjer se bo do zadnjega
vsaka izm ena, ki traja po trinajst
avgusta zvrstilo šest izmen. T okrat
dni, okoli sto o trok, jih bo o b m orju
več kot 600, saj m oram o k številu
prišteti tudi tiste, ki bodo v koloniji
senovskih otro k v Vrsarju.
Stroški za vse izm ene bodo tokrat
okoli 480.000 dinarjev, kar pom eni
osem deset starih tisočakov na
osebo. O bčinska Zveza prijateljev
mladine je zagotovila od skupnosti
za izobraževanje in otroško varstvo
340.000
dinarjev, starši, nekatere
. delovne organizacije in društva prija
teljev mladine pa so skupaj dodali
preostalo vsoto. Dodam o naj še to,
da so tu d i tokrat zbrali precej živil s
prostovoljnim i prispevki, tako da so
stroške letovanja nekoliko zmanjša

l i Seveda je to poletje plačalo
„polno“ ceno za počitnice le malo
otrok: veliko jih v Materadi uživa
večji ali manjši popust, precej pa je
tudi takih, ki letujejo povsem za
stonj.
Žal pa m oram zapisati, da so le
tošnje kolonije v Materadi pri Pore
ču hkrati zadnje v tem delu Jadrana.
Že prihodnje leto jih bodo morali
..prestaviti" skupaj z občinsko po
čitniško skupnostjo h kraju Nerezine na o to k Lošinj. Tamkaj imajo
otroci že odrejen poseben prostor,
na katerega bodo postavili sedanje
obiekte.
2 . ŠEBEK

še nadalje predvsem »rezervat nedošolane delovne sile".
I. Z.

300 godbenikov
Prireditev „Artiče 7 6 “ je
izpolnila pričakovanja. V
goste je prišlo 10 pihalnih
godb iz raznih krajev Slove
nije. Godbeniki so sodelovali
v pisanem sprevodu, v kate
rem so domače skupine pri
kazale pestre ljudske običaje
in razna kmečka opravila.
Srečanje je doživelo svoj vrhu
nec na koncertu pihalnih orke
strov pred prosvetnim dom om .
Vse godbe so skupaj zaigrale
Struclievi melodiji „Kosec koso
brusi' in „ Viško koračnico",
vsaka godba posebej pa se je
zbranem u občinstvu predstavila
še z dvema skladbama.
Nastopile so: gasilska godba iz
Kapel, delavska godba iz Kočev
ja, delavska godba Svobode s
Senovega, m estna godba iz Met
like, sindikalna godba iz Papirni
ce v Radečah, godba rudarjev keram ikov iz Liboj, sindikalna
godba Im pola iz Slovenske Bi
strice, železničarska godba iz
Zidanega m osta in sindikalna
godba iz Tovarne celuloze in
papirja v Krškem. Med godbami
z najdaljšo Uadicijo sta bili m et
liška in kapelska godba, ki letos
praznujeta 126-letnico obstoja.
Pokroviteljica prireditve je
bila Celuloza Krško, organizirale
pa so jo družbenopolitične orga
nizacije in društva krajevnih
skupnosti A rtiče v sodelovanju z
Zvezo k ulturno prosvetnih orga
nizacij.

\

VSEPOVSOD
SUŠA

KAM PO OSNOVNI ŠOLI? - To vprašanje se vsako leto zavrta v generacije, ki zapuščajo osnovno
šolske klopi. Večina jih pravi: ,.Naprej," kar pomeni, da nameravajo nadaljevati šolanje na srednjih ali
poklicnih šolah. Letos pa je spet tako, da so srednješolski razredi premajhni za vse, za dekleta v
poklicnih šolah pa majhna izbira.

Kaj prinaša osnutek zakona

0 ZDRUŽENEM DELU
Piše: Vladimir Bajc
interesnih skupnosti in družbeno
političnih skupnosti.
O najvažnejših vprašanjih pri
uresničevanju svojih sam oupravnih
pravic odločajo delavci z referendu
m om . Ta vprašanja so na prim er
sam oupravni sporazum o združitvi,
smernice za plan, statu t, združitev,
pripojite, odcepitev in drugo.
Zakon uvaja novost, ki om ogoča,
da bodo delavci poslej seznanjeni s
problem i in vprašanji, ki jih bo ob
ravnaval in o njih odločal delavski
svet, hkrati pa jim bo dana tudi pri
ložnost, da o tem izrazijo svoje
U R E SN IČ E V A N JE
mnenje. Gre nam reč za tako im eno
vano predhodno obravnavo predlo
SA M O U PR A V LJA N JA
gov, ki pridejo v poštev zlasti takrat,
V Z D R U 2 E N E M DELU
kadar gre za sklenitev kreditne
V
tem delu govori osnutek zako pogodbe, za investicije ali drugih po
na o uresničevanju sam oupravnih
godb, s katerim i se pridobivajo večja
pravic delavcev in povzem a že znana
sredstva za razširitev m aterialne
ustavna načela, da je odločanje de
osnove in podobno. Take predloge
lavcev o njihovem delu in pogojih
mora delavski svet poslati sindikalni
ter rezultatih dela njihova neodtuj
organizaciji, da ta takšno obravnavo
ljiva pravica, da so delavci pri uresni
organizira in izvede.
čevanju te pravice enakopravni,
O sprejetju sam oupravnega spora
uresničujejo pa jo v odnosih m ed
zum a o združevanju dela v tem eljni
sebojne odvisnosti in vzajemne
organizaciji se delavci izrekajo z
o dgovornosti
Delavci izvršujejo
referendum om . Sam oupravni spora
sam oupravljanje tako neposredno,
zum je sprejet, če se zanj izreče
to je z referendum om , na zborih de
večina delavcev. Po sprejetju pa
lavcev ali v drugih oblikah osebnega
nato vsak delavec s podpisom po
izjavljanja (na prim er s podpisova
sebne izjave svobodno odloči, ali ga
njem samoupravnega sporazum a, s
bo sprejel ali ne. Ce kdo take izjave
posebno pism eno izjavo ipd.), pa
ne podpiše, se šteje, da ne želi biti
tudi prek delegatov v delavskem
več v delovnem razm erju in m u zato
svetu, s kontrolo dela organov v
to razmerje po zakonu preneha.
organizaciji in prek delegacij in dele
Ker v m nogih prim erih skupnega
gatov v skupščinah sam oupravnih
zbora delavcev ne bi bilo m oč iz
Delavci delovne skupnosti na zbo
ru odločijo o organiziranju skupno
sti, nato pa sprejm ejo sta tu t, samo
upravni splošni akt o m edsebojnih
razm erjih in druge splošne akte, svoj
odnos do tem eljnih organizacij,
zlasti glede menjave dela, pa urede s
sam oupravnim sporazum om .
O snutek predvideva tudi mož
nost, da se lahko delavci, ki oprav
ljajo takšna dela, organizirajo v okvi
ru tem eljne organizacije kot poseb
na enota.
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vesti ali pa bi bilo to neracionalno,
predvideva osnutek m ožnost, da
lahko delavci sprejmejo sklepe na
zborih delavcev tudi v delovnih eno
tah ali drugih delih organizacije. O
čem se o dloča na tak način, dolo
čijo delavci v statu tu , pri tem pa
takšno odločanje ne pride v poštev v
tistih vprašanjih, ki so skupnega
pom ena za vse delavce temeljne
organizacije (razporejanje čistega
dohodka, smernice za plan ipd.).
K adar delavci ne odločajo z ne
posrednim
osebnim
izrekanjem
opravljajo svoje sam oupravne pravi
ce in dolžnosti prek delegatov s tem ,
da dajejo delegatom sm ernice in na
vodila, ki delegate vežejo. Zato
mora delegat vselej izražati voljo de
lavcev svoje tem eljne organizacije.

O RGANI U PRA V LJA N JA
Naš pregled osnutka zakona o
združenem delu ne bi bil popoln, te
ne bi om enili tudi organov upravlja
nja od delavskega sveta in poslo
vodnih organov do drugih organov
in če ne preletim o tudi zaključnega
dela osnutka zakona.
Vsaka organizacija združenega de
la, naj bo tem eljna, delovna ali se
stavljena organizacija, ima kot glavni
organ delavski svet, ki upravlja delo
in poslovanje. Delavskega sveta ne bi
imele sam o tiste tem eljne organiza
cije, ki imajo manj kot 30 delavcev,
saj bi v teh delavci z osebnim izreka
njem odločali o vprašanjih, ki so si
cer po zakonu v pristojnosti delav
skega sveta.
Oblikovanje in delovanje vseh
organov upravljanja v vseh organiza
cijah združenega dela tem elji na de
legatskem načelu. T ako je delavski
svet tem eljne organizacije sestavljen
iz delegatov delavcev vseh delov de
lovnega procesa (delovne enote, bri
gade, team i ipd.). Delavski svet de
lovne ozirom a sestavljene organiza
cije pa je sestavljen iz delegatov de
lavcev tem eljnih organizacij v njeni
sestavi, pri čem er m ora im eti vsaka

Na Krškem polju že nekaj ča
sa gospodari suša in km etje že
napovedujejo manjši pridelek.
Dolgo obdobje brez dežja je pri
zadelo zlasti breskove nasade.
Zgodnje sorte zorijo, pozne pa
odpadajo z dreves. Ponekod je
začelo prim anjkovati vode. Zdaj
so prebivalci Planine in nižje le
žečih vasi srečni, saj si vodo brez
skrbi lahko nato čijo , odkar so
dobili vodovod.

tem eljna organizacija v delavskem
svetu vsaj enega delegata.
Delavski svet mora po sestavi
ustrezati socialni strukturi zaposle
nih, to se pravi, da m ora biti zago
tovljeno sorazm erje glede zastopa
nosti delavcev iz neposredne proiz
vodnje, m ladine, žensk in drugih.
Kandidacijski postopek in določanje
kandidatov izvede sindikalna organi
zacija. N ačin volitev ter pogoje in
način odpoklica delegatov delavske
ga sveta pa s svojim statu to m ali
drugim sam oupravnim aktom sam o
stojno urejajo delavci sami.
Delavski svet pravilom a odloča z
javnim glasovanjem, v sta tu tu pa so
lahko določena tudi vprašanja, o ka
terih ta organ odloča s tajnim glaso
vanjem.
Zakon posebej določa, kdo ne
more biti član delavskega sveta, in
med takšne, katerih funkcija ni
združljiva
s funkcijo delegata,
uvršča
individualni
poslovodni
organ (direktor) člane kolektivnega
poslovodnega organa in druge vodil
ne delavce, ki so neposredno odgo
vorni delavskemu svetu.
Delavski svet lahko zaupa oprav
ljanje določenih izvršilnih zadev v
tem eljni organizaciji svojemu kole
gijskemu izvršilnemu organu. O tem ,
ali bodo imeli takšen organ ali ne,
pa odločajo delavci sa m i pri čem er
določijo tudi delovno področje,
medsebojne odnose in odgovornosti
teh organov v statutu. Ne m ore pa
tak organ odločati o tistem , kar sodi
v pristojnost delavskega sveta ali o
čem er sc delavci odločajo z osebnim
izrekanjem . Delo izvršilnega organa
nadzira delavski svet, ki lahko pri iz
vrševanju te pravice sklep ali ukrep
izvršilnega organa tudi razveljavi.
Vsaka organizacija združenega de
la m ora im eti tudi poslovodni organ,
bodisi individualni, bodisi kolegijski.
Ta organ vodi poslovanje organiza
cije, organizira in usklajuje delovni
proces in izvaja odločitve in sklepe
delavcev ozirom a delavskega sveta in
njegovega izvršilnega organa.

REŠILI VAS — V torek, 6. julija popoldne, so butnili pod nebo
plameni iz hleva Ivana Motoreta na Logu pri Boštanju. Požar so
pogasili sevniški gasilci, dom ačini pa so se do naglega prihoda
gasilcev branili z vsem m ogočim , saj je hlev stal sredi vasi med
novimi poslopji. Domačini so za požar krivili malega gospodar
jevega sina; do zadnjega torka preiskava ni bila zaključena. Hidrant
blizu hleva je gospodar zametal z drvmi! (Foto: Železnik)

Poslovodni organ je pri svojem
lahko individualni ali kolegijski.
delu sam ostojen, vendar je odgo
Skoraj isto velja tudi za organe se
voren delavskemu svetu, za izpolnje
stavljene organizacije združenega de
vanje z zakonom predpisanih obvez
la. Glede organov, ki jih ima delovna
nosti pa tudi družbeni skupnosti.
skupnost, pa je treba o p o z o riti da
Individualni poslovodni organ je
ima ta m imo delavskega sveta in nje
imenovan na predlog razpisane k o 
govih izvršilnih organov še nov
misije na podlagi javnega razpisa.
organ, to je vodjo delovne skup
O snutek zakona podrobneje določa
nosti, ki vodi njeno delo, usklajuje
način im enovanja in razrešitve, raz
delovni proces in izvršuje sklepe de
pis, oblikovanje predloga za im eno
lovne skupnosti in drugih organov.
vanje, določanje kandidatov in dru
V odja delovne skupnosti ne more
ga vprašanja, ki sc tičejo tako obve
biti hk rati tudi poslovodni organ, za
ščanja in varstva pravic udeležencev
svoje delo pa jc odgovoren delavske
v javnem razpisu, kot tudi postopka
mu svetu in poslovodnem u organu
pred sodiščem združenega dela, ki
oiganizacije združenega dela.
ga lahko v 8 dneh po prejem u pi
smenega obvestila sproži prizadeti
(neizbrani) k a n d id a t
O B V EŠČA N JE
Mandat individualnega poslovod
DELAVCEV
nega organa ozirom a predsednika in
članov kolegijskega poslovodnega
O snutek vsebuje posebna določila
organa traja največ 4 leta, s tem da
o obveščanju delavccv v združenem
so za isto funkcijo lahko znova ime
delu, saj je prav obveščanje bistven
novani (reelekcija). Za individualni
pogoj za uresničevanje sam ouprav
poslovodni organ ozirom a za pred
ljanja. Obveščanje jc opredeljeno
sednika in člana kolegijskega poslo
kot pravica delavccv, hkrati pa kot
vodnega organa pa ne more biti ime
dolžnost organov upravljanja, po
novan, kdor je bil za naklepno ka
vsebini in obliki pa mora biti do
znivo dejanje zoper tem eljne sociali
stopno delavcem, redno, pravo
stične sam oupravne družbene ure
časno, resnično in p o p o ln a Tako
ditve in varnost države, zoper pravi
morajo biti delavci zlasti obveščeni
ce sam oupravljanja ali zoper družbe
o celotnem poslovanju organizacije,
no prem oženje obsojen na nepogojo m aterialno-finančnem stanju, o
'-■»cn zapora ali tisti, kdor je bil
delitvi dohodka in uporabljanju
zaradi kakšnega drugega kaznivega
sredstev, o rezultatih, doseženih z
dejanja obsojen na nepogojno kazen
združevanjem dela in sredstev, o de
zapora najm anj 3 let.
lu organa in o drugih vprašanjih, ki
O snutek nadalje našteva prim ere,
so pom em bna za upravljanje in od
ko je poslovodni organ (ali njegov
ločanje.
član) lahko razrešen še pred pote
kom časa, za katerega je bil im eno
van (na prim er na lastno zahtevo,
Z A K LJU Č EK
zaradi hujše kršitve predpisov, ne
O
snutek
zakona nam končno go
sposobnosti, povzročitve večje ško
vori o vlogi in pom enu sam oupravne
de ipd.), in predpisuje tudi postopek
delavske kontrole, pri čem er je
za takšno razrešitev.
V
nadaljevanju se srečam o z orga osnovni nosilec nadzorstva delavec,
ki to svojo pravico in dolžnost ures
ni delovne organizacije, kot so dele
ničuje tako neposredno, k o t v ob
gatsko oblikovani delavski svet (naj
stoječih organih upravljanja in v p o 
manj po en delegat iz vsake TOZD
sebnem otganu sam oupravne delav
ozirom a sorazm erno število delavcev
ske kontrole. Prav ta organ m ora o
v TOZD), izvršilni organi delavskega
sveta pa spet poslovodni organ, ki jc
svojem delu obveščati delavce.
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Mladost na zmagovitem pohodu
D ro b ci z d ev etega s r e č a n ja ju g o s lo v a n sk ih p io nirjev v Vasi-Fari
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Jože Petek, predsednik IS ko
čevske občinske skupščine, po
zdravlja zborovalce.

Domačin obveščevalec Leidek
in partizan Franc Avbelj —
Lojko, vodja napada na sovraž
no postojanko na Brodu na
Kolpi 30. aprila 1942.

Večer v športno-rekreativnem centru za veliko, novo trgovsko
hišo v Kočevju je bil slovesen. Igrala je godba in množica pionirjev,
vojakov, miličnikov in drugih občanov je bila pomešana kakor na
velikem mitingu. Taborni ogenj je zagorel. . . Na zbirni center v
osnovni šoli pa so še kar naprej prihajale delegacije IX. zbora
pioniijev Jugoslavije iz najbolj oddaljenih krajev naše domovine: iz
Črne gore, Makedonije in od drugod. Bili so ganljivi prizori, ko so
kočevski pionirji čakali na svoje vrstnike, da jih popeljejo na domo
ve in jih pogostijo!
Ne samo veselja, tudi žalosti je bi
lo na pretek. Saj je marsikateri gosti
telj ostal praznih rok in je zaman
rotil in prosil tovarišico učiteljico,
naj mu vendarle preskrbi kakšnega
M akedončka ali Srbijančka ali kogar
si že bodi, samo da ne bi prišel do
mov praznili rok, saj bi bila to prava
sram ota. Podobni prizori so bili tudi
v 'Ribnici, kjer so prenočevale dele
gacije.
Pravo veselje pa se je pričelo na
slednji dan, 19. junija, ko se je po
hod bližal svojemu cilju v V asi-F ari
na Kostelskem, „prvem u slovenske
mu osvobojenem u ozem lju". Vasi
ob novi cesti so bile okrašene in sta
rejši ljudje so se spom injali tistih ča
sov izpred več kot trideset let, mi
tingov in nevarnosti pa hajk in stre
ljanja, prezeblih, utrujenih borcev in
gostoljubnosti, ki je bila Kostelcem
že od nekdaj največja odlika.

preprost spom enik z imeni padlih
borcev. Od tu sc č u ti Kolpska doli
na in napol prazne vasi po bregu so
kakor ostanki nekega davnega življe
nja.
Toda življenje sc vrača tudi na
Kostelsko. V Novih selih so mladi in
pa tisti, ki se vozijo v službo v Ko^
čevje, okrasili vas, da je T iče, novoselski pismonoša in bivši partizanski
kurir, kar sijal od ponosa. Podlipni
Miha in Seljanov Jož« pa sta, čeprav
že malo v letih, pristavljala lestve in
zatikala za pročelja hiš zastave. Vi
ki, Sonja, Matko, Marija in drugi so
neutrudno pisali parole, pletli zele
nje in se veselili svojega velikega
praznika.

TA D E Ž E L A
N E SM E IZ U M R E T I

V
Banja Loki kjer je padel legen
dam i kom isar mladinske
čete
Tisto ju tro je bilo kristalno čisto
Jastreb, je tudi spom inska plošča in
in na velike terase ali še lepše zapu

Narodni heroj Jože Ožbolt in
partizanski
pisatelj
Tone
Ožbolt.

Oddelek mOice pred akcijo.

Miha Marinko in Andrej C etinski-Lev obujata spomine.

ščene njive med vasema Potok in
Vrh so prihajale kolone pioniijev z
zastavami, s pesmijo in potnim i, raz
gretim i obrazi. Brigade so' se raz
vrščale na označenih m estih okrožij
in podokrožij OF in bilo je, kakor bi
se pobočja nad Kolpo spremenila v
ogrom en am fiteater.
Kipar in profesor risanja na ko
čevski osnovni šoli Stane Jarm je
stal na eni od vzpetin in se veselil
prelivajoče množice. Njegovi obrazi
so trpki in trdi, žene v črnem , diso
nance umiranja in uporne volje za
obstoj. Zapuščene kostelske in obkolpske vasi tja do Osilnice in Čabra
ne smejo izum reti. Mladost, ki se je
za hip naselila v te h ‘krajih, naj nada
ljuje svoj zmagoviti pohod.
Voditelj proslave Tom až Terček
je pozdravljal prihajajoče. Iz vodo
vodnih cevi, ki so bile razvrščene po
celem travniku, je tekla kristalno či
sta studenčnica.
Doli v gostilni pri Papežu sem vi
del dom ačine - teritorialce, pre
oblečene v vojake, ki so si z likalni
kom lepili na rokave razpoznavne
znake pripradnikov OF, in neki
km et, ki je stražil poln kamion municije in orožja, mi je zaupal, da ga
je podobna smola doletela tudi pri
partizanih: In smeje je pristavil, da
sc zgodovina ponavlja.
Pionirska himna združenih mla
dinskih pevskih zborov na devetem
zboru je bila iskren pozdrav in obve
za nadaljevati p o t in čuvati tako
težko in s tolikim i žrtvami pridob
ljeno svobodo.

Pri opravljanju službene dolžnosti: resnost manjšega in večjega
nevarnosti konec. Gost, črn dim iz
gorečega tanka je oznanjal poraz in
veselo rajanje se je nadaljevalo. Dele
gacije so še zmerom prihajale in
Janko Rudolf, predsednik ZB Slove
nije, je sprejemal ra p o rt

B IT K A J E B IL A
PR E PR IČ L JIV A

Vasi ob Kolpi je zajel nemir.
Ljudje so prihajali iz oddaljenih za
puščenih vasi in ravnatelj osnovne
šole V a s-F ara Franc Volf je ven
darle priznal, da njegovi statistični
podatki o izumiranju tega kraja niso
najbolj prepričljivi. Saj bi morali
zgraditi najmanj deset m odem ih šol,
da bi lahko sprejele vso to mladež.

Obrazi pionirjev so bili radovedni
in še posebej so se razvneli ob prav
cati bitki, ko je sovražna motorizi
rana enota napadla zborovanje in s
tem ogrozila osvobojeno ozemlje.
Toda ko so branilci iz zasede zadeli
tank, ki je prodiral vse bliže, je bilo

Slavje pa se je nadaljevalo, potem
pa je Tom až T erček nenadom a
oznanil partizanski „pasulj“. Arma
da kuharjev - vojakov je stala pri
kadečih se kotlih in jedli sm o zares
odličen pasulj. „V vojnih časih bi za
kaj takega glavo dal," mi je pripove

Iz iskre upanja - plamen!
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Deveti
zbor
jugoslovanskih
pioniijev
»Osvobojeno
ozemlje
1942“ je dosegel svoj vrh. Na tisoče
mladih je od Brestanice do V asiFare in v občini Delnice skupaj pre
hodilo v 55 dneh nad 15.000 kilo
metrov. Na svoji dolgi poti so
obiskali pom em bne spomenike NOB
in se pogovarjali s preživelimi borci
in drugimi udeleženci revolucije.
V velikem svetlem prostoru je bi
lo srečanje nepozabno doživetje.
Tudi zaradi tega srečanja bodo za
puščene kostelske vasi manj zapu
ščene.
Tekst in fotografije:
LADISLAV LESAR

h rb e t Pohod pa je bilo težko izve
s ti saj je bilo okoli 30 vozov z dru
žinami in živalm i Z aščitna četa je
šla nekaj dni prej v drugo smer.
Vozovi so bili sam o za na cesto, kjer
pa so povzročali velik ropot. Ljudje
so okoli koles in konjem na noge
navezali blago. Sreča je bila, da so
Italijani m islili da gre neka njihova
enota. Tako nas niso napadli ali šli
pogledat, kaj tru šč p om eni

D olen jski k o m u n is ti s m o bili p r e p r ič a n i o zm agi
22. junija 1941 je bila nedelja, lep
Ljubljana. S pom očjo bratov Jarc iz
poletni dan, in nad ljubljansko po
Prečne je bila naloga uspešno izve
krajino je lebdel nekakšen skrivno
dena. Tudi ostali so izvršili svoje na
sten mir.
loge.
Ljudje so bili zbegani, prestrašeni.
Po končanem sestanku smo se
počutili m oralno močnejše. CepraV
Niso mogli verjeti, da je stara jugo
nas je bila samo peščica, smo bili
slovanska vojska tako hitro in sra
prepričani, da smo sposobni izvesti
m otno kapitulirala. Mnogi so bili v
še tako težke naloge. Pozabili smo
skrbeh za o čete in sinove, vojne
celo, da sc le nekaj kilom etrov stran
ujetnike. Dolenjsko je preplavila ita 
nahaja
okupatorska
divizija
lijanska okupatorska vojska in zače
„Isonzo“ , ki šteje 10.000 vojakov.
la kazati, kdo je gospodar. Uvideli
V naših mislih je tlela iskra upanja,
smo, da nism o več svoboden, ampak
da bom o spet svobodni in gospodar
razkosan in zatiran narod.
V
takšnem ozračju se je tisto doji svoje zemlje. Nihče pa ni pomislil,
poldne ko blisk razširila novica, da
da se šele začenjajo štiriletni krvavi
boji z m očnejšim okupatorjem .
je Hitlerjeva vojska brez vojne napo
Upali smo, da bodo rdečearnjejci
vedi napadla Sovjetsko zvezo, prvo
le ustavili in razbili Hitlerjevo napa
socialistično državo na svetu. Začela
dalno vojsko ter tako om ogočili
sc je vojna med dvema ideologijama.
vstaje v okupiranih deželah. Name
Hitler, k ije do tedaj pregazil domala
sto tega pa so v naslednjih tednih in
že vso Evropo, se je lotil zadnjega
mesecih prihajale z vzhodne fronte
načrta; uničiti R dečo arm ado, uni
čedalje bolj zaskrbljujoče vesti:
čiti slovanske narode, češ da so
Nemci so prekoračili Berczino in
manjvredni, barbarski, sposobni le
Dnjepcr, padla sta Kijev in Smoza sužnje ,,nem škem u nadčloveku".
Na ta dogodek so se novomeški
lensk.
Nemci so začeli izseljevati Štajer
kom unisti odzvali takole: Že zgodaj
dcfpoldne je pridirjal s kolesom v
ce, streljati prve talce na G orenj
Podgoro aktivist, študent Franček
skem, pobita je bila piva četa parti
Saje in me obvestil o Hitlerjevem na
zanov pri Krškem itd.
padu. „O b 11. uri bom o imeli partij
Ob koncu 1941 sc je znašla Ko
ski sestanek v gozdu nad pokopali
m unistična partija Slovenije v zelo
težkem položaju. Nismo še imeli
ščem v Prečni. Ti pojdi v Zalog po
sodnika Mišiča, jaz pa grem po
trdne povezanosti z ljudm i, parti
zanska vojska je bila šele v zam et
Karla G radnovca v G roblje." Tako
kih, pojavili pa so se tudi omahljivci,
je naročil Saje.
ki so govorili, da je vsak boj zaman.
Na m estu sestanka sm o našli se
V ečina kom unistov pa je bila pre
kretarja kom iteja Dušana Jereba, Ni
pričana, da bo okupatoijcva vojska
ka Šiliha, Jožeta Petriča, Ferda Ku
premagana, zato so hudo zimo
neja in druge. Najprej je govoril se
1 9 4 1 /4 2 izkoristili za zelo aktivno
kretar, ki je dejal, da so si novice z
delo na terenu. Uspehi so se pokaza
vzhodne fronte nasprotujoče ter da
li spom ladi 1942, saj so partizani
nas prvi uspehi Hitlerjeve vojske ne
postali strah in strep e t okupatoijev.
smejo o m aja ti R deča arm ada vodi
Na Dolenjskem je nastalo veliko svo
pravičen boj za neodvisnost in svo
bodno ozemlje, form irani so bili n<>
bodo vseh zatiranih narodov; naša
vi partizanski odredi, ki so bili bolje
kom unistično internacionalna dolž
oboroženi in izurjeni. Organizirani
nost je, da takoj začnem o boj proti
so bili prvi organi civilne o b la sti Da
okupatorju, da bi tako pomagali
bi o k u pator preprečil nadaljnje širje
Sovjetski zvezi. O b koncu sestanka
nje partizanskih uspehov, je pripra
je sekretar vsakemu naložil sabo
vil veliko roško ofenzivo, po tej pa
tažno akcijo, ki sm o jo m orali iz
se je začelo novo obdobje osvobo
vesti že naslednjo noč. Sam sem m o
dilnega boja na Dolenjskem.
ral presekati vse telegrafsko-telefonKAREL JAKŠE
ske linije oli progi Novo m e s to -

doval dom ačin Jože. ..Velikokrat
smo nam esto kosila bežali pred pre
m očnim sovražnikom ali pa sm o si
samo predstavljali, da južinam o, v
resnici pa smo marširalL"

Takrat sem bila partizanka. Po
slali so me naprej v predhodnico z
majhno pištolo in baterijo v roki.
, Moja m ama je ugovarjala, da sem
premlada. Imela sem kom aj 13 let in
sem morala prevzeti tako nevarno
dolžnost. Morala sem poslušati.
Čeprav sem bila pri vsakem novem
ovinku vsa v strahu, sem šla naprej
in dajala koloni znake z baterijo.
Po glavni cesti sm o peljali samo
do Koprivnika. Potem smo krenili
po gozdnih poteh do Vidma. Več
krat so bili na cesti še sledovi ognja,
kamni položeni za zasedo in ogorki
cigaret. Italijani so se z nočjo verjet
no um aknili v bližnje postojanke.

NA PRIMERIH SE UClMO — Učenci in osebje OŠ Mirana Jarca i/. Črnomlja so imeli ob
koncu letošnjega šolskega leta obrambni dan, kjer so se seznanili z vsemi nujnimi ukrepi,
potrebnimi v primeru sovražnikove agresije. Akcija je dobro uspela, posebej še pri učencih
nižjih razredov, ki so izvedli obrambni dan v obliki orientacijskih pohodov in tekmovanj.
(Foto: NOVINARSKI KROŽEK OŠ MIRAN JARC)

Rešitev iz italijanskega obroča
Poleti 1942 je bil Kočevski Rog
poln partizanov in begunskih dru
žin, ki so pribežale iz vseh krajev
Kočevske 'i n njene soseščine. Tudi
jaz sem bila takrat partizanka, kot
moja dva brata in oče, k ije bil pred
vojni Član KPS. Takrat sem prišla iz
Čete k mami na Bukovo goro nad
Koprivnikom. Tam je bil civilni
tabor za vasi Mozelj, Crni potok in
še druge iz okolice Kočevja. Za
begunce so bila postavljena zasilna
bivališča po skritih grapah globoko
v gozdu. Vse so bile polne ljudi, pa
tudi konjev in krav, ki so jih ljudje
rešili pred Italijani
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Italijani so požgali že skoraj vse
vasi okrog Kočevske Reke in ob
Č abrankl Zdaj so vso silo usmerjali
proti Rogu. 2e nekaj dni smo slišali
brnenje tovornih avtom obilov. Tudi
letala so večkrat preletala Rog.
Nekaj praznih kočevskih vasi v sme
ri proti Rogu so žc požgali. Takrat
so prodrli s patrolo do Bukove gore
in požgali to malo vasico. Do takrat
smo dobivali vodo v tej vasi, vendar
nas je precej zbolelo, verjetno zato,
ker sm o jedli še zelena jab o lk a'in
pili osm ojeno vodo. zelo smo trpeli.
Tudi lakota nas je m učila.
Č utiti je bilo, da se pripravlja ne
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kaj hudega. Vse dneve so borci pre
kopavali ceste proti Kočevju in po
stavljali velike ovire iz požaganih
dreves. Vendar vse to ni pomagalo,
saj so Italijani te ovire takoj odstra
nili in prodirali proti Rogu iz smeri
Kočevja in Novega mesta.
Rajonski odlnir se je zavedal od
govornosti /a begunske družine, ki
se jim je rodilo nekaj otro k že na
samem begu. Te ljudi je bilo treba
sprviti na varno. se pravi iz Roga.
Sklenili so, da se bom o prebili po
skrivnih poteh prav Italijanom za

Iz Vimolja so nas vseeno zaslišali
Začeli so streljati z vsem orožjem .
Psi so tu lili Na naši strani je bilo
silno topotanje in še otroci so se za
čeli jokati od strahu. V ečkrat se je v
kako dolino prevrnil voz z vsem in
je bil zopet zastoj.
Kasneje sm o slišali, da so Italijani
slišali naše razgrajanje in da jih je
bilo zelo strah, ker so mislili, da pri
haja nadnje cela brigada. Ce bi ve
deli, da smo le m l bi gotovo prišli in
nas vse skupaj zajeli
Srečno sm o prišli do Knežje lipe
in krenili proti zapuščeni vasici
Kozji kam en p ri Lapinjah. Tu se
nam je pridružila še skupina borcev.
Med njim i je bila partizanka Anica
Žnidaršičeva iz Mozlja, znana juna
kinja, ki je na žalost padla prav mla
da kot kom isarka bataljona. Okoli
2. ure zjutraj sm o prišli na cilj. Vsi
sm o bili na sm rt u tru je n i Ko smo
prišli se je vsak ulegel, kjer se-je pač
ustavil. Edina želja je bila po na
porni poti počivati. Ko sem se
zjutraj prebudila, sem bila vsa bela,
ker sem ležala na deski prav na
apn en ici V endar sm o bili vsi sre č n i
da sm o se rešili iz sovražnega obro
ča.
JUSTI CERO

* t 1>'

*.*.* *a a / 4i *

Kmet Zepuhar na Plješivici si ni mislil, da bo kdaj toliko
žensk v sariju in črnk z živopisanimi oblekami stopilo pod
krov njegove zidanice. Pa so, in še kako so bile zadovoljne!
Po temeljiti razlagi v naravi, kako je s kooperantskim vino
gradništvom v metliški občini, so morale poskusiti tudi pri
delek.

Črnka iz Tanzanije, Radkovičeva mama s Suhorja pri Metliki
in Ermi iz daljne Azije se sicer ni^o znale med seboj pogovar
jati, vendar so pri fotografiranju razumele, da gra za posne
tek: mi se imamo r a d i. . .

, IM A T E B O G A T E
IZ K U ŠN JE "

Maria Paz s Filipinov:
»Veseli me, da smo lahko
zaključek mednarodnega se
minarja doživljale v Jugosla
viji. Kamorkoli smo prišle,
povsod so nam ljubeznivo
pomagali pri proučevanju
vprašanj, ki zadevajo življe
nje žena. Povsod smo nale
tele na izredno topel spre
jem in gostoljubnost, ki nas
je večkrat spravljala celo v
zadrego. Veliko smo zapiso
vale, dobile smo veliko vti
sov, vse to pa bom o skušale
s pridom uporabiti pri na
šem delu doma.“

„ K O T MED
D O M A Č IN I"

Zakija Meghji iz Tanzani
je: „Med bivanjem v Jugosla
viji smo se počutile kot do
ma. Pri nas radi govorimo v
j pregovorih, zato mi je zlasti
eden tu večkrat prišel na mi
sel: Bolje je biti reven, toda
neodvisen. Presenečene smo
nad tem, kar ste zgradili in
cako živite. Ganilo nas je,
ko smo videle, s kakšno za
vzetostjo se vaše žene bore
za i z voj kraja in dežele. Vi
dele sn ljudi iz proizvodnje
in imele m o priložnost spo
znati, da
res upravljajo s
sadovi svojega dela. Samo
upravljanje je p" mojem
mnenju zares edina u pešna
pot k osvobajanju človeka in
naroda."

„Kako srečna
je vaša dežela!”
Predstavnice dežel v raz
voju iz dveh oddaljenih ce
lin, A zije in Afrike, ki so ne
davno tega teden dni bivale
v Sloveniji, največ pa na D o
lenjskem, so z našimi ljudmi
sklenile tesno prijateljstvo.
Seminar v organizaciji
švedske vlade v m ednarod
nem letu žensk je bil na na
ših tleh ugodno ocenjen.
G ostje iz Ugande, Kenije,
Tanzanije, Zambije, Malezi
je, Indije, Bangladeša, Sri
Lanke in Filipinov so sicer
predvsem proučevale življe
nje naših žena, hkrati pa so
spoznavale naše samouprav
ljanje, naš narodnoosvobo
dilni boj, življenje km eta in
delavca, prav tako pa šol
stvo, otroško varstvo in delo
družbenopolitičnih organi
zacij.

Tudi v Trebnje so gostje prišle z
debelimi bloki, kamor so zapi
sovale podatke, izjave, številke,
vse, kar so izvedele na pogovoru
v skupščinski dvorani in potem
v dveh tovarnah na Mimi.

»Proizvodnja kozm etike - to ja
pa zanimiva stvar. . . “ Za to
vrstno industrijo se zanimajo
žene vseh polti in vseh dežela,
kar se je pokazalo tudi v novo
meški tovarni „Krka“. Kajpak
so spraševale tudi za način
izobraževanja ob delu, za zaslu
žek, za m ožnost letovanja, za
udeležbo žena v vidnejših funk
cijah pa še in še . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * > + * > * + * * * + * * * •> ♦ ■ * *

Posebno prve dni je bilo malce
težko razumeti, da naš kmet ni
le proizvajalec, ampak tudi sa
moupravljavec. Da soodloča pri
delitvi zadružnega dohodka, da
lahko kupi traktor sam ali pa v
strojni skupnosti. Seminaristke
so imele prvi pogovor v Belsadu.

}
Uma Mukheiji iz Cal-*
* cutte: »Kratko bivanje v Ju-J
* goslaviji m eje zares osrečilo.*
} Dobila sem vrsto inform acij}
* o vašem življenju in sistemu, J
* o vašem samoupravljanju.*
} K a r m e je najbolj n avdušilo,}
J pa je tesno sodelovanje med J
* ljudstvom in raznimi organi- *
} zacijami ter skupno prizade-}
* vanje za nadaljnji napredek^
* na vseh področjih."
a - * .* * * * * * * * * * * * * * * * * * - * *

Povsod so iskale stikov z
ženami, da bi izvedele, kak
šen je njihov delavnik, kako
sodelujejo v javnem življe
nju, kako vzgajajo otroke. Z
objem om se je končalo vsa
kokratno slovo o d ljudi v
posam eznih občinah, kazalo
pa je, da so bile še posebej
ganjene na Suhorju ob sreča
nju s 84-letno R adkovičevo
m am o iz Bereče vasi

Črnke so zbujela splošno pozor
nost s frizurami. Imele so več
prečk in m nožico tankih kit.
Kot so povedale, je to zavoljo
gostih, skodranih las, ki so ob
toplih dneh ko kučma. Tako
pride več zraka do glave. Take
pričeske jim zjutraj ne vzamejo
več kot 10 minut časa.

DOLENJSKI LIST

M ed seminaristkam i so bi
le socialne delavke, učitelji
ce,
profesorice,
visoke
funkcionarke v ženskih orga
nizacijah ter v sindikatih in
zadružništvu, članice vlad,
uradnice. Tu so bile k o t štu
dentke, željne znanja in iz
kušenj o d dru god Marsika
tera je m ed napetim u m i
kom, razpetim m ed sestanki,
srečanji, ogledi in pogovori,
večkrat pomislila na dom .
Večinoma vse so matere z
več otroki, nekatere pa ima
jo že vnučke. N ič čudnega
torej, da so tako rade tudi
naši m ladeži segale v roke.

NAVDUŠENA NAD
E N O TN O STJO

Prepričana sem, da bo za
sanjana Ramani v daljni Ma
leziji učenkam v srednji šoli
večkrat govorila o Jugosla
viji, da b o d o črnke Zakija,
Gloria, Tereza, Thecla razla
gale afriškim ženam, kako
sposobne so Slovenke, in da
bodo na gimnaziji v Bangla
dešu in na agronomski fakul
te ti na Filipinih precej slišali
o nas. Som a Perero, za pred
sednico Syrim avo Bandcranaike najvidnejša ženska
fim kcionarka v Sri Lanki, pa
si bo g o to vo prizadevala za
še čvrstejše sodelovanje z
njeno deželo. Ob uri slovesa
so bile vse solznih oči. S tiki
z deželam i v razvoju, ki se
pri nas šele vzpenjajo k zaže
leni ravni, so se s tem
obiskom m o čn o o k rep ili

..N I K D A R
N E P O Z A B IM . . . "

J
Mary Kola iz
* »Jugoslavijo, njene topi
* di in njihovo prisrčnost
} z a vedno ohranila v
* šem spominu. Izkoristila*
* bom vsako priložnost,
} bom govorila o vaši lepi de* ž e li, o možeh in ženah, ki
* sem jih spoznala, ter o
} vem delu. Kar ste pri vas na* redili v svobodi, je mnogim
* lahko za zgled."
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Za sam oupravne organe zdrav
stvenega zavarovanja v Novem
m estu je bil največkrat najtežji in
najbolj č rn tisti dan v letu, ko so
morali izreči mnenje o letni bilan
ci ozirom a o zaključnem računu.
Pod č rto glavnega računa sc je
nam reč vztrajno kazal primanj
kljaj, kar pom eni, d a je bilo porab
ljenega denaija precej več od zbra
nega. Z drugimi besedami: skladi
zdravstvenega zavarovanja so se iz
leta v leto vtapljali v dolgovih,
sam oupravnih organov pa se je
polotil glavobol, ker tudi po dol
gotrajnih razpravah niso našli re
šitve za izravnavo bilance.
Po uveljavitvi nove ustave so
bili mnogi prepričani, da bodo
delegatsko ter iz zborov uporabni
kov in zborov izvajalcev sestavlje
ne skupščine bolj kos problem a
tiki na tefri občutljivem področju.
Kot pove9o ugotovitve, se to ni

ta akcija narekuje tu d i denarni
učinek, saj naj bi ob strogem upo
števanju in izvajanju ukrepov pri
dobili nič manj k o t 12 milijonov
dinarjev prihrankov.
Splošno varčevalni ukrepi, ki so
začeli veljati 8. julija, ne bodo z
ničim er prizadeli poštenih in res
nično bolnih zavarovancev. Pri
krajšali pa bodo vse, ki so se in se
kakorkoli okoriščajo z družbenim
denaijem , Tu imam o v mislih tako
vse namišljene bolnike, „tabletom ane“ in druge, ki „obolevajo“ in
zahtevajo stalež v času dom ačih
sezonskih opravil. Z ato bodo
m očneje potrkali tudi na zavest
popustljivejših zdravnikov, poleg
tega pa na vrata vseh zdravstvenih
ustanov, organizacij združenega
dela ter povsod tam , kjer je pri
čakovati vsaj družbenopolitično
pom oč pri izvajanju te nedvom no
pom em bne akcije.

Prednost varčnosti

!

zgodilo. Se več: primanjkljaj 15
milijonov dinarjev v m inulem letu
je bil ena najbolj bolečih zaušnic v
zadnjem desetletju. Zaušnic, ki
hudo elijo, a tudi treznijo, hkrati
pa prim orajo človeka, da ia č n e
tem eljito razm išljati, kako bi se
jim v prihodnje izognil.
Tolikšen primanjkljaj se je zna
šel na mizi poleg najrazličnejših
pom em bnih listin, sklepov, stališč
ter vrste drugih dokum entov, ki
narekujejo resnično gospodarnost,
torej gospodarjenje z vsemi „pritiklinam i", kot so: načrtovanje,
racionalizacija, varčevanje itd. To
pa seveda niso prazne besede,
am pak pojm i za dejanja, ki se jim
ni m ogoče izogniti. Odgovornost
je Spet poklicana v prvo vrsto.
Vse to so imele v mislih občin
ske in regionalna zdravstvena
skupnost za Dolenjsko, ko so
junija sprejele ukrepe splošnega
varčevanja kot edini način, da bi
se v letošnjem poslovnem letu in
tudi kasneje izognili nevarnim
vodam. Naj o b tem zapišemo, da

Eden od ukrepov ima namen
..n ap o titi" zavarovance v zdrav
stvene ustanove dom ače regije.
Drugam naj bi v prihodnje šli le
takrat, ko bi na Dolenjskem ne
dobili ustrezne zdravstvene po
m o č i Tako bi zajezili odliv de
narja v sosednje zdravstvene regije,
k ije bil do zdaj precejšen.
Nekateri ukrepi so m ed tem že
začeli delovati. To se pozna pred
vsem pri bolniškem staležu. V
Črnpm lju so ga zmanjšali za 8,5
odstotka, v Metliki pa za 11,3.
N asprotno pa se je stalež v
'Krškem celo povečal (za 9 odstot
kov). V tem je tudi razlog, da je
dolenjska regija zmanjšala stalež
komaj za 1,7 odstotka. Če želimo
na tem področju uspeh, ni dovolj,
da prepustim o stalež sam o presoji
zdravnikov. Cešče bi m orali o tem
razpravljati tudi v delovnih organi
zacijah, ki bi z zm anjšanjem bol
niškega staleža prav gotovo precej
prihranile.
N. N.

Zdravilo za zdravstveno stabilnost?
PR EJŠN JI TE D E N SO Z A C ELI NA D O LEN JSK EM V E LJA TI U K REPI ZA SPLO SN O V A R Č E V A N JE , S
K A T E R IM I Ž E L I J O O B Č I N S K E IN R E G I O N A L N A Z D R A V S T V E N A S K U P N O S T O D P R A V I T I Š T E V I L N E
P O M A N J K L J I V O S T I , D O S E Č I R A V N O V E S J E M ED D O H O D K I IN IZ D A T K I T E R S T E M P R I S P E V A T I D E L E Ž K
SPLOŠNI G O S P O D A R S K I S T A B IL N O S T I
Ukrepe splošnega varčevanja za leto 1976, o čemer obširneje pišemo v pričujočem sestavku, so
občinske zdravstvene skupnosti v Črnomlju, Krškem, Metliki, Novem mestu in Trebnjem ter regio
nalna zdravstvena skupnost za Dolenjsko sprejele po temeljitem preudarku in z večstranskim na
menom. Pri tem so poudarile, da je njihov glavni smoter zagotoviti vsem občanom zdravstveno varstvo
s tem , da ne bi nikjer presegli dogovoijene skupne porabe, pa vendarle ohranili normalno plačilno
sposobnost ob ravnovesju dohodkov in izdatkov v poslovnem letu 1976.
Da bi bili kos tej težavni in odgo
vorni nalogi, bo potrebna vrsta de
janj, množica posegov v nered, po
vršnost, nedodelanost in podobno,
hkrati pa bodo m orali marsikje spre
m eniti tudi miselnost. Red in uspeh
akcije bosta dosežena le, če bo
vsakdo, ki ga ukrepi om enjajo, v
celoti opravil svoj del skupne nalo
ge-

K R A JŠE V R STE V
AMBULANTAH
Prva naloga v ukrepih je naslovlje
na na zdravstvene ustanove in za
vode. V teh, je rečeno, bi morali
organizacijo dela prilagoditi tako, da
sc bo o b ču tn o skrajšala čakalna
doba, kar je pom em bno predvsem
za aktivne zavarovance. Zato je
nujno kar najbolj izrabiti delovni
čas in oprem o. N ujno je organizirati
tudi popoldanske ordinacije, s čim er
bi zmanjšali izostanke z dela. V
tozdih in drugih delovnih organiza
cijah naj bi poslej dovoljevali iskanje
zdravniške pom oči m ed delovnim
časom samo v nujnih primerih,
druge izhode pa prepovedali
Skrbna analiza naj bi povedala,
kaj je s prostim i zmogljivostmi
zdravstvenih delavcev in opreme.
Zavzemajo se, da bi le-te z boljšo
organizacijo usmerili v dejavnosti, ki
so slabše razvite, zaradi česar hodijo
zavarovanci v druge regije, to pa
povzroča odliv denarja in primanj
kljaj regionalni zdravstveni skupno
s ti
V
specialističnih
dejavnostih
novomeške
bolnišnice,
pravijo

ukrepi, naj bi organizacijsko in stro
kovno izpopolnili vse, ki so manj
razvite, na novo pa bi morali odpreti
oddelek za dializo in ortopedsko
ordinacijo. Ob tem bi m orali utrditi
sodelovanje zobozdravstvene službe
zdravstvenega dom a z ustrezno
službo v bolnišnici. Pri zaposlovanju
novih zdravstvenih delavcev opozar
jajo ukrepi na previdnost Pravijo,
da so nove zaposlitve sm otrne le, če
bi tako dosegli boljšo organiziranost
zdravstvene službe. Seveda pa ne
sme biti ovir pri zaposlovanju last
nih štipendistov.
Nadaljevati je potrebno z varče
vanjem pri m aterialnih, režijskih in
drugih stroških. Prevoz z reševalnimi
avtom obili naj bi v prihodnje odre
jali le takrat, kadar tako narekujeta
bolezen ali poškodba zavarovanca.
Zavarovanci bodo morali poslej na
vlak, avtobus ali pa s privatnim
vozilom.
Pri predpisovanju in izdajanju
zdravil naj bi obveljalo, da bodo
doze manjše, zdravila (kajpak z
dobrim učinkom ) pa po cen i Zdrav
nikom priporočajo ukrepi pozor
nost zlasti pri predpisovanju zdravil
in pripom očkov, za katere ni po
trebno doplačilo (participacija), saj
taki stroški še zlasti obrem enjujejo
sklade zdravstvene skupnosti.

S T A L E Z BODE
V OČI
Bolniški stalež, k ije zdaj še vedno
velik, naj bi zmanjšali vsaj za 15
odstotkov. Za to si m orajo prizade
vati vse zdravstvene OZD na ob
m očju novomeškega Zdravstvenega

PROSTA DELOVNA MESTA!

SAM O Z IZ JA V O . . .
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LJUBLJANA

PO SLO V O D JA PR O D A JA L N E
NOVEM MESTU

OBUTVE

V

Pogoji: poslovodska šola, 3 leta prakse ali KV prodajalec, 5
let prakse. Poskusno delo 2 meseca. Nastop dela 1. 8. 1976
ali po dogovoru.

PO D JETJE ZA PTT PROM ET
N O V O MESTO
Novi trg 7

Ponovno razpisujemo

LICITACIJO
za prodajo:

R EG IO N A L N A Z D R A V ST V E N A SKU PNO ST
STROKOVNA SLUŽBA
NOVO MESTO
prosto delovno mesto

A D M IN IS T R A T O R - S T R O JE PISE C
POGOJI: administrativna šola ali najmanj enoletni stroje
pisni tečaj ter 1 leto delovnih izkušenj
Prijave s prilogami o strokovnosti pošljite v 10 dneh po
objavi na naslov:
REGIONALNA ZDRAVSTVENA SKUPNOST - Strokovna
služba, Kidričev trg 2, NOVO MESTO

1.
2.

l

prosta delovna mesta za:

5 PO SL O V O D IJ ZA B LA G O V N IC O V N O 
VEM MESTU,
2 PR O D A JA L C A ZA Ž IV IL SK O P R O D A 
JA L N O V NOVEM MESTU

Pogoji za sprejem:
pod 1): visoko kvalificirani trgovski delavec s 5-letno prakso
v trgovini na drobno,
pod 2): kvalificirani trgovski delavec živilske stroke.
Nastop dela takoj ali po dogovoru.

<
£
<

Pismene prijave pošljite v roku 15 dni po objavi na naslov: >
Proizvodno in trgovsko podjetje „ZMAGA", splošno kadrov- \
ski oddelek, 6 1 0 0 0 Ljubljana, Mivka 25.
?
Prijavi priložite dokaze o izpolnjevanju pogojev iz objave, s
Izbira kandidatov bo opravljena v roku 10 dni po preteku s
roka za objavo, o čem er bodo kandidati pismeno obveščeni, s

OBJAVLJA

SPROTI PREV ERJA TI

l

objavlja na podlagi 11. in 16. člena samoupravnega spora- s
zuma o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu <>
prosto delovno mesto
<

O BREZ KOPALK GRESTE
LAHKO NA DOPUST BREZ SUPERPIPA NIKAR!
O 6 4 strani križank,
ugank, zan im ivega in
šaljivega b ran ja!
O Č e n a m a k a te n o g e
v morju ali lavorju - v
roki naj b o SUPERPIP!
O SUPERPIP v a s č a k a pri
prodajalcih č a s o p i
sov!

Da bi v prihodnje preprečili
„selitve“ zavarovancev in s tem
odliv denaija iz krške občine na
druga obm očja ozirom a regije, bodo
sklenili poseben dogovor z brežiško
bolnišnico. Po tem dogovoru bo
morala brežiška bolnišnica vse bolni
ke iz krške občine, ki jih sama ne bo
mogla „obdelati“ , napotiti le v
novomeško bolnišnico.

Svet za medsebojna razmerja v združenem delu delavcev
..MERCATOR"
Ljubljana, n. sub. o.
- T O Z D ..STANDARD"
Novo mesto, o. sub. o.
razglaša

-

Poslej tudi na kopališko zdrav
ljenje ne bo mogel vsakdo, ki bi si to
zaželel. N asprotno: ukrepi zahte
vajo, naj ustrezna komisija tem eljito
pretrese vsak tak predlog ali željo,
da bo zdravljenje odobreno res le za
nujne in medicinsko indicirane pri
mere.

Nadalje nalagajo ukrepi zdravstve
V
prihodnje naj bi obveljalo,tudi nim zavodom in ustanovam v okviru
takole načelo: preden bi zavarovan
novomeškega Zdravstvenega centra
cu odobrili odsotnost z dela zaradi
ter lekarnam , da ponovno pretresejo
nege obolelega člana družine, naj bi
svoje delovne načrte in stabiliza
podpisal izjavo, iz katere bi bilo raz
cijske program e ter jih uskladijo z
vidno, da v družini ali skupnem
varčevalnimi ukrepi. Izvajanje ukre
gospodinjstvu v resnici ni drugega za
pov bodo vsak mesec proučili organi
nego. Če bi izjava ne ustrezala resni
občinskih in regionalne zdravstvene
c i podpisnik ne bi dobil nadom esti
skupnosti in po potrebi pripravili
la za osebni dohodek. Zato naj bi
dodatne ukrepe.
resničnost ali neresničnost izjave
razčistili že v delovni organizaciji, L
Z uresničevanjem tako zastavlje
katere je kandidat za nego dom ače
ne porabe bodo izvajalci in porab
ga bolnika. Neresnične podatke bi
niki zdravstvenega varstva (tozdi,
m oralo podjetje takoj javiti skup
zdravstveni tozdi, zdravstvene skup
nosti, proti podpisniku pa disciplin
nosti itd.) prispevali pom em ben
sko ukrepati.
delež k večji gospodarski stabilnosti.
Zunaj novomeške zdravstvene
S tem pa bo doseženo, da bodo
regije naj bi poslej zdravili le bolez
ustreznega zdravljenja deležni res
ni, ki jim v okviru Zdravstvenega
nično bolni in pom oči ter nege
centra v Novem m estu še niso kos.
potrebni zavarovanci

\

PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE

..Z M A G A " ,

centra, enako pa velja tudi za zdrav
niško komisijo pri regionalni skup
n o sti Zdravniki, ki odrejajo stalež,
naj bi bolj sodelovali s tozdi in
drugimi delovnim i organizacijami in
delovnimi skupnostm i svojih pacien
tov, pomagali pri odpravljanju vzro
kov za obolevanje in podpirali
splošne napore za zmanjšanje staleža
do 30 d n i
Za zmanjšanje staleža pa bi se
morale prizadevati še zlasti same
temeljne in druge organizacije zdru
ženega dela. Razčlenile naj bi
vzroke za obolelost zaposlenih,
odsotnost z dela in podobno, po
datke o staležu bolnih pa sproti
objavljale v svojih glasilih ali kako
drugače.

Če pa bodo pacienta napotili dru
gam na njegovo zahtevo, bo moral
podpisati posebno izjavo, da bo po
ravnal razliko v c en i Potnih stro
škov pa m u kajpak ne bodo mogli
odobriti in po v rn iti

Pismene prijave pošljite splošni službi TOZD ..Standard",
Novo mesto. Glavni trg 3, do vključno 29. 7. 1976.

?
5
\
s

Davčna uprava občinske skupščine Črnomelj daje na podlagi
39. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni
list SRS št. 1 3 /7 2 ) in 2. člena odloka o ureditvi zadev s
področia starostnega zavarovanja kmetov (SDL, št. 1 5 /7 2 )

n de OBVESTILO
<

O O DM ERI P R ISPE V K A ZA S T A R O S T N O

\
<!
<
\
I
$
i
<
s
s
S

ZA V A R O V A N JE KMETOV
Zavezance prispevka za starostno zavarovanje kmetov obveščamo, da se lahko seznanijo z odmerjenim prispevkom za
leto 1976 na pristojnih krajevnih uradih v času od 15. 7.
1976 do 31. 7. 1976.
Za območje matičnega urada Črnomelj in naselja Griblje,
Cerkvišče, Dragoši bo seznam razgrnjen pri davčni upravi
vsak delavnik.
Vsa pojasnila v zvezi z odmero in možnostjo vložitve zahtevka za znižanje odmerjenega prispevka dobite v krajevnih
uradih in pri tuk. davčni upravi.

ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA DELAVCEV PRI
VELETRGOVINI
..KURIVO",
Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ 4

s S P L O Š N A B O L N I Š N IC A N O V O M E S T O

1
2.
3.
4.
5.

a v to m o b ila F ia t 8 5 0 K le tn ik 1 9 7 0 , ni v v o z 
n e m s ta n ju
a v to m o b ila Z astava 7 5 0
letnik 1 9 7 1 , ni v
v o z n e m sta n ju
d v e h m o p e d o v v v o z n e m sta n ju
e l e k t r o m o t o r j a trifa z n e g a ( 1 0 KW)
d v eh g e n e r a to r je v 2 2 0 V, 8 KW

Licitacija bo 19. julija ob 10. uri v PTT garažah, Cesta hero
jev 2 8 (Ločna)

St. 29 (1408) - 15. ju lija 1976

o b j a v l j a za poslovalnico Novo mesto, Bršlin 2, prosto
delovno mesto:

-

S K L A D I Š Č N I K V P O S L O V A L N I C I.

Pogoji: nepopolna srednja šola in vsaj 1 leto tovrstne prakse.
Zasedb^-delovnega mesta je za nedoločen in polni delovni
čas.
Poskusno delo traja dva meseca.
Ponudbe pošljite na: „Kurivo", poslovalnica Novo mesto,
Bršlin 2, v 8 dneh po objavi oglasa.

^ razpisuje

1.
2.

za šolsko leto 1 9 7 6 /7 7 naslednje štipendije:

v šoli z a m e d ic in s k e sestre — b a b ic e
v srednji zd ra v stv e n i šoli — sp lo šn a sm e r

2
7

Prednost pri delitvi štipendije imajo kandidati višjih letnikov.
Prošnje za štipendije s prilogami predložite na predpisanem
obrazcu Drž. zaločbe Slov. št. 1,66 personalni službi bolniš
nice do 30. 7. 1976.
Višina štipendije je določena po samoupravnem sporazumu
o štipendijah.

DOLENJSKI LIST

7

To stran ste napisali sami'!— To stran ste

Marijino slovo od strojev

n

E n a n a jsta re jših d e la v k š e n tje m e js k e Iskre v p o k o ju
j u c o s

U

viia

j u c o s

I

avua

Filatelistični kotiček
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Z B IR K E
LETA LSK E POŠTE

N A JUBILEJ V „STARO“ DOMOVINO - Slovenski pevski zbor „Zarja“ iz Clevelanda bo 21. julija
nastopil na koncertu v ribniškem gradu. To je prvi zbor ameriških Slovencev, k ije začel gojiti tudi
partizansko pesem.

„Zarja” bo pela Ribničanom
N ajstarejši pevski z b o r a m e r iš k ih Slo v e n c e v b o svojo 6 0 - le tn ic o p ra z n o v a l v R ibnici
Najstarejši slovenski pevski zbor v Ameriki - ZARJA iz Cleve
landa je bil ustanovljen med prvo svetovno vojno. Deluje nepreki
njeno že 6 desetletij in je prvi zbor na ameriški celini, ki je popula
riziral tudi slovensko partizansko pesem.
nam reč poje že tretja generacija na
ših izseljencev. Sprejem rojakov v
Ribnici bo okrog 13. ure pred no
vim dom om JLA , kjer bodo sodelo
vali ribniški moški pevski zbor s k ro 
šnjami, ribniška godba na pihala in
dom ače narodne noše.
Popoldne si bodo gostje ogledali
znam enitosti Ribniške doline, zve-

O dločil se je, da bo svojo 60-let
nico praznoval v m atični dom ovini
Sloveniji. Tako bo v juliju letos na
stopil s koncertnim sporedom v več
naših krajih. 21. julija bodo na pova
bilo TKS Ribnica pevci prišli tudi v
naš kraj, da si ogledajo staro dom o
vino, kjer so bili rojeni njihovi
očetje, dedje in pradedje; v zboru

čer o b 20. uri pa bodo za dan vstaje
slovenskega naroda v gradu priredili
koncert. Ce bo slabo vreme, bo na
stop v dom u JLA.
Iz Loškega potoka in Sodražice
bo v Ribnico in nazaj peljal poseben
avtobus. O dhod iz Loškega potoka
bo ob 18.30.
O bčani Ribniške doline! Prisluh
nim o m elodijam , ki jih bo zapel ta
najstarejši slovenski pevski zbor iz
Amerike.
JA NEZ DEBELJAK

„Prvi simpozijec je že tu ,“ so
mi povedali v restavraciji Pod
Gorjanci. In res, pred tablo z
načrtom Kostanjevice je stal
kuštrav mladenič in si skušal
razložiti znake in informacije o
krajevnih zanimivostih. Bil je
nekoliko zbegan, kot je povedal
pozneje, kajti naš jezik mu je
popolnoma tuj in ni mogel
nikoli niti približno uganiti
smisla stavkov. Ko je pregledo
val naše kataloge, si je prenekaterikrat zapisal novo besedo, in
ko je po kakih treh dneh pred
ložil skico z merami za potrebni

D IP L O M E T U D I Z A
N A S E Z B O R E IN
PEV O V O D JE
Skladatelj in um etniški vodja oe
skih zborov tovariš R adova1' C> V ■
jc ob sklepu 7. tabora pevskih
zborov v nedeljo v Šentvidu pooolil
posebna priznanja tistim zborom in
pevovodjem, ki so sodelovali na
pevskih taborih že p etič in celo več
krat. Med zbori, ki so dobili poseb
na priznanja, so tudi:
Zbor bratov Milavcev iz Brežic,
Ženski zbor iz Šentvida, „Dušan
Jereb " iz Novega m esta, ženski zbor
LISCI! s Senovega, zbor „Jože
Ju rč ič " iz Muljave, Mladinski in
moški zbor iz Šentvida, Z bor iz
S tične ter zbor „K rke‘‘ iz Novega
mesta. Priznanja so prejeli pevo
vodje Franc Baškovič iz Brežic,
Mara Bavdaž iz Šentvida, Franc
Milek iz Novega m esta, A dolf
M oškon iz Krškega in Pavle Žagar iz
Šentvida.

92 PRFDSTAV - Skupaj z otvo
ritveno slovesnostjo, ki je bila 10.
julija, se bo na letošnjih dubrovni
ških poletnih igrah zvrstilo 92 pred
stav: 4 0 glasbenih, 34 dram skih in
17 folklornih, ki jih bo pripravilookoli 2.500 um etnikov iz 18 dežel.
MATEJ SAVORA UMRL - V
75. letu starosti je pred nedavnim
umri v Zagrebu hrvaški pisatelj slo
venskega rodu Matej šavora. Rojen
je bil v Središču ob Dravi, večidel
življenja pa je prebil v Zagrebu, kjer
je vse do sm rti deloval tudi v tam 
kajšnjem društvu ..Slovenski dom ".
Prva Savorova pesniška zbirka ima
naslov ..Razigrani ritm ovi", literarni
sloves pa si je pridobil zlasti z romalo m a ..Putevi života" in ..Pobjedni•i i poraženi".
12. SEMINAR - 5. julija se je v
Ljubljani začel 12. sem inar sloven
skega jezika, literature in kulture za
‘ujce, ki se ga udeležuje 136 slavi.tov iz Evrope in Am erike pa tudi
dokaj lektorjev slovenščine m dru-

8

D O L E N JSK I L IS T

w

' '

,,S težkim srcem se ločujem od
stroja, sodelavcev, s katerim i sem
prebila toliko časa. Kako hitro so
minila ta leta', spoznavam šele sedaj,
ko le stežka zapuščam svoj drugi
dom . Ob tej priložnosti bi sc rada
zahvalila vsem sodelavkam in vodil
nem u kadru podjetja za pom oč in
razum evanje v težkih trenutkih. Mo
ja velika želja je, da bi se šentjem ej
ski kolektiv Iskre še naprej tako raz-

3 2 5 0 DIN Z A
O N K O L O ŠK I IN ST IT U T
Učenci OS Kočevje so pod vod
stvom glasbene pedagoginje Anite
Zupan izvedli akcijo, v kateri so
zbrali 6.500 kg odpadnega papirja.
Zanj so iztržili 3.250 din, celotno
vsoto pa so namenili za izgradnjo
onkološkega in štituta v L jubljani
F. BRUS

TEŽKO SLOVO — Marija Trat
nik bo, kot pravi sama, le s te
žavo pozabila na stroj, ob kate
rem je presedela več kot 18 let.

NATEČAJ
S A M O U P R A V N A S T A N O V A N JS K A SK U PN O ST O B Č IN E T R E B N JE EN O TA ZA D R U Ž B E N O POM OČ V STA N O V A N JSK EM G O SPO D A RSTV U

za zbiranje vlog za uvrstitev na prednostno listo upravičencev za pridobitev stanovanjske
pravice v solidarnostnih stanovanjih na območju občine Trebnje.
Razpisni pogoji:
Za uvrstitev na prednostno listo in za dodelitev stanovanjske pravice v solidarnostnem
stanovanju lahko zaprosijo:
a)
Družine in občani z nizkimi dohodki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
—

Jela Trnkoczy: LASTNA PO
DOBA S PALETO, 1952 (de
tajl).

Polde Cigler

da prosilec ali član njegove družine ni imetnik stanovanjske pravice ali lastnik
primernega stanovanja;
— da prosilec ali član njegove družine še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja;
— da poprečni mesečni dohodki prosilca in njegovih družinskih članov v pretekleip
koledarskem letu ne presegajo 50 % zneska poprečnega mesečnega osebnega
dohodka na zaposlenega v SRS v preteklem letu;
— da je vsaj eden od zakoncev zaposlen na območju občine Trebnje najmanj pet let,
računajoč do datuma razpisa za zbiranje vlog;
— da imajo prosilec in člani njegove družine stalno bivališče na območju občine
-Trebnje.
Mlade družine, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
— da nobeden od zakoncev ni imetnik stanovanjske pravice ali lastnik primernega
stanovanja;
— da družina doslej še ni imela ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v v občini
Trebnje;
— da prosilec ali njegov zakonec namensko varčuje pri poslovni banki za nakup
stanovanja ali za gradnjo lastne stanovanjske hiše, tako da bo lahko v roku 7 let
izpraznil solidarnostno stanovanje oziroma
— da delovna organizacija, v kateri prosilec ali njegov zakonec združuje delo, poda
pismeno izjavo, s katero se obvezuje, da bo najkasneje v roku 7 let rešila prosilčevo stanovanjsko vprašanje;
— da starši prosilca ali njegovega zakonca niso imetniki stanovanjske pravice na
stanovanju ali lastniki stanovanjske hiše v občini Trebnje, ki za 50% presega
standardno stanovanje in število družinskih članov ne presega števila 6;
— da je vsaj eden od zakoncev zaposlen na območju občine Trebnje.
Upokojeni občani, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
— da prosilec ali njegov zakonec ni imetnik stanovanjske pravice ali lastnik
primernega stanovanja;
— da prosilec ali njegov zakonec doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja;
— da ima prosilec ali njegov zakonec stalno bivališče v občini Trebnje najmanj pet let
od dneva razpisa za nazaj.

Ko človek um re, zaokrožim o
njegovo življenje v celoto in
poiščem o vrednote, ki so preži
vele m inljivost telesa. Življenje
in človek nam zasijeta v drugač
ni luči, v lu či izgubljenega, a
zato spoznanega in cenjenega.
O b sm rti vsakogar si zastavimo
isto vprašanje, na katerega dobi
m o vedno isti odgovor: pokojni
je živel in živi v naših spom inih
toliko bolj, kolikor več svojega
življenja je delil z drugimi, koli
k or več svoje osebnosti jc dal in
dajal skupnosti. Polde Cigler,
77-letni upokojenec, ki je do
končal svojo življenjsko pot
prejšnji teden, je bil tak človek.
Dvema stvarema je posvetil
svoje življenje: družini in vzgoji
o tro k ter gledališču. K ot moža
in o č eta so ga vzljubili njegovi
najbližji, kot igralca pestre
pahljače vlog pa vsi Novomeščani in Dolenjci. Polde Ciglerje bil
gledališki navdušenec v pravem
pom enu te besede, saj se čarobni

c)

m oči odra ni mogel odreči
skoraj 60 let. Bil jc igralec, reži
ser, vzgojitelj mladih amaterjev,
pisec krajših in daljših odrskih
prizorov ter iger, ob tem pa je
znal zastaviti tudi publicistično
pero, saj se je živo zanimal za
zgodovino
dom ačega
kraja.
Odveč je bilo naštevati, kaj vse
je pokojni Cigler storil za razvoj
am aterizm a pri nas, odveč je
m orda celo pisati o odlikovanjih,
ki jih je za svoje delo prejet,
besede ne m orejo o d teh ta ti žive
ga o^nja predanosti kulturi, ki j e
ožarila vso življenjsko pol Polde
ta Ciglerja.
C c misel, da človek živi,
dokler se ga spom injam o, drži,
potem bo Pold« Cigler še dolgo
živel.

Za mlado družino se šteje zakonca, katerih poprečna starost ne presega 30 let in katerih
zakonska zveza od dneva razpisa ni bila daljša od 8 let.
Interesenti za pridobitev stanovanjske pravice v solidarnostnih stanovanjih oziroma za
uvrstitev na prednostno listo morajo vloge poslati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po objavi
tega natečaja in sicer na naslov: Samoupravna stanovanjska skupnost Trebnje, Goliov trg 9,
Trebnje. Iz vloge mora biti razvidno:
— kot katera kategorija občanov prosilec nastopa (a, b, c,);
— kakšne so prosilčeve trenutne stanovanjske razmere;
— opis drugih razmer in pogojev, ki se zahtevajo pod a), b) ali c);
Interesenti morajo vlogi priložiti še dokazila:
— o namenskem varčevanju za nakup ali gradnjo stanovanja, če varčujejo;
— o skupnem zaslužku in drugih dohodkih prosilca in njegovih družinskih članov v letu
1975;
— za mlade družine izjavo delovne organizacije, kjer je prosilec zaposlen, da bo le ta v
roku sedmih let na drug način rešila prosilčevo stanovanjsko vprašanje;
— morebitna druga dokazila.
Komisija, ki bo ugotavljala pogoje prosilca za razvrstitev na prednostno listo, lahko zahteva,
da prosilec predloži še druga dokazila, ki so potrebna.
O razvrstitvi na prednostno listo in vrstni red prosilcev bo na podlagi meril iz pravilnika in
izpolnjenih pogojev prosilca odločil Zbor delegatov enote za družbeno pom oč v stano
vanjskem gospodarstvu pri Samoupravni stanovanjski skupnosti Trebnje.

AN DRL J SM R1KAR

-

P. MIKLIČ

JAVNI NATEČAJ

material, je imel vse zapisano v
slovenščini.
Njegovo zanim anje je najprej ve
ljalo keram iki, zato se je v p i s i na
A ntiogh College v Ohiu. Študij je bil
sestavljen iz teoretičnega in enako
vrednega praktičnega dela, ki sta se
menjavala po četrtletjih. Tu se je
prvič spoprijel z lesom in kam nom ,
vendar je po letu dni zapustil Ohio
in se vpisal na R hode Islan School
o f Design. Letos spom ladi je z 22
leti diplom iral iz kiparstva in regio
nalnega planiranja. „Skušam se
uveljaviti v obeh stro k ah ", pravi,
„kajti ču tim , da sta neločljivo pove
zani. Kadar ustvarjam v tujem o k o 
lju, me zanim a vse s področja kul
tu re."
Dve poletji je preživel v Lacoste,
Vaucluse v Franciji, kjer se je iz
popolnjeval v tehniki obdelovanja
kamna. Tu je zasnoval vrsto plastik
za m estni park, ki so hkrati name
njene o tro k o m za igro. Prav tu je
zvedel za našo Form o vivo od dveh
prejšnjih
udeležencev simpozija.
„K ar ne m orem razum eti, da tako
majhna dežela, kot je Jugoslavija,
priredi tak simpozij, kjer lahko
popolnom a svobodno ustvarjaš. V
Z druženih državah, ki kopičijo svoje
bogastvo iz dneva v dan, kaj takega
ne poznam o. Včasfri priredijo pri
ložnostne akcije, npr. oprem a avto
ceste, vendar tu ni tistega nepresta
nega stika z um etniki vsega sveta in
svobode pri delu. V tem pogledu Ju 
goslavija daleč prekaša mojo dom o
vino."
Kaj nastaja pod njegovim dletom ,
bom o videli čez dva meseca. Vse
kakor bo to ena največjih plastik
doslej, saj potrebuje zanjo kar šest
kubičnih m etrov obžaaanega lesa.

vijal in dosegal nove delovne uspehe,
kar je nedvom no v pom oč razvoju
Šentjem ejske doline.

objavlja
na podlagi 13. člena pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje najemnih stanovanj,
zgrajenih s sredstvi sklada za družbeno pom oč v stanovanjskem gospodarstvu

Z g le d „m ajh n e d ežele”
B rad G o ld b e r g prvi na letošnji F o r m i vivi v K ostan jevici

Med filatelisti se je zelo razširilo
zbiranje letalske pošte. To široko
zbiralno področje im enujejo znamkarji tudi aerofilatelija. V zbirke, ki
jih je več vrst, sodijo vse izdaje za
letalske poštne pošiljke. Zbirke
lahko obsegajo samo znam ke, ki so
nam enjene za zračno pošto, ter
ostale priloge, npr. nakaznice, po
sebne nalepke, dopisnice ali razgled
nice. V ospredju so znam ke na
pism ih z žigi, ki so bila dejansko
poslana z letali. Cenjena so tudi
pisma z žigi prvega poleta novega le
tala, ki je vozil pošto, pa tu d i žigi na
pismih od posebnih poletov ali
smeri poletov letaL T udi poštne po
šiljke ponesrečenih letal so pri zbira
teljih v čislih. Jasno je, da ima to
vrstno zbiranje široko ozadje, je pa
preoej drago. Na dom ačih razstavah
takih zbirk ne vidim o pogosto, kar
pom eni, da so šele v zam etkih.

Te dni je šentjemejski kolek
tiv Iskre ostal brez ene naj
zvestejših delavk, Marije Trat
nik, ki po več kot 18 letih dela
zapušča tovarno.

b)

M «® ??

gih kulturnih delavcev iz jugoslovan
skih republik ter zamejskih Sloven
cev. Č etudi bo dom ala polovica se
minarja posvečena delu Ivana Can
karja, bo sem inar kot vsi dozdajšnji
podal tujim slavistom celovito podo
bo o slovenskem jeziku in slovenski
kulturi.
T R IJE V LOŠKEM GRADU - V
petek so v Škofji Loki na Loškem
gradu odprli razstavo likovnih del
um etnikov Stojana Batiča, Borisa
K obeta in Ive ta Šubica.
PREMALO KNJIG - Ljudske
knjižnice v Crni gori prem orejo k o 
maj 339 tisoč 660 knjig, kar je manj
ko 0,70 knjige na prebivalca v tej
republiki. Knjig prim anjkuje /lasti v
industrijskih delavskih središčih.
OKROGLA MIZA V PULJU
Člani Zveze filmskih in televizijskih
kritikov ter publicistov Jugoslavije
so prejšnji teden razpravljali o vse
binskih sm ernicah jugoslovanskega
filma.
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Torbico je izpulil iz rok
Matija Hudorovac, nezaposle
ni delavec iz Čudnega sela, je na
posebno predrzen način vzel tu
jo premično stvar. Tako piše v
sodbi okrožnega sodišča, ki je
obravnavalo napad na Malko
Ogulin pri vasi Črešnjevec.

Dežurni
poročajo
KRIČA NJE ZARADI DAVKOV
- Frančiška Bolite iz Vinje vasi se je
v torek, 6. julija, m udila na novo
meški davčni upravi. Ko so ji po
jasnili, koliko im a davkov, je začela
razgrajati in se nedostojno obnašati.
B ohtetova je rogovilila tu d i pred
m iličniki, ki so jih poklicali na po
m oč. Ker so sumili, da ni popolno
m a trezna, je Bohtetova nekaj ur
prebila na hladnem , čaka pa jo tudi
sodnik za prekrške.

2 4 .'januarja letos je šla Ogulinova, k ije drobne postave, z dela proti'
dom u. T orbico je imel? v desni roki,
v levi pa cekar. Pri Črešnjevcu je ne
nadom a prišel za njo bos moški, ji s
silo izpulil torbico iz roke in izginil.
V torbici je bilo 3700 dinarjev in 21
kanadskih dolarjev.
O kradena ženska je na sm rt pre
strašena takoj povedala znancem in
dom ačim , kaj se je zgodilo. Milični
ki so začeli iskati drznega neznanca.
Čez nekaj ur se j e na zaslišanju že
znašel pravi, vendar je šele po dveu m em pogovoru priznaL Kasneje je
zagovor spreminjal, bilo je nekaj ne
skladij med pripovedjo, kako je tor
bica prišla v Romove roke. Ona je

U M R L , K ER
S E JE PRETRGALA
V R V D V IG A L A

NE DOVOLJ SKRITO - Alojz
Perko iz Velikega Cerovca je v
torek, 6. julija, ugotovil, da m u je
nekdo izmaknil lovsko puško, ki jo
sicer hrani v omari. Nazadnje je imel
puško na očeh prvega julija. Nasled
nje dni je bilo veliko dela na polju,
Perko je hišo zaklepal in puščal
ključ na skrivnem m estu. Po posle
dicah je videti, da skrivno m esto ni
bilo dovolj skrito, še neznani tat je
ključ našel in izmaknil puško, ki jo
m ed brati cenijo na 2.000 dinarjev.

V nedeljo, 11. julija dopoldne, je
39-letni Marko Mihelič iz Starega
trga na Begradovem gradbišču v
Starem trgu zaprosil delavca Franja
DrOzetiča, naj ga z dvigalom dvigne
okoli 15 m visoko. D rozetič mu je
hotel ustreči, vendar se je žična vrv
zapletla in pretrgala, Mihelič je s
kovinsko košaro vred zgrmel v glo
bino. Pri padcu se. je tak o hudo ranil
po glavi, da je umrl na m estu ne
sreče.

KOMBANJ V OGNJU - Zaradi
kratkega stika na električni napelja
vi je v č etrtek , 8. julija, m ed žetvijo
zagorej kom bajn Janeza Kosca iz
Stare Bučke. Cenijo, da je škode za
60.000 dinarjtv.

POSREDI
SE N E SM E

LJUBITELJ ZLATNINE - Ma
rijo Pilit iz Novega m esta je v sredo,
7. julija, obiskal zmikavt in ukradel
zlat prstan, vreden 800 dinarjev.
DO IZTREZNITV E - V nedeljo
zjutraj so novomeški m iličniki pri
držali do iztreznitve 26-letnega Novom eščana
Franca
Krhina
in
234etnega
Petra
Strm oleta iz
Mokronoga. Pred bifejem na O točcu
sta malo preveč vneto razbijala ste
klenino. Čaka ju sodnik za prekrške.
OBISKAL BIVŠO ŽENO - V
nedeljo so imeli m etliški m iličniki
opravka
z 28-letnim
Jožetom
Mavcem iz Laporja pri Turjaku.
Malo okrogel je prišel na obisk k
bivši ženi in jo pretepel. Po tem ju 
naškem dejanju se je lotil tudi nje
nega brata in pohištva. Nekaj ur je
prebil za rešetkami.

21. junija zjutraj sta pri Zg. Pohanci trčila avtobus, ki ga je vozil
R ajm und Štefančič iz Pleterij, in to
vornjak, v katerem je sedel za vola
nom Ivan Zavodnik iz Hrastulj.
A vtobus je vozil na progi Arnovo
selo-Pečice, m ed potjo pa je naproti
preveč po sredi pripeljal tovornjak
in tak o je prišlo do karam bola. Ni
kom ur se ni nič zgodilo, pač pa je
gm otne škode za 12.000 dinarjev.

KAR TA K O O B R A Č A L
29. junija zjutraj okrog 5. ure je
Jože Vajdič iz Brestanice pripeljal z
avtom do cestnega križišča in usta
vil, da je žena izstopila, sam pa je
takoj zatem skušal avto obrniti. Ni
se prepričal, če to lahko varno stori,
zato je prišlo do karam bola. Ravno
med obračanjem je nasproti pri
peljal m opedist Branko Medvešek iz
Senovega in se zaletel v avto. Mope
dist je bil laže ranjen, gm otne škode
pa je za 15.000 dinarjev.

trdila, da jo je brcal na tleh, on pa,
da je torbico samo izpulil in odšel.
Sodišče je m enilo, da v tem prim eru
ni šlo za rop, tem več za veliko tatvi
no na posebno predrzen način. Pre
cej ukradenega denarja je oškodo- I
vanka dobila nazaj, Matija H udoro
vac pa bo po sodbi okrožnega sodi
šča (še ni pravnom očna) 8 mesecev
preživel v zaporu. Okolje mu ne bo
tuje, kajti Matiji niso prvič izrekli
k a zn i
V- «4^

Fantovščina
v vodnjaku
N e k a te ri
N ovom eščani
m en ijo , d a se je t r e b a n a 
m o č iti t u d i o d z u n a j
V nedeljo dopoldne so Novo
meščani, ki so se mudili na Glav
nem trgu, opazili, da je Kettejev
vodnjak poln oblečenih kopal
cev. Dobra desetina novom eških
m ladeničev, ki so zaključevali,
m orda pa tudi samo nadaljevali
fantovščino svojega tovariša, si
ni mogla kaj, da se ne bi malo
nam očili tudi od zunaj. Vse bi
najbrž minilo v splošno veselje
nevtralnih gledalcev in aktivnih
kopalcev, če bi fantje prisluhnili
dobronam ernim
opozorilom
m iličnikov, češ da tako početje
nekako ni v skladu z javnim
redom in mirom.
Ker pa se je enem u od mlade
ničev zdelo, da je treba varuhe
reda in miru tudi malo ozm er
jati, drugi pa je celo skočil v
m iličnika, je hitro pribrzela
marica in štiri najbolj vroče so
odpeljali za 12 ur na hladno.
Ostali „junaki“ so se tik pred
tem um aknili na varno. Ne samo
v vodnjaku, am pak tudi v
tem nici so se hladili: 37-letni
Matija VVachtcr, 30-letni Dane
Badovinec, 25-letni A nton Kova
čič (vsi iz Novega m esta) in
26-letni Karel Mihelin iz Nove
vasi pri Krškem.
Po zapisniku postaje milice
Novo m esto je m ogoče sklepati,
da je bilo kopanje samo vrh
om enjene fantovščine. Ponoči
so kurili tudi ogenj na travniku
pri otoškem gradu in poškodo
vali kabine za oblačenje, ve pa se
tudi, da sta se morali kopati v
Krki tudi dve v belo oblečeni
deklici Fantovščina sc bo nada
ljevala pri sodniku za prekrške,
za fante pa se zanim a tudi javni
tožilec.
M. B.

Dogodivščine vozača brez avta
D o k le r ni zletel v r e k o Ibar, se je vozaril z u k r a d e n i m p rija te lje v im a v to m - K aroviču so
prisodili 1 le to in 2 m e se c a z a p o r a
Neko zagrebško podjetje je na gradbišču jedrske elektrarne v
Krškem zaposlilo več delavcev iz drugih republik, med njimi tudj
Mehamedalijo Karoviča iz Prijepolja. Ta si je med kolegi našel prh
jatelja z avtom, ga izkoristil in ogoljufal.
22. februarja letos je Karovič v
Krškem popival, zvečer pa je, k o t že
nekajkrat poprej, prosil prijatelja
G orana Tonkoviča, da bi ga zapeljal
z avtom do stanovanja. Oba sta sc
odpeljala, avto je ostal zunaj, ključe
pa je lastnik spravil v žep. Ko je
Tonkovič zaspal, mu je Karovič pre
vidno izpulil ključe in se z njegovim
avtom napotil proti Srbiji. Tri tedne
sc je vozaril naokrog, doživel tri pro
m etne nesreče, vendar je bila zadnja
pri Kraljevu najhujša: z avtom vred
je zletel po strm ini proti reki Ibar,
kjer je vozilo obstalo razbito.

Ko so prišli m iličniki in ob pro
daji razbitega avta, se je na osnovi
dokum entov, ki so ostali v vozilu,
izdajal za lastnika Tonkoviča. Razbi
ti avto je prodal v Novi Pazar, kupil
rabljenega ficka za 15.000 din in ga
dal popravit, m edtem pa so ga 18.
m arca prijeli v Raški. Njegov prija
telj je nam reč takoj posum il, kam je
izginil avto, posebno še, ker je izgi
nil tudi Karovič in ker m u je ta celo
poslal telegram .
Vse to je pred kratkim obravna
valo okrožno sodišče v Novem m e
stu.' Sodišče ni verjelo obtoženem u

KOROŠKA VAS: PELJAL PO
SREDINI CESTE
Selim M urtič iz
Golnika je v ponedeljek, 5. julija,
popoldne peljal z osebnim avtom o
bilom iz Metlike proti Novemu
mestu. V ovinek pri Koroški vasi je
zapeljal po sredini ceste. Takrat je
nasproti pripeljal z avtom Slavko
Jandrič iz Novega mesta. Čeprav je
Jandrič zapeljal na skrajni desni rob,
se ni mogel izogniti trčenju, škode
je za 15.000 dinarjev.

julija popoldne, je ,Miroslav Stimac
iz Novega m esta vozil z osebnim
avtom obilom po Cesti bratstva in
enotnosti v Metliki, ko m u je z ne
prednostne leve ulice nenadom a
zaprl pot avtom obilist Jože Kočevar
z Božakovega. Škode zaradi trčenja
je za 4.000 dinarjev.

METLIKA: KOLO NI UBOGA
LO - Zivan Džkokič, ki začasno
stanuje v barakah Slovenija-ceste v
Metliki, se je v torek, 6. julija, zve
čer peljal po M etliki Ko je zavil na
Cankarjevo cesto, ni zmogel speljati
ovinka, zapeljal je v betonski ro b 
nik, zgubil ravnotežje in padel. Zara
di rane na glavi se zdravi v novo
meški bolnišnici.
METLIKA:
PRIPELJA L
Z
NEPREDNOSTNE
V sredo, 7.

-

©R1KO

Pozim i je bila na p o ti d o m o v o k r a d e n a d e la v k a Iskre,
k riv ec p a je t e dni d o b il p la č ilo

OTOCEC: PREVEC 1*0 LEVI Andreja Pavlovič iz Radovljice je v
nedeljo zvečer peljala z osebnim
avtom iz Zagreba proti Ljubljani. Pri
O točcu je zapeljala čez pas za
zmanjševanja hitrosti na krajevno
cesto za Luterško selo. Vozila je po
levem delu. Tedaj je s parkirnega
prostoru pripeljal nasproti po svoji
desni strani avtom obilist Jranc
Jeglič iz Sm ariete. Avtom obila sta
čelno trčila. Ranjenih je bilo šest
ljudi: voznik Jeglič in njegova žena
ter štirje potniki v avtom obilu
Pavlovičeve. Ranjence so odpeljali v
novom eško
bolnišnico,
gm otne
škode pa je za 8.000 dinarjev.
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Karoviču, da bi odšel na pot z do
voljenjem lastnika avtom obila. Ta ga
je nam reč m edtem iskal s pom očjo
m iličnikov. Za vrsto dogodivščin z
ukradenim avtom in ponarejanje li
stin (ob prodaji avtom obila) je so
dišče Karoviča obsodilo na 1 leto in
2 meseca zapora. Sodba še čaka na
pravnom očnost

Z G O D I S E , CE
ZM A N JK A B IFT E K A
IN K R O M P I R J A
V sredo, 7. julija zvečer, so č rno
maljski m iličniki pridržali do iztrez
nitve 23-lctnega Milana Planinca,
24-letnega
Bojana
Novaka
in
20-letnega Bogdana Ž upančiča. Vsi
so iz Črnom lja. Trojka se je po
poldne mudila v Viatorjcvi restavra
ciji na Vinici. Med popivanjem so
postali lačni, zalo so si naročili
tatarski biftek in krom pir. Ker je v
kuhinji teh jedi zm anjkalo, so sc
fantje silno razburili. Zmerjali in
grozili so natakarici in kuharicam ,
na tla so leteli kozarci, ropotali so
po vratih kuhinjske line, v zid je
zletel pepelnik, en kozarec pa je
obležal v stroju za sladoled. Ko so
preplašene ženske hotele poklicati
može postave, so fantje odtrgali
telefonski priključek. No, m iličniki
so kljub tem u prišli in razgrete
m ladeniče odpeljali na treznjenje.
Č aka jih tudi sodnik za prekrške.

UMRL
Z A R A D I O P E K L IN
V sredo, 7. julija dopoldne, so pri
G orenčevih v I(rastnem pri Mokro
nogu polagali v kuhinji topli pod.
Lastnik Ivan Gorenc in Jože Bartolj
7. Vrha pri Šentrupertu sta na beton
sko podlago lepila plutovino, ko je
G orenčeva žena na hodniku pred
kuhinjo prižgala plinski štedilnik.
Hlapi lepila so se vžgali in hudo
opekli Bartolja in Gorenca. Odpelja
li so ju v novom eško bolnišnico.
Bartolj je poškodbam podlegel,
Gorenca pa so odpeljali na zdravlje
nje v Ljubljano.

VSE BOLJŠI ROKOMETAŠI - Ribniški igralci so v minuli sezoni dosegli izjemen uspeh. Po prvem
mestu v republiški ligi so z dobrimi igrami nadaljevali tudi v drugi zvezni rokometni ligi in v zadnji
tekmi z Rovinjem dokazali, da so med najboljšimi v ligi. Na sliki: Ribničani dosegajo zadetek. (Foto:
[ J. Pezelj)

Uspeh pride po sedmih letih
| R ibniški r o k o m e ta š i so p o p rv e m le tu n a s to p a n ja v II. zvezni r o k o m e t n i ligi osvojili
o d l i č n o t r e t j e m e s to — P r i h o d n j o s e z o n o m o č n o oslabljeni
Novinci v drugi zvezni rokometni ligi Ribničani so derbi v ligi
I končali na odličnem tretjem mestu. Boljši od njih so bili samo
Celjani in Slovanovi igralci. To je prav gotovo največji uspeh ribni
škega športa in obenem dolenjskega rokometa nasploh.
Za ta uspeh so zaslužni vsi igralci,
pravilno usmerjena klubska politika,
dobro strokovno vodstvo in trener
mg. Cveto Pavčič. Ne bi bilo odveč,
če poudarim o, d a je generacija, k ije
osvojila odlično tretje m esto v ligi,
več ali manj ves čas igrala skupaj.
Skorajda vsi so sc prvič srečali z ro

kom etno žogo za dom om TVD Par
tizana in pred sedmimi leti se je za
čel „velikj“ pohod ribniškega roko
meta. Inlesovi rokom etaši so kar se
dem let igrali v najkvalitetnejši re
publiški ligi, lani pa so bili daleč naj
boljši in so brez težav prišli v drugo
ligo.

TRENING MLADINSKE REPREZENTANCE - Minuli teden so v
Novem mestu in na O točcu trenirali najboljši jugoslovanski mladin
ci v košarki. Desetdnevne priprave jugoslovanskih košarkarskih
„upov“ so redno spremljali tudi nekateri novomeški trenerji, ki so s
priprav mladinske reprezentance za evropsko prvenstvo odnesli ve
liko koristnih napotkov. Na sliki: reprezentanti med treningom.
(Foto: J. Pezelj)

KPA gre na Kornat
N o v o m e š k i k lu b za p o d v o d n e a k tiv n o s ti se pripravlja za
d r ž a v n o p rv e n stv o — V a d ijo vsak d a n
Čeravno so skoraj vsa šport
na igrišča za dober mesec za
mrla, člani novomeškega kluba
za podvodne aktivnosti letos ne
nameravajo počivati.
Pred kratkim so se zbrali vsi v Do
lenjskih Toplicah in pregledali de
lovni program . Sklenili so, da bodo
še naprej vadili vsak dan, saj čaka
tekmovalce v letošnjem letu vrsta
kvalitetnih tekmovanj. Člani treni
rajo v topliškem bazenu kar šestkrat
na teden, in sicer po tri ure, mladin
ci in m ladinke pa vadijo zaenkrat
vsak drug dan. Obe novomeški vrsti
se pripravljata predvsem za državno
prvenstvo, saj želijo ponoviti lansko
letni uspeh, ko so bili med najuspeš
nejšimi v državi.

Razen tega pripravlja vodstvo klu
ba tabor na oto k u K om atu. Za
enkrat se je prijavilo 26 članov, ki
bodo na dopustu trenirali hitrostno
plavanje, podvodno Orientacijo in
hitrostno potapljanje. Dolenjci letos
pričakujejo še več uspehov, saj so
pred dnevi dobili novo in sodobno
tekm ovalno oprem o. Za kom presor
so morali odšteti 100.550 din, za
plavuti in ostalo tekm ovalno opre
mo pa 10.000 din.
J. PEZELJ

Že v prvih tekm ah so fantje doka
z ali da poznajo rokom et, in kar po
vrsti so premagovali favorite. Po
kleknili so v K utini in Senju, vendar
poraza nista bila usodna, saj so Rib
ničani v nadaljevanju zaigrali precej
bolje. Veliko zaslug za odlične igre
ima vsekakor trener Cveto Pavčič.
Ob pravem času je znal zam enjati
utrujenega igralca, nasprotnikom na
staviti usodne , .rokom etne" pasti,
tak tičn o zmesti nasprotnika. No,
nekateri m u očitajo, da je preveč
krat predlogo pustil počivati odlič
nega strelca Staneta Kersniča, toda
verjetno so se navijači le preveč spu
ščali v trenerjevo delo.
Vsako moštvo ima krizo, in tako
je tudi Ribničane prizadelo. Igrati
so morali z m očnim Rudarjem , Slo
vanom, Celjem in Sevnico. Navkljub
čm oglednosti so osvojili kar štiri to 
čke in po teh srečanjih predstavljali
za vse tekm ece strah. Poškodovala
sta se sicer Stane Kersnič in Tone
Andoljšek, toda na asfaltu so svoje
sposobnosti pokazali mlajši igralci in
dokazali, da ima m ajhno rokom etno
m esto veliko obetavnega podm lad
ka. Z aenkrat je m ed najboljšimi mla
dimi Janez Ilc, nase pa sta opozorila
tudi A m brožič in vratar ICljun.
K ako bo za vnaprej? Cveto
Pavčič zapušča R ibnico, na njegovo
m esto pa prihaja Jože Sile, k ije svo
je trenerske sposobnosti dokazal v
Sevnici K ot kaže, bo v prihodnji se
zoni Inles oslabljen. Mjkulin naj bi
šel v tujino, nekoliko starejših igral
cev pa želi m esto v ekipi prepustiti
mlajšim. Zavoljo tega so se Ribni
čani „ozrli“ po nekaterih dobrih
Dolenjcih. Skoraj zanesljivo je, da
bo njihovo ekipo okrepil Crnom aljčan Svetič, po vsej verjetnosti
pa bodo imeli v prihodnji tekm o
valni sezoni veliko m ožnosti tudi
mladi Karpov, Putre in Gelze.
Ob koncu ne bi bilo napak, ko bi
predstavili igralce, ki so pripomogli,
d a je ribniški ro k o m et v m inuli sezo
ni dosegel tako lep_uspeh. Za Inles
so nastopili: Jože Šilc, Nikola Ra
dič, Ivo Kersnič, Zdenko Mikulin,
Janez Ilc, Brane A m brožič, Tone
Andoljšek, Stane Kersnič, Alojz Po
nikvar, Alojz Laibacher, Janez
Kljun, nemalo zaslug pa im ata tudi
obetavni Žug in T anko, ki je prene
hal igrati tik pred koncem prven
stva.
MILAN GLAV ONJlC

LJU BLJA N Č A N O V
NI B IL O
Košarkarji ljubljanske Olimpije,
ki bi m orah v soboto odigrati za
ostalo pokalno srečanje z Beti, niso
dopotovali v Metliko. Precejšnje
število gledalcev je zato razočarano
zapustilo igrišče, saj sta delegirana
sodnika Kovačič in Švent po 15
m inutah čakanja odpiskala konec. O
registraciji srečanja bo odločala
tekm ovalna kornisija KZS.

R U D A R - BETI
6 2 : 7 1 ( 3 2 :2 9 )
Košarkarji iz Trbovelj in Metlike
so morali zavoljo pravil Košarkarske
zveze Slovenije še enkrat pod koše..
Prvenstvo se je nam reč končalo s ta
ko imenovanim m rtvim tekom . Obe
ekipi sta imeli enako število to č k in
sla si delili deveto in deseto m esto, v
medsebojnih srečanjih pa je vsaka
zmagala po enkrat. Zato sta se mi
nuli teden pomerili še enkrat in Beti
je bila v odločilnem srečanju za de
veto m esto nekoliko boljša. V
prvem delu so vodili , .rudarji", v
drugem pa so bili boljši Metličani in
so zasluženo zmagali.
Beti: Dautovič 22, Ciršič, Kremesee 4, Vervo t, Lalič 7, Svinger 14,
Jc/crinac 9, Kam nikar 15 in Popo-

PRIZADEVNI PLAVALCI - Novomeški klub za podvodne aktiv
nosti je med najmlajšimi klubi na Dolenjskem, kljub temu pa je v
kratkem času dosegel lepe uspehe. Zanje so enako zaslužni priza
devni tekmovalci - med počitnicam i vadijo skoraj vsak dan - in
vodstvo kluba. Na sliki: posnetek z enega od tekmovanj v hitrost
nem plavanju s plavutmi.

DOLENJSKI LISPT

Orion-2 dal f
novih pobud

Pomembna
neznatnost
Nosečnost
Ko traja nosečnost 6 tednov, je maternica velika približno
za kokošje jajce, ko traja tri mesece, je velika za žensko pest,
pri štirih mesecih za m oško pest. S šestimi meseci nosečnosti
sega vrh maternice do popka.
Že prej žena začuti premikanje, gibe ploda, in sicer tista,
ki še ni rodila s petimi meseci, tista, ki je že rodila, pa s
štirimi in pol. Tudi zdravnik s preprosto pripravo (stetoskopom), ki jo nasloni na trebušno steno, sliši ze v tem času
hitro utripanje plodovega srca. Z manjšim električnim apara
tom (m inifetonom ) se plodovi srčni utripi slišijo že pri dva
najstih tednih nosečnosti, tudi so tako ojačeni, da jih lahko
sliši mati ali kdorkoli v sobi.
Z osmimi meseci nosečnosti sega vrh maternice do „žličk e“ , to je jamice ob koncu prsne kosti ali grodnice. Tedaj
noseča žena težje diha, ker noseča maternica pritisne na
prepono, ki lo č i trebušno votlino od prsne, ter jo dvigne
navzgor; s tem se seveda spremeni prostornina pljuč. Tudi
lega srca se iz istega razloga spremeni. Preprosto povedano:
srce je v velikosti pesti in visi v levi polovici prsnega koša kot
kaplja; ima bolj navpično lego. Ko se dvigne prsna prepona,
se lega srca menja v prečno in tako ostane do poroda. To
lahko opazujemo na rentgenski sliki ali pa nam pokaže
elektrokardiogram.
Ravno zaradi te spremenjene lege srca imajo nosečnice v
drugi polovici nosečnosti težave, ki pa po porodu izginejo.
Vendar moramo biti previdni, da ne bi nosečnica istočasno
le imela kakšnega srčnega obolenja, kar pa je v nosečnosti
zelo redko. Žene tudi ne morejo več ležati na hrbtu, lahko
jim postane slabo, ker noseča maternica pritiska na velike
žile, ki potekajo ob hrbtenici, in zato hitro nastopi omedle
vica. Priporočamo, da leži nosečnica postrani na levem ali
desnem boku.
V zadnjem mesecu težave z dihanjem in s srcem navadno
prenehajo, ker se vrh maternice povesi in se stanje v prsni
votlini bolj uredi. Manj je težav tudi zaradi tega, ker mora po
našem zakonu noseča žena 28 dni pred predvidenim porod
nim terminom nastopiti porodniški dopust, sicer ji zapade.
Izjema je le prezgodnji porod, ki ga mora zdravnik dokumentirati-dokazati. Teh 28 dni pred porodom lahko več počiva,
malo več leži, se odpočije in umiri.
Se nadaljuje

{D o le n jsk i l i t i

SVETU OKOLI
KRHKI REKORD - Sedem
ur in pol sta nadvse pazljivo in
skrbno polagala karto na karto
in počasi dogradila najvišjo hišo
iz kart. Paul Warshauer in Paul
Adler sta v hišo vgradila 7725
igralnih kart. Njuna stavba je ta
ko potolkla dosedanje rekorde
v tovrstnem graditeljstvu. Ko
sta graditelja delo dokončala in
sta pričakovala buren aplavz, je
nekdo odprl vrata, nastal je pre
pih in . . .

RADOVEDNEŽ - Med so
jenjem Ulriki Meinhof, ki se je
nedolgo tega obesila v zaporu,
je nekdo predlagal, naj Ulriko
in njenega tovariša operirajo na
možganih, da bi videli, „kako
delujejo možgani terorista".
Nihče se ni domislil, da bi pred
lagal, naj operirajo še predlaga
telja, da bi videli, kako delujejo
možgani radovedneža.

W/ J

Nikoli pa za skupnostj
NAMEN NAŠE široke socialne zakonodaje je, da poskrbi za
človeka, k o ni več sposoben za pridobitno delo in nima drugih
zadostnih dohodkov, ali pa za primer bolezni in invalidnosti. To
pa skušajo nekateri izkoristiti, poslužujoč se razmeroma lahkih
pogojev do uveljavitve pravic socialnega zavarovanja. Značilno
je, da je med takimi veliko posameznikov, ki nikoli niso v življenju ničesar napravili v korist skupnosti,, nikoli niso plačevali
prispevkov, niti jih niso plačevali njihovi delodajalci. Človeško
pošteno bi bilo, da vsak delodajalec, ki za svojega zaposlenega ni
plačeval prispevkov v skupni družbeni fond, nudi oskrbo takemu do smrti, ne pa da ga skuša, ko onemore, prevaliti na breme
družbe.
ŽUŽEMBERK ŠE NI odstranil težkih posledic minule vojne,
Še so vidne rane bombardiranja in požarov, še ni zaceljeno vse,
kar je načela in odprla vojna vihra. Morda bi dosegel v preteklih
letih več, kakor je, če bi bilo med domačini več iskrenega sodelovanja in volj,e za napredkom.
NAPREJ JE BILO živahno in lepo, kot na vsaki veselici.
Toda kmalu je delovodja novomeškega gozdnega gospodarstva,
ki gradi cesto v Radohi nad Vršnimi seli, kričal zdaj na tega,
zdaj na onega človeka. Mimogrede je napravil ljudem predavanje
o delavskem samoupravljanju, kako nima pri nas nobene veljave,
in obetal mladim delavcem, da jih bo prihodnje dni metal iz
službe.
KOSTANJEVICA sicer leži na Krki in ji pravimo zavoljo hudih poplav dolenjske Benetke, vendar je voda morda eden najbolj perečih problemov. Sanitarna inšpekcija je namreč ugotovila, da niti ena voda v Kostanjevici ne ustreza in da potemtakem
ne more služiti svojemu namenu.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
13. julija 1956)
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SMRTNI PADEC - Veli
kanska gorila King Kong, ki naj
bi privlekla v kinematografe
vsaj toliko gledalcev kot zdaj že
slavni beli morski pes, je prej
šnji teden dokončala svojo film
sko vlogo. Z vrha nebotičnika
je strmoglavila na tla. Filmarji
so k temu poslednjemu kadru
povabili zastonjske statiste. Ra
čunali so, da jih bo kakih 5000,
a nabralo se je 20 0 0 0 newyorških radovednežev. Med njimi je
bilo veliko lovcev na spominke;
kmalu bi umetni gorili slekli
njen več kot 85 0 0 0 dolarjev
vredni kožuh.

( T r e b a n j s k o ) graščino sta kupila od
gospe Gressel-ove gg. Hren iz Ljubljane in H oče
var iz. Vel. Lašč baje za 100 0 0 0 goldinaijev.
( N o v o m e š k a ) gimnazija je dovršila šol
sko leto danes z navadno službo božjo in razde

15 let dela za p o s n e t e k v
vesolju

Silicij je prvina, ki jo la
hko zasledimo v vseh živih
bitjih, njegove spojine pa bi
stveno vplivajo na metabo
lizem vsake rastline, živali in
človeka. Pomanjkanje silici
jevih spojin privede do raz
nih škodljivih posledic, če
prav je v živih organizmih si
licij le v neznatnih količi
nah. Rastline ob pomanjka
nju silicijevih spojin uvenejo,
medtem ko živalim in člove
ku prične , odpadati dlaka,
lasje in pokati zobje.
V Sovjetski zvezi so že
pred leti začeli raziskovati
vpliv silicija na živa bitja. Po
skuse so delali s kokošm i in
ovcami. Pri mladih živalih so
hrano očistili, da je bila brez
silicijevih spojin; živalce so
izgubljale peije, okostje se
jim ni dobro razvijalo, tako
da so jih noge komaj nosile.
Ko so jim v dnevni obrok
ponovno dali tisočinko od
stotka silicija, se je njihovo
stanje očitn o popravilo.
Ko so nadaljevali poskuse
na rastlinah, so prišli do po
dobnih ugotovitev. Silicij v
neznatnih količinah m očno
pospešuje rast živali in rast
lin. Od količine tega elemen
ta je odvisna rast las in
nohtov pri ljudeh, dlake, ro
gov in kopit pri živalih.
Pri proučevanju na ljudeh
so ugotovili, da se količina
silicija v koži in arterijah v
starejših letih zmanjšuje.
Zmanjševanje silicija naj bi
povzročalo naglo staranje in
arteriosklerozo. Če ti posku
si govore resnico, je pred na
mi čas, ko bom o lahko za
vrti naravni proces staranja.
Prvi oprijemljivi rezultat
raziskav je mazilo „Mival“ .
Z njim ogolelim živalim
zraste nova dlaka, novo
petje. Strokovnjaki upajo,
da so k ončno našli zdravilo
za plešavost.

Sovjetskim znanstvenikom je
prvič v zgodovini astronomije
uspel edinstven podvig: s po
m očjo teleskopa Orion—2 je na
stal prvi spektrogram planetske
megle. Teleskop je bd postav
ljen v vesoljski ladji Sojuz 13, v
orbiti pa je krožil pet dni. V
tem času je bilo posnetih na ti
soče zvezd, število spektrogramov, primernih za raziskave, pa
je kar okoli 10 tisoč.

c-C...

Mehurčki v
oklep davnin
Ko si v muzejih ogledujemo
zbirke fosilov in občudujemo te
okamenele ostanke pradavnih
živih bitij, si najbrž težko pred
stavljamo, koliko neznanske po
trpežljivosti in pazljivosti je po
trebno, da se posamezni fosil
očisti in izloči iz kamenine, v
kateri je čakal milijone let ali
tisočletja na paleontologovo
kladivce.
Dosedanji postopek izpiranja
fosilnih ostankov je trajal celi
dve leti. Zlasti zamudno je bilo
izpiranje mikroskopsko maj
hnih fosilov, s katerimi se
ukvarja mikropaleontologija, saj
se fosilnih ostankov niso smeli
dotikati. Tako zamudno in na
tančno izpiranje je potrebno se
veda le za zelo občutljive vzor
ce.
Strokovnjaki so se zato raz
veselili nove naprave, s katero
se ves postopek čiščenja m očno
skrajša in poleg tega ni nevar
nosti, da bi kak dragocen fosilni
ostanek poškodovali. Naprava
deluje tako, da fosil, potopljen
v tekočino za čiščenje, „bombardira" z mehurčki, ki nasta
nejo zaradi vibracij piezoelektri
čnega kristala. Mehurčki spirajo
prevleke in kamenine, ki ovijajo
fosil. S to napravo lahko očisti
jo 2 0 0 fosilov v 15 mesecih, kar
je bilo prej nem ogoče.
Naprava pa ima še druge k o 
risti. Prav uspešno so jo upora
bili in jo čedalje več uporablja
jo tudi pri čiščenju natančnih
instrumentov, ur in starega na
kita.
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SMRTNO NEVARNO - Na
sestanku kardiologov v Manili
so se strokovnjaki zedinili, daje
skok čez plot smrtno nevaren
tistim zakoncem , ki imajo slabo
srce. Priporočajo torej zvesto
bo. Če se bo novica razširila po
svetu, lahko računamo, da bo
število srčno bolnih še poskoči
lo, saj bodo soproge prej ali slej
prepričale svoje preživahne m o
že, da bolehajo na srcu.
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ARHEOLOGI - Policija je v
okolici Rima odkrila skupino
arheologov, ki pa niso bili arhe
ologi, ampak le tatovi na stari
ne. Odpodili so jih. Ko so prišli
na mesto ropanja pravi arheolo
gi, so ugotovili, da so lopovi od
krili še neznan mozaik. Vsaj ne
kaj!

K m etje so skoraj ves m e
sec hiteli spravljati p ič e l pri
delek sena in se pri tem s
skrbjo ozirali v nebo za obla
k i in oblački, ki jih n i bilo
o d nikoder. A k o so se o d
k o d priklatili, so bili tako
tanki k o t svilena koprena,
o d katere ni bilo m ogoče
pričakovati pošten e m o če za
izsušeno
in
razpokano
zemljo. O tave ne bo, kajti
marsikateri travnik je ostal
le izsušeno rjavo stm išče.
K o sva s kobilico v tej
vročini koračila cika coka
po prašni cesti p ro ti Mišje
mu dolu, sem nedaleč p ro č
na njivi zagledal Pepeta
Bolhača, k i je s culo v roki
mahal gor in d o l ter tako
prašil krom pirjeve brajde in
sebe, da je bil mlinarju p o 
doben.
„Bo kaj prida, bo? “ sem
ga vprašal zgolj toliko, da
sem pričel pogovor.
„Eh, kaj," je naveličano
zamahnil z roko, „n ič ne bo.
Kar ne bo suša pobrala, bo
pa žival uničila. Zastrupiti
moram to golazen. “
„Praviš, da ti suša pobira
letino. An ti b i se dalo pom a
gati na bolje? "
„K ako neki, ko pa že ves

letipisDolenjske Kovice.

ljevanjem spričeval. Precej potem pa so se priče
li vsprejemni izpiti za prvo šolo. Vspeh letošnje
ga šolskega leta je dosti povoljen. Dijakov je
bilo v 9. sobah (prvi razred je imel vsporednico)
208. Med njimi 22 z odliko, 114 dobilo je prvi
red, 28 drugi red, 13 tretji red; po počitnicah
pa sme iz enega predmeta ponavljati 30 učen
cev.
( L e t i n j a ) se nam nasploh obeta dobro.
Sena je bilo srednje, po nekaterih krajih prav
obilo. Žito — ječm en, rž. pšenica - je bogato.
Tudi pomladanski sadeži kažejo doslej dobro.
Vinogradniki so tudi zadovoljni z množino
grozdja, kjer je trs še zdrav ali vsaj krepak. Vre
me nas dostikrat plaši, ali vsaj v bližini Novega
mesta nas je doslej Vsem ogočni obvaroval vsake
nezgode. Bog nam ohrani svoj blagoslov še da
lje!
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. JULIJA 1896)

letina

mesec ni palo kaplje dežja,"
se je začudil.
„Pa vendar. Glej, tamle je
kom aj za dva lučaja p ro č
p o to k , pa b i z vodo zalival,
da ne b i brez škode odteka
la."
„Ha, k d o je pa že videl
kaj takega, da bi z vedrom
nosil na njive in travnike vo
do? “
„Črpalko bi si napravil!
Tudi taka o d gnojnice b i za
dostovala, pa še m o to r bi
priključil. Tako delajo v dru
gih deželah, č e hočejo pride
lati dober in obilen sad. Le
pri nas se zanašamo zgolj na
vreme. “
Pri tem sem se spom nil
naših čebelarjev, k i so že ne
kaj le t zaman prosili za p o 
m oč. Marsikje p o l panjev ni
preživelo zadnje zim e. Po to 
likih udarcih se jim je na
smehnila sreča, kajti g o zd je
letos sladek. N e zavoljo b o 
rovnic, k i jih je bolj malo,
m an’e č zato, ker drevesa
m edijo in čebele pridno leta
jo na pašo ter nabirajo strd,
tako da so njihovi gospodarji
že p o večkrat točili.
Tako se bom o o b ušivi le
tini vsaj nasladkali.
M ARTIN K R P A N
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Dejala sta, da sta že tri mesece na poti,
da sta spoznala zapore malone vseh zahodnoevropskih držav
I in se naposled znašla v tem pristanišču. Tudi njiju je skrbelo,
če ne bo morda francoska policija znova pregledala ladje.
Mlajši je zatrjeval, da ga nihče več ne bo spravil z ladje, zlasti
zdaj ne, ko je po treh mesecih, odkar je zapustil Finsko, tako
blizu cilja — Španiji.
■
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Ko je kamen sekal v lobanjo
Kirurgija se je z a č e la že p r e d d a v n im i tis o č le tji — S ta r o d a v n i z d ra v n ik i niso bili
od m uh
Sodobna medicina ima za svoj znak Hermesovo palico z
dvema kačama in krilato čelado. Vse to so stari simboli; z
njimi medicina izkazuje spoštovanje starodavnim mojstrom,
ki so v obdobjih rasti človeštva stopili med prvimi na pot
premagovanja bolezni in kljubovanja zakonom življenja in
smrti. Toda če iščem o, kje so resnični začetki medicine,
moramo pogledati veliko dlje v preteklost.

Sovjetskim astronavtom je s po
m očjo teleskopa Orion—2 uspe
lo narediti prvi posnetek planet
ske megle.
'A'-: • • *>u
spektrogramov, najnovejši po
datki pa že kažejo na nekaj‘hpvosti, ki so doslej bile skrivnos). .
Najvažnejša je vsekakor odkritje ^
treh novih elem entov v sestavi //<
planetarne megle: magnezija, titana in aluminija. Ob tem po- datku velja zapišati, da je bilo '
doslej v 60 letih proučevanja
planetarne megle odkritih vsega
16 elem entov. In še ena novost,
ki so jo odkrili sovjetski astro
nomi pri dosedanjem prouče
vanju: neznana zvezda, obdana
s plinskim ovojem in nenavadno
bogata s silicijem.
O rio n -2 je s svojimi p o s n e t ^
ki postavil ogromno vprašanj,
odgovor nanje pa lahko dajo sa
m o novi projekti Orionov, za
kar je po besedah sovjetskih
znanstvenikov potrebno še veli
ko časa.
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PEKOČ 0BCUTEK V ZEM U lSK /
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Po besedah enega od so
oooooo
ustvarjalcev teleskopa Grigorja
ooucom
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S to napravo je čiščenje fosilov
lažje in boljše.
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V Ameriki ni mogoče sreče najti
( K e r š e ) vedno prihajajo ljudje vsakoršnega stanu, in to v obilnem številu iz raznih
evropskih držav iskat v Ameriko srečo, sem se
namenil svojim rojakom, posebno Dolenjcem,
poročati, kako je v Ameriki in je-li m ogoče tu
kaj srečo najti. Da so zlati časi tukaj preminoli,
je enkrat za vselej gotovo, da bi se tolažili, da se
zopet povm o, tisti up naj gre pa le po vodi. Ako
bi bogataši tovarn, rudokopov in diugih podjetij
le en del dosedanje plače odtergali, kakor so to
storili v pretečenih treh letih, gotovo je, da bi
morali delavci delati za 4 0 do 5 0 centov na dan,
kar pa tukaj ta denar ravno to odleže, kar pri
nas 4 0 do 50 kron.

Silicij v živih o r g a n iz m ih
— Z d ra v ilo za p lešav ost

Rešitev prejšnje križanke ^

Miki Muster
Janez Trnove

Arheološke najdbe potrjujejo,
da so ljudje že pred več tisočletji
opravljali kirurške posege in da so
znali izdelati preproste kirurške
instrum ente. Med najstarejše do
kaze kirurških sposobnosti naših
davnih prednikov sodijo lobanje
ljudi iz kamene dobe. Na teh lo
banjah, starih od 10.000 do
40.000 let, so sledovi operacij na
glavi. S tem i operacijam i so odpi
rali lobanje na tem enu; zarasline
kažejo, da so mnogi ,,pacienti"
odpiranje lpbanje preživeli. Pra
davni kirurgi so uporabljali ..skal
pele" iz obsidiana (vulkanske ka
menine). Strokovnjaki so pred leti
dokazali, da je s kam nitim nožem
res m ogoče trepanirati, ko so s
tem starodavnim kirurškim instru
m entom odprli lobanjo nekega
trupla.

1 0 .0 0 0 O D P R T IH
LOBANJ
Do današnjih dni nismo odkrili,
kaj je neolitske ljudi gnalo, da so
se ukvarjali s tem i zahtevnim i ope
racijam i In vendar je bil ta poseg
razširjen po vsem svetu. Arheologi
so izkopali dokaze v Evropi, Afri
k i Aziji, Južni Ameriki in na Ka
narskih otokih.
S tr o k o v n ja k i

p re d p o s ta v lja jo ,

da so pradavni kirurgi s trepanacijo lobanje zdravili hude migrene in
odstranjevali neznosne bolečine v
glavi Vendar tej teoriji ne govore
v prid najdbe na ozem lju Peruja,
kjer so v starih grobnicah odkrili
okrog 10.000 trepaniranih lobanj
ter popoln kirurški instrum entarij:
nož iz obsidiana in brona, bakrena
dleta, igle, žeblje in preproste žagice. T ako veliko število lobanj ka
že, da se teh operacij niso lotili le
zaradi odstranjevanje
bolečin,
am pak da šo to počeli verjetno tu 
di iz neznanih o kultnih pobud.
Nekateri strokovnjaki pa menijo,
da so najdbe lobanje ostanek „kirurške šole" ter naj bi dokazovale,
da so se na lobanjah um rlih mladi
učili vrtati k o sti
Perujska civilizacija hrani v svoji
polrazkriti zgodovini še druge do
kaze neverjetnega poznavanja me
dicine. Uporabljali so anestetike,
puščali so venozno kri, rezali čire,
šivali rane in opravljali amputacije.
Strokovnjaki so p re p rič a n i da so
predzgodovinska ljudstva Peruja
imela kirurgijo razvito do take
stopnje, kot smo jo poznali v
Evropi pred 500 le t i

K O N T R A C E PC IJA
NI N O V A
V Srednji Ameriki so Azteki
razvili čudovito znanje zdravil

nosti rastlin. Kraljevi zdravnik
Hernandez je v 16. stoletju popisal
zdravilne rastline, ki s o jih uporab
ljali A z tek i Naštel je kar 4340
rastlin, dom nevam o pa lahko, da
je to le del znanja uničene civiliza
cije.
Indijanci Maja so davno pred
našim časom odkrili kontracep
cijske tablete, če seveda smemo
tako imenovati kroglice iz meša
nice rastlin in smole. U činek je bil
tak, kakršnega poznam o danes.
Podobno so načrtovali rojstva tudi
dom orodci v Avstraliji. Kadar je
populacija preveč narasla, so žen
ske v odirejenih časovnih obdobjih
jem ale kroglice posebne smole.

M O D R O ST ST A R IH
K IT A J C E V
Presenetljiva so tudi odkritja v
eni najstarejših držav sveta - Ki

tajsk i Ne samo da je Kitajska dala
sodobnem u svetu akupunkturo,
zdravljenje z iglami, ki je staro ti
sočletja, a je še vedno učinkovito
in znanstveno preverjeno uporab
no; stari kitajski zdravniki so nam
tudi zapustili m orda najpopolnej
šo farm akologijo na osnovi narav
nih snovi in zdravilnih rastlin.
Med starodavnim i kitajskim i ki
rurgi najbolj slovi legendam i Hu
To, ki ga sm atrajo za začetnika
anestezije. Pri svojih operacijah je
pacienta najprej uspaval s poseb
nim napitkom , potem pa opravil
potrebni poseg; očistil je telo tuj
kov ali izrastlin, odprto rano pa
zašil in nam azal s posebno krem o,
sa se je v nekaj dnevih zacelila.
Izredno zanimivi so tu d i dosež
ki, ki so jih dosegli stari In d ijci
„Saktija G rutham ", bramanska
knjiga, ki s o jo po ustnem izročilu
zapisali okrog leta 1500 pred na
šim štetjem , piše takole o ceplje
nju proti črnim kozam : „Na vrh
noža daj nekaj gnoja iz izpuščaja
ter ga vbrizgaj v roko, da se bo
pomešal s krvjo človeka. Nastopila
bo mrzlica, ampak bolnik jo bo la
hko prenesel in bo ostal zdrav."

Luknja v tej lobanji, ki so jo izkopali v staro židovskem me
stu Lahis, dokazuje, da so pradavna ljudstva poznala nekate
re kirurške posege in instrumente.

ZA O Č E T O M
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„ V A M O NOS! - P O T U J E M O ! "
Bilo je petnajst minut pred peto zjutraj, ko se je oglasila
ladijska sirena. To je bil prvi znak, da bomo kmalu res odplu
li. Prevzelo nas je navdušenje, radi bi čimprej na palubo,
zaskrbelo pa nas je tudi, da ne bi pred samim odhodom spet
vdrli policaji in napravili temeljitejšo „čistko“ med potniki.
Tovariš, k ije stal na vrhu stopnic, korak pred palubo, nam je
prav zato svetoval, naj še malo potrpimo in ostanemo spodaj.
Naposled se je sirena zadnjič oglasila, ladja se je stresla od
brnenja motorjev in kapitan je dvignil roko: ,Varno nos! Odhod!4
Po nekaj sto metrih nismo več vzdržali. Planili smo na
palubo, skakali in se objemali od navdušenja. V vseh nas je
bila tedaj ena sama misel: Čimprej v Španijo! Nismo spraše
vali, kod bomo pluli, v katerih pristaniščih se bom o ustavili.
Vedeli smo, da plujemo na republikanski ladji, ki nas lahko
pripelje samo v republikansko Španijo. Kljub temu je prišel
do nas glas, da bom o šli skozi lyonski zaliv in da bo prvo
pristanišče, kjer se bom o ustavili, Barcelona.
Na palubi sva stala z Nikolom iz Like in opazovala ladjo,
kako reže temne valove. Mornaiji so pripovedovali, kje je
francosko-španska meja. V daljavi so se videli Pireneji.
Ob prvem mraku nas je ladijski oficir opozoril, da so v
lyonskem zalivu opazili podmornico, niso pa mogli ugotovi
ti, pod čigavo zastavo pluje. Dodal je, da letala vsako noč
patruljirajo na črti Marseille - Barcelona - Valencia in da
bomo zato pluli v temi.
Takoj smo organizirali dežurno službo in ji naročili, naj
nadzoruje kabine, potnike pa opozori, ko bom o zapluli v
španske vode, da se tam začenja nevarnost napada iz zraka in
vode. Dežurni so poskrbeli, da so bila okna zatemnjena, radi
pa bi utišali tudi m otoije. In res smo začeli pluti počasi, tiho
in brez svetlobe. Ob treh zjutraj smo zagledali svetilnike pred
vhodom v barcelonsko pristanišče. Ustavili smo se nekaj sto
metrov pred pristaniščem in čakali, da se zdani.

P R V O S R E Č A N JE S Š P A N IJO
Ladjo smo s pozdravnimi napisi španski republiki oblepili
že med potjo. Ko je pristala, smo najprej zagledali prista
niške delavce, ki so odhajali na delo. Čeprav niso vedeli, kdo
smo, so nam odgovarjali na pozdrave s stisnjenimi pestmi.
V Barceloni smo morali čakati več dni. Revolucija, ki seje
razplamtela tudi okoli tega mesta, je napravila tak nered v
prometu, da nismo mogli odpotovati. Naposled smo sedli na
vlak, ki pelje v Albacete, mesto, ki je bilo takrat središče za
prostovoljce.
Na vlaku se je hitro razvedelo, kdo smo. Obkrožili so nas
delavci in kmetje ter nas zasuli z vprašanji. Pripovedovali so,
kako ljubijo svojo domovino. Hvalili so republiko, ker je
vzela zemljo cerkvi in jo dala kmetom . Zdaj pa, so pristavlja
li, jim hoče Franco zemljo spet vzeti in jo vrniti cerkvenim
oblastnikom.
Na progi Barcelona - Valencia je moral vlak v nekem
manjšem mestu več ur stati zaradi zastojev v prometu. Raz
položenje, ki so ga izražali domačini že na vlaku, je kmalu
zajelo še meščane tega mesta, ki so se začeli zbirati na posta
ji in pri vlaku. Ko se je razvedelo, da smo prostovoljci za
njihovo republiko in da smo iz mnogih držav, so lovili naše
roke in se želeli pogovarjati. Zvabili so nas iz vagonov, spra
ševali in hkrati zatrjevali, da jim Franco nikoli ne bo odvzel
pravice, ki jim jo je dala republika, omenjali pa so tudi boji
šča, kjer da so njihovi najbližji, vendar brez orožja: Povedali
so, da je Francova gvardia civil (civilna garda) tudi v tem
kraju streljala na ljudi po ulicah, da pa s o jo hitro razorožili.
Čeprav nismo znali španski, smo razumeli, kaj hočejo pove
dati.

JED CI O R A N 2
Železniška proga iz Barcelone proti Valenciji drži skozi
nasade oranž. Nasadi so urejeni podobno kot pri nas vino
gradi: v vrstah in negovani. Čeprav je bila že pozna jesen,
sadovi še niso bili povsod obrani.
Na sleherni postaji so nas domačini pozdravljali in nam
nosili polne košare oranž in mandarin. Začudeno so nas gle
dali v roke, saj smo se teh sadežev lotevali tako nespretno in
nešpansko, da se jim je to zdelo prav vnebovpijoče. Potem so
nas le poučili, kako se oranža pripravi za v usta: tenko
odreži vrhnjo lupino oziroma jo samo postrgaj z nožem , nato
pa se sadeža loti z zobmi kot jabolka. Dejali so: oranža ima
veliko zdravilnih snovi, zato ravnaj z njo „strokovno“ . . .
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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N ek a j m a leg a d ra g o ce n o sti in d en a rja , k ar
ga n ista v ze la s se b o j, srtT d o la v v rečk o , jo
za šila , o v ila s p o v o šče n im p la tn o m te r v ta k 
n ila v k o v in sk o šk a tlo . N ato sta v so b i d v ig 
n ila p odn ico, iz g re b la pod n jo ja m o in š k a tlo
sk rb n o za k op aln . P o d n ico sta p o lo žila na p r e jš
n je m esto in jo zn o v a p rib ila. T u naj stv a r i
p o ča k a jo na n ju n o v r n ite v z o četo m !

Taborska jama vas vabi

1

46

48
K o je b ilo to d elo o p r a v lje n o , sta o d šla v
h le v o n str a n d v o r išč a , iz p u stila iz n je g a lam o
in ji n a lo žila na h rb et sv o jo p o p o tn o p rtlja g o .
B o ja n je n a to še sk rb n o z a k le n il v ra ta s k lju 
ča v n ic o in ža b ico ter o d n e se l o b a k lju čk a k
sta ri In d ija n k i, ki je s ta n o v a la na k o n cu l e 
se n ja če . P o p r o sil jo j«*, n aj bi sk rb ela za z a 
p u šč en o sta n o v a n je . B ila sta n ared .
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D eč k a sta sc še e n k r a t ozrla po z a p u šč e 
n em sta n o v a n ju , p o g n a la la m o in k r e n ila
n a v zd o l p ro ti z a p u šč e n i r u d n išk i c e sti. T ed aj
j e p r ite k e l za n jim a v o lč ja k K u n i, k i je b il
o sta l v A m a ro n u po o d h o d u n a d z o rn ik a R a m on a Ib a ra y a , in se jim a p rid ru žil. »T i,« j e
d eja l Z oran B o ja n u , » v z e m iv a ga s seb o j!
M orda n am a b o še v k orist!« — » V ze m iv a ga!«
ic n ritrd il B o ia n .

Taborska jama pri Gro
supljem je ena najlepših in
najbolj urejenih slovenskih
podzemeljskih jam. V celoti
je elektrificirana. Po njej so
speljane zavarovane poti
skozi 6 dvoran, v katerih je
veliko lepih kapnikov in
kapniških
skupin. Ogled
«►jame traja 45 minut in je v
J[ spremstvu vodnika.
<>
Redni ogledi so vsako
JJ nedeljo ob 11., 14., 15.30 in
17. uri.
Ogled jame je mogoč tudi
kadar koli med tednom, če
se prijavi skupina nad 10

obiskovalcev. Telefonske na
jave so na telefonsko števil
ko 1061) 771-236.
Vstopnina: odrasli 15 din,
otroci do 14. leta 6 din, šo
larji osnovnih šoj 8 din,
študentje 12 din. Če je sku
pina manjša kot 10 obisko
valcev, plačajo 150 din kot
pavšalno vstopnino.
Dostop do jame je mogoč
z vsemi prevoznimi sredstvi.
Jama je oddaljena od Gro
supljega 7 km, od Turjaka
pa 6 km.
Vabi vas
TURISTIČNO DRUŠTVO
GROSUPLJE

Izdelalo preko 99% učencev Železo se kuje, dokler je vroče

Pri u sm e r ja n ju v n a d a ljn je šo la n je še te ž a v e - Bolje b o , k o b o zaživelo še u s m e r je n o
iz o b ra ž e v a n je •
Zaključek šolskega leta so učenci ribniške osnovne šole lepo
proslavili. Prireditvi so prisostvovali tudi starši in gostje. V izredno
uspelem kulturnem programu, ki so ga izvedli mladinski in otroški
pevski zbor, nonet ter dramsko-recitacijska skupina nižje in srednje
stopnje, je bila prikazana dejavnost učencev v času, ko knjige niso
na prvem mestu.
Na centralno šolo v Ribnici in
njeni podružniški šoli v Sušju ter
Dolenji vasi je bilo v m inulem šol
skem letu vpisanih 996 učencev. S

pozitivno oceno je zdelalo 980
učencev, 7 učencev ponavlja razred,
en učenec ima popravni izpit, eden
pa je ostal neocenjen. Skupno je iz-

SLAVJE GASILCEV IN GORNIKOV - Na dan borca so na Gori
slavili ne le borci, pač pa tudi gasilci in vsi Gorniki, saj so na ta dan
dobile vasi Gore vodovod. (Foto: Primc)

Gora dobila vodovod
Proslavili še d a n b o r c a in 5 5 let gasilskega d ru štv a

delalo 99,1 o d s t vseh učencev. Ta
uspeh je posledica dobrega vzgojne
ga in izobraževalnega dela. Učitelji
zahtevajo več od učenca, ki je spo
sobnejši, kom ur pa gre učenje neko
liko slabše, je deležen dopolnilnega
pouka.
Učenec ob zaključku šolanja ni
prepuščen sam am u sebi. Že m ed re
dnim šolanjem usmerja šola učence
v poklice, za katere so najbolj spo
sobni, in jih opozarja, kje je največ
prostih mest za vpis. Vendar vse to
ne koristi vedno, ker na učenčevo,
odločitev vplivajo še starši. Na na
šem obm očju se veliko učencev od
loča za nadaljnji študij v gimnaziji v
Kočevju in Ljubljani. Nekaj težav se
kaže pri dekletih, ki so zaključila šo
lanje s povprečnim ali nekoliko slab
šim učnim uspehom . Te se odločajo
za dokaj neustrezne šole, kot so
2-letna ali 4-letna adm inistrativna
šola. Dekleta zelo rada odhajajo v
šole za trgovke in frizerke, vendar že
dosti manj kot pred dvema letom a.
Fantje pa bi bili radi avtom ehaniki
in sploh v poklicih kovinskih strok.
Ž alostno je, da učenci s km etij ne
ostajajo dom a, ozirom a se ne odlo
čajo za km etijske, gozdarske in po
dobne šole.
Seveda je še več drugih bolj ali
manj perečih zadev, ki jih bo treba
rešiti z reform o šolstva, se pravi z
usm eijenim izobraževanjem in te
snejšo povezavo izobraževanja z
združenim delom . Cez leto ali dve
bodo m arsikateri učenci in njihovi
starši ugotovili, da so imeli nesrečno
roko pri izbiranju šole. Usmerjeno
izobraževanje bo dalo učencu pri
ložnost, da sam dokaže, za kaj je
sposoben, in se za tisto tudi šola.
FRANCI ŽELEZNIK

,,Borci smo spet obiskali Go
ro, kjer smo bili med vojno ve
dno lepo sprejeti,“ je rekel v
svojem govoni na osrednji pro
slavi dneva borca v ribniški ob
čini predsednik organizacije
ZZB občine Ribnice Stane N o
san.
G orniki pa so to k rat proslavili še
55-letnico svojega gasilskega društva
in otvoritev vodovoda. Na govorni
škem odru se je zvrstilo več gasilskih
in vaških vodij, ki so spregovorili o
PGD G ora in pom enu gasilstva ter
delu vaške skupnosti. Ob tej prilož
nosti so podelili več gasilskih odli
kovanj in priznanj.
Ob otvoritvi vodovoda je sprego
voril Peter Levstek, ki je med dru
gim opozoril na solidarnost Gorni
kov pri gradnji vodovoda ter se za
hvalil za pom oč pri gradnji delov
nim organizacijam in vojakom .
Pred proslavo je bila parada, v ka
teri so nastopili predstavniki gasil
skih društev iz vse občine, ribniška
godba, narodne noše in taborniška
četa „ F ra n c R ozm an" m iličnikovkadetov iz Tacna, ki so prišli sem
peš iz Ugarja. Na proslavo je prišla
tudi večja skupina članov AMD, ki
so se udeležili avto relija iz Ribnice
preko Jelenovega žleba in Travne
gore na G oro. Spotom a so obiskali

spom enike NOB, k o t to storijo ne
k a jk r a t vsako leto, in položili k njim
vehce in cvetje. Posebne delegacije
pa so odnesle s proslave vence in
cvetje k spom inskim a ploščam a
Majde Šilc in Albina Vidoniča ter na
grob padlih in um rlih gasilcev.
V kulturnem delu proslave so na
stopili še o k te t iz sodraškega Donita
ter pevci in recitatorji osnovne šole
Gora. Pokrovitelj proslave je bil
tozd D onit Sodražica.
J. PRIMC

SM RTI PO R O K E
V juniju sta na obm očju m atič
nega urada Sodražica umrla: Marija
Krže, preužitkarica iz Petrineev 11,
stara 79 let, in Vincencij Zajec, inva
lidski upravičenec iz Žim aric 54,
star 91 let.
Poročila sta se: Janez Bambič,
delavec i/. R etij 16, star 26 let, in
Verica Pačič, delavka iz R etij 17,
stara 17 let.

Kam po končani osemletki?

Č e p ra v so de lo v n i ljudje n o v o m e š k e o b č i n e doslej p re k o r a č ili c e s tn o o b v e z n o s t z a 3 ,4
o d s t o t k a , ni razlog ov , d a ne bi im e lo p o sojilo večji o d m e v tu d i pri o b r t n i k i h , k m e tih ,
u p o k o j e n c i h in o rg a n iz a cijah z d ru ž e n e g a dela
Zabeležili sm o, da so delovni ljudje novomeške občine do petka,
2. julija, vpisali 2 8 ,667.290 dinarjev cestnega posojila, kar je 3,4
odstotka več, kot so načrtovali, ko so pristojni določevali razdeli
tev po slovenskih občinah. Delovnim ljudem novomeške občine ni
torej po tej plati kaj očitati, še pred jesenskimi dnevi (pred uradno
postavljenim rokom) so se odločili za boljše ceste.
Zanimiv, vendar ne o čitajo č (vpi
sovanje še traja) pa je vpogled v
stru k tu ro novomeškega posojila
Najprej je treba pribiti, da je akcija
vpisovanja posojila uspela predvsem
zaradi tega, ker so zaposleni v novo
meških organizacijah združenega de
la razum evajoče posegali v m odrc
ovojnice. Da je res tako, da je torej
novom eško cestno posojilo doslej
gradilo predvsem na zavesti zaposle
nih v organizacijah združenega delil,
priča tudi sporočilo z druge seje no
vomeškega štaba za izvedbo cestne
ga posojila, v katerem m ed drugim
piše, „ d a akcija v krajevnih skup
nostih v zvezi z vpisovanjem posojila
km etov, upokojencev in obrtnikov
še ne teče, k o t bi lahko in m orala."
Mnenje je tudi, da je glavna pom anj
kljivost organizacije vpisovanja po
sojila v krajevnih skupnostih ne
ustrezna obveščenost. Prav zaradi
tega bo štab za izvedbo posojila v
kratkem preko javnih občil natanko
objavil podatke, kje lahko tudi
km etje, obrtniki in upokojenci iz
polnijo svojo dolžnost.
Se ena zaenkrat neuspešna plat
medalje sicer uspešnega novomeške
ga cestnega posojila so prispevki, ki
naj bi jih ob delovnih ljudeh, ki so
večinom a že izkazali razumevanje,
vplačale organizacije združenega de
la. Osnova za vpis posojila OZD in
TOZD so bru to izločena sredstva za
poslovne namene. Po enem od zad
njih podatkov se je iz tega vira na
teklo samo za slab milijon dinarjev.
Novomeški cestni štab meni, da
ključ štirih odstotkov na osnovi po
datkov zaključnih računov za lani ni
ustrezen za vse OZD in TOZD, zato
so člani štaba sprejeli dodatni krite
rij. ki določa, naj znesek vpisanega
posojila iz dohodka OZD in TOZD
ne bo manjši od 400 din na zaposle
nega. D odatni kriterij je potreben
predvsem zaradi tistih organizacij
združenega dela, ki so ob lanskem
zaključnem računu izločile v po
slovne nam ene malo aji nič.
Ce potegnem o č rto , je dokaj la
hko zaključiti, da novom eško cest-

„ lg r a lk a bi bila r a d a " — „ J a z p a p r o f e s o r "
T A B O R „ O T O K I”
V Drami pri Šentjerneju bodo v
sredo, 21. julija o b 10. uri, končali
mladinski
raziskovalni
tabor
„OTOK I". Krajša slovesnost in
prikaz opravljenega dela mladih
raziskovalcev bo v bazi tabora - na
km etiji, oddaljeni kakih 500 m od
Dobravc.

V eč mladincev, ki so letos
končali 8. razred osemletke
v Sodražici, smo vprašali,
kam bodo šli po končani
osnovni šoli.
Irena Gornik iz Žim aric je iz
delala s prav dobrim uspehom :

no posojilo tehnično „šepa“ pred
vsem, kar zadeva obrtnike, upoko
jence in km ete, nejasnosti so tudi
glede prispevkov organizacij združe
nega dela, pribiti pa je treba, da so
delovni ljudje že zdaj v e č.k o t zado
voljivo izkazali razumevanje za slo
venski cestni gordijski vozel.
G otovo je, da bodo v novomeški
občini zbrali za ceste še kakšen mili
jon. Porabljen bo za tako imenovani
dodatni cestni program. V to ali ono
naselje bo pokukal asfalt prej, kot
so mislili, kakšen most bo širši itd.
Skratka: pom em bne stvari. Nespa
m etno pa je in bi bilo, da bi zaradi
tehničnih težav organizacije cestne
ga posojila v krajevnih skupnostih in

Sili!

P ra z n ik k ra je v n e s k u p n o s ti Ž u ž e m b e r k — Minil je v z n a 
m e n ju n a p r e d k a — Z a s lu ž n e o d lik o v a l p r e d s e d n ik T ito
Preteklo nedeljo so krajani
žužemberške krajevne skupno
sti davili krajevni praznik —
34-letnico prve osvoboditve
Žužemberka, ki sicer pade na
13. julij. Letošnje praznovanje
je bilo po programu skromnejše
kot prejšnja leta, vendar je bilo
prisrčna manifestacija občanov
v odločni težnji za nadaljnji na
predek v krajevni skupnosti.
Praznovanje se je pričelo v soboto
s športnim i tekm ovanji, ki jih je
organiziralo TVD Partizan Žužem 
berk, in nadaljevalo s kresovi, ki jih
je zvečer prižgala mladina na več
krajih. V nedeljo so pripravili na
trgu budnico, zatem pa so odprli
skupno razstavo fotografij in doku
m entov iz NOB, o delu Kulturnoumetniškega društva Žužem berk,
fotografsko razstavo društva LT, ki
je prikazala pom em bnejše dogodke
m ed
dvema
praznikom a
KS
Žužem berk in slik znanega slikarja
amaterja Franca Mlakarja iz Žužem 
b e rk a Glavna točka nedeljskega
slavja je bila svečana seja skupščine
krajevne sk u p n o sti Vodil jo je pred
sednik skupščine KS Franc Jarc, ki
je orisal dogodke v Žužem berku
pred 35 in 34 leti ter delež krajev v
času NOB, nato pa je govoril o po
vojnem razvoju krajevne skupnosti

i

..Vpisala sem se na srednjo eko
nom sko šolo v Ljubljani. Ni še
gotovo, če bom sprejeta, ker se
jih je prijavilo zelo veliko. Ce ne
bom sprejeta, bom šla na srednjo
tehniško - lesna sm er, seveda če
me bodo še naknadno vpisali Ce
me ne bodo, 'pa ne vem
kam... “
R udi Fajdiga, Ravni dol 5, iz
delal s prav dobrim uspehom :

Janez Cvar, Jelovec 8, izdelal
s prav dobrim : „Sem sprejet na
poljansko gimnazijo v L jubljani
Štipendijo bom dobil verjetno
pri o b č in i Ne vem še, kje bom
stanoval. Tudi se še nisem odlo
čil. kaj bom študiral po gimna-

ANTONU BLATNIKU IZ ZAFARE je Jakob Berič v imenu pred
sednika Tita izročil ob žužemberškem prazniku red zaslug za narod
s srebrno zvezdo. (Foto: Darja Kodre)

Pravo mesto pod soncem

Cesta je gotova
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in posebej poudaril potrebe nadalj
njega razvijanja socialističnih samo
upravnih odnosov ter utrjevanja
e n o tn o sti
Predsednik občinske skupščine
Novo m esto Jakob Berič je na sve
čani seji skupščine krajevne skup
nosti v imenu predsednika T ita po
delil zaslužnim občanom v žužemberški in hinjski krajevni skupnosti
za njihov prispevek v NOB in v po
vojni izgradnji odlikovanja, ki so jih
prejeli: H otko Slavko iz Žužem 
berka - red zaslug za narod s srebr
nimi žarki, Novak A nton iz Velikega
Lipovca - red republike z brona
stim vencem, Praznik Emeran z
Vrhovega - red dela s srebrnim
vencem, Blatnik A nton iz Zafare,
Glavan Franc iz Jam e, Gliha Jože iz
Žužem berka, Iskra Stefan iz Dolnje
ga Ajdovca, Jaklič Štefka iz Jam e,
Legan A ntonija iz Žužem berka,
Mirtič Julka iz Gornega Ajdovca sedaj Gaberje pri Soteski, Mrvar
Terezija iz Žužem berka, Sadar
Marija iz Drašče vasi, Zajc Franc iz
Šmihela., Zalašček Ana iz Žužem 
berka, Žnideršič Frančiška iz Zafare
- red zaslug za narod s srebrno
zvezdo ter Rojc Jože iz Lopate in
Nose Janez iz Sel pri Hinjah - red
zaslug za narod z bronasto zvezdo.
M. S.

PRED DOKAJ LETI se je ob
takem času po Novem mestu širil
smrad, za kar je bil nesporno krivec
porušeni jez pri Seidlovem m linu, ki
je Krki spustil vodo. Pred nedavnim
se trdno grajeni jez 'ni porušil, pa
tudi smrad sc ni širil, č etudi je bila
voda pred jezom precej nizka. Neki
nepridiprav je dvignil zapornico,
česar se niso razveselile ribe, še manj
pa redki kopalci, kajti v nič kaj
dišeči „sm ctani“ se ni užitek
kopati!

mijo. V šoli sem sodelovala v lut
kovnem krožku, ker dramskega
nism o im eli."

•

Irena Gornik

REŠETO

V č etrtek , 7. julija zvečer, je
obiskal
Žužem berk
predsednik
predsedstva SR Slovenije SERGEJ
KRAIGHER in imel v km etijski
zadrugi razgovor s kooperanti in
družbeno-političnim i
delavci
Ž užem berka S tovarišem Sergejem
Kraigherjem sta bila tudi predsednik
občinske skupščine Novo m esto
Jakob Berič in predsednik IS ob čin 
ske skupščine Novo mesto Avgust
Avbar. V razgovoru so se dotaknili
tudi problem ov nerazvitosti Suhe
krajine.
M. S.

Novomeška kronika
jS s | L ;

Dolgoletna želja vseh, ki živijo na
obm očju Brež Jurjeviče in K ota, da
bi dobili sodobno cestno zvezo z
R ibnico, se je ; k o n č n o uresničila.
Krajevna skupnost Ribnica je v so
delovanju z vaškimi odbori teli o b 
m očij vložila veliko truda in sred
stev, da bo cestav nekaj dneh preda
na prom etu.
Celotna investicija je znašala oko
li 2,000.000 din. Ne sm em o pa po
zabiti tudi velikega števila prosto
voljnih delovnih ur vaščanov. Vsaka
hiša je prispevala od 50 do 100 p ro 
stovoljnih ur pri ureditvi 3700 m
dolge ceste, ki bo povezovala Žlebič
z Brežami, Jurjevico in K otom . Ra
zen tega je urejenih skoraj tudi 4000
m priključkov na glavno cesto.
T ako se je vaščanom izpolnila
dolgoletna želja, saj so s svojim dele
žem in deležem ostalih dobili sodob
no zvezo z magistralno cesto, ki po
vezuje Kočevje z Ljubljano.:

SERGEJ KRAIGHER
'V 2U2EMBERKU

Obletnica prve svobode

Jelka Pakiž

Predsednik občinske organiza
cije ZB Ribnica Stane Nosan je
govoril na glavni proslavi dneva
borcev občine Ribnica, ki je
bila 4. julija na Gori. Tam so ob
tej priložnosti odprli tudi vodo
vod in proslavili 55-letnico do
mačega PGD. (Foto: J. Primc)

nejasnosti ob sredstvih za poslovne
namene organizacij združenega dela
zam udili priložnost, da bi milijone,
ki so jih Novom eščani zbraii, še
o plem enitili Železo sc kuje, dokler
je vroče.
MARJAN BAUER

S a m o u p r a v n i s p o r a z u m o u sta n o v itv i s k u p n o s ti za var
stv o p r e d p o ž a r o m o b e t a n o v o m e š k im gasilcem iz h o d iz
nezavidljivega po lo ž a ja

Janez Cvar
ziji. Morda bom učitelj, profesor
ali pa kaj drugega."
Danilo Čam pa, Sodražica 97,
izdelal z odličnim : „Sem že

Rudi Fajdiga
„Scm že sprejet na pedagoško
gimnazijo v Ljubljani. Veseli me
učiteljski poklic. Na občini bom
prosil za štipendijo. Stanoval
bom zasebno."
Jože D robnič, Graben 2, izde
lal s prav dobrim : ..Sprejet sem
na kočevsko gimnazijo. Mogoče
bom študiral m edicino ah pa
bom učitelj ozirom a profesor."
Jelka Pakiž, Vinice 23, izdela
la s prav dobrim : „Sem sprejeta
v gimnazijo Kočevje. Po gimna
ziji bi šla rada na igralsko akade-

Danilo Čampa
sprejet na pedagoško gimnazijo v
Ljubljani. Upam , da bom učitelj
in da se ne bom premislil. S tano
val bom pri sestri v L jubljani."
J. PRIMC

Te dni bodo organizacije združenega dela novomeške občine
sprejele osnutek samoupravnega sporazuma požarne skupnosti N o
vo mesto, katerega temelj je republiški zakon o varstvu pred poža
rom.
Namen zakona in s tem tudi sa
m oupravnih sporazum ov o ustano
vitvi skupnosti za varstvo pred poža
rom je, da se v večji meri kot doslej
pritegnejo k reševanju vprašanj za
ščite pred požarom in k oblikovanju
politike na tem področju vsi delovni
ljudje in njihove delovne organiza
cije. Naloge sam oupravne interesne
skupnosti za varstvo pred požarom
so predvsem naslednje: ugotavljanje
in usklajevanje interesov in potreb,
oblikovanje politike razvoja, spreje
manje program a varstva pred poža
rom , združevanje sredstev itd. Pre
prosteje rečeno: zakon in samo
upravni sporazum i bodo rešili vse
prej kol zavidljivi položaj slovenske
in tudi novomeške gasilske službe,
ki smo jo večinom a po/nali samo ta
krat, ko je zazvenel klic ,,Na po-

m oč!"
Čeprav je bilo že tisočkrat zapi
sano. ni odveč ponoviti, da gasilci
več prihranijo, kot porabijo. Itn sam
zares velik požar, ki ga omeje in za
duše, naredi več škode, kot bj velja
la kom pletna m oderna gasilska opre
ma za vse slovenske gasilce. Zal pa
se prepogosto srečujem o z misel
nostjo, da se „nam ne more nič hu
dega pripetiti".
Prvi in (tako vsaj upam o) ne tudi
poslednji korak k odpravi te naivne
in kratkovidne miselnosti je prav
ustanavljanje sam oupravnih skup
nosti za varstvo pred požarom . Ga
silci niso zaradi sebe santill gasilci,
svoje delo o p ra v lja j zaradi vseh nas
in za nas. Skrajni čas je že, da dobe
pravo m esto pod soncem tudi ga
silci

NOVOMEŠKI KAPITELJ res ni
londonski Big Ben, ki im a bolj to č 
ne ure kot večina Britanccv. Res je
tudi, da sc Novom eščani ne ozirajo
tako pogosto na kapiteljske časomerilne naprave kot L ondončani na
Benove, kar pa ne pom eni, da m o
rajo iti kapiteljske docela narobe. Pa
juedo! Kolikor je strani neba, toliko
je ur na kapiteljskem zvoniku in
vsaka kaže svoj čas.
NOVOMEŠKA TRŽN ICA je bUa
tudi zadnji ponedeljek pravcata paša
za oči, manj pa za mreže in cckarje,
saj so ccne živil še zmeraj visoke ko da bi jih raztegnila poletna vro
čina! T ako je kilogram krom pirja
stal 8 do 10 din, čebule 18 din,
korenja 28 do 30 din, paradižnika
20 do 25 din, paprike 30 din in
kum ar 20 din. Za kilogram hrušk je
bilo treba odšteti 24 din, breskev 24
do 26 din, jajca pa so stala 1,60 do
1,70 dinarjev.
UMRLA STA
Polde Cigler,
upokojenec iz Segovc 7, v 77. letu
in Joscpina Bele, šivilja iz Gubčeve
29 a, v 75. letu starosti.

\f

Ena gospa je rekla, da v Noverti
mestu tako primanjkuje javnih
kopališč, da si morajo nekateri
mladeniči hladiti vročo kri kar
v vodnjaku na Glavnem trgu.
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Zakaj vreči puško v koruzo?
Z v e č volje in sam o zav esti b o d o laže uveljavili prav ice to z d a in uredili m e d s e b o jn e I

o d n o s e — Šele boljše o b v e š č a n je bo p rik a z a lo u s p e h e in te ž a v e v pravi luči
Tozd IMV v Brežicah veliko pričakuje od zakona o združenem
delu. V razpravah, k ijih organizirajo po skupinah, poudaijajo nuj
nost vsebinskih sprememb v samoupravni organiziranosti, spodbud^
nejše nagrajevanje in drugačen odnos do kadrov, do štipendiranja.
Še tako lep program bo ostal na papirju, če ne bodo imeli sposob
nih ljudi.

NOVO V
BREŽICAH
UMAZANA KRKA. Kopalci so sc
v zadnjih dveh tednih izogibali
nekdaj čiste, lepo zelene Krke, ker
je bila spet vsa penasta in rjava. V
Novem m estu ji industrija ne priza
naša niti sredi kopalne in turistične
sezone. Lani je nagajalo vreme, letos
je pa vreme odlično, se ljudje ne
upajo ohladiti v vodi.

Za vrsto stvari sc obetajo težko
pričakovane sprem em be, vendar ne
bodo prišle same, m orali sijih bodo
priboriti. Dokum entacija med tozdi
se sicer urejuje, toda resničnega od
ločanja še vedno ne bo, dokler ne
bodo urejeni dohodkovni odnosi.
Na skupni seji osnovne organiza
cije ZK s kom itejem občinske kon
ference so kom unisti tovarne pri
kolic soglašali z m nenjem , da je nji
hova samouprava odvisna predvsem
od delavcev sam ih in da ne bi smeli
vreči puške v koruzo ter se sprijazni-

ti z mislijo, da so pri vsebinskem
uveljavljanju tozda nem očni. Zadnji
čas je, da zvedo, kaj se dogaja, od
kod izgube, koliko kdo prispeva za
investicije itd. Predvsem so poudarili
nujnost večjega sodelovanja vodilnih
delavccv posam eznih tozdov pri raz
vojni usm eritvi in pripravi progra
mov. Ob tem je treba posebej pri
pom niti, da verifikacija programov
sc ni dovolj, d a je pom em bno njiho
vo izvajanje.
M arsikatero težavo so videli do
slej delavci brežiške tovarne v izkriv
ljenem zrcalu zaradi pomanjkljive
obveščenosti. To se ne bi smelo več
dogajati, zato zahtevajo sprotno
informiranje, predvsem pa čiste ra
čune med posam eznim i tozdi, da bo
vsak delavec vedel, kako kdo gospo
dari.
J. T.

DOBRA PRIPRAVA - Danes bo v Jutranjki konferenca komunistov iz vse delovne organizacije, kjer
bodo med drugim ocenjevali dosedanjo samoupravno organiziranost in vse, kar morajo storiti kot
„vzročna“ organizacija v razpravi o osnutku zakona o združenem delu. Predzadnjo sredo jih je med
zasedanjem koordinacijskega odbora za pripravo razprave obiskal sekrater republiške konference
SZDL Milan Kučan (Foto: Železnik)

E N O T N O Z A PO SA V JE
A R T IČ E V BROŠURI. Prebivalci
krajevne skupnosti A rtiče so že
tretje leto zaporedom a slavili svoj
praznik pod naslovom „A rtiče 76".
Za nedeljsko srečanje pihalnih godb
so izdali brošuro, v kateri so pred-

srecanje
pihalnih
godb
RTIČE
stavili trpljenje izgnancev s tega
obm očja, slikarja Jožeta Slovenca,
ki razstavlja v osnovni šoli, in v zgo
ščenih opisih prikazali delo vseh
desetih pihalnih godb, ki so se pri
javile za nastop na prireditvi 11. juli
ja.

BREŽIŠKE VESTI

Na priporočilo medobčinskega
sveta SZDL so v Posavju poenotili
prispevek za sprem em bo nam em b
nosti km etijskih zemljišč. Zadnja je
sprejela odlok občinska skupščina v
Brežicah, in sicer na seji 6. julija. Po
sedanjem odloku je bil prispevek v
urbaniziranih obm očjih za 50 o d s t
manjši, čeravno so tam najboljša
km etijska zemljišča. Po sedanjem
odloku znaša ta 10 din za prvi in
drugi bonitetni razred, 6 din za
tretji in četrti bonitetni razred ter 2
din za kvadratni m eter zem ljišča od
petega do osmega bonitetnega raz
reda.
POMLAJENO BIZELJSKO Lastniki stanovanjskih hiš ob cesti
od Stare vasi do zadnje hiše v smeri
proti Mariboru in Klanjcu lepšajo
pročelje svojih dom ov, urejajo dvo
rišča in popravljajo plotove, da bi
ob otvoritvi spom enika padlim bor
cem in izgnancem lahko prav vsi v
praznični obleki' dočakali številne
goste s slovenske in hrvaške strani.
Spom enik bodo odkrili 24. julija.
Prostovoljci pridno urejajo okolico
zadružnega dom a, kam or ga bodo
postavili.
SPREMEMBA. O bčinska skup
ščina je zvišala stopnjo prom etnega
davka na prom et z naravnim žga
njem od 15 na 40 odst., ker se je
temeljni prom etni davek znižal od
45 na 20 odst. Nova stopnja se upo
rablja od 1. julija dalje.

Priprave na proslavo dne
va vstaje tečejo na Bizelj
skem že nekaj tednov, saj
pričakujejo na slovesnosti
24. julija več tisoč obisko
valcev. To bo osrednja prire
ditev v Posavju, katere se bo
do udeležili tudi številni go
stje iz Hrvaškega Zagorja, iz
Zagreba in drugih krajev ter
prisostvovali odkritju spo
menika izgnancem, borcem
in aktivistom ter prijatelj
skim vezem med dvema so
sednjima narodoma v najtež
jih dneh boja proti okupa
torju.

U voženi je p r e d r a g z a ra d i velikih p re v o z n ih s tr o š k o v — V C elulozi n a p o v e d u je jo racionalizacijo na v sa k e m k o r a k u - V o s p r e d ju s p o d b u d n e j š a m erila za nag rajevan je

Poudarjajo, da b i za stabilizacijo
lahko še več napravili, na prim er pri
povečani oskrbi z dom ačim lesom.
Razmerje med uvoženim in dom a
čim lesom se sicer izboljšuje, toda
uvoz je še vedno prevelik. Zato so
sklenili okrepiti službo za dobavo le
sa iz dom ačih gozdov, ker je ta les
cenejši, saj so tudi prevozni stroški
neprim erno manjši. Sodelovanju pri
zasajanju topolovih plantaž se bodo

KRŠKE NOVICE
ZA JUBILEJ - Moški pevski
zbor DPD Svobode iz Brestanice je
m inulo soboto proslavil 30 let ne
prekinjene dejavnosti. Jubilejni kon
cert so imeli na dvorišču brestani
škega gradu, povezoval pa ga jc
dramski igralec Janez Rohač?k.
PRAH - ZASTONJ - Krški o b 
čani, ki kupujejo vsak dan na tržni
ci, dobe z živili tudi precej prahu.
Ob tržnici je nam reč avtobusna po
staja, na katero prihaja iz dneva v
dan več avtobusov, na cesti pa še ni
asfalta. To poletje jc zato znova
aktualno vprašanje: ali tržnica ali
avtobusna postaja ali asfalt. Uredi
tev slednjega lahko om ogoči tudi so
žitje ostalih dveh objektov.

prav tako posvečali z večjo pozor
nostjo.
Na konferenci so kom unisti o p o 
zorili na slabosti nekdaj spodbudne
ga nagrajevanja, za katero ugotavlja
jo, da ni več stim ulativno. Č utiti je
predvsem pritisk na povišano vred
nost delovnih mest, kar je tudi najla
že izpeljati. Prevladale naj bi nove,
kvalitetnejše oblike, ne pa poveče
vanje osebnega dohodka vsem zapo
slenim. Sprejet je bil predlog, naj
plansko-organizacijska služba čim prej izdela nov predlog za stim ula
tivno nagrajevanje, za prem iranje, in
ga da v razpravo kolektivu.
Marsikaj bodo izboljšali tudi v od
nosih med tozdi, dopolnili cenike in
vpeljali stimulacijo za kvalitetno
opravljeno delo, za boljše vzdrže
vanje strojev ipd. O dločili so se za
vrsto disciplinskih ukrepov, za
racionalizacijo na vsakem koraku.
Iz razprave lahko povzam em o, da
je bila njihova organiziranost prav
naravnana, da pa bodo morali naka

Izvršni svet občinske skupščine je na zadnji seji imel vrsto pomi
slekov glede zamisli o bodoči posavski vinski cesti. Pri tem je zanj
najbolj pomemben varčevalni ukrep. Sevničani namreč niso za to,
da se naroča kakšna posebna študija, kot hočejo nekateri v Po
savju, tem več, da vse potrebno naredijo doma.
Predsednik izvršnega sveta Mihael
Keršič je to misel strnil preprosto:
kakršnokoli študijo kdo dela, je ne
naredi zastonj in tudi ne brez podat
kov, le-te pa m ora priskrbeti občin
ska uprava. Da Sevničani ne mislijo
„tja v en dan", je najlepši dokaz no
vi srednjeročni n a črt občine, ki je
tudi nastal v glavnem dom a pod ro
kami mladih strokovnjakov in je bil
lep čas celo za zgled.
Cesta naj bi bila vzvod razvoju ne
katerih manj razvitih krajevnih
skupnosti. Predlagana trasa navaja
Sevničane k pom islekom . Cesta bi
lahko marsikje tekla po obstoječih
trasah, drugod pa jih bo treba šele
narediti. Izvršni svet soglaša, da po
teka najprej do Rake. Vključevala
naj bi tudi B učko; tam naj bi šla po
obstoječi cesti od Rake na Studenec
in na križišče pri Zavratcu, kjer bi
vključila Orle in Dedno goro. (To je
zapisano tudi v zeleni knjigi o dolgo
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Celuloza Krško sodi med tiste tovarne, kjer so temeljito pretresli
uresničevanje lani sprejetih in letošnjih dopolnilnih stabilizacijskih
ukrepov, razčlenili samoupravno organiziranost, družbenoekonom 
ske odnose, povezovanje, združevanje dela in razvoj.

Sevniški izvršni svet za zam isel o posavski vinski cesti, v e n d a r b re z d ra g ih p r o je k to v

Stalne aktive ZK imajo m ožnost
ustanoviti v vrsti delovnih organiza
cij in krajevnih skupnosti, če bodo
načrtno sprejemali v organizacijo
nove člane. Med njim i so Agrotehni
ka, Zavod za k ulturo, Region, Po
savje, osnovna šola Pišece ter krajev
ne skupnosti Mrzlava vas-Velike Malence, Pečice, Skopice, ZakotBukošek in Jesenice.

Hoče io les iz domačih aozdov
J

Vsak naj plača svoj zapitek

N A B IZ E L J S K E M
K M A L U VSE
NARED

zani usmeritvi dosledneje slediti m
se zavzemati za to , da nihče ne bo
odtujeval delavcu sadov njegovega
dela.
J. TEPPEY

D E N A R ZA
K R A JEV N E
SKUPNOSTI
Za funkcioniranje krajevnih
skupnosti imajo v proračunu
krške občine letos 6 00.000 din.
Na voljo so imeli več variantnih
predlogov: delitev po številu
prebivalcev, lansko delitveno
razmeije, povprečje iz prve in
druge variante, po četrtem
predlogu pa bi vsaka krajevna
skupnost prejela po 25 tisoča
kov; ostanek bi delili po številu
prebivalcev. Večina krajevnih
skupnosti se je izrekla za tretjo
varianto, to je za lansko delitve
no razmeije in delitev po številu
prebivalcev.

I

ročnem konceptu razvoja Posavja.)
Najprej naj bi ta cesta povezovala
Drušče in Telče, vse do Malkovca.
Drugi krak te ceste naj bi šel od
Zdol in Brestanice na BlancoPoklek-Podvrh in Sevnico. Slednje
sedanji posavski osnutek ne vključu
je, bilo pa bi zelo zgrešeno, če bi
zaobšli kozjansko-blanško krajevno
skupnost z vinorodnim i goricam i (še
del Zabukovja). Izvršni svet je
m nenja, da se da zamisel postopno
uresničiti s podpiranjem pobud ob
čanov in delovnih ljudi v krajevnih
skupnostih, ki so ob družbeni po
m oči že doslej uspešno gradili in tu 
di posodabljali ceste.
A LFRED ŽELEZNIK

s h v m Sk i v e s t m i

Dana: zgledna skrb za delavce
Tudi mirenska Dana je
„vzorčnih4' de
T„di
ie ena od tako imenovanih „vzorčnih“
lovnih organizacij, kjer Zveza komunistov še posebno spremlja tok
razprave o osnutku zakona o združenem delu in njegovem presa
janju v prakso. Že 2. julija so v tovarni ocenjevali dosedanjo aktiv
nost na konferenci komunistov.
sodelovanje steklo, npr. s slatino
O vsem so v tovarni pripravili te
V m jci iz V rnjačke Banje celo z od
m eljito analizo. Posebej pohvalno je
kupom licence. Novi dohodkovni
to, da so vsi zadolženi vodilni delav
ci y določenem roku pripravili vsa . odnosi bodo — o tem so v Dani pre
pričani - spodbujali tudi druge, da
gradiva in z drugimi izvršili tudi vse,
se bodo bolj z odprtim i kartam i loti
kar jim je bilo naloženo. Sekretar
li povezovanja.
Jože Gracar je navedel to kot po
A LFRED ZELEZNIK
m emben elem ent, ki je om ogočal
teh tn o razpravo. Ravno tako so v
Dani hvaležni tovarišu Ludviku Go
lobu, članu predsedstva CK ZKS, za
tehtne prispevke med obiski v tovar
ni
Ob razpravi osnutka zakona o
združenem delu so precejšnjo pozor
nost posvetili m ožnostim drugačne
sam oupravne organiziranosti, pred
vsem, da bi m orda že v bližnji b o 
dočnosti prešli iz enovite delovne
organizacija na več tozdov. Z anali
zami so ugotovili, da imajo v tovarni
precej m očnih zasnov za zaokrožene
delovne enote, ki bi lahko postale
tozd. Novi zakon jasno govori tudi o
m ožnostih povezovanja. Doslej Da
na pri tem ni imela posebnih uspe
hov, vendar ne po svoji krivdi. Kjer
so pokazali dovolj pripravljenosti, je

TREBANJSKE NOVICE

Jože Gracar: „V dosedanji raz
pravi smo se držali rokovnika,
za seje so bila vedno pripravlje
na kakovostna gradiva."

VABILO ZA JESEN - Fotosekcija v tovarni celuloze in papirja
„D juro Salaj" je pozvala vse zaposle
ne, ki sc ukvarjajo s fotografijo, naj
do jeseni v čim večjem številu prineso svoje izdelke v črnobeli in barvni
fotografiji pa tudi diapozitive. Naj
boljše bodo odbrali za razstavo, ki
naj bi bila v krški galeriji.
PO DOGOVORU - l e v začetku
minulega tedna so v krški občini
vpisali več kot 99 odstotkov vsote,
ki naj bi bila prispevek k ljudskem u
posojilu za naše ceste. Domenjeno
so najbrž ob koncu tedna tudi pre
segli, do zaključka vpisovanja pa
predvidevajo, da bodo zbrali za oko
li 350 miltfonov starih dinarjev ,.pre
sežka".

K R ŠK I
TEDNIK

UMETNINE GOVORE. Pogled v umetniško delavnico kiparja
Vladimira Štovička v Leskovcu, kjer so v petek s prisrčno slo
vesnostjo počastili umetnikov življenjski jubilej. (Foto: Jožica
Teppey)
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LOVCI IMAJO VEČ SREČE - Sedaj, ko je zaradi odplak v Mirni
poginilo vse živo v reki, se zelena bratovščina zaenkrat še lahko
tolaži, da vse skupaj ni škodilo njihovim trofejnim primerkom.
Takole brezskrbno so se pozibavale račke nad izpustom mirenske
čistilne naprave v torek, 6. julija. (Foto: A. Železnik)

SEVNIŠKI
PABERKI

KAMERA ODKRIVA - Vrli sev
niški kom unalci so v začetku tega
desetletja delu stanovalcev Florjan
ske ulice položili predvsem pa zara
čunali kanalizacijske cevi debeline
40 cm, ki so se - sedaj, k o so se
zabile - izkazale za 30-centimetrske! K tem u le dodatno pripomoglo
nedvom no tudi to , ker ni bilo ravno
tako zaračunane skupne greznice.
Vse to so ugotovili po zastaranju do
kum entov stanovalci te ulice pred
zadnjo soboto, ko so stvari spravljali
v red, preden bodo vse skupaj prelili
z asfaltom .

Stvar nas vseh
Skoraj o d ve č je poudarja
ti, vendar je vseeno le vred
no zapisati, da p o lepem za
gonu vpisovanja posojila za
ceste ne gre p o čiva ti.
V
dokum entih, k i jih je
sprejela tu di slovenska skup
ščina p o obsežni razpravi
m ed delegati, je nam reč ne
dvoum no zapisano, da ostaja
vsak dinar, ki je vpisan nad
p o splošnih merilih d o lo če
no obvezo, v občini, kjer je
bil vpisan. Predzadnjo sredo
je bilo tega denarja 302.076
dinarjev, danes ga je še za
lep ku pček več. Vse to pa
zagotovo pom eni boljše ob
činske ceste, kjer ima letos
občinski komunalni sklad
kom aj za odplačila starih
obveznosti, kaj še, da bi de
lali kaj „ novega ali lahko
bolje vzdrževali staro. Vsi
vemo, da so taka dela draga,
zato je dobra akcija tudi v
krajevnih skupnostih, kjer
naj bi žajeli zasebne obrtni
ke, km ete, upokojence in
druge samo dobrodošla. Kra
jevne skupnosti so se sicer
pravkar pripravljale na zbira
nje p o m o či za Posočje, ven
dar ni bojazni, da ne bodo
podprle tu di akcije za ceste.
Minuli teden v trebanjski
o b čin i še ni bilo delovne
skupnosti, k i bi vpisala p o so 
jilo iz svojih skladov, k o t je
tudi predvideno. Tudi
republiškem merilu je orga
nizacij združenega dela, ki
so se odrezale tu di na ta na
čin, zelo malo. Zakaj je
tako, bodo lahko ugotavljale
še družbenopolitične organi
zacije. Jasno je to, da bi v
sedanji „tekm i" m ed o b či
nami, kje bo vpisanega več
posojila in prej (glede na
merila), vpisano posojilo iz
skladov združenega dela d o 
sedanji uspešni akciji vpiso
vanja v trebanjski občini
dalo sam o še večji vzgon!

DOLENJSKI LIST

Kmalu med razvitimi občinami

Stara miselnost ovira na novi poti
K o lek tiv T e k s tila n e le p o proslavil v e č ju b ile je v — Z e lo d o b e r k u l t u r n i p r o g r a m
3.
julija je v Fari ob Kolpi velike stavke tekstilnih delavcev
proslavil kolektiv Tekstilane
Slovenije, 55-letnico obstoja
podjetja, 25-letnico samouprav
Kočevje dan borca, 40-letnico
ljanja in 100-letnico rojstva Iva
na Cankarja

DROBNE IZ
KOČEVJA

PREVEC SUHO - Suša povzroča
tudi našim km etom skrbi. Menijo,
da bo slabši pridelek poljščin. Ne
vihte s ploham i in nalivi bolj malo
koristijo, ker voda hitro o d teče in
polje preveč zbije. N ekateri so že
pokosili ter v nekaj dneh spravili ve!'ko dobro posušenega sena.

Na proslavi sta govorila predsed
nik delavskega sveta Rudi Mucller in
sekretar občinske konference ZK
Kočevje Jože Novak. Svečanosti so
se udeležili predstavniki vseh delov
nih organizacij občine, vodstev ob
činskih organov in organizacij, lovci.

DIVJAD V MESTU - Pom anjka
nje vode trpi tudi divjad. Stanovalci
Podgorske ulice vidijo vsak dan o
m raku divjad, ki teka m im o hiš do
Rinže. Nič je ne plaši. Žeja je huda.
Ob Rinži je tudi sočnejša paša. Sme
pridejo tudi na športni stadion.
SPET SLABO - Čebelarji so ime
li že lani težave in so stočili malo
medu. Vso zim o so čebele krm ili s
sladkorjem , da so se okrepile. Tudi
letos ne kaže boljše, ker nevihte in
iznenadni nalivi tudi čebelam niso
prizanesli Veliko čebel sc s paše ni
vrnilo v panje. Lipa bo sedaj glavni
donos, ker so travniki pokošeni in je
cvetja na livadah m alo. Sedaj bodo
čebelarji nekaj cvetnega m edu stoči
li, da bo pripravljeno satovje za ta
krat, ko bo medila hoja. Čebelarji
upajo, da bo hoja dobro medila in
jih rešila.

— Zakaj je mladinska organi
zacija z območja Trate med naj
boljšimi v mestu in je dobila tu
di že več priznanj?
- Ker nima prostora za se
stanke in shajanje. Člani se do
bijo kar na obzidju starega po
kopališča, zato so sestanki in
dogovori hitri, delo pa učinko
vito.

| P o p r e d lo g u d ru ž b e n e g a p la n a za o b d o b j e 1 9 7 6 - 1 9 8 0 naj bi se č r n o m a l js k a o b č i n a d o
k o n c a o b d o b ja iz k o p a la iz ne ra z v ito sti

predstavniki KS Vas-Fara in Osilni
ce, člani kolektiva šekstiiana in nji
hovi upokojeni tovariši.
Rudi Mueller je spregovoril pred
vsem o zgodovini tovarne od ustano
vitve leta 1921, preko požara leta
1935, obnove 1936 (ko je zm anjka
lo denarja za nove stroje in so kupili
stare, s katerim i pa so delali še vse
do leta 1969) in današnjih dni, ko je
Tckstilana med vodilnim i volnarske
skupine v Jugoslaviji. Posebej je
om enil delavsko gibanje v tej tovarni
in sam oupravljanje, katerega zasluga
je tudi, da je iz zastarele tovarne na
stala sodobna. Poudaril je, da bo tre
ba tudi pri njih napraviti še marsi
kaj, da bo sam oupravljanje prilagoje
no ustavi in zakonu o združenem
delu.
Sekretar občinskega kom iteja ZK
Jože Novak je spregovoril predvsem
o sam oupravljanju, delegatskem si
stem u, nalogah v sedanjem obdobju
in bodočnosti ter zakonu o združe
nem delu. Pri tem je menil, da se
bom o na teh potih srečevali s staro
m iselnostjo in odpori, ki jih bo tre
ba premagovati.
Tudi na tej proslavi je bil, k o t je
pri Tekstilani že običaj, izveden b o 
gat kulturni program , v katerem so
sodelovali Slovenski o k tet, igralec
Boris Kralj, virtuoz na harm oniki
Silvester Mihelčič in Marjan Kralj.
Kasneje so za zabavo in ples igrali
še Zadovoljni Kranjci. Razen tega so
organizirali več šaljivih tekmovanj.

Na 19. redni seji vseh treh zborov občinske skupščine Črnomelj
I 8. julija so delegati sprejeli dva zelo pomembna dokumenta: pred
log dogovora o osnovah družbenega plana občine za obdobje
1976—1980 ter predlog družbenega plana občine za to obdobje.
Teža predloga družbenega plana
ozirom a njegovega uresničevanja je
prehod iz nerazvitosti: do konca
planskega obdobja mora črnom alj
ska občina doseči tak razvoj, da se
bo pridružila razvitim občinam v
naši republiki. Le taka dinam ična
rast zagotavlja, da se bodo izboljše
vale življenjske razmere in delovni
pogoji.
Za dosego tega cilja bo potrebno
med drugim uveljaviti take sociali
stične sam oupravne odnose, ki bodo
om ogočili nadaljnjo krepitev polo
žaja in vloge delovnega človeka in
občana na vseh ravneh in v vseh
oblikah združenega dela, v interesni
in krajevni samoupravi, pri medse
bojni povezavi ter povezovanju dela
in sredstev. N ujno t o hitreje reševati
neskladja znotraj gospodarstva, in
tenzivneje razvijati industrijo, ki t o
še naprej osnovni nosilec razvoja
občine. Delovne organizacije si
m orajo prizadevati za boljše delovne
pogoje, povečanje produktivnosti,
modernizacijo tehnologije. Seveda
so za vse to potrebni tudi strokov
njaki. zato t o posebna skrb name
njena strokovnem u usposabljanju

delavcev na delovnem m estu in po
delu.
Posebno m esto je nam enjeno
hitrejšem u razvoju osnovnega šol
stva, zdravstva, socialnega skrbstva
in kulture. Za hitrejšo rast življenj
skega standarda prebivalstva t o
potrebno povečati družbeni stan
dard: večja produktivnost dela bo
prinesla pospešeno in skladnejšo rast
osebnih dohodkov, ki m orajo naj
kasneje ob koncu planskega obdobja
doseči republiško povprečje.
Veliko pozornost posveča pred
log plana regionalnemu in prostor
skemu program iranju. Osnovni no
silci gospodarskega razvoja občine
bodo še naprej Črnom elj, Sem ič in
Vinica. Za manjšo proizvodno in
storitveno dejavnost pa pridejo v
poštev Stari trg, Adlešiči in Dragatuš.
Zlasti pri načrtovanju in povezo
vanju skupnih interesov in ciljev
Bele krajine t o potrebno skrbeti za
še tesnejše sodelovanje obeh belo
kranjskih občin, Metlike in Č rnom 
lja. Poudarjeno je tudi, da razvoj
občine ne sme ogrožati čistega
okolja, tem več mora zagotoviti vse

PO NA ČRTU - Urejanje hotela
PUGLED napreduje po načrtih. Že
sedaj se vidi, kakšen obseg bo imel
prenovljeni o b je k t V m estnem živ
ljenju se precej čuti, ker hotel ne
obratuje. Težave so s prenočišči.

SODRAŠKA MREŽA

TEKMOVANJE V VREČAH - Na praznovanju kolektiva Tekstila
ne je bilo poskrbljeno tudi za zabavo. Takole so se pomerile dekle
ta in žene v tekmovanju v vrečah. Da jim ni bilo dolgčas, so morale
na polovici proge pojesti jajce in spiti sok. (Foto: Primc)

Spomenik pravim ljudem

T u d i gasilski v e te r a n i d o b ili p riz n a n ja

V p o č a s tite v d n ev a b o r c a so v Lokvici o dk rili s p o m e n ik
p a d lim in ž r tv a m fa šiz m a

Na nedavni proslavi 55-letnice gasilskega društva Gora so
prejeli odlikovanja Gasilske zve
ze Slovenije: Janez Košir, pred
sednik PGD Gora, gasilsko odli
kovanje tretje stopnje; Anton
Turk, gasilsko plamenico tretje
stopnje, Franc Peček in Peter
Gornik pa gasilsko odlikovanje
druge stopnje.
Priznanja občinske gasilske zveze
Ribnica so prejeli: Janez Arko, Jože
Modic, A nton Sile in Jože Dcjak.
Plaketo veterana je prejel Janez
Košir.

Plaketo za 50 let dela v gasilstvu
so prejeli Janez Košir, Janez Turk,
Janez Arko in Ludvik Košmrlj.
Plaketo za 40 let dela v gasilstvu:
Alojz G ornik, Jože Vesel, Jože Mo
har in Edo Uršič.
Plaketo za 30 let dela v gasilstvu:
A nton Šilc, A nton Zbačnik, Jože
Modic, A nton Košmrlj, Franc Arko,
Marjan Lunder. Franc Samsa, A nton
A rko, Janez Lavrič in Jože Krže.
Naziv gasilski častnik prve stop
nje sta si pridobila Franc Lesar in
Jože Žlindra, oba iz PGD Vince.
Osnovna organizacija sindikata
Donit pa je ob dnevu borca podelila
priznanja Francu Mivšku, Ivanu
Benčini in Matiju Petriču.

Lokvica pri Metliki. Nedelja,
4. julija. Kljub m očni pripeki
prihaja k neometani novi stavbi
gasilskega doma, pred katerim
se v sončnih žarkih blešči nov
spomenik, mnogo ljudi. Priza
devni organizatorji trdijo, da je
pravkar prišel dvatisoči obisko
valec. Govorniki se vrste, med
borci so tudi sosedje s Hrvaške,
po Gorjancih pa odmeva močna
in "domačinom znana beseda.
Govori narodni heroj Jože
Borštnar:
„D otnači ste še danes, kol ste bi
li, čvrsta vez tisočim borcem , ki jih
je bil v tistih težkih dneh boj zanesel

K O M U N IS T I
O
OSNUTKU,
SPO R A Z U M IH
IN V P I S O V A N J U

OTVORITEV VODOVODA Gorniki so zelo svečano prosla
vili otvoritev svojega vodovoda,
ki so ga gradili vsi, od otrok do
starih. (Foto: Primc)

V
SO DRAŽICO PO Ml SO
Kar
precej R ibničanov krene ob sobotah
p*i meso v Sodražico. Nekatere smo
vprašali, zakaj. N ajvečjih je odgovo
rilo, da ne m orejo /d rža ti čakanja v
vrsti v obeh ribniških mesnicah ali
pa d a je meso v Sodražici boljše.

DOLENJSKI U ST

Travniki ob Kolpi so zlasti ob sobotah in nedeljah prepolni kopal
cev, ki v prijetno topli in čisti reki iščejo osvežitev pred žgočim
poletnim soncem. Prizor je z adlešičkega kopališča, kjer je ob
koncu tedna kar težko dobiti „svoj prostor pod soncem".

Priznanja in odličja

ČAROBNI KLOBUK - Za zak!fw?ck šolskega leta so člani lut
kovnega krožka osnovne šole Sodra
žica uprizorili igrico ,.Čarobni klo
b u k 1'. Jeseni nameravajo naštudira
no igrico ponoviti dom a, razen tega
z njo gostovati po občini, m orda pa
tudi izven nje.

REŠETO

O SRED N JA
PROSLAVA V
P E T R O V I VA SI
V
nedeljo ob 15. uri bo v Pe
trovi vasi osrednja občinske pro
slava dneva vstaje slovenskega
naroda. Obenem bo to tudi pro
slava krajevnega praznika, ki ga
krajevna skupnost Petrova vas
praznuje v spomin na 13. julij
1943, ko je predsedstvo OF pre
dlagalo vrhovnemu kom andantu
partizanske vojske tovarišu T itu,
da za kom andanta slovenske par
tizanske vojske imenuje Franca
Rozm ana-Staneta. Na prazno
vanju bo slavnostni govornik
Alojz Povše, udeležili pa se ga
bosta tudi delegaciji pobratene
KS Staneta Rozm ana iz Šiške ter
beograjske KS Staneta Rozma
na, s katero krajane Petrove vasi
vežejo prijateljski stiki.
K spom eniku Franca Rozma
na in žrtvam fašističnega nasilja
na Lokvah bodo položili venec,
nato bodo zaslužni gasilci ob
50-letnici društva dobili prizna
nja, v kulturnem program u pa
bodo nastopili mladinski pevski
zbor iz Petrove vasi, recitatorji,
plesne skupine in godba na piha
la.

SKUPNO O LOKACIJAH - V
Dragatušu se zavzemajo, da bi pri
odobravanju lokacij za stavbišča
poleg mnenja zemljiške skupnosti
upoštevali tudi mnenje krajevne
skupnosti.

N A D A U U JE JO DELO - G rad
nja poslovno-stanovanjske stavbe v
Sodražici se nadaljuje. Jeseni naj bi
bila po danih obljubah vseljiva. Ob
čani, ki čakajo, da bodo dobili v
njej stanovanje, upajo, da bodo ob
ljube izpolnjene.

Št i p e n d i j e - Lani so vsi, ki so
sc vpisali na pedagoško gim nazijo,
dobili kadrovske štipendije. Letos
pa teh štipendij ni ali pa bodo razpi
sane z zam udo. Zaradi tega se lahko
zgodi, da m arsikateri kandidat za
pedagoško gimnaziji* ne bo mogel
nadaljevati šolanja, ker ga dom ači
ne bodo mogli vzdrževati, malo pa
je upanja, da bi kje dobili štipendijo.
Za pedagoške gimnazije v minulih
letih, ko so bile štipendije na razpo
lago, 'Z sodniške šole skoraj ni bilo
kandidatov; zdaj, ko kandidati so,
pa ni štipendij.

A. B.

KOLF.KOV PA NI - V vsem
Črnom lju ni m oč dobiti kolekov za
1,2 in 5 dinarjev. Tako Belokranjci
niti kolkovanih prošenj za pom oč
nerazvitim ne morejo več pošiljati
na pristojna mesta

FILM O POLHU - Zagreb film
nadaljuje snem anje filma o polhu.
Precej posnetkov na Mestnem vrhu
je že gotovih, in to o polšnjah,
duplih v starih bukvah, gnezditvi in
podobnem . Tako se nabirajo posnet
ki, iz katerih bodo potem sestavili
film. Predvidoma bo gotov že no
vembra. Za posnetke je treba p oča
kati samo še polšji lov.

— Sem slišal, da ste Sodražani, ki živite „Za vodo“ , pre
cej prispevali, da so vam asfal
tirali cesto?
- Dali smo zanjo po novega
juija, zdaj nam jo pa uničujejo
drugi, ki vozijo tod s konji in
„šinarji“ .

zaščita

ČRNOMALJSKI
DROBIR

I

KOCEUSKE

ukrepe, ki jih zahtevata
okolja in varstvo narave.

Na novi šoli v Loškem potoku
so zakrpali luknje z novo ope
ko, da ne bo več teklo šolarjem
na glavo. Ostala opeka "-e še na
prej drobi. Potrebno je čimprej
šnje popolno prekritje strehe,
ker je sedanje, delno krpanje le
AHČ.isna rešitev. (Foto: Primc)

ZADNJE URE - Stara občin
ska stavba v Loškem potoku je
dolgo služila za potrebe občine,
pošte, knjižnice in morda še č e 
sa. zdaj pa se umika, da bo na
njenem mestu zrasla nova
stanovanjsko-poslovna stavba.
(Foto: Primc)

NI POTRES — Začelo se je le
obnavljanje gasilskega doma
Ribnici. Dom bo precej spre
menjen. da bo v njem tudi več
prostora. Obnavljajo ga kar ga
silci. (Foto: Glavonjič)

Metliški kom ite občinske konfe
rence ZKS je minuli teden sklical
posvet sekretarjev osnovnih organi
zacij ZK in svetov ZK. Razpravljali
so o poteku javne razprave o osnut
ku zakona o združenem delu in se
dogovoril! za naloge, ki jih morajo
opraviti ob javni razpravi. Ocenili so
tudi sprejemanje sam oupravnih spoluzum ov in potek vpisovanja posoji
la za ceste, ki [»oteka sorazm erno
dobro.

k vam. Pravzaprav ste se vsi prebi
valci m etliške občine km alu po oku
paciji fašistične Italije odločili za
pravilen boj. Komunisti iz Metlike,
zlasti Jože Slane, Anica Ivec in
dr. Lojze Mihelčič, so bili tisti, ko
so ustvarjali prve zveze in stike tudi
na Lokvici. Osvobodilno gibanje je
bilo tako km alu zrelo in že v jeseni
1941 so bile ustvarjene m ožnosti za
ustanavljanje odborov OF, SPZŽ,
partijskih organizacij itd. Podatek,
da je dal vsak deseti prebivalec živ
ljenje za našo revolucijo, pove veliko
več kot vsaka beseda . . . Bela kraji
na ni več zaostala, sirom ašna, lačna
in brezposelna. Ni več osamljena,
ampak je gospodarsko tesno pove
zana z jugoslovanskim in celo gospo
darstvom v svetu . . . “
Heroj Borštnar je nato govoril o
m rtvih tovariših, ki so pomagali po
staviti temelje socialistični sam o
upravni družbi, in zaključil govor z
besedami: „ Prepričani sm o, da bodo
naše mlade generacije branile in va
rovale priborjene sadove in cilje, za
katere ste tudi vi darovali svoje živ
ljenje."
Nato si- je /vrstil mikaven kultur
ni program in iz pozdravnih govorov
je bilo čutiti, da spom enik, ki so ga
postavili občani s pom očjo prosto
voljnih prispevkov, ni le pomnik
padlim in žrtvam , pač pa vsem pra
vim ljudem , ki so po svojih močeh
prispevali, da brezskrbno uživamo
sadove revolucije.
J. P.

čmomafis&t
poročevalec
metliški tednik
PRIREDITEV MLADINSKEGA
KLUBA IN VIATORJA Noč na
Kolpi je sicer žc m im o, ostale pa so
črepinje od steklenic in kozarcev, ki
so jih preveč razgreti obiskovalci
metali naokoli in v reko. Marsikdo si
je že razrezal nogo, nekaterim pa je
bila potrebna tu d i zdravniška po
m oč. Leskovo palico pa bi zaslužili
vsi tisti, ki so se znašali nad stekleni
no.
NEKATERI LJUDJE so srečni le,
če delajo škodo. Vračajoč se s popi
vanja, prevračajo vse, kar se da pre
kucniti, razbijajo žarnice, sprem inja
jo prom etnim znakom prvotno po
dobo, rušijo ograje in razstavljajo
s(olc. Ti posamezniki bi debelo gle
dali, če bi kdo drug počenjal kaj po
dobnega v njihovem stanovanju, za
družbeno lastnino pa se menijo kot
za lanski sneg.
CAS DOPUSTOV JE in veliko
ljudi je odšlo poležavat ob morje.
Pri nekaterih hišah so ostali dom a le
starejši ljudje, ki skrbc za prezrače
vanje stanovanja, za zalivanje rož in
za to, da m ačke in psi ne pocrkajo
od lakote in žeje. Pa tudi zaradi var
nosti je dobro, če je kdo v hiši, saj
človek nikoli ne ve, kdo preži na
kakšno vašo, s trudom pridobljeno
stvar.
MLADINSKEGA 1IORUKA v na
ši občini ne bo slišati, č etudi bi ime
la mladinska brigada kaj delati. Cc
ne drugega, bi se lahko spravila nad
športna igrišča, za katera skozi vse
leto jadikujem o, da jih ni. Počitnice
bodo mimo in jeseni bom o lahko le
ugotavljali, daj e vse ostalo tako, kot
je že nekaj let. Energija mladih teles
pa leži na toplem julijskem soncu.

BODEČA
„ N O C N A K O L P I"
V
„N oči na Kolpi" je bilo
bojda tako veselo, da so poska
kovali celo kopalci, in sicer na
slednji dan. Pa ne zaradi veselja
zavol|o lepega vremena, pač pa
spričo številnih črepinj, ki so
ostale za preveč vnetim i pivci.
Nekateri kopalci predlagajo, naj
bi poslej pri vhodu obiskovalcem
ponudili vrečko, v katero bi zbi
rali črepinje. Nemara ne bi bilo
napak, ko bi uvedli nekakšno
tekmovanje v zbiranju stekla.
Morda bi le tako očistili gosto s
steklom posejano obrežje Kolpe.

SPOMENIK PADLIM IN ŽRTVAM
novno ,.partizanska". Obiskali so jo
domačini pa st) poskrbeli za pravo
sliki: nov spomenik padlim borcem
nez Pezelj)

- 4. julija je bila Lokvica po
borci in okoli 2()0() občanov,
partizansko razpoloženje. N.i
in žrtvam fašizma. (F oto. Ja

metliški tednik
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IN V VSEH PRODAJALNAH Z GRADBENIM
MATERIALOM
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D A SO SE C E N E O P E Č N I H I Z D E L K O V
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M ONTAŽNO INDUSTRIJSKO PODJETJE
61000 LJUBLJANA. OPEKARSKA 13
Tel. 22-113. 20-641, T e lex 31420 YU KIP
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H iter in tienen tran spo rt
in razkladanje.

P R I P O R O Č A M O SE Z A N A R O Č I L A

O P E K A R N A Z ALOG
iOAON

TELEFON 21403. 22291
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NOVO

M ESTO po-

TEK. RAČUN PRI SDK NOVO MESTO 52100-601-10082

DOLENJSKI LIST
ZAHVALA

PROSTO DELOVNO MESTO!

Ob boleči izgubi našega dragega m oža in očeta

FRANCA CIMERMANA
PO K LIC N A O B L A Č IL N A ŠO LA
S E V N IC A

iz Razdrtega pri Šentjerneju
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , vaščanom , prijateljem
in znancem , ki so nam v težkih trenutkih pomagali, darovali
vence in cvetje ter ga spremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi
župniku za poslovilne besede in opravljeni obred.

Žalujoči: žena Ana ter sinova Karel in Franc z družina
ma.

ZAHVALA

belilo za
strojno in ročno
pranje

Delovna skupnost poklicne ob lačiln e šole objavlja za šolsko
leto 1 9 7 6 /7 7 naslednje prosto mesto:

U Č IT E L J S L O V E N SK E G A JE Z IK A
Pogoj: Visoka izobrazba: profesor—slavist

perborat special

PROSTA DELOVNA MESTA!

N enadom a je tiho v 52. letu starosti za vedno odšla naša draga
žena, sestra in teta

D ELO V N A SKUPNOST
O S N O V N E S O L E V E L I K A D O L IN A

m a r i j a Ca m p e l
Željne 49

r a z p i s u j e za ned oločen čas s polnim delovnim časom
naslednja prosta delovna mesta:

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom , prijateljem , znancem
in sosedom , posebno pa družini Levstik, družini Belčičevi in
Kalčičevi m am i za nesebično pom oč v najtežjih trenutkih. Prav
lepa hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene vence in cvetje.
Najlepše se zahvaljujem o pevcem in godbi, hvala tudi duhovniku
za opravljeni obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste j o spremili na
njeni zadnji poti do preranega groba.

—
—

belinka

Žalujoči: mož Vlado, sestra z družino, brata z druži
nama in drugo sorodstvo.

—
—

VZGOJITELJICA s končano srednjo vzg. šolo
VARUŠKA s končano osn. šolo in obvezo do dokvalifi
kacije (šola za varuške)
KV KUHARICA z ustrezno šolo
SNIŽILKA

tovarna kemičnih izdelkov

PROSTA DELOVNA MESTA!

Stanovanj ni. Rok prijave. 14 dni po objavi razpisa. Prošnje z
dokazili o izobrazbi pošljite na naslov:
Osnovna šola Velika Dolina,
68261 J esen ice/D o l.

ZAHVALA

Ob nepričakovani izgubi dragega
moža, očeta, starega očeta, brata in
strica

Na podlagi sklepa delavskega sveta TOZD trg. na malo v
sestavu trgovsko-gostinskega podjetja na veliko in malo
..POSAVJE"
BREŽICE

na podlagi določil samoupravnega sporazuma o medsebojnih
razmerjih delavcev v združenem delu

OBJAVLJAMO prosto delovno m esto

JOŽETA
MOŽINE
upokojenega rudarja iz Gabrijel

se iskreno zahvaljujem o sosedom in znancem , ki so nam priskočili
in nudili pom oč v najtežjih trenutkih. Posebna zahvala dr. Levsti
m požrtvovalnost, vsem organizacijam ZB
z.u NOV
c o jv Trži
11a ku za njegovo
Hrastnik, ” brigadirjem -in rudarjem
iz
šče, Krmelj,, Šentjanž,
.....................
—J
•r TOZD Iskri Mokronog,
Hrastnika ter
_ ki so dragega pokojnika
spremili na njegovi zadnji poti s prapori, podarili vence ter cvetje.
Hvala tudi rudarski godbi iz Hrastnika za žalostinke in pa vsem
trem govornikom za poslovilne besede in izraženo sožalje.

V trajnem spominu: žena Zlata, hči Zlatka in sin
Ljubo z družinama ter drugo sorodstvo.

ZAHVALA
V 48. letu starosti nas je nenadom a zapustil naš brat, stric in
bratranec

STANKO STARIČ
iz Dol. Karteljevega
Iskreno sc zahvaljujem o sorodnikom , sosedom in vsem vaščanom ,
Lovski družini Mirna peč, kolektivu Iskre ter duhovniku za oprav
ljeni obred. Se enkrat vsem najlepša hvala!

Žalujoči: brat, sestra z družino in drugo sorodstvo.
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„M ARKET"

objavlja

Za objavljeno delovno m esto se zahtevajo poleg sploš
nih še naslednji pogoji:
1)
da je kandidat KV mesar z 1 letom delovnih izku
šenj,
2)
da je PKV mesar z 2 letom a delovnih izkušenj.

4

Osebni doh od ek se obračunava po pravilniku o delitvi d o 
hodka in osebnega dohodka.
Nastop službe p o dogovoru.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili, da izpolnjujejo pogoje,
dostavijo v 15 dneh po dnevu objave splošnem u sektorju
podjetja.

Na podlagi sklepa delavskega sveta TOZD trg. na malo v
sestavu trgovsko-gostinskega podjetja na veliko in malo
..POSAVJE"
BREŽICE
OBJAVLJAM O prosto delovno m esto

PO SLO V O D JA
. .M A R K E T "

PO SL O V A L N IC E

17

Za objavljeno delovno m esto se zahtevajo poleg sploš
nih še naslednji pogoji:
1) da je VKV trgovski delavec s 4-letnim i delovnim i
izkušnjami, od tega najmanj 3 leta na sam ostojnih
del. m estih v stroki;
2) da je KV trgovski delavec z 10-letnim i delovnim i
izkušnjami, od tega najmanj 8 let na sam ostojnih
delovnih m estih v stroki;
3) da ni zadržkov glede izrečene kazni ali kazenskega
postopka v smislu 134 čl. Zakona o konstituiranju
OZD in njihovega vpisa v sodni register;
4) da ima m oralno-politične kvalitete ter vodstvene
in organizacijske sposobnosti in smisel za delo z
ljudmi.
Osebni d ohodek se obračunava po pravilniku o delitvi
dohodka in osebnega dohodka.
N astop službe p o dogovoru.
Kandidati naj vloge z dokazili, da izpolnjujejo pogoje, dosta
vijo v 15 dneh p o dnevu objave splošnem u sektorju podjetja.

PRO STA D ELOV N A MESTA A VTOM E
H A N IK A .

Delo se združuje za d o lo čen čas. Za vsa delovna mesta velja
poskusna doba 3 m esece. Interesenti lahko pošljejo prijave
do 30. 7. 1976.

NOVOTEKS,
te k s t iln a to v a rn a . N ov o m e sto
F o e rsterje v a 10, n.sol.o., T O Z D S T R E Š N I K ,
D o b r u š k a vas, n .s u b .o .
objavlja
prosta delovna mesta:

1.

2.
3.

R E F E R E N T Z A P R O D A J O S T R E Š N I K O V za
o b m o č j e D alm acije in j u g o z a h o d n e g a dela
B osne in H erc e g o v in e s s e d e ž e m v D o b ru šk i
vasi
A N A L IT IK -K A L K U L A T O R „
M A LO PR O D A JN I R E F E R E N T

Pogoji:
pod 1: srednja ekonom ska šola, pet let delovnih izkušenj,
lastni osebni avtom obil,
pod 2: srednja ekonom ska šola, en o leto delovnih izkušenj,
pod 3: administrativna šola, en o leto delovnih izkušenj.
Poskusno d elo za objavljena delovna mesta traja dva meseca.
N astop dela m ogoč takoj. Kandidati naj pošljejo ponudbe na
naslov: NOVOTEKS, Novo m esto, TOZD STREŠNIK,
Dobruška vas, 6 8 2 7 5 Škocjan. Ponudbe sprejem am o do
zasedbe delovnih mest.

D O LE N JSK I L IS T

ZAHVALA

O
ted en sk e

S!

Č etrtek, 15. julija - Vladimir
Petek, 16. julija - Dan tankistov
Sobota, 17. julija - Aleš
Nedelja, 18. julija - Miroslav
Ponedeljek, 19. julija - Zlata
T orek, 20. julija - Marjeta
S r e d a m i. julija - Danijel
Č etrtek, 22. julija - Dan vstaje
LUNINE MENE
19. julija ob 7.29 uri - zadnji krajec

KRŠKO: 17. in 18. 7. ameriški
film Sin poglavarja Masajev. 21. 7.
ameriški film R deči bratje poio.
NOVO MESTO, KINO KRKA:
Od 16. do 18. 7. ameriški barvni
film Point Blank. 19. in 20. 7. fra
ncoski barvni film Veseli regruti. 21.
in 22? 7. koperacijski barvni film Od
Ardenov do pekla. Od 23. do 25. 7.
ameriški barvni film O bračun pri.
O.K. Koralu.
RIBNICA: 17. in 18. 7. ameriški
barvni film Ljubezen samo do pol
noči.
SEVNICA: 17. in 18. 7. italijan
ski film Prepovedani dekam eron.
ŠENTJERNEJ: 17. in 18. 7. film
Varuj se prijatelja.

BREŽICE: 16. in 17. 7. danski
barvni film A vtocesta v postelji. 18.
in 19. 7. ameriški barvni film Zadnja
zapoved.

BRIVSKO- FR IZ E R SK O vajenko
sprejm e frizerski salon Nada Lavrinšek, Krško.
SPREJMEM V UK dekle za gostin
sko stroko (natakarica-kuharica).
Hrana in stanovanje v hiši. Gostil' na Niko Badovinac, Metlika, tele
fon 77-255.
KUHARICE POZOR! Restavracija
na letališču v Lescah pri Bledu
zaposli takoj za nedoločen čas
KV kuharico in kuharsko pom oč
nico. Hrana in stanovanje za
gotovljena. Javite se na telefon
064-74-186 ali osebno na leta
lišču. Pričetek dela m ožen takoj.
IŠČEM OSEBO za varstvo 8-mesečnega otroka. Naslov v upravi lista
(2 1 0 1 /7 6 ).
PEKARNA OM ERZEL KRŠKO
sprejm e fanta za priučitev. Hrana
in stanovanje v hiši.
KEMIČNA ČISTILNICA O berč,
Kom. Staneta 3, Novo m esto,
sprejm e likarico.
VAJENCA za tesarsko stroko in
delavca za priučitev sprejme
tesarstvo Josip Kregar, Ljubljana,
Povšetova 19. Stanovanje pre
skrbljeno.

STANOVANJA
IŠČEM
ENOSOBNO stanovanje
kjerkoli v N ovenrm estu, po mož
nosti s centralno kurjavo. Naslov
v upravi lista (2 0 8 6 /7 6 ).
MOŽ IN ŽENA IŠČETA sobo in
kuhinjo v bližnji okolici Novega
m esta. Anica Blai, Hladnikova 2,
Novo m esto.
ODDAM oprem ljeno sobo fantu.
M artina Zajc, Dol. Kronovo 6,
Šmarieške Toplice.
V BREŽICA H prodam večje stano
vanje, prim erno tudi za poslovne
prostore. Naslov v upravi lista
(2 0 5 9 /7 6 ).

M o to rn a vozila
PRODAMO karam boliran kom bi
fiat
750,
letnik
1974
za
13.000.00 din, brez prom etnega
davka. Ogled vozila je m ožen pri
avtom ehaniku Milanu Nedohu,
Krško, telefon 71-609. Licitacija
za družbeni in zasebni sektor bo v
ponedeljek, 26. julija 1976, ob 9.
uri
pri Splošnem
mizarstvu
Krško.
PRODAM FIA T 750 LUX, letnik
1972, prevoženih 54.000 km.
Vprašati od sobote dalje od 18.
ure naprej pri Mance, Ragovska
10 a, Novo m esto.
PRODAMO
kom bi
IMV-1600,
letnik 1971. Osnovna šola Treb
nje.
PRODAM karam bolirano katrco v
voznem stanju. R udi Petan,
Drganja sela 2, Straža.
PRODAM ŠKODO 100 L, letnik
1970, registrirano do julija 1977.
Boričevo 1, Novo mesto.
PRODAM FIA T 750, letnik 1968.
M iiko Pureber, D rejčetova pot 8,
Novo mesto.
PRODAM FIA T 850. Cesta brigad
14, Novoteksovo naselje, Novo
m esto.
PRODAM KOMBI VW 1300, letnik
1962 (karam boliran), skupaj ali
po delih po zelo ugodni ceni.
Oglasite se pri Marjanu R edku,
Vina Gorica 11, T rebnje, infor
macije pa lahko dobite tudi na
telefon 83-011.
PRODAM 6 let starega tička za
10.000.00 din. Flajs, Hrastovica,
Mokronog.
PRODAM MALO rabljen trak to r
FE R R A R I 30 KM. Naslov v
upravi lista (2 1 1 5 /7 6 ).
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TREBN JE: 17. in 18. 7. franco
ski barvni kavbojski film Rdeče
sence. 21. 7. francoski barvni film
Um reti od lju b ezn i

PRODAM plemenskega žrebca z
rodovnikom , starega 6 let. Jože
Bašelj, Gor. Kamenje 5, Novo
m esto.
UGODNO
PRODAM
italijanski
otroški športni voziček. Infor
macije vsak dan popoldne med
15. in 19. uro pri Karli Nanger,
Jerebova 3, Novo mesto.
POCENI PRODAM dobro ohranjen
dizel m otor Aran 11 KS 1200
o b /m in . za pogon m latilnic in
drugih strojev, oljno peč Em o 5
in enofazni mlin čekičar Lifam.
Janez U netič, Vel. Dolina 5, Jese
nice na Dol.
PRODAM leto dni star televizor
Gorenje in garažo na Mestnih
njivah. Milan Bratož, Mestne njive
9, Novo mesto.
PRODAM malo rabljen pletilni stroj
Singer. Naslov v upravi lista
(2 1 3 4 /7 6 ).
PRODAM spalnico. M arkovič, Kri
stanova 2, Novo mesto.
PRODAM m arm ornate obrobe in
venecianar-kom plet za balkone, 2
okni 150 x 180. Jože A g n ič ,G otna vas 51 C, Novo mesto.
PO UGODNI CENI PRODAM nov
šotor z dvema spalnicam a in pred
prostorom . P ečarič, Mirana Jarca
22, Novo m esto, telefon 21-946.
POCENI PRODAM malo rabljen
80-litrski žganjarski kotel-keeper.
Butala, Šipek, Dragatuš.
PRODAM trodelna in dvodelna
okna. Jože Željko, Cegelnica 47,
Novo m esto. Ogled vsak dan
popoldne.
PRODAM kom pleten grušt za hišo
10 X 10 m. Naslov v upravi lista
(2 0 8 9 /7 6 ).
PRODAM NOVE 12, 13, 15 in
16-colske gum i vozove za traktor.
Bulc, Jurčkova pot 73, LjubljanaRakovnik.
PRODAM televizijski TV sprejem 
nik Panoram a, star 3 leta, za
2.500,00 din. Naslov v upravi
lista ali na telefon 23-819 po
poldne (2 1 1 3 /7 6 ).
PRODAM globok otroški voziček,
star eno leto. Malenšek, Gubčeva
10 - G rm , Novo mesto.
PRODAM ŽETVENO NAPRAVO
za kosilnico Figaro in frezo
Agraria 7 KS. Alojz Colarič ml.,
Žabjek 8, Podbočje.
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KUPIM enodružinsko dobro ohra
njeno hišo z nekaj zem ljišča v
bližnji okolici Brežic ali Krškega.
Pišite na naslov: A. V., Kubed 9,
Slov. G račiščc-Koper.
KUPIM dobro ohranjen l;IAT 850
ŠPORT ali FIA T 124. Ponudbe
na upravo DoL lista pod šifro
„F IA T “ .
KUPIM Z 101, letnik 1973-75, ali
Opel kadet. Inform acije na tele
fon 22-419.

ZDOMCI, POZOR! Na zelo pro
m etni to čk i v industrijskem
m estu v Posavju dajem v najem
večji lokal, predviden za gostinski
obrat z več tujskim i sobami. Na
slov v upravi lista pod , .Investicije
50.000“ ali telefon 068-81-329.

LJUBEMU o č k u BRANKU BRU:
DARJU iz Novega m esta za nje
gov 50. rojstni dan iskreno česti
tajo hčerka Mira z možem , po
sebno pa vnučka Barbara in Erik.

GOSTILNA
IN
PRENOČIŠČA,*
NIKO BADOVINAC-V METLIKI
VAM NUDI SPECIALITETE NA
R A ŽN JU , ODOJKA IN JA 
GENJČKA, JEDI NA ŽARU,
KAKOR TUDI VSE DOMAČE
JEDI. ZA VEČJE SKUPINE JE
lO-ODST. POPUST. SE PRIPO
ROČAMO. TELEFON 77-255.
PRIPOROČAM O
POPRAVILA
ISK RINIH TV SPREJEMNIKOV,
TUDI NA DOMU. BREŽICE IN
OKOLICA: PONEDELJEK IN
TOREK,
NOVO
MESTO:
ČETRTEK IN PETEK. NARO
ČILA SPREJEMAMO NA NA
SLOV: ISKRA SERVIS PRE
KOPA, KOSTANJEVICA NA
KRKI, TELEFON 85-538.
VGRAJUJEM VSE VRSTE ROLET
IN ŽA LU ZIJ, KAKOR TUDI
ALUM INIJASTE KARNISE PO
MERI. LOJZE MEDLE, ROLETARSTVO,
NOVO
MESTO,
ŽABJA VAS 47 (pri transform a
torju).
GOSTILNA
TURK,
STOPIČE,
OBVEŠČA CENJENE STRAN
KE, DA BO LOKAL OD 19.
JU LIJA DO 10. AVGUSTA 1976
ZAPRT.
OBVEŠČAMO vse cenjene goste, da
bo gostilna VIDRIH na O točcu
zaprta od 15. julija do 15. avgusta
1976.

PRODAM lepo gradbeno parcelo
(855 m 2) z lokacijsko dokum en
tacijo o b glavni cesti SenovoDovško. Interesenti se lahko zgla
sijo na naslov Maks Kozole,
Dobrava 46, Senovo.
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TONETA
KOŠOROGA

ANI ŽNIDARŠIČ
Srčne želje dragi mami
ANI ŽNIDARŠIČ iz Lokev
pri Črnomlju za 75-letnico
še mnogo srečnih let med
nami želijo otroci: Janez,
Ciril, Tonček, Jože, France,
Andrej, Matevž, Marija in
Anica s soprogami in sopro
gi, dvajset vnukov in štirje
pravnuki. Z žalostjo se spo
minjamo
ljubega
moža,
očeta, deda in pradeda, ki ga
ni več med nami.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršenkoli način
pomagali v teh težkih trenutkih, nam izrekli sožalje, darovali
vence in cvetje, godbenikom , govornikom in pevskemu zboru.
Prav tako se zahvaljujem o vsem, ki ste ga v tako velikem številu
spremili na njegovi zadnji p o ti

Žalujoči: žena Ančka, otroci Cvetko, Zdenka, Anka,
mama, brata in sestri z družinami ter drugo sorodstvo.

ZAHVALA
Po dolgi in m učni bolezni nas je za vedno zapustil naš ljubljeni
mož, oče, stari oče

BENEDIKT KONTE
iz Kočevja
NAMESTO cvetja na grob pokoj
nem u Poldetu Ciglarju iz Novega
m esta poklanja Rozalija Melanšek
iz Novega m esta 100,00 din Zvezi
slepih Novo mesto. Za poklonjeni
znesek iskrena hvala. Zveza slepih
Novo m esto.

Iskreno se zahvaljujemo sosedom , ki ste nam v težkih trenutkih
pomagali, in vsem, ki ste ga obiskali na mrliškem odru, darovali
vence" in cvetje ter nam izrekli sožalje. Posebno zahvalo smo
dolžni zdravnikom iz Kočevja za lajšanje bolečin. Lepa hvala
župniku za opravljeni obred. Prisrčna hvala vsem, ki ste ga spre
mili na njegovi zadnji potL

Žalujoči: žena Štefka, sin Beno z družino, brat Ciril,
sestri Katarina in Ivanka z družinami.
V
84. letu starosti nas je po težki
bolezni za vedno zapustil naš dragi
oče, stari oče, brat in stric

Kočevje, Sela, Novo mesto, Holandija

A V G U ŠT IN R A K O ŠE
iz Potočne vasi 9
OPOZARJAM vsakogar, ki bi ku
poval prem ičnine od JO ŽETA
ZUPANČIČA iz Dol. Toplic 17,
da ga bom sodno preganjala.
U udm ila Z upančič, Grajska 5,
Črnom elj.
PODPISANI
JO Ž E
AVBAR,
DALJNI VRH 8, NOVO MESTO,
prepovedujem vsako kakršnokoli
škodo ali odvažanje predm etov s
posestva pokojnega Janeza Avbarja z vasi Daljni vrh 8, Novo
m esto. Posebno pa opozarjam
A ntona-Julijano Avbar in Marijo
Avbar iz Ljubljanske-Bršlin, ker
ni sama lastnica. Vse je še v
sodnem postopku. Kdor tega ne
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorod
nikom , vaščanom , prijateljem in
znancem , ki so nam v težkih tre
nutkih nesebično pomagali, darovali
vence in cvetje ter spremili pokoj
nika na njegovi zadnji poti. Žahvaljujem o se SV Novo m esto za podar
jeni venec in še posebej župniku za
opravljeni obred.

Žalujoči: sin Janez z druži
no, hčerki Mimi in Justi z <lružinama ter drugo sorodstvo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega moža, očeta, brata, starega o č eta in
strica

FRANCA RIHTARJA
iz Bučke

Novo m esto, 11. julija 1976

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom in znancem ,
ki ste ga v tako velikem številu spremili na zadnji poti. Posebno
zahvala velja pljučnem u oddelku novom eške bolnice, darovalcem
cvetja in vencev, kolektivu IMV Novo m esto, Dolenjki Novo
m esto, RTV Ljubljana, Delikatesi A-B-C Ljubljana ter duhovniku
za opravljeni obred.

Ob boleči izgubi naše male

Žalujoči: žena Marija, hčerke in sinovi z družinami ter
drugo sorodstvo.
Bučka, 9. julija 1976

TA N JIC E
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POROČNI PRSTANI! Želite pre
senetiti nevesto? Zlatar O tm ar
Zidarič v Ljubljani v Gosposki 5
(poleg univerze) vam bo rad po
magal! - Z izrezkom tega oglasa
dobite 10 odst. popusta!.
SINDIKALNA organizacija Modna
konfekcija
„K R IM “
poklanja
O bčinskem u odboru Rdečega
križa Novo m esto 400,00 din
nam esto venca na grob pokojne
Marije Šefman.

H S I

V NEDELJO, 18. julija, praznuje
naša ljuba m am a MARIJA ŠIN
KOVEC iz Potoka 5 pri Straži 60.
rojstni dan. Za ta jubilej ji želimo
vse najlepše in mnogo zdravih let.
Mož F ranc in hčerka Martina z
družino: njen najljubši vnuček
M anci pa ji pošilja koš poljubč
kov.
DRAGIMA
novoporočencem a
ALENKI IN SILVU SERCELJ ob
vstopu na novo življenjsko pot
iskreno čestitajo in jim a želijo
mnogo sreče in skupnega razum e
vanja družini Šercclj in Mazovec
ter drugo sorodstvo.

se zahvaljujem o vsem sosedom ,
sorodnikom , učiteljskem u kolekti
vu, pionirjem in pionirskem u pev
skem u zboru Velika Dolina, kolekti
vu SO Brežice za izrečena sožalja,
vence in cvetje, za vso pom oč in
sprem stvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mamica Zvezdana,
atek Boris Hribar ter družine
Hribar, Ciglar in Palec.
Jesenice, Bregana,
junija 1976

dne

25.

Po težki bolezni nas je v 49. letu
starosti za vedno zapustil naš dragi
mož, ata, stari ata, brat in stric

J O Ž E G O T L IB
iz Družinske vasi
Iskreno se zahvaljujem o vsem sorod
nikom , sosedom , prijateljem in
znancem , ki so ga spremili na nje
govi zadnji poti, mu darovali vence
in šopke in nam izrekli sožalje.
Zahvaljujemo se duhovniku za
opravljeni obred, kolektivu Merca
to r Novo m esto, tovarni zdravil
„K rka“ Novo m esto za podarjene
vence. Vsem še enkrat najlepša
hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi m oža, očeta in starega očeta

POVRATNIKI POZOR! Na Jezeru
pri Trebnjem prodam lepo zidano
hišo z elektriko, vodo, kopalnico
in velikim vrtom ter delno s po
hištvom . Vseljiva lahko takoj,
cena po dogovoru. Naslov v
upravi lista (2 1 3 5 /7 6 ).
ŽAMENJAM
zazidljivo
stavbno
parcelo v Brežicah za enakovred
no parcelo, prim erno za vinograd
v bližini Brežic (do 10 km ). Naslovv upravi lista (2 1 3 8 /7 6 ).
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■ iz Koblaijev št. 14

Č e s titk a

»^OBVESTILA I
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Ob boleči in nenadom estljivi izgubi
našega dragega moža, očeta, sina, brata
in strica

ANTONAMEDJE
iz Strelaca št. 7 pri Šmarjeti
se zahvaljujem o vsem, ki ste ga tako številno pospremili na nje
govi zadnji poti, posebno pa še podjetju Krka-oddelek varstva pri
delu, podjetju Krojač iz Novega m esta, Kom unalnem u podjetju
Ljubljana, kolektivu osnovne šole Šm arjcta, Gasilskemu društvu
Šmarje ta, moškemu pevskemu zboru Šm arjcta, župniku za oprav
ljeni obred ter vsem sorodnikom in znancem za sočustvovanje.

Žalujoči: žena Cilka, hčerka Rezi, sinovi Tone, Lojze,
Jože, France, Rudi, Janez in Stanko z družinami.
Šmaijeta, 5. julija 1976

V SPOMIN
18. julija 1976 mineva žalostno leto
dni, odkar nas je za vedno zapustila
naša draga m am a

MARIJA
KOBE
z Dolža 49

N epričakovano si odšla od nas in nas zapustila. Še vedno se Te
radi spom injam o in v naših srcih bo ostala večna bolečina in
praznina.

Žalujoči: sinova Jože in Franc, hčerke Marija, Anica,
Francka in Vera z družinami ter drugo sorodstvo.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
m esto - USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnom elj, Kočevje, Krško, M etlika, Novo m esto, R ibnica, Sev
nica in Trebnje.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez
Pezelj, Jože Prim c, Drago R ustja, Jože Splichal (urednik Priloge),
Jožica T eppey, Ivan Z oran in Alfred Železnik. Oblikovalec Priloge
Peter Simič.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko Lubšina.
IZHAJA vsak č etrte k - Posam ezna številka 5 din - Letna naroč
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej Za inozem stvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM (oz.
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) Devizni račun:
5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 -9
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na določeni
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. Vsak
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za vse
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 3. 1.
1975. Po m nenju sekretariata za inform acije IS SRS (št. 4 2 1 - 1 / 7 2
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list nc plačuje tem eljni davek od
prom eta proizvodov.
H i KOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem m estu
5 2 1 0 0 -6 0 1 - 1 0 5 5 8 - Nislov uredništva in uprave: 68001 Novo
m esto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon (068) 2 3 -6 1 1 Nenaročenih rokopisov in fotografij nc vračam o
Časopisni stavek,
til mi in prelom : ČZ1’ Dolenjski list, Novo m esto - Barvni filmi in
tisk: Ljutlska pravici Ljubljana.

Št. 29 (14Q8) - 15. ju lija 1976

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
19.00, 22.00, 23.00 in 24.00. Od
0.05 do 5.00 N očni program RTV
Ljubljana. Od 5.00 do 8.00 Pisan
radijski spored.
ČETRTEK, 15. JU LIJA : 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani.
9.20 Glasovi v ritm u. 9.40 Mladi
k o n c e rta n t 10.15 Kdaj, kam , kako
in po čem ?
10.35 T uristični
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Uganite, pa vam zaigram o po
želji. 12.10 Zvoki znanih melodij.
12.30 Kmetijski nasveti - ing. Jurij
Mamilovič: Vpliv toplote na razvoj
škodljivcev na sadnem drevju in
vinski trti. 12.40 Od vasi do vasi.
14.05 Glasbena pravljica. 14.40
M ehurčki. 15.45 „ V rtiljak". 16.45
Naš g o s t 17.00 Studio ob 17.00.
19.40 Minute z ansam blom Milana
Ferleža. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Č etrtkov večer dom ačih
pesmi in napevov. 21.00 Literarni
večer. 21.40 Lepe melodije. 22.20
Slovenska instrum entalna glasba.
23.30 Naš nocojšnji g o st
PETEK,
16. JU LIJA :
8.08
Glasbena m atineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani.
9.20 Parada orkestrov. 10.15 Kdaj,
kam, kako in po čem ? 10.35
.Turistični napotki za naše goste iz
lUjiije. 11.03 Po Talijinih poteh.
12.10 Revija orkestrov in solistov.
12.30
Kmetijski
nasveti
ing. Franc Ušeničnik: Zaščita vrtnin
pred boleznim i in škodljivci v juliju.
14.05 Mladina poje. 14.30 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
16.45 Z ansam blom Silva Štingla.
17.00 Studio ob 17.00. 19.40
M inute
z
ansam blom
Jožeta
Burnika. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Stop pops 20. 21.15 Oddaja o
m orju
in
pom orščakih.
22.20
Besede in zvoki iz logov dom ačih.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Jazz pred polnočjo.
SOBOTA, 17. JU LIJA : 8.08
Glasbena m atineja. 9.05 Pionirski
tednik. 9.35 Počitniški pozdravi.
10.15 Kdaj, kam , kako in po čem?
10.35 T uristični napotki za naše
goste iz tujine. 11.03 Sedem dni na
radiu. 12.10 Godala v ritm u. 12.30
Km etijski nasveti - Lojze Kastelic:
Kdaj
m oram o
prenehati
s
pridelovanjem posebnih čebeljih
pridelkov. 12.40 Veseli dom ači
napevi 14.05 S pesmijo in besedo
po Jugoslaviji. 15.45 „V rtiljak“ .
16.45 S knjižnega trga. 17.05 Na
poti v Colom bo. 17.30 Grem o v
kino. 19.40 Minute z ansambolm
Atija Sossa. 19.50 Lahko noč,
otroci! 20.00 Sobotna glasbena
panoram a.
21.00
Za
prijetno
razvedrilo. 21.30 Oddaja za naše
izseljence. 23.05 S pesmijo in
plesom v novi teden.
NEDELJA, 18. JU LIJA : 8.07
Radijska igra za otroke. 8.44
Skladbe za m ladino. 9.05 Se
pom nite, tovariši. . . 9.55 Vojaki,

dober dan! 10.05 Koncert iz naših
krajev. 11.00 Poročila - T uristični
napotki za naše goste iz tujine.
11.20 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo.
14.05
Nedeljsko
popoldne. 16.00 Radijska igra.
19.40 Glasbene razglednice. 19.50
Lahko noč, otroci! 20.00 V nedeljo
zvečer. 22.20 Skupni program JR T
- studio Novi Sad. 23.05 Literarni
nokturno.
23.15
V
lučeh
semaforjev.
PONEDELJEK,
19.
JU LIJA:
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Pisan
svet pravljic in zgodb. 9.20 Pesmice
na potepu. 9.40 Vedre melodije.
10.15 Kdaj, kam , kako in po čem?
10.35 T uristični napotki za naše
goste
iz
tujine.
11.03
Za
vsakogarnekaj. 12.10 Veliki revijski
orkestri. 12.30 Kmetijski nasveti ing. Oga Štefula: Produktivnost dela
v
vinogradništvu.
14.05
Pojo
am aterski
zbori.
14.30
Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 „ V rtiljak". 16.45 Z Zabavnim
orkestrom RTV Ljubljana. 17.00
Studio ob 17.00. 18.25 Zvočni
signali.. 19.40 Minute z ansamblom
Borisa Franka. 19.50 Lahko noč,
otroci! 20.00 Ce bi globus zaigraL
20.30
O perni
koncert.
22.20
Popevke iz jugoslovanskih studiev.
23.05 L iterarni nokturno. 23.15 Za
ljubitelje jazza.
TOREK,
20. JU LIJA :
8.08
Glasbena m atineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani.
9.20 Lahke note. 9.40 Slovenske
ljudske v priredbah. 10.15 Kdaj,
kam, kako in po čem ? 10.35
T uristični napotki za naše goste iz
tujine. 11.03 Prom enadni koncert.
12.10 Danes smo izbrali 12.30
Kmetijski
nasveti
ing. Jože
Španring: Ozka grla pri širjenju ajde
- ocena brošure o a jd i 12.40 Po
dom ače. 14.05 Iz dela glasbene
m ladine Slovenije. 14.40 Na poti s
kitaro. 15.45 „ V rtiljak". 16.45
Spom ini in pisma. 17.00 Studio ob
17.00. 18.00 Koncert po željah
poslušalcev.
19.40
Minute
z
ansam bolm Deča Žgurja. 19.50
Lahko noč, otroci! 20.00 Slovenska
zemlja v pesmi in besedi. 20.30
Radijska
igra.
21.10
Zvočne
kaskade. 22.20 Pota jugoslovanske
glasbe. 23.15 Popevke se vrstijo.
SREDA,
21. JU LIJA :
8.08
Glasbena m atinda. 9.05 Nenavadni
pogovori
9.25
S
slovenskimi
zabavnimi ansambli. 9.40 Zapojmo
pesem. 10.15 Kdaj, kam , kako in po
cem ? 10.35 T uristični napotki za
naše
goste
iz
tujine.
11.03
Urednikov
dnevnik.
1Z 10
O poldanski koncert lahke glasbe.
12.30 Kmetijski nasveti - ing. Igor
Smolej: G ozd in vodni izviri 12.40
Igrajo vam španske pihalne godbe.
14.05 Ob izvirih ljudske glasbene
u m etn o sti 14.30 Naši. poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 15.45
„ L oto vrtiljak". 16.45 Sprehodi
instrum entov. 17.00 Studio ob
17.00. 18.25 Poje sopranistka Nada
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Hlapec Jernej in
njegova pravica

Vidmar. 19.40 Minute z ansamblom
Jožeta Kam piča. 19.50 Lahko noč,
otroci! 20.00 Koncert iž našega
studia. 22.20 S festivalov jazza.
23.05 L iterarni nokturno. 23.15
Revija
jugoslovanskih
pevcev
zabavne glasbe.

SEVNICA
Nedelja, 18. julija 1976: 10.30
Napoved in EPP I. del - 10.45 22.
julij - dan vstaje slovenskega naroda
- 11.00 delovni kolektivi čestitajo
za dan vstaje - 11.45 EPP II. del 11.55 naš razgovor - 12.05 za vsa
kogar nekaj - 12.30 poročila 12.50 čestitke in pozdravi naših po
slušalcev - 14.30 Zaključek pro
grama
Sreda, 21. julija 1976: 16.00 na
poved program a in EPP - 16.20
tisoč in en nasvet - 16.30 poročila
- 16.40 po dom ače - 16.55 pove
dali ste nam - 17.10 iz diskoteke
naših poslušalcev - 17.40 oddaja za
najmlajše - 17.50 novosti iz knjiž
nice - 18.00 zaključek program a
Sobota, 24. julija 1976: 16.00
sobotni vrtiljak (napoved in pop
glasba) - 16.15 smejmo se - 16.20.
EPP - 16.30 poročila - 16.35 sve
tujem o vam - 16.45 narodna glasba
- 16.57 melodija za slovo

„Kam, gospod? “ je vzkliknil Jernej in sprele
tela ga je groza. „Niste me še poslušali do konca,
niste še uslišali moje prošnje! Kdo bo stal ob moji
strani v tem strašnem Babilonu? Roko mi dajte,
če ste krSčanski človek, če je božja beseda v va
šem srcu, tja me vodite, kjer je pravica!"
Tako se je tresel Jernejev glas, kakor da bi bile
solze v njem.
„Te bom o že tja spravili, kjer je pravica in pamet!“ je rekel jezični dohtar in je šel.
In komaj je to storil in so se zaprle duri za
njim, so prišli drugi in so prijeli Jerneja in so ga
odvedli. Zarožljali so ključi, njzke duri so sc od
prle in Jernej je stopil v izbo, kakršne še ni videl.
Čisto prazna je bila, stene so bile gole in sive.
Ob zidu so stale nizke široke klopi, z umazanimi
plahtami pogrnjene; mize ni bilo. Komaj se je
Št. 29 (1408) - 15. julija 1976

PRETEKLI TEDEN SO V BREŽ
IŠKI BOLNIŠNICI UMRLI: ŠKALER Avgust, inv. upokojenec iz Vel.
Obreža, star 58 let; CERJAK Marija,
km etovalka iz Krškega, stara 79 let;
KUNTARIČ Marija, žena km eto
valca iz Z akota, stara 43 let; JAGO
DIC Jaga, tašča km etovalke iz Dra
goš, stara 83 let; IVNIK Štefanija,
žena upokojenca iz Podgorja, stara
73
let; CIMPERMAN Andrej,
upokojenec iz Im poljce, star 81 let.

ZAHVALA
Ob nenadom estljivi in boleči izgubi
naše drage mame, stare mame in tašče

ALOJZIJE
UDOVIČ
roj. Planinšek
iz Vrhtrebnjega 16

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem , znancem,
posebno pa sosedom za nesebično pom oč v najtežjih trenutkih.
Prav lepa hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene vence in
cvetje. Hvala tudi župniku za spremstvo in lep pogrebni obred.
Najlepša hvala vsem, ki ste nam pomagali ter našo m am o v tako
velikem številu spremili k njenem u zadnjem u počitku.

Žalujoči: mož, hčerke Ani, Milena, Pepca in Slavka z
družinami in sin Matija.

Jernej ozrl in začudil, so se zapahnile duri.
Troje ljudi je bilo v izbi, troje umazanih, razca
panih; njih obrazi so bili odljudni in surovi, po
gled je bil hudoben. Takih ljudi še ni videl Jernej.
„Kaj nikoli niso videli Boga? Kaj nikoli niso
bili žejni pravice? “ je pomislil strahoma. „Ali je
le skoija tako nečedna in blatna, ali je načeta že
tudi sredica? “
In nato ga je spreletelo po vsem telesu, velika
bolest, velik strah.
„Pravice sem jih prosil, pa so me pahnili med
tatove in hudodelce!11
Eden izmed njih se je vzdignil na postelji, po
gledal je mrko in je zaklical nerazumljivo besedo.
Jernej je vztrepetal, šel je do klopi, ki je bila v
zadnjem kotu, in se ni ozrl nikamor. Njegove mi
sli so bile bolne, da niso mogle do upanja, njego
vo srce je bilo žalostno, da ni moglo do molitve.
In Jernej se je globoko sklonil, Skrilje obraz v
dlani in se je razjokal.
Tako je bil Jernej tri dni in tri noči v tisti
strašni izbi, med hudodelci in rokovnjači.
XVII

In
sem jih vse ukanil in sem poslušal božji glas in
1 sem se napotil na težko pot, na dolgo pot do
cesaija. Pri njem je začetek pravice, k njemu me
vodi te!“
Še enkrat ga je pogledal jezični dohtar, čudno
se je nasmehnil in se je okrenil, da bi šel.

V CASU OD 30. 6. DO 8. 7. SO V
BREŽIŠKI PORODNIŠNICI RO
DILE: Irena Lubšina iz blatnega Željka, Marija Juratovec iz Brežine
- dečka, Georgina Štos iz Zagreba
- dečka, Marujana Mihajlovič Natašo, Frančiška Vegel iz Dol.
Skopic - Franca, Biserka Dragoša iz
Medsav - Alenko, Veronika Vučanjk iz Dobove - T atjano, Marija
Kirin iz Kerestinca - Mirjano, Goranka Čakanič iz Novakov Denisa, Antonija Prosoli iz Rud
dečka, Gabriela Preskar iz Čerine Sim ono, Ankica Malekovič iz Zdenc
- Božidarja, Dragica Omerzo iz
Krškega - Sabino, Marjana Vahčič
iz Starega grada - Natalijo, Durda
Kupres iz Medsav - Valentino,
Ljerka Hrbut iz Klanjca - Bruna,
Nadežda Vukič iz Sevnice - dečka,
Biserka Fresl s Podvrha - dečka,
Alojzija Senica iz Brežic - deklico,
Marija Slak iz Z akota - Slobodanko, Vladimira Cizelj iz Brežic — .
Jožeta, Barbara Graciš iz Orešja dečka.

Ko seje dramilo četrto jutro, so odklenili duri,
dali so Jerneju culo, škornje in palico, in nož in
denar, in so ga odvedli in niso rekli besede.
„Kam, ljudje božji? “ je vprašal Jernej in je
prosil. Pa niso ne pogledali ne odgovorili besede.
Naložili so ga na voz. pa so ga vozili vse križem
po širokih cestah, skozi šum in vihar strašnega
Babilona.
„Kam, ljudje božji? “ je vprašal Jernej in pro
sil, ko so ga pahnili v železni voz med potepuhe
in tatove. Pa se nobeden ni ozrl, nobeden ni od
govoril. Tisti, ki jih je spremljal, je slonel v kotu
in je gledal hudo, tovariši potepuhi so.se smejali,
ko je zažvižgalo zunaj in so zabobnela težka kole
sa. S plahim pogledom se je oziral Jernej, in ka
kor se je oziral, so mu nenadoma pogledale v
obraz žalostne, od solz vse zardele oči.
„Krivico je okusil, po nekrivem so ga obrcmenili!“ je prešinilo Jerneja. „Mlad jc njegov
obraz in poln bridkosti, nič /.lega ni v njegovem
srcu!“
„Kam, tovariš? “ je vprašal Jernej; oni pa je
gledal in ni odgovoril; žalostna misel je šla iz oči
v oči.

TELEVIZIJSKI
SPORED
NEDELJA.
18. JU LIJA:
10.00 ll.de Balzac:
T eta Liza,
barvna nadaljevanka (Lj) - 10.45
Otroška m atineja: Catch
Candy,
Japonske lutke, barvna oddaja (Lj)
11.25
Mozaik (Lj) 11.30
Kmetijska
oddaja (Sa) 12.15
Poročila (do 12.20) - Nedeljsko
popoldne: Igre brez meja, barvna
evrovizijska oddaja, Morda vas
zanima (EVR) - 15.55 Olimpijske
igre 76, košarka ( EVR) - Okrogli
svet, Poročila
17.50 Barvna
propagandna oddaja (Lj) - 17.55
Robinsonka - celovečerni film (Lj)
- 19.15
Risanka (Lj) 19.20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
(Lj) - 19.50 Tedenski gospodarski
kom entar (Lj) - 19.55 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.00 S. Karanovič:

76, barvni posnetek iz M ontreala 17.55 Obzornik (Lj) 18.10
Naloga je opravljena, reportaža (Lj)
- 18.40 čMozaik (Lj) - 18.45
Glasbeni amaterji (Sa) - 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - *
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
Film (Lj) - 20.50 Kam in kako na
oddih (Lj) 21.00 Montreal:
Olimpijske igre 76, barvni prenos
tekm ovanj v gimnastiki, boksu,
m odetnem peteroboju, kolesarstvu
in plavanju (do 1.00) (EVR) - vmes
poročila
ČETRTEK, 22. JU LIJA: 9.40
Poročila (Lj) - 9.45 Proslava 35.
letnice vstaje slovenskega naroda,
prenos iz Dražgoš (Lj) - 11.15 Po
i poteh spom inov (Lj) - 11.45 Srečni
metulj (Lj) - 12.30 Montreal:
Filmski pregled z olim pijskih iger 76
(do 15.00) (E V R -L j) - 17.00
Obzornik (Lj) - 17.15 Tri četrtine •
sonca - film (Lj) - 18.50 Mozaik
(Lj) - 18.55 Partizanski samospevi:
Lirična koračnica (Lj) - 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00 A.
Konic: Najvažnejši dan v življenju,
barvna nadaljevanka (Lj) - 21.05
Jugoslavija v vojni, I. del (Lj) Na vrat na nos, barvna nadaljevanka
22.05 TV dnevnik (Lj) - 22.20
TV Beograd (Lj) - 20. 55 Barvna
Montreal: Olimpijske igre 76, barvni
propagandna oddaja (Lj) - 21.00
prenos tekm ovanj v boksu, plavanju,
Skrivnosti Jadrana: Mreža (Lj) veslanju in gimnastiki (do 2.30)
21.30 TV dnevnik
21.50
(EVR)
Montreal: Olimpijske igre 76, barvni
PETEK, 23. JU LIJA: 15.25
prenos tekm ovanj v gimnastiki,
Filmski pregled z olim pijskih iger
boksu, kolesarstvu in plavanju (do
76, barvni posnetek iz Montreala
1.00) (EVR)
(Lj) - 17.55 Obzornik (Lj) - 18.10
PONEDELJEK,
19. JULIJA:
Catch Candy, serijski barvni film
15.45 Filmski pregled z olimpijskih
(Lj) - 18.35 Mozaik (Lj) - 18.40
iger, barvni posnetek iz Montreala
Rock koncert „Bjelo dugm e",
(Lj) - 17.45 Obzornik (Lj) - 18.00
barvna oddaja (Lj) - 19.15 Risanka
Štirje fantje In pes, otroška oddaja
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
(Lj) - 18.30 Mozaik (Lj) - 18.35
TV dnevnik (Lj) 19.55 Tedenski
O dločam o (Lj) - 18.45 Mladi za
notranjepolitični kom entar (Lj) mlade (Zg) - 19.15 Risanka (Lj) 20.00 Propagandna oddaja (Lj) 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV
20.05 Kapetan Mikula Mali, barvna
dnevnik (Lj) - 19.55 Propagandna
nadaljevanka TV Zagreb (Lj) oddaja (Lj) - 20.00 V. Nazor: Šjora
20.35. Propagandna oddaja (Lj) —
Nikoleta, dram a TV Zagreb (Lj) 20.40 Ruanda - dokum entarna
21.05 Propagandna oddaja (Lj) oddaja (Lj) - 21.10 Montreal:
21.10 K ulturne diagonale (Lj) Olim pijske igre 76, barvni prenos
21.40 TV dnevnik (Lj) - 22.00
tekm ovanj
v
atletiki,
boksu,
Montreal: Olimpijske igre 76, barvni
gim nastiki (do 3.15) vmes poročila
prenos tekm ovanj v gimnastiki,
SOBOTA, 24. JU LIJA: 13.00
boksu in plavanju (do 1.00) (EVR)
Montreal:
Filmski
pregled
z
TOREK, 20. JU LIJA : 15.25
olim pijskih iger 76, barvna oddaja
Filmski pregled z'olim pijskih iger,
(do 15.00) (E V R -L j) - 17.45
barvni posnetek iz Montreala (Lj) 17.55 Obzornik (Lj) - 18.10 Morda Obzornik (Lj) - 17.50 Mozaik (Lj)
- 18.05 Disneyev svet - serijski
vas zanima: Bojan Adam ič (Lj) barvni film (Lj) - 18.55 625 (Lj) 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45 Narodna
19.15 Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak
clasba (Bg) - 19.15 Risanka (Lj) (Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) 19.50
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV
Tedenski zunanjepolitični kom entar
dnevnik (Lj) - 19.55 Propagandna
(Lj) - 19.55 Propagandna oddaja
oddaja 20.00 Pogovor o . . . (Lj) (Lj) - 20.00 Montreal: Olimpijske
(Lj) - 20.50 Barvna propagandna
igre 76 barvni prenos tekm ovanj v
oddaja (Lj) - 20.55 H. Spring:
atletiki (EVR) 22.10 Prodali s o jih
Zanikrni tiger, barvna nadaljevanka
milijon: E sther Ofarim in Neil
(Lj) - 21.45 Poročila (Lj) - 21..50
Sedaka barvna oddaja (Lj) - 22.55
Montreal: Olimpijske igre 76, barvni
TV dnevnik (Lj) - 23.10 Montreal:
prenos tekm ovanj v gimnastiki in
Olimpijske igre 76, barvni prenos
plavanju (do 1.00) (EVR)
tekmovanj v kolesarstvu, boksu in
SREDA, 21. JU LIJA: 15,25
plavanju (do 1.00) (EVR)
Filmski oreded z olim pijskih iger

Tako so potovali. Minil je dan in je minila
noč; iz kraja v kraj, iz voza v voz, odhajali so
tovariši, prihajali so drugi.
„Kam? “ je izpraševal Jernej v globoki grozi in
nobeden mu ni odgovoril.
Ko je stopil poslednjikrat iz železnega voza, se
je ozrl in je ves obstrmel. Videl je tisti kraj ne
k oč, kakor v daljnih sanjah ga je videl. Pa je
vztrepetal in je vprašal čemernega človeka, ki je
stal ob njegovi strani:
„ 0 človek krščanski, o sosed — če moreš govo
riti, povej mi, kakšen kraj je to? “
„To je tvoja domačija! Še dve uri je do Resja;
pot je dolga in pusta, če imaš denarja, plačaj
voz!“
„Zakaj v Re sje? “ je vzkliknil Jernej. „Tam ni
moja domačija, ne brata nimam tam in ne sestre!
Kdo me je klical v Resje, kdo me je vodil tja? “
Čemerni človek je počasi privzdignil rameni,
nabasal sije pipo in je palil.
„Torej pa na pot in nič sitnosti ne delaj? Do
Resja te spremim, tam pa Bog s teboj!“
Jernej ni več govoril. Kakor je bil truden in
bolan, je stopal z dolgimi koraki; lep je bil kraj,
njive so zorele, visoka je bila trava na senožetih,
Jernej pa se ni ozrl. V tla je gledal, sive obrvi so
mu zakrivale oči.
Pot se je vila ob položni rebri, v lepi dolini se
je zasvetila bela vas. Prišla sta do županove hiše,
župan pa seje prestrašil, ko je ugledal Jerneja.
„Nikoli te nismo videli, nobeden se te ne spo
minja, pa prideš na stara leta in nam naložiš to
breme!“
„Ne bom prosil vbogajme, nikomur ne bom
delal nadlege!11 je rekel Jernej. „Pest sena mi daj
te, da si odpočijem , ker sem truden!11
Šel je na hlev in je legel v seno. Ležal je, dolgo
ni zaspal, pogovarjal sc je z Bogom. Ni se več
pogovarjal z njim kakor hlapec z gospodarjem,
temveč kakor terjavec z dolžnikom.
„Kar si rekel, to zdaj izpolni! Pravico si dal
ljudem, pa so jo skrili; ni je pri biričih, ne pri
sodnikih, ne pri cesarju; biriči so me pehali med
hudodelce, sodniki so me zasmehovali, za cesarja
so me ogoljufali! Pri tebi je pravica, ti si jo poslal,
ti potrdil, ti skrbi zanjo, da se i/.pOlni tvoja zapo
ved! K tebi samemu se zatekam, jaz, hlapec Jer
nej, sam na svetu, ob belem dnevu okraden, pra
vice oropan! Tvoja postava je v mojem srcu in

tvoja obljuba, tvojo besedo sem slišal — daj, da ne
mine moje zaupanje! Zdaj iztegni svojo roko, vsegamogočni Bog. pravični sodnik!“
Tako se je Jernej pogovarjal z Bogom, dolgo v
noč je molil; in ko je zasvetilo jutro, je vstal in se
je napotil brez slovesa.
Hodil je dolgo, trikrat je počival; pred mrakom
pa je dospel na Betajnovo.
Kaj je to Jernej? “ so izpraševali, ki so ga vide
li.
..Razcapan je in prašen, do pasu je upognjen,
siv starec - kaj je to Jernej? “ so se čudili in so
gledali za njim.
Jernej pa se nikamor ni ozrl, nikogar ni po
zdravil in nikogar ogovoril. Tudi tja se ni ozrl,
kjer je stal beli njegov dom. Šel je naravnost k
župniku.
Prijazen gospod je bil župnik, debel in rdeč, in
smehljal se je.
„ 0 Jernej, o Jernej, kod si romal, da si tako
star in slab? “
Jernej je staj pred durmi, vzravnal je upognjeni
hrbet, izpod obrvi so se mu zasvetile oči.
„Nič ne bom sedel, nič ne bom počival, zakaj
pozno je že in truden sem! - Po svetu sem romal,
od biriča do sodnika, od sodnika do cesarja. Pra
vice ni pod nebom, zakopali s o jo sto klafter pod
zemljo, težko skalo so zavalili nanjo. Jaz pa je ne
iščem več na zemlji, biriči in sodniki so zatajili
Boga, izdali njegovo besedo in zapoved. Pri Bogu
iščem pravice, pri njem samem, ki je sodnik nad
vsemi sodniki! Odprite pismo, ki ste njegov slu
žabnik, razložite njegovo besedo, razsodite mojo
pravdo po njegovi pravici!“
Župnik je' stopil k Jerneju, prijel gaje za roko,
zakaj usmiljenje bil.
„Ne tako, Jernej! Veliko hudega so ti storili,
nekrščansko so ravnali s teboj - ampak odpusti
jim. kakor je Bog odpustil tistim, ki so ga prega
njali!"
Jernej je izpustil župnikovo roko, gledal mu je
srepo v obraz, z bolno svetlimi očm i, in je govoril
s trdim glasom kakor nikoli poprej.
„Ne govorim o usmiljenju, o odpuščanju nič —
o pravici govorim! Razsodite po božji besedi, po
naukih njegovih in zapovedih! Služabnik božji
ste, iz vaših ust bo govoril, z vašim jezikom! Ali
je Bog na moji strani, ali je na strani biričev in
krivičnih sodnikov - to razsodite!
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Prvi Rom v blokovskem stanovanju
,,N e m o r e m verjeti, da je vse -to res," je razlagal Boris K o v a č ič , o č e p e tč la n s k e d r u ž in e , ki je d o b ila sta n o v a n je v
n o v o m e š k e m naselju M ajde Šilc — S ta n o v a lc i se p rivajajo n o v e m u o k o lju
Dogodek stoletja bi lahko rekli
vselitvi petčlanske družine Borisa
Kovačiča v kletno blokovsko stano
vanje v Naselju Majde Šilc v Novem
m estu. Prva rom ska družina se je iz
zloglasnega Žabjeka 8. julija preseli
la v blok. Dobili so solidarnostno
stanovanje s posredovanjem in oseb
nimi intervencijam i nekaterih naj
višjih občinskih funkcionarjev. Tudi
stanovalci bloka, m ed katerim i so
zelo znani in ugledni Novoineščani,
niso imeli nič proti, da dobijo take
sosede.
Ob vselitvi jih je čakala v stanova
nju že zasilna oprem a, darilo R deče
ga križa, posteljnina, nekaj najpo
trebnejše posode. Stanovanje meri
53 m -, ima dve sobi. kuhinjo, k o 
palnico in klet z drvarnico.

Kje so že tisti časi!
Prvoborec R u di Malešič iz
Loga pri Boštanju je kljub
svojini 6 7 letom še vedno
sredi
družbenopolitičnih
akcij, naj gre za cestno poso
jilo (v boštanjski krajevni
skupnosti sta z ženo Pepco
vpisala 18.000 dinarjev) ali
partijsko organizacijo. R u di
je organiziran v Boštanju,
k o t predsednik
krajevne
organizacije ZB pa je deja
ven onkraj Save v Sevnici.
Kadar ga kaj vznemiri,
pride najbolj do izraza nje
govo belokranjsko poreklo.
Zavije p o gradaško in takrat
vsakomur pove, kaj misli.
Menda si zaradi tega tudi ni
pridobil partizanske spom e
nice. S voj čas je slovenske
mu CK na vprašanje, zakaj
se je boril, odgovoril: „Za
svobodo!" Svojstvena ironija
je, da se je pred dom ačim i
orožn iki in klerikalci m oral
kot
mlad
m ta r s k i pom om očnik za te č i leta 1940
v N em čijo. K o je bil po
sram otni kapitulaciji Jugo
slavije dom a le dva dni, je bil
že naznanjen fašističnim
naslednikom k o t komunist.
Tedaj so spet h oteli vedeti,
zakaj je šel v N em čijo. „Da
bi si pridobil več znanja v
svoji stroki, “ je zv ito odgo
voril in so ga pustili. Naprej
je lahko vodila samo ena
p o t: v Belokranjsko četo.
M ed belokranjskim i borci
je d o b il im e Čeruga in postal
kom andant
odreda.
10.
julija 1944 so ga težko ranje
nega v zasedi zajeli Čerkezi
in N em ci s tako naglico, da
še ustreliti ni 'mogel. Čeruga
ne bi bil Čeruga, č e ne bi
kasneje v nem ški bolnišnici
R ebro v Zagrebu vzpostavil
stik s som išljeniki naše
borbe. Tu in p o te m še v
vojni bolnišnici v N em čiji so
ga gestapovci trikrat obsodili
na smrt, zadnjič skupaj z
nem škim podoficirjem . Sled-

nji, nekakšen advokat vojnih
ujetnikov, je rešil življenje
Čerugi, on pa njemu p o pri
hodu zaveznikov.
Rane in obsodbe na smrt
v nem ški bolnišnici ga niso
odvrnile o d tega, da ne bi
organiziral sredi N em čije kar
dve partijski celici. Organizi
rali so si bataljonski štab,
postavili komandirje če t in
vodnike. Vnaprej je im el pri
pravljeno dnevno povelje, ki
so ga prebrali p red strojem
zapornikov o b prihodu za
veznikov. R udi je pripravil
tu di veliko jugoslovansko za
stavo s peterokrako, ki so jo
ponosno razvili takoj p o
kapitulaciji Nem čije.
Ob
vrnitvi dom ov je v Salzburgu
organiziral kom ite, ki je
nato spravil dom ov tri trans
p orte iz nacističnih taborišč.
Vse celične zapisnike je v
Ljubljani predal Vidi Tomši
čevi
R u di se p o d težo skrbi in
let ni spremenil. Dve leti in
p o l p o osvoboditvi je bil
načelnik milice, nekaj časa
tu di v K očevju, nato pa
dolga leta občin ski odbornik
v Sevnici. Zamenjala ga je
žena, k i je še sedaj delegatka
družbenopolitičnega zbora.
Poleg številnih vojnih in
drugih odlikovanj (medalja
za hrabrost) ima priznanja
raznih društev, predvsem
L judske tehnike in A vtom oto zveze. V K rško se je
vozil na seje AM D tudi
p o tem , ko ni bil več direk
to r Imperiala. K o je bil m ed
kratkim obiskom za ta
p o rtret govor o željah in na
črtih, si spet ni mogel kaj,
da ne bi rekel: „Kar boleče
je že, kako zaostaja sevniška
občina za posavskim a sestra
ma. Poglej Brežice n ekoč in
danes, o Krškem ni, da bi
govoril/ “
ALF RED ŽELEZNIK

Ko je družina Kovačič prvo noč
že prespala v hiši, sem jih obiskala.
Pozvonim, odpre mi gospodar Boris
K ovačič, od lanskega junija redno
zaposlen v Opekarni Zalog. Sprva je
bil navaden delavec, zdaj je pri stro
jih in zasluži na mesec (če dela vse
sobote) tudi 4.000 dinarjev. Razen
tega dobi otroški dodatek.
Peljal rri6 je v kuhinjo, kjer so ob
lepo pogrnjeni mizi sedeli drugi čla
ni družine: žena Jožica, 9-letna
hčerka Sonja, 5-lctni Valentin, v vo
zičku pa je ležala dvom esečna Jelen
ka. O troci so bili lepo oblečeni,
čisti, topli pod je bil čist. Na mizi
steklenica ,,jupija“ .
• „N e m orem verjeti, da je vse to
res," je kar vrelo iz ust o č eta Borisa.
„Šele leto dni je minilo, kar sm o ži
votarili v Žabjeku v zasilni baraki!
Nisem imel stalne službe, zdaj pa
delo in tako stanovanje! Ponoči smo
spali vsi na dveh posteljah, čeprav
im am o za otroke posebej sobo in
posteljo. Pogovarjali smo se in malo
sm o spali. Sredi noči je Valentinček
večkrat vstal in šel po konjička,
leseno igračko, ki jo je bivši stano
valec pustil v stanovanju."
Komaj je to izrekel, ž e je fantiček
iz kuhinjske kredence potegnil sko
delico za belo kavo in mi jo pomolil
pod nos, češ „Glej, tudi to im am o!"
Takoj zatem je stekel na hodnik in

pozvonil na vhodnih vratih. To mu
je nadvse všeč.
Ker so jim vsi zabičevali, da se
m orajo umivati kar naprej, umivati
in česati, so imeli že pivi dan biva
nja v hiši kopanje za vse.
Mama Jožica je o tehi povedala:
„Sonja se ne boji vode. ker je je
vajena iz šole, fantiček pa je tulil,
ko sm o ga dali v banjo. Vse črno,
zajeto v kožo od di ma in saj, ni šlo
že prvi dan stran. Danes sc to rn o
spet kopali. Mali pa voda prija, prav
tako m eni."
„Težave so bile z uporabo strani
šča. O troci so se že navadili, daj e za
opravljanje potrebe poseben pro
stor, znajo dvigniti pokrov, vpili pa
so spet, ko smo jih učili potegniti
vodo. Valentinček se boji, da ne bi
padel v školjko, zato moram na stra
nišče z njim ."

V PRAVEM STANOVANJU Obrazi zgovorno povedo, kako
se počuti družina Borisa Kova
čiča v novem, res pravem stano
vanju. (Foto: R. Bačer)

stavljeni pri Miklavžu, električna na
petost za pogon postaje pa je tekla
i/ lastnega agregata. Toda navzlic
t emu da je m oč oddajnika majhna,
antena pa je bila nizko med drev
jem . so tekmovalci ujeli postaje iz
sosednjih držav Italije. Avstrije,
Madžarske in celo Čehoslovaške.
Najdaljša zveza je bila 474 km. V
prihodnosti, ko bo odo tabor in
aparature postavljeni na Trdinovem
vrhu na G orjancih, pričakujejo še
boljše rezultate.
J. KONDA

tudi sami zavihati rokave,
samo da b i . . .
— Kaj bi bilo še omembe
vredno, tovariš Zračnik?
— Kanalizacija. Lahko ste
med potjo sem opazili, da
polzi gnojnica po cesti. To je
umazano in ni lepo videti, kaj
ne? Na sestanku krajevne
skupnosti so krajani izrazili
pripravljenost skopati jarek,
samo če bi dala občina
cevi. . .
— Kje vas še žuli čevelj, to
variš Zračnik?
— Vam takoj povem. Po
glejte, je mar to razsvetljava?
To je brlenje in ne svetloba.

Kot smo že poročali, so
ribniški ribiči našli v potoku
Tržiščica pri Ortneku truplo
neznanega moškega. Domne
vali so, da je tu utonil Gre
gor Rigler iz Praproč 11,
rojen leta 1933, ki so ga po
grešali še od 16. septembra
1973.
Minuli petek smo zvedeli, da
so izvedenci potrdili, da j e u to p 
ljenec res Gregor Rigler, ki so ga
nazadnje videli 16. septem bra
1973 ob 16. uri v vasi Sušje.
Rigler, ki je bil samski, zaposlen
pa kot gozdni delavec pri Gozd
nem obratu ZKGP v Ribnici, je
takrat zašel v Tržiščico, ker pa
ni znal\plavati, je utonil. Poto
ček Tržiščica je takrat zelo narastel, saj od takrat pa vse do
danes še ni za toliko prestopil
svojih bregov. Rigler je zašel v
'vodo verjetno 50 m višje, kot so
našli njegove posm rtne ostanke,
ki so jih našli na bregu izven
vode.
«
Preiskava je tu d i pokazala, da
je pokojnik lahko umrl izključ
no zaradi utopitve. Po njegovi iz
ginitvi so se nam reč razširile go
vorice, da so ga ubili, da se je
obesil itd. Vendar vse to ne drži,
saj je bil pokojnik priden delavec
iii tudi nihče ni imel razlogov,
da bi tako obračunal z njim.
J. P.

Sonja je hodila v drugi razred in
ima popravni izpit. V Žabjeku, kjer
ni bilo nikdar miru, ni imela dom a
nobenega zvezka ne knjige. Tu se
veseli velike mize pa knjig, za katere
je že našla prostorček. Oče je pove
dal, da bi dekletce rado postalo
učiteljica.
Kovačičevi so začeli novo življe
nje. Socialna delavka in patronažna
sestra bosta dalj časa hodili vsak dan
v družino pomagat z nasveti, učiti
jih življenja v civilizirani d ružbi
Težko jih bo navaditi ravnanja z
denarjem.
Ko smo bili v Žabjeku, smo
kupili včasih po 3 steklenice olja in
več m akaronov. Ce nismo bili ves
čas doma, sp nam pokradli. Tu
bom o lahko imeli zalogo, ker je vse
pod ključem ," je rekel gospodar
Boris in vrtel v rokah na obesku
spete tri ključe.
Žena je pripravljena čistiti blok
ali pa več blokov, če bodo ljudje za
to. Čistilke ne morejo dobiti, ona pa
bi rada kaj zaslužila.
Peljali so me še po vseh prostorih
in m oram reči, da je bilo čisto. Po
stelje postlane, nikjer nobenih cunj
ali um azanih stvari. Mala Jelenka, ki
je prvi romski otro k iz naših krajev,
ki ga bo m am a po m estu prevažala v
vozičku nam esto v bisagi, pa je za
dovoljno grulila, oblečena v čist
svetlom oder k o m p le t
Da bi le pri tem ostalo! Da bi le
vsi ljudje razum eli, kako potrebno je
Rome prevzgajati in da je družina
Kovačič zaorala ledino. Da ne bi
bilo nestrpnosti, če takoj v začetku
ne. bo vse v redu. Zanje pom eni pre
selitev izpod barake s trem i stenam i
v blok isto, kot če bi enega od nas
posadili v vesoljsko kabino in zahte
vali, naj upravlja z vsemi neštetim i
gumbi.
RIA BACER

„MUZEJ OBZAGANCEV" Pred
upravnim
poslopjem
ZKGP K očevje-tozd GG Rog
je svojevrsten muzej na pro
stem. Vodja tozda inž. Janez
Černač je zbral vrsto gozdarske
ga orodja (muzejskih e k s p o 
natov") in ga razporedil, kot je
videti na sliki. (Foto: France
Brus)

Lokomotive zažigajo
V juliju že v e č k r a t g o re lo pri O r t n e k u o b železniški progi
— O b č a n o p o z o r il na p o ž a r
Ljubljančan Janez Čič je 1.
julija opazil nad Žlebičem in
Ortnekom gozdni požar. Hitro
je pritisnil na plin pri avtu in s
pošte v Velikih Laščah obvestil
0 požaru postajo milice v Rib
nici. Kasneje se je vrnil na kraj
požara in bil tam do konca
gašenja.
USPEH RADIOAMATERJEV - Ekipa novomeških radioamaterjev
med tekmovanjem pri Miklavžu: od leve Časlav, Dominik. Bojan.

ZELO ZAINTERESIRAN ZA STVAR
— Tovariš Zračnik, gotovo
dobro poznate razmere v vaši
krajevni skupnosti?
- O, to pa, to. Veste, zelo
sem zainteresiran za razvoj na
šega kraja, ki se je spremenil
po vojni, da ga ni m oč prepo
znati. Seveda pa je še kopica
stvari, ki bi jih bilo treba ure
diti.
— Nam lahko naštejete ne
kaj takšnih zadev?
- Z veseljem. Zelo nas tlači
pitna voda. Ob malo večjem
številu deževnih kapelj teče iz
naših pip rjava brozga. To ni
bilo potrebno najprvo spraviti
v red. Ljudje se penijo od jeze
zavoljo tega in so pripravljeni

„C e bo prišel moj oče in moj
brut.“ je rekla Jožica, „sem gotova,
da bo vse v redu. Obiskov ne bom o
imeli veliko, če pa bodo drugi Romi
hodili po bloku, bom to javila. Vem,
da bi nas dolžili, če hi kje kaj zmanj
kalo. Mi pa ne kradem o."

T a k o je p o k a z a la p re 
iskava p o s m r t n i h o s t a n 
kov

N o v o m e š k i ra d io a m a te rji te k m o v a li za Teslov m e m o ria l

T a b o r in vse a p a r a t u r e so bili p o -

..Nekaj znam , saj sem kot otork
večkrat kuh ala'za več ljudi. Oče je
bil zaposlen, že odkar pom nim , in je
kot cestar dočakal tudi pokojnino.
Mi smo še kar ffcdno jedli."
Kaj boste skuhali danes, prvi
dan v stanovanju? Boste kaj slavili?
„Malo boljše kosilo bo. Piščanca
bom spekla pa solato bom pripravila
in krom pir."
- Ljudje se bojijo, da boste imeli
vedno na vratih na kupe rom ske
žlahte. za katero pa najbrž ni m ogo
če reči, da je vsa poštena. Kako
boste to uredili?

Utopljenec
je Rigler

UKV pomenek s svetom
Pred kratkim je bilo pri
Miklavžu na Gorjancih vsakolet
no UKV tekmovanje za Teslov
memorial, ki so se ga udeležili
tudi novomeški radioamaterji.
Tekmovanje
z
mednarodno
udeležbo je trajalo kar 24 ur, za
ekipo Novega mesta pa so sode
lovali Časlav iz sekcije Radio
kluba YU 2 DXF, Dominik
(Y U 3 TGD), in Bojan (YU 3
DJR).

Kuj pa kuhati, znate? vprašam
gospodinjo.

Gospodinjski aparati ne delajo
in čez teden črnijo ekrani.
Naš predstavnik je že bil na
občini, kjer je povedal, da
bodo dali ljudje les in delovno
silo, da se stanje popravi.
— Veliko je še neurejenega,
kajne, tovariš Zračnik?
— Res je. Ste bili na poko
pališču? Skarpa se je porušila
in predniki kažejo lobanje na
svetlobo . . .
— Z dobro voljo vam bo go
tovo uspelo, tovariš Zračnik.
— Pa cesta. Ste jo videli,
kajne? Luknja pri luknji. To
je sramota, vam pravim. Sra
mota. Malokdo zavije z avto

mobilom k nam. N ihče ni
tako trapast, da bo svoj avto
razbijal tod naokoli. Brez
asfalta ni življenja. Osebno
sem zelo zainteresiran za to,
da dobimo asfalt.
— Gotovo ste, tovariš Zrač
nik. za to. da bi dobilo vaše
naselje sodobno asfaltirano
cesto, vpisali lep znesek poso
jila?
— Brus, ne pa posojilo! Se
zase nimam denarja, pa ga
bom drugim dajal! Sicer pa:
na svidenje. Moram na vožnjo.
Obljubil sem nekaj voženj
peska.
TONI GAŠPFRK

Tu mimo vozi vsak dan trikrat le
tovorni vlak. 1. julija okoli 11.30 je
peljal težak tovor in \/ lokom otive
so ušle iskre ter zažgale suho travo,
grmičevje in gozd. Požar so razen
Janeza T iča opazili še direktor
gozdarske
kooperacije
ZKGP
m i Andoljšck in gozdarski tehnik
1 rane Grebenc, ki sta začela gasiti z
ra/iiinii priročnim i sredstvi. Nato so
prišli na pom oč še vojaki, ki so tudi
v glavnem pogasili požar, njihovo
tlelo pa so dokončali ribniški gasilci.
Popoldne se je požar ponovil, a so
ga hitro pogasili.
Samo letos je bilo med Žlebičem
in O rtnekom 20 manjših požarov, ki
so |ih zakurile lokomotive. Gozdno
gospodarstvo se zaveda nevarnosti,
zato vzdržti|e obram bni pas m ima
organiziiauo čuvajsko službo. Naj

bolj pa lahko pomagajo preprečiti
škodo prav občani, in sicer tako, da
takoj prijavijo požar gasilcem ali p o 
staji milice. Seveda bi bila rešitev
tudi, da na tej progi ne bi bič vozile
lokom otive na premog (ki nimajo
niti lovilca isker), ampak bi uvedli
dizelske vlake.
5. julija je v bližini, kjer je gorelo
1. julija, spet izbruhnil požar. Spet
so gasili vojaki in o b č a n i. . v
M. GLAV ONJlC

--KATERA LUC PREJ?
Kaj zmore združena soli
darnost občanov v krajevni
skupnosti, je lep dokaz na
mestitev nekaj novih svetilk
javne razsvetljave v Boštanju. Minuli teden so začeli z
deli, v tem tednu pa naj b i
luči Uidi zasvetile. Mimo
grede - akcijo podžiga tudi
mrk javne razsvetljave na
novem mostu čez Savo, ki
„žmi" že vse od otvoritve
lansko poletje.
V
-J

21 N O V IH
T R A K T O R IST O V

USPEŠNO SO GASILI - Pri
gašenju gozdnega požara, ki je
izbruhnil v Žrnovcu pri Žlebiču
1. julija, so uspešno sodelovali
tudi vojaki. (Foto: Glavonjič)

AMD Kočevje je v Predgradu
organiziralo tečaj za voznike trak
torjev in poljedelskih strojev, ki se
ga je udeležilo 24 slušateljev. Teore
tični del izpita je opravilo kar 21
kandidatov, kar nedvom no kaže na
veliko zanimanje km etov, da si s po
m očjo strojev in traktorjev lajšajo
vsakdanje delo. Nemalo zaslug za
tak uspeh pa gre tudi predavatelju
Ladu Gašparcu iz AMD Kočevje.
F. UR US

