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Protestiramo!
Na vrsti prireditev o b trebanj
skem občinskem prazniku so
bile izrečene besede gneva zaradi
kratenja pravic našima manjši
nam a na Koroškem in Gradi
ščanskem .
Delegati vseh treh zborov
občinske skupščine T rebnje na
slavnostni seji v soboto v Mokro
nogu so soglasno sprejeli pro
testn o pism o, ki so ga poslali
zveznemu sekretarju za zunanje
zadeve Milošu Miniču z izrazi
podpore naši vladi pri podpira
nju pravičnega boja koroških
Slovencev in gradiščanskih Hrva
tov.
Na nedeljskem srečanju kurir
jev in vezistov NOV Slovenije na
Mimi je doživel viham o odobra
vanje protest, ki ga je prebral
kurir Pavle Herbst iz Ljubljane
in ga je zaključil s partizanskim
pozdravom : „Sm rt fašizm u, svo
boda n aro d u !" Partizanski kurir
ji in vezisti Slovenije, zbrani v
nedeljo na Mirni, so bili še toliko
bolj ogorčeni, ker v sosednji
Avstriji javno nastopajo nacisti,
proti katerim so se b o rili
P rotestno pism o so z Mirne
poslali m ed drugim tudi avstrij
ski am basadi v Beogradu, prav
tako p rotestno pism o, sprejeto
o b otvoritvi nove tovarne grad
bene keram ike v R ačjem selu pri
Trebnjem .

Rojakom Stojimo ob Strani
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Val p ro testo v zajel tu d i n ovom eško m ladino
W ,l

V četrtek, 2. septembra, je
bil trg pred novomeškim kinom
Krka preplavljen z mladino vseh
srednjih šol in kolektivov Novolesa, tovarne avtomobilov IMV
in tovarne zdravil Krka. Priha
jali so iz šolskih klopi in
delovnih mest s transparenti, da

DOMICIL
P O D O K R O Ž JU OF
M OKR O N O G
IN T R E B N JE

STOTINE MLADIH SREDNJEŠOLCEV in zaposlenih je ogorčeno,
vendar mirno in dostojno prejšnji teden protestiralo v Novem mestu.

Na slavnostnem zasedanju de
legatov vseh treh zborov trebanj
ske občinske skupščine so v
soboto, 4. septem bra, podelili
dom icilno listino podokrožjem a
OF M okronog in Trebnje, ki
velja ne le za borce in aktiviste,
tem več tudi za m lade, ki nada
ljujejo tradicije teh organov. Za
podeljene listine se je zahvalil
Franci Kolar. V nagovoru je
poudaril pom en teh podokrožij,
ki kot edinstveni v pokrajini
kažeta širino in m oč narodno
osvobodilnega gibanja na Tre
banjskem .

bi na ta način izrazili solidar
nost z rojaki slovenske in
hrvaške narodnostne manjšine v
Avstriji, izpostavljenim priti
skom tamkajšnjih strank in
oblasti.
Poslali so protestno brzojavko
zveznemu izvršnem u svetu in avstrij
skem u konzulatu, v kateri je med
drugim rečeno:
..Protestiram o
p roti sprejetju
dveh m anjšinskih zakonov, ki pom e
nijo uzakonjeno raznarodovanje slo 
venske in hrvaške manjšine. Z ahte
vamo, da vse tri stranke prenehajo s
pritiski na obe naši m anjšini in
začno izvajati določila državne
pogodbe ter tako om ogočijo norm a
len gospodarski, kulturni in poli
tični razvoj Slovencev in Hrvatov v
Avstriji.“

B E O G R A JS K A BANKA
V KRŠKEM ?
Posavje je z enotnim nastopanjem
k o t regija doseglo že marsikaj, vse
pa kaže, da bo slej ko prej pridobila
se drugo poslovno banko. Beograj
ska banka se nam reč zanim a za
svojo podružnic«) v Krškem.

Sola in tovarna na praznik gubčevcev
M okronog dobil novo osno vno šolo. R ačje selo pa so d o b n o to v arn o g rad ben e keram ike — P o bratenje z V eliko G orico

PROTEST NA MIRNI Partizanski kurir, recitator
in pesnik Pavle Herbst: „V
imenu žrtev naše borbe med
NOB ne moremo in ne
smemo dovoliti takih krivic
nad koroškimi Slovenci."

K R Š K O :J U T R I
POROČA JED RSK A

Po počitniškem predahu se bodo
ju tri sestali zbori občinske skupšči
ne v Krškem. Obravnavali bodo
I osnutek srednjeročnega družbenega
plana občine ter osnutek dogovora
za njegovo tem eljno izhodišče. Dele
gati bodo slišali poročila o p oteku
gradnje jedrske elektrarne ter spreje
li odlok o graditvi zidanic.

Ves minuli teden so se vrstile otvoritve novih objektov
zaključenih ob prazniku občine Trebnje, ki ga slavijo v počastitev
ustanovitve slavne Gubčeve brigade pred 34 leti. Predzadnjo sredo
so tako odprli povečan vrtec v Trebnjem (vreden 3 ,12 milijona
dinarjev), šolsko športno igrišče (2 milijona), v soboto v
Mokronogu novo šolo, zgrajeno izključno s samoprispevkom
delovnih ljudi te manj razvite občine (1 6 ,5 milijona), in novo
tovarno gradbene keramike Ljubljanskih opekam v Račjem selu pri
Trebnjem.
Vsi zbori občinske skupščine
banjske občinske skupščine
so zasedali v prostorih nove
Nace Dežman. Hud naliv ni
osnovne šole v Mokronogu.
uspel razkropiti velike množice,
Navzoči so s posebno radostjo
pozdravili legendarnega koman
danta slovenske partizanske voj
ske Franca Leskoška—Luko. Na
seji občinske skupščine je sede
la ob njem mati padlega heroja
Jančija Mevžlja, po katerem se
mokronoška šola tudi imenuje.
Novo šolo je odprl načelnik
oddelka za gospodarstvo tre

ki je čakala, da prvič prestopi
prag velike pridobitve za ta del
občine. Šola v Mokronogu bo
namreč v tem šolskem letu
lahko delno že prešla na celo
dnevni pouk. Nace Dežman je
opisal napore delovnih ljudi
trebanjske občine, ki že celo
desetletje plačujejo samopri
spevke za šole in zadnje čase
tudi za komunalne naprave
(dobm iški vodovod). Program

izgradnje novih šol v občini žal
ne bo izpolnjen do roka, ker pri
tem niso bili deležni širše
družbene pom oči, kot so bo
izglasovanju sedanjega samopri
spevka upravičeno pričakovali..
Za mokronoško šolo jim je
Marles sicer odobril kratko
ročno posojilo, vendar ga je
treba vrniti, podobno kot tudi
dolgoročni kredit 5 milijonov
(Nadaljevanje na 4. str.)

V četrtek bo še sončno,
nekoliko topleje, v petek
pričakujemo manjše pooblačitve, v soboto pa pod
vplivom hladne fronte po
slabšanje vremena.

V prijazni vasi so se na tradici-'
onalncm srečanju zbrali tudi borci
15. SNOUB, proslave pa so se
udeležili še poveljnik 9. armadnega
obm očja generalpolkovnik Franc
Tavčar-Rok, prvi kom andant štaba
slovenske vojske Franc LeskošekLuka, načelnik štaba 9. armadnega
obm očja
generalpolkovnik Jože
O žbolt in drugi. Po pozd avnem
nagovoru predsednika izvršnega sve
ta m etliške o bčine Franca K oče
varja je govoril general Ožbolt,
nakar so udeleženci krivoglaviškega
zbora poslali p rotestno pism o proti
preštevanju slovenske m anjšine na
Kornflcpm.

1. ZBOR SLUŠATELJEV - Na zboru gojencev slovenske oficirske
šole je bil slavnostni govornik general Jože Ožbolt. (Foto: J. Pezelj)

Čez drn in strn
v Dragovanji vasi
V nedeljo spet dirka za
državno prvenstvo v m o t o 
krosu
V nedeljo, 12. septem bra, bo rta
stezi v Dragovanji vasi pri Č rnom lja
letos že druga dirka v m otokrosu za
50 in 1 25-kubične m otorje, ki šteje
za državno prvenstvo. Z ačetek zani
mive dirke bo ob 14. uri, v obeh
razredih pa se bo v drzni vožnji čez
drn in strn pom erilo okrog šestdeset
tekmovalcev.
T udi po zaslugi črnom aljskega
AMD, ki prireja dirke v Dragovanji
vasi, si ta zanimiv šport pridobiva
vedno več ljubiteljev ne sam o v Beli
krajini, am pak v vsej Dolenjski, saj si
dirke v Dragovanji vasi vedno ogleda
po več tisoč obiskovalcev. Dirka bo
zanimiva tu d i zato, ker se bo za
to čk e v državnem prvenstvu pom e
rilo tudi okoli deset dom ačih
tekm ovalcev, največ v razredu do 50
kubičnih centim etrov. Med njimi
velja še posebej opozoriti na mlade
ga Boža Štuklja, ki je na zadnjih
dirkah dvakrat zasedel drugo m esto
in se tako prebija v sam vrh
jugoslovanskega m otokrosa.

V nedeljo bo v Ribnici
sejem su he ro b e

1. z b o r gojencev oficirske šole uspel — P ro te stn o pism o
drugimi gosti praznovali 33-letnico ustanovitve šole in 35-letnico JLA.

O gorčenju jugoslovanske javnosti
zaradi dogodkov na Koroškem se
pridružujejo tu d i delovni kolektivi v
brežiški o b č in i Štiristo delavcev iz
Tovarne pohištva v Brežicah je z
zbora delovne skupnosti poslalo
avstrijski am basadi v Beograd brzo
javko s takole vsebino:
V delovni skupnosti Slovenijales
- tovarna pohištva v Brežicah smo
resno zaskrbljeni zaradi dogodkov
na K oroškem , tem bolj, ker vemo, da
so njihovi nosilci sile, ki so v
zgodovini človeštva že večkrat p o 
skušale u n ičiti vse napredno in
hum ano, in ki tudi danes poskušajo
popeljati človeštvo v svet teme.
Spom nite avstrijsko vlado na ne
davno preteklost, ko je bila ravno
Avstrija v Evropi prva žrtev tistih sil,
katerim danes om ogoča obstoj in
podpira njihovo dejavnost
N aprednem u delu avstrijskega na
roda prenesite naše pozdrave in
poziv, naj prepreči oživljanje takega
m račnjaštva. Delovna skupnost to 
varne pohištva v Brežicah upa v m oč
in prisotnost vseh tistih, ki so za
uresničevanje m eddržavne pogodbe,
pripadnikom slovenske in hrvaške
narodne m anjšine pa izraža svojo
podporo.

Ribničan ponuja

Krivoglavice slavile
Minulo nedeljo so se v
Krivoglavicah pri Metliki prvič
po vojni zbrali slušatelji vseh
oddelkov oficirske šole pri
Glavnem štabu Slovenije in še z

Protestni zbor
v Tovarni pohištva

VELIKA PRIDOBITEV - Iz nove tovarne v Račjem selu - v soboto jo je ob prazniku občine Trebnje
svečano izročil namenu predsednik delavskega sveta Ljubljanskih opekarn Joso Misaljevič (na sliki v
sredini) - bo poslej prišlo 2 .000 kvadratnih metrov keramičnih ploščic na dan. (Foto: Železnik)

!V spomin mučeniku malega naroda
V s o b o to , 25. sep tem b ra, bo v Grosupljem p očastitev 25-letnice sm rti Louisa A d a m iča
„Umrl je kot velik m učenik malega naroda za neodvisnost in za
resnico v vrtincu velikega svetovnega javnega mnenja.44
Tako je te dni dejal o Louisu
A dam iču, ameriškem pisatelju slo
venskega ,ro d u , dom a z Blata pri
G rosupljem , ki se je svojega porekla
dosledno zavedal in novi Jugoslaviji
pomagal ob njenem rojevanju, prej
m po njem, njegov prijatelj in
soborec dr. Vladimir Dedijer. Cetrtegi septem bra je nam reč minilo
č etrt stoletja, odkar so Louisa
Adam iča našli ubitega na njegovem
dom u v Milfordu, njegova m učeniška sm rt pa še do danes ni
natančneje pojasnjena, zanesljivo pa
je povezana z njegovim političnim
prepričanjem in podpiranjem naše
revolucije. Louis A dam ič ni za nas
pom em ben le kot pisec ameriških
„bestsellerjev‘\ kot rečejo najbolj
iskanim in branim knjigam , in kot
eden redkih Slovencev, ki so sc v
novem svetu uveljavili v kulturi,
tem več kot mož, ki je odločilno
pripomogel, da je Am erika spoznala
in sprejela resnico o našem narodno
osvobodilnem boju.
V sedanjem času smo posebej

dolžni poudariti njegovo pom em bno
politično dejavnost, je dejal na
petkovi novinarski konferenci pred-

Stane Keržič: LOUIS ADAMIČ

sednik častnega odbora za proslavo
25-letnice A dam ičeve sm rti Zoran
Polič, podpredsednik RK SZDL. Ta
proslava bo v soboto, 25. sep
tem bra, v avli nove osnovne šole v
G rosupljem , imela pa bo pom en, ki
bo presegal občinske meje.
O organizacijskih pripravah je na
konferenci poročal Janez Lesjak,
predsednik občinske skupščine v
Grosupljem , ki je z zanosom začel:
»Ponosni sm o, da je bil Louis
Adam ič sin naših krajev in se mu
želimo prim em o spoštljivo oddol
žiti . . . “ Tov. Lesjak, zlasti pa
dr. Boris K uhar sta zbrane seznanila
z načrti, da bi A dam ičeva rojstna
hiša, gradič na Blatu, do koder bodo
do proslave asfaltirali še cesto,
sčasom a preuredili v slovenski iz
seljenski muzej, ki bo hkrati tudi
zbirališče izseljencev, s p renočišči in
manjšim gostiščem . Že sedaj pa
bodo razširili in obogatili Adami
čevo spom insko zbirko s pričevanji
o njegovem političnem delovanju za
novo Jugoslavijo. (O spom inih na
pokojnega velikega rojaka bomo
pisali še v Prilogi naslednji teden).
M. LEGAN

Ribniški sejem suhe robe,
lončarstva in drugih dom ačih
izdelkov, ki ga marljivi delavci
turističnega društva v Ribnici
pripravljajo za v nedeljo, je za
prebivalce tega kraja dogodek
leta. Čase ribniških pustnih
karnevalov in kasneje km ečkih
ohceti bo zamenjala nova prire
ditev, ki ji organizatorji želijo
dati p ečat tradicionalnosti.
Že um ik prireditve, ki naj bi v
prihodnosti postala praznik ce
lotne Ribniške doline, nam kaže,
da je organizator poskrbel za vse
okuse. Po otvoritvi ob 9. uri je
pripravljen živinski sejem, uro za
tem pa m odna revija v prostorih
ribniškega gradu. Ob 11. uri so
organizatorji pripravili ogled go
barske razstave pod Grajskimi
arkadami, zatem pa otvoritev
slikarske razstave A ntona Plem
lja v Petkovi galeriji. Za opoldne
je predvideno tekm ovanje goz
darjev, popoldne ob 16. uri pa
nastop folklorne skupine „Tine
R ožanc" na poletnem priredit
venem prostoru v gradu. V
večernih urah bo za dobro
razpoloženje na veselici poskrbe!
ansambel Frana Miheliča.
Na sejmu bodo sodelovali
zraven številnih zasebnih obrtni
kov še ostali orodni izdelovalci,
ki bodo razen prikaza svoje
dejavnosti svoje izdelke še pro
dajali Poseben prostor na pri
reditvi bo nam enjen prikazu
gospodarskih dejavnosti v obči
n i T ako bodo številne ribniške
delovne organizacije ta dan tudi
prodajale svoje izdelke po re
klam nih cenah (KRIM bo pro
dajal blago na kilograme). Da
zaključim o: v Ribnici bo v
nedeljo na razpolago vse, organi
zator pa zagotavlja, da je po
skrbljeno za vsak okus.
B.B.

tedenski
mozaik
..Ž e te v razveseljuje naša srca,
saj je dokaz, da bom o im eli
letos do vo lj žita," je r e k e l. . .
kaj pravite kdo? Kakšen km et
v Jugoslaviji? Farmar v Z dru že
nih državah A m erike? Če ste
h o teli reči kaj takega, ste se
kajpak zm o tili, zakaj to je
izjavil L eon id Brežnjev, gene
ralni sekretar kom unistične
partije S ovjetske zveze p o
obisku na žitnih poljih srednje
A zije. Toda to je dovolj razum 
ljivo, č e veste, da je imela lani
Sovjetska zveza katastrofalno
slabo letino, zaradi katere so
m orali u vo ziti za nekaj sto mili
jo n o v dolarjev hrane . . . letos
jo menda ne bo treba —
Prav n ič vesel pa ni bil
g o sp o d Dassault, lastnik znam e
nite francoske letalske tovarne
(ki je m ed drugim izdelala slo
viti mirage), ko je zvedel, da je
eden njegovih najbližjih sode
lavcev, k i m u je povsem zaupal
- nenadom a izginil s približno
poldrugim m ilijonom dolarjev
(v frankih seveda) neznano
kam. Zakaj je to storil, ostaja
povsem neznano, dejstvo pa je,
da ga o d tistega dne v juliju, ko
je vsto p il v banko in lastno
ročn o dvignil osem milijonov
frankov (novico o tem so spo
ro čili šele p red dnevi) n i videl
n ih če več. In kaj je storil oro
pani Dassault? Prav n ič - še
to io e n i vložil za povračilo
denarja. .JNočem o te ž k o č iti že
tako mučen p o lo ža j njegove
družine, “
je
velikodušno
izja v il. . . n ajbrž se mu ne bo
kat i'osti poznalo . . .
. -i varstvo pa skrbijo tu d i v
Izraelu - p o svoje vsaj. Tako je
m og o če sklepati p o objavi
po< a tka, da so lani za čeli v tej
drza n izplačevati odškodnino
ti' tj ženskam , ki so jih posilili
no delovnem mestu. K oliko
de uija so dobile sicer ni znano,
zno pa je p odatek, da je bilo
ta v i prim erov lani v Izraelu
ko. o sem n a jst. . . nevarna del o v a m e s ta . . .
' čas pa še odm eva afera
L t- heed, zaradi katere je
m o il o d sto p iti o d vseh javnih
in o litič n ih fu n kcij 6 5 -k tn i
n iz o .-m s k i princ Bemhard, ki
so Tf't posredno dokazali, da je
spr jem al podku pnin o. Denar
ne ara d o zadnjega ficka
(gi <rijo o m ilijonski vsoti) ni
še v njegov žep — am pak
vs /T o . . . kazen za minule
gr >e. . .

Cena ne spodbuja reje
Z ajam čen e c e n e živine so izgubile svojo
vrednost — Z ag ate s svinino ob zm an jša
nem odkupu pitanih p rašičev
Pitanih prašičev je manj kot lani, v mesnicah pa svinine skorajda ni.
So krive le cene ali še kaj drugega? Razmere na trgu opozarjajo, da
stvari postajajo bolj zapletene, kot so bile včasih, ko se je dalo skoraj
vse urediti le z zvišanjem cene.
Po dogovoru zastopnikov
klavnic in organiziranih rejcev
prašičev v gospodarski zbornici
Jugoslavije so ob koncu avgusta
zvišali odkupno ceno pitanih
prašičev na 70 par za mesno
enojo. Pri poprečni kakovosti
prašičev je to okoli 21 din za kg
žive teže. Nekatere velike klav
nice, zlasti v Vojvodini, so toliko
plačevale za prašiče namreč že
prej, šeprav je bila dogovorjena
cena le 60 par za mesno enoto ali
okoli 18 din za kg. Najnovejša
dogovorjena cena je že za 40 %
višja od zajamčene.
Ali bo po taki ceni moč dobiti
dovolj pitanih prašičev, da bo v
mesnicah spet svinina na izbiro?
Taki upi so še vedno dvomljivi.
Po 20 do 21 din so nekatere
klavnice odkupovale prašiče že
več tednov, po 18 din pa več
mesecev. Odkupna cena je bila
že od začetka leta nad zajamče
no. Vzlic temu je bilo v vsej dr
žavi odkupljeno poprečno me-

sečno po 21.000 pitanih prašičev
ali 7 odstotkov manj kot v prvih
sedmih mesecih lanskega leta, ko
je bila odkupna cena nizka.
Pravijo, da je premalo ple
menskih svinj in zato premalo
pujskov za pitanje. K temu bi
bilo treba dodati še premalo zau
panja rejcev. Sedanja odkupna
cena je res visoka — nekateri
pravijo, da bi kar ustrezala — a
kako dolgo bo ostala? Ali takrat,
ko bi spitali veliko prašičev ne bi
spet padla? Mesarji opozarjajo
na svoje zgube. Sedanja cena
prašičev torej visi na tanki niti.
Od takrat, ko je cena pitanih
prašičev začela rasti, bi mlade
plemenske svinje že lahko dale
prve pujske, če bi rejci verjeli v
trajno izboljšanje razmer na
trgu. Visoka cena pujskov — v
Sloveniji okoli 40 din za kg — pa
kaže, da plemenskih svinj še
vedno ni toliko kot lani. Za rejce,
ki pitajo za klavnice, so taki puj
ski tudi predragi.

PASADENA - Ameriška vesoljska ladja Viking 2 , ki je pred dnevi pristala na Marsu, neutrudno pošilja
na Zemljo številne fotografije, ki so presenetljivo dobre in za znanstvenike zelo zanimive. Čeprav so
bili v Pasadeni, ameriškem vesoljskem središču, od koder spremljajo delovanje obeh Vikingov, v
Začetku sicer zaskrbljeni, ker so mislili, da se je pokvarila antena V ik in p 2 , ko je pristal na Marsovi
površini, so si kasneje oddahnili, ker se je izkazalo, da je bila poškodba le lažja. Viking 2 je pristal na
področju, imenovanem Utopija, ki je okroglo 10.000 kilom etrov severovzhodno od kraja, kjer se je
spustil Viking 1. Na sliki: taka je , pogledana od blizu, površina Marsa. (T elefoto: UPI)

Sedanja cena pitanih prašičev
je skoraj enaka ceni pitanih go
vedi skupno s premijo. Tako ra
zmerje cen naj bi tudi ostalo. Na
to so nekateri rejci opozarjali vsa
leta. S cenejšo krmo s travnikov
IZ ZADNJEGA PAVLIHE se je namreč spremenilo tudi ra
zmerje stroškov pitanja goved in
prašičev, ki so jih pred leti ugo
tavljali po ceni koruze, kot glav
nega krmila.
Trenutno torej ne kaže slabo,
a kmetovalci vzlic temu niso
ravno navdušeni za pitanje praši
čev. Dokler ne bo trdnega druž
benega dogovora o živinoreji, bo
namreč še veliko negotovosti na
živinskem trgu in v preskrbi z
mesom. Zajamčene cene so zgu
bile vrednost, saj so ostale daleč
za sedanjimi odkupnimi in za
stroški reje. Dogovarjanje o
cenah, oziroma po novem o do
hodkovnih odnosih, pa je tako
počasno, da še ne spodbuja rej
cev. Dogovarjali naj bi se živino
rejci s proizvajalci krmil in me
sarji. Klobuk tega dogovarjanja
so pa le cene mesa. Kdo naj jih
določa in kako, da se rejcem pra
šičev ne bi bilo treba bati ponov
nega znižanja odkupne cene?
življenje! Preživel je že tri žene
JOŽE PETEK
ugotavljanje izvora premoženja.

M

- Tale pa ima bumo
in štiri komisije za

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
kletje — vsaj tisto vroče, kolikor ga je v
lc .«ji muhasti počitniški sezoni sploh bilo
— e sedaj praktično res za nami, čas dopu jv se je za večino iztekel in družbenopo :čna dogajanja (čeravno ves ta čas niso
de - ia zamrla) se vse bolj spet začenjajo
u ti 'ati v običajni delovni ritem. Tako je
pi snji teden — v torek — zasedalo predsed
stva republiške gospodarske zbornioe, ki je
inv« > na dnevnem redu pom em bno obrav
nav
rezultate šestmesečnega gospodarjenja
v r ; republiki ter razpravo o tem, kako po
do -enih gospodarskih ocenah ukrepati
naj!*"!*.
gospodarske ocene, lahko poudarimo,
so v!o pomembna stvar, čeprav se tega, kot
ka" v nekaterih OZD še vse premalo zave
da > Res je namreč, da se je dobršen del
d o -ia n j ih razprav, kot so poudarili na predsecK vu zbornice, še vse preveč iztekel v
op nčevanje in utemeljevanje slabših rezultav - šestmesečnega gospodaijenja v poša
li* ' l i h OZD ali celo njihovih izgub, premalo
pa e bilo razprav (realnih, premišljenih) o
te,. , kaj so resnični problemi teh delovnih
koi?Ktivov — ne oziraje se na letošnjo
uverttvj novega obračunskega sistema pri
na; ^i da je bil po mnenju mnogih razprav
l j a v a v tista „cokla“ , ki naj bi poslabšala nji
hov’ «tošnje gospodarske rezultate.
Nr predsedstvu zbornice so posebej
pou.nariu naloge delovnih kolektivov - ki bi
na i>;eč morah posvetiti kar največ pozor
no1; 5 lastnemu gospodarskemu položaju ter
sp i t i ukrepe za izboljšanje gospodarskih
rei ■itatov (seveda tam, kjer je to potrebno
—
takih OZD ni ravno m alo). Poudarili so,
da <} morajo kolektivi posvetiti predvsem
od iianjevanju tako imenovanih internih
vzi> ov, ki jim slabijo njihove rezultate. Ob
cel - ih analizah - ki se nanašajo na vso
na o republiko - pa vendarle ne kaže pre
ži t dejstva, da se produktivnost dela pri

nas navzlic vsem prizadevanjem še vse prepočasi povečuje, da je proces povezovanja v
okviru združenega dela ostal še bolj na papiiju, da so še v m nogočem hudo neurejeni
dohodkovni odnosi ter da ostaja vprašanje
stroškov in še zlasti režije še dokaj odprto.
Vse to so problemi, ki ostajajo ob ocenah
rezultatov letošnjega polletnega gospodaije
nja nerešeni - in o njih bo treba v mnogih
kolektivih spregovoriti povsem konkretno.
Predsedstvo zbornice je sklenilo, da bo
gospodarska zbornica posvetila vso skrb
tistim OZD, ki so pri nas že kar kronična

letošnjih sedem mesecev so ugodni: z 48
milijardami in 587 milijoni dinarjev je bil
izvoz letos za 23 % večji kot
jugoslovanski izi
v tem času, uvoz pa se je v vsem zmanj
šal za 12 %(v 7 mesecih je dosegel vrednost
68 milijard in 753 milijonov dinaijev).
Minulo sredo je začel veljati nov carinski
zakon - med drugim vsebuje tudi precej
olajšav za naše zdom ce, ki se vračajo domov.
Po novem lahko naši delavci, ki so bili v tu
jini zaposleni dalj časa, uvozijo brez carine
več blaga (gospodinjskih strojev, itd.) kot
poprej, zvišana pa je tudi dovoljena vrednost
blaga, ki ga lahko vnašajo brez carine naši
državljani ob potovanjih v tujino (na skup
nih 800 din).
Nasploh je postal naš dinar - ki mu sicer
radi posvečam o veliko pokrih in kritičnih
ocen — v tujini kaj cenjena valuta, vsaj tako
je pred dnevi poudaril generalni direktor
rerodne banke Jugoslavije in član CK ZKJ
Tomislav Badovinac. Le-ta ie namreč dejal,
da je dinar na evropskih borzah že nekaj
mesecev najtrdnejša valuta, saj njegova vred
nost (v nasprotju z nekaterimi drugimi
„imenitnejšimi“ devizami) niha kaj mini
malno, praktično sploh ne. V poletnih me
žarišča izgub — kar pom eni, da nimajo secih si je dinar pridobil na borzah še večji
ustreznih proizvodnih programov oziroma ugled in kotira praktično prav po vseh za
jasnih razvojnih dljev. Predstavniki zbornice hodnoevropskih državah.
Posojilo za ceste jc v naši republiki preseglo vsa
bodo s strokovnjaki obiskali takšne delovne
pričakovanja - saj sm o že doslei (čeprav razpis še
kolektive ter bodo v neposrednih razpravah traja) razpisano vsoto posojila 900 milijonov dinar-

Pomembne
ocene

s k u š a li p o is k a ti
o z ir o m a u k r e p e
n o s lo v a n ia

z a n je
u s tr e z n e
r e š itv e
z a iz b o ljš a n je n jih o v e g 3

jeV precej presegli: že zdaj, dva meseca pred zaključkom posojila, znaša zbrana vsota k a k c ih
1.700 m ilijonov, kar pom eni, da bom o razpisano
a„
posojilo skoraj dvakrat prekoračili. To dokazuje
Ob tem pa še povejmo, da zvezni p da
visoko zavest naS h o b čan o v , ki se zavedajo
kažejo, da se je julijsko razmerje med našim pom ena te solidarnostne akcije za izgradnjo n a *
celokupnim izvozom iz države ter uvozom iz tolikanj pom em bne prom etne infrastrukture.
In še: ta teden se je v Ljubljani končal XXII
tujine korenito izboljšalo. Po podatkih zvez-

neg3 zavoda za statistuco se je nas izvoz v
vee'kot~80l00b
natjvč<3a
juliju v primeqavi z lanskoletnim julijskim t ovrstna prireditev v Evropi. L etošiji sejem je zelo
povečal kar za 18 odstotkov, uvoz pa se je pohvalno ocenila tudi m ednarodna organizacija
prav toliko zmanjšal. Tudi podatki za vseh OlV, ki m u je priznala svetovno veljavo-

tedenski zunanjepolitični pregled
Obisk generalnega sekretaija
romunske kom unistične partije
in predsednika SR Romunije v
Jugoslaviji je nadaljevanje že
ustaljene prakse dobrega sosed
skega sodelovanja, njegov razgo
vor z jugoslovanskim predsedni
kom Titom pa bo po splošnem
prepričanju nova spodbuda za
še boljše odnose med dvema
državama in partijamaJugoslavija
in
Romunija
imata sicer različen
med
naroden položaj, saj je prva
neuvrščena, druga pa članica
Varšavskega bloka, toda to ni
ovira za dobre odnose in sode
lovanje na vseh področjih - in
tudi na vojaSceni, kjer sta,
mimogrede rečeno, skupaj izde
lali tudi vojaško letalo.
Odraz vsega tega je tudi
primemo gospodarsko sodelo
vanje, ki opazno raste, saj je
bila, denim o, še lani vrednost
blagovne menjave med obema
deželama 300 milijonov dolar
jev, letos naj bi se zvišala na
500 in dosegla leta 1980 po
predvidevanjih kar 900 milijo
nov dolaijev.
Najbolj spektakularen dokaz
romunsko-jugo slovanskega so
delovanja pa je kajpak m ogočna
hidrocentrala na Donavi, ki jo
kanita obe strani še povečati,
da bo tako sistem hidroelek
trarn Djerdap prišel na vrh
seznama svetovnih dosežkov na
tem področju.
Tudi za politične odnose
velja, da se razvijajo dobro, pri
čemer je treba posebej op ozo
riti na neprikrito zanimanje
Romunije za dejavnost n e
uvrščenih. Tako se je romunska
delegacija
(kot
opazovalec)
udeležila tudi pete konference
neuvrščenih na vrhu v Colom bu, pred tem pa je sod elo
vala že tudi na nekaterih drugih
srečanjih neuvrščenih držav,
denimo v Alžiriji in Limi.
Pogovori
jugoslovanskega
predsednika Josipa Broza-Tita z
njegovim gostom bodo po o b i
čaju zajeli tako mednarodne
irobleme kot dvostransko sodeovanje, pri čemer je m ogoče
sklepati, da bo glede prvega
veijetno v ospredju med drugim
položaj v Evropi in rezultati ter
izkušnje, nabrane po podpisu
sklepnega dokumenta evropske
konference o varnosti in sod elo
vanju v Helsinkih.
Prav prihodnje leto bo Beo
grad gostitelj sestanka, na kate
rem bodo udeleženke helsinške
konference razpravljale o njeni
uveljavitvi in razgovori TitoCeausescu bodo med drugim
skušali podrobneje uokviriti
tudi to področje.

afriški premier John Vorster,
niso po mnenju opazovalcev
skoraj ničesar prispevali h kon
kretnim ukrepom za uveljavlja
nje svobode na afriškem jugu,
kjer se čas izteka za belo manj
šino — pa če to slednja priznava
ali ne.
Zadnji tedni potekajo na
jugu Afrike v znamenju slovitih

Obisk
Ceausesca
protestov črnskega prebivalstva,
ki čedalje odločite j e teija svoje
politične pravice, kar seveda
pomeni predvsem konec poli
tike rasnega razlikovanja.

Dejstvo, da je Vorster z j
redko slišanim cinizmom po
svojem razgovoru s Kissingerjem izjavil, „da je apartheid
prinesel črnskemu prebivalstvu
več prednosti in dobrega kot
katerakoli druga politika pred
tem“ pa očitn o kaže, da se
vlada bele manjšine ne zmeni za
tok zgodovine, ki na jugu
Afrike teija spremembe in bo te
spremembe
vsekakor tudi
uveljavila — ob ali brez sodelo
vanja bele manjšine.
MINIČ NA POLJSKEM

Zvezni sekretar za zunanje
zadeve Miloš Minič, ki je v
svojem mandatu opravil zavida
nja vredne turneje po malone
vseh celinah, je imel ta teden na
Poljskem Tazgovore s svojim
gostiteljem ,
zunanjim mini
strom Olszevskim, sprejel pa ga
je tudi poljski voditelj Edward
Gierek.
j
Minile vi pogovori so minili v
znamenju odkritega in prijatelj
skega d ia lo g , ki predstavlja
nadaljevanje
prejšnjih, pred
vsem pa srečanja med predsed
nikom
Titom
in poljskim
predsednikom Gierekom.
Ob tem so lahko ugotovili,
da
se
poljsko^jugosfovanski
odnosi razvijajo dobro, kar ne
velja samo za politične, marveč
tudi gospodarske vidike.
Slednji so še posebej po
membni zato, ker se na tem
področju zadnje čase vse bolj
uveljavljajo tudi razvite oblike
sodelovanja
(industrijska
kooperacija, skupni nastopi na
C AS SE IZTEKA
tretjih tržiščih in podobno) in
Pogovori, ki sta jih imela v ne zgolj tradicionalna blagovna
Zuerichu ameriški zunanji mini menjava, k ije bila značilnost za
ster Henry Kissinger in južno sodelovanje pred nekaj leti.
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CELE DRUŽINE NA NJIVAH - Kamorkoli
greste te dni po Dolenjskem, boste v vedrih urah
naleteli na izkopavanje krompirja. S tem
opravilom ljudje hitijo, ker nagaja dež, krompir
pa je v zemlji že začel gniti. Na fotografiji:
družina Jožeta Rozmana iz P otočne vasi

VINSKI SEJEM ZAKLJUČEN - Na Gospodar
skem razstavišču v Ljubljani so v nedeljo zaprli
22. mednarodni sejem vina, na katerem je
sodelovalo 21 držav z več kot 1.000 vzorci vina,
žganih in brezalkoholnih pijač.
(Foto: F. Brus)

MED ZASLUŽNIMI ZA RAZVOJ Na
slavnostnem sobotnem zasedanju občinske skup
ščine ob prazniku trebanjske občine v novi
mokronoški osnovni šoli je prejel plaketo občine
Trebnje tudi Ludvik Golob, član izvršnega
komiteja predsedstva CK ZKSj (Foto: Železnik)

KOROŠKI SLOVENCI - V Dolenjskih Toplicah
so od 29. avgusta na strokovnem seminatju o
lutkarstvu dijaki celovške slovenske gimnazije.
Več o lutkarski skupini bomo pisali v prihodnji
števiki. Na sliki: gostje iz Avstrije med vajo.
(Foto: Janez Pezelj)

NAČRTNO
NAD ŠU ŠM A RJE
M edobčinska
inšpekcijska
služba v Novem m estu je prva v
Sloveniji sistemizirala delovno
m esto pom očnika tržnega in
špektorja, ki se ukvarja sam o s
pregonom nezakonite o b r ti Po
zna se, da je inšpektor že mesec
dni na delu, saj je v tem času
odkril vrsto občanov, ki se brez
dovoljenja in kajpak plačila
davka ukvarjajo z obrtjo. Kaže,
da je največ šušmarjev med
mehaniki, kleparji in zidarji. Več
prijav je že šlo sodniku za
prekrške.

r r e
Slovesnosti kot je praznovanje
občinskega praznika, so tudi pri
m erna priložnost za pregled dose
ženih uspehov in ne nazadnje načrtov za naprej. Za trebanjsko
o b čino, do nedavna pojem dolenj
ske nerazvitosti, še prav posebej,

Sejmišča
NOVO
MESTO:
ponedeljkov
sejem je bil dokaj živahen. Naprodaj
je bilo 323 prašičev, o d tega 29
starih nad tri mesece. Prodali so jih
220; pujski so bili po 600 do 840
uin, nad tri mesece stari prašiči pa
po 850 do 980 din. Rrjci so prignali
tudi 66 glav govedi, prodali pa 38
glav. Voli so stali 13 do 16 din,
krave 9,50 do 13 din, junci in telice
pa 11 do 14 din kilogram žive teže.

NOVO IGRIŠČE - Po novem
srednjeročnem načrtu velja več
ja skrb tudi družbenemu stan
dardu. Na sliki: novo igrišče v
Trebnjem bo prišlo prav ne le
šolaijem, tem več tudi zaposle
nim.

BREŽICE: deževje je zmanjšalo
zanimanje za sejem. Naprodaj je bilo
samo 246 prašičev, lastnika pa jih je
m enjalo 184. Pujski so bili po 38 do
4 0 din, nad tri mesece stari prašiči,
ki so jih prodali samo šest, pa po 22
do 23 din. kilogram žive teže.

sedaj seveda zaradi mnogo bolj
razveseljivega: izredne prizadevnosti
in tudi uspešnosti, s katero zadnja
leta potiskajo voz napredka v korak
z našim splošnim razvojem. Vrsta
Gubčevcev je ob obisku minuli

t _____________________

Kmetijski nasveti

Jesen je v sadovnjakih

Letošnja sadna letina bo, kot sodijo, slabša, kot je sprva
kazalo. Odpovedala bo zlasti v nekaterih plantažnih sadovnja
kih, na primer v Krškem, kjer je pozna slana prizadela zlasti
hruške, pa tudi jabolka. Toliko skrbneje bo potemtakem treba
poskrbeti za obiranje in skladiščenje, da bo šlo pridelka kar
najmanj v kvar.
Predvsem za
sadje, namenjeno za kasnejšo porabo, je
odločilnega pomena, kdaj ga obiramo. Stvar ni tako enostavna,
saj plodovi ne smejo biti povsem zreli, s povsem izraženimi
znaki zrelosti. Obirati jih je treba v tako imenovani drevesni
zrelosti; č e jih poprej, jabolka in hruške nimajo pravega okusa;
č e jih prepozno, so podvržena napakam, pegam in gnilobi, meso
plodov pa postane moknato.
Čas obiranja
jabolk določajo v sodobnih plantažnih
sadovnjakih s pom očjo števila dni, ki minejo od cvetenja do
zrelosti in kise dosti ne spreminjajo, ter
s pom očjo
spreminjanja osnovne barve plodov. Pri hruškah je najbolj
* zanesljiv penetrometer, posebna naprava, s katero se izmeri
odpornost plodov (mesa). Rezultate dopolnimo še s spremembo
kožice; odločilen je trenutek, ko travnato zelena barva prehaja v
svetlo belo. Pri koščičastem sadju je izbira obiralnega časa
veliko lažja.
Naj posebej
naglasimo, da se za porabo v, domačem
gospodinjstvu ne izplača uskladiščiti prevelike količine sadja.
Le toliko, da zadošča do januarja. Sicer naj bo sadje raje v
sodobnih hladilnicah, kjer je tako nizko ohlajeno, da ne
propada. Tudi sicer so težave, odkar imajo hiše in bloki
centralno ogrevanje. Najboljša klet je taka, ki ima tla kot gumno
(zemlja). Temperatura v kleti naj bo nizka in stanovitna, vlaga
pa približno 90-odstotna. Sadna klet potrebuje redno zračenje
in čistočo.
Prav tako kot sadje pa potrebuje nego tudi obran sadovnjak.
• V nobenem primeru ne sme v njem čez zimo ostati odpadlo
listje in odpadki plodov. V njih sc redijo bolezni in škodljivci,
zlasti škriup, kapaiji in sadna gniloba, monilija. Zc v začetku
zime je koristno sadno drevje poškropiti, v vsakem primeru pa
zavarovati pred divjimi zajci in voluhaiji. Slednje velja zlasti za
mlado sadno drevje.
Inž. M. L.
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teden z obilo notranjega zadovolj
stva gledala sadove tega napredka, ki
mu, k o t je dejal ob otvoritvi
športnega stadiona pri trebanjski
osnovni šoli član predsedstva repub
liške konference SZDL Jože Kavčič,
botruje solidarnost naših delovnih
ljudi z ukrepi za pospešen razvoj
manj razvitih obm očij in mejnih
krajev.
V rednost letošnjih naložb (250
milijonov) ni mnogo manjša od
lanske. Med najpom em bnejšim i go
spodarskim i zmagami je otvoritev
Tovarne gradbene keram ike L jub
ljanskih opekam v R ačjem selu
m inulo soboto. Še zahtevnejše nalo
ge so si zastavili v novem srednjeroč
nem načrtu . V začeti petletki naj bi
se nam reč prebili iz „k lu b a“ peteri
ce manj razvitih vsaj m ed srednje
razvite. Za uspešen sta rt je bilo
posebno m inulih p e t let treba
vlagati največ v industrijo, v petletki
do leta 1980 pa želijo naložbe
preusm eriti v družbene dejavnosti in
infrastrukturo, v gospodarstvu pa
predvsem v tehnologijo in proizvod
ne zm ogljivosti
Zadnji republiški statistični po
datki sicer sp et opozarjajo, da je
m ed o b č in a m i kjer se prebivalstvo
manjša, tudi trebanjska, kar pa
načrtovalci trebanjskega občinskega
srednjeročnega razvoja zanikajo:
eden od negativnih pokazateljev,
zaposlovanje in beg ljudi iz občine v
druge kraje, sc je ustavil že pred leti.
To pa je tudi eden od dokazov
„zlatc dobe" te občine, kot to že
im enujejo nekateri!
A. ŽELEZNIK

Po čem krompir?
Minuli torek je bil določen za
začetek odkupovanja letošnjega pri
delka krom pirja v Kolinski, tozd
Tovarna za predelavo krom pirja na
M irni O dkup se je sicer pričel,
vendar tovarna odkupuje krom pir za
predelavo v glavnem po akontacijski
ceni 2,90 dinarja za kilogram , ker v
začetku tedna cena' za industrijski
krom pir (3 dinarje) ni bila potrjena.
D irektor
m irenske
tovam e
inž. Miha Krhin nam je v torek
povedal o odnosu tovarne do
km etijskih zadrug in njihovih ko
operantov v trenutni zmešnjavi s
cenam i V kolikor bi bila določena v
državi odkupna cena za jedilni
krom pir 3,50 dinarja, naj bi bila
cena za predelavo nižja za 52 par.

\
£
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-Po tem se Kolinska v sedanjih
ra zm ita h tudi ravna, zakaj z odku
pom ne kaže odlašati, saj imajo
km etje zaradi slabega vrem ena že
tako in tako težave s spravilom
letine. T ako bo Kolinska držala

Med vsemi devetimi občinam i
Dolenjske, Posavja in Kočevske je
samo Sevnica nad republiškim po
vprečjem . Dosegla je 83 odstotkov,
č etudi je imela mesec dni poprej
kom aj 31,3 odst. V tej občini si
solidarnost o č itn o ni privoščila
avgustovskih počitnic.
O bčina
Brežice
je
dosegla
39,20 odst. (m esec dni poprej 34,7),
Črnom elj 21,77 (20,8), Kočevje
44,53 (24,5), Krško 38,99 (32,2),
Novo m esto 17,09 (11,9), Ribnica
17,15 (0,37), Trebnje 44,94 (41,5),
za m etliško občino pa ni podatka.
Če st) nekatere o bčine zaostale, je
tem u verjetno kriva organizacija
zbiranja oz. agitacija, ne pa solidar
nostni č u t naših lju d i Že večkrat so
se izkazali - spom nim o se na cestno
posojilo - in dokazali, da znajo
prisluhniti klicu pom oči potrebne
ga. Posočje ne m ore b iti izjema.

KAJ ZMOREJO HRIBI - Vin
ko Leskošek iz Mrzle planine
(nadmorska višina 650 m) je
ponosen na „medveda“ med
krompirji (6 0 dkg) in preostale
tri krompirje, ki — vsi štirje
skupaj tehtajo cela dva
kilograma.
besedo za ceno 2,90 din, tudi če bi
bila cena za jedilni krom pir znižana
od 3,50 na 3,30. Če pa bi padla
cena p o d 3,30, bo tovarna prisiljena
znižati ceno. V z ačetk u tedna je bil
v Beogradu predviden nov sestanek
vseh odgovornih, da slednjič določi
jo ceno za krom pir v državi kot
ustreza letošnjem u pridelku in raz
m eram na tržišču. Ob tako majavi
ceni se v Kolinski ni lahko odločiti,
zato bod o , dokler vlada ta negoto
vost, omejevali prevzemanje krom irja na svoji razkladalni rampi,
»čitno hoče vsaka stran potegniti
nauk iz lanske ihte pri določanju
cene krom pirja, ki je postavila
tržišče s krom pirjem na glavo.
Letošnje previdnosti zato ne gre
preveč šteti v zlo.
A. ŽELEZNIK

S

Sevnica na vrhu
D opustniški avgust z nekaj izje
m am i ni kaj bistveno popravil
bilance pom oči, ki jo dolenjske
občine prispevajo v obliki enodnev
nega zaslužka od potresa prizadetim
krajem v Posočju. V vsej Sloveniji se
je do poročila z dne 23. avgusta
nabralo nekaj nad 52 milijonov
dinarjev ali dobrih 48 odstotkov
predvidene p o m o č i To je seveda
dodatna pom oč ob sicer zagotovlje
nih sistemskih solidarnostnih sred
stvih.

— Pusti ga, Hektor, saj pismonoša ni kriv, da se je pošta
spet podražila!
. '
Tako PAVLIHA v svoji zadnji številki. Mi pa dodajmo:
— Pri priči ga izpusti, Hektor, saj pobira samo
naročnino za Dolenjca!

Ne bo počitka za gradbince!

Obrnilo se bo

Do konca septem bra traja javna
razprava o srednjeročnem načrtu
stanovanjske graditve, ki ga predlaga
sam oupravna stanovanjska skupnost
občine Novo m esto. Ker gre pri
gradnjah za velike denarje, naj bi
vsak sprem injevalni predlog vseboval
tu d i vprašanje financiranja.
Ugotovljeno je, da smo v letih od
1971 do 1975 v novomeški občini
zgradili 1.820 stanovanj, vendar od
tega samo 727 družbeno najem nih
in 1093 zasebnih stanovanjskih hiš.
To p o m en i da je bilo nad 60 o d s t
vsega novega stanovanjskega prosto
ra zgrajenega v zasebni lasti V
preteklih petih letih sm o pridobili v
družbenem sektorju 34 sob, 183
garsonjer, 293 dvosobnih stanovanj,
202 trisobnih stanovanj ter 15
večsobnih stanovanj. Zanimanje za
nakup blokovskih stanovanj je bil
m ed občani m inim alen, saj se je
doslej za tak nakup odločilo vsega
157 lju d i Velika večina družbenih
stanovanj je bila v m inulem obdobiu
zgrajena v Novem m estu (več kot 95
odstotkov), nekaj malega stanovanj
pa so dobili v Brusnicah, Šentjerneju
in na O točcu.
Drugačen pa je bil položaj pri
gradnji zasebnih hiš, kjer je bilo od
1093 zasebnih objektov zgrajenih le
31 odstotkov na obm očju krajevne
skupnosti Novo m esto, vse ostale
hiše pa so zrasle v manjših krajih in
na podeželju.
Ne bo odveč še podatek, da je
bilo pred vojno na tem obm očju
zgrajenih na leto poprečno 67
stanovanj, v povojnem obdobju pa
271, m edtem ko znaša povprečje za
zadnjih pet let 364 stanovanj.
Navzlic tolikšnem u gradbenem u
razm ahu je bilo o b koncu leta 1975
blizu 3.000 stanovanj premalo. Tu
so vštete družine, ki še žive v
skupnem gospodinjstvu, tiste z ne
prim ernim i stanovanji itd.
N ačrt za srednjeročno stanovanj
sko izgradnjo zajema predlog, naj bi
v letih 1976 do 1980 zgradili 2.085
stanovanj, od tega 63,5 o d s t v
družbeni lasti in od teh 340
solidarnostnih stanovanj. Predvidena
je tudi gradnja manjših stanovanj,
tako da bo poprečna površina
družbenega najemnega stanovanja
znašala 58 m 2 in solidarnostnega
stanovanja 42 m2. Za tak obseg
stanovanjske izgradnje bom o do leta
1980 potrebovali 937,320.000 di
narjev. Po zdajšnjih cenah!
R. B.
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Menda ne mine seja m etli
ške občinske skupščine, na
kateri ne b i vsaj nekaj m inut
posvetili, k o t tem u radi
pravijo Belokranjci, raku
metliškega gospodarstva hudemu pomanjkanju stro
kovnjakov. K akorkoli se že
lotijo pereče težave, vedno
je ugotovitev, dasiravno je v
zadnjem času neprimerno
bolje k o t p red leti, enaka:

m etliško gospodarstvo b i ta
hip potrebovalo veliko stro
kovnjakov, pa čeravno bi
bili to mladi ljudje, k i b i se s
prakso šele spopadli.
P otem takem ni prav nič
čudno, da se je m etliška
„ B eti“ že p red desetim i leti
odločila za takrat menda
malce nenavadno p o tezo :
organizirala je „lastno“ šolo.
Zakaj v B eti so vedeli, da
brez lastnih šolanih ljudi ne
bodo mogli slediti hitrem u
tehnološkem u razvoju. Za
č e tk i so bili skrom ni V
šolske k lo p i so o b delu
najprej sedli delavci in prido
bili interno kvalifikacijo. Ra
zen njih so se izobraževale
tudi delavke in kmalu so
dobili dobre „ d o m a č e“ in
dustrijske šivilje in konfekcionarje, p re d p etim i le ti pa
so se o d lo čili za smer
konfekcijskih tehnikov. Prva
generacija m etliških šest
indvajsetih tehnikov je s
sprevodom p o M etliki ozna
nila, da se gospodarstvu
o b eta poslej več dom ačih
strokovnjakov.
„ B e ti“ je tako zaorala
prve brazde in z dobro
zastavljeno fo lo je rešila več
problem ov hkrati. Nemalo
mladih Belokranjcev je za
voljo kvalitetnega pouka
ostalo doma. K d o ve, č e b i
se potem , ko b i v N ovem
mestu, Ljubljani, Mariboru
ali Kranju dobili v roke
zrelostno spričevalo, vrnili v
Geršiče, na Radovico, v
Dragomljo
vas,
Jugorje,
M etliko itd. Iz zagate je s
■svojo učiteljsko posadko in
ob nesebični strokovn i orga
nizacijski p o m o č i Kranjske
ga tekstilnega centra pom a
gala tudi veliko mladim s
Hrvaškega. Vsekakor se je
izobraževalni center o b praz
novanju 10-letnice dela naj
bolj razveselil č e stitk štiri
stotih delavcev, k i so kvali
fikacijo dobili v m etliški
šoli.
J. PEZELJ
DOLENJSKI LIST

[mm Razkošna lepotica med šolami
(Nadaljevanje s 1. str.)

dinaijev republiške izobraže
valne skupnosti.
Najpomembnejša pridobitev
za krepitev gospodarstva tre
banjske manj razvite občine pa
je sobotna otvoritev tovarne
gradbene keramike Ljubljanskih
opekam v Račjem selu pri
Trebnjem. Celotna naložba je
veljala 150 milijonov dinaijev,
vrednost letne proizvodnje se
predvideva v enakem znesku. V
novi tovarni je našlo boljši kos
kruha 108 delavcev. K ot surovi
no bo uporabljala glino iz
bližine tovarne, zaloge naj bi
zadostovale za 300-letno proiz
vodnjo. Keramične ploščice iz
te tovarne sodijo po kakovosti v
vrhunske izdelke te vrste. Po
tehnologiji in avtomatiziranosti
proizvodnje gre ža prvo tako
tovarno pri nas, v Evropi pa sta
bili pred nedavnim izročeni
namenu dve podobni. Za ko
lektiv Ljubljanskih opekam je
to velik naložbeni / Jegaj, po
besedah direktorja Brezovarja
pa so se zanjo ?:.:noupravni
organi odločili lažje kot npr. za
še vedno tvegano nalaganje v
opekarstvo.
A LI R E D Ž E L E Z N IK

POKAL O SV O JIL O
T R E B N JE
V počastitev občinskega praznika
v T rebnjem je til 1. septem bra
tradicionalni od! f a r s k i turnir, na
katerem je r a ; . n ligaških ekip
Trebnjega in Ž r.-n b e rk a sodelo
valo tudi drugo m c.'tvo Trebnjega in
sindikalno moštvo Tehnike iz Ljub
ljane, ki je sodi h vala pri gradnji
nove tovarne v P ačjem selu. Po
zanimivih in V rbenih igrah so
zmagah T ic ta n j.i, ki so vse prema,li z 2:0; dniga je bila ekipa
užem berka, tretje T rebnje II in
č e trta TehTvi!:a.

?

V O L IL N A SEJA
OKZSM S
n o v o p/ e s t o
Minuli petek j- , ' ! :i so se na
volilni in pro^i.
Vil seji sestali
člani predsedstva c : . ke konfe
rence ZSMS Novo m esto in se
pripravili na prihodnjo sojo pbčinske konference. Sestavili so predlog
kandidatne liste, obravnavah osnut
ke program ov občinske konference,
pregledali in dopolnili pa so tudi
dokaj obsežen operativni delovni
program . N ato so se pogovarjali o
ustanovitvi centra DOD m m ožno
sti, da bi novom eška m ladina dobila
prostore v starem dom u JLA.

V krški o b č in i so zgradili eno najsodobnej>ih

š j
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Sloveniji — 4 5 milijonov dinarjev

V Leskovcu pri Krškem je v letu dni zrasla nova, prostorna šola z
najsodobnejšo opremo, ob njej pa bodo do novembra dokončali še
športno dvorano. To je objekt, ki že na prvi pogled razkrije, da ga
niso niti pri gradnji niti pri opremljanju utesnjevale finančne stiske.
Tako razkošne šole v Posavju doslej še niso gradili. Veljala je 45
milijonov dinaijev. Gradnja je klasična, vendar kvadratni meter ne
presega vsote 5.400 din, zato menijo, da ni draga.
Solo so zgradili na treh hektarih
površine. Ob njej so igrišča za
rokom et, košarko, odbojko, tenis,
nogom et in mali nogom et, atletska
steza in še kaj. Šola je grajena tako,
da ima že tri stene za bodoči
plavalni bazen. V njej je 24 učilnic.
Učilnice za fiziko, kem ijo, biologijo

m tehnični pouk so najsodobneje
opremljene, Sola ima skupno predavalnico za' 108 otrok, da v njej lahko
združijo po tri vzporedne oddelke.
V novem poslopju je ogrom en
večnam enski prostor za jedilnico in
prireditve, glasbena učilnica pa sc
lahko odpre vanj in sprem eni v oder.

Posebna zanim ivost je m edia center,
p ro sto r z o d p rto knjižnico za
učence. Pod streho nove šole je tudi
mala telovadnica. Sola bo s hodni
kom povezana s športno dvorano, ki
bo do otvoritve šolskega poslopja
pod streho, dokončali pa jo bodo
do 1. novembra.
Sc marsikaj zanimivega bi lahko
našteli, predvsem novo, m oderno
kuhinjo, učilnico za gospodinjski
pouk, pionirsko sobo in vrsto drugih
prostorov s celotno oprem o. Barve
novega poslopja so živahne in vesele,
da bi spodbujajoče delovale na
m ladi rod, ki bo obiskoval novi
hram učenosti.
Tak je prvi vtis o eni izmed
najsodobnejših šol v Sloveniji, kakr
šno so te dni odprli tudi na V iču v
Ljubljani.
JO ŽICA TEPPEY

POVSOD Z R A V E N

SLAVNOST
DNEVU PRAVOSODJA
Dolenjskega muzeja dobro obiskana in lepo pripravljena. (Foto: R.
Bačer)

Praznik pravosodja
V počastitev 3. septembra,
dneva slovenskega sodstva, je
bila minuli petek v galeriji
novomeškega muzeja svečanost,
ki so se je udeležili sodniki in
zaposleni vseh treh novomeških
sodišč, predstavniki tožilstva in
UJV ter javnega in družbeno
političnega življenja.

vso skrb posvetiti nadaljnjem u in
dopolnilnem u izobraževanju ne le
sodnikov, tem več tudi drugih pravo
sodnih delavcev."
Po krajšem kulturnem program u
se je pravosodnim dclavcem za
dosedanje delo zahvalil Jakob Berič,
predsednik občinske skupščine in
pokrovitelj prireditve.

Slavnostni govornik je bil Vladi
m ir Bajc, predsednik sodišča združe
nega dela, ki je orisal pom en 3.
septem bra in njegovo zgodovinsko
ozadje iz leta 1944. T akrat je bilo z
odlokom SNOS ustanovljeno sloven
sko civilno sodstvo, na teh tem eljih
pa se je razvijalo dalje.
O sedanjem položaju in delu na
sodiščih je govornik m ed drugim
dejal: ..C elotna družba je zainteresi
rana, da se prehod v novi sodni
sistem izvrši tako, da se ne bodo še
bolj povečali znatni zaostanki na
sodiščih in da bo sodno delo v
prihodnjem obdobju in tudi po
reorganizaciji potekalo strokovno v
redu in zakonito. Z našim bodočim
delom m oram o doseči cilj, da bodo
prišli občan, organizacij združenega
dela in družba čim prej do zahteva
nega pravnega varstva. Ker pa je
naša uspešnost odvisna tudi od
strokovne izkušenosti, bom o m orah

OO ZSMS S T R A 2 A :
PRIZADEVN I
IN F O R M A T O R JI
Pred kratkim je komisija za
propagando in obveščanje pri OO
ZSMS Straža izdala tretjo številko
svojih „Inform acij“ . Njihovo zadnje
pisanje je nedvom no zanim ivo, v
dokaj zajetni številki pa predstav
ljajo enoletno delo organizacije.
Bilten so popestrili tudi z literarnim i
prispevki.

Pretekli petek je bila letna kon
ferenca aktiva ZSMS Žužem berk. Iz
poročila dosedanjega sekretarja in iz
razprave, ki je sledila poročilu, je
bilo vidno m esto m ladine v družbe
nopolitičnih dogajanjih v kraju in
izven njega. V preteklem letu v
Ž užem berku ni bilo akcije, v kateri
ne bi sodelovala m ladina. Se poseb
no prizadevna je bila mladina v
okviru vaj SLO, na delovnih akcijah,
pri pripravi krajevnega praznika v
kultum o-um etniškem
društvu, v
klubski dejavnosti ter drugod. Na
konferenci so izvolili novo vodstvo
aktiva in sprejeli več pom em bnih
sklepov za nadaljnje delo.
M. S.

Janez V ipo tnik:

Zgodovina zdrožena z umetnostjo
Letošnje proslavljanje ustanovitve Gubčeve brigade
začenjamo na poseben način. Z odprtjem umetniških
stvaritev slikaija, k ije upodobil vse glavne postaje legandame
poti Gubčeve brigade med NOB, upodobil s slikami vsem
gubčevcem dragih krajev tako, kot jih je videl umetnik danes
in slišal peti slavo o njihovi preteklosti. Pred nami je torej na
izjemen način, učinkovito in srečno združena zgodovina ene
najbolj slavnih brigad z likovno govorico umetnika.
Pred nami pa je na svojski način podčrtana tudi
znamenita tipičnost Gubčeve brigade: njeno kulturno
poslanstvo. Sestavljena iz večjega dela kmečkih kot
delavskih f ntov, je od vseh slovenskih brigad morda najbolj
srkala vase kulturne stvaritve in jih spet izžarevala. Odsvit
njenega celotnega življenja se je odražal v petju pevskih
zborov, gledaliških predstavah, kulturnih prireditvah, skečih,
v brigadnih časopisih in se pretakal v vasi in kraje, kjer se je
brigada bojevala ali počivala.
Občutim o pa tudi že sadove učinkovitega boja, nenehno
rast bogastva Dolenjske in vse družbe, počasno sicer, toda
nezadržno dviganje blaginje delovnih ljudi, drugačno
zunanjo podobo krajev, slutimo več znanja in trdnejšo zavest
ljudi. Skratka, občutim o sedanji čas, ki ni po svojem
poslanstvu, po globoki preobrazbi odnosov v družbi, nič
manj revolucionaren od tistega, ko se je bilo treba s puško v
roki upreti nasilju.
(Iz govora člana predsedstva SR Slovenije o b odpiranju razstave
prof. Borisa K obeta v trebanjski galeriji likovnih sam orastnikov)

Kurjrji - vezisti žile odpora
Na Mirni veliko zborovanje kurirjev in vezistov NO V Slovenije — N a d o m o v ih širom p o
Dolenjski obiskali skupaj s pionirji vse b o ln e in ostarele sobo rce
V nedeljo dopoldne je bilo pred mirenskim Partizanom v okviru
proslav ob prazniku občine Trebnje tudi srečanje kuriijev in
vezistov Slovenije pod pokroviteljstvom podjetja PTT N ovo mesto.
Na desetine kurirjev in vezistovudeležcncev NOB je prišlo na to
srečanje s pohoda skupno z m ladimi
iz raznih krajev Slovenije, radioam a
terji pa so prehodili transverzalo,
dolgo 750 km , od Triglava, G ančanov v Prekm urju in Slavnika na

Prim orskem . Mirensko prireditev je
otvorila Dragica Rom e, slavnostni
govornik pa je bil inž. Miloš Brelih,
načelnik odseka za zveze pri glav
nem štabu NOV Slovenije.
Poudaril je, da tudi enote parti
zanskih zvez sku pno z ostalo parti-

Prvi dan jok in zmešnjava
Mnogi otro ci zaposlenih staršev b o d o morali obiskovati
p o u k p o p o ld n e
Prvi šolski dan v Kočevju je
bil nekoliko bolj zmeden kot
pretekla leta. Na cestah v mestu
niso bili označeni prehodi za
pešce, vendar so na srečo
pomagali šolaijem m iličniki in
p ioniiji-m iličn iki, ki so bili v
kritičnih urah pri vseh prehodih
prek ulic in cest.
Pred obem a šolskima zgiaibama je bilo tudi precej jeka,

PO JA S N ILO
G LA S B EN E SOLE
Na glasbeni šoli Kočevje jc
zaradi bolezni in odhoda u čite
ljice klavirja na porodniški do
pust ostal en sam učitelj za
klavir, ki m ora obenem opravlja
ti še posle ravnatelja. Dokler šoli
ne uspe dobiti novega učitelja z*
klavir, bodo po sklepu delovne
skupnosti glasbene šole mogli
obiskovati pouk klavirja samo
dosedanji učenci s prav dobrim i
in odličnim i ocen am i Ostali se
pa lahko vpišejo kot redni
učenci in začasno obiskujejo le
dopolnilne predm ete. Pa tudi
o dlični in prav dobri učenci
nižjih razredov bodo začasno
imeli skrajšan pouk (lekcija 20
m inut) , dokler se razm ere kako
nc izboljšajo. Jasno je, da v
takem položaju šola ne more
vpisovati novih učencev za kla
vir.
Zaradi preobrem enjenosti uči
teljev za harm oniko letos tudi ne
bo m ogoče vpisovati novih
učencev za harm oniko. Prosimo,
da starši z razum evanjem vzame
jo na znanje težki položaj, v
katerem se je znašla šola.
Ravnateljstvo in
svet glasbene šole
Kočevje

DOLENJSKI LIST

stoka, prošenj, trkanj na vrata;
vse to zato, ker bi vsi otroci
zaposlenih staršev želeli hoditi v
šolo dopoldne, šoli pa primanj
kuje kar 12 učilnic, da bi lahko
vsem ustregla.
V eč bom o o razmerah v
osnovni šoli Kočevje še poro
čali, tokrat naj zapišemo le še,
da se je v osnovno šolo Kočevje
(brez podružničnih šol) vpisalo
letos 1.435 učencev, medtem
ko jo je lani obiskovalo 1512.
Letošnja številka pa še ni
dokončna, ker se otroci še
vpisujejo in prepisujejo s šole na
šolo. Po mnenju vodstva osnov
ne šole se bo številka ustavila
tam nekje okoli 1.500.
__________________________J J \

J A N 2 I Č 1 N BRIŠKI
V BELTU
V petek, 27. avgusta, sta Č rno
melj obiskala Vlado Janžič in Lojze
Briški. Najprej sta si ogledala Belt,
kjer so ju seznanili z delom Zveze
kom unistov v tej delovni organizaci
ji in z rezultati polletnega poslova
nja ter s srednjeročnim razvojnim
program om . G osta sta sc pogovar
jala tu d i z ožjim p olitičnim aktivom
črnom aljske občine; beseda je tekla
o gospodarskih rezultatih v prvem
polletju, še posebej pa jc gosta
zanimala kadrovska problem atika v
občini ter sanacija kanižarskega
rudnika.

Obveščen Dolenjec
bere

IDOLENJSKI LISTI

1.600 UČENCEV — Ob pričetku novega šolskega leta je v osnovno šolo Kočevje stopilo okrog 1.600
novih učencev. Zaradi pomanjkanja prostora niso mogli vseh otrok sprejeti v dopoldansko izmeno,
zato je nujno potrebno povečati zmogljivosti. (Foto: F. Brus)

Vsem pomagajo, le sebi ne morejo
O bčinsk i o d b o r R dečega križa v T rebn jem že dva meseca brez p re b ite pare v blagajni —
in t o o b izredni prizadevnosti aktivistov in razum evanju o b č a n o v
Prizadevna delavka v Rdečem križu trebanjske občine Darinka
Japelj nam je ob obisku v pogovoru o vrsti letos izredno uspešno
izpeljanih akcij zaupala težavo, s katero se ubadajo te poletne
mesece. V blagajni ni denarja za najnujnejše, niti za skromne
honoraije raznim predavateljem.
O bčinski o d b o r Rdečega križa
dobiva denar od občinske skupnosti
socialnega varstva po trim esečjih.
Tu je vse lopo in prav, žal pa vseeno
ne gre, ker denarja zm anjkuje v
m esecih, ko je dejavnost na višku,
kajti delo sc . ne meni na toga
določila. L etos so uspešno izvedli že
kar troje krvodajalskih akcij. Res jc
v tem skritega mnogo prostovolj
nega dela, vendar le nastajajo tudi
stroški. Lc-te jim do neke mere sicer
republiški o d bor povrne, vendar kot
nalašč letos tudi od tam kar noče
nič kaniti.
Vseeno pa nc nameravajo o d 
n e h a ti Tudi tradicionalno srečanje
krvodajalcev
bodo
organizirali.
Skupaj nameravajo povabiti najbolj
prizadevne krvodajalce, saj jc marsi
kom u več do prijetnega shoda in
tovariške besede kot pa kakšne
posebne pogostitve. Krvodajalcev
imajo res lepo število. T akih, ki so
že darovali kri po petk rat je ži: 122,
kar 19 jih jc, ki so darovali kri že
več kot 25-krat, tako da že
razm išljajo, kakšna priznanja bi jim

dali, ko so razdeljene že vse značke.
Najbolj jih veseli podatek, da je med
krvodajalci vse več m ladih ljudi in
tistih, ki sc za ta človekoljubni
korak odločajo prvič. Občinski

o d b o r RK jc to poletje poslal
letovat na Vranjsko 16 socialno in
zdravstveno
najbolj
ogroženih
o trok, 4 pa so še na Debelem rtiču .
Z veliko vnem o so zbirali tudi star
papir, kar pa je kljub obilici dela
vrglo le 1.870 dinarjev. Se bo našel
kdo, ki bi s prem ostitvijo pomagal
R dečem u križu v Trebnjem , da ne
bi bila okrnjena dejavnost?
A. ŽELEZNIK

zansko vojsko slavijo 35. obletnico
vstaje. Okrog 1.800 kurirjev m ed
našo revolucijo je bila edinstvena
organizacija za zvezo v takratni
zasužnjeni Evropi. V tesni zvezi z
ljudstvom je organizacija te mreže
vedno takoj zapolnila vsako vrzel, ki
sta jo povzročila o k u pator in
narodni izdajalci. Proti koncu vojne
je bilo organiziranih že 5.000
kurirjev in vezistov. Okrog 150
radijskih postaj je skrbelo za hitro
povezavo med štabi in vodstvi, v
posebno čast si štejejo zveze z
vrhovnim štabom ter s pom orskim i
in letalskim i enotam i v Dalmaciji in
Italiji
Inž. Miloš Brelih je, k o t vrsta
govornikov na slavnostih o b prazni
ku o bčine Trebnje, obsodil kratenje
pravic našima m anjšinam a v Avstriji.
Z ogorčenjem je govoril o tem , kako
se za Karavankami v Avstriji, ki je
nekoč slovela kot ječa narodov, eni
od zibelk nacizm a in dom ovini
zloglasnega A dolfa Hitlerja, širi
nacistična svojat, napredne sile pa
o č itn o niso dovolj m očne, da bi
obračunale z njo, zato m oram o
nuditi vso pom oč našima manjši
nam a v neenakopravnem boju.
A. Z.

JESENI BO
SE 2 1 VAHNO
Na zadnji, 55. seji občinskega
kom iteja ZK Kočevje, ki je bila
1. septem bra, so m ed drugim
sprejeli program za teden K om u
nista, ki bo od 25. septem bra do
2. ok to b ra. Nadalje so pregledali
delo kom iteja od 1. do 50. seje
in udeležbo članov kom iteja na
njih. Sklenili pa so, da bodo
pregled dela dopolnili še z oceno
učinkovitosti dela in pregledom
gibanja članstva ZK.
Nadalje so se dogovorili, da
bo v jesenskem delu kom ite
razpravljal med drugim še o
aktivnosti kom unistov v javni
razpravi o zakonu o združenem
delu, pripravil sejo o vprašanjih
k u ltu re ,' začel v organizacijah
ZK akcijo za evidentiranje m ož
nih kandidatov za vodilne funk
cije v ZK, in sicer že za volitve,
ki bodo čez dobro leto, poskrbel
bo za uspešnejše izobraževanje
kom unistov, še
nadalje bo
spremljal položaj v Itasu in
T rikonu, analiziral delo organi
zacij ZK, razen tega pa pokrcnil
tu d i razpravo o km etijstvu.
J. P.

Gez

k

AFRIŠKI PRAKTIKANTI-3. septembra so se zbrali na strokovnem
razgovoru tehniki iz kenijske tovarne zdravil Dawa, ki so že dalj
časa na praksi v tovarni zdravil Krka, in predstavniki naše tovarne.
Skupno so si ogledali tudi celotno proizvodnjo zdravil. (Foto: S.
Mikulan)

tri dni um rl

30. avgusta malo po 20. uri sc je
pri vasi Orešje pripetila nesreča, ki
je‘ terjala življenje.
živfic
Jože V rtačnik iz
Orešja 55 je vozil kolo z m otorjem
iz Sevnice p roti dom u. Dom nevajo,
da je vozil po sre d i ker sta trčila z
nasproti vozečim kolesarjem z m o
torjem Marjanom Stoparjem iz Ledi
ne. Ta je na kolesu vozil 3-letnega
otroka. T rčenje je bilo tako hudo,
da so vsi trije nezavestni obležali na
cesti. Prepeljali so jih v celjsko
bolnišnico, kjer pa je 3. septem bra
V rtačnik podlegel poškodbam .
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l o stran ste napisali sami!— To stran ste \
Dragi opomini SSS
29. julija sem prišel z dopusta,
dom a pa m e je že čakal opom in
Sam oupravne stanovanjske skupno
sti (SSS) Kočevje, da m oram takoj
poravnati račun za stanarino za
mesec julij v znesku 137,45 din in še
stroške opom ina 5 din.
Bil sem presenečen zaradi opo
mina, ker je doslej inkasant pobiral
stanarino zame v računovodstvu
osnovne šole Kočevje, kjer sem
zaposlen, saj sva se tako dogovorila
z inkasantom . Ni mi znano, zakaj ni
bil poravnan tudi julijski račun
enako k o t doslej. Za julij sem nato
plačal po pošti (brez 5 din za
opom in), za avgust in septem ber pa
sem denar za stanarino položil kot
vedno doslej pri računovodstvu šole,
vendar ga do slei(2 . septem bra) ni še
nihče dvignil. Č udno se mi zdi, da
so me v času dopusta terjali, zdaj pa
nihče ne pride po denar, čeprav so
mi iz SSS na m ojo pritožbo (zaradi
netaktnega in grobega obnašanja do
stalnih strank) odgovorili m ed dru
gim, da „so zaradi novih predpisov o
zagotavljanju plačil dolžni takoj
izterjati vsa zapadla plačila, ker jih
tako obvezujejo predpisi."
Menim, da bi SSS morala
poslovati s strankam i čim bolj uvi
devno in ne takoj groziti z opom ini
in to žb a m i Takega nezaupanja do
strank, ki so sicer redni in pošteni
plačniki, ne bi smela im e ti Še
posebno bi m orala b iti SSS uvidevna
v času dopustov. Za vzor naj jim bo
PTT, Elektro in RTV, ki sc tudi
preživljajo z našimi naročninam i,
vendar nobena izm ed teh delovnih
organizacij ni nastopila tako grobo,
se pravi opom injala, zaračunala 5
din za stroške opom ina in še grozila
s tožbo.
RADO MEGLIČ
Kajuhovo naselje
S -l
Kočevje

vse o Dolenjski
v Dolenjskem listu

Novo mesto je
moj drugi dom
V vojašnici Milana Majcna so
vojaki iz domala vseh krajev
Jugoslavije. Prišli so v novo
sredino pripravljeni žrtvovati vse
svoje znanje in iznajdljivost za
obram bo naše socialistične do
movine, za-krepitev bratstva in
enotnosti naših narodov in na
rodnosti, kot tudi za čuvanje
suverenosti in celovitosti sociali
stične Jugoslavije. Kaj m enijo ti
mladi o Novem m estu, s kakšni
mi vtisi se bodo vrnili domov?

Ilija Petrov: „N ovo m esto je
lepo in zanimivo m esto, ker pa
sem ljubitelj lepih pokrajin,
izhode iz vojašnice izkoristim za
prijetne sprehode po m estu in
njegovi o k o lic i T ako mi je
priraslo k srcu, da ga im am za
svoj drugi dom . Med m eščani
imam tu d i več prijateljev, kar
me še bolj zbližuje z m estom , v
katerem preživljam vojaške dni.
Ko se bom vrnil dom ov, bom s
pravim zadovoljstvom govoril
vse najlepše o njem ."

bojan Kerševan: „ Z m estom
ob Krki sva stara znanca. Mesto
sem obiskoval že prej, večkrat
pa sem bil tu tudi na dopustu.
Ni bilo srečnejšega od m ene, ko
sem zvedel, da bom tu preživljal
vojaške d n i Krka s svojimi
naravnimi lepotam i napravi me
sto bolj prijazno. Tudi ljudje so
zelo prijazni, tako da bom imel
Novo m esto še dolgo v prijetnem
spom inu."
J. PACKOV

in

Srečanje na Vodenicah

»braanje

Odbor Goijanskega bataljona in družbenopolitične
organizacije občine Krško vabijo borce in aktiviste
Goijanskega bataljona in vse občane na tovariško srečanje,
ki bo 19. 9. 1976 ob 10. uri na Vodenicah pri Kostanjevici.
Smrt fašizmu - svoboda narodu!

SLIKARSKO DOŽIVETJE PARTIZANSKE POTI - Poskus
slikatja Kobeta (na sliki v sredini) doživeto upodobiti kraje borbe v
spomin zanamcem in borcem, je vreden posnemanja. Na sliki: med
govorom Janeza Vipotnika. (Foto: Železnik)

Borbena pot v sliki
K obetova razstava v T reb njem um etn išk o doživeta p o t
G u b č ev e brigade

MLADINSKI DOM - Mladinski aktiv Prapreče je med najbolj
delovnimi v novomeški občini. Ker člani donedavna niso imeli
primernega prostora, kjer bi delali, so si postavili brunarico. Na
sliki: ..Mladinski dom padlih partizanov iz Prapreč.“

Za delo - brunarica
Ker mladi v P ra p re č a h (pri Novem m estu) niso imeli
prim ernih p ro storov, so si postavili brunarico
Osnovna organizacija Zveze socia
listične m ladine v Straži je bila
ustanovljena pred dobrim letom in
takrat je imefcr tri aktive: v Dolenji
Straži, Jurki vasi in Praprečah,
kasneje pa so ustanovili še aktive v
R um anji in Vavti vasi, Straži ter
aktiv mladih zadružnikov in mladih
kom unistov.
Ker je bilo predsedstvo osnovne
organizacije preobrem enjeno, so iz
volili posam ezne kom isije, ki so do
danes pripravile vrsto uspelih akcij.
T ako so organizirali v krajevni
skupnosti m ladinsko politično kilo,
izdali tri številke glasila „Inform acije", pripravili športna tekm o
vanja, kulturne program e, kviz
tekm ovanja med aktivi ipd. Mladi so
obiskali vojašnico Milana Majcna v
Novem m estu in od tak rat naprej z

vojaki do b ro sodelujejo. Pripravili so
skupno delovno akcijo, tekm ovanje
v nogom etu, nekaj plesov, pohode
(sodelovali so tudi borci), 60 mladih
je sodelovalo na akciji „Draganja
sela", 20 pa se jih J e udeležilo
udarniške akcije v Suhi krajini.
Mladi iz Straške osnovne organiza
cije ZSMS so sodelovali tudi na
zveznih delovnih akcijah v Sisku,
Brkinih in Suhi krajini.
Kajpada se ob delu srečujejo tudi
s težavami. Tarejo jih predvsem
nekateri nedelavni mladinci in nepri
zadevni a k tiv i Prav ta k o bi mladim
prišel prav prostor, kjer bi se lahko
zbirali. Zaenkrat so se najbolj
izkazali člani aktiva v Praprečah. Za
m ladinski prostor so poskrbeli sami.
Z dobro voljo, veliko prostovoljnega
dela in ob pom o či nekaterih o b č a 
nov so si postavili brunarico.

M alokatera partizanska en o ta ima
tako lep spom in na nekatere kraje s
svoje borbene poti k o t slavna
Gubčeva brigada. V petek zvečer je
član predsedstva SRS Janez V ipot
nik v trebanjski galeriji likovnih
sam orastnikov odprl um etniški pri
kaz poti te brigade, delo prof. inž.
Borisa Kobeta.
Boris Kobe, delovnim ljudem in
občanom Uebanjske občine že
dobro znan po delih ..Šentrupert v
štirih letnih časih", je tokrat javno
sti pokazal samosvoj opus: 123 slik,
ki jih je ustvaril m ed potovanjem s
kom isarjem te brigade Stanetom
Škrljem po osvoboditvi 30 let in več
za slavnimi dogodki. Slikar ni
ustvaril neke pripovedne slikanice,
kar bi prav lahko storili s fotograf
skim aparatom , tem več je na um et
niški način poustvaril prostor, v
katerem so se gibali g u b č e v d
„G ubčcvci so dobili svoj svet, ki ga

Jemčevi sitotiski
3. septembra zvečer so v
Dolenjski galeriji po recitalu, na
katerem sta Staša Vovk in Jože
Gutman brala pesmi Ivana
Zorana, Milana Marklja in Jane
za Kolenca, odprli razstavo
barvnih sitotiskov sodobnega

Spet vpis za
baletne korake
Novomeški Zavod za k u ltu 
ro išče so p lačn ik e za balet
no vzgojo naraščaja

Zlatoporočenca Gornik sta imela težko mladost, saj sta si morala
že s petnajstimi oziroma osemnajstimi leti služiti kruh kot delavca
v Kočevju. (Foto: Primc)

Mlada s trebuhom za kruhom
Z akonca G o rnik sta preživela skupaj 50 težkih let
Angela in R udi G ornik iz Brega
pri Kočevju sta te dni praznovala
zlato poroko. Poročila sta se 22.
avgusta 1926 v Stari cerkvi pri
Kočevju.
Mati Angela sc je rodila 17.
avgusta 1900 v družini Fifold v
Sem iču, leta 1918 pa je prišla v
Kočevje slu ž it Bila je natakarica v
takratnem hotelu T rst in kavarni,
kasneje pa se je zaposlila kot tkalka
v tekstilni to v a rn i sedanji Tekstilanl
Oče Rudi sc je rodil 12. aprila
1904 v Ž lebiču pri R ib n ic i Ko je
bil kom aj štiri leta star, m u je umrla
mati. Dobil je m ačeho, oče pa je
padel v prvi svetovni v o jn i Ker je bil
najstarejši, je m oral služit. Bil je
delavec in gaterist na Kajfožcvi žagi,
ki je bila nasproti ..n eb o tičn ik a" v
Kočevju. Bil je priden, pošten in
trezen delavec. T ako nam reč piše v
njegovi stari delovni knjižici Ko je
žaga propadla, se je zaposlil pri
železnici.
V zakonu so sc jim a rodili štirje
otroci, a so trije um rli še majhni,
četrti, Stanko, ki se jc rodil na vlaku
(in bi imel po takratnih običajih do
sm rti brezplačno vožnjo na želez
nici), pa jc leta 1960 padel s
cerkvenega zvonika v Dolenji vasi in
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se ubil. Bil je nam reč klepar pri
Kovinarju.
Hišo na Bregu sta kupila leta
1930. V njej živita zdaj sama.
Sosedje ju imajo radi in jim a
pomagajo. T udi ob proslavljanju
zlate poroke so se ju spomnili.
Skupaj s sorodniki in znanci so jim a
prinesli mnoga darila, zaradi česar se
jim a oba zlatoporočenca lepo zahva
ljujeta. Svečanosti ob zlati poroki sc
je udeležilo kar 45 lju d i
Z akonca se posebno neprijetno
spom injata poplav Rinže leta 1939
in 1973, ko sta imela v hiši 30 cm
vode in sta m orala prenočevati pri
dobrih sosedih. Po poplavah je
prišlo vedno več komisij, dobila pa
nista nikoli ničesar.
G ornikovo hišo so rade obisko
vale tudi divje race, ki so jih lovci
pred letom ali dvema nasadili okoli
Kočevja. Ko sta dajala pičo kuram ,
so se vedno pridružile je d a č i Lovci
niso bili zadovoljni češ da morajo
race podivjati, a nobeden ni vedel,
kako bi jih o d p o d ill Potem je
Angela Gornik slučajno nekega dne
odprla črn dežnik, race pa so
zagnale vik in krik ter odletele. Zdaj
sploh ne prihajajo več k hiši, če stoji
na vrtu odprt dežnik.
J. PRIMC

naj najjolnijo s svojo navzočnostjo
in oživljanjem svojih velikih pretek
lih d n i Dovolj je bilo hudega, a tudi
lepega ni m anjkalo, česar borčevsko
oko v vročici bojev n iti ni moglo
občudovati. Ob pogledu na lepote
dolenjske pokrajine se naj sedaj
spočijejo in razveselijo o č i," je strnil
svojo oceno um etnika in trebanjske
razstave dr. Emilijan Cevc.
Janez Vipotnik je v svojem
nagovoru poudaril tudi kulturno
poslanstvo Gubčeve brigade, ki se je
kazalo v pesmi njenih pevskih
zborov,
gledaliških
predstavah,
skečih, brigadnih časopisih po vseh
krajih, kjer se je brigada borila ali
počivala. Vsi trije prostori trebanj
ske galerije o b otvoritvi niso mogli
sprejeti vseh obiskovalcev, med
katerim i so bili številni borci G ubče
ve brigade. Med uglednim i gosti je
bil tudi predsednik slovenske skup
ščine dr. Marjan Brecelj.
A. Ž.

Novomeški Zavod za kul
turno dejavnost tudi v novem
šolskem letu nadaljuje z baletno
vzgojo. Vpisovanje bo v pone
deljek, 13. septembra, med 16.
in 18. uro v pisarni zavoda na
Prešernovem trgu — ob navzoč
nosti gojencev in njihovih star
šev. Žanimanje za to dejavnost
je letos še večje, talko da
pričakujejo večji vpis od lan
skega. Baletnih korakov bo
otroke tudi tokrat učila kore
ografinja Milica Buhova.
Dobra tradicija se torej nadalju
je, v zavodu pa spet stikajo glave
zavoljo denarnih skrbi, ki jih prinaša
baletna vzgoja. S šolnino nam reč ne
krijejo vseh stroškov, zavod pa,
čeprav m u je k ulturna skupnost
odrezala malce več denarja, nim a
dovolj lastnega denarja za kritje,
razlike.
Boris Savnik pravi: „ 0 ukinitvi
se kljub nenehnim denarnim teža
vam ne m orem o pogovarjati T oda
če hočem o tu d i v prihodnje baletno
vzgojo ne le obdržati, am pak jo tudi
kvalitetno razvijati ho to m ožno le
z zunanjim i denarnim i v iri Prepri
čan sem, da bi denar lahko dobili ali
pri izobraževalni ali pri kulturni
sk u p n o sti mislim pa tudi, da bi
m orali ti problem i enako zaskrbeti
tu d i Zvezo prijateljev mladine. Slej
ko prej gre le za d odatno vzgojo in
kulturno dejavnost o tro k , in tega bi
se m orali zavedati vsi, ki kak o r koli
odločajo o razporejanju sam ouprav
no zbranih sredstev."
I. Z.

R A ZSTA V F
DOMA IN DKU GOD
Slovenski slikar Jože Horvat-Jaki
razstavlja od sobote svoja dela v
kazinu Kursaal v Luganu. V ljubljan
ski Mali galeriji so v torek za mesec
dni razstavili dela grafika Jožeta
Spacala. V Likovnem salonu v
Ravnah na Koroškem pa od m inu
lega petka razstavlja dvajset risb v
tušu Jakijev sin G oran Horvat,
študent četrtega letnika ljubljanske
strojne fakultete.

slovenskega slikarja in grafika
Andreja Jemca iz Ljubljane.
Čeprav abstraktna likovna govori
ca običajno ni za m nožice, am pak
Uživajo v njej bolj posam ezniki,
poznavalci, obiskovalci z določeno
likovno izobrazbo, je ob Jem čevih
delih vendarle treba r e č i da vzbu
jajo pozornost. Prav gotovo im a za
to največjo zaslugo Jem čev način, s
katerim rešuje in obvladuje likovno
ploskev. Pri njem gre za tako
im enovano plasticiranje barv, kar
daje posebne vizualne učinke; zato
pravim o, da so nam p riču jo ča
abstraktna dela všeč, ker jih lahko
gledam o, čeprav jih ne m orem o
dojeti z razum om .
Razstava pa je tudi vsebinska
popestritev razstavnega program a
Dolenjske galerije, kar je njen vodja
arh. Jovo Grobovšek na otvoritvi
posebej poudaril. Razstava bo od
prta do 22. septem bra.

G A L E R IJA
ODPRLA VRATA
Novi galerijski prostori v
Posavskem muzeju v Brežicah
predstavljajo občinstvu izbor
baročne in km ečke plastike
Posavja. Razstava je bila odprta
3. septembra. Posavski muzej jo
je združil s koncertom, na
katerem se je predstavila obi
skovalcem umetnica na harfi
Pavla Uršičeva.

Sarajevski a ten ta t na
n a d vo jv o d o
Ferdinanda,
avstrijskega prestolonasled
nika, k i so ga leta 1914
izvedli „m ladobosanci“ in
tako zanetili že dolgo pri
pravljajoči se požar p n e
svetovne vojne, je še danda
nes hvaležna tvarina za
um etniško obdelavo, čeprav
je zgodovinska p la t tega
dogodka in razmer, k i so mu
sledile, že zdavnaj osvetljena
in utrjena. Poleg knjižnih
obdelav sm o v zadnjem času
dobili dvoje film skih stvari
tev, k i hočeta vzroke z a
izbruh svetovnega požara
p red šestim i desetletji o živiti
na platnu. Bulajičev b a n n i
film „ A ten ta t v Sarajevu“
(narejen v jugoslovanskočehoslovaški koprodukciji),
zadnjo film sko verzijo sara
jevskih dogodkov, sm o si v
dom ačem kinu ogledali pre
tekli teden.

„Atentat”
K d o r je p red tem videl
„S u tjesko", „ N eretvo “ in
druge boljše Bulajičeve film e
s tem atiko iz narodnoosvo
bodilnega boja, je bil po
ogledu „A ten tata" kar mal
ce razočaran. Film, k i je v
um etniški obdelavi ostal na
površju in je sicer vseskozi
zvest akciji (delom a celo
prilagojen boljši film sk i iz
peljavi), g o to vo ne dosega
tistega namena, k o t ga kaže
že sam njegov naslov. Kaj
več k o t povp rečn o informa
cijo o tragično končanem
potovanju nadvojvode Ferdi
nanda v vroče Sarajevo člo 
vek v resnici ne d o b i Gleda
lec malo zve o razmerah, k i
so privedle p eščico „mladobosancev“ do odločitve, da
z nasilno odstranitvijo pre
stolonaslednika
spremene
tu di družbene razmere, sko
raj n ič pa o tem, zakaj so se
sploh pojavili „mladobosanci“ k o t organizacija z nacio
nalnim program om, kako se
je na vse to odzivala „m ala“
Srbija in podobno. Film s
takim i in drugim i pom anj
kljivostm i (m ed te b i lahko
šteli tu di pretirano prikazo
vanje tistih nekaj malo ero
tičnih prizorov) g o to vo ne
m ore za d o vo ljiti Gledalcu,
k i h oče b iti pou čen o
resnici to rej ne preostane
drugega, k o t seči p o Dedijerovi knjigi „Sarajevo 1 9 1 4 “
ali drugem podobn em knjiž
nem delu.
I. Z O R A N

A R H E O L O ŠK A
RAZSTAVA
Drevi, 9. Septembra, bo o b 18. uri
v mali dvorani Dolenjske galerije
odprta arheološka razstava z naslo
vom :
NOVE
PRIDOBITVE
A R H E O L O ŠK E G A
ODDELKA
1974-1976. Na njej bodo razstavlje
ne javnosti izkopanine, ki jih je
Dolenjski muzej z načrtnim teren
skim raziskovanjem pridobil v zad
njih dveh letih. Na ogled bodo
arheološke najdbe iz naslednjih
krajev: Šahovec, Pristava pri T reb
njem, Novo m esto (Beletov vrt),
Kamni p o to k in Brusnice. Skoraj vsi
razstavljeni predm eti so pridatki iz
rimskih grobov v časovnem razponu
od 1. do 3. stoletja n. št. Bogate in
lepe najdbe pričajo o razm erom a
visoki civilizacijski stopnji prebival
cev an tič n e Dolenjske, ki so kljub
m očnim italijanskim vplivom ohra
nili svoje duhovno izročilo in mnoge
oblike lastne tvarne kulture. Med
eksponati je največ lončenih posod,
pa tudi bronastega nakita in lepih
prim erkov rimskega steklarstva.
Razstavo v počastitev praznika
o bčine Novo m esto sta strokovno
pripravila arheologa Dolenjskega
muzeja Tone Knez in Danilo Bre
ščak. Ob razstavi, ki bo o d p rta do
10. oktobra 1976, je izšel droben
katalog-zloženka. Na ogled razstave
vljudno vabljeni
T. K.

G R A F IK E IN BAKER
JU T R I
V KOSTANJEVICI
Ju tri o b 17. uri bo akadem ik
Božidar Jakac v Lam utovem likov
nem salonu v K ostanjevici odprl
razstavo del švicarskega grafika
Petra \Vullimanna. O um etniku bo
govorila Melita Steletova, zatem
bosta Alenka in Igor Dekleva izvedla
um etniško-glasbeni spored. Po otvo
ritvi v L am utovem likovnem salonu
bo Drago Dragič iz Novega Sada
odprl v dvorani restavracije Pod
Gorjanci razstavo svojih del iz
tanjenega bakra.

Steklene posode iz rimskih
grobov na Pristavi pri Treb
njem. (Foto: J. Grobovšek).

DOLENJSKI LIST
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Dežurni
poročajo

Uživali so le pol leta
Trije mladi Posavci so dobili kazen za celo vrsto vlomov
in tatvin — V pripo ru so se skesali
Da so bili od izteka lanskega
poletja dalje na krškem in
brežiškem koncu na delu spret
ni in drzni zmikavti, je bilo
očitn o. Vsak teden, včasih tudi
po večkrat v isti noči, so se
pojavljali vlomi. Družbico so
odkrili, in marca le t o s ,,glavne"
priprli, medtem ko so te dni
dajali odgovor pred okrožnim
sodiščem v Novem mestu.

Dobivali so se o b večerih, najprej
kaj spili, potem pa šli v akcijo.
Uživali pa so le pol leta, ker so bili
km alu odkriti. O b izreku sodbe:
Andrejašu 1 leto in 6 mesecev
zapora, Horženu 11 mesecev zapora
in Husnjaku 1 leto in 2 meseca
zapora, so jih do pravnom očnosti
izpustili na prostost. Povrniti pa
m orajo tudi vso na tatinski način
pridobljeno prem oženjsko korist.

C IS T E R N A
JE P U Š Č A L A

23-letni Jože A p-tr™ ? i* Mr istia
in 22-letni Božidar Horžen iz Crešnjic
28. avgusta okrog poldne je v
iz okolice Cerkelj, ter 18-letni
Stari vasi pri Krškem prišlo do
POLOVIČEN USPEH - Novinci v slovenski republiški ligi igralci novomeške Krke so minulo soboto
Željko Husnjak iz Brežic, so v
prom etne nesreče zaradi spolzke in
zamudili lepo priložnost, da bi premagali goste iz Brežic. Vodili so skoraj do konca tekme, kot kaže,
občasni družbi z raznim i m ladolet
SEM IN TJA PO CESTI - j O.
m okre ceste, po kateri je tekla
pa jih je izdala telesna pripravljenost. Na današnjem posnetku je prizor iz kvalifikacijske tekme z
niki na debelo kradli, na zatožni
avgusta zvečer so novom eški m ilič
nafta. Voznik cisterne Franc Šačiroklopi pa so bili samo ti trije.
Mokrcem, v črnih dresih pa so od leve proti desni: Osmokrovič, Stojišin, Popadič in Jaklič. (Foto: J.
niki zalotili 36-letnega Andreja
vič, delavec NE Krško, je vozil nafto
V raznih postavah: včasih vsi
Sm rekarja iz Novega m esta, ko je
p roti Stari vasi in ni imel povsem
Pezelj)
trije, včasih samo dva ali pa eden v
zaprtega ventila, tako je nafta
vozil avto po Cegelnici sem ter tja.
družbi drugih, imajo na vesti vJome
odtekala po cestišču. Ko je km alu
Pihanje v balonček je pokazalo
v vikend na Piroškem vrhu, v bife
m očno zeleno barvo, Sm rekar pa je
za cisterno pripeljal m opedist Franc
„K ovinar“ v Krškem , v restavracijo
še zm erjal m iličnike in trm oglava,
S im ončič iz Leskovca, se je pred
Petrol na Č atežu, v zidanico Ivana
tak o da so ga za 12 ur odpeljali na
Kovinarsko zaletel in se poškodoval.
Kiklja in poskus vlom a v vikend
hladno. Prijavljen je sodniku za
Cesto so nato posuli.
Ignaca Špilerja na Piroškem vrhu,
V prvenstveni te k m i SR L KrKa in Brežice igrala n eo d lo č e n o — Sevničani brez težav
prekrške.
večkratni vlom v osnovno šolo
premagali Slatino, Inles igral n eo d lo če n o -- Zmagala tu d i Krka
Z
A
R
A
D
I
SLABE
GUME
Cerklje, vlom v krojaško delavnico
SPET TATINSKI OBISK - 1.
Draga Drenška v Krškem , pa več
1.
septem bra popoldne je Branko
septem bra je nekdo prišel v stanova
V prvem kolu novega prvenstva v drugi zvezni rokom etni ligi sta Rozm an 1, Kostanjšek, Z. Cetin,
kratni nasilni obisk restavracije
Škod iz Drnovca z avtom prehiteval
nje Mladenke T om ič na Zagrebški
Zdravilišče v C ateških Toplicah in
obe ekipi z Dolenjskega dobro začeli. Sevničani so doma brez težav Vogrinc in Levačič.
kolesarja in še nek avto na cesti
cesti in ji odnesel denarnico s 1.500
vlom v o b rtn o kovinarsko šolo v . .Bizeljsko - Brežice pri Stari vasi,
dinarji.
premagali Slatino, Inlesovi rokometaši pa so z oslabljeno ekipo
Krškem.
KAMNIK - KRKA
nasproti pa je pripeljal drug avto.
igrali neodločeno z lanskimi prvoligaši. V slovenski ligi se je članski
Odnašali so, kar so dobili, pred
Škod je zavrl, ker pa je bila cesta
RA ZBIJA L V HOTELU - 1.
1 1 :1 4 (6:7)
derbi v Novem mestu končal neodločeno, Krka je, kot je b3o
vsem jed a čo , pijačo, cigarete, tranzi
m okra in je imel na avtu slabe gume,
septem bra je 22-letni Peter Kure iz
V izredno pom em bni tekm i prve
storje, aparate in kajpak denar, če
pričakovati, zmagala, Brežičanke pa so v gosteh izgubile.
ga je zaneslo, da sta trčila z
Črnom lja prišel op it v h otel Lahinja
slovenske rokom etne lige so novinke
so ga kje našli. Glede gotovine niso
A ntonom Sm erdelom iz Vrhja. Bilo
in tam ra zb ija l'k o za rce , prevračal
v ligi gostovale pri m očni vrsti
imeli srečne roke, pač pa jim je po
tega je neodločen rezultat z lansko
je za 30.000 dinarjev škode.
stole in nadlegoval goste. K o so ga
S
EV
N
IC
A
SLA
TIN
A
Kamnika in z izredno borbenostjo,
vrednosti vsakič kanilo od 400 do
letnim i zveznimi ligaši za pom lajeno
m iličniki spravili iz lokala, se je
odlično obram bo in kolektivno igro
4.3 0 0 dinarjev. Plen so delili.
2 0 :1 5 (12:7)
ekipo uspeh.
h otel še tepsti. Odpeljali so ga do
premagale favoritinje s trem i goli
Senat .pod predsedstvom Janeza
Inles: Laibacher, Ilc, Svetič,
iztreznitve, čaka pa ga še sodnik za
V prvi tekm i novega prvenstva je
razlike. Za prvo zmago v ligi so
K ram ariča je sm atral za dokazano,
Kljun, Žuk, Šilc 3, A m brožič 1,
prekrške.
novi
trener
D
arko
Šetinc
novince
zaslužene vse igralke.
da so fantje zagrešili: A ndrejaš 5
G abrijelčič 2, Putre 2, Kersnič.
presenetil
z
obram
bnotaktiko
in
Krka: Hribar, Hodnik 2, Šerenet,
vlomov, 2 tatvini in 1 poskus vloma;
M. G.
S TUJIM AVTOM NA IZLET dom ači fantje so km alu dosegli štiri
T. Kastelic- 5, Brajer, Kralj 1,
H oižen 3 vlom e, 1 tatvino; Husnjak
3. septem bra zvečer je nekdo
zadetke. Ko sta sodnika izključila
Vencelj, Štular 2, Kostanjšek, Gril,
6 vlomov, 3 tatvine in 1 poskus
odpeljal osebni avto Zastava-850
KR KA - B R E Ž IC E
dom ačina Ganca, so gostje izenačili,
Mršnik 4 in Golob.
vloma. Vse priznavejo, razen v
zelene barve, ki je stal v G otni vasi
to pa je bilo tudi vse, kar so lahko
2 5 : 2 5 (13 :1 0 )
nekaterih prim erih višino ocenjene
L astnik Janez A n to n čič iz Praproč
naredili, kajti v zadnjih trinajstih
ga ukradenega blaga. ,'Jkratka: trdi
ga je bil pustil stati le malo časa, pa
Po prvem polčasu je kazalo, da
m inutah prvega polčasa sploh niso
jo , da so jim več naprtili, kot je v
ga o b vrnitvi ni več našel.
bodo dom ačini - spodbujalo jih je
dosegli
zadetka.
KAJ, KJE, KDO?
resnici izginilo.
okoli 300 gledalcev - že v prvi
Sevnica: Možic, K rištofič, Gane
O dkar so m ladeniči v priporu in
IZG IN IL IZPRED POŠTE tekm
i
v
najkvalitetnejšem
republi
Medtem
ko so rokom etni
6, Je n č ič , Jazbec, G uček 6, Svažič
sta jim pom lad ter poletje m inila za
Milanu G rešaku iz Dol. Kam ene je
škem tekm ovanju osvojili obe točki.
klubi iz Dolenjske v prvem kolu
4,
Koprivnik
1,
Štojs
1,
Ivančič,
zidom , so se pokesali, in sodišče
nekdo 3. septem bra odpeljal kolo z
V endar se je v nadaljevanju zanimive
uspeli skorajda v celoti, jih v
Novšak 2, Sirk.
m eni, da iskreno. Vsi trije so bili
m otoijem , ki ga je bil lastnik pustil
tekm e zdelo, da so gostje telesno
drugem čaka trdo delo. Sevni
E. R.
zaposleni, prva dva ključavničarja,
pri poslopju pošte v Novem m estu.
bolje pripravljeni, in tik pred kon
čani gredo k novincem v ligi, k
Husnjak kot delavec, vendar so
cem so dosegli izenačujoči zadetek.
m očni Jelovici, R ibničani pa bi
INLES
K
V
A
R
N
ER
službe pustili, češ da bodo dobili kaj
PONOČI OB KAVBOJKE Krka: C otič, Šprajcar, Petančič
morali, če bodo nastopili z
boljšega, m edtem pa jim je zm anjka
Ivanka G orkič s Partizanske ceste je
8 : 8 (6:5)
1, Popadič, Cvelbar, D robnjakovič,
najm očnejšo postavo, v Senju
lo denarja in so začeli krasti.
v noči na 1. septem ber pustila na
Adleši, O sm okrovič 6, Pungerčič 7,
zmagati. Brežičani se bodo
Bržkone je samo neugodno vreme
vrvi na dvorišču kavbojke, naslednje
dom a pom erili z m očno vrsto
Hudela 7, Stojišin 4, Bojanič.
ZAKAJ
NE
USTAVLJAJO?
krivo,
da
so
gledalci
videli
dokaj
slab
ju tro pa jih ni bilo več.
Brežice: Rožm an, Bršec 2, BuzanJadrana, Novom eščani pa gredo
P R E H IT R O V O V IN EK
rokom
et,
zakaj
prvi
zadete’
je
padel
Pri tem železniškem prehodu v
čič 3, Vervega 3, Ban 2, Verstovšek,
k Minervi. V slovenski rokom et
šele po desetih m inutah igre. Ekipi
A nton Kovač iz Bršlina je 1.
PRI GRM OVŠKU RAZG RA JA L
P otočni vasi je bila pred krat
Zagode 8, Zavadlav 4, Rožm an,
ni ligi za ženske bo v dolenjski
sta
se
nato
vso
tekm
o
menjavali
v
septem bra popoldne vozil kam ion
— 4. septem bra zvečer so trebanjski
Blatnik 3, R ibnikar, Jurkas.
m etropoli derbi med K rko in
kim smrtna nesreča, ko je vlak
vodstvu.
T
okrat
so
dom
ači
igralci
po cesti Kostanjevica-Krško, pri vasi
m iličniki pridržali do iztreznitve
Brežicami, po vsej verjetnosti pa
zadel
v
avto,
več
hudih
nesreč
nastopili
m
očno
oslabljeni,
zaradi
Kalce-Naklo pa je prehitro privozil v
Janija Kerm aulerja (29 let) iz
bodo dom ačinke o b podpori
V
E
L
E
N
JE
B
R
E
Ž
IC
E
pa je bilo že' prej. Ljudje so
desni ovinek. Na m okri cesti ga je
Ljubljane, ker je opit razgrajal v
gledalcev zmagale.
zaneslo, da je trčil v nasproti vozeči
gostilni, izzival goste in jih nadlego13:11 (8:7)
kljub vsemu neprevidni in ne
avto Alojza K oretiča iz Leskovca.
vaL Isti večer so v Trebnjem odvedli
ustavijo vozila pred tiri, pa tudi
Medtem ko so v prvem polčasu
ŠK NOV O MESTO:
Pri nesreči se je laže poškodovala
na hladno še 23-letnega Pavla
bile Brežičanke dokaj natančne pri
znakov jim ni mar. (Foto: R.
K oretičeva žena Brigita, gm otno
G oloba iz Križa, ker se je pretepal
DANES S ESTA N EK
m
etih
na
gol,
so
v
drugem
delu
Bačer)
škodo pa cenijo na 25.000 dinarjev.
na veselici v R ačjem selu.
Minula polfinalna pokalna odboj
popustile in njihove strele je dobra
Novomeški šahovski klub bo
karska tekm a m ed Novim m estom
dom ača vratarka v večini ujela.
danes o b 19. uri pripravil sesta
in Bledom je dokazala, da se za
Ravno zavoljo tega so Velenjčanke
nek za vse aktivne člane, na
novom eško odbojko ni bati, vseeno
zmagale.
katerem se bodo pogovorili o
pa so govorice, da so Dolenjci
Brežice: Hribernik, Balon 2,
delu v novi sezo n i Na srečanje
dorasli zveznim drugoligašem, ven
Štauber, Bah 7, Zakšek 1, Cetin,
so vabljeni tudi vsi člani odbora.
darle pretirane. Navzlic dobri igri pa
Iz ..on em o glega" p ijan čk a nastal ustreljen moški
so goste borbeni Dolenjci - spodbu
jalo jih je vsega 50 gledalcev pošteno nam učili, in če bi imeli le
NOV OM EŠČA N I
avtobusni p o staji V endar sc ju
Ko sm o na postaji milice v
Po K očevju se je m inulo soboto
m alo več športne sreče, zakaj po
m ožakar še razm erom a hitro pobral,
ponedeljek vprašali, kaj je v teh
N A R A V B A R JEV EM
razširila novica, da je nekdo nekoga
vodstvu 2:0 so imeli kar tri
ko je videl m iličnika, in odtaval
govoricah res in kaj ne, sm o zvedeli
ustrelil in sicer po eni inačici pri
M EM O R IA LU
zaključne žoge, bi lahko pripravili
dom ov.
le, da je nekdo, o č itn o pod m očnim
kavam i, po drugi pa na avtobusni
veliko presenečenje. Po 2:1 je
Med besedam a ,.ustreljen" in
Na Ravbarjevem m em orialu v
vplivom alkohola, ležal na tleh pri
postaji.
dom ačim odbojkarjem pošla m oč,
„pijan“ • je precejšnja razlika. Pa
T rstu se vsako leto zberejo nekateri
Minuli petek so m oštva v dolenj
od časa do časa so igrali nepre
vendar so ljudje iz pijanega človeka
najboljši atleti in atletinje iz Italije,
ski košarkarski ligi odigrala drugo,
m išljeno, predvsem pa slabo v
naredili ustreljenega/ Kako je to
Poljske, Bolgarije in Slovenije. Letos
ozirom a 10. kolo jesenskega dela
obram bi na mreži in izkušeni gostje
m ogoče?
ie bilo med njimi tudi devet
tekm ovanja. K ot je bilo pričakovati,
so
zasluženo
dosegli
tesno
zmago
s
Zadeva se je razm erom a hitro
Novom cščanov. Dosegli so naslednje
so zmagale vse favorizirane ekipe,
3 :2 (13, 10, - 17, - 15, - 10) ter
razjasnila. Nekateri nam reč nam esto
rezultate: 400 m: Stupar 52,2,
tako da na lestvici ni prišlo do
se uvrstili v pokalni finale. Za Novo
besede pijan uporabljajo besedo
Kraševec 53,3; 400 m ovire: Križ
bistvenih sprememb. K ot kaže, bo
m
esto
so
nastopili:
Goleš,
Babnik,
»prestreljen". In ko je nekdo videl
man 59,2; 800 m: B učar 1:56,5,
tekm ovalna komisija odvzela dve
Vernig,
Graberski,
C
otič,
Medle
in
pijanega ležati, je ugotovil: ,,Ta je
Kapš 2:01,2; daljava: K ranjčič 600
to čk i Straži, ker navzlic opozorilom
Primc.
avtom
obilist
Franc
Kastelic
iz
Za
pa dobro prestreljen!" Drugi je to
cm; višina: Šuštar 190; kopje: Špilar
NOVO MESTO: ZADEL V PRO
ne skrbi za podm ladek.
J.
PEZELJ
gradca
in
se
zaletel
v
avtobus.
Laže
slišal, videl ležečega in raznesel
65,12; disk: O kleščen 37,63.
METNI ZNAK 31. avgusta
R ezultati 9. in 10. kola: Straža so
se
poškodovali
sopotnika
v
napiej vest, da pri avtobusni postaji
dopoldne je Alojz Muhič iz Birčne
Mirna 62:70, Podbočje - Sem ič
osebnem
avtu
in
ena
potnica
v
leži nekdo ustreljen. T retji je že
62:49, Dragatuš - Črnom elj 6 8:44;
vasi pripeljal z avtom po Koštialovi
vedel povedati, da so nekoga ustre
avtobusu, na vozilih pa je za 10.000
O butev - Straža 79:60, Sem ič ulici, pred križiščem s Cesto herojev
l il i . . . in potem č etrti, peti itd., in
din škode.
Loka 57:48; Črnom elj - Podbočje
pa ie zavrl, nakar ga je zaneslo v
tako je začela po Kočevju krožiti
48:67. T renutni vrstni red: Obutev
p ro m etn i znak. Bilo je za 8.000
najnovejša vest o streljanju in
DOL. KRONOVO: NA CESTI
dinarjev škode.
18 to č k , Semič 14, Podbočje 12,
ustreljenih pri avtobusni postati in
ZBIT PEŠEC - 2. septem bra zvečer
Straža, Loka in Dragatuš 8, Č rno
je šel A nton T kalčič iz Varaždina
kavarni.
J. PRIMC
melj 6 in Mirna po 4.
M EDVEDJEK: PREHITEVAL V
peš ob desnem robu ceste med
N E SR E Č O - L jubljančan A nton
Po desetem kolu vodi novom eška
Vrsto
vadi
tre
n
e
r
D
arko
Š
etinc
—
Skrbijo
za
m
lade
H
O
T
E
L
A
STA
O točcem in Drago, za njim pa sc je
O butev s štirimi točkam i prednosti
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čič poškodovan, lažje poškodbe pa
čič. Stekla bo tudi pionirska
lavca so odpeljali v bolnišnico.
Šumcj.
zmagali. Vrstni red: M ercator 465,
dovali so se Janez Plestenjak in
im ata tu d i sopotnici v Kraljevem
rokom
etna
pionirska
šola,
v
Navzlic tem u pa ie vse v redu.
Novo m esto 386, Brežice 371,
njegova . žena Marija, ki sta v
avtu. Škodo cenijo na 65.000
kateri
naj
bi
vadilo
kar
50
Vrsto trenira preizkušeni roko
Krško 335. V ženski konkurenci jc
bolnišnici, laže ranjen pa je bil tudi
V K R IT IČ N E M
dinarjev.
pionirjev.
Tudi
to
jc
dokaz,
da
v
m etni m ojster D arko Šetinc, za
zmagala novomeška Krka s 1528
Jurca. Škode je za 45.000 dinarjev.
klubu
resno
mislijo.
S T A N JU
vrsto pa nastopajo tudi ok rep it
podrtim i keglji, druge so bile Breži
Ncksj m inut kasneje je na kraj
OD RG A : ZLETEL Z MOKRE
Še naprej se klub srečuje s
ve G uček, T rbovc, Zorc, Ivančič
čanke, tretje N ovom eščanke in
nesreče pripeljal še Italijan Petrosi2.
septem bra okrog 15. ure se
CESTE 1. septem bra okrog
finančnim
i
težavami.
Člani
bodo
in Jen čič. Poleg njih so v njej
č etrte dom ače kcgljavkc. (N. G.)
no in trčil v Plestenjakov avto, tako
je v Zabukovju pri Trebelnem
poldneva je Darko M utič iz Irffc vasi
najnujnejše
dinarje
dobili
tudi
s
prekaljeni stari igralci Možic,
da je dodatne škode za 6.000 din.
pri oranju s traktoijem hudo
vozil avto iz ljubljanske smeri proti
postavljanjem
reklam
nih
panojev
Sirk, Štojs, Svažič, Koprivnik,
poškodoval 24-letni dom ačin
Zagrebu, pri Odrgi pa je v m očnem
na rokom etnem igrišču, kot
Novšak, K rištofčič, Gane ter
STRANSKA
VAS:
TRK
V
A nton Lunder. Na njivi pod
nalivu avto zaneslo s ceste, kjer je
vrsto let poprej pa bodo pri
mladi
igralci
Blatnik,
Barič,
OVINKU - C rnom aljčan Vladimir
d om ačo hišo je oral s traktorjem
trčil v travnati vsek. Sopotnik Vlado
pravili nekaj zabavnih prireditev.
Jazbec in drugi.
Bošnjak je 4. septem bra dopoldne
in dvobrazdnim plugom , na
Jlikša iz L očne je bil poškodovan in
Pričakujejo pom oč od sevniške
Šetinc
je
z
lokm
m
tuši
za
vozil z avtom proti Sem iču, v
koncu njive pa je bila strm ina s
so ga prepeljali v bolnišnico, gm otne
TKS in seveda od gospodarskih
dovoljen;
težave
pa
ima
picdovinku pri Stranski vasi pa ga je
travo. Pri oranju počez je
'k o d e pa je za 7.000 dinarjev.
organizacij, ki so se že nekajkrat
vsem zaradi neuigranosti. Na
zaneslo in je trčil v avto Dušana
L under s prednjim i kolesi za
izkazale. Le tako !>o nam reč
vprašanje, kako bo v prihodnjih
Kočevarja iz Sel, ki je pripeljal iz
GOMILA:
NARAVNOST
V
peljal na strm ino, trak to r pa se
m oč, menijo v klubu, razvijati
tekm ah, je bil trener previden,
nasprotne smeri. Nekaj prask so
je prevrnil in pokopal pod seboj
AVTOBUS - Jože Povšič iz Ljublja
najkvalitetnejšo športno dejav
poudaril pa je, da bodo prav na
dobili Bošnjak in njegov sopotnik
ne je 2. septem bra dopoldne vozil
traktorista. Lunder je dobil hude
nost v občini, ki ima že lepo
vseh igriščih igrali na vso m oč in
Stane Jeršina ter Kočevarjev sopot
poškodbe na glavi in prsnem
ivtobus ljubljanske registracije od
tradicijo in se lahko postavi z
tla do najhujšega, izpada iz 11.
nik Stanc G olobič iz Sem iča.
košu, zato so ga takoj prepeljali
rebnjega p roti M okronogu. Na
velikimi uspehi.
zvezne rokom etne lige, ne bo
G m otno škodo cenijo na 30.000
v novom eško bolnišnico.
j .mili je naproti pripeljal v nepre
E. R.
dinarjev.
glednem ovinku po levi strani

Dolenjski derbi brez zmagovalca *

Bled v finale

Ni bil ustreljen, ampak »prestreljen”

Obutev ima 4
točke naskoka

Sevničani so nared
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miteja KPS in poveljstvo kom i
teja OF za območje Primorske.
Že med to potjo, nekje blizu
Snežnika, je bil član skupine
„Janez“ , Baldo Saje, pozvan v
Vrhovni štab NOV Slovenije,
kjer je dobil nalogo, da zbira
podatke o strokovnem mornari
škem kadru v partizanskih in
civilnih enotah. Vse to zato, da
bi se čimprej ustanovilo jedro
mornarice ob slovenski obali.
Saje je vse podatke sporočal I.
pomorskemu sektorju, obenem
pa je tudi širil obveščevalno
mrežo na slovenskem obm očju,
izpolnjeval ukaze Štaba morna
riških sil in tako pripravljal
„teren“ za delovanje slovenskih
mornariških sil.

obm očju, s pom očjo mestne
komande prerasli v mornarski
četi in pozneje v odreda.
Koncem leta 1944 je morna
riška grupa, ki je delovala v
okviru 9 . korpusa in ki je
pripravljala ustanovitev I. po
morskega obalnega sektorja,
pripravljala akcije na Trnovski
planoti. Le-ta je bila izredno
pomembna točka, saj je bilo z
nje m oč kontrolirati vse poti iz
severne Italije v Slovenijo. Prav
zato so bili razumljivi nenehni
poskusi Nem cev, da obdrže to
obm očje.

se čete
Začele
in
bataljoni
so se akcije
i_
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partizanovntornarjev
Slovenski m ornarji, ki so z organizirano p ro tio k u p ato rsko dejavnostjo začeli d o kaj pozn o , so navzlic te m u
dosegli velike uspehe — V n oči od 31. aprila na 1. maj so
osvobodili Piran in Koper
Sestav obale, njena neprimernost za partizanski način boje
vanja, pomanjkanje večjih sku
pin otokov na obm očju Sloven
skega primoija, vse to so vzroki,
da se je organizirana protiokupatoiska dejavnost ob slovenski
obali pričela kasneje k ot v
drugih
republikah.
Navzlic
temu je Vrhovno poveljstvo

partizanskih
oboroženih
sil
trdno sklenilo, da se v Primorju
še pred osvoboditvijo ustanovi
mornariška enota, k i bo s
svojim delom postavila temelje
kasnejšemu I.
pomorskemu
obalnemu sektorju. T a je začel
z delom že avgusta 1944, k o je
Vrhovni štab zaukazal, da se v
okviru 9. korpusa NOV usta
novi mornariška grupa.

Takoj k o je mornariška grupa
začela delovati, je od štaba 9.
korpusa dobila nalogo, naj
čimprej organizira ilegalni cen
ter v Trstu in ob pote h k njemu
vzpostavi lastno obveščevalno
mrežo skupaj s kurirsko službo.
Tako je bilo sklenjeno, naj ta
prva mornariška skupina ne
šteje več k ot 20 članov, vsak
odvečni mornar pa se naj
’ vključi v čete, ki bi potem, ko
bi dosegle predpisano število,
prerasle v mornariške odrede.
Po teh direktivah je mornariška
grupa v naslednjih mesecih zelo
Že septembra istega leta je
aktivno delovala in s svojim
kot bodoče jedro novih odre
delom bistveno pripomogla, da
dov iz Dugega otoka krenila je bilo Slovensko primoije od
5-članska skupina „Janez“ , ki
slej v nenehni pripravljenosti za
so jo sestavljali vodja Janez
akcije proti okupatorju.
T om šič,
pomorska
oficirja
Ob tem moramo še zapisati,
Baldo Saje in Slavko Kavšek,
da je vodja skupine „Janez“
radiotelegrafist in šifrant. Prek
med njihovo potjo v Slovenijo
Krka in Gorskega kotaija so 25.
do 9 . korpusa ustanovil dve
septembra prispeli v Slovenijo
pomorski skupini, eno iz oficir
po 370 kilom etrih, od tega so jev vojne, drugo pa iz oficirjev
jih kar 300 prepešačili. Njihov
bivše jugoslovanske trgovske
cilj je bila Nova Gorica, kjer je
mornarice. V zadnjih treh mese
bil tisti čas sedež 9. korpusa
cih 1944. leta sta obe skupini,
NOV Jugoslavije, poveljstvo k o  ki sta delovali na koprskem

KILOGRAM, KI UNIČI HEKTAR GOSENIC
V novomeški tovarni Krka
živi in dela tudi skupina ljudi,
ki ustvari 2 do 3 odstotke
letnega prometa novomeškega
farmacevtskega velikana. To so
veterinarji, organizirani v raz
vojnem in prodajnem oddelku
Krkinega marketinga. Izraz, da
skupina 17 ljudi „ustvari“ nave
dene odstotke Krkinega prome
ta, je seveda novinarski. Ve se
namreč, da stoje za njo še
inženirji, tehniki in. delavci v
proizvodnji, 'najrazličnejše služM be itd. To dejstvo pa veterinar
ske ekipe ne daje v n ič, ve se
namreč, od kod je prišla ideja
ih kdo jo je Spravil v uporabno
obliko.
Začetki Krkine veterine sega
jo v leto 1969, ko so prišli na
misel, da bi koristno uporabili
ostanke antibiotikov za veteri
narsko rabo. Krka je namreč
proizvajala vse več antibiotikov,
katerih ostanki se dajo koristno
uporabiti kot zdravila ali pa
dodatki k hrani domačim živa
lim. Čeprav so bili začetki
1 obetavni, nekako ni šlo. Nekaj
zaradi konkurenčnih tovarn, ki
so bile na tem področju že
korak ali dva dlje, nekaj pa
zaradi miselnosti, da je za
investicije v veterino morda še
prezgodaj. Takrat je padlo v

vodo tudi nekaj zares dobrih
projektov, ki pa so (na srečo) še
danes aktualni.

Veterina se rodi
drugič
Ponovno rojstvo veterine je
bilo leta 1974, danes pa si Krka
po prodaji veterinarskih proiz
vodov deli v Jugoslaviji tretje
mesto. Njej ob boku je Galenika, močnejša pa sta Pliva in
Veterinarski
zavod ZemunSubotica.
Po obnovi je veterina razširila
tudi lestvico (paleto) proizvo
dov. Paleta obsega, u čen o pove
dano: preventivna sredstva, terapevtike in aditive. Terapevtiko tvorijo zdravila, aditivi pa so
snovi, ki jih dodajajo živinski
krmi. U goovljenoje namreč, da
antibiotiki pospešujejo tudi rast
ter povečujejo proizvodnjo mle
ka, jajc itd. Danes je na tržišču
že 4 0 različnih Krkinih veteri
narskih preparatov, dve tretjini
temeljita na antibiotikih. Zakaj
toliko besed o paleti? Čim bolj
zaokroženo paleto ima proizva
jalec, toliko bolj je uspešen na
tržišču. Kupec ima namreč
vedno pravico vprašati: „Zakaj

St. 37 (1416) - 9. se p te m b ra 1976

Oktobra 1944 so pričeli v
mornariško grupo prihajati tudi
prvi mornarji iz enot NOV
Slovenije. Tako je bila 25.
oktobra formirana prva četa
mornarjev, ki je spočetka štela
35 članov. Ker pa se je njeno
članstvo iz dneva v dan večalo,
je bila že med nemško decembr
sko ofenzivo razdeljena v dve
četi, 7. januaija 1945 pa je bil
ustanovljen
prvi
mornarski
bataljon, ki je bil 28. januarja
preimenovan v Odred mornari
ške pešadije.

Mornariška grupa, k ij e delo
vala v okolici Kopra, je bila
razdeljena na manjše skupine
po 2 ali 3 mornarje, k i so v
bližini Milj, Kopra, Izole, Pirana
in Umaga predstavljali obvešče
valno službo. V novembru 1944
je ta grupa dobila nov naziv:
Mornariški odred Koper. Takoj
ob preimenovanju je odred
dobil nalogo, da ob obali od
Milj do Mirne organizira'akcije
na morju in kopnem, da nadalje
organizira pomorsko prometno
in tehnično službo, ustanovi
oddelek za oborožitev in orga
nizira lastno pomorsko floto.
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imate samo to, zakaj nimate
Krka pa je bila tista, pravza
tudi onega? “
prav njen oddelek za veterino in
Ljudje v veterinarskem od
agrotehniko, ki sta spoznala, da
delku pripovedujejo, da je nji se izplača kupovati samo dobre
hova „smer“ zdaj v obetajočem
licence. „Dipel“ se danes v
razcvetu, saj proizvajajo poleg
Jugoslaviji prodaja za med, en
zdravil in dodatkov k hrani za
kilogram „Dipela—WP“ uniči
tako imenovane m nožične živa vse gosenice borovega prelca na
li (beri: krave, svinje, perutnina enem hektarju gozda. Ali pa
itd.) tudi veterinarske preparate
temeljito iztrebi kapusovega be
za luksuzne živali (m ačke in
lina na zeljnati njivi, ki meri sto
psi) , obenem pa imajo v načrtih krat sto metrov.
tudi sredstva za ribe in kožuharje, katerih krzno je tako všeč
nežnemu spolu. Skratka: ne
nameravajo se ustaviti.
Posebno poglavje Krkinih ve
terinarjev pa je tako imenovana
agrotehnika. Tu so se zelo
Seveda pa gosenica sploh ni
izkazali s preparatom „Dipel“ ,
važna, pomembna je Krkina
ki uničuje vse vrste gosenic.
usmeijenost, da se bo v prihod
Kdo bo rekel, da gosenic ne
nje lotevala samo izdelave pre
uničuje samo „Dipel“ . To je
paratov, ki ne škodujejo člove
res, so tudi drugi preparati (celo
kovemu okolju. Pri tem imajo
cenejši), vendar je „Dipel“
vsi, tudi Krka, podporo vseh
trenutno edini, ki ne škoduje
tudi koristnim žuželkam, ri zveznih ustanov, ki jim je kaj
do tega, da v prihodnjih deset
bam, pticam, divjadi, domačim
živalim, rastlinam in (ne nazad letjih zaradi lastne požrešnosti
ne bom o zastrupili samega sebe.
nje) tudi človeku. Torej velik
Zdaj lahko kdo reče, da je
prispevek k zaščiti človekovega
okolja, čeprav moramo pove lahko uspevati s tujimi, preskudati, da so t e g a . največjega šenimi recepti in izumi. Tako
sovražnika vseh gosenic pogrun- kot Krka se tudi njen veterinar
tali v chicaških laboratorijih ski oddelek zaveda, da bo treba
sloveče firme Abbott.
čim več pridelati tudi „z

Zoper zastrupljanje
samega sebe
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lastnega vrta“ . Krka je že zdaj
bazni proizvajalec dveh antibi
otikov in vrste kemijskih sub
stanc. Težko je biti vezan samo
na uvoz, diktirajo cene itd.
Današnji izbor Krkine veterine
in agrotehnike vsebuje že za
tretjino dom ačih, Krkinih pro
izvodov.
Sodelavci veterine čutijo, da
so začeli tudi v Krkinih okvirih
vse bolj zaupati veterini in
agrotehniki. O tem priča poleg
že omenjenih nekaj odstotkov v
celokupnem prometu tudi vse
večji interes Krke za investicije
v omenjeni dejavnosti. Konku
renca ne miruje, po svetu se
namreč ve, da je, k ot je nekdo
zapisal, „del svobode tudi hra
na". Izdelki veterine in agroteh
nike pa neposredno soodločajo
v boju za večjo izbiro in
količino jedače v krožnikih
potencialno vedno bolj lačnega
človeštva.

Zgodba o tašči
in kanarčku
Zanimivo je, da so s Krko (ne
samo na področju veterine in

Že v začetku naslednjega leta
je bila postavljena m očna orga
nizacija, ki je pri kasnejši
osvoboditvi Slovenskega pri
morja odigrala zelo vidno vlogo.
Ta čas je organizacija štela 541
ljudi. Vendar vse le ni p otekd o
po načrtih. 28. januarja so
Nemci zajeli vodjo naše obve
ščevalne skupine v Trstu, k -a
je izdal oficir mornarice NDr" s
katerim je poskušal vzpostavjti
zveze. Tako je delo obveščeval
cev v Trstu zamrlo vse dotlej,
dokler vodji skupine ni uspeio
pobegniti iz rok gestapa.
8. februarja je bil Odred
mornariške pešadije vključen v
sestav 18. bazoviške brigade v
sklopu 30. divizije. Prav v tem
času Nemci silovito napadajo 9.
korpus. V borbah, ki so trajale
do konca marca, je padel
komandant MO Koper Baldomir Saje, zraven tega pa so
pogrešali še 57 ostalih borcev.

Svoboda je tu
V svojem 6-mesečnem delo
vanju je MO Koper pri 9.
korpusu NOV navzlic težkim
pogojem in velikim izgubam
uspešno opravil svoje poslan
stvo pri pripravah za formiranje
I. pomorskega obalnega sek
torja na področju osvobojene
Istre in Primoija. Tako je MO
Koper v n o či od 14. na 15.
april razorožil fašistično posto
janko v Izoli in pri tem zaplenil
50 pušk in mitraljez. Dva tedna
kasneje je napadel nemško
kolono, k i se je umikala proti
Trstu, in ji prizadejal velike
izgube, že dan zatem, to je v
n oči od 30. aprila na 1. maj, pa
je osvobodil Koper in Piran.
Iz vsega tega je razvidno, da
sta navzlic poznem u začetku
boja in sodelovanje slovenskih
partizanov — mornarjev bila še
kako vidna v sklopu naše NOV.
Tako so dali časten delež pri
osvobajanju našega morja in
njegovih otokov.
ANTE ŽIVKOVIČ
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agrotehnike) pripravljene sode
lovati največje evropske in
svetovne hiše. Česar Krka tre
nutno ne zna, kupi. Da je
konkurenca ne prehiti. Dokaza
no je, da je skorajda praviloma
ceneje kupovati zapleteno (in
tudi dobro) tehnologijo, kot pa
za vsako ceno razvijati svojo.
Ob koncu se je treba zavedati
še nečesa. V človeku in člove
ško je, da kupuje zdravila (svoje
zdravje) za prav vsak, še tako
velik denar. Veterina z velikimi
dinarji in zdravljenjem za vsako'
ceno nima nobenega opravka,
zanjo velja čista ekonomika.
Preprosteje povedano: prej bo
ste dali denar za zdravje še tako
ljubljeno osovražene tašče, kot
pa odrinili dinarje za cepljenje
svojega kanarčka.
Izdelati in prodati za nekaj
starih milijard dinarjev zdravil
za človeka ali žival torej ni eno
in isto. Živalska milijarda je
veliko bolj krvavo zaslužena,
tako rekoč več vredna. Sicer
samo na področju ekonomike,
ki pa je tudi del življenja
Človeškega.
MARJAN BAUER
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Dve roki
za desetico

ih#ral
To je ena izmed m ožnosti, da
upokojenci pozabijo na preži
veto delovno dobo.

Ne veselite
se pokojnine
SVETU OKOLI
PURAN ZLOMIL PALEC Od obrata za predelavo perut
nine je zahtevala 19-letna Ame
ričanka iz St. Paula v Minesotti
15.000 dolarjev odškodnine,
ker ji je devet kilogramov težak
puran v vrečki padel na nogo in
ji zlomil palec. Nesreča se je
zgodila, ko je mlada gospodinja
pri blagajni prijela za ročaj, ki
se je odtrgal od vrečke. Tožnica
navaja, da zaradi zlomljenega
palca ni mogla hoditi na delo,
ubogi mož pa dodaja, da je
moral zaradi nesreče v družini
kuhati in pomivati posodo.

SEPTEMBER JE TU IN SPET SE BO TREBA UČITI Fotografijo, ki jo tokrat objavljamo v rubriki TISTI HIP, je
posnel Igor Makuc iz Šegove vasi 43. Igor pripominja, da
muce ni postavil pred fotoaparat, marveč jo je ujel na film
njenega bogatega, nekoliko potepinskega življenja. Makuc je
torej eden tistih ljubiteljev fotografije, ki vedo, da so živali
hvaležna tarča objektivov. Seveda pa morajo biti prizori čim
manj nameščeni, „posiljeni“ .
Tudi še za naprej velja vabilo: „Sodelujte v rubriki TISTI
HIP.“ Na naslov uredništva Dolenjskega lista pošljite tiste
fotografije, ki se vam zde zanimive s katere koli
fotografsko-tehnične ali življenjske plati. Še enkrat poudar
jamo, da bom o vsak teden objavili po eno fotografijo (in jo
honorirali z 2 00 dinaiji), vse ostale, ki niso prišle v poštev,
pa bodo enakovredno konkurirale z na novo poslanimi.

[Polen)»Kl lisi /Tfl/ 2 0 le ti )

Za zboljšan cestni promet !
KOT VSAKO LETO izvaja tudi letos Tehnična sekcija uprave
cest v Novem mestu nekatera manjša dela za izboljšanje
cestnega prometa na Dolenjskem, v kolikor ji to dopuščajo sicer
zelo skromna finančna sredstva. Tako so na Mirni odstranili
stari hlev, ki je zapiral pregled čez cesto prav sredi vasi. V teku
so dela za razširitev ceste Novo m esto-V avta vas v vasi Potok,
ki je bila res skrajno ozka in nevarna. Mostovi so sploh poseben
problem dolenjskih cest. Veliko je še lesenih in med njimi dokaj
slabih. Tehnična sekcija ima z njimi veliko skrbi.
ČE KOGA ZANIMA, kako živimo pri nas v Suhi krajini,
povem o, da dokaj težavno, čeravno se je po vojni že veliko
zboljšalo. Po večini se pečam o s kmetijstvom. Ker je
poljedelstvo slabo donosno, nam strokovnjaki svetujejo, da se
bolj oprimemo živinoreje in sadjarstva. Živinoreja se kar dobro
razvija in imamo nekaj živine v rodovniku, kmetijske zadruge pa
skrbe za dobre plemenjake. Približala se nam je tudi umetna
osemenjevalnica za krave, ki sedaj posluje redno vsak dan razen
nedelje v Ambrusu. Tudi svinjereja se počasi zboljšuje in veča.
Kulturno smo se precej dvignili, toda to je še in še potrebno.
Nepotrebno in škodljivo pa je, da nas vsako nedeljo in cerkveni
praznik obišče potujoča gostilna Dolenjca z zmešano šmarnico
in kisu podobno pijačo. To naj se neha!
TRŽNA INŠPEKCIJA iz Novega mesta ni prihajala na
metliško sejmišče, tako da se je cena goveji živini na metliškem
sejmu dvignila občutno nad povprečje cen na drugih sejmiščih
in da je postal metliški sejem pravi raj za prekupčevalce.
Metliški sejem pa je vplival tudi na ceno goveje živine po vsej
Dolenjski. Tudi kmetijske zadruge so kršile odkupne dogovore.
Nakupovalci so kupovali živino kar „od oka“ , ne da bi prej
klasificirali v razrede in jo temu primemo plačevali.
LETA 1954 sta dve komisiji v pristojnosti geologov ugotovili,
da je na Rihovcu sloj bele rudnine. Razumljivo je, da so bili
vaščani prijetno presenečeni. To rudnino uporabljajo za
kalcifikacijo kislih tal. Koliko je te rude se še ne ve; upamo, da
bodo to strokovnjaki ugotovili in da bi začeli rudo kopati, kar
bi bilo važno za gospodarski dvig trebanjske občine.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
6. septembra 1956)

1Kaj so pred 80 leti pisale

S

V ZRAKU JE BOLJ VAR
NO — Neki britanski zdravnik
trdi, da živijo piloti na tleh bolj
nevarno kot v zraku. Pri pilotih,
ki stalno frčijo okoli sveta, je
bojda desetkrat več m ožnosti
kot pri drugih ljudeh, da bodo
umrli pri tej ali oni nesreči na
zemeljskem površju. Poleg tega
piloti zelo pogosto povzročajo
avtomobilske nesreče. To naj bi
bile posledice stresov, ki jih
doživljajo k ot letalci.
POZABLJIVI JAPONCI Japonci so rekorderji v pozablji
vosti. Lani so pozabili v vlakih
in v kolodvorskih prostorih
vsak dan vsaj za okoli 360.000
din gotovine. Rekord je postavil
potnik, ki je v vlaku na tokijski
železniški krožni progi pozabil
milijon. Denar je našel pošte
njak, ki je poskrbel, da ga je
pozabljivec še isti dan dobil
nazaj.

*

*
*
*
*
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nju dežele pomeni tisk^ je
Ta naj bi preučil razmere in
zdravila za bolnisam tako majhno
vero v
draži se vse,
transportni
poštne usluge, časni
ki pa se ne smejo podražiti,
saj bi se naklade zmanjšale
in bi bili izdajatelji spet na
istem, če ne še na slabšem.
Če se morata lista, kakršna
sta »Frankfurter Allgemeine“ in Frankfurter Rundboriti za obstoj,
kakšna agonija je zajela šele
male liste, ki jih je v državi z
bogato tovrstno tradicijo
trenutno še veliko. A jih ne
bo dolgo.

ZA REJCE PSOV - Edvvin
Dargue, 4 1 -letni Škot iz Duftona, ki je po mnenju sosedov
strokovnjak za vzrejo in dresuro
ovčarskih psov, trdi, da je treba
psa za začetek šolanja najprej
ugrizniti v uhelj. Žival da je
potem bolj krotka in sprejem
ljiva za uk.
VINO NA ČRPALKAH Proizvajalci vina v italijanskem
mestu Treviso so pripravili
načrte, da bi ob cestah zgradili
„vinske postaje” , tako da bi
lahko vino kupovali podobno
kot bencin. Čudno, da niso na
isto misel prvi prišli Dolenjci ali
pa vsaj Štajerci. . .
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Železnico čakajo velikanski stroški
( Pri d o l o č i t v i )
števila ljudi, na ka
tere se je ozirati, da bodo novi vodovod vživali,
vpoštevalo se je Novo m esto, Bršljin, Kandija,
Žabja vas, Šmihel in Gotna vas, kar znaša s
prirastkom, ki se sme pričakovati, okroglo 4000
prebivalcev. Po mnogih skušnjah se je pokazalo,
da potrebuje prebivalec na dan 1001 vode,
znašala bode torej skupna potrebščina na dan
4 0 0 .0 0 0 1 , to je poprečno 4,6 1 v jedni sekundi.
Shramba pri „Božjem Grobu“ razdeljena je v 2
oddelka, katerih vsak obsega 200 kub. metrov,
torej skupaj ravno 4 0 0 kub. metrov, kar je za
vsak dan potrebna množina vode. Zidala se bo
shramba po najnovejših izkušnjah, rabil se bo le
cem ent, in vse bode deloma v skali, deloma
1,5 m z zemljo pokrita, tako da se ne bode bati
iipliva zunanje toplote na vodo.
( D o l e n j s k o ž e l e z n i c o ) čakajo v
bližnjem času velikanski stroški za vzdrževanje,
in to sosebno zaradi potrebnih novih pragov
(švelaijev). Za pokritje teh stroškov pa ni
pričakovati primernih dohodkov, in je torej
treba skrbeti, kje in kako bi se toliko prihranilo,
brez da bi se resnične potrebe ljudstvu

secim
a, naj živi."
mnenje ni
no. Poslovni direktor
zveze nemških časopisnih
hiš je v oceni še bolj
črnogled, ko trdi, da ne bi
mogel navesti niti enega
lista, za katerega bi mogel
reči, da ne bo
propadel, če se bo tako
Ijevalo. Celi vrsti manj
ših listov že bije dvanajsta
ura.
Bonnska vlada, ki se za

V eliko je takih, ki z nestrp
nostjo in zanimanjem pričaku
jejo prvo leto v pokoju, vendar
je vse te razžalostil nemški
fiziolog Mueller, ki trdi, da so
prvi tedni in meseci pokojnin
skega staža najnevarnejši v živ
ljenju. Vsa težava je v tem, d aje
še d o včeraj aktivni član delov
ne organizacije naenkrat ločen
od posla, ki je bil sestavni del
njegovega življenja.
Najpogostoje se zgodi, da
novopečeni upokojenec pogreša
predvsem svoje dotedanje delo.
Zato so v Zahodni Nemčiji
začeli raziskovati tudi ta pro
blem. Osnovni cilj teh akcij bi
naj bil pripraviti delavca za
odhod v pokoj. Po anketi zveze
nemških sindikatov je od 2.286
zaposlenih žena kar tri četrtine
izjavilo, da dotlej na delovnem
mestu niso imele nikakršnih
priprav za življenje po končani
delovni dobi. Vse ostale so
izjavile, da so pripravljene le,
kolikor so se o tem same
poučile iz raznih revij in brošur.
Seveda se ob vsem tem pojavlja
sila zanimivo vprašanje: aLi gre
pri težavah vključevanja delav
cev v vrste upokojencev za
problem, ki je denarne narave,
ali za psihološki pritisk. Večina
anketirancev je namreč izjavila,
da so njihov življenjski cilj
delovni uspehi, medtem k o je
bila le manjšina za uživanje in
udobno življenje.
Zanimiv je poskus Lufthanse,
ki svojim upokojencem v prvem
letu staža om ogoča normalno
življenje in delo in brezplačen
prevoz z letalom na letovanje v
katerikoli kraj. To pa niso edine
ugodnosti. Upokojenci imajo
kasneje še razne popuste pri
uslugah podjetja in morda bi
kazalo ta primer posnemati še
kje.

prikrajšale, ali varnost za vožnjo v nemar
pustila. Prištediti se da s tem , da se vožnjo
omeji na toliko vlakov, kolikor jih je res nujno
potrebno, in sicer po dva vlaka tje, dva nazaj.
Vsled tega postane mnogo in drago plačanega
železničnega osobja odveč, ktero se lahko pri
drugih železnicah nastavi, brez da bi s tem to
osobje oškodovano bilo. Vse to naj bi imelo
namen, deželo bremena obvarovati, ali breme
vsaj po m ogočnosti olajšati. Vspeh pa je le
m ogoč, ako občinstvo to premembo z razu
mom sprejme.
(V C a r i g r a d u ) zopet vre. Armenci na
padli so otom ansko banko ter poslopje dobili v
svojo oblast. Vojaki in policija niso nič branili.
Ustaši usmrtili so več Turkov. Vse prodajalne so
zaprte.
( L a š k i p r e s t o l o n a s l e d n i k ) po
ročil se bode z črnogorsko princezijo Heleno.
Srbski kralj pa namerava snubiti njeno mlajšo
sestro.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
1. septembra 1896)
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Rešitev prejšnje križanke

„Pascal je lažnivec.11 To je
stavek, s katerim je matematik
Georges Ifrah vzbudil pozor
nost svetovne javnosti, posebno
matematikov. Po njegovih do
kazih in raziskavah je treba
sloviti Pascalov aritmetični tri
kotnik pripisati ali Arabcem ali
Kitajcem, ki v svojih rokopisih
iz leta 1303 že omenjajo
navedeni trikotnik.
N ekoliko več veijetnosti gre
njegovi teoriji, da je tudi
Pitagorov izrek bil odkrit že
mnogo prej, k ot je to naredil
Pitagora sam. Ta izrek so
odkrili že Kitajci v VIII. stolet
ju pr.n.št., zraven njih pa še
Tamili, narod na jugu Indije.
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Kitajska juha ni za Evropejce
Dandanes se nam zdi avto pred hišo sam oum evn a stvar, m ed tem ko si Kitajci le s
težavo privoščijo kolo — Mladina na Kitajskem nezahtevna

Po Ifrahovem mnenju so števil
ke najbolj dovršeno delo človeštva.
*
Naj bo kakorkoli, Pitagora je v
tem primeru nedolžen, ker za te
zapiske ni vedel.
Do vseh teh ugotovitev je
Ifrah prišel povsem slučajno, ko
je po muzejih širom po svetu
raziskoval zgodovino številk,
»ljud je se ne zavedajo,“ pravi,
„da je številčni sistem najbolj
dovršeno delo, s katerim se
človek vsak dan ukvarja." Zani
mivo je, da ponekod še danda
nes števila izražajo s pom očjo
simbolov. Tako v nekaterih
afriških plemenih število ena
označujejo z ,ja z“ , število dva s
„krila“ , štirico s „šape“ , petico
z „roka“ , itd. Če bi hoteli
izraziti številko 10, bi morali
reči „dve roki“ . Prav tako je
zanimiv primer etiopskih bojev
nikov, ki so pred odhodom v
boj položili vsak svoj kamen n a ^ g
določeno m esto in ga ob vrnitvi
tudi pobrali. Nepobrano ka
menje je služilo za ugotavljanje
števila izgub v borbi. In s
takšno razlago so matematični
znaki prav gotovo človeku
precej bliže.

Kitajska, „vsemogočna“ dežela na jugu Azije, je bila zadnje
mesece pogosto predmet razprav v naših sredstvih informiranja.
Nekaj burnih in ostrih političnih dogodkov je znova vzbudilo
pozornost širše svetovne javnosti za deželo, katere življenje in
navade so še dandanes za številne zemljane skrivnost. Zato so
toliko bolj dragoceni vsi podatki, ki jih dobimo o življenju in
navadah Kitajcev, Ju so za večji del današnjih razvitih civilizacij
skorajda nerazumljive. V današnjem zapisu bom o skušali
predstaviti Kitajsko, kot jo opazi poprečen Evropejec v luči
svojih navad.
M ogoče že na začetku prav
presenetljiv podatek, da družina,
bolje rečeno mož in žena, v
tipičnem kitajskem zakonu živi
ločeno. Ponavadi živi mož s
svojimi ali ženinim i starši v enem ,
žena in otroci pa v drugem
prostoru. To vprašanje je za
Kitajce še kako aktualno, saj jeznano, da je bila tam kaj nataliteta
po zadnjih podatkih še daleč nad
svetovnim poprečjem . Pa vendar
so odgovorni v bolnici m esta Siam
to dejstvo zanikali s podatkom , da
je prišlo do znatnega padca števila
rojstev: le 7 na 1.000 prebivalcev
(v Parizu je dandanes ta številka
14). Seveda je to nem ogoče
potrd iti, saj so prav te številke
najbolj čuvana skrivnost v deželi.
Za primer naj navedemo, da
Kitajci sami ne vedo natančno,
koliko prebivalcev štejejo. Pred
letom in pol je Cu En Laj objavil
številko 800 milijonov, ki pa jo
zahodni viri povečujejo za 100
milijonov. Jaspo pa je, da se
število rojstev v’Kitajski manjša, in
nem alo zaslug za to gre tudi
dejstvu, da se večina mladih
poroči šele okoli 30. leta starosti.

NEOBČUTLJIVI ZA BLAGINJO
Mladi Kitajci, ki predstavljajo
kar 60 o dstotkov vseh prebivalcev,
so dokaj nezahtevni. T ak o bodo
na vprašanje, kaj naredijo s pri
hranjenim denarjem , odgovorih za
naše razm ere sila skrom no: najprej
kolo, potem pa, če b o še kaj
denarja in dobre volje, tranzistor
ali šivalni stroj. Avto ne sodi v
okvir, življenjske blaginje kitajske
družine. Pa tudi podatek, da stane
avtom obil znam ke Šanghaj kar
20.000 juanov (okoli 8 letnih plač
d o bro plačanega strokovnjaka),
nam pove dovolj. Tam kajšnja
potrošniška družba ima povsem
drugačna obeležja kot naša: mesto
avtom obila zavzema kolo, na
m esto televizorja imajo tranzistor,
seveda pa ne sm em o pozabiti
največjega osebnega luksuza Kitaj
ca - ročne ure! N akup m otornega
kolesa so si tam kajšnji prebivalci
prihranili za čase, k o bo življenj
ska raven v deželi višja.
NIZKI DOHODKI
Kitajski strokovnjaki in znan
stveniki se po svojem načinu

življenja nič ne razlikujejo od
navadnih delavcev in km etov,
čeprav im ajo prvi tu d i d o dvakrat
ali trikrat večje plače o d slednjih.
T ako so v tovarnah poprečne
m esečne plače nekje med 32 juani
(Juan je nekaj več k o t 9 din) in 85
juani. Ob tem poglejmo še do
hodke nekaterih um etnikov, slav
nih kirurgov in profesorjev, ki
dobijo na mesec tu d i do 300
juanov. Seveda to ni realno merilo
življenjske ravni na Kitajskem , saj
stanejo hlače približno 6 juanov,
srednje
kvalitetne
bluze
13
juanov, tovarniški ob ro k hrane pa
znaša le 0,20 juana. T o je samo
nekaj najznačilnejših prim erov iz
kitajskega vsakdanjika, naj navede
m o le še višino stanarin, ki so prav
tak o smešno nizke, vendar tudi ob

smešno m alih stanovanjskih po
vršinah. T ako družina, ki živi v
Kveilinu na 24 kvadratnih m etrih,
plačuje za svoje stanovanje 2
juana. In še nekaj cen predm etov,
ki jih Kitajci označujejo kot
luksuz: kolo stane kar 140 juanov,
ročna ura 120, tranzistor dobiš za
poprečno m esečno plačo, televi
zor pa za 250 juanov (7 m esečnih
plač).
ZGODOVINA ZA VZOR
Ena največjih skrivnosti kitaj
skega življenja je, zakaj dežela, ki
je izumila tisk 4 stoletja pred nam i
in nas pri topljenju zeleza prehi
tela za 14 stoletij ter ima ogrom ne
naravne zaloge (tako bo v 21.
stoletju verjetno prvi pridelovalec
nafte na svetu), doslej še ni
izumila novega industrijskega na
čina proizvodnje. N ič kaj spodbu
den ni nam reč podatek, da 20.000
delavcev tovarne R d e d vzhod
proizvede na leto le okoli 20.000
traktorjev in d a je disciplina v tem
delovnem kolektivu (in tudi osta
lih) na dokaj nizR ra v n i

Največ prostega časa, ki ga sicer ni v obilju, prebijejo Kitajci na
ulici, pred hišo.

Vesela jesen
V Ljubljani je vinski
sejem, kam or iz vseh krajev
dere staro in mlado, da vidi
to čudo, se napije pristne
pijače, k i je n i d o b iti v naših
krčmah, p o tle j p a p o za b i na
vsakdanje skrbi. E ni vzamejo
s sabo še žene, da imajo o d
njih koristi. A k o ona n e pije,
zlije tu di njeno pija čo p o
grlu, ako pa pije, naročita še
nekaj bokalov in se dobre
. volje majeta p ro ti dom u.
Slovenci vedno rabijo
kak vzrok, da postanejo
do b re volje, drugače se ne
znajo razveseliti, kajti kar
naprej mislijo na slabe in
hude re č i Tako tu di v
Mišjem dolu, kam or je prišel
p o le ti Janez iz Ribnice p o
opravkih. Ravno so se menili
o nesrečah, pa je še on
pristavil svoje:
,A H t e veste, da so
včeraj v Otavcah šterno
zažgali? "
.M en da vendar ne? “ so
se čudile ženske. „Pa je bilo
kaj hudega? Je bil kdo
m rtev? A li je bilo veliko
šk o d e? 44 so spraševale vse
vp rek
„Mrtvih n i bilo, le nekaj

opečenih in na sm rt prepla
šenih. Veste, že dolgo ni bilo
dežja, pa niso im eli s čim
gasiti. 44
„K ako je pa prišlo d o
tega? 44so h otele zvedeti.
„1, kako? O troci so se z
vžigalicami igrali, pa so se
vnele. “
b e s n e ti
otroci! Saj
vam pravim, današnja mladi
na nas bo pokopala. 44
Tako so tarnale ženske
nad novo hudo nesrečo, ki
je zadela vas O tavce pri
Ribnici, d okler ni fantič, ki
je vlekel na ušesa ta pogo
vor, vprašal Janeza: „Stric,
kako je pa voda gorela? “
„K d o je pa rekel, da je
gorela? 44 se začu di Janez.
„Ti si rekel,44 so zavpile
ženske v en glas.
„To pa ni res. Jaz sem
samo povedal, da so se
otro ci igrali pri Šterni z
vžigalicami, vse drugo ste pa
same pristavile, mar ne? 44
„Presneti Ribničan!" so
se jezile ženske, ker jih je
po vlek el za nos. On se je le
debelo zarežal in odšel svojo
pot.
M A RTIN K R P A N

Še za vlak je bilo
premalo, na usta pa sploh ne bi smel pomisliti - vse do
doma. Zato mu ni preostalo drugega, kot da se sprijazni z
usodo in išče srečo na tujih tleh.
Zaposlitve je pogosto menjaval. S parne žage je šel k
zidarjem, potem je sedel na vlak in se odpra\S na sever
Francije - v neki železov rudnik. Tedni, ki jih je preživljal v
rudniku, so se vlekli v neskončnost. V tolažbo mu je bilo, da
se je lahko družil z rojaki — slovenskimi izseljenci, ki so se
tja gor zatekli z družinami. Dokler je bil v Franciji, je moral
kajpak opravljati še druga in nič lažja dela. Naj si je še tako
prizadeval; iz revščine ni mogel, vselej je dobival toliko, da je
shajal iz dneva v dan.
Revščina pa združuje ljudi, napravi jih bojevite,
resnicoljubne. Zato je bil Počrvina kmalu med tistimi, ki so
delovali v delavskem gibanju. Med delavci, ki so štrajkali,
gjadovali in zahtevali boljšo plačo in človeka vredno
življenje. Postal je član francoskih sindikatov in leta 1933
tudi član mednarodne rdeče pom oči.41
Ker so oblasti štele vsako tako zadevo za bogokletno
dejanje, jih je tudi Počrvina kmalu zaslutil za svojim hrbtom.
Začeli so ga preganjati. Iz Pariza so ga že leta 1933 pregnali v
južno Francijo, ki je „slovela“ po neprimerno slabših
razmerah za delavce. Počrvina pa tudi v novem okolju ni
miroval. Kmalu je razpredel vezi z delavskim in političnim
gibanjem, se nekajkrat ponudil za organizatorja štrajkov in
bil sicer dejaven med delavci. Ko je sodeloval še pri
generalnem štrajku francoskih stavbnih delavcev, je postal v
Franciji na splošno nezaželen, leta 1935 pa so ga iz te države
tudi uradno izgnali. Umaknil se je v ilegalo, a so ga izsledili
in zaprli. Izpustili so ga šele potem , ko se je zanj zavzel
sindikat.
Ko je leta 1936 v Španiji izbruhnila revolucija, je postal
Počrvina član organizacije, k ije pomagala prostovoljcem. Še
istega leta je tudi sam prekoračil francosko-špansko mejo in
postal borec internacionalne brigade. Kot doslednega
revolucionarja in neustrašnega borca so ga leta 1937 sprejeli
vK P.
Po vrnitvi v domovino je opravljal mnogo najrazličnejših
dolžnosti v oblastnih in partijskih organih. Upokojitev je
dočakal kot direktor zavoda za socialno zavarovanje v
Novem mestu.

Z A K A J JE P R O PA D L A
ŠPA N SK A REPU BLIK A
Kako se je iztekla usoda španske republike?
18. julija 1936 je de Liano dejal: „Čez šestintrideset ur bo
republika crknila.“ V resnici pa se je zrušila, šele čez
dvaintrideset mesecev. „Nobenega dvoma ni,“ je zapisal
Nenni, »da bi bil brez italijanske in nemške intervencije
Francov državni udar likvidiran v nekaj tednih." Eden
glavnih vzrokov za poraz španske republike pa je bil ta, da so
ji zahodne demokracije odrekle sleherno p om oč. „Odpoved
pom oči Španiji," pravi nadalje Nenni, „je od ločn o prispevala
k premiku ravnotežja sil med fašizmom in demokracijo v
Evropi in v svetu ter k pospešitvi druge svetovne vojne."
Alojz Ravbar je podčrtal: „Eden glavnih vzrokov te
zgodovinske katastrofe je bil ta, da buržoazna-demokratska
revolucija ni bila izvedena do kraja."
1. aprila 1939 je Franco razglasil: »Nacionalne čete so
danes dosegle svoje vojaške cilje, potem ko so zajele in
razorožile rdečo vojsko. Vojne je konec."
In kaj je general Franco storil s svojo zmago? “ „Kot
caudillo in državni poglavar še vedno vlada, opirajoč se na
svojevrsten kompromis med falango, Cerkvijo in vojsko, ki
ga je skoval že med državljansko vojno. Franco ravna z njimi
kot s konjenico, podobno, kot je v mladih letih ravnal z
maroškimi šejki." Tako je v epilogu svoje knjige „Španija
proti Španiji" (v slovenskem prevodu smo jo dobili leta
1969) zapisal Hugh Thomas.
Vsa drugačna in hudo tragična usoda je doletela
ustanovitelje republike. Pomrli so v ječah ah v izgnanstvu.
Od političnih voditeljev je še danes precej živih. Predsednica
španske KP Dolores Ibarruri — Passionaria se je v zadnjem
času večkrat srečala z našim predsednikom Titom .
In kakšno usodo so dočakali inozemski udeleženci
španske revolucije? V Sovjetski zvezi jih je veliko izginilo v
Stalinovih čistkah. Mnoge vzhodnoevropske komuniste, ki
so se borili v Španiji, je tudi zagrnil oblak Stalinovih
sumničenj.

JU G O S L O V A N S K I »Š PA N SK I"
GENERALI

70

71

72

Pot ob reki navzdol je postajala težavnej
ša. Gozd se je gostil in prehajal od visokogor
skih in pobočnih v nižinske sestave. Splašila
sta jato velikih pisanih papig, ki so se kričaje
razletele. Dečka sta jih poželjivo opazovala
in najrajši bi si katero ujela, pa sta se le
predobro zavedala, da je na takem potovanju
ne bi mogla žive nositi s seboj.

Založena z Ieguanovo pečenko, krompirjem
in papriko sta brez posebnih težkoč nadalje
vala popotovanje. Skoraj nebrižno sta se pre
rivala skozi obrežno goščavo ob reki, dokler
nista skoraj stopila na ogromno kačo. Prvi jo
je opazil Kuni, naježil dlako in svareče za
lajal. Več metrov dolg in kot žrd debeli udav
je vznemirjeno dvignil glavo in zasikal.

Dečka sta od strahu onemela in zbežala,
kolikor so jima dale mlade noge. Za njima sta
jo enako naglo ubirala lama in Kuni. U stavili
so se šele, ko jim je zmanjkalo sape. Bojan
in Zoran sta se upehana zvalila po tleh in sta
še vedno vsa trepetala. Zdaj sta sc prvič za
vedela nevarnosti, v katere sta zašla. Prejš
njo nebrižnost je zamenjala zaskrbljenost in
previdnost.
v ✓ » • • >

„ Izmed jugoslovanskih „Špancev" jih dandanes 24 nosi
generalske oznake jugoslovanske vojske. V ečina izmed njih
se je odlikovala v partizanskem boju pod vodstvom Tita,
organizatorja »tajne železnice" proti Španiji," pravi Thomas
v že omenjeni knjigi.
»Visoka zavest, hrabrost in sposobnost ter iznajdljivost v
najtežjih trenutkih tega orjaškega boja z močnejšim in bolje
oboroženim nasprotnikom so usposobili Jugoslovane za
poveljujoče položaje. Od delavca Vlada Čopiča, poveljnika
XV. mednarodne brigade, Blagoja Paroviča, komisarja XIII.
brigade, peka Franca Rozmana, komandanta bataljona, do
bivšega mornarja, ki je postal ob sili razmer poveljnik
mornarice, in vrste drugih, vsi brez posebne vojaške vzgoje,
so se Jugoslovani izkazali kot hraber narod.
Naj zapis o d tridesetletnici začetka Španske revolucije
končam o z mislijo, ki jo je v uvodu leta 1946 izšle brošurice
»Španija na braniku demokracije, svobode in miru" med
drugim zapisal avtor Mirko Košir: »Mnogo, kar se nam zdi
danes v mednarodni politiki na prvi pogled čudno,
protislovno, se nam pojasni in nam postane razumljivo, če se
spomnimo na vse tisto, kar je na diplomatskem področju
spremljalo vojno v Španiji v letih 1936 - 1939."
In Španija po Francu? Španija danes?
Zadnja trdnjava fašizma v Evropi se vztrajno ruši.
Današnje vesti iz Madrida so precej bolj razveseljive od tistih
iz prvih dni Francovih naslednikov. Španija jadra v tabor
demokracije.
(KONEC)

Končno bazen in telovadnica
T u b o d o še savna, bife in bazen za o t r o k e — Pod s treh o
že za d an republike?
Ž e nekajkrat sm o pisali o prizade
vanjih, da bi v Ribnici zgradili
plavalni bazen in telovadnico. Pred
videno je bilo celo, da bo tem eljni
kam en za ta objekt položen letos 1.
maja in nato 4. julija. 23. avgusta pa
sm o k o n č n o lahko videli, da je m ed
Šolsko in Majnikovo ulico, na
prostoru, kjer sta še pred kratkim
ras tl a krom pir in koruza, majhen
buldožer začel orati zemljo ozirom a
jo pripravljati za gradnjo športnega
objekta, v katerem bosta bazen in
telovadnica.
Zdaj bodo porušili še šolske
drvarnice, posekali nekaj drevja| P
tudi tribune ignšča TVD Partizan
bodo malo skrajšali, ker bo tam
stena športnega objekta. Po priprav
ljalnih delili se bodo začela zemelj
ska dela in
pod streho predvidom a ze

novem bra, popolnom a dokončana
pa bo seveda šele kasneje.
Telovadna dvorana bo m erila 45
(dolžina) x 22,80 (širina) x 7,50 n
(višina). N am enjena bo vsem malim
športom in tudi za šolsko telovadbo,
saj se bo lahko priredila v tri manjše
telovadnice, ki bodo imele potrebne
športne naprave. Po vsej dolžini
tx>do tribune za 1.000 do 1.200
gledalcev, pod njim i pa garderobe,
um ivalnice in ostale sanitarije.
Plavalni
bazen
bo
meril
1 1 x 2 5 m , globok pa bo 1,55 m.
Imel bo 5 plavalnih prog. Za otroke
bo še manjši bazen, ki bo meril
2 x 3 m. Tu bo tu d i savna, razen
tega pa še bife.
Predračunska
vrednost . tega
objekta je 18 m ilijonov dinajrev. Ta
sredstva je združilo 10 sofinancerjev,
M. G LAV ONJIČ

150 hektarov za potrebe
Za ruzvoj ribniškega km etijstva bo p o tre b n o zagotoviti
150 ha nove zemlje
Kmetijstvo v ribniški ob čin i je ena pomembnih panog razvoja
tamkajšnjega gospodarstva, še posebej v odročnih in okoliških
krajih. Prav zaradi, tega so razumljiva prizadevanja kmetijske
zemljiške skupnosti v Ribnici in pospeševalne službe pri KZ
Ribnica, da razvoj kmetijstva doseže razsežnosti, ki bi vsaj do neke
mere zadostovale vsakodnevnim potrebam krajanov.
T ako b o glavna naloga vseh
pristojnih organov na tem po d ro čju ,
da zavarujejo najboljšo zem ljo za

IZLET N IK O M NA RAB
Vsem, ki so se prijavili za izlet
na R ab, še nekaj podrobnosti.
O dhod iz R ibnice bo ob 5. uri,
organizator pa naproša vse, da so
na zbirnem m estu vsaj 10 m inut
pred odhodom .
Pot bo udeležence vodila prek
Kočevja, Broda na Kolpi in
Delnic do Reke, kjer bo že čakal
trajekt, ki bo vse popeljal na
Rab. Iz pristanišča bo izletnike
poseben avtobus odpeljal do
hotelskega naselja San Marino,
kjer se bodo udeleženci nastanili
in se po kratkem p o č itk u
odpeljali na ogled taborišča in
pokopališča na Rabu. Naslednji
dan se bodo po kopanju in
kosilu vrnili dom ov. H rano za
prvi dan vzem ite s seboj!

obdelavo, obenem pa da poskrbijo
za pridobivanje in izboljšavo ob sto 
ječih zem ljišč z m elioracijskim i deli.
Tako je v planu km etijske zemljiške
skupščine, da do leta 1980 m eliorira
okrog 150 ha površine, za kar bo
potrebnih 'približno 5.250.000 din.
Posebno poglavje bo tudi skrb za
razvoj specializiranih km etij, ki bi
naj s pom očjo kooperacijske dejav
nosti proizvajale tržne presežke in
tako dosegale približno enake do
h odke ' k o t v ostalih gospodarskih
dejavnostih. Take km etije bo po
trebno ustanavljati predvsem tam ,
kjer so za njihov razvoj ugodni
naravni pogoji. Število teh km etij bi
naj v naslednjih petih letih naraslo
od sedanjih 35 na 80 v letu 1980, za
njihovo m odernizacijo pa bo vlože
nih okoli 4 5.000.000 din.
Pri vsem tem je treba im eti v
mislih, da se zaradi ostarelosti
km etov znižuje število aktivnih
km ečkih prebivalcev, zato bo plani
rana rast lahko dosežena le z večjim
vlaganjem in sodobnim i agrotehni
čnim i u k re p i

„Rad jo imam,
to Ribnico”
Janez A rko je R ibničan od
pet do glave. Poznajo ga dom ala
vsi, pa tu d i tisti, ki pridejo v
R ibnico le na obisk, si ga dobro
vtisnejo v spom in. Je nam reč
vodič v ribniškem m uzeju, ob
enem pa skrbi za edini ku ltu rn i
ški pro sto r v m estu, Petkovo
galerijo.

Ribniški turizem naj dobi
mesto, ki mu po izdelkih
suhe robe in lončarstva tudi
pripada.
Ko sm o pred kratkim neko
dopoldne kramljali z njim , nam
je povedal m arsikaj zanimivega.
Najbolj ga m uči vprašanje, kaj
bo z ribniškim gradom . ,,Veste,
Petkova galerija, v kateri pripra
vimo na leto tudi po 10 ali več
predstav, im a sila m ajhen pro
stor, ki pa je a rhitektonsko zelo
lepo obdelan. Kljub tem u se
bom o verjetno selili v nove
prostore, tja, kjer se bodo že v
kratkem pričeli poročni obredi.
Resda to ni najboljša rešitev,
vendar bi s selitvijo prišli vsaj do
večjih prostorov, ki so za nem o
teno poslanstvo Petkove galerije
nujno potrebni. Sicer pa m oram
reči, da je ribniški grad zelo
obiskana tu rističn a to čk a, svoje
delo pa je tukaj že opravljala
ljubljanska televizija, ki je sne
mala oddajo o Ribnici. Nedvom 
no taki koraki veliko pripom ore
jo k popularizaciji našega kraja."
Sicer pa je Janez Arko te dni
sila zaposlen. K ot član priprav
ljalnega odbora za organizacijo
ribniškega Sejm a suhe robe,
lončarstva in drugih dom ačih
izdelkov im a dela čez glavo. „Po
svojih m očeh bi rad pripom ogel,
da bi Ribnica znova dobila svojo
tu ristič n o prireditev, ki bi zna
čilnosti Ribniške doline ponesla
izven občinskih m eja.“ Vsi, ki ga
poznam o, vemo, da bo s svojo
zagnanostjo pri delu svoje želje
tudi uresničil. Je nam reč R ibni
čan . . .
B. B.

PLA K ETE MESTA
ZA GOSTE
R ibniška kulturna skupnost je že
lani izdala plakete m esta, na katerih
so poudarjene ribniške značilnosti.
Te plakete podarjajo vsem pom em b
nejšim gostom , ki obiščejo m esto.
Najbolj navdušeni nad njimi so
bili naši izseljenci iz Kanade, ki so
pred kratkim obiskali R ibnico. Zra
ven ribniške pa so izdelane še
plakete Brega, Kočevja, O rtneka in
Turjaka.

IZ SLABEGA V „LUKSUZ“ - Pred kratkim ie prvi Rom tudi v
Ribnici dobil ključe družbenega stanovanja v bloku. Iz takšnih na
pol podrtih barak so se preselili v novo, udobnejše stanovanje.
Kako se bodo nanj privadili, bom o videli. (F oto: B. Budja)

BODO DOBILI
A V TO M A TS K O
CENTRALO?
Poštni promet je v Ribnici še
vedno dokaj slabo razvit Potrebe po
telefonskih priključkih so iz dneva v
dan večje, teh pa izredno primanj
kuje. Se posebno nezadovoljni pa so
prebivalci Loškega potoka, ker so
brez avtomatske telefonske centrale,
kar jim povzroča velike težave.
Ločani z velikim upanjem gledajo
v prihodnjo petletko, saj bi jim nova
telefonska centrala v marsičem
olajšala vsakdanje težave.

S L A D K O R ZA
Č EB ELE
Za krm ljenje čebel izven sezone
paše bo vsak čebelar dobil po
znižani ceni 5 kilogram ov sladkorja
na panj. Denar za nakup sladkorja je
že zagotovljen. F ranc Levstek jz
Loškega poto k a in Franc Vidervol iz
Dolenje vasi pa sta tudi že zadolže
na, da bosta prevzela sladkor v
koperskem pristanišču in ga razdeli
la. V ribniški občini imajo čebelarji
preko 1.000 panjev, organiziranih
čebelarjev pa je okoli 60. Neorgani
zirani čebelarji, ki jih je tu d i nekaj,
ne bodo dobili tega sladkorja.
M. G.
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Sita potujejo po svetu
Največ

ribniških sit p o tu je v ju ž n e kraje
Zadovoljna izdelovalec in k up ec

Kot poročam o na prvi
strani, bodo Ribničani v
nedeljo pripravili veliki Se
jem suhe robe, lončarstva in
ostalih dom ačih izdelkov.
Zato je prav, da tokrat
predstavimo izdelke suhe
robe, po katerih so Ribni
čani znani širom sveta.
Ze sam obisk v prodajalni
suhe robe v R ibnici vam bo
razkazal vso lepoto te obrti. Po
besedah starega prodajalca Ma
toha bo tukaj vsakdo našel kaj
zase. T udi na številnih koncertih
in drugih nastopih je prvo darilo
gostom m iniaturni krošnjar, ki
ga lahko vidim o tudi v proda
jalni spom inkov. No, to k ra t bi
vam radi predstavili sitaste
obode, ki vsak dan potujejo
širom po naši državi
Ljudje prihajajo v R ibnico iz
vseh krajev naše dežele, posebno
še iz M akedonije in Kosova. Ni
jim žal stroškov za 1.000 prepo
tovanih kilom etrov v eno smer,

Akcija „kruh”

—

da kupijo obod, ki bodo svojo
obliko dobili šele, k o jih bo
kupec sestavil in prodal kje na
jugu naše dom ovine. T akim
prizorom sm o vsak dan priča, ko
ljudje iz okolicc O rtneka in
Slemen razpošiljajo svojo robo v
številne kraje. Sami pravijo, da
bo kupcev Še v prihodnosti
dovolj in d a bo obodov vse
dotlej, dokler bo kaj gozdov.
D andanes dobiva ta način
prekupčevanja še druge oblike.
Vse pogostejša so pism ena naro
čila in potem izdelki potujejo
največkrat iz ortneške žcleziiške
postaje v dogovorjene kraje.
Marsikoga bo ob tem zanim alo,
ali sc kupcem takšni stroški
prevoza obrestujejo pri prodaji.
V razgovoru z njimi smo dobili
vtis, da nič kaj radi ne povedo
svojega zaslužka, le to, da so z
robo zadovoljni, prav tato pa
tu d i tisti, katerim pozneje svoje
izdelke naprej prodajajo. Po
vsem tem se da sklepati, da sc
tak način trgovine tudi njim
izplača..

VESELO DRIČANJE - posnetek iz vrtca na Ragovski cesti v
Novem mestu, kjer so oddelki prenapolnjeni. Stavbo dozidavajo,
tako da bo 90 novih mest za otroke na voljo šele novembra. (Foto:
R. Bačer)

2. septembra je inšpekcij
ska služba v nekaj novome
ških prodajalnah ugotavljala,
če ima kruh v štrucah,
hlebčkih in žemljah pravo
težo. Obiskali so pekarijo in
prodajalno
Špecerija
na
Glavnem trgu ter zadružno
blagovnico in Mercatorjevo
blagovnico v Žabji vasi.
Povsod prodajajo le kruh
iz novomeške pekarije Žito,
ugotovitve pa so bile nasled
nje: kjer so naleteli na topel
kruh, je imel pravilno težo,
medtem ko so štrucam do
mačega belega kruha v ohla
jenem stanju večinom a po
vsod manjkali dekagrami.
Od 10 stehtanih štruc ali
hlebčkov belega kruha sta
imela navadno le dva pravil
no težo. Žemlje in črn kruh
sta v večini primerov prav
težka, medtem ko so pri
koruznih hlebčkih in rže
nem kruhu naleteli celo na
nekaj „podaijenih“ dekagra
mov.

Trije kandidati za eno mesto
V nov om ešk e v rtce je bilo o d več k o t 6 0 0 prosilcev sprejetih 166 o t r o k — Starši ne vedo
kam z o tro k i in iščejo zveze, prosijo sami
„Prinesla sem prošnjo za sprejem v vrtec,“ je rekla v torek mlada
mamica, pa je dobila odgovor: „Tudi prošenj ne sprejemamo več.
Prošnje za prihodnje leto bom o sprejemali šele v marcu 1 977.“
Tak je
položaj
novom eških
vzgojnovarstvenih ustanov. G neča,
prenapolnjeni oddelki, pa bi starši še
radi na ta k ali drugačen način koga
spravili noter. V p etih m estnih
vrtcih: na Ljubljanski, n a Ragovski,
v Kandiji, na Drski in na Mestnih
njivah je 1. septem bra dobilo m esto
166 o tro k , kolikor jih je šlo letos iz
vrtca v šolo.

Rahla tolažba je v tem , da vrtec
na Ragovski dozidavajo in bo
predvidom a odprt za letošnji občin
ski praznik. V njem bo 90 novih
mest za m alčke. Velik napredek je
letos tudi v Novoteksovem vrtcu,
kjer so odprli dva nova oddelka,
tak o da im a tovarniška ustanova že
več kot 100 m est za svoje zaposle
ne, vendar tu d i sami izbirajo.

Komisija, ki je izbirala m ed več
kot 600 prošnjam i, je delala po
pravilniku. O dločilno je bilo število
to č k , ni bilo odobritev po znan
stvih. Kljub tem u je okrog 50
staršev prepričanih, da se jim godi
krivica, in so vložili pritožbo na
izvršilni odbor skupnosti otroškega
varstva.

P rostor imajo edinole še v Šent
jerneju, m edtem pa tu d i iz Straže
prihajajo glasovi, da bi starši želeli še
en oddelek v vrtcu.

Že po reševanju prošenj imajo cel
kup novih, tako da zdaj n iti prošenj
ne sprejem ajo več za prihodnje leto.
Posredujejo tudi odgovorni ljudje iz
kolektivov, ki bi nujno potrebovali
strokovnjaka, ta pa ne pride, če za
otro k a ni m esta v vrtcu , vendar kjer ni prostora, še miš ne pride
zraven. Posebno težko je za 3 do
4-letne otroke, katerih je največ.

Za ceno skoro nihče več ne
vpraša, čeprav so z letošnjim šol
skim letom podražili cene v vrtcu za
po p rečn o 30 odstotkov. M edtem ko
je bil do zdaj novomeški vrtec
najcenejši v Slovepiji, posluje po
novem po nekako srednjih cenah, ki
so sicer v vsakem kraju drugačne.
Ce ugotovim o, da im a v m estu
tren u tn o 5 0 0 staršev najhujšo skrb,
kam z o trokom m ed delovnim
časom , potem lahko ugotovim o
tudi, da toliko zaposlenim misli
uhajajo od dela. T udi v tem je eden

Velika gala predstava
Novom eški LABOD je na O to č c u predstavil svoj
proizvodni prog ram za pom lad in poletje 1977
Zadnji avgustovski večer je
bila v prostorih restavracije na
O točcu sicer modna revija z
vsem pripadajočim bliščem:
poklicnimi manekeni, televizij
sko napovedovalko Natašo Do
lenc in pevcem Alfijem Nipi
čem , šlo je pa za predstavitev
nove proizvodne kolekcije za
prihajajočo sezono.
Labodu sc pozna, da je iz
dolgoletne tovarne m oških srajc
postal po integracijskih procesih
m očan kolektiv z več kot- 2.000
zaposlenim i, ki uspešno posega v
dokaj m o čn o konkurenco tu d i pri
proizvodnji vrhnjih oblačil.
Kar so pokazali poslovnim part
nerjem , predvsem predstavnikom
trgovine od blizu in daleč, je bilo v
veliki večini čez 100 prikazanih
modelov ravno tisto, kar kupci
pogrešam o in si želimo. Pozna sc, da
ima Labod lastni center m ode z
razvito kreacijsko dejavnostjo, po
svetovalnico o sodobnosti o blače
nja, in da sodeluje z m ednarodnim i
m odnim i c e n tri Vendar: prodaja je
odvisna od naročil, ta pa večinom a
na dom ačem trgu prihajajo od

S N ID E N JE V P A D E Z U
K akor je že običaj, sm o sc tudi
letos 3. septem bra sešli v lovski koči
na Padcžu upokojeni delavci G ozd
nega obrata v Novem m estu. Po
budo za ta srečanja sta dala
sindikalna organizacija GG in inž.
la d o Pavec, upokojenci pa sm o je
zelo veseli. Seznanili smo se s
sedanjim položajem gozdjiega obra
ta in njegovimi uspehi, ki nas še
vedno zelo zanim ajo, obenem pa
smo obravnavali novo zakonodajo o
delovnih razm erjih.
Kar prekm alu je minil čas do
slovesa, v im enu vseh 24-upokojenih
tovarišev pa sc organizatorjem iskre
no zahvaljujemo z željo, da bi
tradicijo nadaljevali še v letu 1977.
IVAN HREN

trgovcev. Koliko imajo ti posluha za
vse novo, resnično sodobno, pa je
vprašanje. Prav /.ato se dogaja, da na
podobnih prireditvah sicer vidim o
Stvari, ki bi jim zaploskali z obem a
rokam a, če pa ravno to čez čas iščeš
v trgovinah, ni!
Labodova gala predstava z naslo
vom „M odne tendence 77“ je
pokazala v nasprotju s prejšnjim i
podobnim i vsakoletnim i priredit
vami resnične novosti v proizvod
nem program u, najsi gre za srajce in
bluze ali za moške obleke, ženske
plašče in kostim e. Kar škoda je, da
tega ne m orejo videti delovni ljudje
širšega okolja, saj bi si potem laže
predstavljali delo v tem kolektivu, ki
je na prim er lani ustvarilo za
339.741 din celotnega dohodka,
izvozilo za 6.237.000 USA (tolarjev
blaga. Letos, ko so postali s
pripojitvijo dela ljubljanskega pod
jetja T IP - TOP in novom eške kon
fekcije ROG šc večji, pa bodo samo
za sklade in interesne skupnosti dali
40.0 0 0 .0 0 0 dinarjev.
R. B.

DRVA Z
ZAM UDO
Na GG - TOZD gozdarstvo
v Novem m estu precej pojo
te le fo n i Stranke sprašujejo, kaj
je z d rv m i M edtem ko so
prejšnja leta sprejemali vplačila
m naročila čez vse poletje in je
bila dobava tak o rekoč nem o
tena, je bilo tokrat malce dru
gače: drva so bila sicer pripra
vljena, vendar globoko v gozdu
in do nedavnega ni bilo m ožno
s t i J a bi jih spravili na dovozno
pot, kam or lahko pridejo kam io
ni ponje. Ravno zato so naročila
za drva začeli sprejem ati šele
avgusta in jih strankam dobavlja
jo najprej v mesecu dni. Se
dobro, da je cena ostala lanska:
za m eter drv računajo 260 din,
prištejejo pa 20 din za prevoz.
'
/

od vzrokov, da proizvodnja upada in
storilnost ne gre navzgor.
RIA BACER

SAMO PO PR EH O D IH !
V Ž užem berku in na Dvoru so
pred kratkim začrtali prehode za
pešce na glavni cesti. Stroške bodo
družno krili krajevna skupnost,
km etijska zadruga in trgovsko pod
jetje „D olenjka‘ . Pokazali so lepo
skrb za občane in kupce, vprašanje
je le, če se bodo ti prehodov
posluževali. Narejeni so zanje in za
njihovo varnost!

GRESTE
NA IZLET ?
H ortikulturno društvo v No
vem m estu organizira izlet na
Češko in v M authausen. Ker je
še nekaj prostih m est, vabijo
interesente, naj se čim prej pri
javijo v C vetličarni na Glavnem
trgu. Tam dajejo tu d i vse potrebnp in f n r m a r iip

Novomeška kronika
KDOR NIMA VRTOGLAVICE,
BI LAHKO Š E L . . . Nejevernim
Tom ažem , ki so govorili, da novega
m osta čez K rko v L očni še dve leti
ne bo, lahko povem o, da je čez
Krko že položen glavni del konstrukcije. Iz L očne na Ragovo bi
lahko peš že prišli, je pa prepove
dano, ker je tam še delovišče. Most
pa je lepo videti, če greste na
sprehod do Ragovega.
LJUBITELJI
KARATEJA
se
lahko vpišejo v klub, in sicer ob
sredah in petkih o d 12. do 21. ure.
T ako piše na opaznih lepakih, ki
visijo po vsem m estu, imajo pa to
napako, da so pisani v pravi
spakedranščinl
RODILA JE Marija Gregorščanec
iz Kettejevega drevoreda 44 A ntona.
PRETEKLI TEDEN je bilo 41
darovalcev k rv i o d tega 9 iz
Novotcksa, 7 iz Novograda, 6 iz
Novolesa, 6 iz IM V, 5 iz Krke in 8
ostalih občanov. Hvala!
NA T R ŽN IC I so v ponedeljek, 6.
septem bra, prodajali zelje po 6 din
kilogram, glavnato solato po 25 din,
endivijo po 20 din, peso po 12 din,
korenje po 16 din, fižol po 16 do 20
din, paradižnike po 8 do 10 din
kilogram , papriko po 12 din. Sadje
je im elo naslednje cene: breskve 10
din, jabolka 5 do 15 din, hruške 14
din, grozdje 12 do 15 dinarjev.

Ena gospa je rekla, da je v
novomeških trgovinah našla ita
lijansko blago za obleke. Na
vdušena je blago kupila, doma
pa ugotovila, da je v blagu
polno napak. „Blago sem vrnila,
po drugega grem raje v Novoteks. Z napakami ga imajo tudi
tu, pa boljše in cenejše," je
rekla.
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Septembra štipendije za maj
Solidarnost odpovedala? Tako se ne m ore nadaljevati, zato v Brežicah predlagajo
sp re m e m b e v sistem u štipendiranja — V o b čin i še ta mesec revizija štipendij
Na vprašanje, kje dobiti 670 tisoč dinarjev za izplačilo zaostalih
štipendij, v Brežicah ne vedo odgovora. Na seji skupne komisije
podpisnic samoupravnega sporazuma o štipendiranju in izvršnega
odbora sklada za štipendiranje, kateri so minuli teden prisostvovali
predstavniki družbenopolitičnih organizacij, občinske skupščine,
Zavoda za zaposlovanje in Kluba posavskih študentov, so se
Brežičani zavzeli za spremembo štipendiranja, predloge pa bodo
posredovali republiški skupni komisiji.
Konec avgusta so študentom ,
vajencem in dijakom iz brežiške
o bčine izplačali šele štipendije za
maj, torej s trim esečnim zaostan-

NOVO V
BREŽICAH
PORAVNALNI SVETI USPE
ŠNI. - V brežiški občini je dvanajst
poravnalnih svetov. Med njimi je
najbolj delaven poravnalni svet na
Bizeljskem, saj je v m inulem letu
obravnaval kar 79 zadev. Tudi v
Cerkljah se je svet dobro obnesel.
Na dnevnem redu je imel 15 spornih
problemov. Po številu obravnavanih
zadev sledi Dobova s 7 primeri,
m edtem ko so ostali sveti obravna
vali le po eno do tri zadeve. Sodišče,
ki vodi evidenco nad njihovim
delom , z zadovoljstvom ugotavlja,
da so sveti večino zadev uspešno
rešili.
BLIŽA SE TEDEN KOMUNI
STA. - V tednu Kom unista, ki bo
od 4. do 10. o ktobra, bodo
družbenopolitične organizacije v
občini ocenjevale uresničevanje kul
turne politike v delovnih kolektivih
in krajevnih skupnostih. Vodilno
geslo letošnjega tedna Kom unista je
„Človek, delo, k ultura".
NA JVECJI NISO RAZOČA RA
LI. - Za deset večjih delovnih
kolektivov v brežiški občini ugotav
ljajo, da je imela akcija za cestno
posojilo dober odziv, saj se j e .
izreklo zanj do 95 odst. zaposlenih.
Med tem i organizacijam i so: Tovar
na pohištva, Trgovsko podjetje Po
savje, Livarna Dobova, Jutranjka,
Slovin, Agraria, Petrol in še nekate
re. Precej slabše so se odrezali pri
Prevozu, kjer je bil odziv do začetka
avgusta kom aj 60-odstoten.

BREŽIŠKE VESTI

kom . Na tek o če bi lahko prišli v
prim eru, če bi dobili m anjkajočih
670.000 din. V o bčini se zbere na
mesec po 110 tisoč din, za 400
upravičencem
pa
potrebujejo
380.000 din.
Med vzroki za zaostanke so
ponovno našteli zam ujanje in poši
ljanje pom anjkljivih podatkov odgo
vorne službe pri občinski skupščini,
predvsem pa reševanje prošenj med
letom ; teh je bilo kar 70. To sicer ni
bilo v nasprotju z dogovorom in
merili, vendar je bil denar za
solidarnostno pom oč v republiki že
razdeljen. Potem takem v sedanjem
sistemu nekaj ne velja.
V razgovoru so menili, d a je treba
poostriti merila za pridobitev štipen
dije, om ejiti razpisne roke, pred
vsem pa doseči doslednejše podelje
vanje kadrovskih štipendij, da se bo
zmanjšal pritisk na zetuzena sred
stva.
V brežiški občini bodo ta mesec
opravili revizijo štipendij. Ta je ob
velikem pom anjkanju denarja nujna,
saj na prim er dijak, ki se hrani in
'tan u je dom a, ne potrebuje toliko

kot njegov vrstnik, ki
oskrbo v dijaškem dom u. Od 216
štipendistov srednjih šol jih je le
kakih 100 v internatih. Preverjali
bodo tudi dohodke v družinah, ker
marsikdaj podatki niso točn i, če
prav jih sporočajo delovne organiza
cije. Ti ukrepi sicer obetajo prihra
nek, ne m orejo pa vplivati na razliko
ozirom a na izplačilo trim esečnega
zaostanka iz solidarnostnih virov
republike.JOŽICA TEPPEY

NOV MOST
Č EZ KRKO
V vasi Boršt pri Cerkljah so v
nedeljo, 5. septem bra, izročili
prom etu nov most čez Krko.
Zgradili so ga vojaki, denar pa so
prispevali občani in krajevna
skupnost Cerklje. To je že drugi
most, ki so ga to poletje odprli
na Cerkljanskem . V avgustu so
dokončali m ost v Cerkljah, ki so
ga prav tako gradili pripadniki
JLA iz cerkljanske garnizije.
Stari m ost na Borštu je bil zaprt
za prom et od 1973. leta daljfc,
most v Cerkljah pa poldrugi
meseč pred obnovitvijo. Za pre
bivalstvo je bilo to zelo nerodno,
saj imajo ljudje zem ljo\ha obeli
bregovih reke, zato sa kdm aj
čakali, da jih m ostovi , spet
povežeta.
V'

VOJAKI - GRADITELJI MOSTU. V vasi Boršt pri Cerkljah so
pripadniki JLA zgradili nov most čez Krko. Posnetek kaže naglico
pred otvoritveno slovesnostjo v nedeljo, 5. septembra. Dež je
graditeljem m očno nagajal in bi bil skoraj povzročil zamudo. Prvi
most so tod zgradili 1939. leta, predtem pa je čez Krko vozil brod.
(Foto: Jožica Teppey)

Z asfaltom do zadnje vasi
V prihodnjih štirih letih še 80 km gladkih o b čin sk ih in krajevnih cest — Velik delež
delovnih organizacij in o b č a n o v v krajevnih skupnostih
Letos bodo v krški občini asfaltirali nekaj manj kot 30 km cest,
23 po letošnjem programu, drugo pa je zaostanek iz preteklega
leta. Do zdaj so asfaltirali odseke Pijavsko — Lomno, Veliki Trn —
Sm ečec, Kalce - Lepa vas, Raka - Dolenja vas, Senovo Srebotno in Senuše — Ravni. Del razpoložljivega denarja so
namenili tudi za mestne ulice v Krškem.
Za asfaltiranje imajo vse priprav
ljeno na odsekih Podbočje - Dobra
va, Kostanjevica - Orehovec, Gorica
Hrastje, Brestanica - Anže,
Leskovec - Veniše, Krško - Kre
m en, odsek pri Dolenji vasi in 2 km
cest v senovski krajevni skupnosti.
Jedrska elektrarna bo m odernizirala
cesto Leskovec - Žadovinek, ker
preusm erja reko Savo, da bodo v
stari strugi zgradili jez.

K ršk e
n o v ic e
DODATEK ZA ROME. - Skup
nost otroškega varstva v krški občini
se je posebej zavzela za otroke
Romov. O troški dodatek dobijo
starši tistih otrok, ki obiskujejo
osnovno šolo v Velikem Podlogu, v
obliki živil. Nakazilo za hrano da
socialnovarstvena služba v trgovino
Agrokom binata v Velikem Podlogu,
to pa spodbuja starše, da svoje
otroke rednejc pošiljajo v šolo.

V prihodnjih štirih letih bodo v
občini asfaltirali še 80 km občinskih
in krajevnih cest in tudi manjše
kraje boljo povezali med seboj.
Prihodnje Jcto bo na vrsti dva
kilom etra dolga cesta od Ravni do
Velikega Trna. Za hribovite kraje bo
to velika , pridobitev. Že letos
uvajajo reano • avtobusno krožno
progo Krškd - Veliki T rn - Senuše
- Leskovec. Z asfaltom so doslej
rišli najdlje v hribe na cesti
ijavško - Lom no, ki je bila o dprta
konec avgusta.
Novo cesto, vendar za sedaj še
brez asfalta, je dobila' tudi vas
Vodenice nad Kostanjevico, kjer bo
19. septem bra srečanje borcev Gor
janskega bataljona in aktivistov
gorjanskega obm očja. Do Vodenic
pelje šest kilom etrov dolga cesta, ki

P

je bila do zdaj težko prevozna
kolovozna pot. Zgradili so jo tako,
da je vse pripravljeno za poznejše
asfaltiranje. Pri gradnji sta sodelovali
kostanjeviška in šentjernejska kra
jevna skupnost oz. krška in novo
meška občina.
To jesen bodo stekla pripravljalna
dela za m odernizacijo republiške
ceste Raka - Studenec, v naslednjih
petih letih pa bodo asfaltirane vse
republiške ceste v krški občini.
J. TEPPEY

PO ZO R N O ST CESTAM
Prebivalci v delovnih organizaci
jah in krajevnih skupnostih so vedno
znova pripravljeni prispevati delež
za ceste v dom ači občini. Lani so
občani zbrali za ceste 774.000 din v
denarju, v delu pa so prispevali za
300.000 din vrednosti. T udi letos
bo njihov delež precej velik, z
denarjem občinske skupščine pa
bodo njihovi zneski nekajkrat ople
meniteni.

M:>+»

Varstvo poslej za 180 otrok
Dogradnja vrtca v Trebnjem naj pom aga razbrem eniti starše skrbi za m alčk e m ed d e lo m
in usposabljanjem — S o d o b e n vrtec nared prej k o t v letu dni
V vrsti prireditev in otvoritev med več kot enotedenskim
praznovanjem praznika občine Trebnje je 1. septembra predsednik
izvršnega odbora skupnosto otroškega varstva Peter Šemrov izročil
ključe novih prostorov vrtca ravnatelju trebanjske osnovne šole
Štefanu Kaminu.
O bčinsko središče se spet lahko
pohvali z lepo pridobitvijo, ki bo še
kako prišla prav vse številnejšim
mladim delavskim družinam v hitro
razvijajočem se mestu. Montažni
Marlesov vrtec je lahko odprl duri
prej k o t v enem letu. Prva zemeljska
dela so se nam reč začela lanskega
oktobra. Še do nedavnega je bila
trebanjska o b č in a po prostoru za
otroško varstvo med petim i sloven
skimi občinam i prav na repu.
Z dogiadnjo vrtca so pridobili
393 kvadratnih m etrov pokritega
prostora, od tega je samo za
igralnice na voljo kar 181 kvadrat
nih metrov. V času gradnje so
projekt prilagodili tudi za otroške
jasli, saj ima nemalo družin skrbi,
kam z d o jen č k i V prvotnih prosto
rih vrtca in novem delu bo skupno
prostora za varstvo 180 otrok. Novi
del vrtca je veljal 3,12 milijona
dinaijev, če pa bi gradili jasli
povsem na novo, bi jih to stalo še
dosti več. Del Marlesovega k ratk o 
ročnega posojila je že odplačan
(886.000 dinarjev), preostali dolg pa
morajo poravnati do prihodnjega
marca. Prijetni prostori vedno znova
spodkopujejo tu in tam še prisotne

pomisleke proti m ontažni gradnji.
Trebanjski šoli je uspelo pridobiti
tu d i strokovni kader, predvsem
vzgojiteljice in m edicinsko sestro.
Predsednik Šemrov je o b tej priliki
poudaril potrebo po jpadnji vrtcev v
Velikem Gabru in Š entrupertu. V

DESET LET
V TR IM U
V soboto, 4. septem bra, ko
hkrati z občinskim praznikom
praznujejo svoj praznik tudi
delavci Trim a, je b ili na skupni
seji delavskega sveta in vodstev
družbenopolitičnih organizacij
podeljenih osem priznanj delav
cem za 10-letno delo v tovarni.
Priznanja so prejeli: inž. Ivan
Gole, inž. l-ranc Zidar, Janez
Cugelj, Anka Gabrijel, Stane
Perše, Alojz Trkovnik, Maks
Korelc in A lbert G olob. Pionirji
trebanjske osnovne šole so na
vzočim pripravili lep kulturni
spored.

V četrtek se je sestal kom ite občinske konference ZK v Sevnici
skupaj s člani komisije za družbenoekonomske odnose ter
obravnaval polletne obračune gospodarstva v občini. Splošno
stanje ni ravno najboljše, posebno kritično pa tudi ni. Vprašanjem
gospodarjenja morajo posvetiti vso pozornost osnovne organizacije
ZK, saj je treba v slehernem kolektivu že v tem mesecu sprejeti
temeljito oceno stanja in sprejeti ustrezne ukrepe.
Predsednik komisije za družbenoekonom ske odnose pri kom iteju in
predsednik
občinske
skupščine
Janko R ebernik je na seji podal
obsežen pregled, predvsem pa, kako
se letošnje gospodarjenje ravna po
sprejeti občinski resoluciji in drugih
dokum entih. Letos sc pri polletnih
obračunih prvič pojavlja več delov
nih organizacij z izgubami, vendar
le-te verjetno ne bodo ostale do
konca leta. Vse kaže, da se, če v
kom unalni in stanovanjski politiki
ne bo korenitejših sprem em b, Ko
m unalno stanovanjsko podjetje do
konca leta ne bo izkopalo iz težav.
V podjetju m orajo nadrobno pre
tehtati izpolnjevanje ukrepov, ki so
bili letos spiejcti na skupni seji
kom iteja in kom unistov iz tega
kolektiva, nakar naj bi vsa stvar

SK R B ZA Č R E D O
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Iz kraja v kraj
ŠE MARSIKAJ MANJKA Obiskovalcem nove m okronoške šo
le je lahko padlo v oči, da je
prenekatera učilnica še prazna,
manjka nam reč oprem a. Le-te doba
vitelj Slovenijales ni mogel poslati,
ker je nimajo na zalogi. Vse to je
seveda že plačano, zato ni bojazni,
da bi nova šola ostala gola. Podobno
je tudi z zunanjo ureditvijo, kjer je
graditelje otvoritev ravno tako malo
prehitela. Predvsem slabo vreme jo
je pri slednjem najbolj zagodlo.
DOM IN CESTA - V torek je
bila v prostorih osnovne šole v
Dolnji Nemški vasi seja odbora, ki si
prizadeva zgraditi tak gasilski dom ,
da bo v njem prostor za shajanje
družbenopolitičnih organizacij v
krajevni skupnosti. Ravno tako so se
pogovarjali o m ožnosti, da bi m orda
le še letos uspeli dobiti asfalt skozi
Ponikve.

TREBANJSKE NOVICE

Polletni izvoz 82 milijonov dinarjev, lani le 27 — Doseženi družbeni proizvod o d s to p a od
o b čin sk e resolucije za polovico — Tem eljite ocene v gospodarstvu in negospodarstvu

prišla ponovno pred kom ite. Kazno
je tudi, da je izguba v nekaterih
tozdih Jutranjke prehodna, pred
vsem zaradi večjih zalog jesenskozimske kolekcije. Njena prodaja že
ustvarja ugodnejšo sliko. Marsikje ne
bi izkazovali izgube, če bi se
upoštevala fakturirana realizacija ali
pa bi se, kot na prim er v Stillesu,
kjer so pičla dva dneva po polletju
obračunali lep izvozni posel, poka
zala mnogo bolj razveseljiva slika.
Povečan izvoz potrjuje, da si
kolektivi prizadevajo sami iskati
izhod. T ako se je prodaja na tuje
skoraj potrojila v primerjavi z '
lanskim polletjem , m edtem ko je
uvoz narastcl le neznatno. Z a s t a 
vo" pri izvozu nosi Lisca, žal tudi
precej uvaža, tak o da ji ne ostane
dosti. Pom emben je tudi sklep
kom iteja o nujnosti tem eljite ocene
družbene režije, ki jo je treba

VNETI ZA A SFA LT

— „ATOMSKA“ DOBIVA „STREHO“ . — Gradbišče naše prve
jedrske elektrarne je tudi v teh dneh izredno živo. Glavna aktivnost
je sicer na zaščitnem hramu, ki bo kmalu dobil „kapo“ , končan pa
je tudi že 72 m visoki meteorološki stolp. Medtem pa grade še
pomožno reaktorsko in turbinsko zgradbo ter opravljajo
predinontažo kondenzatorja. Pričela so se tudi pripravljalna dela za
gradnjo savskega jezu. izvajalci dohitevajo roke in so v glavnem
nadoknadili vse zamujeno, i Foto: Vlado Podgoršek)

Mokronogu je to vprašanje reše' •
hkrati z izgradnjo nove šole pod ei i
streho.
A. ŽELEZNIK

Režijo po doprinosu, ne naslovih!

Krajani Hudega Brezja v KS
Studenec si prizadevajo, da bi dobili
kaj asfalta. Prizadevajo si, da bi ga
potegnili vse od Rovišča do Cerov
ca. Nekateri so pripravljeni prispe
vati celo po star milijon, pa tudi po
dva milijona dinarjev. Pravijo, da so
minuli teden na ta način imeli
zagotovljenih že 200.000 dinarjev.

IMPRESIONISTI V GA LERIJI.
Do 19. septem bra si krško
občinstvo še lahko ogleda dela
slovenskih
impresionistov Ivana
Groharja, Riharda Jakopiča, Mateja
Sternena in Matija Jam a. Razstavo
je posredovala Narodna galerija iz
Ljubljane. Zares vredno si jo je
ogledati, saj je to redka priložnost
za srečanje s svetovno znanimi
slovenskimi slikarji.
OBETI ZA DOBRO LETINO.
Vinogradi bodo letos dobro ohrodili, vendar bo grozdje kislo, če bo
septem ber še naprej tako muhast.
Zdaj je čas, ko bi potrebovali več
sonca, da bo pridelek ne le obilen,
am pak tudi kvaliteten. Sadje slabše
kaže. Letino je prizadela pozeba,
nato pa še suša.

VESELJE OB NOVEM IGRIŠČU - Nace Bukovec, telesnovzgojni delavec na trebanjski osnovni šoli,
je predzadnjo sredo povedel mlade športnike na novo igrišče, ki g a je šola že tako dolgo potrebovala.
Igrišče so pred številnimi gosti nemudoma preskusili z medšolskimi igrami. (Foto: Železnik)

Kmetijski kom binat Zasavje iz
Sevnice sc je že od vsega začetka
vključil v akcijo slovenske Zadružne
zveze, kako zagotoviti čim več
krme, da zaradi letošnjih sitnosti z
vremenom rejci ne bi zmanjševali
staleža živine. Med km eti je že
okrog 130 ton izredno dobre
koruze, za katero so kooperanti
lahko dobili tudi posojilo. R ačuna
jo, da bo te koruze po ugodni ceni
šlo med kmete okrog 200 ton.
Možnosti so, da dobijo tudi ječm en
in oves, kar bi bilo še posebno
dobrodošlo. Izvršni svet občinske
skupščine je na seji v petek sprejel
tudi priporočilo, da tozdu za
kooperacijo pomaga v tej akciji tudi
zemljiška skupnost.

DOLENJSKI UST

NOV A T R G O V IN A
- IN O C ENAH
Brez kakšne posebne sloves
nosti je v preurejeni sušilnici
oglja v Sevnici za postajo milice
začela poslovati nova trgovina
Kmetijskega kom binata Zasavje
s km etijskim i stroji, orodjem in
drugimi proizvodi za km etijsko
reprodukcijo ter rezervnimi deli.
Zaenkrat je trgovina o dprta od
7. do 15. ure, če bi sc pokazalo
potrebno, pa naj bi bila odprta
tudi dlje.
Izvršni svet občinske skupšči
ne je v petek proučil ugotovitve
tržne inšpekcije o cenah km etij
skega m ateriala, ki v glavnem ne
odstopajo, razen pri nekaterih
zaščitnih sredstvih. Posebno pri
km etijskih strojih so celo ugod
nejše kot v Posavju. V delegat
skem gradivu za občinsko skup
ščino bodo delegati prejeli pri
merjavo med trgovinam i v Po
savju, kjer bodo lahko videli, da
trditve o draginji kmetijskega
m ateriala v Sevnici ne držijo.

vrednotiti po doprinosu, ne p a po
naslovih. Delo pri sistemizaciji de
lovnih mest poteka marsikje prepo
časi, kar povzroča tudi kadrovske
težave, o čem er naj bi spregovorila
po sc tma konferenca ZK v de
cembru.
A. Ž EL E ZN IK '

O K R E P IT E V
Na seji kom iteja občinske konfe
rence ZK v Sevnici m inuli č etrte k so
izvolili za organizacijskega sekretarja
Maksa Popelarja, uslužbenca v od
delku za narodno obram bo pri
občinski upravi in dolgoletnega
družbenopolitičnega delavca. Na ko
m iteju naj bi delal poklicno že v tem
m esecu. Sekretar kom iteja bo še
naprej nepoklicno proff. Jože Bogo
vič, ki je bil ponovno imenovan za
ravnatelja osnovne šole Savo Klad
nik v Sevnici.

SE V N IŠK i
PABERKI
MALOMARNOST Mirenski
prireditelji srečanja kurirjev in vezi
stov v nedeljo v tem kraju so se
vsekakor potrudili. Med drugimi so
tudi na križišču za cesto proti
Mokronogu pri Boštanju napeli trak
nad cesto v počastitev shoda. Sama
cesta je bila polna kotanj. Pri
Vodalah bo zaradi posedanja izgini
lo v Mirno skoraj že vse cestišče,
česar pa zaradi višje sile še ne gre
šteti v tako zlo cestarjem. Nič
drugega kot m alom arnost pa ne
m orejo biti prava jezera na notra
njem robu cestišča ob hribu nižje ob
cesti, kjer se lahko avtom obili ob
vsakem večjem dežju kopljejo. Za to
republiško ccsto skrbi delovodstvo
novomeškega Cestnega podjetja v
Sevnici.
CAKAJE NA NEZGODO - Že
pred 14 dnevi dirkaško nastrojeni
audi CE 4 7 4 -0 1 ni mogel drugače
zvoziti priključka na novi m ost v
Sevnici, kot da je butnil v železno
ograjo o b pešpoti. Nepridipravi
obračajo odlom ljene železne palice
kot polž roge, m enda zato, da ja
kdo ne bi prišel bliže in celo telebnil
v reko.

SEVNIKI VESTMI

11

Vroče razprave o mrzli kurjavi
O dragem ogrevanju stanovanj v Kočevju in o o d n o s u do stanovalcev
Bliža se spet zima in podobno kot že 7 let doslej ni nič
ukrenje nega, da bi bilo b odoče centralno ogrevanje Kidričeve ulice
v Kočevju urejeno tako, da bi bili stanovalci zadovoljni s toploto in
ceno. V ečina jih negoduje zaradi preslabe toplote, čeprav je tudi
cena visoka.
Samoupravna stanovanjska skup
nost (ki pa ie v resnici še vedno le

občan
vprašuje

o d g o v a rja

- Je samoupravna stanovanj
ska skupnost po sedmih letih
Pritožb zaradi slabega central
nega ogrevanja ukrenila kaj
učinkovitega?
- Seveda je. Zagrozila je s
tožbo vsem, ki nočejo do
zadnjega zaračunanega dinarja
Plačati pretirano dragega, a
kljub tem u zelo slabega gretja.

DROBNE IZ
KOČEVJA
. SUMLJIVE V O ŽN JE - Mopedov
111 koles s pom ožnim i m otorji, ki ne
gredo hitreje o d 50 km na uro in jih
ni treba registrirati, je v Kočevju
nuiogo. T udi izpiti za te voznike
niso potrebni, vendar pa s tem ni
rečeno, da jim ni treba upoštevati
cestnih predpisov. O čitno mislijo
tako predvsem otroci, ki se vozijo
•nuno vseh prom etnih znakov in
celo po zelenicah parkov. Kaže, da
t?ko mislijo tudi nekateri starši,
sicer ne bi pustili šolarjev, da se
v°zijo s kolesi po m estu, pa tudi
mladeničev s predelanim i m opedi
brez izpušnih cevi ne. Narediti bo
treba red. Če starši nimajo časa
opozarjati otrok, naj naredi red
milica!

KOfiEUSKE NDU1GE

Stanovanjsko podjetje) je pokrenila
le to, da je poslala tistim stanoval
cem, ki niso plačali junijskega
obroka za ogrevanje, opom in pred
tožbo.
Stanovalci pa raču n a ogrevanja za
junij niso plačali zato, ker ogrevanje
v kurilni sezoni ni bilo zadovoljivo
(na kar opozarjajo nekateri že 7 let,
drugi pa celo že več), drugi pač
upravičeno sum ijo, da nekaj s ceno
ne more biti v redu. Hišni svet
Kidričeve 1 in 3 je svoj sklep
utem eljil tako: ..Centralnega ogreva
nja za junij ne plačam o, ker
odgovorni od SSS, KS, ZK in
občinske skupščine vseh 7 let
(odkar jih opozarjam o ustno, pisme
no in z obvestili v časopisju) niso
ukrenili ničesar, da bi res dobili
to p lo to , ki jo plačam o, in da bi
ogrevanje Kidričeve ulice trajno in
pam etno u re d ili. . Stanovanja so
nam reč mrzla kljub centralnem u
ogrevanju. N ekateri kurijo zato
električne in plinske peči, drugi pa
zmrzujejo.
Centralna kurjava v Kočevju se je
iz lanske na letošnjo kurilno sezono
podražila za 42 odstotkov, čeprav se
je še občutneje podražila iz predlan
ske na lansko sezono in čeprav je s
sam oupravnim sporazum om dogo
vorjeno, da se lahko cene kom u
nalnih storitev podraže v letu dni za
o b č u tn o manj. Vendar so podražit

ve utem eljili tako, da to ni kom unal
na usluga in torej ni pod kontrolo
cen, am pak da so to presežki pare
kem ične tovarne. Iz tega se da
sklepati, da je pač para vračunana v
cene proizvodov kem ične in da bi
torej morala biti zelo poceni ali celo
zastonj. In kako je v resnici?
V Ljubljani stane ogrevanje stano
vanja, ki meri 57 kv. m, 243 din na
mesec, se pravi v letu dni 2.916 din.
V Kočevju velja ogrevanje enako
velikega stanovanja 4.228,90 din.
Nekateri so plačah 3.725,40 din ah
kar 809,40 din več k o t v Ljubljani,
vendar so zato dobili opom in pred
tožbo, da m orajo plačati še 503,50
din (in še 5 din stroškov za
opom in), „sicer bodo izterjani sod
nim potom , kar bo stroške še
povečalo."
V denarju ozirom a odstotkih
izraženo, je ogrevanje v Kočevju za
preko 4 0 odstotkov dražje kot v
L jubljani Dejansko pa je ogrevanje
v Kočevju kar nekajkrat dražje, saj
je v kočevskih stanovanjih tem pera
tura grelcev največkrat taka, da jih
lahko držiš z roko, razen tega traja v
Ljubljani ogrevanje vseh 24 ur na
dan, v Kočevju pa le določeno
število ur na dan.
Stanovalci nestrpno čakajo tožbe
in sodbe, saj so prepričani, da bo
izrečena ,,v im enu ljudstva", se
pravi pravično. Še nestrpneje pa
čakajo, da bo Stanovanjska skup
nost res postala sam oupravna ter
sam oupravno in pam etno reševala
zadeve na pravem koncu, ne pa se
tožila s stanovalci
JO Ž E PRIMC

KROMPIRJA JE MALO - Kmetje pravijo, da je letos celo za nekaj ur naprej težko napovedati,
kakšno bo vreme. Žuničevi iz Vranovičev pri Črnomlju so im eli minuli teden srečo. Sonce je dodobra
posušilo zemljo in s pobiranjem krompirja niso imeli veliko težav. Njihova bera je dokazala, da bo
letos krompirja bolj mak). (F oto: Janez Pezelj)

Prvošolske klopi se praznijo
G ed e na podatke m atičnih uradov o porastu oziroma padcu
rojstev v črnomaljski občini predvidevajo, da se število učencev v
štirinajstih osnovnih šolah, kolikor jih je v občini (sem je všteta
tudi črnomaljska posebna osnovna šola), do 1980 ne bo kaj prida
povečalo.
V šolskem letu 1 9 7 3 /7 4 si je v
osnovnih šolah v občini nabiralo

B E L O K R A N JS K A
ALI R E G IO N A L N A ?
V sredo, 1. septem bra, se je v
Č rnom lju sestal iniciativni odbor za
ustanovitev
turistične
poslovne
sk u p n o sti Dogovorili so se, da
m orajo najprej pripraviti tem eljito
analizo, na podlagi katere se bodo
pristojni organi odločili, ali bo to
belokranjska ali regionalna skup
nost.

P R IPR A V E NA
K O N FE R E N C O ZK
,

V sredo, 15. septem bra, bo seja

I občinske konference ZKS Č rno

Prvi šolski dan so v Kočevju pomagali urejati promet tudi
pioniiji-miličniki. Opazili smo, da so šolarji previdneje prečkali
ceste kot njihovi starši. (Foto: Primc)

melj. Gradivo zanjo pripravljata dve
komisiji; pod prvo to č k o bodo
obravnavali uresničevanje resolucije
ZKS na področju vzgoje, izobraže
vanja in kulture; druga komisija pa
bo pripravila gradivo za oceno
I poteka javne razprave o osnutku
I zakona o združenem delu.
Na konferenci bodo tu d i določili
to čen datum „T edna K om unista",
ki naj bi pripom ogel k poživitivi
kulturnega življenja v občini in
utrditvi sam oupravne zasnove kultu-

znanje 2322 učencev, v naslednjem
letu se je to število zmanjšalo na
2274, leta 1980 pa naj b i osnovno
šolske klopi drgnilo 2351 učencev,
kar pom eni le tri o dstotke več kot
lani. Zaradi prem ajhnega števila
učencev so v lanskem šolskem letu
ukinili šoli v T alčjem vrhu, katero je
leto prej obiskovalo le še enajst
učencev, in v Ziljah, kjer jih je bilo
trinajst. T udi na drugih šolah je
število učencev upi dalo, sai je bilo v
lanskem šolskem letu le v Črnom lju,
Sem iču, Črešnjevcu in v posebni
osnovni šoli vpisanih več učencev
k o t leto prej, povsod drugje pa se je
število zmanjšalo. Solo v R ožnem
dolu je v letu 1 9 7 3 /7 4 obiskovalo
dvanajst učencev, leto za tem je bil
eden manj in tu d i v letu 1980 se to
Število, k o t kaže, ne bo zvečalo.
V endar naj bi se do konca
srednjeročnega obdobja bistveno
izboljšala kvaliteta pouka, k o t za
htevajo kongresne resolucije ZKJ in
ZKS o družbenopolitičnih ciljih
vzgoje in izobraževanja. Povečalo se
naj bi število otrok, k i obiskujejo
m io
šolo, in število učencev,
vključenih v podaljšano bivanje; na
enega učitelja naj bi 1980 prišlo le
še 14,3 otrok (1974 21,6); odstotek
učencev, ki so uspešno zaključili
šolanje,- se naj bi od sedanjih
67 odst. povečal na 85 odst. Več
pozornosti bo treba posvetiti idejno
sti vzgojnoizobraževalnega procesa,

~ Bo novi športni objekt s
telovadnico, bazenom, savno in
bifejem rentabilen?

- Praksa je pokazala, da v
Ribnici in v vsej občini še
noben bife ni posloval z izgubo.

ČREPINJE IZ
L0NČARIJE
SLABA CESTA - Cesta od So
dražice p roti Loškemu poto k u je zef° jam asta, vijugasta in slabo vzdrže
vana. Med zadnjim obiskom LoškeBa potoka smo že malo naprej od
*agovke naleteli na osebni avto, ki
•e mu je odlom ilo kolo, na pol poti
Sodražice do Loškega potoka pa
•e na tovornjak, ki m u je na ovinku
°dneslo tovor na tla.
. P otočani imajo prav, da zahteV*K> za to cesto čim prej asfalt.
FR IZ E R SE SELI - Po več letih
Uspešnega dela v Šeškovi ulici v
Ribnici se brivsko-frizerski salon
•om aža Sulentiča seli na Gorenjsko
^ s to k stari b a n k i T u je nekaj 10 m
»ran že Juvančev frizerski salon,
J®1 pom eni, da bo konkurenca za
»ranke ostra. Ribničani ugibajo,
Jt(to bo imel več dela. Nekateri
“ dijo, da bo uspeh odvisen od
“ Pote osebja v brivnici, drugi pa, da
od lepote frizur, ki jih bo osebje
sposobno u re d iti

NEDELJA NA GRMADI - Na
oglasni deski pri pošti v O rtneku je
sPet veliko fotografij na tem o
•popoldne na Grm adi". Kaže, da
fen turistično društvo orm ao a pri
kazati lepote te svoje planinske
Postojanke, ki je priljubljena to čk a
*ja izletnike o d Ljubljane do Ko
čevja, pa tudi o d drugod.
M. G.

REŠETO

Pom anjkanje učil in učnih pripo
m očkov, nestrokovna zasedba de
lovnih mest, visok o dstotek vozačev
(kar 23,7 odsto tk a učencev je
oddaljenih več kot 4 km od šole),
nezadostno razvito podaljšano bi
vanje, skorajda popolno izostajanje
organizirane svetovalne službe na
šolah, vse to kaže, da ribniškem u
osnovnem u šolstvu ne cvetijo rože.
Če si podatke pobliže ogledam o,
smo si kaj h itro na jasnem , kaj vse
čaka ribniško izobraževalno skup-

P R IM A N JK U JE
U S L U 2 N O S T N E OBRTI
/ e dalj časa je v Ribnici č u ti t
pom anjkanje uslužnostnih o b rtn i
kov, ki jih občani najbolj potrebu
jejo. Manjka predvsem ekspres čev
ljarjev, krojačev in podobnih ob rt
nikov, zraven tega pa tudi servisnih
delavnic za popravilo gospodinjskih
aparatov.

O G R E V A N JE
V kotlovnici osnovne šole
v Ribnici so pravkar monti
rali nove peči za centralno
ogrevanje, ki imajo zmoglji
vost 2 milijona kalorij. Te
peči bodo ogrevale razen
vseh treh šolskih zgradb še
novo športno dvorano in
plavalni bazen ter vodo v
njem, prostore TVD Parti
zan, in če bo zmogljivost
dovoljevala, še prostore no
vega vrtca. Denar za nakup
peči sta priskrbela občinski
SIS za izobraževanje in za
telesno kulturo.

PERE JO DEŽ - Dopustov je
konec, lastniki prikolic za leto
vanje pa so te spravili na
dvorišča, kjer jih neusmiljeno
pere dež.

LETOS V REDU - Polletna
bilanca poslovanja črnom aljske knji
žnice je pozitivna; k ulturna skup
nost pa je letos plačala 70 tisočakov
za pokritje izgub v letih 1973 in
1975. Letos je kulturna skupnost za
redno dejavnost knjižnice nam enila
240.000 dinarjev in tak o je knjižni
ca dobila največ o d vseh uporabni
kov.
ČRNOM ELJ V AVSTRALIJI? Plakat z angleškim besedilom je
prejšnji teden vabil Črnom aljce na
nacionalni eksperim entalni teater
nekega iluzionista Angela Parme. Iz
plakata se je dalo zvedeti, da
„sloviti“ Angelo to k rat prvič go
stuje v - Avstraliji. Angleški tekst je
obljubljal dve uri čudovite zabave.
Pod tem plakatom je še eden v
srbohrvaščini pozival obiskovalce na
to čn o st in opozarjal, da je „kod
predstave artiste zabranjeno fotogra
firanje i film sko snim anje". Menda
so vsaj gledali lahko v sloven
ščini . . .

Osnovne organizacije Zveze soci
alistične mladine so v metliški
občini vse bolj prizadevne, svoje
delo pa so se odločile prikazati tu d i
v biltenih. Lokviški m ladinci in
borci so se odločili, da bodo bilten
izdajah skupaj, in tak o se lahko
pohvalijo z nekaj številkami “ Ka
ko? Kdaj? Kdo? Zakaj? Z ato!".
Bržkone ne bi bilo slabo, ko bi si
njihovo pisanje ogledali tu d i člani
ostalih osnovnih organizacij in akti
vov.

Navzlic vsako letnem u upadanju števila učencev je pred
ribniškim osnovnim šolstvom več težav
nost v naslednjem obdobju. Resda
zaradi nenehnega upada števila vpi
sanih učencev ni potrebno vlagati
večjih sredstev v gradnjo novih
prostorov, zahteva se le ureditev
delovnih pogojev za šolanje otrok.
To pa je še kako zahtevna naloga.
Če vemo, da resolucija o dolgoroč
nem razvoju vzgoje in izobraževanja
v SRS predvideva do leta 1985
začetek šolanja že s šestimi leti, nam
je povsem jasno, katero področje je
tisto, kjer bo potrebno najjprej
začeti z delom . To je mala sola.
Tako bo potrebno čim prej začeti
vključevati o troke v celoletno malo
šolo vsaj v urbaniziranih delih
občine, drugod pa program povečati
za določen čas.
Seveda pa so pred ribniško
o bčino še druge zahtevne naloge:
povečati bo treba zbirko brezplač
nih učbenikov na šolah, zagotoviti
prehrano šolskih o tro k , na vseh
šolah organizirati poklicno svetoval
no službo, urediti stanovanjske
potrebe učiteljskega kadra in ne
nazadnje: pospešiti prepotrebno de
lovanje delavske univerze. Ob koncu
le še ena misel: mnenja smo, da bi z
združenim delom in skupnim i akci
jam i sosednjih občin lahko hitreje in
uspešneje rešili vse navedene proble
me in težave. Mnogi že vedo, kaj
imam o v mislih: v sodelovanju s
sosednjo o bčino Kočevje ustanoviti
center za usm erjeno izobraževanje.
V slogi je m oč, m ar ne?
b m m iA

ČRNOMALJSKA
DROBIR

LOKVICA:
BILTEN BORCEV
IN M LADINE

Učencev manj, težav več
Šolska vrata so se znova
odprta in morda je prav sedaj
čas, da pogledamo, s kakšnimi
težavami in pomanjkljivostmi se
srečuje ribniško osnovno šol
stvo. Vedeti moramo, da se
število učencev na ribniškem
območju iz leta v leto manjša,
in marsikdo bi, ob tem pomislil,
da pomeni takšen razyoj dogod
kov za dejavnost osnovne šole
veliko olajšavo. Pa ni tako.

kar pom eni, da bo potrebno organi
zirati razne oblike družbeno p olitič
nega in strokovnega usposabljanja
učiteljev.

V BESEDI IN SLIKI — V počastitev 10-letnice uspešnega dela
| tozda Izobraževalni center Beti — poklicna tekstilna šola Metlika je
vodstvo šole pripravilo razstavo, na kateri so v besedi in sliki
prikazali desetletno delo. Razstavo — ogledalo si jo je veliko
delavcev — so popestrili z izdelki nekdanjih učenk. (Foto: Janez
| Pezelj)

Predolg spisek želja?
Enajstčlanski svet za preven
tivo in vzgojo v cestnem prome
tu pri metliški občinski skup
ščini je v minulih mesecih
opravil, dasiravno ima za svoje
pomembno poslanstvo na voljo
vsega 5.000 din, veliko korist
nega dela.
Najprej je izvolil dve komisiji, in
sicer desetčlansko za prom etno
vzgojo in tehnično kom isijo s štirim i
č la n i Da bodo poslej delovali bolj
nem oteno, bodo svoje vrste okrepili
s petim i občani, predlagani pa so
predstavniki ZSMS, ZSAM, RK,
Zavarovalnice Sava in metliškega
zdravstvenega doma.
In s čim se svet ukvarja? Bržkone
bodo po tozdih in krajevnih skup
nostih km alu zaživele komisije za
varnost v prom etu, člani proučujejo
občinsko cestno problem atiko in
predlagali bodo ukrepe, s katerim i
naj bi zaščitili pešce, avtom obiliste
ipd. Že dlje časa skrbijo za tečaje,
strokovna predavanja, predvajanje
poučnih filmov, lotili pa so se tudi
vrste drugih oblik vzgojnega dela.
Vsekakor so veliko časa posvetili
delu s šolsko m ladino. Svet bo
pripravil in izvedel predtekm ovanje
za V lil. republiško šolsko prom etno
tekm ovanje pod naslovom „Kaj ve
o prom etu? , akcija „V arnost člo
veka v pro m etu " uspešno poteka,
pomagal bo pri organizaciji kolesar
skih krožkov in izpitov za kolesar
ske izkaznice ipd.
Ne bi bilo napak, ko bi še enkrat
opozorili, da ima s\et "za svoje

pom em bno delo prem alo denarja.
Zakaj nabaviti m ora vrsto propa
gandnega m ateriala, prim ernih knjig,
pripom očkov, pomagal bo - vsaj
tak o si je zastavil v delovnem
program u - dopolnjevati šolske
zbirke učil in urejati kabinete za
prom etno vzgojo, prihodnje leto pa
bo razen občinskega prom etnega
tekm ovanja organiziral tu d i p o d ro č 
no srečanje pionirjev „prom etnikov". Nemara bi bilo naštevanja, če
imam o pred o čm i 5000 din, kljub
dolgem u spisku „želja“ , kar dovolj.
J. PEZELJ

SPR EM EN JEN
O D LO K O
P O V E Č A N JU
S TA N A R IN
Na zadnji seji metliške o b čin 
ske skupščine so delegati sprejeli
odlok o spremembi odloka o
povečanju stanarin. Prvotni od
lok je bil objavljen v Skupščin
skem
Dolenjskem
listu
št.
1 3 /7 6 , sekretariat izvršnega sve
ta za zakonodajo pa je opozoril
na protiustavnost. Po določilu
prvotnega odloka (objayljen je
bil 20. maja 1976) naj bi se
določilo uporabljalo o d 1. maja
1976 dalje. Pisanje je torej
„terjalo“ za nazaj, kar je v
nasprotju z 261. členom ustave
SR Slovenije. O dlok velja sedaj
od 1.ju n ija 1976.

SPREHOD
PO METLIKI
SEPTEMBER
IN
DOBRŠEN
DEL OKTOBRA bo imela Beti na
Vinom eru mini m odne revije, na
katerih bodo prikazovali svojim
poslovnim prijateljem modele pom ladno-poletne kolekcije 77. T o
vrstne revije so.se pokazale kot zelo
uspešne, dekleta pa, ki se prilož
nostno posvete m anekenstvu, so se
že zelo izurila in presenečajo s
profesionalnostjo.
TEDEN DNI JE od pričetka šole
in prvošolčke je že videti, kako
sam ostojno korakajo k pouku. Prva
dva, tri dni so jih spremljali še starši
in jih opozarjali na nevarnosti, ki
jim prete na poti v šolo in iz nje, če
neprem išljeno stečejo čez cesto.
Vozniki bi m orah upoštevati, da se
je pričel pouk, sicer lahko pride do
nesreče, kar najbrž ne bi bilo
nikom ur ljubo.
JU TRI BODO ODPRLI jesensk.
Zagrebški velesejem, na katerem
sam ostojno sodelujeta tudi Beti in
Kom et, ki bosta k o t že vrsto let
poprej gotovo vzbudila pozornost
kupcev s svojimi modeli pulijev,
brezrokavnikov, puloverjev, nedr
čkov in steznikov. Obe podjetji sta
imeli na podobnih prireditvah veliko
uspeha.
PRVIČ SO SKUPNO nastopih
tam buraši in folkloristi mladinskega
kluba. To se je zgodilo na srečanju
borcev na Dobravicah pri Metliki in
mladi so presenetili z ubranostjo in
sproščenostjo. Lepo bi bilo, ako bi
pripravili sam ostojni večer v dom u
Partizana in tako pokazali dom ači
nom , kaj zm orejo, česa so se naučili
pod taktirko Silvestra M ihelčiča
starejšega.

metliški tednik

OBRTNIKI, UPOKOJENCI!
Krajevna sk u p n o s t — štab za izvedbo posojila za
ceste Novo m esto prosi vse o b rtn ik e , zaposlene pri
o b rtn ik ih , in u p o ko jence, ki še niso vpisali posojila
za ceste, da se čim prej zglasijo na vpisnem m estu v
pisarni krajevne sku pn osti. Glavni trg 7. soba 13, in
s te m p ripom orejo , da b o m o čim prej in uspešno
realizirali akcijo vpisovanja posojila za ceste.

R A Z P IS N A K O M IS IJA

„N OVOTEH NE"
— T R G . P O D J E T J A IMA D E B E L O IN D R O B N O ,
N O V O M E ST O , Glavni trg 11,

Tombola v Krškem
T u r is ti č n o d ru š tv o Krško p rired i 12. s e p t e m b r a o b 14. uri
tra d ic io n a ln o t o m b o lo na S ta d i o n u Matije G ubca v Krškem .
Glavni d o b i t e k je avto VVartburg — sta n d a rd z vgrajenim
radijskim a p a ra t o m in sedeži, ki se po drejo. Poleg tega je še
d eset d ru g ih zelo vredn ih to m b o l in nad 25 0 manjših
d o b itk o v .

Pridite 12. s e p tem b ra v Krško: avto vas čaka!

p o n o v n o razpisuje p ro s to d elo v n o m es to

NOV DELOVNI ČAS

VODJE
FINANČNO RAČUNSKEGA SEKTORJA
(ni reelekcija)

V.

/ ® ljubljanska banka
Komisija za m ed s eb o jn a razm erja delavcev v z d ru ž e n e m delu

K an d id at m ora poleg splošnih izpolnjevati še naslednje
pogoje:
—
višja ali srednja izo brazba e k o n o m s k e sm eri in 5 oz. 10
let d elovnih izkušenj na p o d r o č j u fin a n č n e g a p o slo 
vanja;
—
m o r a ln o -p o litič n e vrline in s tro k o v n e ter organizacijske
sp o so b n o sti.
O obsegu dela in osebnih d o h o d k ih d o b ijo kandidati
inform ac ije na upravi p od jetja.
P o n u d b e z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev m o rajo
kan did ati poslati razpisni komisiji v 10 d n e h p o objavi
razpisa na naslov p o d jetja .

P O D R U Ž N IC A KRŠKO
objavlja novi delovni č a s za stra n k e o d 1. 9. 1 9 7 6 dalje glede
hranilnih vlog, deviznih ra č u n o v , žiro r a č u n o v in te k o č i h
r a č u n o v na svojih blagajnah, in sicer:

- V P O D R U Ž N IC I KR ŠK O :
o d p o n ed eljk a d o p e tk a vsak d an o d 6 ,3 0 d o 17. ure
o b s o b o ta h o d 7. u re d o 1 1 ,3 0

- V EK SPO ZITU R I B R E Ž IC E :
od p o n ed eljk a d o p e tk a vsak d a n o d 7. do 17. ure
o b s o b o t a h o d 7. u re do 11. ure

- V EK SPO ZITU R I S EV N IC A :

ONPZ ..B o h o r", Sevnica,
o b jav lja p ro s to d e lo v n o m e s to

administratorke FA K T U R IS T K E
za d o l o č e n čas (n a d o m e šč a n je delavke m ed p o ro d n išk im
d o p u s t o m ) . M o žno st staln e zaposlitve.
Pogoji: adm in istra tiv n a šola ali ustrezen strojepisni te č a j te r
ob vlad anje strojepisja.
N a sto p dela: 1. o k t o b r a 197 6.
P o n u d b e pošljite na naslov O N P Z „ B o h o r " , Sevnica,
Kvedrova 28, najkasneje d o 20. 9. 1976.

v p o n ed e lje k in sred o o d 7. irre d o 1 5,30
o b s o b o t a h od 7. d o 11. ure

..N O V O T E H N A ",
TRG. P O D JE T JE NA DEB ELO IN D R OB NO,
Novo mesto,

- V AGEN CIJI SEN O V O :
v p o n ed eljek o d 6 , 3 0 d o 17. ure
ostale dni v t e d n u o d 6 ,3 0 d o 12. u re
o b s o b o ta h o d 6 ,3 0 d o 11. u re

objavlja naslednji prosti delovni m esti:

1. P R O D A JA L E C
2. A V T O M E H A N IK
— za servis Novo m esto

Cenjene stra n k e vabim o, naj se poslužu jejo naših uslug p o
novem delo v n em času, ki je u v eden sam o z n a m e n o m , da
s m o vam na razpolago tu d i v vašem p ro s te m času.
Z a to p r i č a k u je m o v b o d o č e vaš ob isk tu d i v p o p o ld a n s k e m
času.
L JU B L JA N S K A B A N K A
P O D R U Ž N IC A K RŠK O

.

K an did ati m o ra jo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pod 1) KV prod aja lec že le zn in sk o -te h n ič n e ali av to m o b ilsk e
stro k e
2 leti delovnih izkušenj
p o s k u s n o d elo 1 mesec
Pod 2) KV a v to m e h a n ik
1 leto delovnih izkušenj
p o s k u s n o d elo 2 meseca
Prijave sprejem a splošni se k to r po d je tja 10 dni p o objavi na
naslov „ N O V O T E H N A " , Novo m esto . Glavni trg 11.
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PROSTA DELOVNA MESTA!

PR O IZ V O D N O
G R A D B EN O
P O D JETJE

G R A D N JA ŽALEC
IN D IV ID U A L N A G R A D N J A je lahko še
cenejša, č e u p o ra b lja te pravilne materiale.
U porabljajte naš novi izdelek
M ONTAŽNO TRIPREK ATN O G R E Z 
NICO
in prihranili b o ste d e n a r in čas.

Svet za m ed s e b o jn a razm erja v z d r u ž e n e m delu delavcev

C

PROSTO DELOVNO MESTO!
O d b o r za m e d s e b o jn a razm erja pri

..M E R C A T O R ",
LJU B LJA N A , n.sub.o.
- T O Z D ..S T A N D A R D ",
NOV O MESTO, o.sub.o.
razglaša p ro sti delovni m esti za:

1)

OSNOV NI SOLI M IR N A
2)
razpisuje p ro s to d elo v n o m esto

KV ALI PKV K U H A R IC E
s 3 m esečno poskusno dobo.
N asto p službe takoj.
Interesenti naj pošljejo prošnje
razm erja v razpisn em ro ku .

odboru

za

m ed s eb o jn a

K N JIG O V O D JA P O TR O Š N IŠ K IH K R E D I
TOV,
D ELA V C A V K N JIG O V O D ST V U ZA O B R A 
Č U N P R O D A JA L N

Pogoji za sprejem:
p o d 1): srednja s tro k o v n a izobrazba z zn an je m strojnega
knjiženja,
p o d 2): srednja stro k o v n a izobrazba.
N astop dela ta k o j ali p o .dogovoru.
Pismene p o n u d b e pošljite splošni službi T O Z D „S T A N D A R D " , Novo m esto . Glavni trg 3, d o v k lju č n o 16. 9. 1976.

Obvestilo udeležencem
srečanja aktivistov
LJUDSKE TEHNIKE
..N O V O T E K S ", to z d Trgovina.
Prodaja tekstila. Novo m esto, n.sub.o.
o b j a v l j a

prosti delovni m esti v trgovini N o v o tek s
na G lavnem trg u v N ovem m estu

2 P R O D A JA L C E V T E K S T IL N E S T R O K E
(p red n o st imajo moški)
K andidati naj pošljejo prošnje Komisiji za d elo vn a razm erja,
Novoteks, .tozd Trgovina, F o ersterjeva 10.
Razpis velja d o zased b e delo vn ih mest.
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DOLENJSKI LIST

Na podlagi o d l o č b e o d d e lk a za n o tra n je zadeve o b č in s k e
sk u p š č in e Novo m es to št. 2 2 - 4 3 5 / 7 6 z d n e 3. 9. 1976
o b č in s k a Zveza za t e h n i č n o k u lt u r o Novo m esto

KAK O? S p o r o č i te svoje želje n am ali
trgovini z gra d b en im m aterialo m na vašem
o b m o č j u . Ponudili vam b o m o več tipov
m o n ta ž n ih tr ip re k a tn ih g reznic odvisno o d
števila oseb v go sp odinjstvu.
IN KAJ M O R A T E S T O R IT I SAMI? Iz
k op ljite jam o, b e to n i r a j te tla in vaše glav
no d e lo je k o n č a n o . M on taža je en ostav na
in h itra. Prih ran ek na ceni, času in d elu je
o d 4 0 - 6 0 % v primerjavi s klasično iz
vedbo.

P R O IZ V A J A M O , P R O D A J A M O , M O N T IR A M O
Proizv od no g r a d b e n o p o d je tje G R A D N J A Žalec,
A šk erčev a 4, tel. št. (063) 7 1 0 -7 4 0 , 71 0-7 8 3 , 71 0-7 82 .
E n o ta: P roizvodnja in pro d aja g rad b en ih materialov, Latkova vas pri Preboldu, tel. št. (063) 7 22-027.
Naše p ro izv o d e lahko kupi.te v vseh p ro d ajaln ah g rad ben ih
materialov.

6RADITEUI!
OBVESTILO
LJUBLJANSKE OPEKARNE
T O V A R N A K ER A M IČ N IH PLO SC lC V R A Č JEM
SELU PRI T R E B N JEM ,

O B V E Š Č A U D E L E Ž E N C E S R E Č A N JA
A K T IV IS T O V LJUDSKE TE H N IK E ,

k i bo 11. 9. na G orjancih, da b o ta d a n veljal na cesti V a h ta
— Miklavž naslednji p r o m e tn i režim:
o d 7. — 12. u re bo p o te k a l en osm erni p r o m e t v smeri
V ah ta — Miklavž,
o d 14. — 18. ure pa bo p o te k a l eno sm ern i p r o m e t v
o b ra tn i sm eri od Miklavža d o V ahte.

\

O B V E Š Č A B RA L CE D O L E N JS K E G A LISTA, P O T R O Š N I
KE G R A D B E N E G A M A T E R IA L A , DA SMO S 26. 7. 1976
Z A Č E L I P R O D A J A T I K V A L IT E T N E N E G L A Z IR A N E
K E R A M IČ N E P L O Š Č IC E IZ PO SK U SN E P R O IZ V O D N J E
Z A O B L A G A N JE T A L IN FA S A D . K E R A M IČ N E P L O Š Č I
CE IZ D E L U JE M O V T O V A R N I K E R A M IČ N IH P L O ŠČ IC
V R A Č JE M S E LU PRI T R E B N JE M .
P R O D A J N A M ESTA: L JU B L JA N S K E O P E K A R N E , L JU B 
LJA NA , C E ST A NA V R H O V C E 2, IN D U S T R IJS K A
P R O D A J A L N A IN R A Č JE S E L O PRI T R E B N JE M .

St. 37 (11H5) - 9. sep te m b ra 1976

A V TO PR O M E T , G O STIN STV O IN TU R IZ E M

ŠOLA ZA POKLICNE VOZNIKE

V SPOMIN

r?

Z D R U Ž E N JE Š O F E R J E V IN A V T O M E H A N IK O V
K O Č EV JE

■ >

NOVO MESTO - S T R A Ž A

vabi kandidate k vpisu v

SO LO ZA POKLICNE V O ZN IK E C IN E
K A T E G O R IJE .

P

Na temelju določila čl. 50 statuta temeljne organizacije
združenega dela Tovorni promet — odbor za medsebojna
razmerja delavcev v združenem delu OZD Avtopromet,
gostinstvo in turizem „G O R JA N C I", Novo mesto — Straža,
objavlja

Vse informacije dobite v pisarni ZŠAM, Dom telesne
kulture, Kočevje, vsak torek in petek od 16. — 18. ure.
Sprejemamo tudi prijave za inštruktorje C in E kategorije.

javni razpis za vodilno delovno mesto

V

_____________________________________/

DIREKTORJA
T E M E L JN E
O R G A N IZ A C IJE
D E L A TO V O R N I PROM ET v

I

Kandidat za razpisano delovno mesto mora poleg splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
—
da ima višjo ali srednjo strokovno izobrazbo prometne,
ekonomske, strojne ali pravne smeri,
—
da ima 5 let prakse na vodilnih ali vodstvenih delovnih
mestih v naštetih strokah,
—
daje moralno-politično neoporečen,
—
da predloži program nadaljnjega razvoja temeljne
organizacije Tovorni promet.
Kandidati morajo dokazati, da niso v postopku zaradi
kaznivih dejanj, naštetih v zakonu o konstituiranju
organizacij združenega dela in njihov vpis v sodni register.
Informacije o nalogah na razpisanem delovnem mestu
direktorja TO ZD Tovorni promet dobijo kandidati v
splošnem oddelku podjetja.
Kandidati naj dostavijo pismene ponudbe z dokazili v splošni
oddelek podjetja v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od
zadnjega dneva razpisnega roka.
Odbor za medsebojna razmerja
delavcev v združenem delu
OZD ..G O RJA NC I", Novo mesto-Straža

Razpisna komisija delavskega
sveta

IS K R A - A V TO M A TIK A
TOZD N A PA JA N JA
Novo mesto
Bršljin 63, n.sub.o.

razpisuje
skladno z 28. členom samoupravnega sporazuma o
medsebojnih razmerjih v združenem delu naslednja vodilna
delovna mesta:

1)
2)
3}
4)
5)
6)
7)

V O D JA R A Z V O JN E G A S E K T O R JA
V O D JA P O S L O V N O -P R O D A J N E G A S E K 
T O R JA
V O D JA S E K T O R JA P R IPR A V E P R O IZ 
V OD NJE
V O D JA P R O IZ V O D N E G A S E K T O R JA
V O D JA S E K T O R J A KVA LITETE
V O D JA K A D R O V S K O -S P L O S N E G A
SEK
T O R JA
V O D JA F I N A N C N O -R A Č U N O V O D S K E G A
S E K T O R JA

O ZD A V TO PR O M ET,
G O S T IN ST V O IN TU R IZEM
» G O R J A N C I",
NOV O MESTO - S T R A 2 A ,
odbor za medsebojna razmerja delavcev v združenem delu
objavlja naslednja prosta delovna mesta:

Razpisni pogoji za ta delovna m es ta so:
Pod 1)
—dipl. ing. ali ing. e le k t ro sm eri ali teh. fizike
—
5 o z ir o m a 7 let delovnih izkušenj v razvojno inovacijski
dejavnosti na vodilnih ali vodstvenih del. mestih,
raziskovalni naziv
—
a k tiv n o znanje enega svetovnih jezikov in pasivno
znanje enega svetovnih jezikov
Pod 2)
—
dipl. ing. ali ing. te h n i č n e ali e k o n o m s k o -k o m e rc ia ln e
strok e
—
4 o z iro m a 6 let d elovnih izkušenj v ko m ercialno-prodajni ali planski službi na vodilnih ali vodstvenih
d elovnih m estih
>
— ak tiv n o znanje enega svetovnih jezikov
— pasivno zn anje enega svetovnih jezikov
Pod 3)
— dipl. ing. ali ing. ele k tro , stro jne ali organizacijske smeri
— 4 o z ir o m a 6 let delovnih izkušenj na vodilnih ali
v odstvenih del. m estih v pripravi p ro izvodnje ali
tehnologije
—
pasivno zn anje enega svetovnega jezika
Pod 4)
— dipl. ing. ali ing. strojn e, ele k tro ali organizacijske smeri
— 4 o z ir o m a 6 let delo vnih izkušenj na vodilnih ali
vo dstvenih delovnih m estih v p ro izv od ni tehnologiji
—
pasivno zn an je enega svetovnega jezika
Pod 5)
— dipl. ing. ali ing. ele k tro smeri
— 4 o z ir o m a 6 let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delovnih m estih pri preverjanju kvalitete v
proizvodnji, razvoju in tehnologiji
—
pasivno znanje enega svetovnega jezika
Pod 6)
— dipl. pravnik ali pravnik
— 3 o z ir o m a 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delo vn ih m estih iz p o d ro č j a splošno pravnih
in delo v n o p rav n ih zadev
—
pasivno z n an je enega svetovnega jezika
Pod 7)
— dipl. e k o n . ali e k o n o m is t
— 5 o z ir o m a 7 let d elovnih izkušenj na vodilnih ali
vod stven ih delov nih m estih s p o d ro č j a fin an čn o -ra ču nov od skih zadev
—
pasivno z nan je enega svetovnega jezika
Poleg gornjih pogojev m o rajo vsi k and idati izpolnjevati še
naslednje:
— d a izpolnjujejo splošne pogoje, d o lo č e n e z z a k o n o m
— da so njihove m o raln e, p o litič n e kvalitete in e tič n e
lastnosti v skladu s temelji pravilnih o dn o so v d o
socialističnega sam oupravljanja
—
d a so sp o so b n i vodenja, organiziranja in drugih
aktiv no sti, ki so d o lo č e n e s sam ou prav nim i splošnim i
ak ti.
.

t

ZDRUŽENEGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

voznik m o to rn ih vozil „ C " in „ E " kategorije —
več m est
KV av to m eh a n ik — več m est
KV n a tak a r — 3 delovna m esta za d o lo č e n čas
KV k u h a r — eno delovno m esto za d o lo č e n
čas
te h n ič n i k o n tro lo r
pravni re ferent
referent za vozne rede
planer — analitik
KV kovač
kurjač cen tralne kurjave — za d o lo č e n čas

POGOJI:
—
kandidati za delovno mesto pod zap. št. 1 morajo imeti
vozniško dovoljenje za „C " in „E " kategorijo,
—
kandidati za delovno mesto pod zap. št. 2 morajo imeti
strokovni naziv K V avtomehanika,
—
kandidati za delovno mesto pod zap. št. 3 morajo imeti
strokovni naziv K V natakar. Delo je za določen čas
zaradi nadomestovanja začasno odsotnih delavk,
— kandidat za delovno mesto pod zap. št. 4 mora imeti
strokovni naziv KV kuhar. Delo je za določen čas
zaradi nadomestovanja začasno odsotne delavke,
—
kandidat za delovno mesto pod zap. št. 5 mora imeti
končano šolo za delovodje, strokovni naziv V K V
avtomehanik in nekajletno prakso,
—
kandidat za delovno mesto pod zap. št. 6 mora biti
diplomiran pravnik in imeti opravljen strokovni izpit,
—
kandidat za delovno mjesto pod zap. št. 7 mora imeti
srednjo prometno šolo in nekajletno prakso,
— kandidat za delovno mesto pod zap. št. 8 mora imeti
visoko ali višjo šolo ekonomske smeri in nekajletno
prakso,
—
kandidat za delovno mesto pod zap. št. 9 mora imeti
strokovni naziv K V kovač in nekajletno prakso,
—
kandidat za delovno mesto pod zap. št. 10 mora
poznati kurjenje nizkotlačnih kotlov centralne kurjave.
Vsi kandidati moškega spola morajo imeti urejeno vojaško
obveznost razen za delovna mesta pod zap. št. 3, 4 in 11.
Kandidati morajo predložiti ponudbe z dokazili v splošni
oddelek v Straži z oznako „Za odbor".
Objava velja do zasedbe delovnih mest.
ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA

PROSTA DELOVNA MESTA!
DIJAŠKI DOM KRŠKO
objavlja prosti delovni mesti

Vloge z opisom dosedanjega dela in dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati poslati v petnajstih dneh po dnevu
objave razpisa na gornji naslov z oznako „Za razpisno
komisijo" v zaprti ovojnici.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni najkasneje v
petnajstih dneh po sprejetju sklepa o izbiri kandidatov.

v
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1.

V ZG O JITELJA - moški
višja ali visoka izobrazba pedagoške smeri

2.

KUHARSKE POMOČNICE
10 let prakse na podobnem delovnem mestu
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1 1. s e p t e m b r a b o m i n i l o p r e ž a l o s t n o
in o b u p a p o l n o l e t o , o d k a r j e n e s r e č n o
p a M n in iia
te r
nas
m nogo
p rez g o d a j
z a p u s tila n a š a lju b lje n a ž e n a , m a m ic a ,
s ta ra m a m a , h č e r k a , s e s tr a , t a š č a in
s v a k in ja

MARIJA
MOŠKON
roj. Brezovec
iz Koprivnice 15

Odšla si na delo z veseljem kakor vedno ter nisi slutila ti n iti mi,
da se ne boš več vrnila dom ov zdrava in nasmejana. K ruta sm rt te
je iztrgala iz naše sredine, ostali smo sami, tihi in žalostni z
bolečo resnico, da te ni in te ne bo več m ed n a m i Naš dom je
brez tebe pust in prazen. Vedno si v naših mislih, v našem
spom inu dobra in pridna. Vse si dala o d sebe za nas, toda malo si
zahtevala zase. Ne bom o te pozabili, obljubljam o, da dokler
bom o živeli mi, boš v naših srcih živela tu d i ti. Tudi tvoj grob ne
bo pozabljen, vedno ga bom o krasili in prižigali sveče na njem.

Vedno žalujoči: vsi tvoji

ZAHVALA
O b boleči izgubi ljubega m oža,
oč eta, starega o č eta, strica in tasta

JAKOBA
VAUPOTIČA
iz Podlehnika pri Ptuju, Zakl 1
se iskreno -zahvaljujem o vsem zaposlenim iz tekstilne tovarne
Novoteks, ki so ga v tako velikem številu spremili na njegovi
zadnji poti, poklonili vence in cvetje. Posebna zahvala
ind. gasilskemu društvu in gasilcem iz Novoteksa, Občinski
gasilski zvezi Novo m esto in IGD tovarne zdravil Krka. Vsem še
enkrat prisrčna hvala.

Žalujoči:'m am a Elizabeta, sestra Barčka, hčerke in
sinovi z družinami, hčerke Marija, Nežika in Žalika ter
drugo sorodstvo

ZAHVALA
O b boleči izgubi našega ljubega o č eta, starega o č e ta in strica

JANEZA BRULCA
iz Plemberka pri Stopičah
se prisrčno zahvaljujem o vsem, ki so v težkih trenutkih
sočustvovali z nami, nam izrazili sožalje, rtiu darovali cvetje in
vence. Posebna zahvala sosedom , kolektivu Novoles, Davčni
upravi in župniku za opravljeni obred. Hvala vsem, ki ste s svojo
prisotnostjo počastili njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: sin Ivan z družino, hčerke Marija, R ozi in
Fani z družinami ter drugo sorodstvo

ZAHVALA
Po k ratkotrajni bolezni nas je zapustil naš skrbni oče

JANEZ KOBE
Pangrč grm 7
Iskreno se zahvaljujem o vaščanom , posebno sosedom , ki ste nam
v težkih trenutkih nesebično pomagali, te r vsem, ki ste pokojnika
zadnjikrat obiskali, m u darovali vence in cvetje ter nam izrekli
sožalje. Posebno zahvalo smo dolžni kolektivu L abod Novo m esto
ter IMV. Lepa hvala duhovnikom a za opravljeni obred. Prisrčna
hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu spremili na njegovi
zadnji poti.

Žalujoči: žena Cilka, hčerke Marija, Pepca, Francka,
Cilka z družino ter sin Janez z družino

ZAHVALA
Ob nenadom estljivi izgubi našega dragega m oža, ata, starega
ata, bra ta in strica

FRa NCA KOSTANJŠKA
iz Velikega dola
r se iskreno zahvaljujem o vsem, ki ste nam izrekli tolažilne besede,
sosedom , pevcem in darovalcem cvetja, vsem, ki so nam izkazali
nesebično pom oč in nas tolažili v najtežjih trenutkih. Posebna
hvala zdravniku R udolfu Ladiki iz Senovega, ki m u je na dom u v
času dolgotrajne bolezni lajšal bolečine, brežiškem u osebju
bolnice-interni oddelek, govorniku ter župniku. Vsem še enkrat
prisrčna hvala.

Neutolažljiva žena, sinovi Drago, Mirko, Franci in
hčerka Marica z družinami, brat Lojze in sestra Minka z
družinama

Stanovanj ni.
Razpis velja do 20. 9. 1976.
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Z A H V A L A
O b prerani -in boleči izgubi našega
ljubega sina, brata, strica in vnuka

ameriški barvni film Gospodar o to 
ka. 15. 9. ameriški barvni film Ta
prekrasna bitja.
KOSTANJEVICA: 1 1 . 9 . am eri
ški film Človek z avtoriteto. 12. 9.
Č etrtek, 9. septem bra - Peter
nemški film Ulzana vodja A pačev.
Petek, 10. septem bra - Dan m ornarice
KRŠKO: 11. in 12. 9. francoski
Sobota, 11. septem bra - Erm a
film Od A rdenov do pekla. 15. 9.
Nedelja, 12. septem bra - Gvido
ameriški film Groza v noči.
Ponedeljek, 13. septem bra - Janez
NOVO MESTO, KINO KRKA:
T orek, 14. septem bra - Milan
Od 10. do 12. 9. ameriški barvni
Sreda, 15. septem bra - Melita
film H ollyw oodski frizer. 13. in 14.
Č etrtek, 16. septem bra - Ljudmila
9. italijanski barvni film Zadnja
zanka. 15. in 16. 9. ameriški barvni
U N IN E MENE
film K arate Jones.
RIBNICA: 11. in 12. 9. ameriški
16. septem br- 'ob 18.20 uri - zadnji
barvni film S am otar zahoda.
krajec
SEVNICA: 11. in 12. 9. angleško
nem ški film Orgije. 15. 9. italijansko
španski film Teksas Joe.
ŠEN TJERN EJ: 11. in 12. 9. film
Pustolovca v zraku.
TR EB N JE : 11. in I Z 9. am eriški
ČRN O M ELJ: 10. 9. ameriški
barvni krim inalni film James Boond
barvni film R ešite tigre. 12. 9.
največji ro p v New Vorku.

TEDENSKA552

m

ličili Q
SLUŽBO

DOBI

MIZARSKEGA POMOČNIKA za
poslim takoj. Sam sko stanovanje
na razpolago, zaposlitev stalna,
plača dobra. Lahko začetnik,
vajen dela na strojih. Franc
Šlibar, m izarstvo, 6 4 270 Jesenice,
SPR^JM ^M O3 M IZARJA, sam ostoj
nega. P rednost vozniško dovolje
nje. Zaslužek 2 0 .- do 2 5 . - din
na uro. N astop takoj, samsko
stanovanje zagotovljeno. France
Merjasec, reklam ni atelje Ljublja
na, Šentvid-G unclje, Štrukljeva
17, telefon (0 6 1 ) 5 1 - 6 4 1 .
IŠČEMO ŽENSKO za varstvo dveh
otrok. N udim o vso oskrbo, zava
rovanje in plačo. Drugo po
dogovoru. T one Iskra, Medvode
162, telefon (0 6 1 ) 7 1 - 2 6 8 .
ZA U RED ITEV arhiva sprejm em o
izkušenega delavca. Plačilo po
dogovoru. Naslov v upravi lista.
SPREJMEMO dim nikarskega p o 
m očnika. Hrana in stanovanje
preskrbljena. Stanislav Arh, dim 
nikarski m ojster, Kamnik.
SLUŽBO DOBI dekle, ki bi delala v
slaščičarni. Hrana in stanovanje
preskrbljena.
Inform acije
pri
Ajdini, slaščičarna, Sevnica ah na
telefon 8 1 -3 9 2 .

STANOVANJA
IŠČEMO sobo in kuhinjo v Novem
m estu. Naslov v upravi lista
(2 6 5 4 /7 6 ).
NUJNO POTREBUJEM enosobno
stanovanje ali garsonjero v Novem
m estu ali bližnji o k o lic i Naslov v
upravi lista (2 5 4 3 /7 6 ).
ODDAM oprem ljeno sobo dvema
fantom a. Naslov v upravi lista
(2 6 8 9 /7 6 ) .

M o to rn a

v o z ila

PRODAM FIA T 850 po delih in
zastavo '7 5 0 po delih. Srečko
Krhin, S tan eta R ozm ana 6, Č rno
melj.
PRODAM tra k to r Eicher 38 s
kosilnico. Alojz Drenik, Malenška
vas 27, Mirna peč.
PRODAM m o to rn o kolo Puch
250 ccm . Stane Humar, Gor.
Straža 49, Straža.
PRODAM SIMKO 1000 GLS, letnik
1967, p o treb n o popravila in regi
strirano do decem bra. Nandi
Jereb, D o l Prekopa 42, K ostanje
vica. Ogled o b nedeljah.
PRODAM m otorno kolo MZ, 175
ccm. Jovanovič, Sokolska 3,
Novo m esto.
PRODAM ŠKODO 100, letnik
1972. Naslov v upravi lista
(2 6 2 7 /7 6 ).
PRODAM MERCEDES benz 180,
neregistriran, v voznem stanju.
Cnjnik, Regerča vas 74, Novo
m esto.
PRODAM avto F iat 750, letnik
1970, dobro ohranjen, registriran.
Martin K oračin, K oroška vas 27,
Stopiče.
NSU 1200 C, prevoženih 26000 km,
prodam . Bršlin 29, Novo m esto.
PRODAM ozirom a proti doplačilu
m enjam m ini 1000 (dodatno
oprem ljen in brezhiben) za 1300
do 2,5 M. Janez N unčič, Šolska
10, Krško.
PRODAM škodo, letnik 1970. Na
slov v upravi lista (2 6 5 6 /7 6 ).
PRODAM FIA T 750 kom bi, letnik
1973, v odličnem stanju. Jože
Zagorc, Volčičeva 3, Novo me
sto.
PRODAM trak to r Pasquali 18 KM,
dobro ohranjen. Stanko Meke,
Selce 1, Blanca.
VVARTBURG 353 W standard, o k to 
ber 1975, prodam najboljšemu
ponudniku. Milan Pavlič, Novo
m esto, Partizanska 3, tel. (068)
2 1 -2 8 2 .
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PRODAM fiat 750 in hladilnik
Himo. Rom ih, Ragovska 10,
Novo m esto.
PRODAM Z 750, letnik 1971. Dol.
Težka voda 13.
PRODAM Z 750, letnik 1973. Vel.
B učna vas 48.
PRODAM zastavo 750, letnik 1972,
prevoženih 40.Q00 km . Strašek,
V olčičeva 29, Novo mesto.
AVTO VW 1200, letnik 65, Registri
ran do junija 1977, odlično
ohranjen, ugodno prodam . Tele
fon (0 6 8 ) 2 1 - 5 1 2 .

P

R

O

D

A

M

PRODAM kravo s prvim teletom .
Povše, G oriška vas 1, Mirna peč.
POCENI prodam lahek gum i voz za
3.500,00 din. Naslov v upravi
lista (2 6 1 9 /7 6 ).
UGODNO prodam elektronsko har
m oniko z 80 W ojačevalcem
Hohner. Pojasnila na telefon
2 1 - 3 2 1 , Jerm an.
PRODAM otroški športni voziček.
Šega, Majde Šilc 2 2 /2 1 , Novo
m esto.
POCENI prodam kuhinjsko po
hištvo in peč na olje EMO 8.
Lebanova 13, Novo m esto.
PRODAM spalnico. Ogled pri Fran
cu G orencu, Regerča vas 117,
Novo mesto.
PRODAM malo rabljen globok o tro 
ški voziček. Budja, Ul. talcev 12, ’
Novo m esto.
PO UGODNI ceni prodam takoj
zgodnja in jesenska jabolka ter
dva večja soda. V inko Vrabec,
Martinja vas 19, Mokronog.
UGODNO prodam kom pletno dnev
no sobo. Mestnik, Nad m lini 41.
PRODAM električno harm oniko,
ojačevalec 80 W z efekti (H oh
ner) . A nton Špringer, Karlovška
17, Novo mesto.
GUMI COLN Maestral in Tom os 4
prodam . Marko Zagorc, Šentjer
nej 16, telefon 8 5 -3 8 4 .
UGODNO prodam dobro ohranjeno
pohištvo, kom plet za eno sobo
(dva kavča, om ara, mizica in
fotelji). Ogled vsak dan na naslov:
Danijel Ž učak, Novo m esto,
K oštialova 4 2 (pri pokopališču v
Ločni).
PRODAM tesano ostrešje (grušt),
prim em o za vikend dli zidanico.
Naslov v upravi lista (2 6 4 4 /7 6 ).
PRODAM novo prikolico nosilnosti
4 5 0 kg in vzidljiv nerjaveč štedil
nik iz Mokronovega. Telefon
2 2 -5 5 4 .
UGODNO prodam dnevno sobo.
Ogled vsak dan do 15. septem bra
o d 15. do 16. ure na Ragovski 16,
stanovanje 23.
PRODAM enoosno traktorsko pri
k o lic o . nosilnosti 3 tone. Jože
Ž upane, 68281 Senovo 137.
PRODAM prikolico za osebni avto.
Muzejska 8, Novo m esto.
PRODAM 1300-litrski sod za belo
vino. Franc M alnarič, K rupa 15,
68333 Semič.
PRODAM novo o k n o s polkni
120 x 140 cm. Stanc Lipaj, Lobetova 40, Novo m esto, telefon
2 2 -3 8 4 .
PRODAM nove postelje (pograde).
Naslov v upravi lista (2 6 7 2 /7 6 ).
PRODAM dve kadi do 500 litrov.
A nton Šime, Vel. Cerovec 23,
Stopiče.
JUKE BOX Seburg in ,,m arjanco“
Wiljams, prodam . Informacije na
tel. 8 1 - 3 9 2 , slaščičarna Sevnica.
PRODAM čistokrvni nemški ovčar
ki, stari devet in tri mesece. Janez
Knavs, Šalka vas 1, Kočevje.
PRODAM dva vinska soda (120 in
701) in ročni vlečni voziček.
Golcš, K om andanta S taneta 1,
Novo m esto.
K
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KUPIM hišo z manjšim gospodar

skim poslopjem in zem ljiščem do
2 ha. Lahko je potrebna adapta

BOJANA
MARKOVIČA

cija, zaželena voda, elektrika in
dostop z avtom obili. Prevzamem
tudi
preužitkarja.
Ponudbe:
Nežka Janc, Nad mlini 16 a,
N ovo m esto .

KUPIM zazidalno parcelo ali starejše
poslopje v okolici Novega m esta
(5 km) . Naslov v upravi lista
(2 6 2 4 /7 6 ).
KUPIM rabljen avto v voznem
stanju do 10.000 din. Marko
Švent, K ettejev drevored 15,
Novo m esto.

PRODAM vinograd in zidanico s
pridelkom . Plačilo m ožno na
obroke. Franc Mikulan, Stopiče
38.
POCENI prodam gradbeno parcelo
za vikend v Cužnji vasi. V oda in
elektrika 10 m od zemljišča.
D ostop z avtom obilom . Naslov v
upravi lista (2 6 1 6 /7 6 ).
DELAVNICO na površini 2800 m 2
v T rebnjem , prim erno za vsako
o b rt, prodam o ali dam o v najem.
Ogled vsak dan od 15. do 17. ure.
Naslov v upravi lista (2 6 2 1 /7 6 ).
PRODAM hišo v Jezeru pri Treb
njem. Cena po dogovoru. Stane
Kovič, Mirna peč 49.
ZARADI SELITVE prodam vino
grad z zidanico, stanovanjem in
sadnim vrtom , star 5 let, na
D unaju nad Krškim. Voda in
elektrika v zidanici, dostop z
vsakim avtom obilom . C vetličarna
Franc Klobasa, Brežice, samo
dopoldan.
NA LEPEM kraju na Trški gori zelo
ugodno prodam parcelo. Strajnar,
Celovška 179, Ljubljana.
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INŠTRU KTORJA MATEMATIKE
in fizike za sprejem ni izpit na
višjo šolo potrebujem takoj. Tele
fon 2 2 -0 8 1 v večernem času.
V DOLENJSKIH TOPLICAH sem
izgubila žensko ro č n o uro. Pro
sim poštenega najditelja, naj jo
odda Jožetu Z upancu, Dol. Topli
ce 47.
LJUBLJA NČAN , star 28 let, prijet
nega videza, želi spoznati sim pati
č n o dekle z resnim i nameni.
Odgovarjam na vsako ponudbo s
sliko, katero na željo vrnem . Jure
K lem ent, Svetosavska 6, 61000
Ljubljana.
PO ROČNI PRSTANI! - Če si
trajen in lep spom in želite,
stopite k zlatarstvu v G osposko 5
v Ljubljani, poleg univerze! Z
izrezkom tega oglasa dobite 10
o d s t popusta!
ZLATE OBESKE, izgubljene na
zobni polikliniki, dobite v I.
ordinaciji.
DVA VDOVCA, poštenjaka s pre
m oženjem , želita spoznati do b ro 
srčni in prijazni ženi, dobri
gospodinji od 42 let naprej.
Pismene ponudbe poslati na na
slov: R. Šinkovec, Visoko 1,
6 4220 Škofja Loka.

M

FRANC in JO Ž E FA KUHELJ iz
Žužem berka 114 a prepovedujeva
hojo po najm i parceli št. 547 in >•
okrog najine stanovanjske hiše.
K dor tega ne bo upošteval, ga
bova sodno preganjala.
LUDVIK MEDIC, B irčna vas 42, in
JO Ž E F A LESJAK, Birčna vas
27, Novo m esto, prepovedujeva
1 vožnjo in hojo po najinih parce
lah št. 1186 jin 1187/2-travnik.
K dor tega ne bo upošteval, ga
bova sodno preganjala.
FRA NC AGN1Č, upokojenec, Desinec 18, ČrnO'mjelj, obveščam vse
vaščane iz vasi Desmec, da
prepovedujem po svojem zemlji
šču vsak pregon ali prehod živine,
ravno tako vsajko hojo ljudi. Ta
prepoved velia itraino. K dor teea
ne bo upošteval, ga bom sodno
preganjal.
.
ALBERT LORBER, Vel. Malence
17, Krška vas, Jopozarjam Franca
Žokalja, avtom ehanika iz VeL
Malenc, naj ne parkira avtom obi
lov za popravilo na po ti za hišo,
kjer ni dvorišče ne parkirališče,
pač pa javna pot, la m ora biti
prosta. Ne dovoljujem obvoza po
m ojem travniku pare. š t 188. V
kolikor tega ne bo upošteval,
bom sodno postopal,
VIDA HABINC, Šentlenart, Brežice,
opozarjam M artino, Olgo in Jože-'
ta Lisec iz Preske 5, Boštanj, da
nimajo pravice uživati njive v
R ogačicih, ker je moja last. Ce
tega ne bodo lupoštevali, jih bom
sodno preganjala.

lesnega tehnika
iz Dolenjskih Toplic

se zahvaljujem o vsem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani
in gai posprem ili na njegovi mnogo prezgodaj končani življenjski
poti. še posebno se zahvaljujem o prvim reševalcem, družini Pušič
in T u rk | vsem sorodnikom , sosedom , m ladincem , kolektivu
N ovoles-T O Z D žaga in TDP, kolektivu Bor, Zdravilišču
Dolenjske T oplice, DPM, govornikom za tople poslovilne besede,
pevcem, godbenikom . Hvala vsem , ki ste ga imeli radi.

Žalujoči: mama in ata, brata Darko in Matjan z
družinama, stara mama in drugo sorodstvo

ZAHVALA
Po težki in m učni bolezni nas je v 53.
letu starosti za vedno zapustil naš dragi
mož, oče, b rat in stric

VINKO
ZAJC

V

iz Ivanje vasi

Prjsrčno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom in
prijateljem , ki so nam v teh težkih trenutkih pomagali in stali ob
strani, nam poklonili vence in cvetje. Posebno se zahvaljujemo
Beti Mirna peč za podarjeni venec in denarno p o m o č, ŽTP Novo
m esto, Gasilskemu društvu, ZB in osnovni soli Mirna peč za
podarjene vence, govornikom za poslovilne besede in župniku za
opravljeni obred. Vsem, ki ste dragega pokojnika spremili na
njegovi zadnji p oti, še enkrat lepa hvala.

Žalujoči: žena Marija, sin Mirko in drugo sorodstvo

Z A H V A L A
Ob boleči in nenadom estljivi izgubi naše dobre in skrbne žene
in m am e

^OBVESTILA ■
IZDELUJEM vse vrste ro let in
žaluzij ter opravljam vsa popra
vila. Roletarstvo Medle, Žabja vas
4 7 , Novo m esto, telefon 2 3 -6 7 3 .

ROLETE, LESENE IN PLA
STIČNE, IZDELUJE RO
LETARSTVO PETERKA BARDORFER, BLEJČEVA
25, MENGEŠ

ANE ŠERE
Drečji vrh 16,
se iskreno zahvaljujem o sorodnikom , sosedom in znancem , ki so
nam pom agali v najtežjih trenutkih, ji darovali cvetje in vence ter
nam izrazili sožalje. Zahvaljujemo se tu d i župniku za opravljeni
obred, prav tako tudi podjetjem a Iskra in Induplati za darovane
vence, ter vsem, ki so jo sprem ili k zadnjem u počitku.

Nikoli potolaženi: mož Janez, sin Janez ter hčerka
Mimi z družino in drugi sorodniki

ZAHVALA

«

Ob boleči izgubi našega drage
ga in skrbnega a ta

IGN ACA JO R D A N A
iz Gor. Prekope
pri Kostanjevici
se iskreno zahvaljujem o vsem sorod
nikom , sosedom in prijateljem , ki so
'n a m u stn o izrazili sožalje, pokojnika
v tako velikem številu sprem ili na
njegovi zadnji po ti te r m u poklonili
cvetje in vence. Prav posebna
zahvala vsem zdravnikom in strežne
m u osebju pljučnega oddelka bolni
ce Novo m esto. Zahvaljujemo se
tudi za vso pom oč dr. Furlanu iz
Kostanjevice ter župniku za oprav
ljeni obred. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

Žalujoči:
Martina,
Mimi z
družino,
Pepca in

DRAGI prijateljici MIJI LOVKO in
i njenem u m ožu Mirku za 15.
obletnico ^poroke veliko zdravja
in skupne sreče ter da bi bila še
naprej tak o dobra, želi prijateljica
Anica
z m ožem
O tom
iz
Muenchna.
DRAGI m ami FRA N ČIŠK I SAŠEK
iz Jugorja', pri G abrju za 62.
rojstni dan vse najboljše, posebno
pa veliko zdravja in zadovoljstva
ji iz srca želi sin T one iz Nem čije.

žena Pepca, hčerke
Albina z družino,
m ožem , Karolina z
Fani s sinom, sestri
Tončka z družinama

Obvestilo upravam
pošt v 9"občinah
Uprave vseh pošt na Do
lenjskem, v Beli krajini,
Spodnjem
Posavju
ter
kočevsko-ribniškem predelu
prosimo, da ob jesenski
izteijavi naročnine upošte
vajo nasjednje navodilo:
Odrezke (položnic) enega
obračurja nam pošljite isto
časno, ko nakazujete denar,
da se vknjižba ujema tako s
številoih odrezkov kot z
zneskom, ki ga pošiljate za
to nakazilo.
NAROČNIŠKI ODDELEK
DOLENJSKEGA LISTA

ZAHVALA
O b tragični sm rti našega dragega sina,
brata in vnuka

MARJANA
PUGLJA
iz Dol. Toplic
se zahvaljujem o podjetju Bor iz Dol. Toplic za denarno pom oč in
vence, sodelavcem , gasilski organizaciji Dol. Toplice, mladinski
organizaciji za vso p om oč, ki so nafm jo izkazali, podjetju 1MV
Novo m esto in njegovim sodelavcem za podarjene vence in
pom oč ob tej težki izgubi, Janezu1 Senici, Francu Henigmanu,
Dom inetu in sosedom Marčevim, darovalcem vencev in cvetja ter
vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti. Hvala zdravniškemu
osebju, godbi in pevcem iz Dol. T oplic in Straže ter župniku iz
DoL Toplic za lepo opravljeni obred).

Žalujoči: o če , mati, sestra Mihelca, stara mama,
botrček z druino, tete, strici in drugo sorodstvo

Po kratki bolezni nas je nenadom a zapustil naš ljubljeni in
skrbni mož, oče, stari oče, brat in stric

MARTIN LUŠTEK
iz Ledeče vasi 15
Jskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem
in znancem ,za pom oč, podarjeno cvetje ter izrečeno sožalje.
Hvala tudi vsem, ki so ga posprem ili na zadnji poti, župniku za
opravljeni obred in bolnici Novo mesto. Posebna hvala gimnaziji
Stična in TP Preskrba Krško za podarjene vence. Vsem se enkrat
prisrčna hvala.

Žalujoči: žena Pepca, otroci: Jože, Martina, Jožica,
Anica z družinami in Rudi ter brat Franc z družino,
sestra Marija in drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
_________
IZDAJA: Č asop isno založniško i _ tje DOLENJSKI
U S T , Novo
m esto - USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnom elj. Kočevje, Krško, Metlika, Novo m esto, Ribnica,
Sevnica in Trebnje.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni
urednik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik Priloge),
Milan Markelj, Janez Pezelj, Jože Primc, Jožica T eppey, Ivan Zoran
in Alfred Železnik. Oblikovalec Priloge Peter Simič.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Pred
sednik: Slavko Lubšina.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - Letna
naročnina 169 dinaijev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva v
naprej - Za inozem stvo 340 din ali 20 ameriških dolaijcv oz. 49 DM
(oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - Devizni račun5 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 velia do preklica cenik št. 7 od 3. 1.
1975. Po m nenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 4 2 1 - 1 / 7 2
od 28. 3. 1974) sc za Dolenjski list ne plačuje tem eljni davek od
prom eta proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem m estu
5 2 1 0 0 - 6 0 1 - 1 0 5 5 8 - Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo
m esto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon (068) 2 3 -6 1 1 N enaročenih rokopisov m fotografij ne vračam o - Časopisni stavek,
filmi in prelom : ČZP Dolenjski list, Novo m esto — Barvni filmi in
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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RADIO LJUBLJANA
PETEK, 10. SEPTEMBRA: 8.08
Glasbena m atineja. 9.05 Radijska
šola za nižjo stopnjo: Moja p o t v
šolo. 9.30 Glasbena pravljica. 10.15
Kdaj, kam , kako in po čem ? 10.35
T uristični napotki za naše goste iz
tujine. 11.03 Po Talijinih poteh.
12.10 Revija orkestrov in solistov.
12.30 Km etijski nasveti dr.
Slavica Šikovec: Žveplanje drozge
ali m ošta. 12.40 Igrajo vam pihalne
godbe. 14.05 Slovenska um etna
zborovska
pesem.
14.30
Naši
oslušalci čestitajo in pozdravljajo.
5.45
„ V rtiljak".
16.45
Z
ansam blom Francija Puhana. 17.00
S tudio o b 17.00. 19.40 Minute z

r

ansam blom brata Avsenik. 19.50
Lahko noč, otroci! 20.00 S top 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, 11. SEPTEMBRA: Od
0.05 do 5.00 N očni zabavni radijski
spored. 8.08 Glasbena m atineja.
9.05 Pionirski tednik. 9.35 Mladina
poje. 10.15 Kdaj, kam , kako in po
čem ? 10.35 T uristični napotki za
naše goste iz tujine. 11.03 Sedem
dni na radiu. 1 1 1 0 Godala v ritm u.
12.30 Km etijski nasveti — ing. Jože
Š ilc :
P rav o časn o
zagotovilo

OSMRTNICA
Ugasnilo je življenje naše ljube m am e

ANE SLAK
roj. Barbo
Na zadnjo pot jo bom o spremili v č e trte k , 9. septem bra 1976 ob
14.30 izpred hiše žalosti Jordan kal š t 4 na pokopališče Mirna
peč.

Žalujoči: mož Matija, otroci: Marija, Stane, Anica,
Lojze, Jožica, Vida, Matija, Tone, Kristina in Jelka z
družinami ter drugo sorodstvo.
Mirna peč, Ljubljana, Novo mesto, Škofja Loka

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega m oža, o č eta in starega o č e ta

MARJANA DEJAKA
iz Črnomlja
se prisrčno zahvaljujem o vsem sorbdnikom , prijateljem , znancem
in drugim, ki so z nam i sočustvovali in darovali cvetje ter ga
spremili na zadnji poti. Posebno zahvalo izrekam o delovnim
kolektivom E lektra, Belta, V iatoija, TVD Partizan in godbi na
pihala.

Žalujoči: žena Marija, sinovi Maijan z družino, Janez
in Zdravko ter drugo sorodstvo

Josip
Jurčič

„Na pomagaje!" klical je Tekmec.
Trije graničarji, za vrati sedeči, jeli so se
pomenkovati, ali bi pomagali revežu iz rok
pijancev. Smilil se jim sicer ni, vendar vedeli so,
da jih kmetje sovražijo, in nič jim ni bilo spreti
se ž njimi, ker so pri vsem drugem zaupali na
glasovito svoje ime, pa najbolj na svoje orožje.
Zdelo se je pa, da nočejo brez privoljenja in
povelja svojega načelnika Peča ničesar storiti.
Tekmec je zastonj poskušal vstati in svojega
nasprotnega soseda po mačje nenadoma na
pasti. Ves njegov trud je bil zastonj; le še bolj je
bil tepen. Zdajci ga maščevalni duh popade.
„Hrvat bi me bil mogel rešiti teh nadlog, ko bi
bil petico dal, pa je ni; le čakaj me, stara lisica
hrvaška!" Tako je mislil in, k o je nekoliko miru
dobil, odprl je velika usta svoja in zakričal, daje
njegov glas donel čez vse drugo vpitje v krčmi:
„Vi, gospodje cesarski! Branite me in jaz vam
bom povedal za dva kontrabantaija, v resnici
vam bom povedal, pomagajte m i!“
Ko bi mignil, bilo je vse tiho. Do zdaj so
kmetje imeli večidel šalo s Tekmecem; da je
Hrvata o čito izdal, zdelo se je vsakemu več k o
resnobno in kaj takega ni nihče pričakoval.
Precej vstanejo graničaiji. Naj starejši prime
puško in se ustopi na sredo hiše, rekši: „Možje,
jaz vam zapovedujem, pustite tistega moža, ki
mu pravite Tekm ec, precej pri miru, naj stopi
sem in pove, kje ve za tihotapce, ker je očitn o
spoznal, da mu je znano, in ker. je obljubil
povedati zanje.“
Toda Tekmecu ni bilo treba kazati tiho
tapcev, stari Hrvat je sam vstal iz kota pri
stranski mizi, zagrabil debelo, z železom

Et.
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semena. Veseli dom ači napevi 13.30
Priporočajo
vam . . .
14.05
S
pesmijo in plesom po Jugoslaviji.
15.45 „V rtiljak“ . 16.45 S knjižnega
trga. 17.05 G rem o v kino. 17.45
Zabaval vas bo ansambel Silva
Stingla. 18.05 Poletni divertim ento.
19.40 Minute z ljubljanskim jazz
ansam blom . 19.50 Lahko noč,
otroci! 20.00 Sobotna glasbena
panoram a.
21.00
Za
prijetna
razvedrilo, 21.30 Oddaja za naše
izseljence. 23.05 S pesmijo in
plesom v novi teden.
NEDELJA, 12. SEPTEMBRA:
Od 0.05 do 5.00 N očni zabavni
radijski spored. 8.07 Radijska igra
za otroke. 8.4 2 Skladbe za mladino.
9.05 Se pom nite, to v ariši. , . 9.55
Vojaki, dober dan! 10.05 K oncert 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 Zabavna
radijska
igra.
19.40
Glasbene
razglednice. 19.50 Lahko n o č ,
otroci! 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 Skupni program JR T Zagreb.
23.05 L iterarni nokturno. 23.15 V
lu čeh sem afoijev.
P O N E D E L J E K ,
13.
SEPTEMBRA:
8.08
Glasbena
m atineja. 9.05 Pisan svet pravljic in
zgodb. 9.40 Vedre m elodije. 10.15
Kdaj, kam , kako in po čem ? 10.35
T uristični napotki za naše goste iz
tuiine. 11.03 Za vsakogar nekaj.
12.10 Revija velikih orkestrov.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 12. SEPTEMBRA:
10.30 N apoved program a in EPP I. del - 10.45 Poslednji kočijaž v
Posavju - 10.55 Po dom ače I I .1 0 Km etijski nasveti - 11.30
EPP - II. del - 11.40 Naš razgovor
(90 let K opitarne Sevnica) - 12.00
Za vsakogar nekaj - 12.30 Poročila
- 12.50 Č estitke in pozdravi naših
poslušalcev - 14.30 Zaključek pro
gram a
SREDA,
15.
SEPTEMBRA:
16.00 Napoved program a in EPP 16.20 Tisoč in en nasvet — 16.30
Poročila - 16.40 Po dom ače 16.55 Mladinska oddaja - 17.05
Disko klub brez imena — 17.35
H um oristični k o tič e k — 17.50
M inute s Terezo Kesovijo - 18.00
Z aključek program a
SOBOTA,
18. SEPTEMBRA:
16.00 S obotni vrtiljak (napoved
program a in pop glasba) - 16.15
EPP - 16.30 Poročila - 16.35
Sm ejm o se - 16.40 Svetujem o vam
- 16.50 Narodnozabavna glasba 16.57 Melodija za slovo

okovano palico, ki je ležala po klopi, in
strahovito mahne po Tekmecu. Ko bi ga bil
zadel, po Frtnatku bi bilo za vselej, nikdar več
ne bi bil za tuje denaije pil. Ali mala žaba je
imel toliko urnosti, da je ob pravem času
smuknil pod mizo. Graničar, videvši starega
znanega tihotapca, kateri ga je že nekatero krat
izpeljal, odstopi dve stopinji nazaj, da ga ni
dosegla Hrvatova palica, napne puško, mignivši
svojima
tovarišema,
katera
tudi
orožje
pograbita, ter reče glasno: „Palico iz rok in
vdajte se cesarski postavi, če ne, pri priči te
ustrelim!"
Medtem se zbudi tudi mlajši kontrabantar, ki
je bil zaspal na peči. Na skok je na tleh, napne
pištolo in palico zavihti, kriče: „Bogme, dajmo
se!
Boj bi se bil vnel zdaj, za Hrvata ne ugoden,
ker sta bila samo dva nasproti trem dobro
oroženim; v hišo pa stopi v tem trenutju France
Štivm ikov, v lice bled in krvav po obleki.
Vendar nihče ni poslednjega znamenja zapazil,
vse je bilo zamaknjeno, kaj bode pač iz tega.
Ko France tihotapca zagleda graničaijem
nasproti, sprevidi hitro, kaj pomeni vse to.
Naglo iztrga puško naj mlajšemu pri vratih
stoječemu graničarju, ki si od te strani napada
ni bil v svesti, in skoči na stran k Hrvatoma.
Zdajci stopi krčmar mednje in zavpije:
»Stojte, k d o je gospodar tukaj? “
„Dokler cesarski služabniki tu stoje, so oni
gospodaiji, vsaj tako dolgo, da se polaste
hudodelcev. Vdaj se, stari! Ti, mladi m ož, pa
odstopi in daj orožje nazaj!"
,,Tja v rebia, če hočeš," odgovori Štivrnik.
,,Kaj? Jaz nisem gospodar v svoji hiši? "
hudoboval se je krčmar. „Mar ne plačujem
davka in ne oddajam desetine, kakor gre? Stoj,
vrag! Povem vam: kdor bo v moji hiši prvi
strelil, temu jaz prvi glavo ubijem, naj bo
cesaijev ali hudičev služabnik. Če so ti možje
kaj hudega storili, zvežite jih , odpeljite, kakor
znate svoje pravice; pa vedite dobro, v svoji hiši
ne dam nikogar ubijati. Potlej ne pride živa duša
k meni; ne in zopet ne, streljali
eljali ine boste; kakor
d
gotovo nam je; Bog roke dal,
znesemo vas ven;
»e? "
kajne, možje"?
„Res je tako, znesemo jih ven z ubitimi
bučami, ako ne mirujejo," oglase se kmetje, ki
so bili po Francetovem prihodu in po
Rebrnikovem hrabrem ugovoru nekaj pogumnejši postali.
Tretji graničar, kateremu je bil France izpulil
orožje, našel je Pe^evo puško in se zopet
pridružil tovarišema. Vsi trije so tikoma z ramo
pri rami stali z vzdignjenimi puškami. Videlo se
je pa tudi njim, da jim ni nič posebno volja

ČETRTEK, 9. SEPTEMBRA:
17.20 R om unska barvna risanka
(Lj) - 17.30 Trapollo HH 33 (L j) 18.05 O bzornik (Lj) — 18.20
Mozaik (Lj) 18.25 Ženske
plemena
Masai,
barvna
serija
P'
Iz
-zum irajoči svet (Lj) 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.05
Najvažnejši dan življenja, barvna
nanizanka (Lj) - 21.05 Kam in
kako na oddih (Lj) 21.45
Dubrovniško poletje: S. Prokofjev:
VIL simfonija (Lj) - 22.15 TV
dnevnik (Lj).
PETEK, 10. SEPTEMBRA: 17.15
Križem kražem (L j) - 17.30 Pisani
svet (Lj) - 18.00 O bzornik (Lj) 18.15 . Jazz na ekranu: Kvintet
Sergio Fanni, I. del barvne odd. (Lj)
18.40 Mozaik (Lj) - 18.45
S o c i a l i s t ič n o
sam oupravljanje:
Razredni in socialistični značaj
sam oupravljanja
(Lj)
19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj)
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
T ed en sk i
n o tra n je p o litič n i
kom entar (Lj) — 20.00 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.05 Kako pa kaj
oče? barvna hum oristična serija
(Lj) - 20.35 Propagandna oddaja
(Lj) — 20.40 Slikarske tehnike:
Risba
(Lj)
21.10
Barvna
propagandna oddaja (Lj) - 21.15
Kojak - serijski barvni film (Lj) 22.05 TV dnevnik (Lj).
SOBOTA, 11. SEPTEMBRA:
15.25, Nogom et Zagreb: Olimpija,
prenos iz Z agreto v odm oru
Propagandna
oddaja
18.10
O bzornik (Lj) - 18.25 Polcilinder
in krom pirjast nos, barvna serija (Lj)
- 19.15 Risanka (Lj) - 19.20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
( L j)
—
1 9 .5 0
T e d e n sk i
zunanjepolitični kom entar (Lj) 19.55 Propagandna oddaja (Lj) 2 0 .0 0 . Dan - barvna hum oristično
glasbena oddaja (za JR T ) (Lj) •20.35 Moda za vas, barvna oddaja
( L j)
20.45
Hobsonove
dogodivščine - celovečerni film
(Lj) - 22.30 TV dnevnik (Lj) —
22.45 625 (Lj).
NEDELJA, 12. SEPTEMBRA:
8.40 Poročila (Lj) - 8.45 Za
nedeljsko dobro ju tro : Delavski
pevski zbor iz Finske (Lj) - 9.10
625 (Lj) - 9.50 M aupassant: Lepi
S triček
ponovitev
barvne
nadaljevanke (Lj) - 10.45 O troška
m atineja: Catch K andy, Beli delfin,
barvni oddaji (Lj) — 11.25 Mozaik
(Lj) — 11.30 Kmetijska oddaja

(Sarajevo) - 12.30 Poročila (do
12.35) (Lj) - Nedeljsko popoldne:
Pisani svet, Igre brez meja, barvna
evrovizijska oddaja, Okrogli svet,
Moda za vas, Poročila - 18.00 Tom
Sawyer, barvni 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: Na vrat na nos,
nadaljevanje in konec (Lj) - 20.55
Propagandna oddaja (Lj) - 21.00
Skrivnosti
Jadrana:
Aldenham ,
barvna oddaja (Lj) - 21.30 TV
dnevnik (Lj) 21.50 Športni
pregled (Zagreb)
P O N E D E L J E K ,
13.
SEPTEMBRA: 8.10 TV v šoli
(Zagreb) - 9.00 TV v šoli (do
10.05) (Beograd) - 14.10 T V v šoli
- ponovitev (do 15.00) (Zagreb) 17.15 Nori besednjak - barvna
lutkovna serija (TV Bg Lj) - 17.30
Žuželke - barvni serijski film (Lj) 17.55 O bzornik (Lj) 18.10
Psihologija dela, barvna oddaja (Lj)
- 18.30 Mozaik (Lj) - 18.35
O dločam o (Lj) - 18.45 Mladi za
m lade (Zagreb) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV
dnevnik,
(Lj)
19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00 D.
Berner: Kje b iti perilo, barvna
dram a (Lj) — 20.35 Kubanski
nacionalni balet (Lj) 21.10
Propagandna oddaja (Lj) - 21.l f
K ulturne diagonale (Lj) - 21.45
Mozaik kratkega filma: Hop Jan
(Lj) - 22.00 TV dnevnik (Lj)
TOREK, 14. SEPTEMBRA: 8.00
TV v šoli (Zagreb) - 10.05 TV v
šoli (Beograd) - 11.10 TV v šoli (do
11.40) (Sarajevo) - 14.00 TV v šoli
- ponovitev (Sarajevo) - 16.05 TV
v šoli - ponovitev (do 16.35)
Sarajevo) - 17.15 Z apojte z nami:
M ozart, Haydn (L j) - 17. 35 Catch
Kandy, barvni serijski film (Lj) 18.00 Obzornik ( L j) < - 18.15 Ne
prezrite (Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) 18.45 N arodna glasba (Beograd) 19.15 Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) 19.55 Propagandna oddaja (Lj) 20.00 Diagonale (Lj)
— 20.5C
Barvna propagandna oddaja (Lj) —
20.55 H. Fallada: K m etje, bom be in
oblast, barvna nadaljevanka - 22.30
TV dnevnik
SREDA, 15. SEPTEMBRA: 8.10
T V v šoli (Zagreb) - 9.00 T V v šoli
(do 10.05) (Beograd) - 14.10 TV v
šoli ponovitev (do 15.00)
(Zagreb) - 17.10 Beli delfin serijski barvni film (Lj) - 17.25
Prirodoslovni muzej v Berlinu barvna oddaja
(Lj)
17.55
O bzornik (Lj) - 18.10 Reportaža

začeti boj z m očnimi, obupanimi ljudmi in pa
še celo, k o se je kazalo, da bi krčmar in kmetje
nasprotnikom pomagali.
„Pustim ojih,“ rekelje najmlajši.
,.Počakajmo vsaj še Peča, vsak čas bode
prišel, nekega dekleta je šel klicat gor v vas,"
šepetal je drugi. Tudi stari graničar je hotel
počakati še četrtega pajdaša, zatorej je zdaj,
kakor je vedel in znal, km etom in krčmaiju
govoril, kako jim je dolžnost, pomagati cesarski
postavi, polastiti se hudodelcev.
„Tu ni nobenega hudodelca, če ti nisi, stara
sraka!" dejalje France.
„Možje, dajte si kaj dopovedati," govori
graničar, , .skrivno kupčevanje s tobakom in
drugo rečjo je prepovedano. Kdor torej to reč
podpira, da kupuje kaj takega blaga ali da
prekupčevalce zakriva ali celo brani, zapade
ostri kazni. Sami si torej pripišite, ako vas
postava prime ostreje, kakor si mislite, ako se
ustavljate njenim služabnikom in ne pustite
spolnjevati, kar jim dolžnost veleva. Premislite,
kaj delate, možje! Ako precej odjenjate,
h očem o molčati in pozabiti,kar se je zgodilo že
do zdaj, sicer pa vas moram opom niti, da težka
in dolga ječa vsakega čaka, kdor cesarskemu
služabniku le en las skrivi."
„Saj vam nihče nič n oče, hudir!" oglasi se
eden kmetov.
„Jaz nikogar ne branim in se nikomur, ne
ustavljam, samo tega nočem , da bi se streljali v
moji hiši," odgovori krčmar.
„Umor braniti je vsak dolžen," reče drugi
kmet.
„Ven z leblajtaiji!" kričal je tretji in ob mizo
bil.
„Položite puške na stran in zvežite jih, tega
vam ne bom branil," reče Rebmik.
„Gosposka nam je v roko dala orožje, da ga
rabimo v sili. Fant!" vpil je graničar Francetu,
„puško iž rok in ven se poberi, če ne — pri meji
duši, prvi boš ležal."
„Boš pa ti pred," vpije France in nastavi, ali
stari Golman prime za cev in jo pobesi, rekši:
„Stoj, neumnež! Ali ne veš, kaj je gosposka? “
„Za priče vas pokličem , d a je on prvi name
pomeril," kriči graničar in sproži.
Strašno je zadonel pok po zaprtem prostoru,
dim s e je zakadil, boječe so se eni pomaknili v
zadnji kot. Bodisi pa d a je enkrat napak merilo
izuijeno, staro oko graničarjevo, ali daje nalašč
tako streljal, krogla je le prasnila Francetu ramo
in se potem zadolbla v leseno steno. Mladenič
vrže puško iz rok in ko blisk nagel je pri
graničarju, prime ga za prei in ga trešči ob tla,
preden so drugi priskočili in ju razdvojili. V
trenutku pa pade trda palica po hrbtu
L0LENJ3K2 LIST

(Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45
Glasbeni am aterji (Priština) - 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
M ednarodni festival športnih in
tu rističnih film ov v K ranju, prenos
(Lj) — 21.50 Majhne skrivnosti
velikih m ojstrov kuhinje (Lj) 21.55 TV dnevnik (Lj)
Č e t r t e k , i6 . s e p t e m b r a :
8.00 TV v šob (Zagreb) - 9.00 TV v
šoli (do 10.05) (Beograd) - 14.00
TV v šoli - ponovitev (do 15.00)
(Zagreb) - 17.20 R om unska barvna
risanka (Lj) - 17.30 Trapollo HH33
(Lj) - 18.05 Obzornik (Lj) - 18.20
Mozaik (Lj) - 18.25 Izum irajoči
svet, barvni serijski film (Lj) 19.15 Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) 19.55 Propagandna oddaja (Lj) —
20.00 Najvažnejši dan življenja,
barvna nanizanka (Lj) - 20.55 Kam
in kako na o ddih (Lj) - 21.05
Č etrtkovi razgledi (L j) - 21.35 Iz
koncertnih dvoran: V. Ukmar:
Integrali (Lj) - 22.05 TV dnevnik

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 9. SEPTEMBRA:
16.00 — 16.35 - Napoved program a
- Krajša poročila - Iz Naših
festivalov 16.35
16.45
A ktualnost tedna - 16.45 - 17.00
Obvestila in reklam e - 17.00 18.00 Glasbena oddaja Izbrali ste
sami
SOBOTA,
11. SEPTEMBRA:
16.00 - 16.30 — Napoved program a
- S obotno kram ljanje - Jugoton
vam predstavlja - 16.30 - 16.40
Radijska univerza - 16.40 - 17.00
Kronika — 17.00 - 17.15 Poje vam
pevski
zborček
osnovne
šole
G loboko —, 17.15 — 17.45 Iz naše
polpretekle zgodovine - Obvestila
in reklam e 17.45 - 18.00
R um eni frižider
NEDELJA, 12. SEPTEMBRA:
10.30 - 12.00 - Napoved program a
- Uvodnik radia Brežice — Dom ače
zanim ivosti iz brežiške občine K ulturna kronika - Naš kom entar
- Vesti iz Krškega — Za naše
km etovalce - Stabilizacija porabe v
zdravstvenem varstvu - Nedeljski
m agnetofonski zapis - Obvestila in
r e k la m e
—
Spored
naših
kinem atografov - 12.00 - 15.00
O bčani čestitajo in pozdravljajo
TOREK,
14.
SEPTEMBRA:
16.00 - 16.30 Napoved program a Poročila - Iz produkcije RTV
Ljubljana - 16.30 - 17.00 Iz naše
m atične knjižnice - Športni pregled
'
:klai
brežiškem kinu ta teden
17.00 18.00 Mladi za m lade

krepkemu mladeniču in, k o še je razkačen ozrl
po novem sovražniku, videl je svojega starega,
očeta pri sebi, k a k o je srdito svojo palico vihtel,
kriče: „11 kajon ti, ti pretepibiik ti! Povsod
nepokej dela in poboj!"
Im el je toliko spoštovanja do očeta, da se mu
je na mah uhladila kri in da se je samo ognil
očetovi togoti. Težko pa da bi bil še bega
konec, kajti stari graničar se je bil s tal pobral,
njegova dva bolj boječa tovariša sta bila sablje
izdrla, Hrvata pak sta tudi imela gorjače
pripravljene.
„Kaj se bijete tu,“ kričal je stari Štivrnik.
vZunaj leži leblajtar Peč menda že mrtev. Na
gazu leži in se ne gane." '
Te besede so storile, da so vsi trije graničarji
pozabili tihotapcev in Franceta ter grmeli ven
pogledat za tovarišem.
Hrvata in kmetje so porabili ta čas in ubežali
vsakršni sitnosti skozi druga vrata. Franceta
sicer ni bilo volja pobegniti, vendar, k o ga je
oče dobro ozmerjal in mu hudo zažugal, ako ga
ne posluša, dal se je tudi on pregovoriti in je šel
domov.
VI
Mrak se je delal. Sneg, ki se je bil podnevi
nekoliko stajal, jel je zojiet škripati pod nogami,
ko so nekaj tednov pozneje trije možaki
korakali čez Gorjance navzgor z južne strani.
Vsi trije so oprtav nosili velike vreče na hrbtu,
opiraje se na grčeve podkovane palice. Dva sta
imela hrvaško obleko, eden pak, vodnik trcjici,
b ilje opravljen po kranjski noši.
Poslednjega lahko spoznamo po dolgi, čvrsti
postavi in predrzni hoji, da je Štivmikov
France.
Od tistega večera, kar je cesarske služabnike
tako nespametno pestil, ni ga bilo več doma;
kajti bati se mu je bilo po vsej pravici, da bode
gosposka hotela imeti odgovora za tako
samooblastno ravnanje. Tudi sije bil v svesti, da
bi konec vseh njenih vprašanj bil le-ta, da bi ga v
je č o in potem še v vojake vtaknila, česar si pa
nikakor ni želel. Zopet je rajši nepostavno
životaril po domačih gorah, pečaje se s tihim,
nevarnim tihotapstvom in ooupnimi tovariši,
kakor da bi bil sedel v železju ali da bi puško
nosil po tujih deželah. Sicer se mu je večkrat
malo težko storilo, kadar se je domislil na
starega očeta in na ljubo sestro, na sramoto, ki
jo je njima nakopal na glavo, da jima lahko
sosedje očitajo njegov kontrabant: vendar
zginile so mu vse te boljše misli, ako je pomislil,
da g a je vroča, nagla kri že tako daleč zapeljala,
da se že ne sme povsod očitno pokazati.
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Nesojeni slovenski Disney
Pogovor z avtorjem

naše slikanice

Zdravnik s tremi poklici
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„Pri nas zbrani p o d a tk i
je bilo, ko je o č e padel k o t
kažejo, da se obolelost za
partizan in trije majhni o tro 
tuberkulozo na novom eci (Peter je najstarejši) so
škem obm očju zmanjšuje,
ostali m ateri in zem lji, da jih
,razpasle‘ pa so se astma,
preživita. Peter je kom aj
kronični bronhitis in druge
čakal, da odraste. In res je
p lju čn e b o lezn i Čedalje več
odšel p o . n ižji gim naziji v
je tu di srčnih bolnikov. Na
M aribor ter se na železničar
žalost nimamo ustreznih in
ski industrijski šoli izu čil za
d o vo lj sodobnih aparatov,
strojn ega
ključavničarja.
da b i lahko izboljšali diagno
Uka žejen m ladenič pa je
stik o in p ovečali preventivo.
h o tel več: vpisal se je na
Tudi prostori ne zadovolju
večerno gim nazijo in jo v
jejo, saj delam o v več k o t
roku k o n ča l Po maturi je
dvesto let stari hišL Težave
razmišljal, kaj in kam b i
poveču je kadrovski primanjPritegnil ga je razpis za
ki ja j, saj manjka samo novoštipendijo na višji šoli za
m eškem u tozd u Združenega
rentgenske tehnike, se pri
zdravstvenega
dom a
61
javil in p o sta l štipen dist
zdravstvenih delavcev. Odnovom eške bolnišnice.
kar sem tukaj v. d. direktorja
,,N a tej šoli sem malo bolj
Združenega
zdravstvenega
spoznal medicino, želel sem
doma, se s tem i p o d a tk i
štu dij nadaljevati in sem se
č e šč e srečujem".
vpisal na m edicinsko fakul
To m i je v ponedeljek v teto. To niso bili brezskrbni
svoji ordinaciji v. Jenkovi dnevi, saj sem m oral d op o l
ulici pripovedoval dr. Peter dne delati v bolnišnici, p o 
Kapš, vodja TBC dispanzerja poldn e pa sesti h knjigam ali
novom eškem zdravstve- - se odpeljati na fak u lteto v
nem domu. O načrtih in Ljubljano. Š tudij o b delu
drugih vprašanjih zdravstve- sem vseeno kon čal v manj
k o t šestih letih ," se je dr.
nega dom a n i želel govoriti,
za to pa je stekla beseda o K apš zam islil v čase, preden
njegovi življenjski poti, o je prišel za zdravnika stažista
tem , kaj počn e, kadar n i v v n ovom eško bolnišnico.
,,uradni" beli halji, o zaljub- Študijska žilica m u tu di
Ijenosti v vinograd in dru- poslej ni dala miru: ko je p o
ge m. Poleg vsega predava na opravljenem stažu prišel za
zdravnika
v
nekaterih novom eških sred- terenskega
njih šolah in je neutruden, zdravstveni dom , je že delal
kadar gr? za širjenje ideje štiriletno specialko iz inter
Henryja Dunanta in druge ne medicine, zatem pa opra
vil še magisterijski p o 
zadeve pri R d ečem križu.
diplom ski študij.
Življenje dr. Petra Kapša,
A li misli dr. Peter K apš
ki je letos dopoln il osemtudi m d oktorat? O tem
intrideset pom ladi, je nadvse
nisva govorila. N ajbrž m i
zanimivo. Morda že zavoljo
tudi ne bi odgovoril, če pa
tega, ker Hrelina, vasi na
bi
mi, bi m i g o to v o odvrnil,
K očevskem , kjer se je rodil,
da zdaj nima časa za to, saj
danes ni več: m ed vojno je
je že tako in tako vsestran
bila vas požgana, p o te m pa
sko vprežen in razdan. Sicer
je popoln om a izumrla. Pepa:
kaj ni zdravnikovanje
tro vi spom ini se večkrat
pom udijo tam, že zavoljo eno sam o razdajanje?
I. Z O R A N
grenke mladosti. P et let mu
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„S čim ste se še ukvarjali? “
„ Dolgo časa sem bil ilustrator pri
različnih časopisih „D ela“ , potem
pa sem začel risati film e; naprej za
ljubljansko „V ibo“ , kasneje pa sem
začel risati še propagandne film e."
..Kakšno, nsanje je težje: risanje
filmov ali stripov in slikanic? “

koncert
na Otočcu

„Z a o č e t o m " , slikarjem Mikijem M ustrom

Slikanico „Za očetom", ki trenutno izhaja v našem časopisu, je
narisal naš najbolj znani in brez dvoma tudi najboljši risar stripov
doslej — Miki Muster. Ker se je slikanica med bralci zelo priljubila,
smo prosili avtoija ilustracij za kratek pogovor.
„Kako je prišlo do tega, da ste se začeli ukvaijati z risanjem
slikanic in stripov? “
..Povsem po naključju. Leta 1952
sm o pripravljali časopis PPP (Poletove prigode in povesti), poznejši-TT
(Tedenska tribuna), v katerem smo
nameravali objavljati tudi slikanice
in stripe. Naročili smo neki strip
slavnega Walta Disneya, vendar ni
prispel. Ker sem že dalj časa kazal
veselje do risanja, so mi predlagali,
naj nekaj narišem v Disneyevem
stilu . . . T ako so se „rodili“ Trdonja, Zvitorepec in L akotnik. Kasne
je, k o so strip precej napadali, sem v
sodelovanju z Josipom K orbanom
začel risati slikanice. Prvo sem
objavil v „T T “ z naslovom , .Tivolski
prijatelji", junaki pa so bile naše
živali (veverica, medvedek itd .)."
„T oda Disneyev strip je prispel!"
..Seveda je, vendar sm o v uredni
štvu PPP ugotovili, da so junaki
mojega stripa postali med bralci
tako priljubljeni, da smo se odločili
objavljati stripe z njim i še naprej.
Pozneje sem začel sodelovati še pri
..Slovenskem poročevalcu" kot ilu
stra to r slikanic, za katere je tekste
prirejal po znanih svetovnih delih
Tit V idm ar."
..O čitali so vam, da ste posnem ali
stil risanja W. Disneya.“
„Res je in tega vpliva niti ne
zanikam . T akrat je bilo pri nas zelo
malo stripov in lahko rečem , da
skoraj nism o poznali drugega kot
Disneya. Bil je vzor nam vsem. Zato
sem tudi risal stripe z isto tem ati
k o ."

R ock

..Psihično je vsekakor napornejše
risanje filmov, ker se preveč ponav
ljajo skoraj vedno isti gibi, linije itd.,
m edtem ko je pri stripu drugače:
vsaka slika je nekaj novega, risanje
posam ezne slike vzame sicer več
časa, toda delo je mnogo bolj
dinam ično."
„Vaše neizpolnjene želje? “
„K o sem se začel ukvarjati z
risanim film om , sem h o tel postati
nekakšen slovenski Disney, kar pa
mi ni uspelo. Im el sem sicer nekaj
asistentov,
toda niti eden ni
z d rž a l. . . “
..Slikanic in stripov ne rišete več;
Zakaj? “
..Preveč sem zaposlen z risanim
film om . Zelo rad bi jih spet risal, a
tega fizično ne zm orem ."

„Kaj vas pa najbolj jezi? “
..Slovenska ‘fovšarija1!
Tekst in foto;
CIRIL GALE

MIKI MUSTER, kaj vas najbolj
jezi? Slovenska „fovšarija“ !

Jelenji orjak je padel
M arsikateri lovec bi m u zavidal,
ko je v enem številnih poletnih
večerov natovarjal na prikolico 236
kg težko m esarsko gm oto, pri tem
pa so m u morali pom agati še
sovaščani. Za številne km etovalce to
ni bilo vsakdanje opravilo, saj so se s
tem rešili velike skrbi. Janez Nardin
iz Dolenjskih T oplic je prejšnjo
nedeljo p e t m inut pred osm o zvečer
ustrelil pravega orjaka m ed jeleni, ki
je v okoliških krajih povzročal
ogrom no škodo.

kg težkega m ogotca. Ustrelil sem,
vendar se je m rcina zgrudila šele po
sto m etrih. H itro sem odhitel po
najbližje občane, nato smo ga z
združenim i m očm i spravili v Dolenj
ske Toplice. Tamkajšnji krajani
pravijo, da takšnega jelena še niso
V,delL

Za vse ljubitelje dobre rock
glasbe sta OK ZSMS in Mladin
ska turistična poslovalnica Novo
m esto pripravila v soboto festi
val najboljših slovenskih rock
skupin in sam ostojnih glasbe
nikov. Prireditev bo na travniku
kopališča na O točcu, začetek pa
je napovedan o b 14. uri.
Organizatorji so za obisko
valce pripravili posebne prevoze
z avtobusi, okrepčevalnice s
hrano in pijačo, prostor za
informacije in prvo pom oč itd.
Ob vsem tem pa je največja želja
prirediteljev, da bi koncert minil
brez incidentov in da bi bil
izpeljan do konca (okoli 22.
ure). Vsi, ki jim vroča kri in
tem peram ent ne dasta m iru, naj
raje ostanejo dom a in tako
om ogočijo tistim , ki jih glasba
ansam bla
Ju tro ,
Buldožerja,
H orizonta, Izvira in drugih sku
pin res zanim a. Ob koncu se to,
da so organizatorji povabili k
sodelovanju tudi popularnega
Zagrebčana Draga Mlinarca, ki je
svoj prihod potrdil.
Ce bom o hoteli še kdaj na
O točcu poslušati takšno ali še
boljšo glasbo, se držim o navodil,
ki nam jih daje organizator.
D. VOVK

B. BUDJA

„N e m orem reči, da je bil to dan
k ot vsak drugi," je začel svojo
pripoved Janez N ardin in je, še
vedno vidno razburjen ob tem
dogodku, nadaljeval: „ Ž e ju tro mi
je prineslo prvo
veselje. Koj na
začetku lovskega pohoda se je pod
strelom iz moje
puške zgrudil
kragulj. Ob tem sem dobil
nov
polet, s sinom sva prehodila pot od
Malega in Velikega Riglja do Pajkeza, vendar brez večjega uspeha. Zato
sem popoldne sklenil iti nad jelena,
v večernih urah pa še nad divjega
prašiča.
Dolgo sem čakal. Ze sem nam era
val oditi, ko slišim nekje pod seboj
m očno lom astenje. Bilo je
p et
m inut pred osm o. R eči m oram , da
mi je dih zastal ob pogledu na 236

NEVSAKDANJA TROFEJA

Ž E L E Z N IŠ K A PO S T A JA

R U M E N I PA S Z A M ESTN I PR O M E T
S A M O V K O N IC A H
__________________________ M A S A R Y K O V A

T R A N Z IT N E C ESTE
E N O S M E R N E U L IC E
DVOSM ERNE
U L IC E IN CESTE
O B S T O JE Č I
SEM A FO R JI
P R E D V ID E N I
SEM A FO R JI

Še e ko bivši učenec prestane
krst, postane pravi ..umetnik
črne umetnosti" in s tem
enakopravni član tiskarske bra
tovščine. (Foto: J. Primc)

KOLESARSKA STEZA

PH

P A R K IR N E HIŠ E

Crni umetniki na mokri gobi
Po starem tiskarskem običaju so 3. septembra krstili v tiskarni
»Kočevski tisk" v Kočevju 8 novih pomočnikov, ki so letos
uspešno prestali vajensko dobo in postali pomočniki oziroma
»umetniki črne umetnosti", kot je dejal na svečanosti „sam
Gutenberg", oče vsega tiskarstva.
Ob prisotnosti m nogih radoved
nežev iz tiskarne in okolice se je
pričel okoli 14. ure krstni cere
monial. Oče. G utenberg je prišel
ogrnjen v črn o , s škofovsko kapo na
glavi, črn o knjigo v roki in m etlico
za „žegnanje“ . Stopil je za naboj in
dejal::
„D anes sprejem am o v svoje vrste
nove učence tiskarske u m etn o sti
Krstim o jih po starem običaju, k ije
v veljavi po vsem svetu. Današnji
krst je že deveti v m ladem Kočev
skem tisk u ."
Prva je bila krščena edina ženska
predstavnica Nada Hren, s katero so
bili krstitelji nekoliko prizanesljivi.
Z ato pa so bili z drugimi bolj
neusm iljeni. Zgrabili so jih k o t
razbojnike, jih nam azali s sm ukcem
in barvo, jim oeli gobo nad glavo,
jih trdo položili na m okro gobo na
stolu, nato pa še polili z vedrom
vode. Med tem obredom je „oče
G utenberg” bral ,,grehe" novih

H M ELJ JE G O R E L
2.
septem bra popoldne okrog 17.
ure je v sušilnici hm elja v Loki pri
Zidanem m ostu izbruhnil požar.
Začele so goreti m reže, na katerih
so sušili hmelj. Km etijski kom binat
Zasavje iz Sevnice, lastnik tega
objekta, je bil oškodovan za okrog
80.000 dinarjev, kolikor je po prvih
podatkih ocenjena škoda, vzro k
požara še raziskujejo.

črnih um etnikov in jih ,,žcgnal“ .
Vse skupaj pa je bilo sprem ljano s
sm ehom m zbadljivkam i gledalcev.
Med ,,žegnanjem “ je ,,oče G uten
berg" pri vsakem krščencu govoril

TRUBARJI

»Zgrabite . . . položite corpus posteriorum m u po tleh na to m okro
gobo, da curljalo z rogelj bo obeh in
opralo m u gnusobo; še žejo mu
gasite kar po vrst, ,to sinu Gutenbergovem ' bodi k rst!"
Na gobi so se razen Nade Hren
zvrstili še Srečko Hrovat, Milan
K rajnc, Miro Mihelič, Stane O žbolt,
T one Perš, Dušan Štim ec in Lojze
Žagar.
JO Ž E PRIMC
GRAD
R IM S K A

”1»SKA

Mlada morilca ubila starko
G nusni zlo čin , ki ga obsojajo vsi prebivalci Kočevja,
sta zagrešila 25-letni M. Rugole in 27-letni F.
Tekavec
V soboto, 4. septem bra zve
čer, so v hiši na Ljubljanski cesti
39 v Kočevju našli m rtvo 75-letno A no Muhič. Preiskava, ki so
jo vodili organi postaje milice v
Kočevju in UJV iz Ljubljane, je
ugotovila, da gre za uboj.
Preiskovalci so že v pone
deljek zjutraj ugotovili, da sta
gnusni zločin najverjetneje zaešila 25-letni Marjan Rugelj iz
ahovnika
pri
Kočevju in
27-letni France Tekavec iz Trga
zbora odposlancev 47 v Ko
čevju. O ba sta nato dejanje tudi
priznala.
Mlada zločinca sta povedala,
da sta v petek okoli 23. ure
rišla k Muhičevi zato, ker sta
ila prepričana, da im a ženska

dom a spravljenega precej denarja. Našla pa sta ga le malo,
zato sta začela starko pretepati
po glavi z desko za rezanje mesa.
Njuno ..zasliševanje" in m učenje
ženske ter iskanje denarja je
trajalo okoli tri ure. Ana Muhič
ni povedala, kje ima skrit še
preostali denar, ki ga je varče
vala vse življenje za stare d n i
V ečino ga je imela sicer varno na
banki, nekaj pa ga je imela tudi
dom a.
Pokojna Ana Muhič je živela v
hiši sama. Mo^ ji je um rl že pred
m nogim i leti, sin pa ji je padel v
partizanih. Od sorodnikov je
imela le dve sestri in sicer eno v
Am eriki, drugo pa v Prigorici pri
Ribnici.
J. PRIMC

PRIMOR
COJZOVA

IB /«

hisa emona maximarket
Trg revolucije 1

DA VAM OM OGOČIM O
NAJHITREJSI
DOSTOP
DO
PA R K IR IŠ Č A SMO
IZDELALI SH EM O N A J 
ENOSTAVNEJŠEGA DO
HODA DO TRGOVSKE
HlSE.
PARKIRNI PRO
S T OR JE V T R E H KLET
NIH E T A 2 A H , NA K U P
LJENO
BLAGO
PA
LA HK O PRIP EL JE T E DO
AVTOMOBILA.

V ŠTIRIH PRODAJNIH
E T A Ž A H JE KUPCEM NA
V OLJ O VE L IK A IZBIRA
PREHRAMBENEGA
IN
NEPREHRAMBENEGA
B L A G A , KI B O Z A D O
V O L J I L A SE T A K O R A Z
V A J E N E G A KUPCA.

PO NAKUPU SE LAHKO
O K R E P Č A T E V NASlH
GOSTINSKIH LOKALIH
KLASIČNI
RESTAVRA
CI J I
MAXI M,
RESTA
V R A C I J I G R I L L , V PI V
NI CI Z V E Z D A A L I S L A
S C IC A R N I PARK.

T R G O V S K A HISA EMO
N A JE O D P R T A VSAK
D A N R A Z E N S O B O T E IN
NEDELJE
OD 7,30 20.00 URE GOSTINSKI
LOKALI OD 8 , 0 0 - 2 3 , 0 0
U R E V S O B O T O 4. in 11.
SEPTEMBRA JE TRG O V 
S K A H I S A D E Ž U R N A IN
JE O D PR T A OD 7,00 20.00
URE.
OD
1.
O K T O B R A DO 31. D E 
CEMBRA
PA BO O D 
PR TA TUDI VSA KO SO 
BOTO POPOLDNE.

