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Po poteh AVNOJ
Sklepna slovesnost na
Bazi 20 —Govoril Franc
Šali
Na Bazi 20 se je 14. julija
končal 12-dnevni zvezni po
hod mladih ,4*0 poteh
AVNOJ 77 “ Posvečenje bfl
jubilejem partije in Tita,
udeležilo se ga je preko 120
mladih iz vseh jugoslovan
skih republik in avtonomnih
pokrajin, vojakov in prežive
lih borcev NOB.
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KONEC POTI AVNOJ '11 - Dvanajstdnevni pohod ,J*o poteh AVNOJ“ so mladi iz vse Jugoslav|e,
vojaki in pioniiji Tabora „Sutjeska“ zaključili 14. julga na Bazi 20 z bogatim kulturnim programom.
(Foto: Janez Pavlin)
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Sergej Kraigher in Lidija Sentjurc na gradbišču JE Krško, v Celulozi, na Senovem in v
Kostanjevici, kjer sta si ogledala tudi pletersko umetniško zbirko
Občino Krško sta v ponedeljek, 18. julna, obiskala predsednik
predsedstva skupščine SR Slovence Sergg Kraigher in članica sveta
federacf e Lidija Šentjurc. Z značilnostmi pospešenega industrijske
ga razvoja v zadnjih desetih letih in s trenutnim gospodarskim polo
žajem občine ju je seznanil predsednik občinske deupščine Silvo
Gorenc, nato pa soju predstavniki občine in Posavja pospremili na
gradbišče JE in v Celulozo.
Gradnja jedrske elektrarne voljni, ker je preslabo organizi
Krško kasni za pet do šest me rana, čeprav bi tehnološko to
secev. Prizadevajo si, da bi ure zmogla. Predsednika Kraigherja
sničili 50-odstotni delež doma je zanimala samoupravna orga
če industrije, vendar niso zado niziranost navznoter in navzven

Pred 35 leti je bila v vasi Cesta ustanovljena Tomšičeva
brigada —Osrednja proslava v Kočevju
Pted 35 leti —bilo je 14. juli
ja —je bila v majhni vasici Cesta
pri Starem Logu na Kočevskem
ustanov| ena prve slovenska na
rodnoosvobodilna proletarska
udarna brigada Toneta Tom-
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kinja si je želela samo še eno pri
znati e: tretji diamant k zlati ja 
dralni znački. Da bi se pridružila
nekaj marj k o t 2000 mojstrom
leteija, ki imajo na svetu to dro
bno, vendar težko zasluženo
znamenje veščine.
Vedno se bomo spominjali
Cvetkine pripovedi o začetku
njene letalske poti. Med v q n o se
je v neki ljubianski trgovini ko
šatilo letalce-igračka. Samo 350
lir je stalo. Neštetokrat si ga je
šla ogledat, med potjo do trgovi
ne pa delala ovinke. Da ne bi
kdo rekel, da se dekletce zanima
za moSce - prepovedane reči.
Za Cvetko vemo tudi, da si je
doma s pravo pravcato gladovno
stavko izsilila p o t pod nebo, o
čudovitem nočnem leterju pa je
ponavadi povedala samo en, vseobsežen stavek: „Nebo, zvezde,
letalo in jaz.“ Cvetka bo za nas
sinonim trdne volje. Kje na svetu
je še ženska, ki bi se po 13 letih
kuhinje in vzgoje otrok spet
vrnila k letalstvu in postavfala
nove rekorde? hfeni učenci so
danes kapitani reaktivcev na
mednarodnih progah, visoki ča
stnici Jugoslovanskega vojnega
letalstva, učitelji letenja. Cvetka
je del zgodovine jugoslovanskega
športnega letalstva. Pogrešali jo
bomo na tem ijenem in našem
prečenskem travniku.
DOLENJSKI LETALCI

šiča. V spomin na ta dogodek je
bila v soboto na Trgu svobode v
Kočevju velka slovesnost, ki so
se je poleg številnih domačinov
in nekdaijih borcev Tomšičeve
brigade udeležili še Vida Tom
šič, Marjan Brecelj, Franc Le
skošek—Luka, Miha Butara,
Franc Tavčar—Rok in dnigL
Po pozdravnem govoru predsed
nika kočevske občinske skupščine
inž. Sava Vovka je zbranim sprego
voril generalmajor Miha Petrič, k ije
orisal hrabro p o t legendarne briga
de, rjen pomen med NOB, hkrati pa
opozoril, kako pomembno je, da
znamo čuvati in spoštovati tradicije
in c i|e krvavega boja za svobodo.
Udeležencem proslave so zatem pre
brali pozdravno pismo, ki ga je ob
tem dogodku poslal tovariš Tito.
Ob koncu slovesnosti, ki so jo po
pestrili kočevski in vojaški pevski
zbor in številni recitatorji, so poslali
tovarišu Titu pozdravno brzojavko.
Zapišimo še, da se je slavje nadalje
valo s tovariškim srečanjem v domu
telesne kulture, že na predvečer
osredij e proslave pa so ob sodelova
nju kočevskih teritorialnih enot
uprizorili napad na Kočevje,

in povedali so mu, dajo sprem
ljajo pomanjkljivosti in težave,
iz katerih izvirajo mnoge iz ne
popolne organiziranosti elektro
gospodarstva.
Gosta sta zatem obiskala Ce
lulozo, Iger je prav tako sledil
pogovor z vodstvom in delavci
te največje krške tovarne, ki zaposluje 1.700 delavcev in ki bo
letos ustvarilo za več kot 20 mi
lijonov din vrednosti. Tudi v
tem kolektivu je Sergeja Krai
nerja zanimala samoupravna
organiziranost. V razpravi je po
udaril, da mora ta čimprg pos
tati veren odraz dohodkovnih
odnosov.
(Nadaljevanje na 4. strani)

MIKLAVŽ: SREČANJE
DELAVCEVIMV
Sindikalna konferenca OO ZSS
IMV Novo mesto organizira ob dne
vu vstaje, 22. juliju, drugo srečanje
delavcev tega kolektiva pri Miklavžu
na Goijancih. Program srečanja je
naslednji: o d 9.30 do 10.30 takti
čna vaja teritorialne enote in prikaz
gašenja požara, zatem pozdravni go
vor in kulturni program, medtem ko
bo v popoldanskih urah športno-ša|iv o tekmovanje.
Tega dne bo prom et na Miklavž
enosmeren, po naslednjem urniku;
Vahta—Mihlavž od 8.00 do 12.30.
ure in od 14.30 do 16.00 in Mi
klavž-V ahta od 13.00 do 14.00 ter
od 16.30 do 20.30.

Slovenski „avnojci“ so krenili
na pohod 2. julija z Lokev pri
Črnomlju in že naslednji dan pri
sostvovali osrednji proslavi dne
va borca na Kozari, kjer so se
jim pridružili še mladi iz drugih
republik. Od tam so skupaj kre
nili v Jajce, nato pa so se vračali
po poti delegatov skozi Vakuf,
Bugojno, Livno, Glomač, Drvar,
Srp, Bihač, Otočac, Sinji vrh, Vi
nico in Črnomelj na cilj v Bazo
20, od koder se je pred 35 leti
pričel pohod v Jajce. Skupaj so
prepotovali več kot 1000 km,
več kot 100 pa so jih prehodili.
Med udeleženci VII. pohoda
AVNOJ je bil tudi Novomeščan
Janko Gregorič, ki se je edini
udeležil vseh sedmih pohodov.
Ob koncu pohoda je povedal:
„Cilj pohoda je za mlade pravza
prav ura zgodovine v naravi, spo
znavanje naše NOB in poti, po
kateri so hodili slovenski delega
ti na II. zasedanje AVNOJ, goje
nje bratstva in enotnosti, spo
znavanje partizanskih krajev in
njihov utrip včeraj, danes, jutri.
Na pohodu smo se srečali s šte
vilnimi preživelimi borci, obisko
vali partizanska obeležja in imeli
predavanja za mlade o SLO. Po
vsod so nas lepo sprejeli, tako se,
čeprav utrujeni, vračamo domov
z lepimi vtisi, mladi pa polni
znanja in novih spoznanj14.

Loški potok vabi 31. julija
Letos mineva 35 let vstaje Poto
čanov, ki so v tistih vročih julijskih
dnevih zapustili svoje domove in se
odločili za pot partizanstva in najpravičnejšo stvar naše zgodovine.
Nad 120 jih je bilo. Krvavi dogodki
v Loškem potoku, skoraj do tal po
žgani zaselki Travnik, Matevljek in
Bele vode, padli talci v Sodolu, po
gubljenih pet potošidh učiteljev v
Martalozu, junaška smrt varovancev
in bolničarke Marije Čepon-Mimice
v partizanski bolnici pri Ogencih.
Krvavi mejniki v naši zgodovini.
Spominu na te dogodke bo posve
čen krajevni praznik prebivalcev Lo
škega potoka. Proslavili ga bodo s
pomembnimi delovnimi zmagami.
30. julija, dan pred praznikom, bo
do predali svojemu namenu novo
poslopje, v katerem bodo dobili pro
store pošta, KS in banka. Naslednji
dan bo pri Ogencih svečanost, po
svečena herojstvu, o katerem bo
spregovoril vodja partizanske bolni
ce dr. Peter Gala in za njim pokrovi
telj srečanja, predstavnik Kliničnega
centra iz Ljubljane, ter drugi. Zatem
bo pri lovski koči „Zlata smreka"
partizansko srečanje vseh aktivistov
in borcev Loškega potoka in vseh, ki
so jim v Ogencih reševali življenja in
celili rane.
MARJAN TRATAR

SAMOPRISPEVEK
V KS DOBRAVICE
V nedeljo, 10. ju lia.je bil v
KS Dobravice v metliški občini
referendum za uvedbo krajevne
ga samoprispevka za sofinanci
r a l e asfaltirala cest v tq kra
jevni skupnosti do 1981.
Od 133 volilnih upravičencev
se jih je referenduma udeležilo
96, 76 pa jih je glasovalo za sa
moprispevek.
Samoprispevek
bodo plačevali od 23. junija
1977 do 31. decembra ,1981.
Na leto se bo zbralo okoli
80.000 dinarjev.

MARIN BEROVIC
RAZSTAVLJA V
PREŠERNOVI HIŠI

Janko Gregorič
Na zaključni prireditvi pri ba
rakah na Bazi 20 je mlade po
zdravil in jim govoril o pripravah
na 8. kongres ZKS član iz
vršnega komiteja predsedstva CK
ZKS Franc Šali. Med udeleženci
zaključne slovesnosti so bSi tudi
Marjan Lenarčič, član IS skup
ščine SRS, Vito Habjan, sekretar
RK ZSMS, Franc Kimovec-Žiga,
član predsedstva RK SZDL, ter
udeleženka pohoda Albinca
Mali-Hočevar.
S prijetnim kulturnim progra
mom so se ..avnojcem" predsta
vili pionirji Tabora ,»Sutjeska
77“.
JANEZ PAVUN

Gorenjski muzej Kranj j e v okviru
Združen)a likovnih skupin Slovenije
priredil v Prešernovi hiši samostojno
razstavo mladega novomeškega sli
k a la Marina Beroviča. Kritik Cene
Avguštin je ob razstavi zapisal, „da
grozeče uničevanje človekovega
okolja, strah pred bodočnostjo,
pred koncem, o g u lje n o st človeka v
sodobnem svetu predstavlja tista
idejna izhodišča, iz katerih j e posto
poma rasel ciklus Berovičevih novej
ših deL

D n e * bo Steneodo zajelo no
vo poslablaqje s padavinami. Na
to se bo nem e v petek posto
poma izboljšalo in bo ob koncu
tedm (Mama sončno in toplo.

B. BUDI A

Bojanja vas vabi
22. julija občinska proslava
— Slavnostni govornik
Niko Belopavlovič
Vaščani Bojarje vasi bodo dan
vstaje slovenskega ljudstva počastili
še posebno slovesno. 22. julija bodo
pripravili osrednjo občinsko prosla
vo, s katero bodo počastili dogodke
pred petintridesetimi letu Ker je

noiTe o S a ^ 7 !S « S ° 1 9 4 2 ? M
pofeal in zgorelo je 44 hiš z vsemi
gospodarskimi poslon L
Občinsko proslavo bodo vaščani
pripravili v sodelovanj u s krajevno
skupnostjo Radoviča in krajevnimi
družbenopolitičnimi oiganizacgami.
Odkrili bodo spominsko obeležje,
nakar bo tovariško srečanje.

$ ' ^ N A K I PEŠČENE STEZE - Lepo nedeljsko popoldne je privabilo v Šentjernej nad 5.000
| ljubiteljev konjskega športa, ki so prišli na svoj račun ob gledanju pravih viteških borb, brez
^ grobosti in (ne)namemosti, saj je diskvalifikacijo pomenil že predolg galop, nečisti kas, zgrešeni
^ vrstni red zaprek. 49 kasačev in 8 jahalnih konj (vsi člani KK Ljubljana) je vsaj za to popoldne
Ž pahnilo v vročo pozabo poletnega sonca na tisoče svojih jeklenih bratcev, skritih pod pokrovi
^ motorjev, nedelja na šentjemejskem hipodromu pa je utrnila marsikak spomin starost ljubiteljev
/. i e „a A jo rta na dni, ko je bil Šentjernej na podoben dan preplavljen z zapravljivčki. (Foto: M.
| Klinc)
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te d e n sk i
m ozaiK

Z U N A N JE P O L IT IČ N I PREGLED
„Takšna srečanja m najvišji ravni še posebej cenimo,
ker so vselej dobra priložnost
za vsestransko izmenjavo
mnenj o sodelovanju in od
nosih med dvema deželama,
ki temeljijo na znani načelni
osnovi, kakor tudi za izme
njavo mnenj o aktualnih
mednarodnih vprašanjih. “
To je izjavil Mirko Kaležič, predstavnik za tisk
Zveznega sekretariata za zu
nanje zadeve, ko je minuli
četrtek odgovarjal na vpraša
nja novinarjev v zvezi s poto
vanjem predsednika SFRJ in
Z K J Josipa Broza Tita v
Sovjetso zvezo.

Tito bo obiskal
Sovjetsko zvezo
Do obiska prihaja v času,
ko se jugoslovansko-sovjetski odnosi dobro razvijajo,
zato v Beogradu menijo, da
bodo ta obisk in razgovori
pomenili nov prispevek k
razvijanju sodelovanja in
boljšega medsebojnega razu
mevanja.
Odnosi med obema drža
vama temeljijo na načelih,
sprejetih v znani beograjski
deklaraciji in drugih doku
mentih: o zemeljski nedo
takljivosti, suverenosti, nevmešavanju v notranje zade
ve, pravici, da vsakdo išče
najboljše rešitve družbenega
razvoja v skladu s svojimi
posebnostmi.

SPORAZUMEVANJE
Medtem diplomati (z izje
mo Albanije) vseh evropskih
držav,
Združenih držav
Amerike in Kanade še naprej
prizadevno iščejo obrise
dnevnega reda in programa
jesenskega dela konference o
varnosti in sodelovanju v
Evropi, pri čemer se je pred
log devetih neblokovnih
držav uveljavil kot podlaga,
na kateri bo bržčas mogoče
najti ustrezno rešitev.
To je mogoče sklepati po

intenzivnih usklajevanjih sta
lišč zadnjih nekaj dni v kon
gresni dvorani „Sava“ ob
istoimenski reki v Beogradu.
Med številnimi podrob
nostmi, ki jih bo treba uskla
diti, so tudi na prvi pogled
nepomembne, v resnici pa
vsebinske zadrege okoli na
slednjih postavk:
Število plenarnih sej in se
stankov delovnih teles v te
dnu, času trajanja jesenskega
sestanka in podobno.
In kajpak ostaja še vedno
za zdaj sporno tudi vpraša
nje, ali naj bo jesenski sesta
nek predvsem podroben pre
gled doslej storjenega, za kar
se zavzemajo predvsem ne
katere zahodne države, ali
pa naj to storijo le mimogre
de in posvetijo veliko večino
časa in truda pogledu na
prej, kar terjajo predvsem
Sovjetska zveza in večina
drugih vzhodnih socialistič
nih držav. Oboje je kajpak
izrazito vsebinsko.

DIALOG
CARTER-BEGIN
Menda še nobeni razgovo
ri med najvišjimi predstavni
ki Izraela in Združenih držav
Amerike niso bili tako koč
ljivi kot ti, ki jih sedaj v
Washingtonu
opravljata
predsednik Carter in premier
Begin.
Ameriški predsednik je
namreč vnesel v izraelskoameriški dialog nekatere no
ve odtenke, ki za Izraelca ni
so najbolj mikavni: zahtevo,
da se morajo Izraelci umak
niti z zasedenih ozemelj (če
prav ne vseh) in ustanovitev
„Palestinske domovine“ (ki
jo Carter vidi v povezavi s
kraljevino Jordanijo), kar
naj bi zagotovilo trajen mir
na tem področju.
O tem Združene države
Amerike zatrjujejo, da bodo
naprej stale ob strani Izraelu
in mu dajale vso materialno
(in kajpak predvsem voja
ško) pomoč.
JANEZ ČUČEK

TISTI, K I SO DOŽI VEL
teh dvanajst ur, Prf l]°'m
je bilo več kot grozljiv •
lijonsko mesto, ujetio
mo, se je spremenilo ^
ško mišelovko. Ko J
strel zapored
prave za proizvodnjo in
dP e l i t e v J e ^ j t h
so milijoni v Jvew
znova doživeli noč
.
1965, ko se je zgodilo nM
podobnega k daje ^
pot še veliko hujse.
vsem se je pokazalo,
medtem socialna nasP -j,

Izboljšaj ali pusti kmetovanje
Mehanizacija in z njo povezani večji stroški še bolj silijo kmete v odločitev
Kmet potrebuje veliko več dohodkov kot takrat, ko še ni bilo
modernih kmetijskih strojev in drugega, kar zdaj olajšuje življeige
delovnim ljudem. Kmečka mladina in tudi mnogi starejši gospo
dami ne marajo zaostajati za delavci. Če jim kmetija tega ne omo
goča, si piščejo drugo ali vsaj dodatno delo. Takih je veliko. Če
ocenjujemo tudi po neobdelani kmetijski zemlji, kar preveč.
V našem kmetijstvu je nekaj zaradi varčevanja deviz pri uvonarobe. Nekateri dolžijo preni zu in boj še pripravljenosti na
zke odkupne cene kmetfskih splošni ljudski odpor, če bi nas
pridelkov in živine, drugi raz ogrožali sovražniki. To je res —
drobi enost kmetij in še kaj dru toda tega ni moč uresničevati le
gega. Različna mnenja prinašajo z vi§ imi cenami kmetij skih pri
tudi različne predloge za izhod delkov in živine. Kmetove do
iz zagate.
hodke je treba zvečevati s sodo
Pred leti so naredili analizo bnejšim gospodarjenjem. Kmet
razmer v kmetijstvu za naše mora pridelati na družinskega,
obalno območje, kjer seje po za delo sposobnega člana nekaj
zadnji vojni zaposlilo veliko krat več kot pred desetletj L Pri
kmetov in njihovih otrok. Dru delu si lahko pomaga s kmetij
ge občine menda še nimajo skimi stroji, hektarske pridelke
podobnih analiz. Ugotovitev: je moč zvečevati, obdelovati pa
dohodki kmečko-delavskih dru bi moral tudi več zemlje. To ni
žin so ustrezno visoki, hektarski nemogoče, saj je vsak dan več
pridelki na zemlji, kij o še obde neobdelane ali slabo obdelane
lujejo, so precej višji —toda ve zemlj e.
liko zemlje so pustili neobdela
Kmetje so pred izbiro: ali
ne. Rekli bi, da take razmere izboljšajo gospodarjenje ali pu
ustrezajo posameznim druži stijo kmetovanje. S takimi pri
nam, ne pa tudi širšemu gospo delki in toliko živine kot pred
darstvu in pospeševanju kmetij stva.
Nekateri menijo, da bi kmete
morali boj navezati na zemljo
TELEGRAMI

v

Škodljivo sektaštvo

torej za pojav, ki bi utegnil škodovati celemu
sistemu naših ekonomskih in siceršnjih svo
boščin.
Roko na srce: pretiranega kopičenja sek
taških pojavov bržčas ni, oziroma jih je toli
ko, kolikor je pojavov nerazumevanja ustav
nih določil. Zato bi „vojna napoved41 vsake
mu med njimi posebej najverjetneje ne imela
pravega haska. Zadeve se velja lotiti pri kore
ninah: tako, da bomo s skupnimi močmi, s
posluhom za skrbi drug drugega, z večjim
družbenim znanjem, širili prostor socialistič
ni samoupravni demokraciji, s tem pa bomo
vedno ožili tudi možnosti za občasno pojav
nost sektaštva.

TRIJE ZAKONI
Prav do konca letošnjega septembra bo
potekala javna razprava o pripravi treh zako
nov: o samoupravni delavski kontroli, refe
rendumu ter volitvah in imenovanjih. Vsi tri
je zakoni pomenijo prilagajanje naše prakse
načelom ustave in zakona o združenem delu.
Omenjeni zakoni se pripravljajo vzpored
no z zakonom o delovnih razmerjih, ki bo
vnesel med drugim tudi več jasnosti v delov
ne organizacije glede pravic in predvsem
dolžnosti zaposlenega člana kolektiva.

TRST — Okoli 15 kilometrov od
Trsta se je pripetila izredno huda
prometnnesreča, v kateri je izgubilo
življenje 14 ljudi, 34 pa jih je ranje
nih, med njimi nekateri kritično. Do
nesreče je prišlo, ko je avtobus
strmoglavil v prepad, potem ko je
čelno trčil z nekim avtomobilom.

naslednje: sektašenje ni le izraz nestrpnosti
do na primer razživitve eksistencialne oblike
verovanja: v svojem bistvu je takšno ravnanje
PREDELOVANJE NAFTE
prej posledica nerazumevanja politike Zveze
komunistov ter predvsem ustave, ali pa je
Jugoslovanski predelovalci naftnih deriva
celo prikrito oprečništvo z ustavnimi izho
tov vztrajajo pri novih razširitvah svojih de
dišči.
javnosti, hkrati pa nekateri načrtujejo tudi
Vsak naš občan, delovni človek, sije izbo
gradnjo novih rafinerij. Znano je, da smo v
ril dve temeljni pravici: pravico do dela ter
družbenem planu namenili gradnji rafinerij
pravico do samoupravljanja. Od tod izvirajo
skih zmogljivosti nekaj manj kot 7 milijard
vse njegove ostale pravice in tudi verovanja.
dinarjev, predstavniki naftnega gospodarstva
Kdor potemtakem zadosti dolžnosti prvih
pa zahtevajo 14,3 milijarde in to na račun
dveh temeljnih pravic, kdor torej dela in je
zmanjšanja sredstev za raziskavo.
pošteno ter iskreno, ustvarjalno vključen v
Zvezni izvršni svet je zato sklenil, da je
procese demokratičnega samoupravnega do
potrebno znova proučiti, če je potrebno, da
govarjanja in odločanja, ima tudi vse ostale
so predelovalne zmogljivosti nafte sjploh na
pravice. Nihče mu jih ne poklanja - so sad
seznamu prednostnih gospodarskih dejav
njegovega dela, njegovih snovanj in intere
nosti, ko je očitno, da nam zadoščajo že se
sov.
danje in tiste, ki so bile načrtovane že na
Potemtakem je očitno, da moramo tudi
prej.
sektašenje razčlenjevati pod temi pogoji: gre
MILAN MEDEN s
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ISLAMABAD - Zaradi monsun
skega deževja narasle reke so popla
vile 350 vasi v srednjem Pakistanu.
Voda je teijala 20 človeških življenj.
Število žrtev se je tako v zadnjem
poldrugem mesecu dvignilo na več
kot 400. Samo v največjem paki
stanskem mestu Karačiju je devet
dnevno deževje v začetku julija po
vzročilo obširne poplave, v katerih
je utonilo več sto ljudi.
PARIZ - Predsednik italijanske
vlade Andeotti je dopotoval na
uradni obisk v Francijo, kjer se bo s
svojimi gostitelji pogovarjal o dvo
stranskem sodelovanju in mednarod
nih problemih.

kot bi tam delili bW> ;
stonj. Iz nete
^
avtomobili so,
po
peljali kar 58 oselmih ^
mobilov, izropali pa ^
vse zlatarne,
j. fn
gim kamenjem m & ’ j ,
trgovine z živili
so nekateri od^ a%ucikf
kar s tovomiakLjolffl f
bila brez moči, saj je* * *
liko ljudi iz n e w y o W ^
cije na dopustu in o ^
jih je na obupne M
moč vrnilo na delo
$
Tisti ki so
o ^S m m P
spoznali, da
žica tatov podivjalo I
so tudi več trgovin^ .
jem in odnesli rnr^ ^ ) j^ i
revolverjev in s t r e ?L 1‘t
je začela nanje stretj ^
ko je bilo ranjen* " g .,
sto policajev, med nji
kaj hudo.
u 4
Policija je * * * * & »
kot tri tisoč tatov, z
sar so morali z dop
klicati tudi
da so po tekočem
^
sliševali in obsojali tj ^
ve, ki jih je Pobcl^ 1{
Toda večine tatovj£ °č ilo 1

JOŽE PETEK

KAIRO - Egiptovski zunanji mi
nister Ismail Fahmi in jugoslovanski
veleposlanik Avguštin Papič sta se
obširneje pogovarjala o več vpraša
njih, ki zanimajo obe deželi. Velepo
slanik Papič je ob tej priložnosti po
sredoval ustno poslanico predsedni
ka Tita, namenjeno egiptovskemu
predsedniku Sadatu.

N O T R A N J E P O L I T I Č N I PREGLED
Sektaštvo ni pojav, ki bi se ga dalo odpih
niti, ali vsaj zanemariti, ko razpravljamo o
vseh mogočih vzgibih našega vsakdanjika. O
sektaštvu smo že govorili in še bomo: Zveza
komunistov ne izgubi nobene priložnosti, da
ne bi spregovorila o posledicah sektaških rav
nanj. Zveza komunistov ima jasno načelno
stališče do sektaštva, močno poudarjeno že
v programu ustanovnega kongresa KPS.
Najpogosteje imamo v mislih in na jeziku
sektaše nje tedaj, ko razpravljamo o avtentič
nem interesu verovanja in če skuša biti sled
nje omejevano na raznovrstne načine.
Nikogar seveda ni, ki bi rade volje samo
kritično priznal, da je ravnal v tem ali onem
primeru sektaško, kajti na koncu koncev je
najbrž res, da tiči danes najpogostejši vzrok
za sektaško ravnanje v pomanjkanju družbe
nopolitičnega znanja ter kulturne osveščeno
sti na sploh. In tisto, česar se morebiti v
dnevni praksi še vse premalo zavedamo, je

desetletji ne morejo živeti se
danjemu času ustrezno.
Nekateri kmetje, ki so hkrati
zaposleni drugod, se hvalijo, da
so najbolj koristni člani naše
družbe, saj delajo za dva: do
poldne kot delavci, popoldne
kot kmetje. Kako dolgo pa bo
šlo tako? Ali zaradi prevelikega
naprezanja ne bodo prezgodaj
onemogli in jim bo družba mo
rala dajati invalidsko pokojni
no? Saj vemo, da tudi pri stro
jih in pri delovni živini ni dobro
pretiravati. Dvojna zaposlitev
gotovo zmanjšuje tudi učinek
pri delu. Ko tak kmet ne zmore
vsega, začne zanemarjati posa
mezne dele posestva, kajti v
tovarni ne more delati le polovi
co delovnega časa.
Taka pot torej ne more biti
najboljša. Prej bi lahko rekli:
izboljšaj kmetovanje ali pusti
zemljo tistim, ki jo bodo dobro
obdelovali. V pogovorih s kmeti
je slišati, da na mali kmetg i ne
gre — toda če bi lahko redili 20
ali 30 goved, bi nekateri raje
delali doma, kot da bi vsako
jutro odhajali na delo v odda
jen kraj.
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MOSKVA - Podpredsednik Zve
ze zveznega izvršnega sveta dr. Borislav Sefer se je v Moskvi pogovarjal s
podpredsednikom sovjetske vlade
Ivanom Aliripovim o nekaterih
aktualnih vprašanjih jugoslovanskosovjetskega gospodarskega sodelo
vanja. Pri razgovorih je sodeloval tu
di jugoslovanski veleposlanik v
Sovjetski zvezi Jože Smole.
MADRID — 41. obletnica 18. julija, dneva, ko so se leta 1936 upili
Frankovi fašistični generali in ko se
je začela druga Caudillova diktatura,
je minil v znamenju nekaj manjših
mcidentov, nostalgije tankistov in
ravnodušnosti velike večine španske
ga ljudstva.
*
LUSAKA — Sedem svobodnih
držav afriškega Juga, Mozambik,
Zambija, Angola, Tanzanija, Bocva
na, Lesoto in Svazija, je zahtevalo
od Organizacije združenih narodov
nujno pom oč v znesku 16 milijonov
dolarjev. Denar potrebujejo za
vzdrževanje, zdravljenje in šolanje
okoli 100.000 bugencev iz Južne
Afrike, Rodezije in Namibije.

NOVI SAD, sobota (Telefoto: Veritas) — Iz plodne
Vojvodine so nam poslali
pričujočo sliko z zagotovi
lom, da letos prav gotovo ne
bo čutiti pomanjkaqa svinine, kajti prašiči so pravoča
sno sklenili vse potrebne sa
moupravne sporazume.
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: Novomeško gradbeno
Sradi nad Brusnicami rezer-

£ b°val v a ^ T c 2? 0 "V k '

S p itn ° V0d°

“^dnjah so ?
- Brusnice. Cevi od zajetja v
Pritekla že Itn
°^ene’ P™3 voda pa bo po njih
Konec avgusta. (Foto: Janez Pavlin)
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IZ ARE HA NA BAZO 20 - Trideset mladih iz
mariborske občine se je na pohodu iz Areha na
Pohoiju v četrtek ustavilo v Novem mestu, kjer
so imeli srečanje z mladimi iz Novega mesta. V
sedmih dneh so prehodili več kot 150 kilometrov
poti. (Foto: Janez Pavlin)

NM 362—01 — Člani gasilskega društva Dolenja
Straža so 17. julija pred svojim domom pripravili
veselico, na kateri so občanom pokazali novo ga
silsko vozilo, kombi iz novomeške IMV. Več o
Straških gasilcih v prihodnji številki. (Foto: Janez
Pezelj)

125 kočevskih knapov bo
čez dobrih sedem mesecev za
vselej zapustilo temačne rove
rudnika ijavega premoga v Ko
čevju. Njihovo delovišče bo za
lila voda, svet pod zemljo bodo
zamenjali s „svetlejšim“ , v ko
čevskem Itasu.
Zgodba o kočevskem rudni
ku ijavega premoga je dolga.
Nehati bi se morala že leta
1973, ko so ga zaradi prežečih
nevarnosti nameravali ukiniti.
Tudi zaloge so bile majhne, ven
dar so zaradi takratne energet
ske krize vseeno nadaljevali s
kopanjem do danes. V tem času
je rudnik zašel pod okrilje Itasa,
ki je že sprejel nekaj mlajših ru
darjev, medtem ko so pod zem
ljo do danes ostali zvečine le
starejši. Poprečna starost je nad
40 let, pa navzlic temu in sla
r Jem je bil SD„. ,: ponedeljkov bim delovnim pogojem nakop
Prašičem
,ol<.aj živahen. ljejo na leto okoli 48.000 ton
43^ ravni. NanmH^0 na usta' ijavega premoga, vse ob neneh
m °d tega ? q J
Je bilo ni nevarnosti požarov, prestav
nesece. pS ? 9l starih nad tri ljanju odvozne mehanizacije.
f i Ski So velial? iecbil0 le 208; Na srečo: usoda rudnika je za
m’ od tn' h 0 500 do 750 pečatena.
Prvi meseci prihodnjega leta
*** P a n t e r O s ta ri
42r ^ICE'
1-100 din. bodo za delavce rudnika najtež
sta Prašičev r J 0' S0 P°nujali ji. Potrebno bo začeti z delom
od L
t6ga samo 12 drugje, najveijetneje v kočev
« ]lh 314 ^ .^ s e c e . Prodali skem Itasu, ki že pripravlja
\
Prašiček po 32 din> predloge za prekvalifikacije in
žive teže P° 23 din ki‘ poskuša najti mesta za vse. Rudaiji sami pa pravijo, da so že

Se/,'jmišča

Kmetijski nasveti

Že*annijen jzkop sem ena? S
tljj^ Povzroj^”' ^rompiija (ali tudi krompirjeve viroze imenoplejada priHnUi ^ r°ditev ali degeneracijo krompirja. Zaradi
Podnebip . 12 *eta v leto* Nevarnejše so v krajih s tora^'rieite J11’* zateSadeIj, ker jih prenašajo v milem podlstne uši, zlasti siva breskova listna uš. Eden
v zoper nje je pravočasen izkop sečemer govori naslednji prispevek, povzet
,< Č
nkee^ 8lasu.
so
•LdcoP semenskega krompirja določa kmetij^(k J *godni *)U^eve s°rte so razdeljene v tri skupine, v prvi
e sorte
(vesna, saskia, jaerla in jana), v drugi
^mi^odrtp ^(u^
draga,- in desiree)
in v
^ e h u ^ e p o z L ’? ^ ’ " S 6" 43- n ^ j a . drag3
c
lUUja .*bil0 trpK ? ,8 ° r' dobrin, cvetnik, majestik in kenebek).
T0^.’retje do 23
^kasneje
ju^J3>druge do 18.

^
S
J
^
S
s

dolgo pripravljeni na zaprtje
rudnika in jih ta ukrep ni prese
netil. „Naše roke so pridne in
vajene vsakršnega dela, zato se
tudi novega okolja prav nič ne
bojimo,“ komentirajo svojo pri
hodnost. Pri srcu pa jim vendar
le ni lahko. Ni namreč tako sila
preprosto potegniti črto čez
dosedanje življenje in delo.
B. BUDJA

Novi
traktorji
Od danes naprej imajo v Sloveniji
doslej najbolj kupovani traktorji
znamke IMT, Zetor in Steyr novega
tekmeca — traktoije, ki jih v sodelo
vanju z italijanskim FIATCM izdelu
je danes odprta tovarna traktorjev v
Štorah pri Celju. FIAT je na traktor
skem nebu dovolj sijoča zvezda, saj
je vodilna tvrdka v svetu v izdelova
nju traktorjev goseničarjev, med pe
timi največjimi pje tudi v izdelo-

ŠTORE 404: Kot nalašč trak
torji za hribovske kmetije, 42
konjskih moči in pogon na vsa
štiri kolesa.
vanju traktoijev kolesarjev. Tudi tra
dicija nekaj velja: FIAT je najstarej
ša tovarna poljedelskih traktorjev v
Evropi; z njegovih montažnih trakov
se je od leta 1919 pa do danes zape
ljalo na polja že nad 1,1 milijona
strojev.
Po takem „rodovniku“ se našemu
kmetijstvu, posebno pa zasebnemu
kmetu, obetajo dobri pomočniki.
Nova tovarna traktorjev, ki spada v
sklop Železarne Štore in s tem Slo
venskih železarn, je imela predvsem
nje pred očmi, ko se je odločala za

različne tipe traktorjev. Izdelovala
bo naslednje znaše kmetije uporab
ne tipe: Štore 402, Štore 404 in mo
del Store 300, skupno 10.500 trak
torjev na leto. Za hribovske kmetije
- in te so, vsaj pri nas, glede meha
nizacije še najbolj v zaostanku - je
zlasti zanimiv traktor Štore 404, ker
ima pogon na vsa štiri kolesa in mu
kucljasto zemljišče ni nobena ovira.
Tudi sicer so vsi trije modeli, vsaj
tako zatrjujejo izdelovalci, zadnja
beseda sodobne traktorske tehnike.
Ob številnih tehničnih podatkih pa,
žal, pogrešamo enega najvažnejših prodajno ceno.
Ne glede na razprave, če ne celo
prepire, ali v naši državi ne načrtuje
mo preveliko proizvodnjo traktor
jev, in ne glede na to, da imamo v
Sloveniji en traktor že na precej
manj kot 20 ha obdelovalne zemlje
(kar postavlja pod vprašanj njihovo
izkoriščenost), je treba pozdraviti
novo proizvajalko Železarno Štore.
Konkurenca ne škodi, zlasti ob tako
kilavi ponudbi, kot je bila s strani
tovarn IMT in Zetor še v bližnji pre
teklosti, in ob tako zasoljenih ce
nah, kakršne si je privoščil Steyr.
M. LEGAN

Obetaven zaCetek
Pred slabim letom smo pisali o
ustanovitvi Samoupravne interesne
skupnosti za vodno preskrbo občin
Ribnica in Kočevje, od katere si pre
bivalci teh krajev veliko obetajo. Da
nes lahko zapišemo, da so bila priča
kovanja v veliki meri izpolnjena, pa
čeprav je vse funkcije navedene
skupnosti takrat začasno prevzelo
podjetje HydrovodPrvi korak k boljšemu stanju na
področju preskrbe z vodo je bil stor
jen že lani z izgradnjo prve etape re
gionalnega vodovoda od Izber do
Ribnice. Slednji je povečal kapacite
to vodohramov na kočevskem ob
močju za več ko 500 kubičnih me
trov. Nadalje zapišimo uspehe pri
gradnji lokalnih vodovodov, od
Strug pa do podaljška vodovoda
Livold-Zajčje po lje-Č m i potok. K
napeljavi obeh so veliko pripomogli
tudi krajam sami, tako s sredstvi kot
prostovoljnim delom. V seštevek na
daljnjih „dosežkov“ pa gre tudi iz
delava projekta za vodovod v Malem
Logu, ki ga prav sedaj s tako vnemo
kopljejo brigadirji na delovni akciji
Loški potok 77.

B. B.

pridet^^?
uničenje krompirjevke je reglon, vendar
S J * količ’ CI ne znaj° pravilno uporabljati. Uporabljajo
*Nh!^0*Stroll*10 ?u?P>va» škropijo ob nepravem času in še
S e m e n ih rolni?^ WetHi90 »
poškropijo krompirjevko
, S j*Učini.
1,1 8 predpisano količino pripravka. ŠkroPrideloval
v jutranjih urah, ko so rastline še vlažne.
'W ° ^menslri ,unič9° krompiijevko, lahko brez škode iz^£°*ica ^
krompir tudi dva do tri tedne kasneje. V tem
‘ Naj 0jj Somovih že otrdi in je manj nevarnosti za poL^avaj,; ^ Priložnosti vnovič opozorimo na pomen red[•ijfc^ko nrjA.?”
p.j, ?®nena.
. na- Le od neokuženega semenskega kromIcromn^6"10 ^ li^ pridelek, ki ga ne bo zdesetkalo
k.
tonJ!9eve8a listja, črtavost, mozaik, kodravost,
K
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razpisu/e

štipendije iz združenih sredstev
za šolsko leto 1977/78.

★
★
★

Za štipendijo iz združenih sredstev lahko zaprosijo kandida
ti, katerih dohodek na člana družine ne presega zajamčenega
osebnega dohodka (2.162.— dinarjev). Za otroke kmečkih
staršev se upošteva 14-kratni faktor za katastrski dohodek in
je tako izračunan dohodek izenačen z osebnim dohodkom.
V okviru tega cenzusa imajo pri pridobitvi štipendije iz zdru
ženih sredstev prednost:
a) kandidati, ki se usmerjajo v poklice, ki jih za svoje območ
je določi skupna komisija podpisnic samoupravnega spora
zuma v občini kot prednostne,
b) prosilci z boljšim učnim uspehom,
c) prosilci, ki so po mnenju službe za poklicno usmerjanje za
izbrano šolo primernejši,
d) otroci delavskih in kmečkih družin,
f) prosilci, ki se vsestransko udejstvujejo v družbenopolitič
nih organizacijah.
Kandidati morajo poskušati najprej pridobiti kadrovsko šti
pendijo v združenem delu, ker štipendije iz združenih
sredstev ne bodo podeljene prej, ko bodo v občini oddane
vse kadrovske štipendije.
Prijava za štipendiranje (obrazec DZS 1,65) mora biti kom
pletna in točno izpolnjena, priložiti pa je potrebno še nasled
nje dokumente:
— potrdilo o šolanju oziroma frekventacijsko potrdilo,
— overjen prepis ali overjeno fotokopijo zadnjega šolskega
spričevala oz. potrdilo o opravljenih izpitih,
— izvod pogodbe o kadrovski štipendiji,
— oziroma če kadrovske štipendije niste uspeli pridobiti, po
trdilo, da ste za razpisano kadrovsko štipendijo kandidirali
ter izjavo, da kadrovske štipendije ne prejemate.
— mnenje osnovne organizacije ZSMS ali osnovne organizaci
je ZKS.
Kompletirane prijave za štipendiranje sprejema strokovna
služba skupne komisije podpisnic samoupravnega sporazuma
o štipendiranju učencev in študentov občine Trebnje najkas
neje do 15. 8. 1977.
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Poklicne šole:
★
★
ključavničar, strojni ključavničar, orodjar, brusilec, strugar, ★
★
rezkalec, mizar, elektrikar, varilec, železokrivec, kmetijci, ★
★
monter stavbnih instalacij, prodajalec, administrator.
★
★
★

Srednje šole:

★
★

★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
gradbeni ing., komunalni ing., strojni ing., varnostni ing., ★
kemijski ing., ekonomist — komercialist — finančnik, prav {
nik, višji upravni delavec, ing. organizacije dela, predmetni **
učitelj: matematike, fizike, telesne vzgoje, glasbe, praktične ★
ga pouka, likovnega pouka, specialni pedagog (defektolog, **
*
ortopedagog), knjižničar, višja medicinska sestra, ing. kmetij ★
*
stva.
*•
*

Višje šole:

★

Visoke šole:•

S
^
J
“

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

SKUPNA KOMISIJA PODPISNIC SAMOUPRAV- ★
★

strojni tehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, zobotehnik,
medicinska sestra, farmacevtski tehnik, vzgojitelj, maturant
pedagoške gimnazije, administrativni tehnik, kmetijski
tehnik, lesni tehnik.

?
v javnem že potekel in so ga nekateri ^
Vin-? *adosti
rornP*rja že zamudili, vedeti pa je treba, N
ItlM
. Pihnili.
“HO Z<)htAVnomii miru *i»At o lam o
A ^
^ ‘fcvko jh11110 zahtevnemu roku tudi s tem, da uničimo
s tem prekinemo rast in prehod virusov v go-
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★
★

Rudnik Kočevje danes in nikoli več

p o i ^ . 9; ^ 3, seje sestal
^ Ostanek n
KS AdIešiči,
Predst a v n i w S° P°vabili tudi
t02da IMv , wUpnih služb IMV,
°bčine ter L
črn°maljske
POli,ienih oroCmSldh družbeno'ekla 0 zelo n!niZ/ Cij- Beseda Je
° toliko ohi-rMCm vPrašanju:
0htatu v AdlpiU- [Janem novem
0 bo(i^ n ^ ? pClh “ s tcm tudi
7 SkuPnosa. KritCraZVlte
^ dosedania ?no so °bravtesitev teoa 2, P.nza<3evanja za
^ Vneh. Sklenfl?135311^ na vseh
?!* to so dnrSo.’ da Pozovejo
A,d|ešiči dn. ni skrbeti, da
'n
naJ do iel ° ■ preP°trebni
b ed ijo /
JSeni to dokončno

m

SOLIDARNOSTNA STANOVANJA - Letos bo
v Novem mestu, Šentjerneju in Žužemberku zgra
jenih 223 novih stanovanj. Prva solidarnostna sta
novanja zunaj Novega mesta čakajo na prve sta
novalce v novem 14-stanovanjskem bloku v Šent
jerneju. (Foto: Janez Pavlin)

— Dobro nam se piše:
dobili bomo znatno po
moč

Slabo se nam piše:
morali bomo dati
znatna sredstva za pomoč
drugim.

dipl. ing. strojništva, dipl. ing. gradbeništva, dipl. ing., živil
ske tehnologije, dipl. ing. organizacije dela, dipl. ekonomist,
dipl. pravnik, dipl. ing. matematike, zdravnik splošne medici
ne, specialist, zobozdravnik, dipl. farmacevt, dipl. pedagog,
dipl. psiholog, dipl. socialni delavec, dipl. agronom, dipl.
politolog, dipl. sociolog.
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Belokranjska brigada v Slov. goricah
"
Brigada „Jakob Brodarič" bo manj razvitim Slovenskim goricam pomagala graditi
vodovod
n
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Tudi Bela krajina je letos prispevala svoj delež v mladinskih de bo je zastopana tudi kmečka
lovnih akcijah. . 16. julija je začela z delom petdesetčlanska briga mladina, kajti delo na kmetiji ji
da mladincev črnomaljske in metliške občine, ki nosi ime narodne ne dopušča veliko prostega ča
ga heroja Jakoba Brodariča iz Rosalnic pri Metliki.
sa.
Prepričani smo, da se bo be
Brigadirji bodo v času tri- interes mladih še vedno ni zado
tedenskega prostovoljnega dela voljiv. Vzrok za to lahko išče lokranjska delovna brigada pod
pomagali graditi vodovod v Slo mo tudi v odnosu staršev do vodstvom Antona Žuniča, dija
venskih goricah in s tem prispe brigad, saj marsikateri starši ka 4. letnika ekonomske sred
vali svoj delež k hitrejšemu raz kljub vsemu še vedno preveč nje šole v Črnomlju, dobro iz
voju enega bolj zaostalih prede nezaupljivo gledajo na takšne kazala, saj je Žunič že izkušen
lov Slovenije. Sicer pa se bodo delovne akcije mladih. Zelo sla brigadir.
MIRJAM BEZEK
poleg vsakodnevnega trdega de
la vključevali tudi v proste de
javnosti: sodelovali bodo pri
oblikovanju brigadirskega bilte
na, stenskega časopisa, v šport
Letošnje praznovanje KS Boča ko vo v znamenju napredka
ni sekciji, na kulturni prireditvi
Brigada se predstavi in drugod.
V n ed e|o , 17. julija, so krrgani
so veliko naredili za obnovitev in
Da se brigadirji zares zaveda KS Božakovo v metliški občini z posodobitev povsem zastarelega
jo, kakšen pomen ima njihovo veliko slovesnostjo proslavili svcj električnega o mr ega. Velika prido
delo za celotno družbo, in da so krajevni praznik 13.julij, ki ga praz bitev je tudi asfaltna cesta skozi
ob vsaki priložnosti pripravljeni nujejo v spomin na ta dan leta 1944, Božakovo, ki je obenem prvi kilo
pomagati, so dokazali že pred ko se je 1. bataljon Cankarjeve bri meter asfalta v tej KS. Kmalu se jim
gade v Božakovem spopadel z umi
obeta še asfaltiranje 1.200 m ceste
odhodom v Slovenske gorice.
Sodelovali so pri raznih udarni kajočo se nemško-čerkesko in usta- med vasema Želebej in Radoviči, ki
jih bo povezala z občinskim sredi
ških akcijah: pri urejanju okoli ško drhaljo in jo premagal.
Letošnje praznovanje j e bilo še
ščem.
ce metliškega otroškega vrtca, posebno slovesno, posvetili pa so ga
pri pripravi proslave na Lokvah
praznovanjem Titovih in partjskih
in drugje.
jubilejev. Pokroviteljstvo nad praz
Pokroviteljstvo nad Brigado
novanjem je prevzel novomeški NoUSPEŠNO DELAJO
voles in njegov glavni direktor Jože
Jakoba Brodariča je prevzela
Prostovoljno gasilsko društvo
K nežje bil tudi slavnostni govornik.
tovarna „BETI“ iz Metlike, ki
Retje v Loškem potoku (občina Ri
Na
slovesnosti
je
ZZB
NOV
razvilo
je brigadirjem poklonila majice.
bnica) je mlado, saj je te dni slavilo
Predsednik OO ZSMS v Met svoj prapor, kulturni program pa je komaj 10-letnico obstoja, vendar
pripravila metliška mestna godba.
liki je povedal, da so imeli letos
dosega lepe uspehe. Že ob ustanovi
Krajani te KS — vseh je na Boža
manj težav pri vključevanju
tvi društva so odprli gasilski dom in
kovem, v Rakovcu in Želebgu 240
nakupili orodje in ostalo opremo.
mladih v mladinsko delovno
- so letos pri napredku krajevne
akcijo kot lani, toda misli, da
skupnosti dosegli lepe uspehe. Sami

Praznik na Božakovem

MAJHNA SLOVESNOST - V
garniziji JLA v Gospiču je bila
te dni majhna slovesnost. Naj
starejši član stalnega sekreta
riata Zleta ..bratstvo in enot
nost Danilo Kovačič, udeleže
nec vseh dosedanjih srečanj, je
predal komandantu majorju
Bogdanu KIinskemu maketo
slovenskega kozolca in mu s
tem darilom izrazil vso hvalež
nost za požrtvovalno delo pri
organiziranju XIV. zleta. V vo
jašnici, ki nosi ime ličanskega
narodnega heroja Stanka Opsenice, je bilo toplo sprejetih oko.................
li 300 rmladih
iz Novega mesta.
Že prej so se Novomeščani od
dolžili starešinam in vojakom s
pismeno pohvalo. (Foto: S.
Kljajič)

Štirje kilometri prijateljstva
Brigadirji bodo v slabem mesecu izkopali 4,5 km vodovoda
Še tri dni bo v Loškem potoku slišati pesem krampov in lopat,
pesem brigadirjev, ki bodo v slabem mesecu zgradili 4,5 km dolg
vodovod s Hriba do Malega Loga. Mladinska delovna akcija Loški
potok 77, katere organizator je OK SZMS Ribnica, se je začela že
26. junija v dveh izmenah. Teren, na katerem delajo mladi brigadir
ji, je težak, kamnit. 55 parov mladih rok v prvi izmeni je svoje delo
navzlic temu uspešno končalo.
Komandir njihove brigade Kamni
čan Miro Miloševič pravi, da je sode
loval že v številnih delovnih akcijah,
vendar je tukaj delovna disciplina

res vzorna. „Malokje se dogaja, da je
v sestavah brigad toliko žensk kot v
Loškem potoku." Pri tem omenja
izredno težak teren, saj je potrebno

vsak meter trase najprej minirati, na
to očistiti kamenje, tako da so roke
slehernega brigadirja polne žuljev.
Podobno je tudi v drugi izmeni, ki'
šteje 53 mladih iz Kamnika, Ljublja
ne in Ribnice. Še je bilo mladih, ki
bi se hoteli vključiti v brigado, toda
za vse je bilo premalo prostora.
Proste dejavnosti so v popoldan
skem času: od športnih tekmovanj
pa do marksističnih krožkov. Imajo
tudi radio, televizijo pa gramofon in
časopise, ogledali so si film o gradnji
proge Nikšič-Titograd itd. Posebno
poglavje je hrana, za katero pravijo,
da je edinstvena. Pripravlja se v ku
hinji OŠ Loški potok, za vodo pa
skrbijo vojaške cisterne.

BOREC 6 - 7

GASILSKI TRENING - Novomeška občinska gasilska zveza m
industrijsko gasilsko društvo „Krka“ sta na novomeškem stadionu
pripravili drugo pregledno tekmovanje gasilcev jugoslovanske repre
zentance, ki se bo od 1. do 7. avgusta udeležila v Italiji 6. medna
rodnega gasilskega tekmovanja. V Italijo bo odpotovala tudi Krkina
ekipa, nastopila pa bo v konkurenci industrijskih gasilskih društev,
in sicer pri članih do trideset let. V Novem mestu so nastopile
ekipe DVD Donja Kaštela, DVD Djakovo, GD Begunje, IDVD „Regeneracija“ (Zabok), IGD Krka in ženski ekipi DVD Donja Gračenica in IDVD Sirela (Bjelovar).

NA POT JAVNE RAZPRAVE
»£ Novomeški urbanizem
danes in jutri
■/.&

Piše: Ivan Hrovatič

Naj najprej pojasnim, za kakšno
urbanistično dokumentacijo gre in
kaj z njo urejamo.
Urbanistični načrt se izdeluje za
območje mesta ali naselja ali za po
samezna območja izven naselja in
obsega načrte osnovnega prometne
ga omrežja, komunalnih naprav,
vodnogospodarskih ureditev, urbani
stične ureditve in oblikovalske osno
ve, ekonomsko-tehnično poročilo z
opisom postopnosti realizacije in
pravilnikom za njegovo izvajanje.
Urbanistični načrt določa podrob
nejše ekonomsko-tehnične in arhi
tektonske osnove za izdelavo zazi
dalnih načrtov.
Zazidalni načrt se izdeluje za ob
močje, ki se bo izgrajevalo kot celo
ta. Z njim se določajo podrobne
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osnove za ureditev in izrabo zem
ljišč in obsega programsko doku
mentacijo in dokumentacijo za reali
zacijo zazidalne zasnove ter je pod
laga za izdelavo lokacijske doku
mentacije.
Urbanistični red določa način
urejanja posameznega območja, do
ločenega z urbanističnim progra
mom, in vsebuje pogoje za graditev
objektov na takem območju.

KJE SIRITI, KJE NE
Lokacijska dokumentacija se iz
deluje na osnovi zazidalnega načrta
ali določil urbanističnega reda in
vsebuje podatke o legi, funkciji (na
menu), višini in oblikovanju gradbe
nega objekta ter soglasja pristojnih
organov in organizacij.

Dvqna junjskojulijska številka
revije Borec prinaša spet vrsto zani
mivih sestavkov in živih pričevanj iz
NOB ter početjih tujih in domačih
sovražnih sil. Osredij i članek, ki ga
je napisal Milan M. Miladinovič, go
vori o Titovem humanizmu v NOB
in socialistični revoluciji. Ivan Sulič
- Iztok se je razpisal o partizan
skem pohodu v Rez jo in o ustanovi
tvi Primorskega odreda, Marjan Žni
daršič je obdelal ilegalne tehnike v
Mariboru v letih 1941 - 1945,
dr. Tone Ferenc je prispeval sesta
vek o partizanski zmagi v Razorih,
Jože Vidic pa je v zapisu r e k o n 
struiral" miniranje nemške orožni
ške postaje v Vačah. Med drugimi
zapisi naj omenimo še zapis „Crnorokci v Ajblju", ki ga je Borcu poslal
pred leti Tone Ožbolt (zdaj že po
kojni pisatelj iz Kočevja).

Vseh 354 naselij, kolikor jih je v
novomeški občini, prav gotovo nima
enakih pogojev in možnosti za raz
voj; za vse tudi ni potrebno izdelati
enako zahtevne urbanistične doku
mentacije. Določeno je bilo, da bi se
poleg Novega mesta močneje razvi
jalo še enajst obstoječih centrov v
občini, seveda s svojo bližnjo okoli
co. To so: Straža, Šentjernej,
Žužemberk, Dol. Toplice, Šmaiješke Toplice, O točec, Škocjan, Mirna
peč, Dvor, Brusnice in Stopiče. Za
te centre bi bilo potrebno izdelati
urbanistične in zazidalne načrte.
Poleg teh centrov bi se po predvi
devanjih iz urbanističnega programa
občine lahko razvijalo še 36 naselij,
v katerih bi se urejal razvoj po dolo
čilih urbanističnega reda. To so v
glavnem že sedanja večja naselja, ki
imajo ugodnejšo naravno lego ali pa
je že sedaj v njih razvita neka dejav
nost, ki služi tudi sosednjim nase
ljem (šola, trgovina ipd.) . Določene
so bile tudi meje, do katerih lahko
sega razvoj posameznega naselja.

POPRAVEK
Tiskarski škrat nam je v poročilu
o 20-letnici krškega združenja šofer
jev in avtomehanikov, objavljenem v
prejšnji številki na prvi strani Do
lenjskega lista, vzornega voznika Iva
na Kučiča preimenoval v Ivana Kre
čiča. Za napako se opravičujemo.

Hitreje...
(Nadaljevanje s 1. strani)
Popoldan sta Sergej Kraigher
in Lidija Šen tj ure prisostvovala
razširjeni seji sveta KS Senovo,
ki je znana po aktivnosti. Delo
v njej je močno razvejeno in te
sno povezano z združenim de
lom. Ta krajevna skupnost je
odraz razvoja in odmiranja rud
nika ter doživlja usodo rudar
skih naselij, ki si morajo iskati
kruh z novo proizvodnjo. Tova
riš Kraigherje menil, daje KS s
skoraj 4.000 prebivalci še preve
lika. To misel j e ponovil tudi na
sredno združevanje sredstev na
podlagi programov, ki odražajo
potrebe delavcev. Razni skladi
KS, s katerimi potem upravljajo
delagati KS, namreč pomenijo
spet odtujevanje sredstev zdru
ženemu delu. Samoprispevki so
sicer nujne oblike reševanja pro
blemov KS, vendar morajo ob
čani za funkcioniranje novih
šol, vrtcev, kulturnih domov
itd. pravočasno zagotoviti sred
stva v temeljnih planih občine,
da bo kakovost dela v novih ob-

Pleteije ter Drame in Mihovega so
bili v letu 1969 sprejeti posebni na
ravovarstveni režimi, ki določajo šir
še in ožje varovano območje in po
goje, ki omejujejo gradnjo v teh pre
delih zaradi ohranitve naravnih in
drugih vrednot teh območij.
Določeno je bilo tudi, da je po
trebno gradnjo zidanic in hramov na
vinorodnih predelih oblikovno in po
velikosti prilagoditi značilnim ob
stoječim objektom na posameznem
predelu.
Gradnja objektov izven naselij in
izven območij, določenih z urbani
stičnim programom, ni možna.
Podrobnejši podatki o naseljih,
ureditvenih območjih navedenih
centrov ter o pogojih za njihovo ure
janje, so bili določeni z odlokoma o
urbanističnem programu občine in
o urbanističnem redu v občini, ki
sta bila objavljena v Skupščinskem
Dolenjskem listu št. 2 18. januarja
1973.
Take programske usmeritve za
prostorski razvoj smo torej določili
leta 1972 z urbanističnim progra
V
vseh ostalih naseljih v občini
mom občine. In kako smo jih ures
naj bi se dopuščala le nadomestna
ničevali?
gradnja objektov in dopolnilna grad
nja znotraj strnjenega dela naselja.
OCENJEVALI NAS
Torej le obnova naselij, ne pa tudi
BODO PO STORJENEM
njihovo širjenje!
Za območje doline reke Krke,
Uvodoma sem že navedel, da je
območja Starega gradu, kartuzije
urbanizacija proces, ki ga sprožijo

j

.
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V juniju so v sklad za drage medicinske instrumente prispevali
gotovini naslednji posamezniki in kolektivi:
* Mptlika
OOS NE Krško 2.000 din; OO sind. prosvet. delavcev OS Meu
1.670; podjetje Kostak, Krško, 1.500; Slavko Prosenik, Soism •'
Metlika, 500; Anica Komočar, gostilna K r š k o , 1-000,
^
zdrav. skup. Novo mesto, namesto venca pok. Silvi Savšek
>
štvo upokojencev Novo mesto 1.000; Franc Počrvina, ovo
300; Mihael Šepetavec, Novo mesto, 500; upokojenci: Manja^
Adolf Mavrič, Ivan Bobnar 130; upokojenci iz Smaijete
«
sind. Labod, Novo mesto, 2.000; IMV - obrat Suhor na™eTV . 0t
pok. mami Marije Stefan 400; Novoteks namesto osnl^ I^ vaJjica
sodelavca Slavka Lipuščka iz Zagreba 1.100; neimenovana - . 7j
iz Novega mesta 1.000; maturanti gostin. šole letnik
..
(mentor Slak) 5.000; Milan Ravbar, Krško, 100; Fanika
Krško, 100 in člani RK v Lamutovi ulici 100.
T)otd>'
^
Obveznice so poklonili naslednji darovalci: Marjan Pavliha,
le, 1.900 din; Milena Rebolj, Novo mesto, 2.400; Jože Mo 1 ^
mesto, 1.000; Alojz Koligar, Gor. Maharovec, 500; Janez _
carinarnica,
i.au u ; Mariniča
ierceK, Labod,
naoou, i.*vu>
>■ .^ajner
K-jner
niča, 1.300;
Marinka Terček,
1.200; -^—ar-*la
Novotehna, 3.200; Cecilija Ostojič, IMV, 400; Bojan Pia
^ _____ 3.100;
-1i m . Ciril nRepnik
___ :i* i2.900;
onn- Janez
4.000; Anton. Gorenc
Janez Janc".
2.600; Marcel Gutman 1.800; Marija Gutman 960; Martin .^
900; Zdenko Friškovec 900; Dušan Jakopin 700; Jana J . ptj
nikar 500; Fanči Savšel 500; Majda Konestabo 500, vsi KP
Mirni; 1'lOlljU
Marija Veselič,
lUUlU,
VVOViUV) upokojenka,
UpV/IVUjV<lllVay Črnomelj,
V lI lV lH V .j) 1.000;
------ boni
,
MUlD
1.900; Božena Požar 2.100; Silva Godnjavec 2.300;
2.300;
2.600; Lado Brulc 2.500; Alojz Gorjanec 2.300; Darinka ^ Moijan
Emil Jurečič 2.600; Anton Progar 2.300; Anton Fink 2.6 ’ .
Lenart z.uuu,
2.600; Peter
Marija Robek 300;_MaKsu
.L/Ciiaii
rcici Štefančič
oicičuigil; 2.300;
z .ju u , moiija
. ^
Starc 2.000; Anton Strojin 1.800; Jože Herič 700; I ° ze, nn. uflka
Georgi Naumov 800; Štefan Gorše 800; Marjan Kolenc
>
Potočar 400; Jože Klobčar 500; Bogo Murn 500; Tomo G o g u P j,
Marjan Bračika 600 in Drago Prešeren 500, vsi Šolski cente ^
narsko stroko, Novo mesto; Anica Nemanič in Marija Lore
^
nje, dispanzer za pljučne bolezni, namesto venca pok- •
{0i
Zakrajšček 1.000; dr. Željko Ostojič, splošna bolnica No
^
1.400; Vera Jaklič - Grandljič, Krka, tovarna zdravili
’ gjt
Salinger 300; Slavka Lukše 300; Nežka Rešetič 300; -I°®ca -k 40O;
400; France Kastelic 700; Draga Gričar 500; Ivica Cre
Marija Debeljuh 300; Marjanca Peklar 300; Jože Pekolj 2.00 >
ko Marin 3.700; dr. Ciril Kržan 2.900; Malči Grandljič 2.uuu« ^
Gradišar 1.600; Fanika Gorenc 2.000; Jože Cvelbar 8 ’
Pirnat 500; Milena Bordelius 1.600; Majda Hrastar 800; Na
qo0;
1.300; Jožefa Gričar 2.100; Rafka Grilc 1.000; Marija Brice« ■
Marija Miklavc 400; dr. Želimir Šribar 1.000; dr. Slavko
1.000; Ivanka Zaletelj 1.400; Martina Rajer 5 1.400; Mart
500; Milka Admovič 100; Dubravka Petrovič 500; Zden _
500; Sonja Ritonja 200; Anica Mikec 200; Alojzija Lu . 500;
rn/1:
Angela Mavsar 100; Ivanka Hrovat 500; Martina
5ČO;
FFrancka
ra n rilf! !
C i a a
1100;
D D • Azemina
A 7 p m in a
SSmaič
m a i^
S O O l Anica
A fllC fl
T afll
Gazvoda
500;
Metka Proščevič 400; Anica Preskar 500; Nada Brine T j J 200’
Horvat 500; Majda Zurc 500; Jožica Kavčič 200; Manja
j.OOOl
Jožefa Šinkovec 500; dr. Marija Gregorčič 1.800; Marija Ka
Lučka IVIdllJCC
Kranjec 1.800;
dr. DdiUdld
Barbara AU51D
Kusič A.ovv,
2.800; 'Alojzija
LULfvd
l.OUU, Ul.
“ "J J
<X^jj)0(l;
Marija
500; Terezija
900; ar.
dr. Branimir
jgo;
Manja Kmet
ru n et ouu;
i ere zija Ucman
ucman vuu;
nramnui Jureko
5^»,
Rozalija Kastelic 400; dr. Ivan Hečimovič 2.200; Nežka ru
dr. Dragotin Pavlinec 2.200; Slavka Zupančič 700; Ani?
400; Majda Šegina 1.500; Fani Stokanovič 1.700; MarJe . ^ c
1.700; dr. Milena Goršič 2.700; Pavla Grah 2.100;Tončka “ j02e
600 in dr. Franc Gabron 700, vsi splošna bolnica Novo me
Gliha, tovarna zdravil Krka, 600. Po 100 din so vpisali
Krško: Franc Leben, Ecio Štok, Valerija Nedoh, Mir?
- - - - - -Omerzu, -Lojze^
-:ze Stuii eiič>
Fanika Levičar, Majda Kolšek, Vojko
Jo
Vodeb, Bojan Bratkovič, Janez Korun, Stane Štiglič, Jožica
IIvan
v a n Černelič, IIvan
v a n Žibert, Melita
Molita Tomašič.
anji BOŽI > -fli#
Tomašič, M
Manja
itiS"i
Božič, Elica Šunta, Stane Jug, Lojze Pirc, Ljuba
ctipeO1
Jevšnik, Anica Špiler, Dari Jesenko, Ivan Ocvirk, Zvoniin grafllc,
Boris Rostohar, Janez Plestenjak, Pavla M o l a n , A iu ca^
T
turitM«1n IKoritnik,
fn n tm ib
Tiran
D /itn ili
P av lo Agrež,
A(TTP7. MSTII^
nldlCl
Ljudmila
Ivan Romih,
Pavla
Marija Ko pjjjc,
Mešiček. Franjo
Franio Gaiski.
Ange^
* —
-X fone
Mešiček,
Gajski, Miha Zelič.
Zelič, Franc Dobravc,Jankovič,
»uh!
Anka Petrovič, Jože Planinc, Jurij Kreutz, Ivan
Rožman, Milan Ravbar, Milan Mahovne, Milan Jevšnik, Fr ^
po 200 din pa delavca Marija Mlakar, Bojan Bratkovič
Janko Močivnik.
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aKcue je
je v
v gotovini
g o to v in i zbranih
z-uranm 845-278,35
. . j;nd®
Od začetka akcije
obveznicah pa 442.470 din ali skupno 1.287.748,35^,

večernem posvetu s političnim
aktivom v Kostanjevici. Dejal
je, da velike KS po njegovem ne
dajejo zagotovila, da bodo vsi
občani imeli v njih možnosti
uresničevati svoje raznolike in
terese, čeprav npr.: na Senovem
vaški odbori uspešno pomagajo
prebroditi te slabosti. Menil je,
da je treba pospeševati pred
vsem povezovanje ljudi po inte
resih. Ob tem je spregovoril še o
financiranju KS, ki naj bo nepospremembe, ki potekajo v družbi in
se končno odražajo v prostoru. S
prostorskim načrtovanjem (urbaniz
mom) poizkušamo usmerjati te spre
membe, zlasti kar zadeva razvoj pro
stora. Za usmerjanje pa ne zadostu
jejo le načrti (lepe besede), pač pa
praktični ukrepi, ki jih lahko družba
tako ali drugače uveljavi: ali z zago
tovitvijo nekih pogojev, ki pritegne
jo, ali pa s preprečevanjem, ki ga iz
vaja s svojimi službami.
Urbanizem je, žal, pogojen z mož
nostmi tega trenutka (obdobja), gra
di pa na dediščini preteklosti za pri
hodnje potrebe. Čim starejši smo,
tem bolj vemo, kako smo prišli do
tega, kar imamo. Temu, kar počne
mo, smo priča vsi. Rekel bi, da se
premalo zavedamo posledic in odgo
vornosti našega ravnanja v prostoru,
kajti naši zanamci nas ne bodo oce
njevali po tem, kaj smo nameravali
storiti, pač pa po tem, kaj nam je
uspelo dobro opraviti.
Razmišljati o urbanizmu pomeni
razmišljati o stanju prostora in o do
gajanju v njem!
Za sedanje stanje izrabe prostora
je značilno zlasti naslednje:
-

neustrezne prostorske razmestitve
tako glede soseščin dejavnosti kot
glede neustreznosti izrabe prirodnih danosti (prednosti) za posa
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Zakaj je ribniški grad, namenjen kulturnemu življenju,
zapuščen? — Brez „pravega" lastnika ne bo reda

odm evi
Vnašanje nad
bolnikom
5 |f t ® w 7 Ž D Črnopresega vse meje
d o J ^ ju

zdravstvenega

^ s svn™elj dela laborant Tbanjem
nesramnim obna8316 PokazJ HClei^.e' 0dnos> w
%e 70 ipt
kmečke ženice,
navanje «„7: spomir>ja na obravniP«teŽ o^VZap0rU' v nedav^ n S e l 50,56^ 0 izživljal,
"i Udisti o^™1iJ.udmi P°samez"•>u omeni neC eJkem °bnapl* n t b "Jenf ga G r a n t a je
111^ogla n « ? molčala, saj si
vj
d aje daUk Odnos da x 0Vi k m°g °č
% je tudi daS° ? oveka- u gotonežu dela'rtu,0 ta.kem brutal11106 ‘nidi d f h i’ k‘ Se na vso
?aVala
i paC‘enteobravVeiietn0 c. ; da Prizanesljivo.
Poklic z Ž - Je o b č i l a za ta
človek^ 2 * P°magala
nicaseje notesi ftlzadeta bolI ° W rtt°2? a v a m bulantiin
”V« te , temu
vrh."
ne Pnde nobeden na
zahteva
^ avstvene^ ? , Predvsem etika
? le' *B r t
' VCa’ " P ™
ev> da b i* u ”® am o sredPRd dejjtv0 da** uUdi P °stavili
S e j a t i poklic
i 6 morej°
^ o .d a s e ^
anes> ko
a ^ a n o dovo« « 1h Z“ človeka>
® nanrprt u plemenite
“« % ,£ £ * * na tem Po"e »Padajo v nnM.brUtalneži. ki
^delavca. P Wlc zdravstvene-

70—LETNICA V NOVEM DOMU —Stari gasilski dom v Beli cerkvi
je dotrajal. Marljivi gasilci so se odločili, da proslavijo 70-letnico
svojega delovanja nadvse svečano. Preko 3500 udarniških ur in
pomoč kmetov, ki so darovali les, mnogo dobre volje, vložene v
jasen cilj, je kronanih z uspehom in delovno zmago — novim ga
silskim domom, ki bo služil odslej tudi za sestanke družbenopoliti
čnih organizacij tega kraja. Vsem, ki imajo kakršnokoli zaslugo pri
gradnji tega nadvse pomembnega objekta, se gasilci Bele cerkve
zahvaljujejo in jim kličejo v pozdrav: „Na poihoč!“ (Foto: P.
Miklič)

Neresnici stopiti na prste
V 23. številki Dolenjskega lista
smo med pismi bralcev objavili se
stavek Antona Semeniča iz Sodraži
ce z naslovom „Pokojnino lahko tu
di zarubijo", danes pa objavljamo
popravek k netočnostim Semičevega sestavka.
Sklep o izvedbi del, zbiranju do
datnih sredstev in končno o referen
dumu je bil sprejet na zborih obča
nov. Sredstva, zbrana s prostovolj
nim prispevkom - akcijo je izvajal
svet KS v poletnih mesecih lanskega
leta - niso zadoščala za uresničitev
zastavljenih nalog. (Mimogrede: Se
menič se akcije ni udeležil). Na zbo-

ŠMIHEL:
DOKLEJ SE TAKO?
Že lani so pripravljali rekonstruk
cijo ceste Šmihel-Birčna vas, žal pa
je stanje še vedno enako. Cestno
podjetje je že lani začelo z zemelj
skimi deli od Šmihela do Škrjanč celo dvakrat - vendar dela ni nada
ljevalo. Promet na omenjeni cesti je
vsak dan večji, k uničevanju ceste
dosti pripomore SGP Pionir, ki ima
gradbišča na Drski, da sploh ne
omenjam prahu, odpadanja ilovice
in kamenja, kar resno ogroža pro
m e t Ne ukrene se nič. Ni ne asfalti
ranja ne ukinejo težkega prom eta po
tej cesti. Na kraju samo še tole: KS
Šmihel je že zastavila vprašanje gle
de te ceste, vendar od pristojnih še
ni dobila odgovora. Morda bo to pi
sanje le prišlo komu na uho, da se
bo potrudil vsaj odgovoriti!
F. š.
Šmihel

ru občanov je bil zato enoglasno
prejet sklep o izvedbi referenduma,
ki je bil objavljen v skupščinskem
Dolenjskem listu. Tu je bilo točno
zapisano, kako in kolikšna vsota bo
zbrana z enkratnim plačilom samo
prispevka. Zavezanci plačila so bili
razvrščeni po plačilnih zmožnostih
v štiri skupine od 500 do 2.000 din,
prav tako je bilo navedeno, kdo je
oproščen plačila, vendar Semeniča
te olajšave ne zadenejo. Torej obe
piščevi trditvi, da ni določeno, koli
ko mora k tej vsoti prispevati vsak
krajan in da smo se za to odločili na
hitro, nista utemeljeni in sta neres
nični. Nerazumljivo je, da bi moral
tisti z večjimi prejemki plačevati
manj k o t tisti z manjšimi. Ce bi pi
sec prebral skupščinski Dolenjski
list, do takih trditev gotovo ne bi
prišlo.
Vsi krajani vemo, da Semenič ni
kakor gmotno ni življenjsko ogrožen
in da bi svoj dolg skupnosti lahko
poravnal, ne da bi zavajal javnost z
izjavo, da omenjenega zneska ni mo
gel plačati.
ARKO SREČKO,
predsednik zbora
delegatov
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Kdo je vendar lastnik gradu la bi
bil dolžan skrbeti za red? Po starih
zemljiških knjigah sodeč, bi to mo
rala biti vojska, tista iz stare Jugosla
vije, njena današnja „namestnika“
pa sta KS in Turistično društvo iz
Ribnice. Vsak zase namreč. Kako si
lahko drugače razlagamo, da turisti
čni delavci Ribnice stokajo za vlože
nim denarjem in se jezijo nad neka
terimi iz krajevne skupnosti, ki so
jim posekali nekoliko dreves, ker so
pač delale senco sosedu, ki živi v bli
žini gradu.
Takemu stanju ob rob pa zapiši
mo še, da bodo Ribničani čez pet
let slavili devetsto let pisane ribniške

IZSELJENEC BO
RAZSTAVLJAL
20. julija bodo v galeriji Posav
skega muzeja v Brežicah odprli raz
stavo kiparskih del Jožeta Stražarja,
Slovenca, ki živi in dela na Šved
skem. Razstavo kipov iz železa, ba
kra in keramike je kipar naslovil
„Razvoj skozi čas . V Brežicah bo
razstava odprta do 31. julija, nakar
jo bodo prenesli v Domžale, Stražar
jev rojstni kraj.

PESEM NAŠIH
IZSELJENCEV
Danes ob 20. uri bo v grajski ka
peli kostanjeviškega samostana kon
cert mešanega pevskega zbora Ja
dran, katerega člani so slovenski iz
seljenci v Ameriki. Zbor šteje 36
članov, na koncertu pa se bo pred
stavil s petjem slovenskih pesmi ter
z izbranimi deli iz ameriške glasbene
kulture. Koncert v Kostanjevici bo
eden od štirih, kolikor jih bo imel
pevski zbor Jadran na svoji koncert
ni turneji po Sloveniji. Pokrovitelj
turneje je Slovenska izseljenska ma
tica.

B o g a ta bera
p e tih let
12 članov treh dolenjskih
likovnih skupin razstavlja
na republiški razstavi
Da zanimanje za ljubiteljsko
likovno ustvaijanje raste, je naj
lepše videti na letošnji razstavi
slikarskih, grafičnih in kipar
skih del članov Združenja likov
nih skupin, ki je ves mesec julij
odprta v avli Združenega podje
tja Iskra v Ljubljani. Od prve
tovrstne razstave, ki je bila v
Trbovljah, je minilo pet let, v
tem kratkem času pa je nastalo
vsaj še enkrat toliko novih li
kovnih skupin.
Posebno raz
veseljivo je, da so likovne skupi
ne nastale tudi na območjih, za
katera sicer radi pravimo, da so
kulturno manj razgibana, med
nje pa po mnogih značilnostih
sodi tudi Dolenjska.
Od razstavljalcev iz širše Do
lenjske so na razstavi dela 12 li
kovnikov, članov treh skupin:
likovne skupine iz Brežic,
Krškega in Novega mesta. Na
razstavi sodelujejo: Katarina
Plemelj, Leonard Poljšak in Jo
že Tavčar iz likovne skupine
Brežice, Alojz Pirc in Ivan Ro
mih iz likovne skupine Krško
ter Majda Dvoršek, Jože Kotar,
Tugo Lebič, Maijan Maznik,
Franc Mlakar, Božena Podergajs
in Toni Vovko iz novomeške li
kovne skupine.

Pred izidom slovenske izdaje Titovih Zbranih del — Neizčrpen vir raziskovanja
Kdor bo hotel na najbolj neposreden in živ način spoznavati
razvoj delavskega gibanja pri nas, odkriti pot jugoslovanske komu
nistične partije skozi burna razdobja rasti do uveljavitve, komur je
do vpogleda v oživljanje marksističnih načel v družbenem življenju,
ta bo zagotovo našel univerzalno orodje v knjigah Zbranih del Josi
pa Broza Tita, katerih izid v slovenskem jeziku pripravlja slovenska
izdaja Komunista, založba Borec ob sodelovanju vseh slovenskih
založb in marksistični center pri CK ZKS.

Mokronog

kronoška osemletka ima svoji
podružnični šoli na Trebelnem in
Jelševcu, učence višjih razredov pa
vsak dan vozi v centralno šolo v Mo
kronog. Koliko bolj varnejši bi bil
prevoz teh otrok po asfaltnem tra
ku! Po sedanji cesti prevoz ni varen.
In končno ljudje, ki ob tej cesti
živimo, gojimo svoje vrtove, želimo
okolico hiš vzdrževati v zelenju, ži
veti v čistem zraku, a vse to nam ni
dano, ker vsak najmanjši avtomobil
ček dvigne cel oblak prahu, ki nam
sili v stanovanje, seda na naše cvetli
ce, povrtnino in nam ne da dihati.
O vsem tem naj se odgovorni pri
občinski skupščini Trebnje in kra
jevni skupnosti Mokronog zamislijo
in ustrezno ukrepajo.
MARTINA PLESKOVIČ,
Mokronog 100

Prireditveni oder je nastlan z listjem
in odpadlimi vejami, klopi so razme
tane po dvorišču. . .

zgodovine. „Priprave“ na ta dogo
dek so vse prej kot uspešne.
___________M. G-č

kultura
in
izobra
ževanje

Delo enega—zgodovina milijonov

ukrepajo

Mot*

Na papirju že dalj časa stoji zapi
sano, da sta Ribniški grad in Petko
va galerija središče kulturnega življe
nja v Ribniški dolini. Papir pač pre
nese vse, ne pa turist, ki ga vabljivo
napisani prospekt pripelje med kupe
nesnage, med mladino, ki si je na
grajskem dvorišču (mimogrede po
vedano: namenjenem ,JParku kultu
re") našla prostore za igre z žogo.

Franc Mlakar: OB KRKI, pastel.

Nevzdrano ob prašni cesti
9°vorni

Smeti v parku kulture

— : • ,;v.y iVBgf.-

PREKO STO CVETOV - Jam
nikov kaktus iz Bršljina je letos
pognal več kot 100 rdečih cve
tov. Gospodinja pravi, da se z
vzgojo posebno ne trudi. Kak
tus raste sam in se vsako leto
okinča z množico cvetov. (Fo
to: Janez Pavlin)

p0 nta > a z zlat«™
cesta
J ^3 že lesnega
k m’ tolikoMoje
nega bogastva.

Prve štiri knjige, ki so v srbohrvaščini že izšle, so pokazale osnovne
značilnosti Zbranih deL Gre za
znanstveno izdajo avtoriziranih be
sedil, katera so raziskovalci in stro
kovnjaki razvrstili kronološko v tri
velike skupine: predvojna, medvojna
in povojna. Pri znanstveni pripravi
gradiva so pregledali arhivske fonde
pri nas in v tujini, številne časopise,
biltene ter tako prišli do obilnega
gradiva, kar kaže, da je Tito živo sle-

dil domačemu in mednarodnemu
dogajanju. Zaradi novih, prej še ne
odkritih tekstov bodo Zbrana dela
presegla prvotno načrtovanih 40
knjig ter bodo verjetno obsegala ob
zadnjem zvezku okoli 60 knjig.
Vsekakor je treba poudariti, da z
Zbranimi deli naše zgodovinopisje
utrjuje tista načela, po katerih se ta
veda ne sme podrejati trenutnim po
litičnim ciljem. Zbrana dela bodo
bralcu nudila celotno zgodovinsko

resnico - zbrani dokumenti so v
svoji izvirni obliki, vsebujejo tudi
nekatera „stranpota“, ki so bila si
cer kratkotrajna, a le prisotna v na
šem delavskem gibanju. U to je pri
avtoriziranju taka načela izrecno po
udaril!
Prve knjige Zbranih del bodo v
slovenskem jeziku in jeziku drugih
narodov in narodnosti Jugoslavije si
cer izšle z zamudo, naslednje pa bo
do drugojezične izdaje kasnile le za
mesec d n i
Ne nazadnje velja omeniti tudi ce
no knjig. Za prvo kolo je cena izra
čunana na 100 dinarjev za knjigo,
kar glede na sodobno grafično opre
mo, kvalitetno izdelavo predstavlja
zares izjemno malo. Cena ne more
biti ovira za nakup.
M. MARKELJ

»Otočec” razprodaja reko Krko

R u b i l i Cilj

Tabor karateistov je na Otočcu kopalcem prepovedoval dostop do Krke, vse to z
»blagoslovom" hotela Otočec, kar je vse obsodbe vredno

Vsakee"je"? zb°ri delov
a t . da pri^ delavcu nudijo

Nemalo so bili presenečeni
ljudje, ki so prejšnji teden prišli
na Otočec, da bi preživeli pri
jetno poletno popoldne (ali tu
di dopoldne) na velikem travni'
ku ob Krki, znanem in priljub
ljenem otoškem kopališču. Ne
toliko zaradi tabora, pač pa za
to, ker je bil večji del travnika
ograjen, ob ograji pa so stali
mladi fantje, ki so ljudem pre
povedovali dostop do peščene
plaže ob Krki.
Večina ljudi se je nejevoljno
umaknila, nekaj pa nas je kljub
temu prestopilo vrvico, saj je
znano, da dostopa do reke ne
more nihče nikomur zabraniti.
Na peščeno plažo smo šli v glav
nem tisti, ki smo imeli s seboj
majhne otroke, saj je ta del ko
pališča edini primeren tudi za
neplavalce.
Kljub večkratnim opozori
lom vodij tabora karateistov se
nismo hoteli umakniti. V precej
ostrem pogovoru nam je eden
izmed vodij tabora povedal, da
jim je Krkin tozd Hotel grad
Otočec za 10 dni dal v zakup
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Predsednik KS Dolenja Nemška vas Jože Vovko je predal namenu
novo gladko pot.

Zadovoljstvo ob zmagah
4. julij smo proslavili krajani s po
membnimi delovnimi uspehi. Nova
transformatorska postaja v Rodinah,
200 metrov vaške kanalizacije na
Dolnjih Ponikvah, napeljava telefon
skih zvez v več vasi krajevne skup
nosti in ne nazadnje asfaltiranje
dveh vaških poti na Gornje Ponikve
in Grm so pomembne zmage. Zad
njo, otvoritev dveh vaških poti, smo
kronali prav ob prazniku borca. Oba
objekta je p r e d i svojemu namenu v
predstavnikov občine in
Prrisotnosti
kr;ajevne skupnosti predsednik KS
Dolenja Nemška vas Jože Vovko.
Prav gotovo je ena velikih prido
bitev tudi cesta od Dolenje Nemške
vasi do Mirne peči, za katero je pri
spevala sredstva republiška skupnost
za ceste. Pri vseh teh delih pa ima
mo vaščani nemalo zaslug ne samo z

zbiranjem dragocenin sredstev. Sa
mo krajani Ponikev so prispevali za
skupno stvar 430 delovnih ur, nič
manj prizadevni niso bili vaščani
Dolnjega Podboršta, Dolenje Nem
ške vasi, Dečje vasi, Dolnjih Ponikev
in Grma. Svoj velik delež je dala tu
di delovna organizacija Tregrad.
Asfalt do pokopališča, kjer pokopujejo svojci umrle iz 16 vasi, je za
nas - morda se sliši malo smešno, je
pa res - isto kot za mnoge avtocesta
ali letališče. Sedaj, ko čutimo pod
nogami trdna tla in ne bo več blata
v naših hišah, so izginili tudi mnogi
dvomi in nezaupanje, porojeni na
začetku. Zaupanje do sokrajana je
postalo neomajno in komaj smo na
redili nekaj, že snujemo novo: gradi
tev gasilskega doma in doma kultu
re.
FANIKA MALIŠIC

ves ograjeni del travnika, vklju
čno s plažo in bregom reke, in
da so za to odšteli veliko denar
ja.
Ker nismo mogli najti skup
nega jezika, je vodja tabora po
klical uslužbenca Otočca, ki nas
je na kratko odpravil, češ da
Otočec lahko proda komurkoli
vse, kar je njegovega, in da tudi
travnik ter breg Krke lahko od
dajo kot sobo v hotelu. Otoški
uslužbenec je dal karateistom
proste roke, naj nas spravijo
stran, kot vedo in znajo. Sledila
je divjaška predstava „športnikov“, ki so se spravili nad ko
palce — med nami je bila tudi
družina z nekajmesečnim do
jenčkom - z divjim škroplje
njem tistih nekaj metrov ob vo
di, kjer smo sedeli, podkreplje
nim z divjaškimi kriki, ki baje
sodijo k temu športu. Očitno so
hoteli izzvati prepir, v katerem
bi lahko pokazali vse svoje karateistične sposobnosti. Tudi to
smo vzdržali.
Hotel grad Otočec naj odgo
vori: Kdo mu dovoljuje oddaja

ti obrežje Krke, kar je proti
ustavno? Mar lahko v nasled
njih letih pričakujemo, da bodo
razne organizacije ali petični
posamezniki zakupili kopališče
in vsem drugim prepovedali ko
panje? Milo rečeno, je ravnanje
hotela Otočca v slepi gonji za
denarjem vsega obsojanja vred
no.
Kaže, da je Hotel grad Oto
čec preveč zares vzel svoje graj
sko poreklo.
ANDREJ BARTELJ
Novo mesto

NETOČNO POROČANJE
V 26. številki Dolenjskega lista
smo prebrali v članku „Streha upe
pelila kozolec'*, da so požar gasili le
gasilci iz Trebnjega in Velike Loke,
medtem ko pisec ne omenja gasilcev
s Trebanjskega vrha in Čateža. Ome
nimo le, da smo bili prav gasilci s
Trebanjskega vrha drugi na mestu
nesreče, zato upravičeno zahteva
mo, da so prebivalci pravilno obve
ščani Naj vedo, da tudi majhna
,4mena“ naredijo veliko dejanja.
Predsednik GD Trebanjski vrh:
TANEZ KOTAR
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Utrinki iz prvih partizanskih dni
Ob dnevu vstaje slovenskega naroda objavljamo spomine enega prvih brusniških partizanov Rudolfa Skupka
t, t.
* „
V
Trdinovi deželi, nedaleč ščan v njihovi službi, Strmšek.
od kraja, kjer je, tako pravi baj Kakih petdeset metrov od hiše
ka, stal ajdovski grad (ajdovske si je začel popravljati čevelj in s
tem mi je dal čas za umik.
žene in možje so bili silni ljudje,
Obkrožil sem patruljo in jim
saj so zidarji zavihteli klado tja prišel za hrbet. Italijani so spo
na Trško goro in zopet nazaj, znali Strmškovo zvijačo in pri
perice pa so bile tako obilne, da življenju je ostal samo po sreč
je še danes v kamnu viden odtis nem naključju. Seveda so ga ta
koj razorožili. Ko sva se potem
stopala), žive potomci deklice
in dečka, ki sta po ustnem izro nekoč srečala, mi je pripovedo
čilu edina preživela pomor v val o težkih trenutkih."
Brusnicah, v Dolnjem Suhadolu
Ob pripovedovanju sva pri
se prične resnična zgodba, stara spela do tromeje. Tam, kjer se
komaj nekaj več kot trideset stikata polhoviška, orehoviška
let. Utrinki na dni, ko je milita in brusniška meja, je Drenk.
ristični vrag bruhnil z vso m oč Kot verjetno vsaka ped Gorjan
cev in Podgorja, je tudi ta kraj
jo, so v spominu enega prvih
zavit v pajčevinasto kopreno
brusniških partizanov in ko
neveijetnosti, po pripovedovanju
mandanta narodne zaščite R u naj bi tu Huni zakopali celo zla
dolfa Skupka, še vedno živi.
to tele, da pa so tu res bivali
Medtem ko me pelje na me tudi Francozi, potrjujejo še da
sto, kjer je nastala fotografija, nes cvetoče hruške za Pelkotoki jo ves čas drži v roki kot dra vo štalo v Malih Brusnicah. Prav
gocen dokument, ki mu doma tu je nastala že omenjena foto
čini pravijo Drenk, se spominja grafija.
„Ne spominjam se natanko,
prvega partizanskega stika, sre
čanja z Marokom Kolmanom in moral je biti prazničen dan.
Stanetom Rozmanom v muljav- Slučajno je prišel mimo moj
prijatelj in bivši žandar Franc
skem smrečju, s katerima ga je
bežno poznanstvo vezalo še iz Kranjc z aparatom. Pa je priti
časov, ko je bil Skupek v žan- snil. Tone Tomšič, doma iz
darmerijski šoli v Ljubljani. Od Apnenka pri Pleterjah, je kasne
takrat ni imel več miru pred je padel pri Vodenicah, Ivan
Divjak, rojen blizu Čučje mla
Italijani.
„V izbi sem pomagal polagati ke, živi danes v Celju, Lojze Ka
tesarju ladijski pod. Oblala sva, stelic s Pristave pa v Ljubljani.
Klobuke smo si sposodili kar od
zabijala in se menila. Ko je bilo
na dvorišču polno italijanskih mimoidočih. Po zvezah in skriv
karabinjerjev, je bilo že za vse nih kanalih je bil film izročen v
prepozno. Skočil sem na pod Pavlinovi hiši v Žabji vasi, ti pa
so ga dali razvit in naredit slike.
strešje. Sreča je hotela, daje bil
pri meni na stanovanju neki Ita S Kranjcem, ki nas je slikal, sem
lijan, in karabinjeiji so ob do se kasneje srečal ob napadu na
mači besedi pozabili name. Na Pleterje. Ko smo šli proti Ore
hovici, so prihrumeli avioni. Pa
ročili pa so, naj se zvečer javim
dla je bomba. To je bilo najino
v Brusnicah. To srečanje se je
že malo pozabilo, pa tudi na ka zadnje snidenje."
Težko je slediti gostobese
rabinjersko postajo nisem nikoli
dnemu sogovorniku. Dogodki
šel.
sledijo drug drugemu, spomini
Zoper so me zalotili pri delu,
tokrat na prostem in s samokol ponovno zažive, z rokami črta
nico v rokah. Rešil me je sova po zraku in z očmi iščeva prizo

ričr.a
k o lišk im i trta
m i in
rišča mpH
med ookoliškimi
trtami
in

npremikanje
rarnikanip in
in nniclral
poiskal com
sem kritje

zidanicami, debele olesenele bu
kve in smrekova podrast niso
bile tedaj morda še niti seme.
„Že 27. maja 1942 je bila v
Brusnicah postavljena prva zase
da. Do spopada ni prišlo. Isti
dan je padla tudi prva žrtev, ne
kdanji žandar Rosenberg. Areti
rali so ga, zasliševali, ga odpelja
li h pokopališču in italijanske
puške so počile. Štiri dni kasne
je je počila prvič tudi moja pu
ška in pokončala enega karabi
njerjev.
Vedno bolj organizirano de
lovanje je prisililo okupatorja,
da se je v juniju začel umikati iz
Brusnic. Več kot leto dni poslej
so bili Italijani samo ,slučajni1
gostje, vse do avgusta 1943. le
ta, ko so do septembra pletli
okoli vasi žico. Potem so bile
Brusnice ponovno svobodne,
toda so jih še velikokrat obiska
li in prečesali belogardisti in
Nemci."

v grmovju z naprejeno puško v
roki. Proti meni je hitela posta
va, in sam vrag vedi, kateri čut
mi je ohromil palec. Bil je Daki.
Tega mi menda ne bo nikoli po
zabil. Še neozdravljen od ran, ki
jih je bil dobil pri Ratežu, je že
nekaj ur pešačil, iskaje svoje enote. Ne, spominov ni mogoče
izbrisati," nadaljuje Rudolf
Skupek.
Še in še bi se lahko pogovar
jala, tavala s pogledi od tega do
drugega vrha, iskala danes že
prenovljene zidanice, opustele
skednje, po katerih se je skrival.
Izza hriba se oglasi cerkveni
zvon in odbije poldne. Kot da
sva šele začela pomenek, zapu
stim človeka z zanimivo biogra
fijo. Bil je ne samo komandant
narodne zaščite Brusnic, bil je
vojni referent šentjernejskega
podokrožja, kontrolor koman
de mesta Grosuplje, leta 1944
je bil imenovan za komandanta
Novega mesta, končal je obve
ščevalno šolo v Metliki, na zase
danje AVNOJ je velik del poti
spremljal Maro Rupena, bil je
poslanec Kočevskega zbora za
Dolnji Suhadol in še bi lahko
naštevali. Svobodo je dočakal
na pohodu prek Gorskega kotara v Ljubljano.
I. VIZJAK

Brezštevilna srečanja, skle
njena tovarištva, imena, akcije,
neomajna vera v čvrst cilj, sre
čna naključja, da, tudi teh ni
manjkalo.
„V teh krajih se je prav ta
krat pojavila bela garda in člo
vek je moral biti sila previden.
Nekje pod seboj sem zaslišal

80-letna ženica dobrotljivih oči
z Javorovice nad Pleteiji.
„Dekleta so gospodaiji prosi
li, naj pridemo žet, za denar;

Bolj ali manj obilen kos kruha
nas povezuje iz roda v rod, pa
naj bodo njegove drobtine pše
nične, ovsene, ajdove, ječmeno
ve, ržene, koruzne ali vsakega
po malem. Nekdo je celo napi
sal, da je zgodovina človeštva
zgodovina kruha.
Na Dolenjskem je mimo še
ena žetev. Skrbni gospodaiji, ki
se jim je čelo komaj dodobra
posušilo od potu dela, ne skri
vajo zadovoljstva. Klasje bil bo
gat in klen. Kako pa je bilo z
žitom pred pol stoletja in še
malo pripoveduje Pepca Zagorc,
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PEPCA ZAGORC
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NAREDBA - S to naredbo štaba 4. partizanskega ba^ ,
Rudolf Skupek imenovan za komandanta zaščite
Kranjc pa za njegovega namestnika.
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ra O M IR
NOVO MESTO
Rudolf Skupek: Spominov ni
mogoče izbrisati
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O časih, ko so varčevali s kruhom celo takrat, kadar so ga želi —Ob mlačvi je moralo biti vsega dovolj
Martinovo — Zakaj so ženice delale „brr,brr" in kdaj se pod kozolcem zares zdani
Največ ljudi na svetu preživ
lja pšenica. To plemenito travo,
ki daje kruh, ne imenujejo za
stonj kraljica žit. Žito je starej
še kot vsi zgodovinski podatki
in spomeniki, vendar je nemo
goče ugotoviti, kdaj in kje so
pričeli najprej sejati žitne rastli
ne. Vez z megleno pradavnino
pa je ostala, pravimo ji kruh.

DRAGOCEN SPOMIN
Tone Tomšič, ki je kasneje padel pri Vodenican, .
Lojze Kastelic. Slikani na Drenku prve dni julija 1“
nje, ki je slikal, je kasneje prav tako padel na

prenekatera si je s srpom zbrala
skromno doto. Želo se je od
vida do vida. Še temno je bilo,
ko smo se zbrale ob njivi. Nava
da je bila, da je hišna gospodin
ja požela prvi snop in blagoslo
vila polje. Takrat smo poznali
dve vrsti pšenice: „golico“ in
„osenko“ . Gospodinja, ki je
dala kaj nase in na ugled hiše, je
dobro poskrbela za obilno hra
no žanjic in fantov, ki so za nji
mi vezali klasje v snope. Hrana
je bila takrat pogosto več kot
denar.
Navsezgodaj so dobile žanjice
bel kruh (takrat veliko razko
šje), belo kavo iz cikorije. Temu
smo rekli „fruštek“ . Ob osmih
zjutraj je bilo na vrsti „kosilo“ :
jedli smo štruklje ali mlince, tu
di ajdova kaša je bila večkrat na
mizi. Ob desetih dopoldne je bi
la „malca“ ; s kruhom smo poje
dli kumare ali fižol v solati, tudi
polič vina je zapustil sod. Tisto,
čemur pravimo danes kosilo, se
je takrat imenovalo „južna“ ;
opoldne je bila prinesena na nji

pa čeprav na

vo; same dobrote: sirova potica,
kuhano prekajeno svinjsko me
so, sveže pečen kruh, solata.
Popoldne okrog petih je bila še
ena „malca“ , večerjo pa smo
použili že pri gospodarju doma,
ob petrolejki: prosena mlečna
kaša, krompir v solati. Veliko
spominov na minuli dan, zbada
nje. Dobrohotno. Žetev v tistih
časih ni bila samo trdo delo, bi
la je tudi družabni sestanek. Za
mladimi, smejočimi se žanjicami so vezali klasje v snop fantje.
Prenekatera ljubezen seje zače
la in za večno zapečatila na na
pol požetem žitnem polju. Ve
ljalo pa je takrat, da lahko en
fant veže za devetimi žanjicami,
če je bil fant od fare in dober
delavec."
Sicer pa Pepca Zagorc pove,
da delo žanjic ni bilo preveč do
bro plačano. Kopač v vinogra
du, kosec ali nilatič so dobili
(poleg hrane) krono na dan, ža
njice pa manj. Dva dni je mora
la delati žanjica za židano ruto.

In židano ruto, ki je vsaj ob pra I
znikih in v cerkvi navzven ize
načila siromašne in bogate lju
di, moramo še danes spoštovati.
Zapisana je v pripovedih, pe
smih in legendah. Ne moremo
mimo nje.
aeveaa niso one vse zanjice
mlade, tudi stare so bile vmes.
In te so imele posebno, čeprav
nenapisano dolžnost. S srpom
so morale ob preveč prešerni
mladosti, ki se je lahko končala
z židano ruto, ali pa z dojen
čkom v zibelki, tolči ob klasje
in pomembno godrnjati: „Brr,
brr!“ . V strah in poduk mladi
ni.
Danes se nam zdi, da je žetev
višek poti do kruha, njegov sla
vospev. Pač zaradi kombajnov
in drugih čudežev tehnike, ki že
na polju spravijo vse v vreče.
Pred pol stoletja in tudi nekaj
deset let kasneje pa je bila mlačev višek žetvenega praznika,
tudi dolenjskega.
„Mlatič,“ se spominja Pepca
Zagorc, „je bil delavec nad de
lavci. Imel je svojo ceno, čast in
dolžnosti. Že mlečnozobi fan
tje so na skrivaj vežbali za mlatiča. Svet odraslih se je začenjal
s cepcem, če si ga znal vihteti.
Mlačev se je začela tri tedne po
žetvi, žito se je moralo v oknih
kozolcev dobro posušiti. En
pod je ponavadi imel prostora
za štiri mlatiče: dva fanta in
dve dekleti. Vsak mlatič je mo
ral en cepec prinesti s seboj, go
spodar pa je že zaradi ugleda
hiše poskrbel za rezervo. Cepci
so bili iz parjenega belega gabra;
kako ga pariti, je bila skrivnost.
Mlatilo se je od zore do mraka.
Sramota je bila ne vstati zgo
daj. Mlatiči so pred pod obesili
,pušeljc\ Čuvati gaje bilo treba
kot punčico svojega očesa. Za
to so fantje ta pušelc radi ukra
dli. Kogar so pri tem dejanju
dobili, so ga zaprli v svinjak k
prašičkom. Potem je zjutraj na
podu, s katerega je umanjkal
nesrečni fant, odmevala pesem
samo treh cepcev. „Pika poka"
mlatičev pa prijetno in harmo-

nično odmeva samo
vas je vedela, daje e<
tičev tiste hiše preb1
jutra v svinjaku, n®
ka sramota je b“a ,.
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Polletju je bilo manj hudih nesreč na magistrali, več pa v naseljih, v mestih in |
™ m°derniziranih regionalnih cestah — Pretežno prehitra vožnja!
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smo imeli 18. Med vzroki ne
sreč je na prvem mestu prehitra
vožnja (116), neupoštevanje
prednosti, nepravilno prehite
vanje itd. Vpliv alkohola je med
vzroki nesreč tokrat pristal na
šestem mestu, pač pa je alkohol
pogosto krivec nezgod z najhuj
šimi posledicami, v katerih je
prišlo do smrtnih primerov.
Med povzročitelji nesreč
prednjačijo vozniki osebnih
avtomobilov (teh je bilo 336),
sledijo vozniki tovornjakov, ko
lesarji, pešci, motoristi, vozniki
avtoubusov, traktoristi in vozni
ki vpreg.
Podatki kažejo, da se je 28
odst. vseh nesreč zgodilo na
mestnih ulicah in v naseljih, več
kot 25 odst. nesreč je bilo na
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V soboto okoli šeste popol
dne je Damjan Vrtin, ki ima le
to in pol, sedel na traktorju na
domačem dvorišču v Dobličah.
V traktorjevi armaturi je bil
kontaktni ključ. Tedaj je prišel
mimo 45-letni Jože Kobe iz Do
lenjih Radenc in obrnil ključ.
Traktor se je pognal naprej, bil
je v prvi prestavi. Po štirih me
trih vožnje se je prevrnil čez
dva metra visoko ograjo na stre
ho in pod sabo pokopal malega
Damjana in Kobeta. Otrok sije
zlomil levo roko in si poškodo
val glavo, Jože Kobe pa desno
nogo. Oba so odpeljali v bolniš
nico. Kobe se ukvarja s prilož
nostnimi deli in potuje iz kraja
v kraj. Je duševno motena oseb.

regionalnih cestah, 23 odst. na
magistrali med Bičem in Bregano, na lokalnih in ostalih cestah
jih je bilo malo nad 12 odstot
kov in blizu 11 odst. na gorjan
ski cesti.
Vozniki osebnih avtomobilov
in pešci so bili pri letošnjih ne
srečah najpogostejše žrtve pro
meta. Smrt kot posledica karambola je doletela 5 voznikov
osebnih avtov, 5 pešcev, 4 so
potnike, 2 kolesarja, 1 voznika
tovornjaka in 1 voznika vprege.
Med ranjenimi pa so bili v veliki
večini sopotniki, nato vozniki
osebnih avtomobilov, kolesarji,
pešci itd.
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Miličniki so na cestah na ob
močju občin Novo mesto, Treb
nje, Metlika in Črnomelj v prvi
polovici leta odkrili 2561 hujših
kršitev cestnoprometnih predpi
sov. Sodnikom za prekrške so
predlagali v kaznovanje 1938
oseb, 4456 občanov pa je mora
lo poseči v denarnico na kraju
samem. Opozorila za manjše
kršitve so bile izrečene nad
5.000 udeležencem v prometu.
Te številke povedo, da vozi po
dolenjskih cestah precej ljudi po
svoje, ne oziraje se na varnost,
na pravila in miličniške kontro
le. Začasno je bilo odvzetih 261

Štirikrat Novo mesto

g

vozniških dovoljenj, med kateri
mi se je znašlo 35 poklicnih voz
nikov. Poudariti pa je treba, da
je bilo letos odvzemov vozniških
knjižic manj kot v prvem pol
letju lani, kar vendarle kaže na
nekoliko večjo disciplino.
Zaradi vožnje pod vplivom
alkohola je bilo ob vozniško do
voljenje 150 voznikov, 79 jih je
nepravilno prehitevalo (največ
krat v škarje), 23 jih je odklonilo
preizkus z alkotestom, 8 pa jih
je zapeljalo čez železniško progo
takrat, ko so se zapornice že
spuščale.
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LOKVICA: PO NESREČI JE
KONJ ZBEZLJAL - 12. julija zve
čer je Anton Dragovan iz Dol. Lokvice vodil vprego iz suhorske smeri
proti domu. Malo pred domačo va
sjo je za njim pripeljal avtomobilist
Zvonko Radman s Krke pri Novem
mestu. Prehiteval je vprego, takrat
pa je naproti pripeljal drug avtomo
bil. Radman se je skušal umakniti,
zadel pa je kolo voza, ga zrinil na
sredo ceste, konj pa je padel. Avto
je pri tem zdrknil čez cestni rob in
se prevračal vse do travnika pod ce
sto. Dragovanov konj je podivjal,
Radman pa je bil ranjen. Gmotne
škode je bilo za 25.000 dinarjev.
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STARI TRG: KOLESARKA V
AVTO - 13. julija popoldne je Met
ka Plavštajner z Roj pri Mimi vozila
osebni avto od Trebnjega proti do
mu. V Starem trgu je s Temeniške
poti pripeljala kolesarka Marija Biz
jak s Trebanjskega vrha in se zaletela
v avto. Na srečo je dobila le nekaj
prask in odrgnin, prav tako voznica
osebnega avtomobila. Škodo cenijo
na 5.000 dinarjev.
SREBRNIČE: PADLA IN SE
RANILA - Novomeščan Zoran Suš
nik je 13. julija vozil m otor proti
Dol. Toplicam, z njim pa se je peljal
Tomo Avbar iz Irče vasi. V ovinku
pri Srebrničah je vozilo zaneslo, mo
torista pa sta izgubila ravnotežje in
padla. Oba sta dobila odrgnine na
rokah in nogah, tako da so jima po
moč nudili v bolnišnici. Gmotna
škoda je malenkostna.

MOPEDIST PO LEVI - V pone
deljek dopoldne je Marija Florjančič
iz Britja pri Šentrupertu ustavila av
to pred domačim klancem. Pretak
niti je nameravala v nižjo prestavo.
Tedaj j i j e pripejal nasproti iz levega
nepreglednega ovinka motorist Leo
pold Končina. Zaradi vožnje po levi
in zaviranja seje zaletel v prednji del
avta. Končino so odpeljali v bolniš
nico, škode pa je za 5.000 din.

prvenstva v II. zvezni ligi še po
sebno nestrpno. V ligi bo nam
reč prvič zaigrala novomeška
ženski rokometna vrsta, ki je z
uvrstitvijo v drugo zvezno ligo
dosegla v kratkem času izreden
uspen. Rokometno prvenstvo li
ge se bo tako kot za igralce zače
lo 3. septembra, v 1. kolu pa igra
Krka doma. Pomerila se bo s
Partizanom iz Rajičev. Razen
Novomeščank nastopajo v ligi še
Koka
(Varaždin),
Olimpija
(Ljubljana), Alples (Železniki),
Podravka (Koprivnica), Slavija
(Petrinja). Intercomerce (Umag),
Tvin (Virovitica), Ivanič, Zamet
(Rijeka, Ina (Sisak) in Partizan
(Rajič).
V moški ligi letos ne bo Sevničanov, še naprej pa bodo igralci
iz Ribnice. Razen njih bodo na
stopili še Jelovica (Škofja Loka),
Kvamer
(Rijeka),
Rudar
(Labin), Jadran (Kozina), Senj,
Zagreb, Industromontaža (Kuti
na), Rovinj, Slaven (Podravska
Slatina), Zamet (Rijeka) in Varteks (Varaždin). V prvem kolu
igrajo doma tudi Inlesovi igralci,
pomerili pa se bodo s kutinsko
Industromontažo.

KARATEISTI GREDO
VMEDULIN

Novomeški Budokai karate klub
I je pred kratkim pripravil ekipni treI ning za svojo najboljšo vrsto, ki se
bo udeležila večjega tekmovanja v
Medulinu pri Pulju. Ker ekipa vadi
pod vodstvom Šemse Šehiča, diplo| miranega karate trenerja, pričakuje
I vodstvo kluba od 13. do 15. avgusta
1uspešen nastop Novomeščanov. V
Iekipi so razen Šehiča Sead Hajder,
| Dušan Kneževič, Jusuf Buljubašič,
| Ramiz Muharemovič, Safet Audič,
NEPREVIDNA KOLESARKA - | Zijad Halilovič, Marjan Ovas in RatV četrtek zjutraj se je Antonija Gru |k o Banjac. Najbolj obetavni člani
bar iz Razdrtega peljala s kolesom | kluba pa se bodo od 1. do 15. avguproti Šentjerneju. Pri sentjemejskem Ista udeležili mednarodne medulinpokopališču je nameravala zaviti v Iske karate šole, ki jo bo vodil
levo, vendar ni nakazala smeri. I dr. Emin Topič.
Avtomobilist Franc Kalin iz Mihovice, ki je pripeljal za njo, jo je zbQ na
cesto. Grubarjeva je bila laže ranje
IDRIJA:
na.

članice na minulem dvoboju zane
sljivejši Gledalci - prireditelji so
lede na kakovostno prireditev priakovali večji obisk - so bili priče
izenačenim in lepim bojem. Po
aplavzu sodeč, si podobnih dvobo
jev v Novem mestu, ki se ne more
postaviti s kakovostnimi športnimi
tumiiji, prireditvami in tekmami, še
želijo. Vrsta Kalifornije je na žalost
na tekme zamudila.
Rezultati - mladinke: 1. Bratisla
va 183,15, 2. Slovenija 169,0; posa
mezno: 9. Požar 34,55, 10. Moro
33,35, 11. Škerlj 32,30 itd; mladin
ci: 1. Slovenija 260,75, 2. Bratislava
254,95;
članice:
1. Slovenija
183,15, 2. Bratislava 178,75; posa
mezno: 1. J. Dokl 38,05; 5. Kavšek
36,50 itd.
J. P.
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V času, ko velja omejitev to
vornega prometa, je bilo na ob
močju UJV Novo mesto izloče
nih 358 tovornih vozil, kar je
šestkrat več kot v prvem pol
letju 1976. Začasno so izločali
iz prometa tudi tovornjake in
vlačilce, ki so s počasno vožnjo
povzročali zastoj v prometu in
dolge kolone na cestah.

i

m
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Šolski,center za telesno vzgojo iz
Ljubljane pripravlja v Idriji že vrsto
let trenersko košarkarsko šolo, ki
vsako leto sprejme dve skupini te
čajnikov, v prvi kandidate začetni
ke. Ti poslušajo predavanja o telesni
pripravljenosti košarkatjev, o tehni
ki ter o osnovah taktike, naučijo pa
se tudi sestavljati programe trenin
gov. Drugi del je nadaljevalni, v
njem pa obravnavajo taktiko igre,
psihično pripravo igralcev itd. Oba
tečaja trajata po osem d n i Žal se
letos privrženci košarke, ki vodjio
ekipe v dolenjski in občinski ligi, te
čaja niso udeležili

Letošnjega plavalnega prvenstva
Slovenije, ld je bilo konec minulega
tedna v Kranju, so se udeležili tudi
plavalci iz krškega Celulozaija. Na
stopili so v konkurenci mlajših
pionirjev A, vse skupaj pa je bilo iz
devetih slovenskih klubov 75 tek
movalcev.
_________
Krčani so dobro plavali (osvojili
so enajst medalj), predvsem nadarje
ni Koprivnik, ki je v vseh treh delih
prvenstva bil med najboljšimi Izka
zali so se tudi ostali, nekoliko slabše
pa so bile na kranjskem prvenstvu
deklice.
Rezultati najboljših Krčanov prvi del: pionirji; 200 m kravl: 2.
Koprivnik
(Celulozar) 2:28,34;
200 m prsno: 3. Švab (Cel) 3:19,72;
100 m hrbtno: 2. Koprivnik (Cel)
1:20,45, 3. Štok (Cel) 1:20,45;
4 x 100 m mešano: 3. Celulozar
5 : 3 8 , 4 7 . ________________
Drugi del - pionirji; 200 m
hrbtno: 1. Koprivnik (Cel) 2:48,28,
3. Štok (Cel) 2:55,99; tretji del pionirji; 100 m kravl: 2. Koprivnik
(Cel) 1:08,76 itd.

KRŠKO: DRŽAVNO
PRVENSTVO
V PLAVANJU
Plavalni klub Celulozar iz
Krškega bo konec tedna
(22., 23. in 24. julija)
pripravil na svojem bazenu
državno
prvenstvo
v
plavanju za pionirje do 12.
leta starosti. S to veliko
p r ir e d it v ij o
b odo
organizatorji
počastili
500-letnico
Krškega in
Titove ter partijske jubilge.
Predtekmovanja se bodo za
čela že ob 9. uri, finalni boji
pa v petek ob 18,45, soboto
ob 19. uri in nedeljo ob 17.
url Pokrovitelj prvenstva je
Ljubljanska banka, podruž
nica Krško.

Organizirano proti strupu
Dr..avno prvenstvo v lovu rib ni bilo namenjeno samo
tekmovanju —Športni ribiči: „Odlična organizacija"
Letošnje tridnevno državno
prvenstvo (pokrovitelj je bfl
krški SOP) v lovu rib s plovcem
v Kostanjevici na Krki je konča
no. Domala vsi tekmovalci in
njihovi spremljevalci so na za
ključni prireditvi 17. julija v
nekdanjem cistercijanskem sa
mostanu menili, da je bfl drugi
del prvenstva (prvi je bil pred
zadnjo nedeljo v Mozirju, in si
cer v suhih disciplinah) priprav
ljen več kot odlično.

KOŠARKARSKA ŠOLA

POČASNEJŠI
VSTRAN!
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Na republiškem plavalnem
prvenstvu lepi dosežki mla
dega Koprivnika iz Krškega

[ JASNA DOKL - MEDNARODNA ZMAGA - Na minulem tradi
cionalnem dvoboju gimnastičnih vrst iz Bratislave in Novega mesta
Minuli četrtek okoli 20.30 so
je
ta čas najboljša jugoslovanska članska telovadka Jasna Dokl do
Darku Kulovcu iz Gor. Straže
kazala,
da je od tekme do tekme boljša. Pred okoli 400 gledalci je
pri Novem mestu ukradli šotor
'
obetavna
Novomeščanka premagala najboljše slovaške članice. Na
in spalno vrečo. Tatvine sta
osumljena 25-letni Darko Kova I sliki: Doklova na zmagovalni stopnici.
čič iz Ljubljane in mladoletni
M. K. iz Vavte vasi. Osumljenca
- k
sta s šotorom odpotovala v Por
\
torož, kjer so se zanju pozani
mali miličniki. Zanimivo je, da
Namesto napovedanega gim povedali zmago gostujočih vrst
spalne vreče pri njiju niso našli.
članice, mladinke in mladinci),
nastičnega troboja med izbrani
ehi pa so od šestih možnih do
mi vrstami Bratislave, Kaliforni
je in Novega mesta je okoli 400 segli le dve zmagi.
ljubiteljev gimnastike videlo 15.
Precej gledalcev se je zbralo pred
KRI NA SVATBI
julija v novomeški športni dvo vsem zavoljo tega, da bi videli, koli
rani le dvoboj med Slovenci in ko letošnja državna prvakinja med
Jasna Dokl pomeni v kon
V nedeljo sta se na svatbi v
Čehi. Vrste Novega mesta so v članicami
kurenci izredno dobrih Slovakinj.
Malem Nerajcu stepla 27-letni
tradicionalnem dvoboju s Čehi Drobna Dolenjka je ponovila odlič
domačin Jure Jesih in 22-letni
okrepili telovadci iz Maribora in ne nastope z državnega prvenstva in
Stane Trafela iz Ljubljane, ki je
štiri telovadke iz ljubljanske Ze dosegla še pomembno mednarodno
Izkazale so se tudi ostale
bil na svatbi za godbenika. Jesih
lene jame. Strokovnjaki so na- zmago.
Novomeščanke in so po tem prija
je Trafelo med prepirom udaril
teljskem srečanju bogatejše za kako
s steklenico po glavi, Trafela pa
vostno tekmo, pridoblljene izkušnje
pa jim bodo zelo prav prišle na pri
je Jesiha z žepnim nožem zabo
hodnjih domačih prireditvah.
„KRKA"STARTA
del med tretje in četrto rebro in
Slovenska vrsta je s štirimi zmaga
ga hudo ranil v pljuča. Pretepu
3. SEPTEMBRA
mi dosegla nepričakvovan uspeh.
je botroval banalen prepir, či
Gostje so bili boljši le pri mladin
Novomeški ljubitelji rokome
kah, medtem ko so bili mladinci in
gav avto je boljši in več vreden.
ta čakajo začetek letošnjega
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KRISTAL ZA NAJBOLJŠE Kostanjevičani so gostoljubno
(že drugič) sprejeli najboljše ju
goslovanske športne ribiče, ki
jih je v času, ko so iz še vedno z
ribami bogate Krke vlekli „grame in točke", v kostanjeviškem
gradu čakala kopica kristalnih
pokalovv.

Pa ne samo zaradi dobre organiza
cije (RD Kostanjevica), uspelega
kulturnega programa, ki so ga pri
pravili prvi dan in se ga je udeležilo
blizu 1000 gostov, dobrega prijema,
pač pa predvsem zaradi srečanja
predstavnikov republiških in pokra
jinskih ribiških zvez. Tako minulo
prvenstvo ni bilo posvečeno zgolj
tekmam, pač pa tudi pogovorom,
kako ob silnem razvoju industrije
preprečiti zastrupljanje rek, onečiščevanje narave ipd. Na kratkih, a
uspelih sestankih so se dogovorili,
da morao poslej proti uničevalcem
okolja in zlasti rek zastaviti dobro
organiziran skupen boj. Na njiho
vem enodnevnem seminarju je govo
ril tudi predsednik jugoslovanskih
športnih ribičev Pavle Jovičevič.
Med drugim je dejal, da so bili pogo
vori o varstvu okolja in problemih
jugoslovanskega ribištva več kot po
trebni in da bi se morali ribiči za
naravo zavzeti še veliko bolj, kot so
se do sedaj, nato pa je pohvalil mar
ljive domačine, ki so zahtevno prire
ditev res dobro organizirali.
In kako je bilo'na tekmah? Ribi
či so se pomerili v ekipnem in posa
meznem prvenstvu. Nastopile so vse
republike in obe pokrajini. Med mo
štvi so bili najboljši Slovenci (20813
točk). V coni A sta se izkazala Vučajnk (Brestanica) in Šneler (Črno
melj), v coni B pa Butala (Črno
melj). Pri članicah so bile Slovenke
druge (14.393). Med posameznicami
je bila Cvijakova (Črnomelj) četrta,
Vučajnkova (Brestanica) pa dvanaj
sta. Pri članih letos Slovenci niso bi
li posebno uspešni: Čmomaljčan
Butala je bil osmi, Vučajnk (Bresta
nica) enajsti, Šueler (Črnomelj) pa
štirinajsti.
J. P.
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Rešitev prejšnje križanke
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KRIVI POGRŠANJA - Neapelj
sko sodišče je obtožilo na dve leti
zapora nekdanjega župana C aprfa,
več njegovih sodelavcev pa na zapor
ne kazni desetih d o šestnajstih mese
cev. Sodišče je ugotovilo, da so
omenjeni možje krivi za lepotno
onesnaženje slovitega italijanskega
otočka. Župan in njegovi so namreč
na obali dali zgraditi betonske nosi
lce za vile in nočne klube tik ob
obali. Italijanski 2gled do naših obal
najbrž ne bo prišel, ni pa rečeno, da
ni župan dobil navdiha za početje
prav v katerem od naših betonskih
letoviških čudes.
RAZSTAVA - V Veroni so od
prli likovno razstavo žensk, katerih
prizadevanja uvrščamo pod pojem
feminizem. Vendar tudi to ne poja
sni enega od razstavnih eksponatov.
Parižanka Pane namreč razstavlja
svoje roke in noge. Da bi bila njena
dela prepričljivejša, si jih nareže z
britvico, da curlja rdeča kri po sto
palih in dlaneh ter d aje igen ekspo
nat sploh in oh.
KRALJICA
V
OTROŠKIH
OČEH - Londonski časopis Sunday
Mirror je ob proslavljanju srebrnega
jubileja vladarja kraljice Elizabete
pozval najmlajše, naj povprašajo, kaj
jih zanima iz življenja angleške kra
ljice. Prispela so taka vprašanja: Ali
kraljica smrči? A lije že kdaj v pala
či zašla? A lije že doživela, da j i je
miš stekla pod stolom? Kdo kraljici
pri kopanju digne hrbet? Otroške
oči res po svoje vidijo gospo angle
ško kraljico.
VRAŽEVERNI NEMCI - Poseb
na anketa muenchenskega instituta
za uporabno psihologijo je razkrila,
da še vsak šesti prebivalec Zahodne
Nemčije verjame v nadnaravne po
jave, kar 8 odstotkov pa j ih j e pre
pričanih, da še žive čarovnice.
POSLEJ V BUDIMPEŠTO ..Tihotapci priljubj enih kavbojk bo
do kmalu spremenili smer vožnje:
namesto v Trst jih bo pot vodila v
Budimpešto. Madžari so namreč
podpisali pogodbo s slovitim izdelo
valcem kavbojk Levjem Straussom,
po kateri bodo iz originalnega blaga
izdelovali te popularne modre hlače
v madžarskih tovarnah.

Z grizljanjem
do vitkosti
Lagodno in prijetno huj
šanje z novo shujševalo
________ kuro________
Vroči poletni dnevi in va
bljiva osvežilna kopel v mor
ju, jezera ali v reki, ki še ni
povsem zasvinjana, ponujajo
obilo vese|a in oddiha, ne
katerim pa tudi pobel| o ka
kšen las na glavi zaradi ne
potrebnih skrbi. Na kopali
ščih je namreč vso tisto od
večno maščobo, ki se je za
radi dobrega apetita nabrala
na trebuhu, lepo videti, neu
smiljena tiranka moda pa
nkakor ni naklonjena mo
čnejšim postavam in neiz
prosno zahteva, če ne že vi
tek, pa vsaj ne zavaljen stas.
Poletni čas je torej čas, ko
postanejo različne shujševa
lne kure izredno priljublje
ne.
Pri iskanju ustrezne shuj
ševalne diete imajo nedvom
no prednost tiste, ki vsaj na
videz ne zahtevajo prevelikih
žrtev. Ena od takih je tudi
tako imenovana dieta „grizljanja“. Strokovnjaki, ki so
iznašli ta način hujšanja,
obetajo veliko: večkratno
uživanje jedi in vztrajno pa
danje kilogramov na osebni
tehtnici.
Metodo so zasnovali na
osnovi poskusov z živahni.
Ugotovili so, da se v oiganizmih tvori o maščobne
celice največkrat v primerih,
ko telo dobiva po obrokih
velite količine hrane, ne
tvorijo pa se v takem številu,
kadar v organizem prihaja
hrana v manjših, a pogostej
ših količinah. Ko so naredili
po&use tudi z ljudmi, seje
izkazalo, daje dkupina,kije
uživala po šest obrokov na
dan, imela manj sala ter
maq* sladkorja in holesterola
v krvi, kot pa deupina, k ije
redno zaužila dva do tri izdatnej še obroke jedi.
Pouk je jasen: nič več
basaija z jedjo, ampak več
kratno ..grizljanje". Seveda
pa izumitelji nove diete k
svojim navodilom dodajajo,
da grizljale bonbonov ni
kakor ne sodi v shujševalno
! • *
n
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Med preskušanjem varnostnih
balonov so uporabljali lutke.

Trčenje ni
gotova smrt
Na cestah sveta vsako leto
umre vse več ljudi; ceste pobira
jo iz leta v leto večji krvni da
vek. Nekateri so prometne ne
sreče poimenovali kar ,,kuga
20. stoletja", saj smrt res obilno
kosi. V ZDA, kjer je modema
„kuga“ svoj pohod začela,
umre vsak dan poprečno 130
ljudi v avtomobilskih pro
metnih nesrečah, nič pa za
Ameriko ne zaostajajo nekatere
evropske države, pri čemer igra
žalostno vlogo tudi Jugoslavija.
Nič preseneti ivega ni torej, da
se o varnosti na cestah toliko
govori in toliko premišlja.
Pred kratkim so Američani
začeli uresničevati poseben pro
gram; oddelek za promet j e pre
dložil kongresu, da sprejme po
trebne zakonske ukrepe, s kate
rimi bi začeli v avtomobilskih
tovarnah obvezno vgrajevati po
sebne varnostne naprave. Do le
ta 1984 naj bi imelo vsako novo
vozilo, izdelano v ZDA, te na
prave vgrajene.
Gre za posebne varnostne
balone, s katerimi bi vsako leto
smrtno žetev na cestah zmanj
šali za 9000 oseb. V primeru
trka se varnostna naprava sproži
in v hipu napihne balon, ki za
polni prostor med voznikom in
prednjim delom avtomobila. Ko
voznika sunek vrže naprej, se
zarije v mehko, a čvrsto maso
balona, ki ga obvaruj e pred
smrtnim udarcem ob volan ali
sprednje steklo.
Tovrstne varnostne balone so
konstruktorji ponudili avtomo
bilskim tovarnam že pred deve
timi leti, a se zanje niti tovar
narji niti kupci niso ogreli.
Predvsem je mlačnosti kriva
višja cena avtomobilov z vgraje
nimi varnostnimi baloni; kupce
avtomobilov stane sedaj, ko na
prav še ne vgrajujejo serijsko,
tak bolj varen avtomobil 300
dolaijev (5400 din) več.
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Govori v jezi in spregovoril
boš besede, ki jih boš večno
obžaloval!
A. BIERCE

FILM .
GRALEC ,
MARKOVIČ

_ Vsi premišljujejo o spremi
njanju človeštva, nihče pa o
spreminjanju samej sebe.
M. TOLSTOJ

PREMETE

Udobje pride kot gost, posta
ne gostitelj in ostane gospodar.
L. S. BICKMORE

PRAŠEK
ZA U S E

Kdo je bil krvavi grof Dracula
Strahljivi lik vamprija Dracule, ki v filmih sesa kri bledim lepoticam, je imel v
zgodovini prednika, katerega narava sicer ni bila vampirska, a je po strašnih
'dejanjih užil prav tak sloves
Letos poteka osemdeset let, odkar je v Angliji izšla nenava
dna knjiga „Dracula“, v kateri pisec Bram Stoker oživlja eno
najstarejših ljudskih praznih verovanj, ki je v taki ali drugačni
obliki razšiijeno po vsem svetu, verovanje v vampirje, mrtvece,
ki ponoči vstajajo iz svojih grobov in grobnic, da bi se napili
tople človeške krvi. Knjiga je navdihnila na stotine piscev po
dobnih knjig ter služila za osnovo vsaj stotim filmom groze.
Posebno v zadnjem času se je v svetu zanimanje za vampirje
močno povečalo in od tega uspeva skoraj že prava industrija.
navdih za svojo edinstveno stvari
tev, so odkrili, d aje rojstvu knjige
botrovala vraža ljudstva Transilva
nije, kakor jo j e zapisala v svojem
potopisu Emily Gerard okoli leta
1888. Angleška m issje opisala ve
ro v vampirje, v katere da veijamejo vsi po vrsti, ter da v deželi
večkrat mrličem odrežejo glavo in
prebodejo srce s kolom, če obstoji
sum, da gre za človeka, ki bi po
smrti lahko postal vampir, se po
noči dvigal iz groba in iskal člo
veške krvi.
S Transilvanijo pa j e povezano
tudi ime zgodovinske osebnosti
Vlada Dracule, imenovanega tudi
Vlad Natikač, k i je vladal kot ti
ran v letih 1456-1462. Po njem
naj bi pisatelj imenoval pošastnega
junaka svojektjige.

Strašni junak Stokerjevega dela
j e vampirski grof Dracula, njegova
domovina pa Transilvanija ali De
žela onkraj gozdov. Zemljepisnoje
pokrajina določena k o t del Romu
nije. V zadnjem času po s
predel^ vse pogostejši cilj številnih
ameriških in evropskih turistov, ki
si žele ogledati grad grofa Dracule
in na svoji koži ču titi srhljivo oko
lje slovitega romana.
Naj se sliši našim ušesom še ta
ko neverjetno, je v svetu veliko
ljudi, ki & vedno verjamej o v vampiije. Mnogi od obiskovalcev Draculovega gradu za vsak primer no
sijo okoli vratu strok česna - sta
ro sredstvo, ki naj bi varovalo pred
krvosesovim ugrizom, saj po ljud
skem verovanju vampir ne prenese
vorja česna in podobe križa.
Zgodovina in zgodovinarji govo
re o Draculi drugače: trdijo, daje
Dracula sicer res živel, a da ga gro
zljivi sloves spremlja zaradi druga
čnih dej arij.

Zloglasni pridevek je vojvoda
Dracula dobil, ker j e zelo rad dajal
ljudi natikati na kol. Ljudska le
genda pravi o njem, d a je večkrat
velel postaviti jedilno mizo ven na
prosto ter zahteval, da so okoli
mize nataknili na kol več ljudi. Ob
opazovanju smrtne agonije na kol
nataknjenih je sadistični vojvoda
zaužival izbranejedi.

KOSILO
SREDI GOZDA
NATAKNJENIH
Ko so raziskovalci Stokerjeve
knjige iskali, lge je pisatelj dobil

ZA

Miki Muster
Janez Trnove
V

CEDEK
NEKATERIH
DREVES

.___ _ _

Na kol so natikali moške, žen
ske in tudi otroke, vendar vsako
žrtev na drugačen način. Vlad
Dracula—Natikač je imel rad spre
membe pri natikanju na kol, zato
so nj ego vi krvniki žrtve natikali z
nogami navzdol, z glavo navzdol,
postrani, skozi vrat, nataknjenim
so rezali nosove, jim iztikali oči,
ženskam rezali dojke, smodili ude
in še kako drugače mučili in poha
bili uboge žrtve. Umetnost nati
kanja na kol so tako izpopolnili,
da je smrtna agonja žrtve trgala
ure in ure, včasih celo več dni.
Ob ppgledu na gozd nataknjenih je baje vojvoda Dracula zavzdi
hnil: „Oh, kakšno milino izžareva
jo !"

TUDI
NARODNI JUNAK
O Vladovi veliki krutosti pišejo
tudi takratne kronike. V eni od
njih piše, d aje nekoč zbral množi
co revežev in bolnih v gradu, po
tem pa je dal zakleniti vsa vrata in
ljudi žive zaigati, češ da v njego
vem kraljestvu ne bo več revežev!
Neka druga kronika opisuje, ka
ko je nekoč sprejel poslanca tur
škega sultana. Turek ni hotel pred
njim sneti turbana, češ da ni tur
ška navada snemati turban. Dracu
la je dejal, da bo to turško navado
še učvrstil in j e velel Turku pribiti
turban z žeblji na glavo.
Kljub vsem tem zapisanim gro
zovitostim, ki so resnično lahko
prebudile genfa groze v pisatelju
Stokerju, pa zgodovinarji pripisu
jejo krvoločnemu tiranu tudi pozi

tivna dejaii a.
jajo, daje popolnoma
li prej cvetoče cesi

^
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Romunski z g o d o ^ 1^ ^
vojvodi Draculi n a » d n ^ J
ki je v borbi s tu ršk i^ ^
domovini za nekaj
^jo <.
svobodo ter s sicer
. -n
za nekaj let uveljavil
v deželi.
,^
Vlad D ra e u la -N a t^ ^ ic i^
vladal: leta 1476j> °£ \avo
in obglavili. W
> tafl1.,, m
slali v Konstantinove ,
nataknili na kol in ^ 50 ^
gledu meščanov. T’ *sna?°Lit
pokopali v sam °^ je tudjApf
dobil svoj kol.

L esorez iz 1 5 . stol®
V la d a D racu le, ki
te ža pri krvavem oD
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Popotovanje se je nato nadaljevalo po des
nem rokavu reke, za katerega sta se bila od
ločila. Zaman sta pa čakala, da bi se obe
strugi zopet združili v eno. Temu sta se močno
čudila. A li je mogoče, da je otok tako dolg?
Razen tega so jima bili Indijanci dejali, da je
do Rio Purusa samo še dva dni plovbe s čol
nom. Zadeva jima je pričela postajati bolj in
bolj- sum ljiva in zaskrbljiva.

Čudno se jima je tudi zdelo, da je gladina
te struge povsod tako mirna kakor na jezeru.
Razen tega sta plula po neštetih večjih in
m anjših ovinkih. Po dobrih petih dneh na
daljnjega napornega veslanja sta opazila, da
postaja voda čedalje plitvejša. Večino struge
je že poraščalo vodno rastlinstvo. Zašla sta
med listje in popje velikanskih lokvanjev, o
kakTŠnih se jima prej še sanjalo ni.

198

Jot*
• kje* V

Nazadnje sta dospela do ^
nista več mogla dalje. Vodno ra^ aja S
je popolnoma zaprlo pot.
it9p
.
končno, da sta zašla v slepi s
^ di*
reke in tako zapravila več ko ^ s{ofl
gocenega časa. Sklenila sta
breg in tam prem isliti, kaj naj ^ J>i»
stanek zaradi vodnega rastlin®
Le s trudom se jima je p o s r e Čil o-
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Združenje bank SR Slovenije

OPEKARNA ZALOG <§> NOVO MESTO
TEL. 21403, 22291 •

obvešča
pbčane, im e tn ik e t e k o č i h r a č u n o v
in
h m e l jn e in d ru g e o rg an iza cije z d r u ž e 
n a dela, s a m o u p r a v n e in te re s n e s k u p 
i t i , d ru g e d r u ž b e n e p ra v n e o s e b e in
d r u ž b e n o p o litič n e s k u p n o s ti,

P.P. 10

•
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ŽEL. POSTAJA NOVO MESTO

GRADITELJI!
Če se še niste odločili, kakšno stropno konstrukcijo boste uporabili za hišo, bi
vam radi pomagali pri odločitvi. V sodelovanju z Opekarno Ptuj izdelujemo in
vam lahko dobavimo v naši trgovini z gradbenim materialom v Zalogu strop
„MAP", ki je najsodobnejši armiranobetonski opečni strop in v celoti izpolnju
je vse sodobne zahteve gradbene tehnologije.
Sestoji iz nosilcev dolžine 1.80 m do 6.50 m; prinesite s sabo načrt hiše,
potrebne dolžine in količine izračunamo mi. Nosilci so lahki, saj je njihova teža
komaj 9 kg na tekoči meter. Tudi opaži niso potrebni, le podpore na 2 —3 m,
ter polnila, ki jih potrebujete 8 kosov za 1 m2 stropa. Tako je vsa spodnja
površina v celoti opečna in ima odlične zvočno-toplotno izolacijske lastnosti.
„MAP" STROPNA KONSTRUKCIJA se odlično dopolnjuje z našimi zidnimi
elementi, ki skupaj z okenskimi in vratnimi prekladami širine 9 in 14 cm —tudi
proizvodnje Opekarne Ptuj — omogočajo hitro gradnjo in zadovoljstvo ob
gradnji.

i

Zato pomnite:

a je z d r u ž e n je b a n k Jugoslavije sprejelo
lQ 7 7 Z um ' p o k a te r e m se o d 1. julija
p o s a m e z e n lim itiran i č e k na o b razCu '9 a ~ S D K la h k o glasi na z n e s e k d o

3.000 din

OPEČNI ZID - ZDRAVO STANOVANJE

VOZNIKI! I VABIMO K VPISU

tega z n e sk a je od slej d o v o lje n o iz p o l
ni p o s a m e z e n č e k pri p la č e v a n ju blaga,
oritev in o b v e z n o s ti te r pri dviganju g o 
tovine.

ZAŠČITITE
SVOJE
VOZILO PRED KORO
ZIJO - ZUNANJI
IN
NOTRANJI PREMAZ Z
„VALVOLINE TECTYLOM" VAM OPRAVI

PETER PERDEC
AVTOMEHANIK
POD TRSKO GORO 90,
TELEFON 068-22-372
GARANCIJA
ZA
OPRAVLJENO DELO!

TECTYL CENTER
m

i*

INFORMACIJE

le to v a n ja
z a m la d e
PORTOROŽ
R 0V IN 3
TR0BIR

NUVIORAD
PULA

SAŠKA VODA
KOTOR

N

a

s r h

v

BUDVA

j
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e riviere-

%|^'Ofirnerna ' ier ^ in urei®L Tudi
|P a,ce in ne-

VC ,k°tieek M

bod° našli pri-

v oi?rr*iln prve pb'

n'koli
borovju
" O n ik a lo sence.

'^nai,8ak°dnejte|-,JUb,ianske9a letaH i^ P roti 2. 1° “J? tri Četrt na
Vr« aWob £la' druOb nedeljah s«
T.U.\'JI>
se
n m 10 minut.
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Kandidatom nudimo: m ožnost reševanja stanovanjskega
vprašanja in dopolnilnega in strokovnega izobraževanja.
Na delo sprejmemo za določen ali nedoločen čas, pogoj je
poskusno delo. Nastop dela je možen takoj ali po dogovoru.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni po objavi v časopisu.
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema:
kadrovsko-splošni sektor SGP „Slovenija ceste", 610 0 0
Ljubljana, Titova c. 38.

U LCINJ

Cene za enotedenski dopust se
gibfejo med 1.400 in 2.300 din za
odrasle, za otroke od dveh do 10 let
pa med 1.200 do 1.900 din. Če pa
se boste odločili za dvotedenski
dopust, boste plačali 2.300 do
3.350 dinarjev za odrasle, za otroke
od 2 do 10 let 2.000 do 2.700 din.
Prijave in informacije: Turistična
agencija Aerodroma Ljubljana-Pula,
Brnik, tel. (064) 22—347, in Mladin
ska turistična poslovalnica. Novo
mesto. Glavni trg 7, tel. (068)
2 2 -5 5 5

E

G l d*'

Pogoji za sprejem:
poklic iz strojne stroke in izpit za upravljača težke gradbene
mehanizacije ter najmanj enoletne delovne izkušnje v stroki.

HVAR

POČITNICE 77

INFORMACIJE

I
* *********************** ******************** *
★
★
★
★
★
★
★
★
ZAVOD ZA POŽARNO VARNOST
★
★
Novo mesto
★
★
★
objavlja prosto delovno mesto
★
★
★
★
RAČUNOVODJE
★
★
★
Pogoji:
★
1. Kandidat mora imeti višjo strokovno izobrazbo ekonom  ★
★
★
ske smeri ter sposobnost, da organizira in vodi računovod ★
sko službo;
★
★
2 . srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri z najmanj
★
3-letnimi delovnimi izkušnjami ter sposobnost vodenja ra ★
★
čunovodske službe.
★
★
Kandidati pod točk o 1 in 2 morajo izpolnjevati moralno ★
★
politične pogoje po družbenem dogovoru.
★
★
★
Razpis velja 15 dni po objavi.
★

PROSTODELOVNOMESTO

Kandidati naj pošljejo pismene prijave z dokazili na naslov:
Zavod za požarno varnost, Novo mesto.

★
★

★
★
★* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ★

ji- julija 1977

DELAVSKA UNIVERZA RIBNICA

★

* razpisuje in vpisuje v šolskem letu
$ 1977/78 naslednje
* oblike izobraževanja:
*
*
*
*
*
$
*

— osnovno šolo ob delu <5., 6 ., 7. in 8 . razred),
— tečaj tujih jezikov — nemški, angleški (začetni in nadaljevalni),
— tečaj iz slovenščine za pripadnike jugoslovanskih narodnosti,
— tečaj za pridobitev temeljnega znanja iz higiene živil,
■k — tečaj iz skladiščnega poslovanja in transporta,
J — tečaj iz varstva pri delu
*
a) za neposredne proizvajalce
*
b) za vodstvene in vodilne delavce
£ — strojepisni tečaj (začetni, nadaljevalni, intenzivni)
£ — tečaj iz knjigovodstva (začetni, nadaljevalni, izpopolnje*
valni),
£ — seminar iz poslovne psihologije

t

★
★
★
★
★
★

i

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

+

*
★
★
★
★
★

* *********************** ******************** ★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
-4
★ KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA
★
★
★ SKUPŠČINE OBČINE TREBNJE
★
★
★
★
★
★
★
★ razpisuje
★
★
★
★ prosto delovno mesto
★
★
★
★
★
★
★
RAVNATELJA
OSNOVNE
SOLE
JANCKA
★
★
★
★
MEVZLJA
V
MOKRONOGU
★
★
★
★
★
★
★
★
★ POGOJI:
★
★
★
★ Kandidat mora izpolnjevati pogoje za učitelja osnovne šole, ★
★
★
. * določene z zakonom o osnovni šoli, in imeti 5 let vzgojno- ★
★ izobraževalne prakse.
★
iir
★
★
't
★ Poleg strokovne izobrazbe se pri izbiri kandidata upoštevajo ★
★
★
★ tudi: družbenopolitična merila, kot so odnos do socialistič ★
★
★
★ ne revolucije, bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov ★
★ in narodnosti, ustvarjalni odnos do samoupravljanja in delit ★
★
★
★ ve po delu, ter moralno-etična merila, kot so odnos do dela,
★
★ ljudi in sodelavcev, odgovorno gospodarjenje z družbenimi *
★ sredstvi, zavzetost za spoštovanje zakonitosti, sposobnost $
★ povezovanja pravic z dolžnostmi in odgovornostjo ter aktiv ★
★
★
★ no delo v družbenopolitičnih organizacijah.
★
★
★
★
★
★ Nastop dela 1. septembra 1977.
★
★
★
★ Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o ★
★ izpolnjevanju pogojev.
★
★
★
★ Razpis velja 15 dni po dnevu objave razpisa.
★
.c
★
KOMISIJA ZA VOLITVE *
★
★
IN IMENOVANJA ★
★
★
★
SKUPŠČINE
OBČINE ★
★
★
TREBNJE ★
★
★
★
★
★
★
★
★ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jf * * * jf* * * * * * * * * * * * * * ★

PROSTO DELOVNO
MESTO

BULDOZERISTE IN NAKLADALCE

KORČULA

brnih krilih

, Bb^n6dni bliim ? ?

S k sodelovanju

POREČ

DUBROVNIK

*

* Vpisujemo vsak dan, razen sobote, od 8 . — 12. ure v prosto* rih Delavske univerze. Informacije dobite po telefonu
* 8 7 -0 7 9 .
* *******************************************

MEDULIN

SO LARIS

i

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

i
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V boj proti šušmarstvu
Bo obrt res postala del preteklosti? - Kvalifikacijska
struktura obrtnih delavcev pada
Beseda obrt postaja počasi, a vztrajno del preteklosti. Seveda so
tudi izjeme, toda splošna ugotovitev je, da obrtna dejavnost daje iz
dneva v dan manj, opaziti je pomanjkanje nekaterih vrst blaga,
ponudba je sila nestalna. Za Kočevje govori podatek, da se je v
zadnjih šestih letih število obratovalnic obrtnih strok zmanjšalo za
•več ko 15 odstotkov.
Če pogledao najbolj ogrože
ne obrti, potem lahko mednj e v
prvi vrsti postavimo tekstilno
stroko; za marsikoga pa bo raz
veseljiv še podatek, daje število
gostinskih obratov pred leti
padlo od 29 na 25. Se mar alko
holizmu majejo tla? Za „najvztrajnejše“ obrtnike lahko šte
jemo brivce in frizerje pa elek
tričarje in lesaije, ki povsem
zadovoljivo krijejo potrebe po
storitvah v kočevski občini Ob
tem še beseda o skokovitem
porastu števila avtoprevozni
kov, saj je njihovo število dose
glo že polovico števila vseh ob
rtnih obratovalnic.
Delež kvalificiranih delavcev
v obrtnih strokah se je v zadkih
nekaj letih zmanjšal kar za oko
li 14 odstotkov (!). Nekaj kriv
de za to gre pripisati izredno
slabemu vključevanju mladih v
obrt, v nekaterih strokah pa j e
opažati celo popolno opuščaje
interesa mladih (elektromehanika, živilska obrt, elektroinstalaierstvo. .. ) .
In ukrepi, ki bodo (ali pa
tudi ne) podaljšali življenjsko
dobo nekaterim obrtnim stro-

LIVOLD - Kako je z asfaltira
njem ceste Livold-Brezovica? Odgo
vor: Zaprošeno je za posojilo za
asfaltiranje te ceste. Zdaj je namreč
na razpolago premalo denarja, in
sicer le za odsek Livold-Mozelj. Za
asfaltiranje odseka Mozelj-Brezovica
pa je ponudba zelo draga, saj je cena
za ta odsek višja, kot je predvideneja denarja za asfaltiranje celotne
ceste od Livolda do Brezovice.
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kam? Kot prvega navajamo hi
trejše in učinkovitejše uvajanje
kreditne in davčne politike, s
katero bomo spodbudili nalo
žbe občanov v odpiranje novih
delavnic. Nadalje sodi sem še
izpopolnitev sistema davčnih
olajšav za naložbe v delovna
sredstva in poslovne prostore,
kot tudi dosledno izvajanje
kontrole za omejevanje šušmarstva, katem občutno vpliva na
zmanjšanje interesa mladih za
redno obrtno dejavnost.
B. BUDJA

Gospodarska

»am bulanta”
O skladu skupnih rezerv v k o 
čevski občini je bilo malo napi
sanega, čeprav ima za mnoge
tako pomembno nalogo in če
prav že od leta 1971 pomeni ne
katerim glavni vir sanacijskega
programa za kritje izgub.
V prvih petih mesecih leto
šnjega leta je skupščina sklada
odobrila sanacijski kredit za kri
tje nekrite Lgube kočevskemu
Trikonu z utemeljitvi o, da se
sanacija v tem kolektivu uspešno
izvaja. Se več: po številnih zna
kih upravičeno pričakujemo, da
bo Trikon letošnje leto zaključil
brez i2gub. Na drugi strani pa
lahko zapišemo, da je zaradi
pomanjkanja sredstev ostal brez
pom oči kočevski Inkop, ki je
prav tako zaprosil za sanacijski
kredit. Kot zadnja ga je v tem
obdobju dobila še kočevska Termoplastika, za katero je IS SO
Kočevje izbral posebno komisi
jo , ki bo izdelala dolgoročni pro
gram razvoja tega podjetja.

Grenke kaplje v čaši napredka

občan

^\s /medved
odgovarja

— Se ti ne zdi, da imamo
danes med obrtniki vse preveč
šušmarjev?
— Ze že, toda ne samo med
obrtniki. . .

Drobne
iz K očevja
ŽE DALJ ČASA se po Kočevju
govori, da bodo namesto smetnja
kov pri stolpnicah in blokih v Kidri
čevi ulici namestili kontejnerje in da
se do slednjih omogoči dostop med
množico parkiranih vozil. To nalogo
so naložili kočevski samoupravni
stanovatiski skupnosti in hišnim
svetom, vendar je do danes ostalo le
pri besedah.
KOČEVSKE KRAJEVNE SKUP
NOSTI pripravljajo obsežne akcije, s
katerimi bodo odpravili vsa divja
smetišča na svojih območjih. O
uspehih še ni nič slišati.
SKRAJNI ČAS JE ŽE BIL, da so
na odlagališču smeti v Livoldu ure
dili delovni čas tako, d a je vsaj enk
ra t na teden odprto tudi popoldan,
in sicer zaradi občanov, k i jim dopo
ldan v službi ne dajo prostega časa
za morebiten odvoz odpadkov na
odlagališče.

Analiza izida referenduma o samoprispevku za program javnih del 1978 —1982
Čeprav je referendum o uvedbi samoprispevka za program javnih
del v črnomaljski občini za obdobje 1978 — 1982 lepo uspel in je
zanj glasovalo več kot 72 odst. glasovalcev, je analiza izida referen
duma, ki so jo obravnavali na seji predsedstva OK SZDL, pokazala,
da je v posameznih KS in zlasti na posameznih voliščih prišlo do
odklonov v prizadevanjih za skupen napredek.

Natančnejše ocene pa bodo izd£
lale družbenopolitične organizem
v vsaki krajevni skupnosti.
A- B.

Ponekod je bilo temu krivo neza
dovoljstvo občanov s programom
del, češ da oni „ne bodo dovolj do
bili". Vendar to nikakor ne velja za

Mladinska pohodna
poteh slovenske delegacjjeA
se je na svoji 1.600 km dote1?
jo je opravila v 12 dneh, v sre , ^
julija, ustavila na Vinici. L
.
pri šoli zakurili taborni oger?I
"jem izvedli k rg š ik“*t“r“ ip IadajeNaslednji dan so pohodniki
vali p o t na Bazo 20, kjer s0
svoj pohod.

BRIGADIRJI
NA CESTI
DAM E U - KOT
Ce bo vreme lepo, bodo to sobo
to in n e d e |o črnomaljski brigadirji,
ki so urejali prireditveni prostor za
veliko republiško proslavo dneva
borca na Lokvah, priskočili na po
moč vaščanom odročne vasi Kot v
viniški KS, k i so tako rekoč odreza
ni od sveta. Brigadirji, ki se jim bo
do pridružili še mladinci z Vinice,
bodo urejali sedaj komaj za traktor
je prevozno 1,5 km dolgo pot od
Damelj do Kota. Računajo, da se bo
akc j e udeležilo okoli 50 brigadirjev.
Ce ne bodo mogli vsega dela opravi
ti to soboto in nedeljo, bodo prišli
še enkrat.

vse kraje, ki naj bi jih program „obšel“ ; lep primer za to so volišča na
Tanči gori, v Hrastu in Pribincih,
kjer je prevladala solidarnost
Niso se povsod dobro izkazali po
litični aktivi KS; pokazali so prema
lo zavzetosti za pravilno tolmačenje
namena referenduma. Žalostno je,
da so se slabše odrezala nekatera vo
lišča, kjer je infrastruktura dokaj
dobra in zato ti kraji niso prišli v
program.
Analiza ugotavlja, da so bili slabi
rezultati izida referenduma na treh
voliščih posledica odnosa tamkaj
šnjih občanov do našega sistema in s
tem tudi odnosa do napredka obči
ne.
Za slabši uspeh navaja analiza še
veliko migracijo občanov, ki zaradi
tega nimajo pravega odnosa do na
predka občine; eden od vzrokov je
tudi nezanimanje za kakršnekoli
družbene akcije, ponekod tudi ne
uspešnost aktivistov oz. slabo sode
lovanje s političnimi aktivi v KS.

IZVEDELI SMO, da bodo letos
dokončno uredili prom et in rekon
strukcijo križišča pri spomeniku na
Trgu 3. oktobra, s čimer bi odpravili
ozko grlo tako za mestni kot tranz
itni prom et. Prav tako bodo letos
izdelali še idejni prcjekt ureditve
Ljubljanske ceste skozi Kočevje, kot
tudi projekte za ureditev križišča
Kolodvorske, Tomšičeve in ceste
proti Tekstilani.

Sredi priprav na volitve

Slabi organiziranosti ribniških inšpekcijskih služb gre pripisati dokaj skromne rezultate
na tem področju —Tudi v prihodnje nič bolje?

V metliški občini se pospešeno pripravljajo na volitve v
letu 1978 — Konference delegacij za SIS niso zaživele

Pot navzdol seje v Ribnici pričela
pred dvema letoma, ko so novo
meški inšpektorj i odpovedali sodelo
v a je , tako da vse do danes ribniško
območje pokrivajo inšpektorji iz
Kočevja in Ljubljane. Njihov učinek
pa še daleč ni zadovoljiv. Toda ne
zaradi malomarnosti ali nestrokov.rosti, njihov čas, k i ga prebijejo v
Ribnici, je za boljše rezultate pre
kratek. Tako so Ribničani skupq s
Kočevci že pripravili predlog, da se
za območje obeh občin organizira
oddelek za medobčinske inšpekcij
ske službe. Žal zaradi proračunske
ga sistema financiranja v lanskem
letu ni prišlo do uresničitve te zami
sli, pa tudi za letos ne kaže nič bolj
še.
Če pogledamo, katera področja
so najbolj „ogrožena“ , potem zapi
šimo poročilo požarne inšpekcije, ki
pravi, da bi morala sleherna delovna
organizacija izdelati lastne načrte za
\jjjstvo proti požarom in tudi, da bi
morali posebno skrb posvetiti boljši
oprem | enosti ribniškega gasilskega
društva. Za vodnogospodarsko in
špekcijo lahko igotovim o, da je z
nekaterimi ukrepi upravičila poslan
stvo, vendar je navzlic temu še ogroobčan
vprašuje

^ rt

mno nep rav iln o sti", ki niso bile
kaznovane; enako stanje je tudi na
področju gradbene inšpekcje. Za re-

SLAB ODZIV
Ob dnevu samoupravljalcev je rib
niški klub samoupravljalcev organi
ziral proslavo, na katero so bile po
vabljene tudi številne delovne orga
nizacije, ki pa so za tak dogodek po
kazale bore malo zanimanja. V kul
turnem programu so na proslavi na
stopili Nonet OŠ Ribnica, kvartet
harmonikarjev iz Glasbene šole in
mladinska skupina iz „Rika“ , ki je z
recitalom o razvoju samoupravnega
socialističnega sistema požela veliko
aplavza.

tj

v/modvod
odgovarja

— Si slišal, da ribniški grad s
Petkovo galerijo še vedno išče
„pravega“ lastnica?
— Zakaj neki! Po dejavno
stih, ki se tukaj odvijajo, je ven
dar povsem jasno, daje ijegov
lastnik nogometni klub iz Rib
nice.
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RIBNIŠKI KROŠNJAR SE BO
PREDSTAVIL - Sejem suhe
robe in lončarstva, ki ga turi
stični delavci Ribnice priprav
ljajo 11. septembra, je lani po
žel veliko priznanj. Le malokdo
je takrat razočaran zapuščal
Ribniško dolino, tudi tale konj
na posnetku je bil deležen „prigrizka“, ki mu ga je ponudila
obiskovalka. Bo letošnji sejem
enako uspešen?

zultate tržne inšpekcije moramo
zapisati, da so bile izrečene kazni v
veliki večini primerov premile, pa še
teh je sila malo. Vse na rovaš pre
majhnega števila zaposlenih, kar ve
lja tudi za veterinarsko, gozdarsko
in elektroenergetsko inšpekcijo!
B. BUDJA

Ribniški
zobotrebci
NA VRSTI JE KS SODRAŽICA
- Delavci ribniške Komunale bodo s
koncem meseca končali dela pri ure
ditvi ceste k Sv. Gregotju, s čimer
bo zaključena polovica predvidene
trase. Odgovornost pada sedaj na KS
Sodražico, da tudi ta opravi svoj
„delež“ pri obnovitvi ceste.
DENAR ZA DRUGI PROGRAM
- Ribničani že dalj časa negodujejo,
ker ne morejo spremljati drugega te
levizijskega programa. No, sedaj, ko
so besede že tako daleč, da bi mora
lo vsako gospodinjstvo prispevati po
200 din za poseben pretvornik, pa
se ponovno zatika. Ob tem zapiši
mo, da bi celotna naprava stala
60,000.000 din; tretjino te vsote bo
do zagotovili iz posebnih skladov,
medtem ko bi naj nekaj sredstev pri
spevali tudi naročniki sami. Slednji
pa za tako akcijo ne kažejo prav nič
zanimanja.

ZASMRAJENO M E S T O '^
rje čase se Črnomaljci p
nad hudim smradom, Ki P* ^ečih
mestnega smetišča. Smrad
_j0
smeti je tako neznosen, a*
ljutfe sredi poletja zapirati
^
hodom. Vsekakor bi o ®
vomi preprečiti zažigai|e
poskrbeti za take ukrepe,
prišlo do samovžiga.

ji ali
^ bi

CESTA AVTOSTOPAWEV ,{
Cesta od Črnomlja do f
v teh „pasjih dneh' zelo p
Vsak, kdor ima u r o ali dve ^
zapelje na Kolpo, da *
^
osveži. Ob cesti v Črnomlju,
ti bencinske črpalke je o
g
času videti vrsto avtostopajJ ^
prevozom d o Podzemna
.^
žav, saj jim starejši som eščani
ustavijo.

ASFALT NA ČARDAKU - Prejšnji teden so Partizanska pot, Pre
šernova cesta in Čerdak dobili asfaltno prevleko. Prebivalci so za
zemeljska dela prispevali 20 tisočakov, poleg tega pa so še sami
delali, denar za asfalt pa je šel iz prispevka za mestno zemljišče. V
kratkem bodo začeli zemeljska dela tudi v Novi Loki, akcije pa
vodi črnomaljska KS.

Slab „plen” zakonskih »varuhov”
Beseda inšpektor v veliki večini primerov pomeni strah, breme
pred neizpolnjeno odgovornostjo, nalogo, vzbuja vrsto pomislekov.
Pa ne povsod. V Ribnici, Iger se ne morejo pohvaliti z zadostno
organizirano inšpekcijsko službo, ki danes predstavna enega po
membnih členov družbene samozaščite, razmišljajo o novih obli
kah dejavnosti inšpekcijske službe.

Č r n o m a l j s k i d ro b ir

TURISTI GREDO NAPREJ
poletnih mesecih gre skoz
(lUj.
jino veliko domačih in J j e d«
stov, namenjenih na let
oStal
morje. Marsikdo bi dan ali _ J0tu;
tudi v tej lepi deželici. L ij« jjabi
ristični delavci premalo s t « ^ ,
jih privabili in zadržali, a
^oi*'
turisti zadrže v Črnomlju,
jo zaradi luknjaste ceste
voziti po polževo . . •

KOČEVSKA KANALIZACIJA
JE SLABA, k čem u rje v veliki meri
pripomogla neprimerna oprem le 
nost Gradbeno komunalnega podje
tja. Zato dela pri čiščenju in vzdrže
vanju kanalizacije niso opravljena
tako, k o t bi morala biti, pa se draga
so.

»Dolenjski list«
v vsako družino

POHODNIKI AVNOJ
NA VINICI

Na zadnji seji občinske kon
ference SZDL Metlika - bila je
13. julija — so največ pozorno
sti posvetili analizi dosedanjih
priprav na volitve, ki bodo pri
hodnje leto, ter analizi evidenti
ranih delegatov za delegacije.
Intenzivnejše priprave na volitve
so se v metliški občini začele že fe
bruarja in marca, ko so preverili in
dopolnili sestav volilne komisije pri
predsedstvu OK SZDL in oživili de
lo koordinacijskih odborov za volit
ve v KS in tozdih, v nekaterih pa jih
imenovali na novo.
Kaže, da bo v posameznih delega
cijah prišlo do večjih kadrovskih
sprememb, čeprav bo jedro ostalo
več ali manj nespremenjeno. Poseb
no pozornost bo treba posvetiti
konferencam delegacij, zlasti tistih
za samoupravne interesne skupnosti,
ki do sedaj niso zaživele. Večkrat se
tudi zastavlja vprašanje, ali ostati pri
sedanjih splošnih delegacijah ali ime
ti več posebnih delegacij za SIS; če
bi se odločili za slednje, se bo treba
tudi odločiti, katera področja naj bi
združevale te posebne delegacije. Z
odpravo konferenc delegacij bi se se
veda povečalo število delegatskih
mest v skupščinah.
Vse kaže, da bodo delovni ljudje
in občani glede na razmere v tozdih
in KS ob prihodnjih volitvah obliko
vali več posebnih delegacij; to pa

pomeni, da bodo kadrovske potrebe
za delegacije precej večje kot ob
prejšnjih volitvah.
Na konferenci so se zavzeli, da
morajo pri uresničevanju kadrovske
politike v pripravah na volitve upo
števati celovitost kadrovskih potreb,
družbenih meril in načel kadrovske
politike, da bodo med evidentira
nimi kandidati zastopani tako delav
ci, ženske, mladina, borci, člani ZK,
da bodo kandidati iz vseh faz delov
nega procesa v tozdih oziroma iz
vseh področij dela KS.
A. B.

IZLET
PO JUGOSLAVIJI
Od 4. do 8. julija je bilo 40
učenk, ki so končale drugi letnik
poklicne tekstilne šole Beti, na izle
tu po Jugoslaviji. Pot jih je vodila v
Drvar, Jajce, Sarajevo, na Tjentište,
v Dubrovnik in nazaj prek Plitvičkih
jezer v Metliko. Na izletu so si ogle
dale spomenike iz naše revolucije ter
kulturne zanimivosti.

KULTURNO POLLETJE
13. julija je bila v Metliki skupšči
na občinske kulturne skupnosti, na
kateri so pretresli opravljene naloge
v prvi polovici leta ter naredili na
črte za delo do konca leta.

BETI ZA ŠPORTNO

DVORANO »a*
Otvoritev nove metliške
^
dvorane je bila prvič nap
o£j v
za konec aprila, vendar s
krat morali še nekajkra
^
Vzrok je seveda pom anjkanj. ^
ja, tako da niso moglioP
tefi
zunanje ureditve objekta,
^
pa ne bi dobili uporabnega ^
nja. Da bi športno dv°r, ^ egal^
vsaj do začetka novega so
^ ,
jim je na pomoč prisko
^ 0$
ki je dala 500 tisočakov P ^
venega kredita, vrniti p
morali do 1. septembra.

SPREHOD P0
METLIKI „
GOTOVO SO BIL* P « | ^ v j
naj srečnej ši tisti
prejeli po več kot de
y
čakanju sarajevske ga
pr*
navdušenja so hoteli z
se<M :t
in ga speči n a ražiiu , ^
jr f
li, brž ko so plačali vs
0bl»
jejo in odpoveduje
pustovanje.
V
NEDELJ O, 10mestu ves dan Yes jfeSje b rf!
mestne razsvetljave.
nC|aije,Mlo
deževen in temačen,
bj se v.
še vedno toliko svetlo,. ^ je j j
tudi brez luči ug °* P L ’in %e, ti)0
b<i občinske s k u p il” ,da
bencinska črpalka. 1M jska' o?
z lučjo pri belem dnevu.Je pn
za dograditev telova
novni šoli?
nll^*

RIBNIČANI NA BRKINE - Pred
kratkim sc je skupina Ribničanov
odpravila na ..prizorišče" mladinske
delovne akcije, kjer bodo s še neka
terimi brigadirji iz drugih krajev se
stavljali posebno brigado.

ZAMISEL SE
e miški Iskri in j e ^ l a «
zbralo na Primostku?^
f.
Iger so si ogledali fi*
topovi. Brez dvoma J
kfll
skus letnega kina v f„ostzasluži že zato nao P°
^

SKORAJ DVOMESEČNA ZA
MUDA - Kot je obljubil izvajalec
del, Cestno podjetje iz Ljubljane, bi
morala biti cesta skozi Rakitnico
asfaltirana v 14 dneh. No, „dela“ pa
so sc že tako zavlekla, da še po dveh
mesecih nič ne kaže na skorajšen za
ključek del.

BLIŽA SE: A V g S S e S j j J
metliškega pihalnega.
i $|y
pospešeno PriPra7 ,L ili ^ l i * ^
Sinj, Iger bodo nas*
f.
alki. Potovanje ^0 <L,ninen ,
ogled nekaterih .sP0" - ^ 1
NOB, tako da bo H
tudi izobraževalno.

REŠETO

r-rO

TEŽAVE PRI GRADNJI - Že na začetku del za gradnjo novega
prizidka metliškega doma počitka je prišlo do nepredvidenih težav.
Delavci TGP nikakor ne morejo priti do čvrste podlage za temelje.
Dela so že mesec v zamudi, kar bo seveda gradnjo podražilo.

m e tliš k i ^

Št. ? 8 ( 1 4 5 9 ) * r * -

Fluorografija v novomeški občini

j :

ni?.anes P° toliko letih, ko sta
obolevnost in smrtnost zaradi
? „ T tuberkuloze zelo majhni
še naprej upadata, lahko
">*no trdimo, da je k tej zmagi
Ti ? eya^a levji delež fluorografija.
tuberkuloza pljuč občutno pada,
kr. s ®uorografij0 odkrijejo še tain r
®bolnike, ki so vir okužbe
,; z ^ ^
ci tuberkuloze. Sočasno
Padanjem tuberkuloze odkriva
or°grafjja Veg drugj^ bolezni v

Cilj množičnih fluorografskih
pregledov celotnega prebivalstva je
načrtno odkrivanje vseh skritih
obolenj in virov okužbe med pre
bivalstvom. Brez takšnih pregle
dov bi ostala neodkrita obolenja
tudi pri bolnikih, ki vztrajno od
klanjajo zdravniški pregled.
Vsako veliko zgodovinsko ob
dobje človeštva je spremljala tudi
»ljudska bolezen", ki se ji človeški
um ni znal upreti, in so zato umi
rala cela pokolenja. Pred nekaj de
setletji je bila taka bolezen člove
štva tuberkuloza, katere epidemija
je začela upadati šele na pragu te
ga stoletja. Njeno mesto zavzema
zdaj vse bolj nova »ljudska bolezen“ , to je rak. Epidemija raka ra
ste širom po svetu. Znanost pa ne
zna odgovoriti, kdaj bo ta epide
mija sodobnega časa dosegla svoj

S ?

raka na
' V letih 1959 - 1968 je
“o sfluorografijo odkritih čez tiv
bolnikov in ravno tako
z j f obdobju okrog 1600 ljudi
odkriHi!1111 obo^enj*- Število novodanpc
^berkuloznih bolnikov
medtem ko istočasno

S S to !," " 0

• ■**-

;;|Pri tBj botriji !1Bl(8j Smrdi

vrh. Mogoče šele v prihodnjem
stoletju, če povzamemo izkušnje s
stoletnim razvojem tuberkuloze.
Rak na pljučih je bil še pred pol
stoletja redka bolezen, sedaj pa je
teh obolenj iz leta v leto več. V
sodobni pnevmologiji pripisujemo
vse večji pomen zgodnjemu, oziro
ma bolje rečeno, pravočasnemu
odkrivanju pljučnega raka. Stro
kovnjaki navajajo, da je s pogosti
mi množičnimi fluorografskimi
akcijami uspelo odkriti 40 % vseh
primerov pljučnega raka.
Podobno kot pri pljučnih je tu
di pri srčnih bolnikih pomembna
zgodnja diagnoza, kajti od pravo
časne oskrbe je odvisna prognoza
bolnikovega stanja. Množična
fluorografija prebivalstva nam po
maga odkriti tudi srčne bolezni.
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^
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p°dgozd
’ Jama, Stavča vas,
f f i^ V

Klopcg

e l^ - P r ig o -

c* yel. Lipje, Malo Lipje

9.15 -

Od 7. - 9.30 - DOL. KARTELJEVO - pri šoli: Dol. Karteljevo,
Sela, Globočdol, Gor. Karteljevo,
Gor. Kamenje, Dol. Kamenje.
Od 10. - 13.45 - DOL. KAMENCE - pri Judež: Dol. Kamence, Gor. Kamence, Daljni vrh, Hudo.
11. 8. od 7. - 12. ure - MIRNA
PEČ — pri stari šoli: Mirna peč,
Biška vas, Jordan kal, Ivanja vas,
Jelše, Gor. Podboršt, Goriška vas,
Grčvrh, Mali vrh, Jablan.
Od 12.30 - 15.30 - Mali kal,
Vel. kal, Malenška vas, Orldjevec,
Vrhovo, Vrhpeč, Češnjice, Dol.
Podboršt, Golobinjek.
Od 6.30 - 15. ure - ŠMIHEL
PRI NOVEM MESTU - pri gasil
nem domu: Šmihel pri N.m., Škrjanče, Boričevo, Regrča vas, Ulica K
Roku, Ulica Milke Šobar, Ob Težki
vodi, Šukljetova
IZ 8. od 7. - 9 7 ure - DOLE
NJA VAS - pri transformatorju (pri
Mimi peči): Dolenja vas, Šentjurje,
'"rastie, Poljane, Čemše, Hmeljčič.
Od 9.30 - 10.45 - GOR. GLOBODOL - pri šoli: Gor. Globodol,
Sred. Globodol, Dol. Globodol.
12. - 15. ure - OTOČEC - pri
dvorani: O točec, Luterško selo,
Lešnica.
Od 7. - 14. ure - RUPERČ
VRH - pri trgovini: Stranska vas,
Birčna vas, Vel. Podljuben, Mali
Podljuben, Vrh pri Ljubnu, Rakov
nik, Rajnovšče, Petane, Gor. Lakovnice, Jama, Dol. Lakovnice, Gor.
Mraševo.
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Ž
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15. 8. od 8.30 - 11.30 - OTO
ČEC - pri dvorani: Jelše, Gor. Kronovo, Dobovo, Dolenja vas, Žihovo
selo, Zagrad, Harinja vas, Paha, Češ
njice, Dolno Grčevje, Gor. Grčevje,
Koti, Srednje Grčevje, Sela pri
Strauberku, Strauberk, Vrh pri Pahi.
Od 12. - 14.15 - DOL. KRONOVO - pri Prešernu: Dol. Kronovo, Družinska vas, Sela, Gradenje.
Od 15. - 17.30 - ŠMAR.
TOPLICE - pri zdravilišču: Šmar.
Toplice, Obrh, Brezovica, Zaloviče.
Od 8.30 - 15.30 - STOPIČE pri trgovini: Stopiče, Mali Orehek,
Vel. Orehek, Šentjošt, Verdun,
Plemberk, Hrib pri Orehku, Hrušica,
Dol. Težka voda, Gor. Težka voda,
Črmošnjice, Brezovica.
16. 8. od 7. - 9.30 - ŠMARJETA - pri gasilnem domu: Šmaijeta,
Orešje, Gorenja vas, Strelac.
Od 10. - 15. ure - ZBURE - pri
Peršetu: Zbure, Čelevec, Dol, Grič,
Mala Strmica, Vinica, Sela pri Zburah, Radovlje, Zagrad, Male Poljane,
Vel. Poljane, Klenovik, Zalog.
Od 7. - 9. ure - STOPIČE - pri
trgovini
Od 10. - 14. ure - DOLŽ - pri
šoli: Dolž, Vrhe pri Dolžu, lglenik,
Sela pri Zajčjem vrhu, Zajčji vrh,
Pangrč grm.
17. 8. od 7. - 9.30 - ŠKOCJAN
- pri KZ: Škocjan, Hrastulje, Stara
Bučka, Goriška gora, Goriška vas.
Od 10. - 12. ure - DOL. DOLE
- pri gasilnem domu: Dol. Dole,
Zloganje, Stopno, Segonje, Mačko
vec, Gor. Dole, Gabrnik, Jelen dol.
Od 12.15 - 15.15 - GRMOV
LJE - pri Žabkarju: Grmovlje, Dobruška vas, Zavinek, Stara vas,
Osrečje, Hudenje.
Od 6.30 - 14.30 - MALI SLATNIK - pri šoli: Mali Slatnik, Smolenja vas, Mala Cikava, Krka, Potov
vrh, Vel. Slatnik, Vel. Čikava.
18. 8. od 7. - 9. ure - DOBRA
VA - pri gasilnem domu: Dobrava,
Čučja mlaka, Tomažja vas, Ruhna
vas, Stranje.
Od 9.30 - 11. ure - ROJE - pri
Kramarju: Roje, Mihovica, Drama.
Od 11.30 - 12.45 - ZAMEŠKO
- pri šoli: Zameško, Hrvaški Brod,
Mršeča vas, Čisti Breg.
Od 13.30 - 15. ure - GROBLJE
- pri vodnjaku: Groblje, Lcdeča
vas.
Od 7. - 11.30 - VEL. BRUSNI
CE - pri krajevnem uradu: Vel.
Brusnice, Male Brusnice, Dol. Suha
dol, Leskovec, Brezje.
Od 12. - 14.45 - RATEZ - pri
gostilni Mrak: Ratcž, Sela pri Ratezu, Gumberk.
19. 8. od 7. - 8.15 - OSTROG
- pri gasilnem domu: Ostrog, Gru
ča, Šentjakob.

Od 8.30 - 11.30 - ŠENTJER
NEJ - pri Iskri: Šentjernej, Šmalčja
vas.
Od 7. - 11.30 - GABRJE - pri
šoli: Gabrje, Jugorie, Gor. Suhadol.
Od 12.15 - 14.15 - Dol. MO
KRO POLJE - pri gasilnem domu:
Dol. Mokro polje, Gor. Mokro polje,
Pristava, PoUiovica, Prapeče, Zeijavin
22. 8. od 9. - 10.45 - DOL.
STARA VAS - pri Luzarju: Dol.
Stara vas, Brezje, Imenje, Vojčkova
vas, Vrbovce, Rakovnik.
Od 11.15 - 14. ure - GOR.
VRHPOLJE - pri gasilnem domu:
Gor. Vrhpolje, Dol. Vrhpolje, Miho
vo.
Od 9. - 14. ure - OREHOVICA
- pri šoli: Orehovica, Cerovi log,
Gor. Stara vas, Loka, Zapuže, Hrast
je, Tolsti vrh.
23. 8. od 7. - 9. ure - DRAGA
— pri transformatoiju: Draga, Gor.
Gomila, Čadraže, Breška vas, Prista
vica, Bela Cerkev, Vinji vrh, Hrib.
Od 9.30 - 11. ure - ŠMARJE pri pokopališču: Šmarje, Dol. Bre
zovica, Žvabovo, Sela.
Od 11.30 - 13.30 - DOL. MAHAROVEC - pri Zupančiču: Dol.
Maharovec, Gor. Maharovec, Dol.
Gradišče, Gor. Gradišče.
Od 7. - 9. ure - DRČA - pri
osnovni šoli: (Pleterje), Drča, Apnenik, Vratno, Javorovica, Vel. Ban,
Mali Ban.
Od 9.30 - 12.30 - DOBRA VI
CA - pri Rešetiču: Dobravica, Vrh
pri Šentjerneju, Gor. Brezovica,
Razdrto.
Od 13. - 15.45 - PRI SODIŠČU
Novo mesto: Na Žago, Seidlova,
Streliška ulica, Strojarska pot,
Škrabčeva ulica, Šolska ulica, Ulica
talcev, Vavpotičeva, Vrhovčeva, Ragovo.
24. 8. od 7. - 14. ure - PRI SO
DIŠČU Novo mesto: Breg, Cvelbar
jeva ulica, Čitalniška ulica, Dalmati
nova, Društveni trg, Glavni trg,
Hladnikova ul. Kastelčeva, Kidričev
trg, Kosova ulica, Mej vrti, Muzejska
ulica, Na Loko, Novi trg, Prešernov
trg, Pugljeva, Sokolska ulica, Strma
pot, Trubarjeva ulica, Zupančičevo
sprehajališče, Defranceskijeva, Cesta
kom. Staneta, Cesta herojev, Detelo
va ulica, Dilančeva ulica, Germova,
Jenkova, Jerebova, K sodišču, Krat
ka ulica.
Od 7. — 14. ure - NOVO ME
STO - MESTNE NJIVE pri trans
formatorju: Cankarjeva, Koštialova,
Mestne njive, Prisojna pot, Lamuto
va ulica.
25. 8. od 7. - 14.30 - GRM
pri kmetijski šoli: Skalickijeva, Valantičeva, Trdinova, Paderšičeva,
Kotaijeva, Gubčeva, Adamičeva.
Od 7. - 8.30 - Mestne njive pri transformatoju:
Od 9. - 14.30 - IRČA VAS parkirni prostor Šegove ulice: Brod,
Irča vas, Srebrniče, Šmihelska cesta,
Volčičeva, Ulica Mirana Jarca, Ce
sarjeva ulica, Drska, Šegova ulica,
Ulica Slavka Gruma.
26. 8. od 7. - 14. ure - RAGOVSKA ULICA - pri trgovini Dolenj
ka: Ragovska ulica, V Ragov log,
Maistrova, Ulica Milana Majcna, Uli
ca Marjana Kozine, Ulica like Vaštetove.
Od 7. - 14. ure - Irča vas - par
kirni prostor: Šegova ulica
29. 8. od 8. - 12.15 - RAGOV
SKA ULICA - pri trgovini Dolenj
ka: Kandijska cesta, Ulica Majde
Šilc, Slančeva ulica.
Od 13. — 16. ure — NAD MLINI
- pri transformatoiju (Kristanova):
Nad mlini, Partizanska, Resljeva, Lebanova.
Od 8 . - 1 5 . ure - MAČKOVEC
- pri Pavlinu: Mačkovec, Sevno pod
Trško goro, Trška gora, Zdinja
Ždinj; vas,
Golušnik, Ločna, Pod Trško goro.
30. 8. od 7 . - 1 2 . ure - NAD
MLINI - pri transformatorju: Kri
stanova ulica, Nad mlini.
Od 12. - 14. ure - za zamudnike.
Od 7. - 12. ure - ŠEGOVA ULI
CA - pri transformatorju (Drska):
Nad m lini
Od 12. - 14. ure - za zamudni
ke.

j Neupravičen izpad z govorniške tribune je vzdignil val prostestov — Zužemberški
predsednik gasilcev si je vzel preveč pooblastil in mora odstopiti
. . . „Kmetijska zadruga Žužemberk je botrovanje, žal, odklonila
l z izgovorom, da v tako kratkem času ne more sklicati organov
upravljanja. To verjetno kmetom in kooperantom ne bo po voTo je rekel Janez Gliha, pred
sednik žužemberških jasUcev v
nedeljo, 10. julija, v Žužember
ku na proslavi krajevnega praz
nika, združeni s počastitvijo
partijskih in Titovih jubilejev.
To je prebral s papirja, ki ga je
sam napisal, za katerega ga pa
ni nihče pooblastil, da ga sesta
vi in na proslavi javno prebere.
Sam si je vzel pravico, da je za
drugimi govorniki stopil na
oder in bral „zahvalo“ tistim, ki
so dali prispevke za novo avtocistemo. Na prvem mestu je bil
kot darovalec omenjen g. žup
nik, na zadnjem pa je zadruga
doživela tako kritiko. Zakaj rav-

Čistka v proračunu
12. ju l|a so v Novem mestu na
I zasedanj u vseh treh zborov občinske
I skupščine sprgeli letošnji proračun,
I ki bo imel po predvidevanj ih nekaj
I nad 65 milijonov dinarjev dohod
kov. Gre za približno 9-odstotno
povečanje v primeri z lanskim le
tom, pri trošeiju sredstev pa bo po
trebno bolj zategovati pas. Letos bo
manj republiških sredstev, nekaj
manj pobranih davkov, obenem pa
bo treba kriti nove obveznosti, kot
so: teritorialna obramba, starostno
zavarovali e kmetov, povečanje priz
navalnin borcem in stroški za novi
izračun katastrskega dohodka.
Samo v prvi polovici leta bo iz
proračuna še nelcaj sredstev za fi
nanciranje požarnega varstva, Ljud
ske tehnike in turizma, v drugi polo
vici leta bo financiranje le-teh ureje
no s sporazumi. Morali bi že takoj
enako ukrepati s komunalo, vendar
so se tu odločili za izjemo. Ker se
komunalna skupnost šele ustanavlja
in nima takoj denarja, potrebe pa so
velike, bo proračun ujem om a po
magal vse leto 1977.

no g. župnik na prvem mestu,
se ne ve, ker so pred njim dali
prispevek že drugi krajani.
Vrstni red sam po sebi ni rav
no pomemben, pač pa neresni
ce, izrečene z javne govorniške
tribune. Prebral je imena obča
nov, ki sploh niso nič dali in ne
vedeli o prispevku, ni prebral
vseh tistih, ki so zares dali, in g.
župnik ni dal toliko, za kolikor
mu je Gliha izrekel javno zahva
lo. Končno pa najvažnejše: za
druga ni odklonila prispevka,
saj je do zdaj prav ta kolektiv
vsa leta največ dajal za tovrstne
pomoči, pač pa je odklonil dati
zaprošeni prispevek 60.000 dinaijev čez noč. To bi bilo proti
zakonito.
Tovariš Gliha bi moral kot
predsednik gasilcev pravočasno
poskrbeti za zbiralno akcijo za
cisterno. Denar je sicer začel
zbirati že januarja, medtem ko
je v zadrugo prišel s pismeno
prošnjo po tolikšen znesek dan
pred proslavo. Direktor mu je
odgovoril, da sam ne more in ne

sme odobriti tolikšne vsote in
da organov upravljanja ne more
sklicati v nekaj urah.
Zaradi vsega tega je bilo v
Žužemberku več sestankov. Ta
ko držbenopolitične organizaci
je kot kolektiv zadruge, ki se je
sešel v sredo zvečer, so Glihov
izpad ostro obsodili. Zahtevali
so tudi, naj se ugotovi, zakaj si
je privoščil ravno zadrugo, jo
oblatil pred ljudmi in tako re
koč hujskal proti njej kmete in
kooperante.
Predstavniki
družbenopo
litičnih organizacij so izjavili,
da Glihi ne bodo dajali več pod
pore, zato mu ni kazalo drugega
kot odstopiti s predsedniškega
mesta.
RIA BAČER

OB NEDELJAH
VESELO
Za ples in zabavo je v Žužember
ku vsako soboto in nedeljo poskrb
ljeno. Vsaka od obeh krajevnih go
stiln ima svoj ansambel, pri Zupan
čiču pa je muzika tudi v soboto zve
čer. V gostilni Zupančič igra več
krat Berti Rodošek, nekajkrat pa je
z njim prišel tudi Oto Pestner. V go
steh so bili celo Mušketirji iz Anglije
in z njimi Bor Gostiša. Prav zaradi
muzike in plesa prihaja ob nedeljah
v Žužemberk veliko gostov.

V nedeljo se bodo odločili
Krajani Regerče vasi bodo v nedeljo naredili največji
korak k boljši urejenosti svojega kraja
Še ne leto dni stara krajevna
skupnost Regerča vas je te dni
pred zrelostnim izpitom; dolgo
letna tarnanja in negodovanja o
komunalni neurejenosti, zapu
ščenosti in zanemarjenosti tega
dela Novega mesta naj bi z iz
glasovanim „da“ na referendu
mu za razpis krajevnega samo

prispevka, ki bo to nedeljo, 24.
julija, prekinili.
Predsednik izvršnega odbora KO
SZDL Vlado Petrovič pravi takole:
„S samoprispevkom želimo asfalti
rati cesto skozi Regerčo vas ter tako
ta mestni del odpreti za avtobusni
promet, omogočiti varno vožnjo
skozi kraj in ustvariti dobro poveza
vo med tremi mestnimi krajevnimi
skupnostmi. Krajani se bodo v ne
deljo odločali, ali dajo del potrebnih
sredstev z 2 % od osebnih dohodkov
zaposlenih, 3 % od dohodka od
obrti in 4 % od katastrskega dohod
ka kmetov. V dveh letih bi to zneslo
40.000 dinarjev. Jasno je, da s tem
ceste ne bo mogoče asfaltirati ter da
bo potrebno večji del sredstev dobi
ti drugje, vendar je delež krajanov
izredno pomemben tudi kot izraz
skupne volje.“
Niko Galeša, predsednik sveta
KS, ki je poleg IO SZDL nosilec
akcije, pa poziva krajane, naj z gla
sovanjem za samoprispevek poka
žejo enotnost in pripravljenost pod
preti akcijo za ureditev kraja.

Novomeška kronika
".V
| CESTA ZA JUTRIŠNJI DAN? - Ali bo prihodnje leto glavna
cesta skozi Regerčo vas še takšna, kakršno je letos videla fotografIska kamera, bodo v nedeljo odločili krajani te krajevne skupnosti
| sami. (Foto: M. Markelj)

Spremembe v vrhu
Razrešnice in novi člani iz
vršnega sveta
Avgust Avbar, predsednik izvršne
ga sveta novomeške občinske skup
ščine in mandatar za sestavo izvršne
ga sveta, je na skupščinski sgi 12.
julija predložil več predlogov za
spremembe v tem oiganu, ki so bile
izglasovane.
31. julija bo razrešen dolžnosti
načelnika za gospodarstvo in člana
izvršnega sveta Marijan Simič, ker
zanj teče postopek za izvolitev za
novega predsednika občinske skup
ščine. Novi načelnik oddelka za go
spodarstvo bo postal Roman Rajer,
dosedanj i pomočnik načelnika.
Janez Sterbenc, član izvršnega
sveta in načelnik oddelka na občini,
je dal pismeno odpoved, ker želi
spet delati v prosveti. Razrešnica je
bila sprejeta, njegovo mesto pa bo
od 1. septembra dalje pievzel Miro
slav Vute, dosedanji ravnatelj osno
vne šole Grm.
Adolf Šuštar je bil nemudoma ra
zrešen dolžnosti sekretarja v izvr
šnem svetu, postal pa je član izvrš
nega sveta, zadolžen za področje
družbene samozaščite, varnosti in
koordinacij o dela z organi notranj ih
zadev.

VELJA ZA VSE!
Znano je , da v novomeški
občini do predpisanega roka pre
cej manjših delovnih organizacij
ni podpisalo sporazumov o sofi
nanciranju družbenih dejavnosti.
Ker pa je bilo izpolnjeno določi
lo zakona, da se je večina delav
cev v OZD odločila za podpis, so
se delegati občinske skupščine
poslužili tudi možnosti zakonodige, po kateri so za nepodpisnike sprejeli odlok. Prispevne sto
pice, kakršne so bile dogovorje
ne za otroško varstvo, kulturo,
izobraževale, telesno kulturo,
socialno skrbstvo in zdravstveno
varstvo, bodo od 1. avgusta pla
čevali vsi. Po odloku!

Z VILICAMI NAD RIBE (ŽIVE)
- Krka pač že od nekdaj slovi po
obilici vodnih prebivalcev (beri rib),
ki pa niso mikavni zgolj za številne
ribiče. Vse več se namreč najde ta
kšnih, ki po plitvinah kar z golimi
rokami ali pa tudi vilicami lovijo in
nabadajo nič hudega sluteče ribe.
Takšnih početij so najbolj „vešči“
številni najstniki, ki pa jim malošte
vilni ribiški čuvaji še zdaleč niso
kos.
PREMOČ DEČKOV - V novo
meški porodnišnici so pretekli teden
rodile: Marta Mohorič iz Zagrebške
9 Andrg o, Ljubica Cukut iz Krista
nove 8 Simona in Zlata Doboši iz
Mestnih ijiv 1 Gregoija.
TUDI LUBENICE - Novomeška
tržnica je postala prgšnji teden bo
gatejša za nov sadež: pričeli so pro
dajati lubenice, cena je med 17 ih
20 din za kilogram. Sicer pa je kilo
gram paradižnika vef al od 15 do 20
din, paprike od 20 do 24, čebule
med 10 in 15, krompirja 7, kumaric
od 8 do 15. Nadalje je bilo potrebno
za kilo grozdja odšteti 35 din, bre
skev med 10 in 20, jabolk 8 , hrušk
20 in marelic 22 din.

Kostja Virant je bil razrešen dol
žnosti načelnika oddelka za ljudsko
obrambo, ostane pa član izvršnega
sveta in se bo tu ukvarjal s SLO.
Njegovo delo v občinski upravi bo
prevzel Slavko Jankovič.
V izvršnem svetu še ni člana, od
govornega za področje gospodar
stva. Kot je dejal mandantar Avbar,
bodo primernega kandidata našli do
prve jesenske sqe. Takrat so predvi
dene še nekatere druge spremembe v
članstvu izvršnega sveta.

Ena gospa je rekla, da ne veijame v pravljico, da bi staro
pošto spremenili v blagovnico,
saj nam v dvajsetih letih ni us
pelo zamenjati niti en sam pult
v pekariji. . .
DOLENJSKI LIST
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Najboljša rešitev ta hip
Na dnevnem redu 15. skupne
seje vseh treh zborov občinske
skupščine, ki je sklicana za 29.
julij, je poleg poročila o izvaja
nju družbenega plana občine
Brežice in številnih odlokov o
višinah prispevnih stopenj tudi
ena izmed žgočih tem, ki terja
:v skorajšnjo rešitev —sprememba
šolskih okolišev osnovnih šol
Brežice.
137 učencev Mizle in Krške vasi,
Velikih Malenc, Gor. in Dol. Skopic
naj bi jeseni sedlo v klopi cerkljan
ske osemletke. S tem bi bila zago
tovljena enakomerna porazdelitev
po razredih in oddelkih, hkrati pa bi
se na brežiški osnovni šoli sprostilo
6 oddelkov. Izpraznjene učilnice bo
do namenjene učencem posebne šo-

NOVO V
B R E Ž IC A H
NOVO NA STAREM - Komu
nalno podjetje se je poigralo z bese
dami in tako postalo tudi obrtno.
Vse kaže, da so z novim imenom do
bili delavci Komunalnega in obrtne
ga podjetja tudi toliko dela, da so
svoj ..talisman" (znak podjetja) z
napisom ravno še utegnili nalepiti na
staro, mnogo večjo tablo. Morda pa
so posamezne še vidne črke starega
imena pustili zato, da bi se mimo
idočemu tudi kdaj kolcnilo.

10 let vnaprej

le, ki domujejo sedaj v popolnoma
neprimernih prostorih.
N ačrt ob uvedbi samoprispevka
za šolstvo v letu 1973 je že zdavnaj
splaval po vodi. Razlog, da v Breži
cah ne bo gradnje nove posebne šo
le, je predvsem v upadanju učencev
posebne šole, kar pa gre pripisati tu
di pravilniku o razvrščanju otrok z
motnjami v duševnem in telesnem
razvoju. Leto dni so oddelki poseb
ne šole delili srečo osnovnošolcev v
novozgrajeni šoli, jeseni 1973 pa so
bili ločeni in preseljeni v dotrajano
zgradbo iz prejšnjega stoletja. Tu so
še danes.
Pedagoško in ne navsezadnje hu
mano načelo pravi, da morajo biti
vsi šoloobveni otroci enako obravna
vani. Dobro opremljene učilnice za
praktična znanja pa so učencem po
sebne šole potrebne še toliko bolj,
saj se usposabljajo za delo. Preselitev
teh otrok v podružnične šole v Mrzli
vasi in Skopicah gotovo ne bi imela
samo pedagoških posledic, temveč
in predvsem psihosocialne in, pri
šolstvu gledamo navadno vse skozi
dinar, tudi materialne.
Izobraževalna skupnost upraviče
no pričakuje, da bodo to najustrez
nejšo (kratkoročno) in najcenejšo
rešitev sprejeli vsi trije zbori.
I. VIZJAK

Plugi so že drugič letos zare
zali v brazdo, strnišča so izginila,
smo že globoko v času, ko si
kmetijci manejo roke in s pogle
di rotijo nebo. Bo trud popla
čan?
33 ha ..zelenega zlata", last
Agrarije iz Brežic, obeta letos
mnogo. Lani je bilo tudi 17 cen
tov na hektar. Da bi jih bilo le
tos vsaj 15!
..Približno petino ppvršine
krasi hmelj prvič. Sicer pa ima
mo 12,5 ha atlasa, prav toliko
goldinga in 1,5 ha aurore, letoš
nji nasad pa je posajen v pretežni
meri s sorto apolo. S tem da go
jimo različne sorte, raztegnemo
čas obiranja: golding bo zrel že
okoli 20. avgusta, atlas pa šele v
začetku septembra. Ves pride
lek, razen novega nasada, bomo
obirali strojno, sušilnice pa so že
nared. Želimo si, da bi dež do
bro namočil vsaj enkrat na te
den. Suša lahko v tem času vse
pokvari," pripoveduje upravnik
hmeljišča Stanko Klemenčič.
Ponudba in povpraševanje?
Kam pa gre slovenski hmelj?
..Celoten pridelek bo odkupil
Hmezad, potem pa gre prek me
ja kar 90 odstotkov slovenskega
hmelja. Čeprav je svetovni trg že
zasičen, imamo prodano celotno
proizvodnjo že za deset let vna
prej. K temu je nedvomno m no
go prispevala dobra organizacija
Slovenskih hmeljarjev."
I. VIZJAK

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST
Kdor išče Izobraževalno skupnost
jVin ni Brežičan, mu bodo, kot so to
povedali nam, ko smo se že drugič z
istim vprašanjem vrnili v krajevni
urad, da je to tam, kjer piše Regi
onalna zdravstvena skupnost. Napis
izobraževalne skupnosti - ostanke
bi težko identificiral še tak strokov
njak - je moral razbiti nekdo, ki za
izobraževanje sploh noče več slišati.
Ker je teh mnogo, bo krivec še na
prej neznan.
OPOZORILO ZASTONJ - Neki
„Benečan“ (to so bili znani trgovci
in oderuhi) se je znašel in na plakat,
ki je opozarjal, da bo v Kostanjevici
državno prvenstvo v lovu rib s plov
cem, pripisal: 15. 7. Beneška noč.
Žal pa mu je za „Vljudno vabljeni!"
Zmanjkalo prostora.

BREŽIŠKE VESTI

Stanko Klemenčič: Suša v
tem času lahko povzroči ve
liko škodo

Več slušateljev in manj stroškov
Del izobraževalnih programov posavskih delavskih univerz bo skupen
Posavske »D elavske univerze" so v pripravah na izobraževalno
sezono 1977—78 znova del programov uskladile, da se ne bi med
sebojno »pokrivale", si tako zagotovile več slušateljev in pocenile
stroške.
»Delitev dela je usmeijena vodski oblačilni, na srednji eko
predvsem v različne oblike pri nomski in srednji komercialni
dobivanja osnovne, srednje, vi šoli. Velike so tudi možnosti za
šje in visoke šolske izobrazbe. pridobivanje višje in visokošol
Tako iz že sestavljenega skupne ske izobrazbe, seveda s šola
ga programa povzemamo, da si njem ob delu. V Brežicah bodo
bodo odrasli občani lahko do vpisovali ponovno na višjo upra
polnili manjkajočo osnovnošol
sko izobrazbo in to nadaljevali
bodisi na poklicni administra
t i v n i , poklicni oblačilni, delo-

vno šolo ter visoki šoli za orga
nizacijo dela in ekonomsko-komercialno, v Krškem na eko
nomsko fakulteto, v Sevnici pa
na visokonomsko-komercialno in za organizacijo dela. K
temu naj dodamo, da vsebuje
enoten program še nekaj teča
jev, tako: krojenja in šivanja, za
voznike motornih vozil, za stro
jepisje in tečaje tuj ih jezikov.
Ž.Š.

V znamenju dveh jubilejev

KRŠKE NOVICE
TRI DNI - V petek, soboto in
nedeljo bo bazen pri tovarni celu
loze in papirja »Djuro Salaj" v
Krškem prizorišče državnega plaval
nega prvenstva za mlajše pionirje
,A " . Vsako dopoldne se bodo šte
vilni mladi tekmovalci potegovali za
popoldanski nastop v finalu, Iger bo
nastopalo po osem najboljših v vsaki
disciplini. Najbrž bo konkurenca
preostra, da bi si od domačinov lah
ko tokrat obetali vidngše uvrstitve.
ZA ZGLED - Krški brigadirji, ki
zaključujejo sodelovanje na republi
ški delovni akciji »Suha krajina 77“ ,
so se izkazali tudi s številčnostjo.
Svojo obvezo, b ilaje 50 brigadirjev,
so presegli skoraj za petino in tako
pomagali tudi drugim brigadam iste
izmene, ki so v Suho k rtin o prišle
nepopolne.
PREKO MEJE - Občinska kon
ferenca Zveze komunistov, ki je
med osnovne naloge v sedanjem
mandatnem obdobju sprejela tudi
obvezo, da bo presegla številko tisoč
članov, je že pred iztekom to tudi
dosegla: po zadnjih podatkih ima se
daj organizacija 1036 članov, med
katerimi sojih po začetku 1974.le
ta sprejeli na novo skoraj 460.
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V
soboto zvečer se je se
stal v Tržišču osrednji odbor
za pripravo velike proslave
na Malkovcu, ki bo 7. avgu
sta v spomin na požig vasi
pred 35 leti in na druge veli
ke dogodke. Ob tej prilož
nosti bodo v Tržišču odkrili
spomenik, izšla pa bo tudi
posebna brošura. Priprave
potekajo v redu, želja doma
činov je, da bi asfaltirali ce
sto proti Malkovcu in skozi
vas. Z delovnimi akcijami e
je večkrat izkazala krajevna
organizacija ZSMS. Gradbe
ni odbor vodi z vso prizadev
nostjo general Ferdo Šetrajčič.

20 let krškega šolskega centra, 15 let prve mature
V
krškem šolskem centru je p o te cah in v Sevnici, oddelek tehniške
pa v Črnomlju. N ajesen nameravajo
kalo minulo šolsko leto in bo tudi
uvesti še izredni višješolski študj na
prihodnje v znamenju dveh jdbilejev: ustanova slavi dvsg setletnico, . oddelku viije strojne šole.
Ž. Š.
odkar so se vanjo vpisali prvi sred
nješolci, ter 15-letnico prve mature,
hkrati pa tudi 100-letnico šolske de
javnosti v stavbi, ki jo sedaj zaseda.

OBISK VEDNO VEČJI!

Cetudijubilejnega slavja v ustano
vi še niso pripravili, pa so obletnice
dijaki že »čutih", hkrati pa jim bo
do posvetili nekaj novosti. Prvo med
njimi Krčani že z veseljem ugotavlja
jo , k o opazujejo pražnjo obleko, s
katero je šolsko poslopje odelo svo
jo zunanjost. Za ju b ilg e bo nared
tudi veliko športo igrišče, ki je na
voljo tudi občanom za rekreacijo,
verjetno pa bo ustanovi uspelo izpo
polniti še opremo za nove delavniške prostore, ki s o j i vsekakor v po
nos in zagotovilo, da bo svoj sloves
in poslanstvo še utrdila.
V
krškem šolskem centru so do
slej izšolali že 1230 strojnih tehni
kov in elektrotehnikov, 790 dijakov
na poklicni kovinarski in 184 na delovodski kovinarski šoli. To pomeni
vsekakor častitiivo številko, ki sojo
seveda lahko dosegli tudi z razširitvi
jo dejavnosti na druge knge: oddel
ka delovodske šole imajo še v Breži-

O tem , d a j e kostanjeviški cister
cijanski samostan z Jakčevo galerijo,
Form o vivo in drugimi znamenito
stmi lani obiskalo rekordno število
ljudi, smo že pisali. Naj dodamo, da
se letos lahko pohvalijo še z večjim
obiskom in da tudi v teh poletnih
dnevih ne manjka obiskovalcev. V
enem tednu jih pride na ogled od
1500 do 2000, od tega seveda več
kot polovica ob sobotah in nedeljah.
Tolikšno število je bilo v preteklih
poletjih neobičajno, prinesla pa ga
je predvsem novost v Jakčevi gale
riji, pleterska slikarska zbirka.
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Delegati s »kljuke'
Na zasedanje skupščine prišli reci in piši trijeJavna »skrivnost" je že, da so
seje kulturnih skupnosti marsi
kje na meji sklepčnosti, dosti
krat si morajo na vrat na nos
zagotavljati kvorum s telefoni
ranjem in rotenjem delegatov,
naj vendarle pridejo na sejo!

piši - trije delegati Oz J J j J
rabnikov dva od 17, m
^
od zbora izvajalcev). Pn
. g0
pa je šlo celo še za denar, saj ^
i— j- —
bo te
treba sprejeti odlok ^ J L ^ ,
o* lohtn
skupnost
lahko soloh
sploh fmancff"*..
Delegati kulturne skup
^^
vsekakor neomajno zaupanj

Na zadnjem skupnem zasedanju
sevniške občinske skupščine pred
počitnicam i naj bi zbora uporabni
kov in izvajalcev kulturne skupnosti
zasedala skupaj kot tako imenovani
»četrti" zbor. Vsekakor edinstvena
prilika za vse, ki jim je kultura dra
ga, da seznanijo s svojimi problemi
najširši krog delegatov. Žal pa se je
še tako dober namen nadvse klavrno
izrodil. Na zasedanje te skupščine so
namreč blagovolili priti le — reci in

ge, da jim h °do že P”L zasidran«
ali pa gre za tako krep
^
miselnost, da jim denar p
.jW
tako. Za prisotno izjenmo.™;;

Sevnico bodo polepšali
Šoloobvezni otroci naj bi bili enako obravnavani
Razveseljivo je, da so se po
zadnjem poročilu komisije za
varstvo okolja občinskemu iz
vršnemu svetu stvari kar se zu
nanje podobe in urejenosti me
sta tiče, jele koreniteje premi
kati.
Na seji sveta sevniške krajevne
skupnosti 11. julija je dal predsed
nik občinske skupščine Janko Re
bernik pobudo za štiridnevno delov
no akcijo za urejanje dovozne ceste
na sevniški grad. Vsa leta doslej je
njen najzahtevnejši del v glavnem
vzdrževal edinole gostilničar Repše,
občinska cestna služba pa je navozi
la tudi nekaj peska. Ko je šlo za ko
renitejše posege, npr. za zidanje
podpornih zidov, so se iskali viri iz
rezervnega sklada.

NEPRIMERNO IN NEVARNO
— Častitljivo stara stavba za
cerkvijo je doživela že tudi for
malno obsodbo. Samo jasnovid
cem se ima zahvaliti, da še stoji
in nudi življenjsko nevarno go
stoljubje učencem posebne šo
le. So se vrata s koncem letoš
njega šolskega leta zaprla za ve
dno? (Foto: I. Vizji'
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TRŽIŠČE:
SREDI PRIPRAV
ZA SLAVJE

Do minulega petka je bil rok za
odgovore štirih delovnih organizacij,
ki naj bi prispevale vsaka po enega
delavca, podobno tudi občinska
cestna služba. Odgovore so potrdili
Kopitarna, Stilles in Jutranjka, na

Bazen težav
Trebanjska osnovna orga
nizacija ZSM se je v začetku
letošnjih pasjih dni odločila,
da bo očistila bazen na Te
menici ter tako omogočila
primerno kopanje v vročih
dneh, vendar so s to odločit
vijo zabredli v težavne vode.
Bazen bi očistili tako, da
bi dvignili zapornice in voda
bi, vsaj tako predvidevajo,
odnesla blato, ko t ga je pri
nesla. Vendar pa so k odlo
čitvi mladincev pristavili
svoj piskrček ljubitelji kra
pov. Mladinci so morali ku
piti mrežo, s katero naj bi
onemogočili ob odprtju za
pornic, da bi kakšen krap ne
ušel. Za mrežo so odšteli ce
lo premoženje, kar je skalilo
dobro voljo, ni je pa vzelo.
V načrtu so imeli poseben
kanal, a se zanj strokovnjaki
novomeške vodne skupnosti
niso ogreli, čeprav je nekaj
takega v načrtih.
Volja je splahnela. . . ne
kateri so se znašli in odšli na
kopanje na morje, drugi pa
na bližnjo Mirno.
A.Ž.

mesto Jugotanina pa se je v akcijo
vključil drug. Krajevna skupnost
Sevnica je medtem že zaorala cesto
z gredeijem do ovinka na gradu. Za
četek delovne akcije je bil predviden
za ponedeljek ob sedmi uri. Za vse
skupaj niso potrebna omembe vred
na sredstva, poglavitna je dobra vo
lja in organizacija. Kar se tega tiče,
so očitni že nekateri lepi zgledi.
Krajevna skupnost, predvsem njen
prizadevni tajnik Pavle Zemljak, je
organizirala vse potrebno, da je
asfaltirano parkirišče pred Ljubljan
sko banko in pred gasilskim do
mom. Ravno tako so bile urejene
razkladalne rampe ob progi, ki so bi
le vseskozi kamen spotike.
Dejstvo, da so sedanja prizade
vanja usmeijena na grad, ni prav nič
naključno. V gradu je poleg galerije
poslej stalna razstava nekaterih zani
mivih arheoloških najdb z Ajdovske
ga gradca, slike o delu spomeniškega
varstva, znamenita Lutrovska klet,
kraj pa je edinstven tudi zaradi lepe
ga razgleda po Savski dolini
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Program za budnic!
Stanovanjska skupnost povedala, kaj nartl®|]a'!^rja
tej petletki —Obsežen program, malo den
Samoupravna stanovanjska
skupnost Trebnje je dala še
pred dopusti v javno razpravo
osnutek srednjeročnega progra
ma. Na sami skupščini je bilo
gradivo ugodno sprejeto.
Sestavljalci so v izdelavo vložili
veliko truda. Vseeno gradivo ni ta
ko, kot so si želeli, predvsem zato
ne, ker združeno delo ni prišlo na
plan s svojimi potrebami. V takih
primerih je verjetno, da bo sedaj vse
eno precej pripomb, ker se utegne
»prebuditi" marsikdo, ki bi se bil že
moral in dati podatke, da bi vnesli
tudi njegove želje in potrebe. Ob
tem je treba poudariti še to, da se
zgodovina v marsičem ponavlja, saj
je bilo podobno pri prejšnjem na
črtu, ko ravno tako iz združenega
dela ni bilo mogoče dobiti vseh po
treb in vsaj pobud za solidarnostno
pomoč.
Marsikdo je bil lep čas nezado
voljen, ko so drugod izročali na nad
vse svečan način ključe novih stano
vanj, vendar je to steklo tudi v tre
banjski občini, kjer premorejo sedaj
že lepo število novih stanovanj na
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DIREKTORJI
O SKLEPIH
Predzadnji torek so se na poziv
komiteja občinske konference ZK v
Trebnjem sestali direktorji delovnih
organizacij z območja te občine.
Manjkal ni prav nihče. Sekretar ob
činskega komiteja ZK Tone Zibert
jih je seznanil s sklepi nedavnega za
sedanja občinske konference ZK, ki
je obravnavala letošnje gospodarje
nje v prvem četrtletju in z informa
cijo o izvajanju zakona o združenem
delu. Kot smo že poročali, je konfe
renca glede obojega sprejela precej
tehtnih sklepov. V duhu teh sklepov
mora sedaj slediti tudi akcija v sle
hernem tozdu.

VOLKSVVAGEN
POGOREL
DO KOLES
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stavbe, ki naj hi P,a(,0vnic.e' t jjO*P
nove Dolenjkine
2aen^jii.
nad križiščem je
s tem«
.
gradbeniki še oprav
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V
soboto dopoldne je Hasan OKREPILI TUDI
Redžepovič iz Ljubljane, ki se
je s volksvvagnom peljal od do bar'
grad. Za dan v s ta je ma proti Zagrebu, opazil, da se osrednjega ob& ». skup!1.0! oVeL
iz motorja njegovega avtomobi
la vijeta dim in ogenj. Ustavil je,
skušal požar sam pogasiti, ven
dar zaman. Zubljev ni uspelo li z denarjem ra v
lom.
pogasiti tudi prostovoljnim tre
banjskim gasilcem in njihovim
poklicnim kolegom iz Novega
mesta. Avto je popolnoma zgo
rel. Škode je za 50.000 din.
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★
68290 SEVNICA
★
★
SLOVENIJA
★
★
★
★
★
★
★ Industrija otroške konfekcije
★
★
★
★ » J U T R A N J K A " SEV N IC A
★
★
★
★
★
,★
★
★ Na osnovi sklepov odborov za medsebojna razmerja delavcev ★
★ v združenem delu
★
★
★
★
★
★
★
★ objavljata
★
★
★
★
* 1. temeljna organizacija združenega dela „Baby" Sevnica — ★
★
★
2 0 prostih mest za priučitev v konfekcijski stroki za de
★
★
lovno mesto ..ŠIVILJA";
★
*
★ 2. temeljna organizacija združenega dela ..Orlica" Brežice —
★
4 0 prostih mest za priučitev v konfekcijski stroki za de ★
★
★
★
lovno mesto ..ŠIVILJA".
★
★
★
★
★ Usposabljanje za opravljanje delovnih nalog šivilje traja 4 ★
★
★
★ mesece in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega po ★
★
★
★ uka. Po končanem tečaju so delavci usposobljeni za poklic ★
★ ..priučeni konfekcionar". V času usposabljanja prejemajo ★
★
★
★ delavci m esečno nagrado.
★
★
★
★ Zainteresirani delavci za priučitev v konfekcijski stroki naj ★
★ pošljejo pismene prijave na naslov: Industrija otroške kon ★
★
★
★ fekcije ..JUTRANJKA" Sevnica, Radna 3 , 68 2 9 0 Sevnica — ★
★
★
★ kadrovsko splošni sektor, do vključno 15. 9. 1977.
★
★
★
★
★
********************* *********************** *
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★
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Ljubljana

Potovalna agencija

61 0 0 0 L j u b l j a n a ,
Telefon: (061) 312-995
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licitacija
_
TRGOVSKO
-B R E 2 IC E

po d je t je

★

*
★
* za sprejem 5 učencev za izučitev poklica elektromonter za
* omrežja in instalacije, ki traja 3 leta ter monterja el. omrežja,
J ki traja 2 leti.

finska t
•
f
(068)22~ 5jetična
5 g^na P °sl°valnica, Novo mesto Glavni trg 1,
555

* - f e

*
*
£
*
*
J
*
*
J
*
$
J
*
*
4
*
*

* *********************** ******************** *
★
★

i
*
*

..DOLENJKA" trgovsko podjetje
na debelo in drobno Novo mesto

i.
*

J objavlja
* za Delovno skupnost skupnih služb
* prosta delovna mesta:
*
★

*
J
J

i

*
$

*
-k

*

Lic

|
3 0 - 7. 1977, ob 8 . uri na dvorišču
sitvi ~k7'
Po|£r‘9lasitvi
k r' •° entlenart
.^.enart 72.
i1 Pol
J k* °9 od
lc'taciji morajo
moraio interpspnti
interesenti položiti 1 0 odst.
H:

vrednosti.

H

l
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DELOVNA MESTA
tfe A D ls
-OKOLICA
30. Ljubljana

1. referenta za prometni davek
2. strojnega knjigovodje —saldakontista
3. strojepiske

*

* za izučitev poklica
**
*
t*

t*

P R O D A JA L E C T E H N IČ N E S T R O K E .
*

$
*

J
Učna mesta so v prodajalnah v Ljubljani. Za učence, ki ni- J
*
majo urejenega bivanja v Ljubljani, om ogočam o plačilo stro- *
★
*
★ škov internata.
£ Pogoj za sprejem je uspešno končana osnovna šola in veselje *
* do dela v trgovini.
★
* Prošnje z dokazili o končani osnovni šoli pošljite do 31. 7. ★
J 1977 na naslov Trgovsko podjetje Merkur, veleželeznina *
* Kranj z n.sol.o., Kadrovsko-socialna služba, 6 4 0 0 0 Kranj, *
* Koroška c. 1 .
*
* ******************** ************************
* *********************** ********************

★

★ N O V O L E S N O V O M ESTO - S T R A 2 A
★ T O Z D „ S I G M A T " -B R E S T A N I C A
★

* objavlja naslednja
i prosta delovna mesta:
★

★ 1. T E H N O L O G A - K O N ST R U K T E RJA
J
Pogoj: strojni tehnik in dve leti delovnih izkušenj. Odslu*
žen vojaški rok

i

2 . P L A N E R JA
Pogoj: srednješolska izobrazba — strojna smer in dve leti
delovnih izkušenj. Odslužen vojaški rok.

★

★
★

rok.

*
J
★
*

Na delo sprejmemo za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Prijave s potrebnimi dokazili naj kandidati pošljejo na Novoles, TOZD „SIGMAT", Brestanica.

*
J
*
*

Prijave in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
REGIONALNA ZDRAVSTVENA SKUPNOST, NOVO MESTO — Strokovna služba, Kidričev trg 3.

OBVESTILO
POSLOVNIM PRIJATELJEM

*

£
★
*

*
★
********************* *********************** *
* *********************** ******************** *

★

★

t

* Vse poslovne prijatelje in naročnike oglasov, razpi* sov, komercialnih reportaž in drugih uslug ekonomt* * k \ S° ° EL°VANJU
$ ske propagande obveščamo, da se je oglasno-propa. ^
0rr>eškem bazenu več
* gandna služba Dolenjskega lista preselila v nove proJ store na Ulico talcev 6, telefon: 21—064. Male oglaj
in ž e n ir j e v
* se in osmrtnice naj stranke še naprej oddajajo v
'
El0V 0D m TEHNIKOV in
* upravi podjetja —Glavni trg 3.
I t
J
*
SE PRIPOROČAMO!
*
EKONOMSKA
PROPAGANDA
l^iavi. ° dclaite v kadrovskem oddelku TOZD 15 dni po ★
J
CZP DOLENJSKI LIST
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★
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,ralni t k a ln ic i 2aseno

objavlja prosta učna mesta

★
★

★ P ogodbena organizacija združ. dela
R E G U L A T O R BR E Ž IC E
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£

★
★

*
$
$

★ t
*
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FIAT 450

T R G O V S K O P O D JE T JE M E R K U R ,
V E L E Ž E L E Z N IN A K R A N J
T O Z D P R O D A JA NA D R O B N O

★
★
£ ★
* ★* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
£ ★* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
£
Nudimo štipendije in bivanje v šolskem internatu.
* J R E G IO N A L N A Z D R A V S T V E N A SK U P N O ST
Kandidati, ki želijo skleniti učno pogodbo, oz. pogodbo o * t N O V O M ESTO
J
štipendiranju, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
* $ Strok ovn a služba
t
a) da so uspešno dokončali 8 -letko (za izučitev poklica el. *
*
monter za omrežja in instalacije)oz. 6 -letko (za izučitev J *
* OBJAVLJA
poklica monter za el. omrežja)
*
* prosto delovno mesto
b) da izpolnjujejo zdravstvene pogoje, kar ugotovi ustrezni *
zdravstveni zavod.
J
O R G A N IZ A T O R JA R A Č U N A L N IŠK E O BDE- *
★ !
LA V E P O D A T K O V
★
Prednost pri sprejemu bodo imeli kandidati z boljšim učnim * *
uspehom.
J *
i
$
Kandidati naj vložijo prošnje do 30. junija 1977 pri splošni * | POGOJI:
službi TOZD. Vlogi je potrebno priložiti izpisek iz rojstne ★ * dokončana višja šola organizacijske-računal niške, ekonom- *
m atične knjige, življenjepis in zadnje šolsko spričevalo.
* $ ske ali pravne smeri, uspešno opravljen IBM test in 3 leta £
£
★ J delovnih izkušenj.
★
******************** *********************** * *

*
POGOJI:
£
X pod 1.: srednja šolska izobrazba ekonomske smeri s 3-letno £
£ prakso na enakem ali podobnem delovnem mestu;
*
★ pod 2 .: srednja šolska izobrazba ekonomske smeri, po mož- -k
★ nosti z nekaj prakse in z opravljenim tečajem za strojne £
★ knjigovodje;
★
★ pod 3.: dveletna administrativna šola s prakso.
-k
*^
★
J S kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas ★
* s polnim delovnim časom. Pogoj za sklenitev delovnega raz- $
£ merja je poskusno delo. Nastop dela takoj ali po dogovoru. *
*
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi."
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *★
;

a slednjih osnovnih sredstev:

★

★
$
t

* * 3. v e č kvalificiranih in polkvalificiranih ključavni★ *
čarjev z d elovn im i izkušnjam i. O dslužen vojaški

* razpisuje
*
i
★
t
ŠTIPENDIJE IN PROSTA UČNA MESTA ZA t
*
L E T 0 1977/1978
$

S N°va G o rpa
i'Radov|j'ca. Šk. Loka

-

TOZD ELEKTRO NOVO MESTO
Ljubljanska c. 3 b.o.

*

!n,e>< Maribor aw '^ Va 25' teL 312-995 in 327-947
jetnik
rvi:.' ,.olkmerjev
4. tel.
tei. 24-571
A,letnik Celin’
y.o kmerjev prehod 4,

-

*

*★ ★

*

J|. angleščine v Veliki Britaniji
španščine v Madridu

P

I PROSTA UČNA MESTA I

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *•

’ T E C a ^ i h 0 d 2 0 -1 0 -

"Metur, Krani V:

PROSTA
MESTA

INDUSTRIJA
OTROŠKE KONFEKCIJE

!

★
★

*
★

J razpisuje prosto delovno mesto

i

★

★ S T R O JN E G A IN Ž E N IR JA

★

★

★

*
*
$
J
*
*

Pogoj je odslužen vojaški rok.
Zanimivo delo v razvoju. Možnost specializacije in samostojnega kreativnega dela.
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.
Pismene prijave pošljite na naslov:
Regulator, Brežice, Zupančičeva 17 g, telefon 72—417

$
£
J
*
*

* ******************** *********************** i
* *********************** ******************** *
1
*
★
*

*

i*

V V Z O TR O ŠK I V R T E C ČR N O M ELJ

J

razpisuje prosta delovna mesta

*

ZA V R T E C LOKA:

*

i*

*
J

i
i
t
*

*

1 . 2 VZGOJITELJICI
2. 2 M EDICINSKI SE ST R I

-

P E D IA T R IČ N A

SMER

★
★
★
★
★

★

★ ZA VRTEC SEMIČ:
$ 1. 1 MEDICINSKA SESTRA ★
SMER

*
*

PEDIATRIČNA |

★
* Za kandidate veljajo naslednji pogoji:
* 1 : vzgojiteljska šola z zaključnim izpitom
£ 2 : šola za zdravstvene delavce pediatrične smeri z zaključnim
*
izpitom
*
J Prijave z dokazili sprejemamo 15 dni po objavi razpisa.
★

*
★
★
★
★
£
★

£
★

* ******************** *********************** *
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ZAHVALA
Po dolgi in mučni bolezni nas j® J?
dno zapustila v 46. letu staro
ljubeča žena, mamica, sestra in

tedensK6 leM
Četrtek, 21. julija - Dana
Petek, 22. julija - Dan vstaje
Sobota, 23. julija - Brane
Nedelja, 24. julija - Kristina
Ponedeljek, 25. julija - Jakob
Torek, 26. julija - Ana
Sreda, 27. julija - Sergej
Četrtek, 28. julija - Zmago
LUNINE MENE
23. julija ob 20.38 uri - prvi krajec

'

BREŽICE: 22. m l i . 7. ameriški
barvni film Enooki šerif in dama.

24. in 25. 7. francoski barvni film
Marsejska pogodba. 26. in 27. 7.
jugoslovanski barvni film Pavle
Pavlovič.
BRESTANICA: 23. in 24. 7.
francoski
barvni film
Rojeni
zločinec.
KRŠKO: 23. in 24. 7. ameriški
film Surova Oklahoma. 27. 7.
zahodnonemški film Po sledi
izginule žene.
NOVO MESTO - KINO KRKA
Od 22. do 24. 7. ameriški barvni
film Francoska zveza številka 2. 25.
in 26. 7. italijanski barvni film
Pustolovca v zraku. 27. in 28. 7.
angleški film Kralj v New Yorku.
SEVNICA: 23. in 24. 7. ameriški
film Vse mesto ie krivo.
RIBNICA: 23. in 24. 7. italijanski
barvni film Pazi, da ne bo gneče.
TREBNJE: 23. in 24. 7. ameriška
barvna zabavna komedija Tom
Sawyer.

igjfi OB
SLUŽBO

DOBI

SPREJMEM dimnikarskega pom oč
nika. Hrapa in stanovanje pre
skrbljena. Stanislav Arh, dimni
karski mojster, Ulica Borisa Kidri
ča 3 6/a, 61240 Kamnik.
ZAPOSLIM dva mlajša KV mizarja
pohištvene ali stavbne stroke. OD
po dogovoru. Možnost nadurnega
dela. Bojan in Neda Gerden, Ivan
čna Gorica 92.
CVETLIČARNA Franc Klobasa,
Cesta prvih borcev 20, Brežice,
sprejme dva vajenca ali vajenki za
poklic splošno vrtnarstvo-cvetličarstvo.
V DELOVNO razmerje sprejmem
takoj KV pleskarja-soboslikaija
ali NK soboslikarja z delovno
prakso. Zlatko Jurajevčič, Želez
ničarska 12, Črnomelj.
PA RK ET-PLA STK A Vinko No
vak, Lebanova 37, Novo mesto,
telefon 2 1 -6 4 2 sprejmem vajen
ca za polaganje parketa in podov
iz plastičnih mas.
FRIZERSKO učenko sprejmem.
Slavka Južnič, Drska 53, Novo
mesto.
TAKOJ ZAPOSLIM pomočnika in
2 vajenca za avtomehanično stro
ko. Naslov v upravi lista
(2300/77).
POSEBNA SOLA NOVO MESTO
razpisuje mesto otroške negoval
ke s srednješolsko izobrazbo z
deljenim delovnim časom.

STANOVANJA
TRIČLANSKA družina išče v No
vem mestu ali bližnji okolici sta
novanje. Naslov v upravi lista
POŠTENA ZAKONCA z dveletno
h č e rjo nujno iščeta stanovanje,
garsonjero ali sobico v Novem
mestu ali bližnji okolici. Pišite na
naslov: Silvo Kokelj, 69253
Apače 47.
DVOSOBNO STANOVANJE v No
vem mestu išče s 1. septembrom
mlada tričlanska družina za dobo
največ dveh le t Plačilo po dogo_*-■ voru. Naslov v upravi lista
(2279/77).

M otorna vozila
PRODAM P 126, nov, prevoženih
500 km. Bojan Tomc, Križevska
vas 19, Metlika.
PRODAM volkswagen, letnik 1965,
v voznem stanju, dobro ohranjen.
Cena po dogovoru. Rolih, Vel.
Brusnice 65. Oglasite se lahko
vsak dan od 15. ure dalje.
PRODAM R 4, starejši letnik, in či
sto nova garažna vrata. Jože
Avsec, Žabja vas 31, Novo mesto.
•> POCENI prodam škodo MB 1000,
letnik 1965, lahko tudi po delih.
Potočar, Bršlin 50, Novo mesto.
PRODAM fiat 850 špecial. Telefon
2 3 -2 4 6 popoldne.
PRODAM mali enoosni traktor Ma
ček (8 KM) z originalno prikoli
co. Nosilnost 1000 kg s plugom
in frezo. Jože Retelj. Dol. Kamence 7a, Novo mesto, telefon
2 3 -6 2 8 .
PRODAM traktor Porsche (14 KM)
s koso, generalno popravljen. Ce
na ugodna. Jože Črtalič, Rakov
nik 1, 68310 Šentjernej.
PRODAM zastavo 750 de luxe,
.1 9 7 6 . Ogled vsak dan. Jože Fer
lič, Vrhoyčeva 18, Novo mesto.
PRODAM 125 PZ, letnik 1971.
Franc Knaus, Vrhovčeva 18, No
vo mesto.
PRODAM
traktora
Fahr-Fent
(25 KM) s kabino, koso in plu
gom. V račun vzamem tudi ček
za gradbeni material. Tone Cimski, 68256 Pišece 71 pri Brežicah.
UGODNO prodam osebni avtomobil
Skoda S 100, letnik 1970, neregi
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striran, toda v voznem stanju.
Ogled vsak dan po 14. uri. Jože
Fortuna, Žužemberk 167.
PRODAM amija 8, lahko po delih
ali skupaj. Ana Hozjan, Ragovska
14/10, Novo mesto.
ZARADI odhoda v JLA prodam do
bro ohranjen AMI 8. Branko Vi
drih, Žihovo selo, Otočec.
PRODAM dobro ohranjeno kosilni
co BCS in traktor Stayer 25 KM.
Golc, Višelnica 15, Zgornje Gorje
pri Bledu.
PRODAM fiat 750, letnik 71/72,
registriran do februarja 1978.
Kartuš, CBO 7, Črnomelj, telefon
7 6 -1 6 5 .
PRODAM dobro ohranjen FIAT
750, letnik 1971. Stane Ogrinc,
Črmošnjice 25, Stopiče.
ŠKODO l i o L, letnik 1974, pro
dam. Informacije: Premelč, Ra
govska 8, Novo mesto, v pone
deljek, torek ali sredo popoldne.
PRODAM opel kadett-karavan
1200 S, letnik 1973. Informacije:
telefon 7 6 -0 7 3 Črnomelj.
PRODAM prinza. Zvone Putiš, Mala
Cikava 11, Novo mesto.
UGODNO PRODAM prenovljen fiat
1300, starejši letnik, ter opel kadett L kuper, letnik 1969. Jože
Avguštinčič, Vrhtrebnje 14.
PRODAM MINI 1275 GT, karamboliran, 4 nove gume Semperit
(13-colske) in priključek za ,,lado“, vse poceni. Sever, Zagrebška
18, Novo mesto.
PRODAM novo registrirano zastavo
101. Vesna Badovinac, Ul. like
Vaštetove 17, Novo mesto, tele
fon 2 2 -3 4 9 .
V DOBREM STANJU PRODAM
traktor Porsche (38 KM) s kosil
nico. Franc Penca, Volčkova vas
7, Šentjernej.
NA OSNOVI sklepa Sveta delovne
skupnosti Osnovne šole Jurij Dal
matin, Krško, prodajamo kombi
(letnik 1973) v voznem stanju.
Interesenti naj se zglasijo v ravna
teljstvu šole do 20. avgusta 1977.
PRODAM dobro ohranjeno Lado,
letnik
1971,
prevoženih
68.000 km . Informacije na tele
fon: (068) 21—548 od 16. do 18.
ure.
PEUGEOT 404 ugodno prodam.
Registriran do junija 1978. Na
slov v upravi lista (2288 /77).
PRODAM dobro ohraigen opel re
kord karavan, letnik 1964, v voz
nem stanju. Cena ugodna. Jožica
Škofijanc, Stare pravde 14, Breži
ce, telefon: 72—262.
PRODAM zastavo 750, letnik 1972.
Informacije na telefon 2 2 -1 5 9 ,
dopoldne.
PRODAM ČZ 175 šport. Volčičeva
9, Novo mesto.
PRODAM zastavo 750 z generalno
popravljenim motorjem in novo
karoserijo. Martin Kastelec, Gotna vas 15 a, Novo mesto.
PRODAM traktor Ferguson 35 KM.
Naslov v upravi lista (2301/77).

PRODAM klavirsko harmoniko
Hohner Verdi III (120 basov, 8
reg.) za 3.500 din. Leopold Med
vešek, Dol. Boštanj 11, 68294
Boštari’
PRODAM kompletno spalnico in
moped (tri prestave), obnovljen.
R. Romih, Kettejev drevored 39,
Novo mesto.
PRODAM otroško posteljico in je
dilni kot z mizo. Alojz Zobarič,
Ragovska 9, Novo mesto.
PRODAM dobro ohranjen športni
otroški voziček. Budja, Ulica tal
cev 12, telefon 22—213.
PO ZELO UGODNI CENI prodam
spalnico, zelo malo rabljeno, zara
di selitve. Cenjene stranke, zglasi
te se lahko v soboto in nedeljo,
23. in 24. julija 1977, pri Marici
Bohte, Mahovnik 5, 61330 Ko
čevje.
POCENI PRODAM rabljeno spalni
co z vzmetnicami. Naslov v upravi
lista (2259/77).
PSE mladiče—volčj ake prodam.
Naslov v upravi lista.
PRODAM ovce. Dušan Henigman,
Dolenja vas 146, 61331 Dolenja
vas.
PRODAM šest let staro kobilo (bre
jo). Potov vrh 2, Novo mesto.
PRODAM dva širokolistna filodendrona (6 listov). Naslov v upravi
lista (2303/77).
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UGODNO KUPIM moped avtomatik. Ema Arh, Leskovška cesta
15, Krško.
KUPIM novejšo hišo ali parcelo z
gradbenim dovoljenjem. Ponudbe
na upravo lista pod „Gotovina“.

feV E S T IL A l
OBVEŠČAMO cenjene stranke, da
imamo tudi letos za prodajo
3-mesečne jarčke. Valilnica, Gizela Petelinkar, Cegelnica 20, Novo
mesto, telefon 23-3 8 4 .
PO naročilu izdelam rženo škupo.
Naslov v upravi lista (2258/77).

as®
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ANI ZUPANČIČ iz Birčne vasi
iskreno čestitamo za 15' en praz
nik. Teti Pepco in Angelo pa lepo
pozdravljamo. Jože, Lojze, Micka
in Franci z družinami.
DRAGI MAMI ANI ŠUTAR iz
Orešja 11 želimo za rjen 75. roj
stni dan in god vse najbojše in da
bi bila še dolgo let med nami.
Malči, Mici, Slavka, Jože,, Stanko
z družinami.
DOBRI IN SKRBNI mami, stari ma
mi in prababici PEPCI SLADIČ iz
Velike Bučne vasi iskreno česti
tam o za njen 70. rojstni dan. Hva
la za ves trud in dobroto, ter še
na mnoga zdrava leta! Hvaležna
hčerka Mimi z družino.
DRAGI ŽENI, mami, stari mami,
sestri in teti ANI DERGANC iz
Zaloga pri Novem mestu, roj.
Turk iz Sel pri Dol. Toplicah,
iskreno čestitajo za njen 70. rojst
ni in godovni dan vsi njeni.
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PRODAM električni in plinski šte
dilnik ter ogrodje za zidani štedil
nik. Kristanova 25, Novo mesto.
PRODAM ali zamenjam za težjega
13-colski gumi voz. Anton Može,
Dol. Kamence 41, 68000 Novo
mesto.
PRODAM škotske ovčarje, stare dva
meseca, z rodovnikom. Franc
Bobek, Salka vas 116, Kočevje.
PRODAM več metrov kabla za mo
tor. Janez Klemenčič, Ždinja vas
41, Otočec.
PRODAM 8001 vina. Anton Gre
gorič, Gor. Brezovica 25, Šent
jernej.
PRODAM dve vezani enokrilni okni
1 1 9 x 1 2 7 , rabljeni postelji in
mizico. Naslov v upravi lista
(2278/77).
PRODAM rdeč kamen (škrli) za ob
laganje zidu in polaganje tlakov
razne debeline. Cena po dogovo
ru. Zglasite se pri Janezu Kotarju,
Nad mlini 16, Novo mesto.

iz Male Strmice 13

Iskreno se zahvaljujemo vsem zdravnikom iit_stre™e™^»id boaseptičnega oddelka v Novem mestu za pomoč v n j e m . i-tivu
lezni, kolektivu IMV, kolektivu Sodavičarstva More, K
^
GG Brežice TOZD Puščava za podarjene vence in vse
pomoč. Iskrena hvala župniku za opravljeni obred m w e » ^
z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje in pokojnico v
kem številu spremili na njeni zadnji poti.

Neutolažljivi: mož Janez, sin Janez, hčerke Anica,
Tončka, Jožica ter drugo sorodstvo

ZAH VA LA
Ob težki izgubi našega nepozabnega, ljubega moza,
dobrega očeta, brata in strica

RUDOLFA MEDICA^
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, p rija te lje m
cem, ki so ga v tako velikem številu pospremili na nJeg° ^ sOb
poti in mu darovali vence in cvetje. Z a h v a lju je m o se 1
Novo mesto in IMV za podarjena venca in u d e le ž b o na p tudi
ter duhovnikoma za spremstvo in opravljeni obred, 1» . y ^ti
vsem, ki so nam izrekli sožalje ter sočustvovali z nai
težkih trenutkih.
^ .

Žalujoči: žena Marija, hči Mihelca in sin Jože z druž*11
brata in sestre
Ob boleči izgubi našega dragega
očeta, in brata

PRODAM gradbeno' parcelo po
ugodni ceni, Zbure 43 pri Smarjeti. Informacije pri Jožetu Hoče
varju, Kašelska 31, LjubljanaPolje.
UGODNO PRODAM parcelo v veli
kosti 1800 m 2 v predmestju
Ljubljane s sezidanim objektom
do prve plošče. Ponudbe na oglas
ni oddelek pod „Parcela“ , vse
informacije vsak dan dopoldne na
telefon 0 6 1 -2 2 -8 7 9 .
NA LEPEM kraju v Dol. Straži pro
dam hišo, zgrajeno do 4. faze. Na
slov v upravi lista (2261/77).
V ŽABNIKU PRI PODBOČJU pro
dam zazidljivo parcelo. Sončna
lega, elektrika in voda na parceli.
Albina Žurko, Bušeča vas 15,
Cerklje ob Krki.
PRODAM na Trški gori 16 arov s
staro zidanico. Ponudbe na na
slov: Germovšek, Linhartova 62,
Ljubljana.
PRODAM manjši vinograd v Belinju
nad Bušečo vasjo. Ana Grad, Ka
šelj 89, 61260 Ljubljana-Polje.
ZARADI selitve prodam enonad
stropno hišo, takoj vseljivo, s po
sebej veliko delavnico, avtogaražo
in velikim vrtom. Vse v mestu ob
glavni cesti. Poizve se vsak dan pri
Simonu, Trnje 8, 68250 Brežice.

mm®

FRANCA KIRNA
a Pangrč grma 6
se iskreno zahvaljujemo dr. Sajetu,
župniku za opravljeni obred, dru
štvu upokojencev Gabrje, vsem so
rodnikom, vaščanom, prijateljem in
znancem za vence in cvetje ter za
pomoč. Še enkrat vsem iskrena hva
la!

Žalujoči: žena Marija, sinovi
Slavko, Franc in Martin, ličarka
Marija, sestri z družinama in
drugo sorodstvo

V S POMI N
21. julija 1977 minevata dve ža
lostni leti, odkar nas je mnogo pre
zgodaj zapustil naš ljubi mož, oče in
stari oče

Ostal boš vedno nepozaben, iskrena
hvala ti za vse!

ANTON FRANKOVIČ, Imenje 5,
Šentjernej, prepovedujem pašo
kokoši in živine ter delanje kakr
šnekoli škode po mojem zemlji
šču. Kdor tega ne bo upošteval,
ga bom sodno preganjal.
ANA DRAŠLER, Uršna sela 23 a,
opozarjam Marijo Drašler, Uršna
sela 23 a, naj preneha z lažnivimi
govoricami o meni, sicer jo bom v
nasprotnem primeru sodno pregarjala.

Kruta usoda nam je iztrgala
sreče v 54. letu starosti nas e b - ^
moža, očeta, starega oCeia,
strica

ALOJZIJA
MUŠICA
iz Tuševega dola pri Crao
S posebno hvaležnostjo se zahvaljujemo za takojšnjo P ° g a sil'
vami Belt Črnomelj, sorodnikom, znancem, ^sedo*“ > .. gjjjJM
skemu društvu Rožič vrh in Talčji vrh, Iskn C rnom j
jj
godbi, tov. Strmcu za govor ob odprtem grobu m
opravljeni obred.
Marje43 1
Žalujoči: žena Kristina, sin Roman, h č e rk a
p^ju
družino, brata Jože in Janko ter sestre ToncKa,

Malka z družinami.

ZA H V A LA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata m

stric«

Neutolažljivi: vsi tvoji

FRANCA PUCLJA
R. A

RIHARD GRIČAR, Ločna 27, No
vo mesto, prepovedujem vožnjo
in odlaganje smeri na parceli št.
2105, k.o^Ž dinja vas. Kdor tega
ne bo upošteval, ga bom sodno
preganjal.

ZAHVALA

PETER FINK
iz Dragovanje vasi

Z
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SAMSKI FANT, zaposlen, z manj
šim posestvom, želi spoznati pre
prosto dekle z dežele. Ponudbe
pod šifro: „ENO ROŽCO LJU
BIM".
POROČNI
PRSTANI!
Poročni
prstan, ki vam ga bo izdelal zlatar
v Gosposki 5 v Ljubljani, bo tra
jen spomin na sklenitev vaše za
konske zveze! Z izrezkom tega
oglasa dobite 10 odst. popusta!
STAREJŠA obolela zakonca v Lju
bljani potrebujeta pomoč in ne
go. Nudita ogrevano sobo, vso
oskrbo v hiši, ter dobro plačo po
dogovoru. Zglasite se pri Križ,
Nahlikova 7 v Ljubljani ali pošlji
te ponudbo.

V SPOMI N
P

TONČKA
JAKlt

27. julija mineva žalostno leto, odkar si
tako nenadoma omahnil v prerani grob,
dragi mož, oče, brat m stric

IVAN ŽARN
iz Nemške gore 3
Kruta usoda te je iztrgala iz naše sredine. Ne moremo se sprijazni
ti z mislijo, da te ne bo nikoli več med nami. Odšel si a e d i dela in
načrtov. Vsi, ki smo te imeli radi, smo ostali žalostni in nepotolaženL
Ž a lu jo č i: tv o ji

iz Krmelja

sr

se najiskreneje zahvaljujemo vsem sorodnikom in ?0 etječustvovanje, za izrečeno sožalje, podarjene vence in ^ jc iji K.
na hvala OOS Metalne Krmelj za vso p o m o č p n org ^
avlj
greba, godbi, pevcem in govornikoma. Hvala župniK
ni obred. Vsem, prav vsem še enkrat iskrena hvala.
fl? |

Žalujoči: žena Fani, sinova Franci z ženo, Slav
sestra Rezka z družino in ostalo sorods

>

DOLENJSKI LIS'
IZDAJA: Časopisno založniško
mesto - USTANOVITELJ LISTA: obcinsne
est0
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo
Sevnica in Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ u p r a v i ’ ^
sednik: Slavko Lubšina.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan
ftik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in c
Bačer, /Andrej
vjiuivj um
Bartelj,
iv»j, x4an«i.
Marjan uuuvi
Bauer vwivwu**
(uredi
" j*
Janez Pezelj, Jože Primc, Jožica Teppey in A l f t j o . . ** V 0 S f le ’
valeč Priloge Peter Simič. Ekonomska p ro p ag an d a. >
Klinc.
v5jji (o*
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, P
49 "
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev yjZni
.
—
<„io#
....------- jdruga —1-.»vi
ustrezna
valuta1 ..v tej vrednosti)
009
9..
1 /0
U97-8
-i0--9
7
« /»jj! V *
^
5 2 1 0 0 -6 2 0 - 1 0 7 -3 2 0 0 0—
-0
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 89 <Jj®»
lis1®J M- f f
prvi,
srednji
ali
z a d n j i s t r a m ^ 3^^ j5
strani 119 din, 1 cm na
sed 39 din.
Vsak mali oglas do 10 besed
din, vsaka nadenj*
naaag1«" ^ j.k
c Jt-JL (?j:
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica _
>
10. 1976. Po mnenju sekretariata za infomtf^Lužni* ,
4 2 1 - 1 /7 2 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski lis«
v
davek od prom eta proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK ■ 0 m*- 6» r v
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8 - Naslov uredništva: 68001
talcev 2, p.p. 33, telefon: (068) 2 3 -6 0 6 ^
Novo mesto, Qlavni trg 3, p.p. 33, t e l e f o n (06») .
U
čenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Čas op>*j jp O*
prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto - B a r v n i
^
ska pravica, Ljubljana.

!

Ra d io l j u b l j a n a
ob 1.00
^ 9nn 4;°o> 5'° ° . 6.00, 7 00
M, L 1
v - 00- 12:00,
& 2 2 0 0 MfSP-* V '00’ 18-°°.
IJ«ed Od n
5° 111 24-00- N°čni
to ). ^ 05 ,d0 5-00 (razen ob
■®0do 8.00 glasbeni spored od
< Š - 21- JULIJA. 8.08
f r 04
n JaV9-°5 Počitniško
8 P°citniJki S^ ani,, do str ani
o n i vokalni pozdravi- 9.40
S kam
. ansambli. 10.15
I^stični
po č?m? 10-40
^ e' U.O? n za. naše goste iz
Po ?Ji®ani^e> pa

vam

> ih m5 ° ,želJi- 12.10 Zvoki
ing ujL" ,-30 Kmetijski
2?at>Scvetn- Ja 'helič: Kako
M, 110 va^ m f I aJj?m- 12-4 0 Od
Efin
posln^i
Skladatelji
SprCkL l i l i M cem14.40
I^mmi a n s ^ h r
in ritmi z
!fi*5 L a h k o t 16‘00 Vrtiljak.
S®ute .
n°č, otroci! 19.45
Turšič in®!???11}?!0111 Slavka
&
? * P «vvV
2 hm
& napevov.
etrtkov 21.00
več«
Uterajuj
22.20^'art t 1'40

l^ P 6

S v i b f t e ° hveklavirske
G« Literami L ? * h Pla™stov.

aJ?Popevk^ n°kturno. 23.15
M ^ P k s n i h ritmov
^ n V g i i u : JULIJA: 8.07
113 matineja. 9.05

Cas se ne ustavlja. 9.25 Koncert
otroškega in mladinskega zbora
RTV Ljubljana. 10.05 Uspela dela
slovenskih avtorjev zabavne glasbe.
11.05 Osvobodilna gibanja na robu
sveta. 11.25 V vedrem razpoloženju
s slovenskimi pihalnimi godbami.
12.10 Poletni divertimento. 13.20 V
nove zarje. 14.05 Vstaja se je začela
na
Čebinah.
14.45
Listi iz
partizanske glasbene lirike. 15.15 Po
domače. 15.45 Naš gost. 17.05 Za
prijetno razvedrilo. 19.35 Lahko
noč, otroci! 19.45 Minute z . . .
20.00 Pesem ob tabornem ognju.
20.45 Pol ure s slovenskimi
majhnimi ansambli. 21.15 Oddaja o
morju in pomorščakih. 22.20
Besede in zvoki iz logov domačih.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Jazz pred polnočjo.
SOBOTA, 23. JULIJA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski
tednik. 9.35 Mladina poje. 10.15
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.40
Turistični napotki za naše goste iz
tujine. 11.03 Sedem dni na radiu.
12.10 Godala v ritmu. 12.30
Kmetijski nasveti — ing. Mihaela
Černe: Saditev jagod na črno folijo.
12.40 Veseli domači napevi. 14.05
Iz dela Glasbene mladine Slovenije.
15.45 S knjižnega trga. 16.00
Vrtiljak. 18.05 Gremo v kino. 19.35
Lahko noč, otroci! 19.45 Minute z

Z A H V A L A

0b boleči

in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža,
očeta in starega očeta

ANTONA JAKLIČA
2dr?ie'Instvo 00 S ° vsem sorodnikom, sosedom in znancem
Po*^&°m in tem « ! . ? cvetJe ter za izrečena sožalja. Hvala
_
ujali ter n u uujgrane zaiostinKe. v sem, ki se ga
Žalujog-. *
ohranili v lepem spominu, še enkrat hvala.
e D » # * ar®a ’ ^ ^a n e z > h č e r k i M arija in
M a rtin a z d r u ž in a m a .

Metlika, 10. 7.1977.

V S POMI N
9. julija je minilo žalostno leto, odkar
nas je mnogo prezgodaj, komaj v 23.
letu starosti, za vedno zapustil naš dragi
in nepozabni sin, brat in stric

JOŽE
BARTOLJ
2 V r h a p r i Š e n tr u p e r tu

Niti
P°zabiii) čeprav

^ nikoli več vrnil v naš dom. Ne bomo
Počivaš v preranem in hladnem grobu.

Neutolažljivi: domači

ansamblom Atija Sossa. 20.00
Sobotna glasbena panorama. 21.30
Oddaja za naše izseljence. 23.05 S
pesmijo in plesom v novi teden.
NEDELJA, 24. JULIJA: 8.07
Radijska igra za otroke. 8.51
Skladbe za mladino. 9.05 Še
pomnite, tovariši. . . 11.00 Poročila
- Turistični napotki za naše goste iz
tujine.
11.15
Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 14.05
Nedeljsko popoldne. 16.00 Zabavna
radijska igra. 19.35 Lahko noč,
otroci! 19.45 Glasbene razglednice.
20.00 V nedeljo zvečer. 22.20
Skupni program JR T - Zagreb.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Plesna glasba za vas.
PONEDELJEK, 25. JULIJA:
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Pisan
svet pravljic in zgodb. 9.20 Pesmice
na potepu. 9.40 Vedre melodije.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.40 Turistični napotki za naše
goste iz tujine. 11.03 Za vsakogar
nekaj. 12.10 Veliki revijski orkestri.
12.30 Kmetijski nasveti - mag. Jože
Osvald: Usmerjanje poljedelstva na
Primorskem. 12.40 Pihalne godbe
na koncertnem odru. 14.05 Pojo
amaterski
zbori.
14.30
Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Melodije in ritm i z majhnimi
ansambli. 16.00 Vrtiljak. 18.05 Iz
tuje glasbene folklore. 19.35 Lahko
noč, otroci! 19.45 Minute z
ansamblom Veseli planšarji. 20.00
Kulturni globus. 20.10 Operni
k oncert
22.20
Popevke
iz
jugoslovanskih
studiev.
23.05
Literarni nokturno, 23.15 Za
ljubitelje jazza.
TOREK, 26. JULIJA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani.
9.20 Mladi koncertanti. 9.40
Ljudske v solističnih in zborovskih
izvedbah. 10.15 Kdaj, kam, kako in
po čem? 11.03 Poletni promenadni
koncert. 12.10 Danes smo izbrali.
12.30 Kmetijski nasveti - Ivan
Kranjc: Skrb za čebelne družine v
brezpašni dobi. 12.40 Po domače.
14.05 V korak z mladimi. 16.00

Vrtiljak. 19.35 Lahko noč, otroci!
19.45 Minute z ansamblom Toneta
Janše. 20.00 Slovenska zemlja v
pesmi in besedi. 20.30 Radijska igra.
21.02 Zvočne kaskade. 22.20
Skupni program JRT - Beograd.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Popevke sc vrstijo.
SREDA, 27. JULIJA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Ob lahki
glasbi. 9.40 Zapojmo pesem. 10.15
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.40
Turistični napotki za naše goste iz
tujine. 11.03 Po svetu glasbe. 12.10
Veliki zabavni orkestri. 12.30
Kmetijski nasveti - ing. Vitomir
Mikuletič: Varstvo gozdnega okolja
in izletniški turizem. 12.40 Pihalne
godbe. 14.05 Ob izvirih ljudske
glasbene umetnosti. 14.30 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 Spomini in pisma. 16.00 Loto
vrtiljak. 19.35 Lahko noč, otroci!
19.45 Minute z ansamblom Milana
Ferleža. 20.00 Glasbeni večeri RTV
Ljubljana. 22.20 S festivalov jazza.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Revija
jugoslovanskih
pevcev
zabavne glasbe.

V času od 9. 7. 1977 do 17. 7.
1977 so v brežiški bolnišnici rodile:
Milena Lisec iz Ledine — Alojza,
Ljerka Grdovič iz Martina pod Okičem — deklico, Frančiška Filipčič
iz Boj snega - deklico, Ljudmila
Žmavc iz Stare vasi - deklico, Kata
rina Praznik iz Sevnice - Mojco,
Jovanka Kovačevič iz Samobora dečka, Spomenka Kolarič iz Samo
bora — Gordano, Duliza Demiri iz
Male Rakovice - dečka, Anastazija
Razum iz Konščice - dečka, Marija
Burica iz Samobora - dečka, Fran
čiška Bohorč iz Mrčnega sela —
Franca, Nežika Germovšek iz Pišec
— Jožico, Karolina Pregrad iz
Skopic — Jožeta, Valentina Katič iz
Mrtvic — deklico, Cirila Polovič iz
Zg. Obreža - dva dečka, Franika
Germoyšek iz Pavlove vasi - dekli
co, Mihaela Gale iz Sevnice dečka, Slavica Dubič iz Male Rako
vice — deklico, Stanislava Fakin iz
Velikega Obreža - Stanka, Brigita
Jalovec iz Krškega deklico in Maijeta Lesar iz Brežic - Roberta. ČESTITAMO!

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
12. julija so darovali kri na novomeškem transfuzijskem oddelku:
Ivan Pirh, Anica Tisovec, Ivanka Erlah, Nada Brus, Marjan Dragman
in Lado Pavlin, člani Novolesa, Straža; Janez Medle, član Keramike,
Novo mesto; Milan Pavlič, Viktor Vovko, Ana Cesar, Alojz Šiler,
Franc Pezdiršek, Alojz Peterle, Peter Repovž, Jožica Džepar, Ivanka
Plaveč, Fani Kukman, Milka Papež, Ana Zupančič, Alojzija Pirc,
Martin Šašek, Janez Kren, Betka Kuplenik, Jože Srovin, Cvetka
Zupančič, Milena Prešeren, Fanika Lipej, Marija Badovinac, Jelka
Simončič, Majda Barbo, Martin Povše, Ciril Češarek in Emil
Šinkovec, člani Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Silva Kavšek,
Marija Juršič, Anica Kastelic, Anica Badovinac, Slavka Jerman,
Danica Fink, Anica Rajk in Slavka Pograjc, članice Laboda, Novo
mesto; Vid Kastelic, Anton Bojane, Franc Blažič, Martin Hrastar,
Franc Oštir, Franc Ponikvar in Franc Cečelič, člani IMV Novo
mesto; Jože Luzar, Mirko Stopar, Anica Smole, Jože Hrovat, Jože
Kikič, Alojz Samec, Franc Kupljen, Štefka Krajnčič, Milena'Žitnik
in Janez Umek, člani Novoteksa, Novo mesto; Jernej Bratkovič, član
Vodovoda, Novo mesto; Anton Ivec, Jože Matjašič, Vinko Luzar,
A nton Kraševec, Jožica Curči, Blaž Curči, Ivan Rozman, Anica
Možina. Terezija Kovač, Francka Kobe, Štefka Orlič, Ana Dembič,
Anica Štefanič, Marija Nemanič, Marica Hribljan, Tine Hudorovac,
Jože Turk, člani Novoteksa, Metlika; Janez Ferlič, steklar iz Novega
mesta; Branka Mikša, članica Laboda, Novo mesto; Jožica Matkovič,
Zinka Hrastar, Ivana Flajnik, Marica Pavlič, Katica Lukanič, Nada
Miran, Karlina Kastelic, Milka Mavrin, Ana Šoštarič, Marija Tomc,
Milka Benkovič in Ivanka Težak, članice Kometa, Metlika; Franc
Volf, radiomehanik iz Metlike; Ciril Brsan, član Kremena, Novo
mesto; Jože Levstik, član Gozdnega gospodarstva, Novo mesto;
Vinko Šuštaršič, član Industrije obutve, Novo mesto; Martina
Ajdišek, članica Mercatorja, Novo mesto; Adam Lipovec, upokojenec
iz Loke; Alojz Rozman in Jože Rauh, člana Novomontaže, Novo
mesto; Sulejman Kajtazovič, član Pionirja, Novo mesto; Nikola
Padevski, član občinske skupščine Novo mesto.

TELEVIZIJSKI
SPORED
Č e t r t e k , 21. j u l i j a : 17.55
Obzornik (Lj) - 18.10 Človek in
zemlja - serijski barvni film (Lj) 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45 Modri
plašček — barvna serija TV Zagreb
(Lj) - 19.15 Risanka (Lj) - 19.20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
(Lj) - 19.55 Propagandna oddaja
(Lj) - 20.00 Prijatelji in sosedje barvna nanizanka (Lj) - 20.30 Svet
1900-1939 - dokumentarna serija
(Lj) - 21.30 Jazz na ekranu:
Kvartet Olli Ahvenlahti (Lj) 22.00 TV dnevnik (T.il
PETEK, 22. JULIJA: 13.40
Spittal: Kajak na divjih vodah (Lj)
- 17.00 Poročila (Lj) - 17.05
Profesor Baltazar - barvna risanka
(Lj) - 17.13 Mozaik (Lj) - 17.15
Idealist - barvni film (Lj) — 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Tedenski
notranjepolitični
komentar (Lj) —20.00 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.05 E. Muzii: Izvori
mafije - barvna nadaljevanka (Lj) 20.55 Propagandna oddaja (Lj) 21.00 Razgledi: Slovenka, ponos
Kosova - barvna oddaja (Lj) 21.25 Bogataš in revež - barvna
nadaljevanka (Lj) - 22.15 TV
dnevnik (Lj)
SOBOTA, 23. JULIJA: 14.00
Spitali: Kajak na divjih vodah (do
17.00) (Lj) - 17.49 Obzornik (Lj)
- 18.04 Mozaik (Lj) - 18.05 Naši
sorodniki - film (Lj) - 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) — 19.50
Tedenski zunanjepolitični komentar
(Lj) - 19.55 Propagandna oddaja
(Lj) - 20.00 Mož iz Kentuckyja barvni film (Lj) - 21.40 625 pregled sporeda (Lj) - 20.00
Propagandna oddaja (Lj) - 22.03
TV dnevnik (Lj)
N ED EUA , 24. JULUA: 9.15
Poročila (Lj) - 9.20 Za nedeljsko
dobo jutro: Polke in valčki (Godba
milice) (Lj) - 9.50 625 - pregled
sporeda (Lj) — 10.10 A. J. Čronin:
Zvezne gledajo z neba - barvna na
daljevanka (Lj) - 11.00 Otroci sveta
- serijski film (Lj) - 11.25 Mozaik
(Lj) — 11.30 Kmetijska oddaja (Sa)
- 12.15 Poročila (do 12.20) ( L j) 14.00 Spittal: Kajak na divjih vodah
- prenos (EV R -Li) - 16.40 Igre
brez meja (Lj) - 18.05 Okrogli svet
(Lj) - 18.20 Poročila (Lj) - 18.25
Sandokan - serijski barvni film (Lj)
- 19J 5 Risanka (Lj) - 19.20 Ci
kcak (Lj) - 19.30 TV Dnevnik (Lj)
- 19.55 Propagandna oddaja (Lj) 20.00 Rubežnuci — barvna nadalje
vanka TV Sarajevo (Lj) - 20.50 Vti
si iz Kitajske - barvna oddaja (Lj) 2 U 0 TV Dnevnik (Lj) - 21.35
Jazz na ekranu: Kvartet Elvin Jones
(Lj) - 22.00 Športni pregled (Zg)
PONEDELJEK, 25. JU LUA
17.55 Obzornik (Lj) - 18.10 Č lo
vek in zemlja — serijski barvni film
(Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45
Mladi za mlade (Bgd) - 19.15 Ri
sanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30, TV Dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
M. Gorki: Barbari - predstava SSG
Trst (Lj) - 21.40 Propagandna od
daja (Lj) - 21.45 Mozaik kratkega
filma: Meteoiji - barvni film (Lj) 22.00 TV Dnevnik (Lj)
TOREK, 26. JULUA: 18.05 Ob
zornik (Lj) - 18.20 Pika Nogavička
- ser| ski barvni film (Lj) - 18.50,
Mozaik (Lj) - 18.55 Ljubljanski
dnevi plesa^ Beograjski sodobni ba-

let (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV Dne
vnik (Lj) — 19.55 Barvna propagan
dna oddaja (Lj) - 20.00 Novele
Henryja Jamesa —barvna nanizanka
(Lj) — 20.50 Barvna propagandna
oddaja (Lj) — 20.55 Iz koncertnih
dvoran: M. Stibilj: Slavček in vrtni
ca, P. I. Čajkovski: Koncert za kla
vir in orkester (Lj) - 21,55 TV
Dnevnik (Lj)
SREDA, 27. JU LU A 18.05
Obzornik ( l j) - 18.20 Spekter (Lj)
- 18.50 Mozaik (Lj) - 18.55 P. I.
Čajkovski: Pikova dama - odlomki
iz opere (Lj) - 19.15 Risanka (Lj)
- 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 ,TV
Dnevnik (Lj) - 19.55 Propagandna
oddaja (Lj) — 20.00 Film tedna:
Moč zemlje - barvni film (Lj) 21.45 Propagandna oddaja (Lj) 21.50 V čeraj, danes, jutri: Tudi La
ponci so Švedi - barvna oddaja (Lj)
- 22.30 TV Dnevnik (Lj)
Č e t r t e k , 28. j u l u a : 18.00
Obzornik (Lj) - 18.15 Pustolovci serij ski barvni film (Lj) - 18.45
Mozaik (Lj) - 18.50 Modri plašček
- barvna serija TV Zagreb (Lj) 19.15 Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak
(Lj) - 19.30 TV Dnevnik (Lj) 19.55 Propagandna oddaja (Lj) 20.00 Prijatelji in sosedje - barvna
nanizanka (Lj) - 20.30 Mednarodna
obzorja: Komunisti v razvitem
kapitalizmu (Lj) - 21.20 Svet 1900
- 1939, dokumentarna serija (Lj) 22.20 ,TV Dnevnik (Lj)

m
V času od 7. do 13. julija so v
novomeški porodnišnici rodile: Silva
Kodrič iz Loke - Alojza, Martina
Pacek z Gorice - Damjana, Marija
Glavan z Jame - Natašo, Ivanka
Kobetič iz Malega Nerajca —
Sandija, Marija Bevc z Grma —
Klemena, Nada Bučan iz Pravutine
— Zdenka, Jožica Koncilja z Dvora
— Sabino, Marjanca Movem iz
Praproti - Marka, Nada Vidmar iz
Prečne - Vesno, Martina Lah iz
Križevske vasi - Kristino, Jelka
Kočevar iz Kašče —Boštjana, Marija
Beline iz Krškega - Marka, Jožica
Pepel iz Obrha - Roberta, Marija
Stipič iz Krškega - Simono, 'Mari
Kramar iz Gornjega K am enja: —
Boštjana, Slavka Pucelj iz Drame —
Lojzeta, Ana Novosel iz Reštovega
— Gordano, Miljana Ivanovič iz
Krškega - Miloša, Mirjam Pribo Žič
iz Krškega - Erika, Tončka Vovk iz
Šmarjete - Aleša, Slavka Marinčič
iz Dolnjega Kamenja - Marico, Olga
Maznik iz Šmalčje vasi - Dušana,
Marija Kobe iz Vukovcev - Mojco,
Jožica Luzar iz Škocjana - dečka,
Vida Pezdirc iz Gribelj - dečka,
Marija Kučič iz Spodnjih Dol —
deklico, Ljudmila Hutevc iz Gornjih
Lakovnic — dečka, Darinka Novak
iz Račjega sela - deklico, Antonija
Dolenšek z Daljnega vrha - deklico,
Cvetka Golob z Male Cikave —
dečka, Fani Hruševar iz Leskovca deklico, Stanislava Oder iz Sadinje
vasi - dečka, Ana Bevc iz Brezja —
deklico in Olga Levičar iz Leskovca
—dečka. - ČESTITAMO!
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Dolenjke se rade
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povedale, da so prišle zato služit v Novo
mesto, da slišijo vsak teden glasbo mestnih
umetnikov. Kadar pleše Dolenjka, se giblje v
njej vsaka žilica in mišica, giblje se s truplom
duša in srce; na plesišča ne hodijo iz navade,
ampak iz prirojene strasti, da uživajo največjo
radost, ki se misliti more. Če pleše Gorenjka
ali N em ka/se premika okorno, enomerno,
naučeno, kakor lesena podoba, ki jo vrti kaka
mašina.
Dolenjka dela raje v vinogradu kakor na
polju. Gorenjka je mnogo bolja kmetica od
nje, ali ji ni kos v obrtnosti in kupčiji.
Dolenjka zna izvrstno rediti prasce in goveda,
vesele jo sviloprejke, ume dobro kuhati, peči,
šivati, plesati in vesti, če je imela le količkaj
prilike se naučiti. Nekateri kraji so si pridobili
veliko slavo. Slišal sem trditi, da krmijo prasce
najbolj izdatno v Selih pri Ajdovcu. Šentviški
okraj slovi že od nekdaj radi ženske umetnosti
in obrtnosti, šentviške šivilje so prave, kar se
tiče lepote dela. V novomeški okolici vse
mrgoli mojšker in pekaric, v veliki vasi Straži
(do 70 hiš) znajo šivati skoraj vse ženske.
Ne more se tajiti, da je Dolenjka dostikrat
lahkomišljena, ali morda ravno zato je
pogostoma tako pogumna in celo predrzna.
Videl sem lov steklega psa; možaki so bežali in
vpili, da je treba poslati po konjederca;
dekleta so se jim smejale, šle so po droge in
polena in so besno žival potolkle. Pozno
ponoči ob hudi nevihti sem popotoval ob
Krki. Na drugi strani vode se prikaže dekle z
baklo, odveže čoln in odrine. Z eno roko je
veslala, z drugo si svetila. Pogled je bil
neizrečeno čaroben. Pod njo je šumela
mogočna reka, nad njo se je bliskalo in
treskalo, kakor da se nebo lomi. Ona je

pomikala mirno svoj čoln proti kraju. Ko
izstopi, jo vprašam, kaj za božjo voljo se vozi
čez vodo o pol dveh in o takem vremenu.
Odgovori mi: „Saj se tako vsak dan, hodim
vsak večer v grad koruzo ličkat, delamo do
ene, potem se razidemo in hajd domov. Mar
mi je, če je tema ali nevihta! Bog me varuje
ponoči kakor podnevi. Pred vsakim dekletom
naj se pljune, ki se boji temote in ponočne
vožnje čez Krko!“
Še pred petdesetimi leti so imeli ljudje za
veliko drzovitost, če je šla kaka ženska pet ur
daleč na pot delat ali služit. Dandanašnji si
iščejo Dolenjke sreče po celem cesarstvu,
nekatere še dalje. Na Hrvaškem na Reki, v
Trstu in Gorici slove Kranjice za najboljše
služabnice. Mnoge so si zaslužile na tujem
svetu lepih denarcev, marsikatera se je tudi
dobro omožila. Z njihovo spretno tjo in
razumnostjo se ne morejo skušati ne južne
Nemke, ne Lahinje, najmanj pa Hrvatice. Ko
sem stanoval v Reki pri neki stari generalovki,
mi je rekla, da je imela že mnoge dekle, ali
samo s Kranjicami je bila zadovoljna in odslej
neče nobene druge. Samo one je našla zveste
in snažne. Te med tujci tako čislane Kranjice
pa so se rodile zvečine na Dolenjskem in
deloma na Notranjskem.
Meni se dopadajo Dolenjke najbolj zato, ker so tako naravne: beseda, petje, smeh in
jok jim gre od srca, strasti se ne skrivajo v
globočini duše, ampak kipe in bruhajo na dan
tako blage in tako hude, kakršne so se
razplodile v vročem hramu mladega srca. Jako
nežna in lepa se mi je zdela tudi njihova
ljubezen do cvetlic, grlic in golobov. Rože si
goje v lončkih in na vrtu za hišo. Za domačo
grlico gledajo, da ji dobe par. Prirejene mlade
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darujejo prijateljicam. Za umetnika bi bila lep
predmet zala Dolenjka, da jo naslika, ko se
pogovarja s svojo grlico, sedečo ji na rami in
dajočo ji v odgovor svoj enolični, ali
miloglasni: kukuru! Kaj lahko je uloviti in
ukrotiti tudi hostno grlico. Dolenjci se bavijo
radi s tem kratkočasnim poslom. Take grlice
se tako privadijo, da letajo poletni čas
podnevi zunaj s svojimi divjimi sestricami,
prenočujejo in prezimujejo pa v hiši.
Dolenjec pozna in čisla duševne in telesne
odlike in dražesti svojih devic. Svoje misli in
občutke je vlil v kratke govorice, katerim
pravimo po navadi pregovori, dasi se ne
morejo prištevati vse take izreke pravim
pregovorom. Slišal sem jih sem pa tam nekaj v
mestu, večidel'pa v vaseh od zaljubljenih
fantov, pa tudi od postavnih možakov. Devica
se hvali najraje primeijaje, da se poleg nje
graja in psuje grda starka, katero imenuje
slovenski narod sploh: baba.
,.Dekleta teleta - ženice tiče. Teletino
uživa vsak rad, je dobra in kaj zaleže; tič pa
marsikateri ni za nič in najboljšega ni kaj
obirati. - Dekle zlata, baba iz blata. —Dekle
v oltarju, baba v prosu. — Česar se dotakne
dekle, postane zlato, česar baba, pa blato. Kadar se dekle joka, se vsi angeli jokajo; kadar
se baba joka, hudiči od smeha pokajo. —
Dekle celo noč prela, dopoldne žela,
popoldne plela; baba celo noč popivala,
dopoldne spala, popoldne godrnjala. - Dekle
se z vinom mila, baba ga raje popila. - Dekle
se s snegom mila, baba si z enojem kurila. Dekle v skok, baba v jok. —Če ni sonca, dekle
sije; če je krompir zdrav, pa baba gnije. -
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Junak peščene steze - konj
Približno šestdeset iskrivih lepotcev zasenčilo nekaj sto jeklenih bratcev
Brezštevilno trumo gledalcev
in ljubiteljev konj eniškega špor
ta so tudi tokrat pripeljali v
Šentjernej, ko t je v navadi že
nekaj zadnjih let; še bolj brez
številni - vprežene v zapravljiv
čke bi lahko preštel na prste minimizirani in metaliziran-konji skrbno skriti pod pokrovom
motorja, ki so že v dopoldan
skih urah zapolnili gostilniška
parkirišča, kočijaži pa omizja.
Htevi, kjer jih seveda še imajo,
so ostali prazni

V hosto namesto k vojakom

-rT

Pred dnevi smo prebrali
drobno vest, da je predsed
nik republike Josip B rozTito z redom republike z
bronastim vencem med dru
gimi odlikoval tudi Alojza
Murna iz Poljan pri Dolenj
skih Toplicah. In tako je
zdaj pred nami možak krhke
postave v zrelih petdesetih
letih. Red republike ni edino
odlikovanje, ki bi ga lahko
našli v enem od predalov
njegove skromne hiše. Tu so
še red dela s srebrnim ven
cem, partizanska zvezda tre
tje stopnje in red hrabrosti,
ki nedvomno izpričuje, da se
v drobnem telesu lahko skri
vata pogumno srce in močna
volja.
„Najbrž bi se še kaj na
šlo, “ pravi Alojz Murn, ki pa
je najbolj ponosen na parti
zansko spomenico. Uokvir
jena visi v veži, vsakomur na
očeh.
V Podturnu rojenemu
Alojzu Murnu je bila namen
jena tedaj običajna življerjska p o t ljudi teh krajev: goz
dni delavec ali logar ter ko
šček zenilje. Vmes je prišla
vojna, razsulo stare jugoslo
vanske vojske, Alojzu ni bilo
treba k vojakom, čeprav je
bil že vpoklican. Namesto k
vojakom je šel v partizane,
že aprila 1942. Predtem je
bilo eno leto dela na terenu:
Murn je bil v Podturnu se
kretar SKOJ; zbirali so orož
je za partizane in se priprav
ljali na veliki obračun z oku
patorjem.
V partijo so Murna sprqeli že julija 1942, ko je bil še
v R oški č e ti Tudi k o t bom
baš. Iz tistih časov se najbolj
spominja velike roške oku
patorske ofenzive. Partizani
so se pred premočjo razbili v
manjše skupine. Murn in nje
govi tovariši so bili 6 dni
brez hrane, in kar je še huj
še, tudi brez vode. K ot do
ber poznavalec Roga je
Murn dobil ukaz, naj s svojo
skupino poišče tudi nekega

tovariša Krištofa, ki se je
med umikanjem izgubil
„Šele po vojni sem zvedel,"
pravi z nasmeškom prekalje
ni poznavalec gozdov, “ da
smo takrat iskali in tudi na
šli tovariša Edvarda Karde
lja."
Ljudem iz teh krajev je les
v krvi. Alojza so zato dodeli
li h graditeljem partizanskih
bolnišnic. Kar pri štirih je
„bil zraven".
Na bolnišnico Stari Log
pa ga veže eden najbolj pre
sunljivih doživljajev v njego
vem življenju. Sovražnik je
bil blizu, vsi lažji ranjenci so
se umaknili V lesenih bara
kah so ostali samo nepomi
čni ter nekaj žensk Ena z
otrokom; komaj nekaj dni je
bil star. Krhko bitjece ne
zna razlikovati sovražnikov
in prfateljev. Krepko in
zdravo se je drlo na vsa usta,
čeprav je bila zaukazana po
polna tišina. Kar podajali so
si ga iz naročja v naročje, to
liko ni bil najbrž v nekaj
dneh preujčkan še noben
dojenček na svetu. Sovraž
nik jih ni odkril.
Alojz Murn je k o t dober
gozdovnik hodil za partizane
tudi po tobak in sol na Hrva
ško. Sol in.tobak! Nekaj, kar
je več od zlata. Še drugi opravki so bili: vami in nevar
ni, Murn zamahne z roko:
mimo so!
Po vojni se je nekdanji go
zdni delavec prelevil v logar
ja. Njegova ljubezen pa je
bila in bo do konca življenja
ostala Baza 20, na kateri je
bil od 1949 oskrbnik in vo
dič. Danes ni več vodič, ker
ga noge preslabo nosijo, go
spodar pa je še vedno. Na
dan našega obiska se je rav
no odpravljal po deske. „Vse
na Bazi 20 mora biti tako,
ko t je bilo nekdaj. K ot iz
škatlice, “ pravi Alojz Murn,
ki ga k o t vodiča po tem srcu
svobodne Slovenije pozna
pol, če že ne vsa Slovenija.
M ARJAN BAUER

Pa vendar, kdor je prišel v Šent
jernej, da bi videl pravega konja, je
prišel na svoj račun. 49 prijavljenih
kasačev in 8 jahalnih k o rj, slednji
kot da bi opozarjali, da se je pomeščanil tudi kor?, vsi iz Ljubljane,
prvi suhljati lepotci, drugi močnejši
in višji — med njimi Faraon z Alen
ko Keršičevo, ki je požel vse aplav
ze, in Alenka tudi - je pokazalo
mnogo spretnosti in vzdržljivosti,
predvsem pa pravo športno uglaje
nost, saj razen razboriteža, k ije ho
tel pokončati dvovprežni voz (pa
mu to ni uspelo), drugih incidentov
ni bilo. Seveda se tudi okoličani ni
so dali. Ob več k o t 750 traktogih,
za kolikor so si opomogli v zadnjih
desetih letih novomeški kmetje, je
tu in tam ob jaslih še tudi konj, ki
m u takole tekmovanje pride ravno
prav, da se dokaže. Domačini so v
galopski dirki potrdili, d a je moč z
1 KM peg na ti tudi hitreje k o t
50 km na uro.
Gledalci so bili na Šentjernejski
„formuli“ poglavje zase in prava sre
ča je , da je imel dežurni kovač z
zbosenimi korji več dela kot ekipa
prve pom oči. Pravo razočaranje za
sladokusce in atraktivneže, ki se
bodo poslej še raje odločali za nogo
metne tekme. Neuradni komentato
rji obiskovalci z domiselno napove
dovalko, k i j e opevala Faraona, ob
njem pa pozabila na Alenko; mesar
ski mojster j e glasno hvalil svq'e spo
sobnosti, ko r j i so seveda tudi to
vzeli za dobro in spodbudo, galoper,

OPICA OSTALA V NOVEM
MESTU - Veliko zijal seje mi
nuli teden ustavilo ob stojnici
Beograjčana Mitična, ki je
razen kletk s papagajem ponujal
tudi opico. Marsikdo bi jo rad
imel, vendar se je cena zdela
vsakemu prevelika za sicer pri
kupno žival. Vseeno pa je opica
zameigala lastnika. Mitič je po
vedal, da lahko za Novomeščane razen opic, papagajev in
kletk dobi tudi krokodile, kače,
indijske jelene bele barve itd.
(Foto: Mikulan)

TAKO JE TREBA ISKATI REŠITVE
Računalniškemu centru
so govorili tudi možgani podje^a. Za zamotane aparate
so delovni ljudje Hitrotkala
odmaknili blizu dveh mili
jard dinarjev, da bi postalo
njihovo poslovanje hitrgše,
natančnejše in modernejše.
In res so v računalniškem
centru vodili pregled nad
stanjem zalog, sprem|ali so
prodajo, izračunavali osebne
dohodke in odbitke za pris
pevke samoupravnim inte
resnim skupnostim ter za sa
moprispevek. Obiskovalcem,
ki so prihajali z avtobusi ob
sobotah gledat proizvodni
proces Hitrotkala, so ponos
no razkazovali tudi računal
nik, vendar samo skozi zastekleni hodnik, kajti tako
občut| ivim napravam ško
duje že najmanjši prašek.
Gostje so debelo gledali, se
čudili in povpraševali po
prednostih in pomanjkljivostih.
Na dva proizvodna delav

ca je prišel v Hitrotkalu en
režijski delavec, zato so pri
čeli odgovorni razmišljati,
kako zmanjšati število tistih,
ki nič ne proizvajajo, a obre
menjujmo vsoto denajja, na
menjenega osebnim dohod
kom in razširjeni reproduk
ciji. Nekdo seje spomnil na
računalnik, ki bi lahko po
njegovem strokovnem mne
nju prevzel delo vsaj dveh re
žijskih delavcev. Vse oči so
se torej uprle v računalniški
center in v namignjeno reši
tev, ki bi potem služila kot
recept za praznjenje prenabasanih pisarn, v katere so se
zavlekli tudi ljudje z vsemi
kvalifikacijami strojnih šivilj.
Po dveh mesecih naporne
ga popoldanskega dela tri
članske komisije seje sestal
v sgni sobi razširjeni kolegij,
ki mu je bilo predočeno, da
se bo število režij cev v raču
nalniškem centru zmanjšalo
za dve osebi, kajti računal

nik bo opravljal v bodoče
tudi naloge, za katere poprg
nihče niti slutil ni, da jih
zmore.
„Tako se dela!“ je bil na
vdušen tovariš generalni, in
ko so že hoteli zadevo ,dokrajčiti4, se je oglasil direk
tor računalniškega centra to
variš L u k n j a č N e smemo
pa pozabiti na nekaj zelo va
žnega. Če hočemo, da bo ra
čunalnik opravljal svoje de
lo, ga moramo vestno in pra
vočasno oskrbovati s podat
ki. To, tovariši, pa vemo, da
j e pri nas že zdaj precej šepa
lo. Vnaprej ne sme več.“
Ker so kronično zaostajali
podatki iz skladišča izdelicov
in iz finančno-računovodskega sektorja, so v skladiš
ču dodatno zaposlili enega
režij ca, v finančno-računovodskem sektoiju pa dva. .
Računalnik pa je poslej
delal, daje bilo veselje gleda
ti.
TONIGAŠPERIČ

ki mu je konj odpovedal poslušnost
in je vozil po stezi slalom, je zasen
čil zmagovalca.
Korj je vsaj za eno popoldne prevla
dal in zasenčil svojega jeklenega

bratca, ki se je čakajoč potil na son
cu, na prireditvi, ki sojo kot že toli
kokrat do sedq Šentjem gčani pri
vedli do konca, kot se po tradiciji
spodobi.
L VIZJAK
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ZBOSENI FARAON - Čistokrvnež Alenke Keršič (KK Ljubljana)
je premagal vse zapreke kot se vrancu s tem imenom spodobi in
požel med gledalci vse aplavze. Potem ko je preskočil vse zapreke
dvakrat, prvi štiije so se nato pomerili še enkrat, je potreboval
„prvo pomoč" dežurnega kovača. „Poškodba“ ga ni ovirala in je z
lahkoto zmagal tudi tretjič. (Foto: I. Vizjak)

Zabavna „Noč na Kolpi”
V petek in soboto bo na metliškem kopališču velika
zabavno-turistična prireditev — Znani ansambli, pevci,
Nela Eržišnik, modna revija kopalk
Metličani bodo letos že tretje
leto zapored pripravili zanimivo
zabavno-turistično prireditev
„Noč na Kolpi". Letošnja prire
ditev bo v petek in soboto, 22.
in 23. julija, na metliškem ko
pališču na Kolpi.
Prvi večer bodo na velikem
splavu nastopih ansambbla Vili
ja Petriča in Dobri znanci z Bracom Korenom in Marjano Dr
žaj, Vinko Šimek ter folklorna
skupina in tamburaši metliškega
mladinskega kluba. V soboto pa
bodo za zabavo poskrbeli vedno
bolj priljubljena novomeška

NOVO
KEGLJIŠČE

OBVEŠČAMO,
DA BOMO 22. 7. 1977
ODPRL! NOVO KEGLJIŠČE V GERMOVI
NOVEM
ULICI
V
MESTU
Kegljišče bo odprto
dan od 11. do 23. ure

vsak

SE PRIPOROČAMO!
KOLEKTIV
HOTEL GRAD OTOČEC

rock skupina Rudolfovo, pevca
Ivo Mojzer in Andrej Šifrer,
znani belokranjski glasbenik Sil
vo Mihelčič ml. ter popularna
Nela Eržišnik, ki bo poskrbela
za smeh.
„Beti“ bo pripravila modno
revijo, na kateri bodo maneken
ke prikazale modele kopalk
skozi zgodovino. Po programu
bo prvi večer igral za ples an
sambel Vilija Petriča, v soboto
pa bodo zlasti mladi prišli na ra
čun, ko bo igral ansambel Ru
dolfovo.
Organizator letošnje „Noči
na Kolpi", metliška mestna go
dba, pričakuje, da si bo priredi
tev ogledalo več ljudi kot lani,
ko jih je bilo 2.500. Prireditelj
obljublja dobro pijačo in jeda
čo, obenem pa prosi gledalce,
naj ne mečejo kozarcev in ste
klenic v Kolpo. Že vedo,zakaj.
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SREČA V NESREČI - Menda je v naši naravi, da se v obupnem
vsakdanjiku brezštevilnih cestnih tragedij zelo radi v nesreči spom
nimo sreče. Voznik tega tovornjaka, ki mu je pretekli četrtek nena
doma počila listnata vzmet med vožnjo od Ločne proti Novemu
mostu, gotovo ni mogel preprečiti nesreče. Tovornjak je zaneslo
čez levi vozni pas na obcestni nasip, kjer se je zvrnil. In Kaj je v tej
nesreči srečnege? Konec. Zamislimo si, da bi se vzmet zlomila na
avtocesti, pri mnogo večji hitrosti, da je v trenutku nezgode kdo
pripeljal z nasprotne strani, da se je tu našel pešec . . . Da, sreča se
je grenko nasmehnila prav tu. Besede so samo v opomin, da so
zbranost, previdnost in obvladanje vozila potrebni vsak hip. (Foto:
I. Vizjak)
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