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SPET PODVOJUJEJO PROIZVODNJO

RIKO osvaja tuja tržišča
Ribniška kovinska industrija  RIKO je  postala 

pojem  napredka. Z izrednim  občutkom  za trgovske 
posle s tujino zelo uspešno sodeluje z zahodnonem- 
ško firm o Mercedes-Schmidt pri proizvodnji zimske 
mehanizacije za vzdrževanje cest.

V sodelovanju z zahodno- 
nemško firmo Salzgitter AG 
osvajajo novo proizvodnjo. 
Itzdelki bodo namenjeni iz
ključno izvozu na zahodno 
tržišče. Letna vrednost pro
izvodnje pa bo od enega do 
dveh milijonov dolarjev.

Podjetje ima zelo dobre 
poslovne odnose z Nemci. 
Samo v prvem polletju letos 
bodo izvozili v Zahodno 
Nemčijo za milijon mark

ZAHTEVAJTE
PROSPEKTE!

Iribnical
TELEFONI

87-068
87-099

OKNA VSEH VRST

VRATA — SOBNA, 
BALKONSKA 

VHODNA 
IN GARA2NA

PRODAJA NA KREDIT

ČESTITAMO 
ZA OBČINSKI 

PRAZNIK!

»BITKA NA NERETVI«
V NOVEM MESTU

10.618 gledalcev
15., 16. in 17. aprila 
predstave za zamudnike

Bulajičev film »Bitka na 
Neretvit si je v novome
škem kinu KRKA ogledalo 
10.618 obiskovalcev. To je 
več, kot znaša mesečno po
prečje obiskov v tem kinu. 
Film jte bil na sporedu de
vet dni (od 10. do 18. mar
ca). V tem času je bilo 28 
predstav, od tega 9 za osnov
ne in srednje šole iz Nove
ga mesta in okolice (Otočec, 
Smarjeta, Škocjan itd.). Sole 
so dobile vstopndce po polo
vičnih cenah.

Vstopnice za ogled »Bitke 
na Neretvi« so bile vsak dan 
sproti razprodane. Posamez
niki in skupine so jih naro
čali po telefonu in jih potem 
dvignili pri blagajni kina. 
Mnogi so čakali v vrsti, a 
vstopnic niso dobili. Vodstvo 
kina ugotavlja, da bi bila 
dvorana polna tudi tedaj, 
če bi vrteli film še dva dni. 
Zanimanje je bilo res izred
no. Da bi si film lahko ogle
dali tudi vsi zamudniki, bo 
»Bitka na Neretvi« sredi 
aprila spet na sporedu v ki
nu KRKA, predvajali pa Jo 
bodo 15., 16. in 17. aprila ob 
istem času kot prej.

zimske mehanizacije. Podjet
je se je v veliki meri pre
usmerilo v izvotz na zahod. 
S povečano proizvodnjo za 
izvoz in domači trg bodo, 
če verjamemo napovedim, 
vrednost lanske proizvodnje 
podvojili. Predvidevajo nam
reč, da bo letošnja proizvod
nja znašala 20 milijonov di
narjev.

Razen zimske mehanizacije 
so zelo pomembni proizvodi 
tudi razna oprema za letali
šča, ki jo izdelujejo za do
mači in tuji trg. Opremili 
so že letališči v Zadru in Sa
rajevu, dopolnili z opremo 
letališči v Zagrebu in na Br
niku. Opremili bodo še leta
lišči pri Ohridu in na Krku.

Povečanje proizvodnje pa 
zaihteva tudi več strojne op
reme. Letos je nameravajo 
nabaviti za 700 do 800 tisoč 
din. V glavnem jo bodo ku
pili z lastnim denarjem. Ta
koj bi zaposlili 20 do 30 kva
lificiranih delavcev in do 20 
mladih nekvalificiranih delav
cev, ki imajo smisel za pri- 
učitev v kovinarski stroki. 
Trenutno zaposlujejo 160 lju
di in 40 vajencev.

Q * n l o t n ! l /  n n r if l

V torek zjutraj smo iz se
lniškega matičnega urada 
dobili vest, da je umrl Mar
tin Movem, stoletnik iz Vavp- 
če vasi pri Sjmiču. Za svoj 
rojstni dan je lani poleti še 
plesal in zabaval goste vse 
do zore.

V soboto nastopijo 
srednješolci

V soboto 28. marca, bo po
dročno košarkarsko prvenstvo 
za srednješolce. Fantje bodo 
igrali v Trebnjem, dekleta pa 
v Novem mestu

S ponedeljkovega razgovora člana zveznega izvršnega sveta inž. Marka Bulca 
o 5-let nem načrtu razvoja Jugoslavije, ki ga je vodil v Novem mestu na povabilo 
medobčinskega sveta ZKS- Na sliki: inž. Marko Bulc v pomenku z našimi 

udeleženci (Foto: M. Jakopec)

RAZGOVOR O PRIHODNJEM 5-LETNEM NAČRTU

Petletni načrt bo reformni
Planirana stopnja rasti gospodarstva naj bo odraz poslovnosti in učinko
vitosti gospodarstva, čimveč dohodka delovnim organizacijam, devizni 

sistem izpopolniti, delavce bomo še vedno »izvažali«

V ponedeljek, 23. marca, 
je na povabilo Medobčinske
ga sveta ZK za Dolenjsko 
obiskal Novo mesto član 
Zveznega izvršnega sveta inž. 
Marko Bulc' ki je ožjemu 
aktivu občin Novo mesto, 
Trebnje, Metlika in Črno
melj govoril o osnovah pri
hodnjega 5-ietnega načrta 
razvoja Jugoslavije.

Inž. Marko Bulc je pri
sotne seznanil z glavnimi os
novami tega načrta in ob 
koncu odgovoril na vpraša
nja udeležencev. Poudaril 
je, da so bili pred sestavlja
njem tega načrta pomisleki, 
ali bi ga sprejeli za obdobje 
1970—1975 ali pa odložili za 
eno leto. Končno je prevla

dalo m išljenje, da z enolet
no odložitvijo ne bi veliko 
dosegli in ne bi mogli načr
ta zato veli ko bolje pripra
viti.

čeprav je slišati vedno 
več ugotovitev, da pri načr
tovan j premalo sodelujejo 
znanstveniki in znanstvene 

(Nadaljevanje na 5. str.)

V A B I L O
na razgovor v Krškem
Občinski sindikalni svet Krško vabi 
vse tiste, ki so zaposleni v tujimi 
in so trenutno doma, v primeru odsot* 
nosti pa njihove svojce, na razgovor.

Obravnavali bomo najbolj pereča vprašanja, kot so:
so:
— pogoji zaposlovanja v tujini, -
— problematika s področja socialnega zavarovanja 

(zdravstveno zavarovanje, otroški dodatek, po
kojnine, invalidnine idr.).
Razgovor bo v soboto, 28. marca, ob 9. liri ▼

Domu Svobode (kino dvorana) .v Krškem (na 
Vidmu).

Razgovoru bodo prisostvovali predstavnik komi
sije za mednarodne odnose pri republiškem svetu 
slovenskih sindikatov, predstavniki komunalnega 
zavoda za socialno zavarovanje in zaposlovanje de
lavcev Novo mesto idr.

Zaradi pomembnosti razgovora pričakuje občan
ska sindikalni svet vašo zanesljivo udeležbo.

Tovariški pozdrav!

Namesto kitariade -  
revija beat 
ansamblov

Minuli teden so se pred
stavniki prijavljenih ansam
blov dogovorili, da bo name
sto kitariade (5. aprila v Sev
nici) revija beat ansamblov v 
parku sevniškega gradu. V 
Sevnici ni primerne dvorane, 
zato so menili, da bo priredi
tev na prostem bolj primerna. 
Odločili so se, da bo name
sto predvidene kitariade raje 
revija beat ansamblov, ker je 
pač veliko skupin, ki igrajo 
v različnih slogih in jih je 
težko ocenjevati. Organiza
torji želijo, da bi bila 
med prireditvijo tudi modna 
revija ene izmed konfekcij
skih tovarn.

A. 2.

D A N E S
□  Ob ribniškem 

prazniku str. 11
□  Kako bomo le

tos Škropili? str. 4
□  Za slavo — do

. nagega! str. 10
□  Nbva potrditev 

tabora str. 12
□  Imam naročilo 

za NASA. v
Houstonu! str. 13

□  Dolenjska revija 
košarke str. 15

□  Zadnja fotografi
ja majorja Jo
nesa str. 16

□  Klinopisi v No
vem mestu str. 16

□  Udari, zdaj ti
luč gori! str. 24

[J Zena bo vladala
svetu str. 38

■  in več kot 70 
malih oglasov 
in obvestil na 
zadnji strani

Nevenka Jenkole 
-  srebrna medalja

Od 20. do 22 marca je bilo v 
Zagrebu na zimskem plavališču 
člansko plavalno prvenstvo SFRJ. 
kluba Mladost letošnje zimsko 
Trener Niko Zibret je peljal na 
prvenstvo samo dva najboljša pla
valca Celulozarja: Franca Čarga in 
Nevenko Jenkole.

Oba sta uspešno zastopala svoj 
klub. Največ je dosegla Nevenka, 
ki je na progi 300 m delfin bila 
druga (2:58,5) ter osvojila srebrno 
medaljo. Razen tega je Nevenka 
na 100 m delfin osvojila tretje me
sto s časom 1:16,7 (nov rekord!). 
Za svoje uspehe je bila določena 
v reprezentanco Jugoslavije, ki je 
33. marca odpotovala na Poljsko,

Franc Čargo je kljub prestani 
bolezni uspešno startal: na 400 m 
prosto je dosegel peto mesto s 
časom 4:41,9, na 100 m je plaval 
50,1, na 200 m pa 2:11,0. Vendar 
rezultata nista zadoščala za uvr
stitev v finale.

Krška plavalca sta svojemu klu
bu priborila deveto mesto, saj sta 
zbrala 3474" točk. Nastopilo Je 31 
klubov.

L. HARTMAN

UBIJALEC IN NAPELJEVALKA PRED SODNIKI

„Čisto me je zmešala!“

POMLAD TIK PRED DURMI, SNEGA PA DO KOLEN! 
Prav zadnji trenutek je pomlad rešila svoj ugled z le
pim vremenom v soboto — na prvi spomladanski 
dan! še  dva dni predtem je tudi v Kočevju krepko 
snežilo in komunalnim delavcem ni preostajalo dru
gega, kot mokro nadlego sproti voziti v Rinžo (Foto: 

France Brus) — Nagrada za fotografijo tedna.

Okrožno sodišče v Novem mestu je 18. marca obsodilo Leopolda Kozoleta 
na 11, Marijo Žičkar pa na 9 let strogega zapora: njega zato, ker je ubil 

Draga Požuna, njo pa, ker je Kozoleta na to nagovorila

Trije streli iz sam okresa, ki so lani 7. novembra 
zvečer odjeknili v Jugovi zidanici na Velikem Kamnu, 
so ugasili življenje komaj 18-letnemu Dragu Požunu 
iz Veternika. V trenutku, ko je  bil med delom sklo
njen nad čeber, so ga zadele krogle v hrbet in vrat.
Kmalu zatem je izkrvavel.

Dva tulca izstreljenih nabo
jev je storilec pustil na kra
ju zločina. Preiskovalcem za
to ni bilo težko odkriti pra
ve sledi. Tri dni po dejanju 
so prijeli 40-lebnega Leopolda 
Kozoleta, rudarja, očeta treh 
otrok s Senovega, dan kasne

je pa tudi njegovo prijate
ljico, 23-letno Marijo Zičkar, 
gostilničarko z Velikega Ka
mna, sicer mater triletnega 
otroka.

že med preiskavo pa se je 
izkazalo, da ne bosta poslej 
(Nadaljevanje na 14. str.)

OD 26. MARCA 
DO. 5. APRILA 

Nekako od 28. do 
30. marca in od 4. 
aprila dalje padavine 
z ohladitvijo, sneg de
loma do nižin. V osta
lem lepo vreme.

Dr. V. M.
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tedenski 
mozaik

V CSSR so v zadnjih dneh 
izključili iz partije več po
membnih mož, ki so odigrali 
veliko vlogo v »praški po
mladi«. Le Dubčka, ki je 
zdaj veleposlanik v Turčiji% 
so samo »suspendirali«, dok
ler se ne konča preiskava. 
»Preiskava« se je že davno 
končala. . .  Nekoliko z za
mudo so začeli zdaj rogovi
liti tudi britanski študenti, 
ki so se »uprli« skoraj na 
vseh univerzah. Zasedli so 
dekanate in razpravljajo s pro
fesorji. Predvsem protesti
rajo proti dosjejem, ki jih 
imajo univerzitetne oblasti o 
študentih. Studenti pravijo, 
naj profesorji predavajo, ne 
pa zapisujejo v arhive, kak
šne nazore ima ta ali oni 
študent. . .  Amintore Fanfa
ri, ki si je zaman prizadeval 
sestaviti italijansko vlado le
vega centra, je takole po• 
tožil: »Prvi 'vtis, ki ga mo
ram poudariti, je ta, da se 
me zdaj prvič po dveh letih 
spet loteva glavobol...« Očit
no se bo lotil še marsikoga 
drugega, če se bodo pogaja
nja za sestavo nove italijan
ske vlade še dolgo vlek'a . . .  
V danskem kraju Odense so 
uprizorili #seksualni sejem«, 
ki je trajal štiri dni. Za 19 
dolarjev vstopnine so obisko
valci med drugim lahko gle
dali prave »seksualne ekshi
bicije« v nočnem lokalu. Ne 
vemom kaj bi k temu dejal 
Andersen, ki je bil rojen v 
Odenseju. Verjetno bi postal 
še večji pesimist. . .  V LR 
Kongo (Brazzaville) je bil 
poskus državnega udara. Udar 
se ni posrečil. Morda se bo 
prihodnji, ker v tem delu 
Afrike se ljudje čudijo, če 
ni vsak mesec vsaj enega dr
žavnega udara — uspešnega 
ali neuspešnega . . .  Tudi ki
tajski padala se navdihujejo 
z mislijo Mao Ce Tunga. 
Eden izmed njih pravi: »Ker 
nosimo predsednika Mao Ce 
Tunga v srcih, so za nas 
ogromne višine isto kakor 
trdna tla. Zanašamo se samo 
na moč njegove misli.« Po- 
tabil je na padala . . .

Ljubljansko pismo

Zavetje in imetje
In kje je dejanska osebna kot družbena odgo
vornost, katere so nas polna usta že dolga 
dolga leta? Kdo odgovarja za zavoženo pod

jetje? Mar spet le povprečni občan?

Trikrat se je v nekaj me
secih v Ljubljani govorilo 
o viškem gradbenem pod
jetju  »Tehnograd«. Ugled- 
niki so gradbenemu pod
jetju  vrsto let obetali in 
pripravljali lepo prihod
nost. Velikokrat so ga po
stavljali za vzgled pam et
ne delitve dela, hitre ure
sničitve programov, ime
novali za odlične stavbe
nike, ki čutijo s trgom in 
občanom ter zato spodbu
jajo  stanovanjsko varčeva
nje ter nudijo takšne kre
dite, da jim  še ljubljan
ska banka, slovenski de
narni mogotec štev. 1, ni 
kos. Potem pa je šel »Teh
nograd« nenadoma (?) pod 
prisilno upravo. Nekaj 
mesecev si je ubogi prisil
ni upravitelj zaman belil 
glavo, kako bi popravil 
napake nekdanjega vodst
va, kako bo nadomestil 
milijardno izgubo. Obupal

TELEGRAMI
WASHINGTON -  Kmalu po

tem, ko so sporočili, da so Sov-- 
jeti dobavili ZAR protiletalske 
rakete »Sam«, je p edsednik Ni- 
xon sklical tiskovno konferenco, 
na kateri je povedal, da ZDA za 
zdaj ne bodo prodale Izraelu re
akcijskih let ' i  »phantom« in 
»skyhawk«.

PEKING — Deleg oija palestin
ske organizacij- El Fatah pod 
vodstvom Jaserr Ar;.lata je obi
skala Peking. Tam so jo lepo 
sprejeli. Kitajski tudi podpira pa
lestinsko gibanjt z orožjem.

PARIZ -  Rad Monte Carlo 
je poročal, da bo ime: Izrael ra
kete z atomskim nabojem. Po 
mnenju radijskega komentatorja 
to dejstvo delno pojasnjuje sklep 
predsednika Nixona da ne bo 
prodal Izraelu letal, ki jih je Iz
rael zahteval

VIENTIAN — V laoškem glav
nem mestu Vientian je odposla
nec gibanja Patet Lao izročil pre
miera Suvana Fur sporočilo Su- 
fanuvonga, v katerem ga poziva 
na pogajanja. Medtem pa enote 
Patet Lao pritiskajo na pomemb
no središče Lone Cheng.

SREČANJE BRANDT—STOPH — Takšen je bil prizor 19. marca v E rfurtu  na 
trgu pred hotelom E rfurter Hof, ko sta se v hotelu pogovarjala zahodnonemski 
kancler Brandt in predsednik vlade NDR Stopil. Množica, ki jo zadržuje kordon 
policije, je med drugim vzklikala: »Hočemo priznanje Nemške demokratične re
publike!« Telefoto: UPI

konodaji najm anj rečeno 
zelo prikrajšani. Zakon 
ščiti tudi likvidirano pod
jetje, njegove upnike (de
lovne organizacije), pozab
lja pa na občane-varčeval- 
ce in občane-lastnike.

je, obupala je občina, še 
prej pa občinski rezervni" 
sklad. »Tehnograd« je svo
jo — zdaj — s trnjem  po
suto pot nadaljeval s ste
čajem.

Drugič so o podjetju 
spregovorili, ko se je izka
zalo, da so občani, ki so 
varčevali pri »Tehnogra- 
du«, naložili denar v sum
ljiv posel. Podjetje je  ob
čanom (gre za socialno 
šibke ljudi, zelo potrebne 
strehe nad glavo) obljub
ljalo lepe kredite, hitro 
gradnjo in še m arsikaj. Ko 
je šlo podjetje na boben, 
so občani pričakovali, da 
bodo denar dobili nazaj. 
To pa je preprečil zvezni 
predpis o likvidaciji, ki je 
denar občanov prištel li
kvidacijski masi. Iz te ma
se pa bodo najprej izpla
čali velike upnike »Tehno- 
grada« . . .  občani pa bodo 
(spričo izgube) ostali krat
kih rokavov. Občina Vič 
pripravlja solidarnostno 
akcijo za pomoč tem ob
čanom, ki pa nima ravno 

j rožnate prihodnosti (de
narja v občini ni, prav za
radi sanacije Tehnograda).

In tretjič? Takrat, koso  
se začele podirati stolpni
ce, ki jih je  v Zavetiški 
ulici (kakšna ironija!) hi
tro  (!?) zgradil Tehnograd. 
Podira se strop, odpada 
omet, pokajo s ten e . . .  Ga
rancija je potekla (zgra
dili so jih leta 1964) in 
zdaj naj bi popravilo pla
čali občani-lastniki.

Ob rob vsem republiš
kim pripravam na temelji
te pogovore o položaju 
naše stanovanjske izgrad
nje (deficit v Sloveniji je 
50.000 stanovanj) lahko pri 
primeru viškega gradbe
nega podjetja zapišemo, 
da so občani v tovrstni za-1;

Zdaj, ko toliko govori
mo in — oprostite — go
voričimo o odgovornosti, 
o osebni in družbeni od
govornosti, bi kazalo en
krat spregovoriti tudi o 
odgovornosti za zavoženo 
podjetje, o odgovornosti 
za zavoženo imetje in o 
odgovornosti za zavoženo 
zaupanje. I. VIDIC

Razveseljiv skok 
v proizvodnji

Po podatkih Zavoda SRS 
za statistiko so v februarju 
slovenska industrijska pod
jetja povečala proizvodnjo v 
primerjavi z januarjem za 3,3 
odst., glede na lanski febru
ar pa kar za 13,7 odst. V obeh 
letošnjih prvih mesecih smo 
v Sloveniji proizvedli v indu
striji za 12,2 odst. več kot 

lani v istem času.

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

■  GIBANJE GOSPODARSTVA
— Industrijska proizvodja je bila 
v prvih dveh mesecih letošnjega 
leta v naši državi za 11,6 odstotkov 
večja kot lani v istem obdobju. Iz
voz pa se je povečal v primerjavi z 
istim  lanskim obdobjem za 920 mi
lijonov din ali za kakih 40 odstot
kov, medtem ko smo uvozili za 
7 odstotkov več blaga.

To gospodarsko gibanje na začet
ku leta je dokaj ugodno. Pri tem 
pa vzbujajo pozornost podatki, po 
katerih je izvoz v Sloveniji začel 
zaostajati za izvozom v državi. V 
Sloveniji se je namreč v prvih dveh 
mesecih povečal izvoz le za 14 od
stotkov.

Lani pa smo iz naše države iz
vozili za 308 milijonov dolarjev ali 
za 10,2 odstotka več kmetijskih pri
delkov in proizvodov kot predlan
skim. Izvoz svežega sadja se je lani 
več kot podvojil Tako smo izvozi
li 20.000 ton sliv in 10.000 ton gro
zdja.

Te dni je bil podpisan dodatek 
k trgovinskemu sporazumu med Ju 
goslavijo in EGS (Evropsko gospo
darsko skupnostjo), po katerem 
bomo imeli odslej ugodnejše mož
nosti za izvoz posebno govejega 
mesa v zahodno Evropo.

■  OBTOŽENI VOHUNSTVA —
Pred dnevi so v Beogradu aretirali 
dopisnika zahodnonemške revije 
»Spiegel« Hansa Petra Rullmanna, 
jugoslovanskega novinarja Hilmiia 
Taciia (beograjskega dopisnika »Ri- 
lindjije«) te r volnega uslužbenca 
Jovana Trkuljo. Osumljeni so. da 
so vohunili za neko tulo državo.

■  ZASEBNA PRAKSA ODKLO
NJENA — Odbor socialnozdravstve- 
nega zbora republiške skupščine je 
podprl stališča Slovenskega zdrav
niškega društva in soglasno odklo
nil pobude za kakršno koli bistve

no razširjanje zasebne prakse m 
uvajanje samoplačniških ordinacij 
v zdravstvu.

■  NAŠE ZDRAVJE IN BOLEZ- 
NI — Socialnozdravstveni zbor zve
zne skupščine je prejšnji teden raz 
pravljal o zdravstvenem stanju pre
bivalstva, ki je v raznih krajih d r 
žave zelo različno. Tako umre naj
več dojenčkov na Kosovem. Neza
dostna higiena, neustrezna oskrba 
z vodo in neprimeren način pre
hrane povzročajo ponekod številna 
črevesna obolenja.

V naši državi pride povprečno 
po en zravnik na vsakih 1200 pre
bivalcev. To povprečje je ugodno,

Uspešna 
proizvodnja in izvoz
vendar je treba pri tem upoštevati, 
da je največ zdravnikov v velikih 
mestih, medtem ko jih v oddalje
nih krajih, ki so zdravstveno naj
bolj zanemarjeni, zelo manjka.

■  CESTA VRHNIKA — PO 
STOJNA — Za začetek gradnje mo
derne avtomobilske ceste Vrhnika 
—Postojna je  že vse pripravljeno. 
Na celotni dolžini 31,5 km so že 
opravili razlastitve zemljišč, tudi 
gozdovi so posekani, tako da na 
trasi že čakajo delavce. Cesto naj 
bi začeli graditi prihodnji mesec, 
zgrajena pa naj bi bala do oktobra 
1972

H krati že tečejo tudi pogovori 
o rekonstrukciji avto ceste Zagreb- 
Beograd, vendar ni na razpolago 
denarja. Ob rekonstruirani cesti naj 
bi zgradili še novo cesto. Po seda-

tedenski zunanjepolitični pregled

nji cesti Zagreb-Beograd pelje dne
vno povprečno 10.000 vozil in je ce
stišče marsikje že zelo slabo.

■  S. KRAIGHER V VIŠKI OB 
CINI — Predsednik republiške 
skupščine Sergej Kraigher je p re j
šnji torek obiskal občino Vič. Ogle
dal si je tovarno »Ilirija« in novi 
otroški vrtec v Koleziji.

■  VELIKO INVALIDOV DELA 
— Število invalidov dela v naši dr
žavi stalno narašča. Letno se inva
lidsko upokoji kakih 30.000 ljudi. 
Med njimi pa je le 2 do 3 odstot
kov takih, ki so postali invalidi za
radi nesreče ali poklicne bolezni, 
vsi drugi pa se upokojijo zaradi 
drugih bolezni.

■  MLADINSKI TURIZEM PE
ŠA — Na nedavni konferenci Zveza 
mladine Slovenije so obravnavali 
mladinski turizem. Ugotovili so, da 
imajo m ’adi pri nas zdaj manj mo
žnosti za letovanja in oddih kot 
so jih imeli prej. Mladinskemu tu
rizmu družba ni posvetila zadost
ne finančne pozornosti. Prav tako 
se novim potrebam  niso dovolj p ri
lagodile organizacije, ki se ukvar
jajo  z mladinskim turizmom. Zato 
so se na omenjeni konferenci zav
zeli za novo zasnovo mladinskega 
turizma.

■  KOPRSKA PROGA NE ZMO 
RE PROMETA — Koprska luka iz 
leta v leto naglo povečuje promet. 
Njen razvoj pa že ovira pred leti 
zgrajena koprska železnica, ki ne 
zmore tolikšnega prometa, čeprav 
so pred leti nekateri poudarjali, da 
proga ne bo izkoriščena.

■  VELIKO PRIPRAVNIKOV — 
Lani so delovne organizacije spre
jele v vsej državi 53.700 pripravni
kov, od teh 8900 z visokimi šolami, 
5000 z višjim in 39.700 s srednjimi 
šolami.

Položaj v Jugovzhodni Azi
ji  se je prejšnji teden — v 
sredo, 18. marca — nevarno 
zasukal-, ko so kamboški de
sni nacionalisti med odsot
nostjo šefa države princa No- 
rodoma Sihanuka izvedli d r
žavni udar. Ta je  prišel po 
velikih demonstracijah v kam- 
boškem glavnem mestu 
Phnom Penhu, med katerimi 
so demonstranti vdrli v di
plomatska predstavništva Se
vernega Vietnama in začasne 
vlade FNO in ju  razdejali. Ta
krat je bil Sihanuk v Parizu.

Kakor je znano, so demon
stracije izbruhnile zaradi na. 
vzočnosti severnovietnamskih 
in osvobodilnih sil Južnega 
Vietnama v Kambodži. Za
htevali so takojšen umik teh 
enot s kamboškega ozemlja.

Princ Sihanuk je iz Pariza 
odpotoval v Moskvo. Toda 
preden so se dobro začeli po
govori med njim  in sovjetski
mi voditelji, je  prišla novica, 
da so v Phnom Penhu izvedli 
državni udar, s katerim so 
predvsem odstavili Sihanuka.

V Phnom Penhu so seveda 
trd ili, da se je vse zgodilo po 
ustavni poti. Predsednik par
lamenta je postal šef države, 
poslanci pa so odobrili udar. 
Sicer je za vsakim poslancem 
— kakor poročajo japonski 
novinarji — stal po en vojak 
z bajonetom, toda predsedni
ka vlade in »močnega moža« 
udara Lon Nola to ne moti.

Princ Sihanuk je izjavil, da 
odstopa, da pa se bo vrnil, 
ko bo odstranjena »skrajna 
desničarska reakcionarna k li
ka«. V Moskvi in Pekingu, 
kamor je Sihanuk prišel po 
obisku v Moskvi, so državni 
udar obsodili. Toda čutiti je  
negotovost, ker nihče ne ve, 
kakšne posledice bo imela 
sprememba režima v Kam
bodži za položaj \  Vietnamu 
in Laosu, a tudi za položaj 
v Jugovzhodni Aziji.

V Saigonu so navdušeni nad 
novim »zaveznikom«, čeprav

je kamboški predsednik Lon 
Nol izjavil, da se bo njegova 
vlada »brez odmikov držala 
politike neodvisnosti, nevtral
nosti in ozemeljske nedotak
ljivosti in da bo sodelovala 
z vsemi d ržavam i. . .«

To so izjave, toda kako se 
bo položaj razvijal naprej, 
je težko reči. Previdnost je  
čutiti tako v Moskvi, Pekin
gu in Wasliingtonu. V sosed
njem Laosu se kriza še za
ostruje in sile Patet Lao ob 
podpori severnovietnamskih 
sil čedalje bolj pritiskajo na 
vlado Suvana Fume, naj se

Kamboški 
udar

LONDON — Tednik »Observer« 
piše, da utegne premier Harold 
VVilson razpisat1 splošne parla
mentarne volitve že junija letos, 
čeprav so vsi došlo' govorili le o 
oktobra ali marcu prihodnje le
to. Sedanje ankete Javnega mne
nja kažejo, da je 48 odstotkov 
volivcev za konservativce, 41 od
stotkov pa za laouriste.

MOSKVA — Francija Je zdaj 
postala tretjp zahodno evropska 
država — za ZP Nemčijo in Ita
lijo — 8 katero Je SZ sklenila 
sporazum o velikih poslih. Zgra
dili bodo francosko-sovjetski pli
novod, poleg tega pa bo Fran
cija sodelovala pri graditvi pod
jetij za nikel In baker v SZ. 
Pariz Je odobril SZ kredit v zne
sku 3,5 milijarde frankov.

ZAHODNI BERLIN -  Predstav
nik treh zahodn*h sil Je sporočil, 
da se bodo 26 rflarca sestali v 
Berlinu predstavnik vseh Štirih 
sil, da bi razpravljU- o Berlinu. 
Govorili bodo od dohodih k Ber
linu. To neurejeno vpraflimje Je 
povzročalo incidente in težave v 
zadnjih 25 letih

začne pogajati. Nihče ne dvo
mi, da bi te sile s severa 
lahko zavzele glavno mesto 
Vientian, če bi hotele.

Vse kaže, da se spopad širi 
še na tista območja izven Juž
nega Vietnama, ki doslej niso 
bila tako izpostavljena. Kaže 
celo, da se teža spopada pre
naša iz Južnega Vietnama v 
Laos in zdaj celo v Ivambo- 
džo. Kako se bo ta spopad 
končal, pa nihče ne ve.

Tudi v Evropi smo pretek
li teden zabeležili zelo po
memben dogodek, le da je  
dosti spodbudnejši od držav
nega udara v Kambodži. Pr
vič, odkar obstajata dve nem
ški državi, je prišlo v Erfurtu  
v Turingiji — zdaj v ND Nem
čiji — do sestanka med naj
višjima predstavnikoma obeh 
držav. Sestala sta se zahod- 
nonemški kancler Brandt in 
predsednik ministrskega sve
ta NDR VVilli Stopil.

Na sestanku ni bil sklenjen 
noben sporazum ali dogovor, 
razen sklepa, da se bodo po
govori nadaljevali 21. maja v 
zahodnonemškem mestu Kas
slu. Pomen sestanka ni bil v 
tem. Pomen sestanka je v 
tem, da je  do njega sploh 
prišlo. Kakih tisoč novinar
jev, ki so pridrveli v Erfurt, 
je lahko pisalo predvsem o 
»ozračju«, ki je  nastalo ob 
tem sestanku.

Nihče ne upa, da bodo po
govori lahki in kratki. Med 
Bonnom in Berlinom sc je  
v 25 letih nakopičilo toliko  
nasprotij, da jih  bodo odstra
njevali leta in leta. Ker pa 
spodbudno napredujejo tudi 
pogovori med Bonnom in Mo
skvo in celo med Bonnom in 
Varšavo, jc  upravičen zmeren 
optimizem. Vsaj dokler se po
govarjajo, »e ne vojskujejo.

DOLENJSKI UST * TEDNIK »  VESTNIKvsak četrtek 60.000 izvodov!



Koliko so 
vredna 

jabolka?
Sadje je cenejše, ker 
ga drugod pridelujejo 
z nižjimi stroški kot 
pri nas -  Kdor se ne 
bo mogel prilagoditi 
temu, bo moral sad

jarstvo opustiti

Jabolka so letos zelo po
ceni. V raznih mestih se cene 
sicer močno razlikujejo. V 
Mariboru so nižje kot lani 
ob tem času. Tudi v Ljub
ljani in mnogih drugih krajih.
V Kočevju so verjetno naj viš
je v Sloveniji ali vsaj pri
bližno enake ljubljanskim.

Lanske odkupne cene naj
boljših in najlepših jesenskih 
jabolk so bile za 10 do 20 par 
pri kilogramu nižje od pred
lanskih.

Zakaj so se cene sadja zni
žale, ko pa so se cene čev
ljev, tekstila in gotovih oblek, 
kmetijskih strojev in drugih 
industrijskih proizvodov ter 
raznih storitev zvišale? Mnogi 
sadjarji trdijo, da za svoje 
delo niso ustrezno nagrajeni. 
Jabolk niso mogli prodati niti 
po nižjih cenah od lanskih 
in predlanskih. Ali se kdo 
okorišča pri prodaji njihovih 
pridelkov ali se je zgodilo kaj 
nepričakovanega?

■  Slovenski sadjarji so se 
precej časa ponašali s svojim 
sadjem. Še nekaj let po zad
nji vojni so ga lahko prodali 
po več 1000 vagonov za izvoz 
v zahodnoevropske države. 
Pozneje so prodajali veliko 
sadja v južne republike. Zdaj 
pa našega sadja ni moč izva
žati, čeprav pridelamo tudi 
nekaj lepega, ker je predrago 
in ne vzdrži konkurence s sad
jem iz nekaterih drugih d r
žav. Naši trgovci pripeljejo 
precej jabolk tudi iz drugih 
republik, kjer jih pridelajo 
veliko več kot včasih. Pravijo, 
da Jih tam dobijo po nižji 
ceni.

■  Konkurenca na trgu ne 
dovoljuje sklicevanja na de
janske pridelovalne stroške. 
Kdor ponudi svoje blago po 
nižji ceni, ga laže proda. Take 
so zakonitosti trga. Pridelo
valci sadja se jim bodo mo
rali prilagoditi ali opustiti
sadmrstvo.

Francija je včasih uvažala 
veliko sadja. V desetih letih 
(od 1960 do lani) pa je pride 
lek povečala za trikrat. Ita 
lija je v istem času zvečala 
pridelek sadja za 65 ®/o. Se
veda so sadjarjem pomagali z 
državnimi sredstvi. V Slo
veniji pa se Je pridelek celo 
zmanjšal, pa še tega ne mo
remo prodati. A Francija ga 
izvaža. Zvečevanje pridelka 
so namreč povezali z zniževa
njem pridelovalnih stroškov. 
Sadje iz novih, sodobno ure
jenih sadovnjakov je veliko 
cenejše kot iz starih. 1

■  Modemi sadovnjaki 
Franciji, Italiji. Belgiji In še 
nekaterih državah so bolj po
dobni našim dobro urejenim 
vinogradom kot starim sa- 

dovjnakom. Na enem hektaru 
raste po 1(000 ali celo več niz
ko rastočih dreves, ki dajo 
v enem letu okrog 50.000 kg 
lepih jabolk. Belgijski sadjar
ski strokovnjak, ki je bil 
pred kratkim več dni v Slo
veniji, je na posvetovanju na
ših sadi ar jev z natančnimi po
datki dokazal, da so tako zni 
žali pridelovalne stroške ja 
bolk kar za polovico ali še 
več. Preračunano v naš denar 
po uradnem kurzu imajo pri 
enem kilogramu najlepših 
plantažnih jabolk manj kot 
en dinar pridelovalnih stroš
kov!

Nekatere kmetijske organi
zacije že pripravljajo podob
ne sadovnjake na svojih zem
ljiščih. Sadje Je namreč vred 
no le toliko, kolikor so pri 
pravljeni plačati zanj kupci. 
Od cene Je odvisna tudi pora
ba sadja, ki Je pri nas še 
vedno mnogo manjša kot v 
sosednjih državah. Sadjarji 
se bodo torej morali spopri 
jeti s konkurenco na jugoslo 
vanskem rn svetovnem trgu. 
Za to pa je potrebna Širša or 
ganizacija, v katero naj bi 
bili vključeni tudi zasebni sad 
JarJi. J0 2 E  PETEK

»Potujoča razstava o Jugoslaviji« se je pred kratkim vrnila domov — po dveh mesecih plovb in bivanja v glav
nih lukah Južne in Srednje Amerike je ladja »LIBURNIA« spet pristala v reški luki. Na ladji je zvezna gospo
darska zbornica pripravila razstavo proizvodov kakih 100 jugoslovanskih podjetij. Razstava v velikih notra
njih prostorih ladje je vzbudila mnogo zanimanja poslovnih ljudi, tiska, radia in TV, pa tudi obiskovalcev 
velikih luk v Panami, Venezueli, Trinidadu, Braziliji, Argentini in Urugvaju. Na sliki: LIBURNI A spet doma na

Reki (Foto: Tanjug)

V SLOVENIJI ZAOSTAJAMO S PRIPRAVAMI ZA POMEMBNO DELO

K a k o  je  s  s re d n je ro č n im  p la n o m ?
Če bodo rešena nekatera sistemska vprašanja, ga bo lahko republiška 
skupščina sprejela do konca leta, kasneje pa v začetku prihodnjega leta -

Toda: federacija smo tudi mi!

Lani: za 1033 
milijonov din 

deviznega pritoka
Po podatkih centrale Naro  

dne banke za Slovenijo je  
dosegel lani skupni neblagov
ni devizni pritok vrednost 
1329 m ilijonov din, kar Je za 
30,7 odst. več kot leto dni 
p rej. Turizem  je  od tega 
prinesel lani Sloveniji za 1033 
m ilijonov din deviznega p ri
toka, kar Je za 28,5 odst. več 
kot v letu 1968.

N ajprej dokaj neprijetna 
ugotovitev: v Sloveniji med 
republikam i še najbolj za
ostajamo s pripravam i na 
srednjeročni družbeni plan 
razvoja v naslednjih petih le
tih . Vsaj takšen je videz, ka j
t i v javnosti je kaj malo zna
no, kako potekajo priprave 
nanj. To pa je spodbudilo 
poslanca Jožeta Drnovška 
(L itija ), da je  postavil izvrš
nemu svetu čisto določno 
vprašanje, kako tečejo p ri
prave na srednjeročni druž
beni plan Slovenije.

Res sta dolgoročna zasno
va razvoja Slovenije tja  do 
leta 1985 in srednjeročni 
plan, k i naj bi b il etapa v 
uresničevanju te dolgoročne 
zam isli, med seboj tesno po
vezana. Vendar je  tudi res, 
da je  treba srednjeročni 
plan Slovenije sprejeti še le
tos, najkasneje v začetku 
prihodnjega leta, ker sl pre
prosto ne moremo privoščiti, 
da bi stopili v leto 1971 brez 
plana. To bi namreč pome
nilo, da bi tako gospodarstvo 
kot družbene službe ostali v 
negotovosti, kaj je  tisto po
glavitno, na kar se usm erijo 
v prihodnjem  in v nasled
n jih  letih. Pomenilo bi, da 
se sedanja nestabilna gospo
darska gibanja raztegnejo 
še v prihodnje leto.

V  odgovoru izvršnega sve
ta na poslančevo vprašanje 
je med drugim  rečeno, da 
gradivo sicer p ripravljajo  
in da bo po tem, kar lahko 
v republiki storim o, plan 
pravočasno pripravljen. Po
glavitna ovira pa da je v tem, 
ker nekatera sistemska vpra
šanja še niso rešena. To bi 
m orala sto riti federacija. Po 
dosedanjih razpravah v zvez
ni skupščini o zasnovi zvez
nega srednjeročnega plana Bi 
lahko sklepali, da kakšnih 
posebnih sprememb v siste
mu letos ne bo in da bodo 
te spremembe sprejem ali 
med u-esničevanjem srednje
ročnega plana a li kakor so 
predstavniki zveznega izvrš
nega sveta slikovito dejali — 
»med hojo«. To pa seveda 
pomeni, da »med hojo« n iti 
ni mogoče sprejem ati kakš
nih takih  sprememb, ki bi 
v kateriko li smeri vplivale 
na spremembe samega plana. 
Sprem injali naj bi potem
takem  sistem le toliko, ko li
kor bi se to skladalo z že 
sprejetim i postavicami v pla
nu. Iz  tega pa izhaja boja
zen, da bi prišlo v plan tudi

kaj takega, kar se ne b i skla
dalo s tem eljnim i postavka
m i reform e, in bi potem p ri
segali na plan — s tem pa 
preprečili kakovostne spre
membe v samem gospodar
skem sistemu.

M orda je  to, da kasnimo

z razčiščevanjem tega, kaj 
bi bilo treba v sistemu spre
m eniti in kako, res objek
tiven razlog tudi za zaosta
janje p ri pripravah republiš
kega srednjeročnega plana. 
Vprašanje pa se zastavlja še 
z druge plati: kaj pa smo

v republiki prispevali k  te
mu, da b i odprta sistemska 
vprašanja na ravni federa
cije h itreje reševali in iskali 
odgovore nanje? Federacija 
namreč n i nekakšna nadna
cionalna stavba, ampak so 
vsi n jeni sestavni deli ena
ko odgovorni zanjo. Torej 
bi m orali v republiki obliko
vati čisto določne predloge, 
kaj je  treba v sistemu spre
m eniti in kako. V . J.

RAZVOJ KMETIJSTVA IN SAMOUPRAVNIH ODNOSOV NA VASI (2)

Ko je kmetijstvo zgubilo svoj „vrh“
Napake ob kampanjskem podružbljanju zemlje -  Družbeni obrati v teža

vah -  Premalo so bili upoštevani stroški -  Ukinjene poslovne zveze

Zadnjič smo v našem pregledu obravnavali razvoj 
kmetijstva do leta 1958, ko se je vidno razmahnilo 
zadružništvo ter povezovanje kmetov z zadrugami.
To sodelovanje je bilo spontano in prostovoljno, ce 
bi to pot nadaljevali, bi za socializacijo vasi naredili 
več kot sm o sicer.

lo svoj »vrh«. S tem mu je 
bila brez dvoma narejena 
velika škoda. Teze, ki jih  je  
pripravila kom isija p ri CK  
ZKS, dopuščajo možnost, da 
se km etijstvo ponovno orga 
n izira na podoben način. 
Kako, pa je še vprašanje.

(Se nadaljuje)

Ugoden 
februarski izvoz
Izvoz blaga iz Jugoslavije 

je  b il v februarju  sila ugo
den: njegova vrednost je  do
segla 1.607.400 tisoč din, kar 
je  za 49 odst. več kot lani fe
bruarja, hkrati pa le za 2 odst. 
manj kot letos v januarju . 
Tudi p ri tem povečanju im a 
največji delež industrija, k i 
je  povečala svoj izvoz v p ri
m erjavi z lanskim februarjem  
za 57 odst. (oz. na 1.350,300.000 
d in ). Izvoz km etijstva je  ns tr 

rastel v ista prim erjavi za 
19 odst. oz. na 243,200.000 
din.

Samo iz Slovenije je  izvoa 
sicer nekoliko m anjši, a še 
vedno zadovoljiv: v prim er
jav i z lanskim  februarjem  sa 
je  povečal za 31 odst., v p ri
m erjavi z letošnjim  januarjem  
pa za 4 odst. v februarju  
smo izvozili blaga za 278 m i
lijonov dinarjev, v januairju in  
februarju  letos pa znaša 
skupno povečanje izvoza ia  
Slovenije 14 odst. v prim er
javi z enakim lanskim  ob
dobjem.

Letos več zaposlenih 
kot lani

Konec letošnjega februarja  
je  zaposlovala slovenska in
dustrija 251.909 delavcev, kar 
je  1073 več kot januarja oz. 
kar 10.297 več kot lani fe 
bruarja.

Segajmo po 
Černetovi knjigi!
Poročali smo že, da je  za- 

ložba M LADINSKA K N JIG A  
izdala zanimivo in poljudno 
napisano knjigo univerzitetne
ga profesorja dr. Franceta 
Černeta »ABECEDA EK O N O 
M IJE«. . Delo je  namenjeno 
najširšemu krogu samouprav- 
ljalvcev v podjetjih in usta
novah, saj nam širi na lahek 
in prikupen način tem eljno  
znanje in nas uvaja v razu
mevanje kot v odpravljanje 
težav pri upravljanju v go
spodarstvu. Bogato in pouč
no vsebino knjige, k i jo  je  
napisal naš znani ekonomist 
dr. Ceme, sprem lja več sto 
nazornih in poučnih ilustra
c ij. Založba nudi poseben 
popust p ri večjih naročilih: 

p ri nakupu 30 do 49 knjig  
stane izvod 20 din, če vza
mete 50 do 99 izvodov je  
cena knjige 19 din In p ri 
nakupu več kot 100 knjig  
stane izvod le še 18 dinar
jev.

Zdaj, dobro desetletje ka
sneje, je  seveda veliko lažje 
ocenjevati takratn i čas. Vzne
m irjeni zaradi razdrobljene 
in  zaostale km etijske proiz
vodnje, k i je  ni bilo mogo
če izboljšati na mah, smo 
videli izhod v velikih druž
benih posestvih z moderno 
opremo. Za te rešitve so se 
navduševali politični delavci, 
sledili so jim  tudi ekonom
ski in km etijski strokovnjaki. 
Ta čas je bilo najvažnejše 
pridelati dovoljne količine 
hrane, najvažnejše so bile 
tone in kilogram i. O ceni ta
ke proizvodnje so se začeli 
spraševati le redki posamez
n iki. Na sestankih in konfe
rencah so b ili ljud je zado
voljni s p rim erjaln im i po- 
datlci o količini pridelkov in 
p rirejen i živini. V  tem času 
smo uvedli visokorodne ita 
lijanske sorte pšenice in po
stali neodvisni od uvoza iz 
tujine.

To obdobje je sledilo ugo
tovitvi zvezne skupščine iz 
leta 1957 in vodstva Zveze 
komunistov Jugoslavije, da 
je  km etijstvo že toliko zao
stalo, da ovira tudi razvoj 
drugih gospodarskih panog. 

K ot dopolnilo velikim  druž
benim posestvom, ki so ta 
čas nastajala, smo pospeše
vali kooperacijo, proizvodno 
sodelovanje s km eti. Večja 
pozornost km etijstvu, pred
vsem pa večja vlaganja, so 
pripomogla, da Je b il 1961 
obseg km etijske proizvodnje 
že za polovico večji kot pred 
vojno.

Ohrabreni s proizvodnimi 
uspehi velikih posestev smo 
začeli še v večjem obsegu 
podružbljati zasebno km etij
sko zemljo. V tem  obdobju 
je bilo narejenih tudi veliko 
napak predvsem tam , k jer 
so izvajali na ljud i pritisk. 
Takrat še ni b ila  sprejeta 
ideja o osebnem delu z za
sebnimi sredstvi. Km et se 
je počutil ogroženega, ljub il 
je svojo zem ljo in največ- 
Krat ni hotel postati dela
vec na družbenem posestvu. 
Občinam je bilo sicer pripo
ročeno, naj ustanavljajo so
cialne sklade za lju d i, ki 
so stali brez zem lje, vendar 
za te sklade ni bilo denarja.

Družbeni obrati, v katerih  
Je bila zapostavljena ekono
mičnost in rentabilnost, so 
se km alu znašli v težavah. 
Sledilo je povišanje cen kme
tijskih  pridelkov, vendar le
to ni dovolj pomagalo. Zače
li smo se zavedati, da smo 
delali preveč kampanjsko. V 
tem času je bilo na vasi ve
liko  nezaupanja in negotovo
sti. Z zemlje kmetov resda 
ni nihče izganjal, tako kot 
so svoj čas delali v Angliji, 
toda v zavesti ljudi se je 
vendarle ustvarjalo prepriča
nje, da se jim  dela krivica. 
Večina si je  naSla zaposlitev 
v drugih dejavnostih, k i so 
v tem  času potrebovale veli
ko delovnih rolk.

Ukinjene so bile samostoj
ne km etijske institucije, za
družna zveza, poslovne zveze, 
nekdanje majhne zadruge so 
združevali v mnogo večje. 
Km etijstvo je  ta  čas zgubi-

Kmetijski nasveti

Mešanje gnojil
Prednosti mešanih gnojil, v katerih se nahajajo dušik, 

fosfor, k a lij, ka lcij, a li še nekatera druga hranila, je  pred
vsem v enostavnosti uporabe. H kra ti pognojimo z več po
trebnim i gnojili, k i so jih  zmešali že v tovarni. Seveda pa 
ie drugo vprašanje, če je  tovarniška mešanica tudi najbolj 
prim erna za posamezno njivo in za posamezen posevek.

■  K er tovarna, k i izdeluje mešana gnojila, ne more 
prilagajati razm erja za vsako njivo in vsak posevek pose
bej je koristno, če zna poljedelec sam narediti nekaj 
osnovnih mešanic, za kar pa mora poznati vsaj nekaj 
osnovnih pravil.
G nojila, k i jih  uporabljam o za različne razvojne dobe 
rasti nim a pomena mešati. Brez smisla je  zato mešati 
tomaževo žlindro, k i Jo uporabljam o za osnovno gnojenje 
ter čilski soliter, k i ga uporabljam o za dognojevanje 
rastlinam . Se neprim erno večjo napako pa lahko zagreši
mo, če mešamo dušična gnojila, k i vsebujejo am onijak, 
z gnojili, v katerih  je  samo apno.

■  Poglejmo sl, kaj se dogodi p ri te j hudi napaki. Apno 
(ka lc ij) zamenja v dušičnem gnojilu dušik, k i brez koristi 
izhlapi v zrak. Amonijev sulfat torej nikakor ne smemo 
mešati s tomaževo žlindro. Prav tako je  nepravilno mešanje 
superfosfata z apnenim dušikom a li amonijevega sulfata 
z apnenim dušikom.

Mešanje doseže svoj namen samo, če vemo. kaj hočemo 
in  če znamo preračunati, koliko posameznih enostavnh 
gnojil moramo uporabiti, da dobimo željeno mešanico. P ri 
tem  se je  treba na poljedelstvo že malo bolje spoznati. 
Različne rastline namreč potrebujejo različne sestavine 
hraniln ih  snovi, k i jih  je  v različnih tleh različno veliko. 
Upoštevati je  treba tudi predhodno rastlino tor poljski 
kolobar. Vse to pomeni, da nd mogoče narediti ničesar 
na pamet, sicer je  bolje, da mešanje prepustimo tovarni.

Inž. M . L.
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K a k o  b o m o  š k r o p i l i  l e t o s ?

Škodljivci in bolezni se na kmetijskih rastlinah pojavljajo v večjem ali manjšem obsegu 
vsako leto. Te vrste škod se  vse premalo zavedamo, pa čeprav znašajo leto za letom težke 
milijone.

Revija »Sodobno kmetijstvo« (izdaja Kmečki glas, Ljubljana) je objavila v letošnji januarski 
številki program ukrepov za varstvo rastlin za leto 1970, ki sta  ga napisala inž. Kačeva in inž. 
Vrabl. V programu je za vsakega škodljivca in bolezen navedenih več sredstev. Da bi si v veliki 
izbiri kemičnih sredstev lahko izbrali najboljše in najbolj učinkovite, je že več društev kmetij
skih inženirjev in tehnikov priredilo o tej problematiki posebna strokovna predavanja, na katerih 
je inž. Kačeva dala praktična navodila za škropljenje in s katerim seznanjamo še  širši krog 
bralcev našega lista.

Po navedenem programu ukrepov za varstvo rastlin, objavljenem v navedeni reviji in 
po izvajanju inž. Kačeve, svetujemo:

V a r s t v o  s a d n e g a  
d r e v j a ,  p r e d v s e m  
j a b l a n  in  h r u š k
Pri sadnem drevju je prvo 

opravilo — temeljito čišče
nje drevja. Predvsem je treba 
posekati (izkopati) suha in 
napol suha drevesa v sa
dovnjaku, ki so legla škod
ljivcev. Nato je treba poža- 
gati na preostalem drevju 
suhe in polomljene veje ter 
veje, ki se križajo in delajo 
pregoste krošnje dreves. Na 
drevesih, kjer je veliko stare 
skorje in lišajev, je treba to 
postrgati, šele ko je drevje 
očiščeno in iz sadovnjaka od
stranjena vsa pri čiščenju na
stala navlaka, se lotimo 
škropljenja sadnega drevja.

V času zimskega mirova
nja drevja, dokler se brsti ne 
začno odpirati, opravljamo 
zimsko škropljenje, s kate
rim zatiramo ameriškega in 
češpljevega kaparja, pedice 
ter jajčeca in zapredke škod
ljivih metuljev. Kot škropivo 
uporabljamo rumesan v 2 % 
koncentraciji, rumesan olje 
v 3 % koncentraciji ali žve
pleno apneno brozgo v 20 o/o 
koncentraciji. Ker žvepleno 
apnene brozge ni moč kupi
ti, je najbolje, da si jo sku
hamo sami. Za 100 litrov 
žveplene apnene brozge vza
memo 9 kg žvepla v prahu 
ter 27 kg gašenega apna, to 
pa pred dolivom vode dobro 
premesimo. Kuhamo v že
leznem kotlu. Na gornjo 
zmes prilijemo toliko vode, 
da je vsega skupaj 100 li
trov. Ko zmes začne vreti, 
naj vre 1 uro. Kolikor izhlapi 
vode, toliko je dolijemo. 
Tako skuhano žvepleno ap
neno brozgo uporabljamo v 
15 do 20 % koncentraciji.

V sodobnih sadovnjakih 
opuščajo zimsko škropljenje 
sadnega drevja. Poudarek je 
na predspomladanskem škro
pljenju konec marca do 
srede aprila, ko že nastopi 
brstenje in se popki razvi
jejo do velikosti mišjega 
ušesa. S tem škropljenjem 
nadomestimo dosedaj običaj
no zimsko škropljenje sad
nega drevja, ker z njim 
prav tako zatiramo kaparje, 
pedice, zapredke škodljivih 
metuljev, poleg tega pa še 
cvetožera in prve trose bo
lezni škrlupa. Zato pri tem 
škropljenju mešamo sred
stva za zatiranje škodljivcev 
in sredstva za zatiranje bo
lezni (insekticide in fungici
de). Najbolj primemo sred
stvo je ultracid v 0,15 % 
raztopini. Ultracidu dodamo 
bakreno apno 50 v 0,50 % 
raztopini ali dithane M 45 
▼ 0,20 •/» raztopini. Namesto 
ultracida bi lahko vzeli ne
koliko dražje foidol olje v 
0,50 •/« raztopini ali še draž
ji oleodiazinon v 1 % kon
centraciji. Pred cvetjem, ko 
se že vidijo cvetni peclji, 
škropimo (1 do 2 krat) proti 
škrlupu in jablanovi plesni 
z dithanom M 45 v 0,20 % 
raztopini ali faltanom v isti 
koncentraciji z dodatkom co- 
sana v 0,40 % raztopini (ali 
s karathane EC v 0,05 % raz
topini ali z morestanom v 
0,035 % raztopini). Prvo 
sredstvo deluje proti škrlu
pu, zadnje proti jabolčni 
plesni, ki močno napada 
zlasti sorte jonathan. Dobri 
sadjarji škropijo z istimi 
sredstvi tudi v cvet.

Po cvetenju dodamo nave
denim škropivom še insekti
cide za uničevanje listnih 
uši, rdečega pajka in listne 
zavrtače. Kot insekticid lah
ko pri tem škropljenju zopet 
uporabimo ultracid v 0,1 % 
raztopini, dimecron v 0,2 */i 
raztopini ali pa metasystox 
v 0,1 H raztopini. V pre
sledkih 10 do 14 dni škrop
ljenje ponovimo brez dodat
kov strupenih sredstev (in
sekticidov) z istimi fungici
di.

V drugi polovici junija 
škropimo v istih razdobjih z 
dodajanjem strupenih sred
stev kat pri škropljenju po 
cvetju zaradi zatiranja ja
bolčnega zavijača (črvivost)

in ličink ameriškega kaparja, 
to je, da dithanu M 45 ali 
faltanu dodamo ultracid, pa- 
rathion 20 (0,15 % koncen
traciji). Dodati je treba še 
oosan kot sredstvo proti 
jablanovi plesni, škropljenje 
z istimi sredstvi 2 do 3-krat 
ponovimo.

Češplje in slive škropimo 
z istimi sredstvi, le da je 
škropljenja po cvetju manj 
in zadošča, da po cvetju 
škropimo 2 do 3-krat.

V a r s t v o  v i n s k e  
t r t e

Razen peronospore napa
da zadnja leta vinsko trto (po
leg žlahtne tudi samorodni
ce, predvsem šmarnico) še 
rdeči listni ožig. Ta bolezen 
je v zadnjih dveh letih v ne
katerih vinogradih povzroči
la 30 o/o in več škode. Rdeči 
pajek je v letu 1969 prav 
tako v nekaterih vinogradih 
na sorti kraljevina, Portu
galka, muškatna žlahtnina in 
še nekaterih, napravil občut
no škodo. Spomladi nam br
ste objedajo razni rilčkarji, 
ki napadajo razen žlahtne 
trte tudi samorodnice. Bele 
sorte, pa tudi nekatere črni
ne (na primer. portugalko), 
nam napada plesen oidij. Ob 
cvetenju in proti jeseni na
pada grozdje grozdni su- 
kač, ki zapreda kabmke, 
da se posušijo. Spomladi 
se pojavijo listne prši
ce, v jeseni nam grozd
je napada gniloba (bo- 
tritis), da moramo predčas
no trgati. Tako imamo cel 
kup bolezni in školjivcev, ki 
napadajo trto, a ne samo 
žlahtno trto, ampak v zad

njem času tudi samorodni
ce. Zato za varstvo vinogra
dov priporočamo sledeči 
vrstni red škropljenja:

1) Proti koncu aprila, ko 
se očesa začenjajo napenjati, 
škropimo proti pršici s 15 
do 20 % žvepleno apneno 
brozgo ali z 0,75 % cosanom.

2) Sredi maja, ko so mla
dike dolge 10 do 15 cm, 
škropimo proti rdečemu paj
ku, rdečemu listnemu ožigu, 
sušici kabrnikov in oidiju z 
dithanom M 45 v 0,25 % kon
centraciji. Temu škropivu 
dodamo 0,4 V« cosan in pro
ti rdečemu pajku ultracid 
0,1 o/0 ali metasystox 0,1 % 
ali galecrom 0,1 o/0 ali para- 
tion 20 0,15 % ali dimecrom
0,20%. Od navedenih insek
ticidov je proti rdečemu paj
ku najbolj učinkovit ultracid 
(0,1 o/o).

3) Proti koncu maja, to je 
10 do 12 din za drugim 
škropljenjem, škropimo pro
ti peronospori, oidiju, sušici 
kabmkov in grozdnemu su- 
kaču. Uporabljamo ista škro
piva kot pri drugem škrop
ljenju, to je fungicide z do
datkom enega izmed naštetih 
insekticidov.

4) V juniju po cvetenju 
trte, škropimo proti perono
spori in oidiju. Namesto di- 
thana lahko po cvetenju upo
rabljamo cuprablau 0,5 % 
ali cuprablau Z 0,3 o/0 ali fal- 
tan 0,2 v* z dodatkom cosana
0,3 o/o. Insekticidov (strupe
nih sredstev) pri tem škrop
ljenju ne uporabljamo.

5) V začetku julija, ko se 
jagode oblikujejo, škropimo 
z istimi sredstvi kot pri če
trtem škropljenju, to je brez 
dodatkov insekticidov. Na
mesto cuprablaua uporablja
mo faltan 0,2 %, ki učinkuje

(vsaj delno) proti gnilobi 
grozdja v jeseni.

6) V juliju, preden se ja
gode dotikajo, škropimo z 
istimi sredstvi kot petič.

7) V začetku avgusta še 
enkrat škropimo z istimi 
sredstvi kot šestič.

Proti gnilobi škropimo še 
sredi avgusta s faltanom ali 
z euparenom.

Pripominjamo, da je galica 
in bakreno apno z ozirom 
na koncentracijo najdražje 
škropivo in imamo s pripra
vo tega škropiva največ dela. 
Sredstvo euparen deluje 
slabše proti peronospori in 
ga ne kaže uporabljati. Ba
krena sredstva zadržujejo rast 
trte in jih uporabljamo le po 
cvetenju. Pač pa bakrena 
sredstva (na primer cupra
blau) ugodno vpliva na do
zorevanje lesa v jeseni in je 
priporočljivo pri zadnjih 
škropljenjih uporabljati ta 
sredstva. Sredstvo cineb po
spešuje razvoj oidija in ga 
ne kaže uporabljati. Ko trta 
cveti, ne škropimo. Ce smo 
pa prisiljeni zaradi pojava 
peronospore v času, ko ne
katere sorte še niso povsem 
odcvetele, škropiti, ne upo
rabljamo v tem času bakre
nih sredstev, pa tudi ne 
strupov, ampak le dithane 
M 45 ali faltan.

Opozoriti je treba, da eu
paren, faltan ali mocodifol 
ne uničujejo bolezni botritds 
(gnilobe) popolnoma, škodo 
zmanjšajo le za okrog 50 °̂ .

K r o m p i r

moramo varovati predvsem 
pred požrešnimi ličinkami 
koleradskega hrošča in pred 
plesnijo (ffitoftoro). škro

pimo v Juniju, brž ko se

krompir v vrstah sklene. 
Proti koloradskemu hrošču 
bomo uporabili sevin (2 kg/ 
ha) ali dimecron (2 kg/ha) 
ali ultracid (1 kg/ha) ali zla
tica despirol (0,3 * kg/ha). 
Proti plesni bomo škropili z 
dithanom M 45 (3kg/ha) ali 
cuprablau (6 kg/ha). Po pr
vem škropljenju v razmaku 
10 do 14 škropljenje 2 do 3 
krat ponovimo z istimi sred
stvi.

P l e v e l  v  ž i t i h

uničujemo s herbicidi. Škro
pimo v aprilu in maju. Smo- 
lene uničujemo z aretinom

(4 kg/ha) ali anitenom (2,5 
l/ha) ali U 46 fluid (4 l/ha). 
Širokolistne plevele uniču
jemo z deherbanom (2 l/ha) 
ali pa z agroxonom (4 l/ha). 
Proti plevelom na travnikih 
uporabljamo igran. Plevele v 
deteljah (na primer ščavje) 
zatiramo z legumexom (7 
kg/ha).

Z a k l j u č n e  m i s l i

Škropljenje v najhujši vro
čini zmanjšuje delovanje 
škropiva, zato v tem času ni 
priporočljivo škropiti.

Pri nakupu sredstev pri
merjajmo ceno za 100 1 škro
piva in ne cene za 1 kg sred
stva. Upoštevati je treba še 
učinkovitost in dolgotrajnost 
delovanja ter nevarnost za
strupitve za ljudi • in domače 
živali.

Kadar škropimo s strupe
nimi sredstvi, ne smemo 
med delom jesti, kaditi ali 
piti. Pri tem škropljenju si 
oblecimo posebno zaščitno 
haljo, nataknimo si rokavice, 
lice pa zavarujemo s ščit
nikom. Po delu se dobro 
umijemo s toplo vodo in z 
milom.

Točnejše roke škropljenja 
bo tudi letos napovedovala 
prognostična služba po radiu 
in časopisju in to na podla
gi meteoroloških podatkov 
in opazovanj razvojnih stadi
jev bolezni in škodljivcev. 
Prav pa je, da tudi sami za
sledujemo razvoj rastlin in 
razvoj bolezni zaradi dokaj
šnjih podnebnih razlik in 
razgibanosti terena, zaradi 
česar prognostična služba za 
posamezne kraje ne more 
točno določiti rokov škrop
ljenja.

V sadovnjakih in vinogra
dih je navedena koncentra
cija sredstev. Navedeno kon
centracijo uporabljamo pri 
normalni količini vode, ki 
jo potrebujemo za škroplje
nje (za vinograd in sadov
njake 1.000 do 2.000 litrov 
/ha). Ce pri pršenju zmanj
šamo količino vode, moramo 
ustrezno povečati koncentra
cijo.

Pri krompirju in herbici
dih je v navodilih navedena 
količina sredstva, ki ga po
trebujemo za 1 ha. Koncen
tracijo škropiva moramo to
rej tukaj prilagoditi količini 
vode, ki jo bomo porabili na 
1 ha. To količino izračunamo 
po obrazcu:

koncentracija škropiva je 
količina sredstva/ha x 100 

poraba vode/ha
Važna je pravilna tehnika 

škropljenja, škropilni oblak 
mora zadeti sleherni delček 
rastline.

Proti boleznim škropimo 
pogosteje kot proti škodljiv
cem.

Dober gospodar ne bo na 
slepo škropil, ampak bo 
upošteval dana navodila in 
se ravnal tudi po lastnih iz
kušnjah. Pri tem želim vsem 
kmetovalcem obilo uspeha!

TIT DOBERŠEK

Kakšna bi morala biti krava, da bi sc njena 
fotografija ali risba pojavila na srednjih stra
neh naših časnikov. . .

(Karikatura P. Ivanoviča iz JEŽA)
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Z a  n a š e  d e l a v c e  v  A v s t r i j i

Avstrijski predpisi o zdravstvenem zavarovanju 
so ožji kot naši in tudi strožji

Naši delavci, ki so zapo
sleni v Avstrij’i( so zavaro
vani po avstrijskih predpisih, 
njihovi družinski članii ki 
živijo v Jugoslaviji, pa po 
naših predpisih. Detaširani 
delavci (to so delavci naših 
podjetij, ki delajo v Avstri
ji) pa so prvih 24 mesecev 
zavarovani po naših predpi
sih, vnaprej pa • po avstrij
skih, razen v primerih, če 
se rok 24 mesecev ne po
daljša v sporazumu med av
strijsko bolniško blagajno in 
našjm socialnim zavarova- 
rovanjem.

Konvencija z Avstrijo je 
stopila v veljavo 1. januarja 
1967 in od takrat naši delav
ci, ki delajo v Avstriji, niso 
več dolžni plačevati prispevek 
za zdravstv&no varstvo svo
jih družinskih članov, kar so 
do uveljavitve konvencije mo
rali.

Naš delavec, ki se zaposli 
v Avstriji, pridobi zase pra
vico do zdravstvenega var
stva po avstrijskh predpisih,

Preprečiti nelikvidnost
V kočevski občini samo

upravni organi in vodstva de
lovnih organizacij s posebnim 
zanimanjem spremljajo izva
janje že dela sprejetih pred
pisov za preprečevanje neli
kvidnosti v gospodarstvu. 
Značilno za gospodarstvo ko
čevske občine v preteklem le
tu je, da je kljub povečanju 
dohodka za okoli 15 odstot
kov in povečanju storilnosti 
imelo precej težav prav zara
di nelikvidnosti.

-š-

s tem ko se zaposli, in mu 
ni treba vlagati nobenih pro
šenj.

če naš delavec, ki dela v 
Avstriji in je tam zdravstve
no zavarovan, pride začasno 
v domovino, si v času obi
ska zagotovi pravico do 
zdravstvenega varstva doma 
tako, da pri svoji bolniški 
blagajni v Avstriji dvigne 
pred odhodom obrazec JA-3, 
na podlagi katerega ima do
ma pravico do nujnega zdrav
stvenega varstva po naših 
predpisih z omejitvami, ki 
veljajo sicer v Avstriji.

K o l ik o r  j e z i k o v  
z n a š  . . .

Po slovenskem pregovo
ru se bržkone ravnajo na 
nekaterih zavodih za za
poslovanje delavcev, pra
vijo v novomeškem PIO
NIRJU. Zlasti v Bosni in 
Srbiji namreč veliko raje 
poslujejo s takimi, fcj se 
pripeljejo z mercedesi 
nemške registracije in v 
nemščini zaprosijo za de
lavce — čeprav le za de
set ali dvajset. Pri PIO
NIRJU pa, ki potrebuje 
300 delavcev, se vozijo re
ferenti običajno s fičkom 
in govore v slovenščini. 
Zato bodo pač morali pre
misliti: ali bodo govorili v 
našem ali v nemškem je
ziku. S katero metodo bo
do uspeli ni treba pose
bej razlagati.

Zahodnonemški valilnik in izvalilnik z zmogljivostjo 18.000 jajc na teden na obratu 
ZK Novo mesto na Grabnu. Letos bodo kupili še 2 takšni bateriji, nato pa bo 
skupna zmogljivost valilnice na Grabnu 25.000 jajc na teden, kar bo 6-krnt več 
kot doslej. (Foto: M. Jakopec)

KOLEKTIV, KI IŠČE 300 GRADBINCEV

P I O N I R :  k j e  d o b i t i  d e l a v c e ?

Bodo tudi zavodi za zaposlovanje letos bolj pomagali? -  PIONIR bo skušal 
težave prebroditi tudi z nakupom novih strojev -  Kljub vabilom premajhno 

število tistih, ki se  izobražujejo -  300 novih?

R e k o r d n a  l e t n a  p r o i z v o d n j a
Leto 1969 predstavlja za RUDNIK Kočevje, ki mu 

zaradi skromnih zalog bijejo sicer zadnje ure, po
memben delovni uspeh, saj je dosegel najvišjo proiz
vodnjo odkar obstoja Rudarji so nakopali 205.550 
ton premoga in presegli letni proizvodni plan za 
dobrih 14 odstotkov.

V obdobju od leta 1964 do Na visoko raven proizvod- 
1968 gibanje proizvodnje ni nje v je û jggg je vplivalo 
bilo enakomerno. Dosežena predvsem pridobivanje pre- 
proizvodnja premoga leta 1964 jnoga z novo odkupno meto- 
v višini 191.610 ton je v na- ^  Zanimiva je tudi ugoto- 
slednjih letih upadala m yitev> da je bila p0večana pro- 
znašala leta 1967 le 174.110 . . . . .  
ton. V letu 1968 pa je pro- dosezena . ^ rećf°
izvodnja zopet pričela hi- «.2 odstotka manj zaposle-
tro naraščati. ^ot PreJ-

Tanjugovo poročilo, da je 
novomeški PIONIR v južni 
in vzhodni Srbiji iskal pri
bližno 1.000 delavcev, dobil 
pa jih je samo 25, je sicer 
precej pretirano, vendar do
kaj točno kaže naše razme
re. PIONIR namreč želi za
posliti približno 300 kvalifici
ranih zidarjev, tesarjev, železo- 
krivcev in drugih, a si za
man prizadeva. Njihovi šte
vilni razpisi, ponudbe pri 
zavodih za zaposlovanje in 
druge oblike, ki naj bi pri
tegnile kvalificirane de
lavce med novomeške grad
bince, so doslej naletele zve 
čine na gluha ušesa.

V začetku tega meseca je 
bilo pri PIONIRJU 2.034 za
poslenih skupaj z vajen
ci. Toda njihov letošnji de
lovni načrt in število kvalifi
ciranih delavcev, ki jih ima
jo zdaj, ter precejšnja fluk
tuacija narekujejo novo za-

. . . v a n d r o v i e k  m o j ,  k a m  b o v a  v a n d r a l a  m i d v a  n o c o j ?

K m e č k i  t u r i z e m  m i m o  n a s ?

Prišli so petični Italijani 
in spraševali, kje bi se lah
ko za teden, dva nastanili v 
urejeni hribovski kmečki hi 
ši, da bi nabiraii gobe v go
zdu, po svoji volji poma
gali pri spravilu krme, da bi 
se oznojili v prijetnem vonju 
pravkar posušenega sena ter 
se naspali pri na stežaj od
prtih oknih z rožmarinom in 
nageljni.

Vaščani so začudeno gleda
li. Niso mogli verjeti in so 
mislili, da si ti razvajeni tuj- 
oi izmišljajo prav nenavad
ne šale.

Ta resnični primer dokazu
je, da smo pri nas, posebno 
na Dolenjskem, še povsem 
nepripravljeni na »kmečki 
turizem«, ki je prinesel bla
ginjo že toliko kmečkim do
mačijam na KorošKem, Tirol
skem, Švici in še nekaterih 
deželah. ,

Mestni človek, ki so mu 
peklenski vrvež, vsakodnevna 
naglica in skrb zrahljali živ-

Etika in kultura 
javne besede bogati
ta osebnost, humani- 
zirata družbene od
nose in spodbujata 
akcijo.

ce, ne bo našel pravega mi
ru, ki ga tako potrebuje, v 
hrupnih letoviščih, igralnicah 
m na prepolnih plažah. Z le
ti človek vse bolj spoznava, 
da v času, ki je namenjen 
za nabiranje novih moči, bolj 
potrebuje naraven, nevskada- 
nji, spremenjen način živ
ljenja, telesno delo in teles
no utrujenost, samoten spre
hod daleč od vsakdanjega ne
mira v mestu. Nič čudnega 
ni torej, če preživijo tisoči 
Norvežanov in Švedov najlep
ši letni oddih tako, da se 
v času dopusta spremenijo 
v ribiče in na barkah odha
jajo na lov skupaj s tistimi, 
ki jim je to vsakdanji posel 
in kruh.

še povsem na začetku 
smo. Naša turistični delavci 
in gostinci so. Kot kaže. glo
boko prepričani, da je zače
tek in konec turizma z grad
njo dragih hotelov in različ
nih igralnic ter naprav, ki si 
jih je izmislila civilizacija. 
Nihče pa ne govori o kmeč
kem turizmu, ki bi lahko z 
mrogo manjšimi stroški pri
pomogel, da bi turisti vzlju
bili tisto, kar je pri nas naj
vrednejše in najmanj pona
rejeno — našo l^no naravo 
in našega človeka.

M. LEGAN

N O V O  V Z A D 
N JIH  D N E H

Ce bo vreme tako, kakrš
no je bilo na prvi spomla
danski dan, potem bodo do
lenjski gostinci imeli veliko 
prometa z izletniškim turiz
mom. V soboto, 21. marca, 
je bilo opoldne v Novem me
stu 13° C. V šmarjeških To
plicah je bilo parkiranih 30 
avtomobilov, na Otočcu pa 
vsaj še enkrat toliko. Bazen 
v šmarjeških Toplicah je bil 
še prazen, saj v njem ni bi
lo vode. Zdaj, k c se začenja 
pomlad, bodo morali misliti 
tudi na minigolf, saj je ne
kaj izletnikov že igralo, če
prav je igrišče skora; čisto 
uničeno. Med zletniki je bi
lo največ takih, ki so imeli 
zagrebške in ljubljanske re
gistrske številke na svojih 
avtomobilih.

Živahno je biu> tudi v Do
lenjskih Topiicah. Zvečer se 
je tam pokazal najbolj popu
larni pevec lanskega leta Mi
šo Kovač, ki j« imel pred- 
tem v Novem mestu že dru
gi samostojni koncert v tem 
mesecu. Mnogi so ga odšli 
poslušat, drug: so raje ostali 
pred televizorji in gledali po
lom naše popevke za tekmo 
Evrovizije.

poslovanje. Prelivanje iz pod- 
jetja v podjetje je sicer v 
gradbeni stroki malenkostno, 
vendar je veliko število ti- 
tih delavcev, ki odhajajo 
na delo v tujino. PIONIR 
zaenkrat prav malo gradi na 
tujem: doma je namreč pre
več dela, da bi zmogel še 
nove obremenitve.

Stisko ob premajhnem šte
vilu novih delavcev skuša 
PIONIR že dlje časa rešiti 
z izobraževanjem. V ta na
men so letos dali 2,5 odstot
ka bruto osebnih dohodkov, 
kar bo prineslo skoraj mili
jon dinarjev. Ob tem pa je 
treba zapisati, da podjet
je plačuje tudi osebni doho
dek tistim delavcem, ki se 
izobražujejo. Teh žal ni ve
liko, kot tudi ni veliko ti
stih, ki jih podjetje štipen
dira. Vsako leto razpišejo 
namreč več Štipendij, kot je 
pozneje prijavljenih kandida
tov.

Da bi se ognili vse večjim 
težavam pri zaposlovanju, bo
do letos nakupili za 8 do 9 
milijonov dinarjev težke 
in lahke mehanizacije. To bo 
delo olajšalo, delali bodo lah
ko hitreje in z manj delav
ci ter bolj kvalitetno.

Težave z zaposlovanjem pa 
bodo ostale še naprej, ker je 
mehanizirano delo težko or
ganizirati tako, da bi stroje 
res smotrno izkoristili. Grad
bišča so zdaj premajhna in 
preveč razdrobljena.

Zelje in potrebe PIONIRJA 
torej ostanejo še naprej: le
tos bo treba zaposliti pri

bližno 300 kvalificiranih grad
benih delavcev. Podjetje priča
kuje pomoč zavodov za zapo
slovanje, ki doslej niso ka
zali posebnega zanimanja, 
skušalo pa se bo tudi samo 
znajti.

Novomeški primer pa je 
žal dokaz, da so naši podat
ki o nezaposlenosti dostikrat 
neresnični. Kako naj si dru
gače razlagamo dejstvo, da 
PIONIR v Jugoslaviji ne mo
re dobiti 300 kvalificiranih 
delavcev?

J. SPLICHAL

S e v n ic a :  l e to s  š e  n ič  
s  š ir i tv ijo  STILLESA

Ljubljansko podjetje Slo
venijales letos še ne bo in
vestiralo gradnje novih pro
izvodnih zmogljivosti sevni- 
škega Stil lesa (Mizarske za
druge) čeravno Je prvotni 
dogovor predvideval začetek 
gradnje letošnjo pomlad. To 
je bilo dokončno odločeno 
po dolgotrajnih razgovorih z 
vodstvom Slovenijalesa. K 
odložitvi gradnje je po svo
je pripomogla tudi lanska 
kriza v podjetju, kjer se dalj 
časa niso mogli sporazumeti 
kdo bo direktor podjetja. Ce
lotni dohodek podjetja se je 
lani povečal za 10 odst., dru
žbeni proizvod za 21 odst., 
osebni dohodki (skupni) za 
36,2 odst., skladi pa so se 
zmanjšali skoraj za dve tre
tjini.

F n r f e l l a

LISCA: tu d i le to s  
laž je  d o  le to v a n ja
Delavski svet konfekcije 

»Lisca« je tudi letos sklenil 
regresirati letovanje vsem
tistim delavcem in njihovim 
družinskim članom, ki bodo 
preživeli dopust zunaj kra
ja stalnega bivališča. Za de
lavce podjetja, ki bodo na 
takem dopustu vsaj 5 dni, 
bo do 10 dni letovanja pri
spevalo podjetje po 30 dinar
jev na dan, za njihove za
konske tovariše 15 din, za 
otroke do 10 let starosfi 10 
dinarjev in nad ‘0 let 15 din. 
Članom delovnega kolektiva, 
ki bodo preživeli dopust do
ma, bo podjetje dalo po 50 
dinarjev. Delavski svet je 
še sklenil, da bo plačalo 
podjetje celotno letovanje iz
razito socialno šibkim čla
nom kolektiva.

Z a s l u ž k i  p r e t e ž n o  
m e d  6 0 0  in  8 0 0  d in

V metliški občini, kjer Je 
bilo ob koncu lanskega leta 
1860 zaposlenih, prejema 478 
delavcev od 600 do 800 din 
na mesec. Po številu sledi 
430 delavcev s 400 do 600 din 
zaslužka, 333 občanov zasluži 
od 800 do 1000 dinarjev, 199 
ljudi ima dohodke od 1000 
do 1200 din, 186 zaposlenih 
dobi ob mesecu od 1200 do 
1400 din. Najbolj zaskrblju
joča je kategorija 100 obča
nov, ki ne dobijo niti 400 din 
na mesec. Bolje se godi 65 
ljudem z zaslužkom 1400 do 
1600 din; samo 28 je takih, 
ki zaslužijo od 1600 do 1800 
din, 13 občanov ima do 2000 
din osebnih dohodkov, 27 za
poslenih pa zasluži nad 2000 
dinarjev.

P e t ' e t n i . . .
(Nadaljevanje s 1. strani)
ustanove, 5-letni načrt raz
voja, ki ga bomo sprejeli le
tos, ne bo izdelan na pamet. 
Zvezni zavod za plan je pri
pravil analizo dosežkov 
prejšnjega petletnega načrta 
in reforme, žal pa teh ugo
tovitev še niso zbrale repub
like. Zavoljo tega v doseda
njih razpravah ni bilo mo
goče soočiti stališča.

Prihodnji 5-letni načrt bo 
usklajeval in usmerjal raz
voj, čeprav ne več na dose
danje načine. V prejšnjem 
načrtu, ki je še sklepal kom
promise z reformo je naj
važnejša pridobitev to, da je 
z njim reforma prodrla v za
vest 'naših Ij'udi in da zdaj 
z njo vsi računamo. Zato bo 
načrt, ki ga pripravljamo 
zdaj, v celoti prežet z re
formno miselnostjo in bo te 
žil predvsem k smotrom re
forme.

M. J.

V e č  č i s t o č e  p r i  
ž iv i l ih !

V občini Novo mesto je 
207 lokalov, ki trgujejo z ži
vili, pod sanitarnim nadzor
stvom. Sanitarna inšpekcija 
ugotavlja, da se sani tam o- 
tehnična urejenost iz leta v 
leto zboljšuje, vendar je še 
nekaj gostišč in trgovin, ki 
ne ustrezajo bigiensko-sani- 
tamim predpisom.

Sanitarna inšpekcija je v 
takih primerih ukrepala ta
koj in izrekla 27 mandatnih 
kami, podala eno prijavo za 
gospodarski prestopek, 16 
predlogov za prestopek o 
prekrških, izdala 51 odločb 
in 540 raznih soglasij.

S e v n ic a :  n a jm an j 
g o s p o d a rs k ih  

p re s to p k o v
Letno poročilo Službe 

družbenega knjigovodstva 
ugotavlja, da je bilo lani na 
območju treh spodn/eposav- 
skih občin izdanih 92 odločb 
za odstranitev ugotovljenih 
nezakonitosti pri gospodar
jenju z družbenimi sredstvi. 
Po posameznih občinah so 
bile te »intervencije« zelo 
različno razporejeno: v kr
ški občini jih je bilo 37, v 
brežiški 42, v sevniški pa le 
13. Tudi sicer je bilo prav v 
sevniški občini ugotovljeno 
najmanj gospodarskih pre- 
stopovkov, le štirje od skup
no 30.

f  * • vv
S e j m i š č a

N o v o m e š k i  s e j e m
23. marca je bil novomeški 

sejem kar živahen. Naprodaj 
je bilo 508 pujskov, prodali 
pa so jih 449. Cene so ostale 
take kot prejšnji teden. Pra
šičke so prodajali po 190 do 
600 din.

Z a  t e l e t a  u s t a l j e 
n a  c e n a

Zadnji viniški sejecn je bil 
bolj slabo obiskan. Odrasla 
živine je bilo malo. Naprodaj 
je bilo le nekaj parov vo
lov in tu in tam kakšna kra
vica. Največ je bilo telet. 
Kaže, da se je cena teletom 
ustalila. Najboljše so plače
vali po 13 din kg, teleta aa 
zakol pa so veljala 12 din. 
Pitane vole so caiili na 6.70 
do 7 din kg, mladi pujski 
pa so šli v denar po 250 do 
300 din. F. P.

P r e c e j  i z b i r e  
v  B r e ž i c a h

Na sejmu 21. marca je bilo 
naprodaj 740 pujskov, ki so 
šli dobro v promet. Prodali 
so 586 manjših prašičkov po 
14 do 14.50 din in 28 večjih 
pujsov po 7.50 do 8 din kilo
gram.



Eden od dolenjskih se
kretarjev občinske konfe
rence Zveze komunistov 
je v pogovoru dejal, da ni 
malo podjetij, kjer so ma
tična podjetja uveljavila 
do svojih obratov v dru
gih občinah naravnost me
zdne odnose. Takoj pa se 
mu je zazdelo, da je upo
rabil prehudo besedo in je 
potem svojo misel popra
vil tako, da so v teh obra
tih dostikrat kršene samo
upravijavske pravice de
lavcev.

Na Dolenjskem je takih 
obratov precej, saj jih v 
nekaterih občinah našteje
jo po 30 tn več. V brežiški 
občini so skupaj s sevni- 
šfco in krško na sindikatu 
že pripravljali podrobnej
šo analizo o poslovanju ta
kih obratov in še posebej 
o njihovih notranjih odno
sih in o pravicah delavcev, 
zaposlenih v obratih. No
benega dvoma namreč ni, 
da ti delavci v samouprav- 
Ijalskih pravicah niso ize
načeni z delavci iz matič
nih podjetij.

Kljub vsemu pa doslej 
dlje kot do ugotovitev še 
nismo prišli. Zato bi bilo 
prav koristno, ko bi Bre- 
žičani svoje načrte izpelja
li, ker bi bržkone dali več 
poguma tudi drugim obči
nam, da bi se zavzele za 
reševanje teh težav.

Eno je jasno: delavcem 
v obratih gredo enake pra
vice! Ne smemo pa si za
krivati oči: tudi naša po
djetja, ki imajo obrate v 
drugih občinah, poslujejo 
enako. Torej bo treba po
mesti tudi pred lastnim 
pragom.

Portret tega tedna

POMLADNE SKRBI. Kočevske odbornike muči velika skrb: kje dobiti težkih 
800 tisočakov za vzdrževanje šolstva in še 1,700.000 dinarjev za druge porabnike 
občinske blagajne! O tem so se pogovarjali na posvetu odbornikov kočevske 
občine v petek na izvršnem odboru občinske konference SZDL in na zborih 

volivcev v preteklem tednu (Foto: Peter Šobar ml.)

S SEJE OBČINSKE KONFERENCE ZK RIBNICA

Gospodarstvo je močno napredovalo
Zato tudi ni vzroka, da bi osebni dohodki zaostajali -  Podpirati sožitje med 

vernimi in nevernimi občani -  Posebna razprava o kulturi

Na zadnji seji občinske konference Zveze komu
nistov Ribnica, ki je bila 18. marca, so razpravljali 
predvsem o poročilu o politični oceni položaja v ob
čini in o pripravah na izdelavo srednjeročnega raz
voja občine.

pendiranju in kreditiranju.
Razpravljali so še o usodi 

železniške proge in prometu 
v občini; o samoupravljanju 
v obratih, katerih podjetja 
imajo sedež izven občine; 
pripravah za izdelavo sred
njeročnega programa razvoja 
občine in drugem. O nekate
rih teh zadevah smo že pi
sali ali pa jih bomo prikaza
li kasneje v posebnih se
stavkih. J. P.

Za ceste —  pre
malo denarja

Cestna inšpekcdja je  lani 
opravljala nadzor v petih ob
činah na cestah IV . reda. 
O pravila je  43 pregledov, iz 
dala 5 ureditvenih odločb za 
odpravo pom anjkljivosti, p ri 
katerih  je  b ila  potrebna in 
tervencija cestne inšpekcije.

Ceste IV . reda so bile po 
vrednotenju potisnjene moč
no v ozadje, kar zadeva 
vzdrževanje in  m odernizaci
jo . Cestna inšpekcija zaradi 
slabega stanja cest ne m ore 
b iti učinkovita, k a jti njeno 
ukrepanje je  omejeno na n a j
bo lj kritične razm ere na ce
stah, zaradi pom anjkanja de
n arja  pa ne m ore odrejati 
Tečjdh izboljšav.

Gospodarstvo občine je la
ni brez večjih investicij do
seglo nad 35 odstotkov večji 
dohodek kot leto prej, nad 
enkrat višje sklade, povpreč
ni osebni dohodki pa so za
ostali za republiškim pov
prečjem za približno 8 od
stotkov. Komunisti so osvoji
li predlog komiteja, da naj 
povprečni osebni dohodki na
raščajo v skdadu s produk
tivnostjo. Trenutno ni vzro
kov, da bi zaostajali za re
publiškim povprečjem. Pri 
nagrajevanju pa je treba še 
posebno poeomost posvetiti 
delavcem z nizkimi osebr/mi 
dohodki.

Precejšnja pozornost v po
ročilu in razpravi je bila da
na povečani dejavnosti cer
kve na področjih, ki nima
jo nobene zveze z vero. Po
udarjeno je bilo, da so ob
čani, ki verujejo, in oni, ki
ne verujejo, enakopravni na 
vseh področjih. Zveza komuni 
stov in druge politične orga
nizacije se bodo odločno 
zavzemale, da ne bo nihče 
izkoriščal in poglabljal razli
kovanja med občani na ver
ski osnovi. V zadnji vojni

Odbornik 
in volivci

čez nekaj dni se bodo 
začeli zbori volivcev. Vo
livci in odborniki bodo 
prerešetali vprašanja, ki jih 
bodo reševali v tem letu, 
in možnosti, ki jih bodo 
za to imeli. Ponekod se na 
od zbora volivcev veliko 
pričakujejo, drugod spet 
rahlo drem'jejo, bodisi da 
so premalo obveščeni, bo
disi da od zbora volivcev 
ne pričakujejo nič P°m 
membnega.

Predsednik krajevne or
ganizacije SZDL na novo
meškem II. terenu je in
ženir gozdarstva tov. Jože 
Falkner. čeprav mu zara
di terenskega dela v služ
bi ostane le malo proste
ga časa, si vendar priza
deva, da bi tudi svojo od- 
borniško nalogo uspešno 
opravljal in da bi bili vo
livci z njim zadovoljni.

— Kaj meniš o delu 
krajevne skupnosti?

»To lahko najbolj opa
zimo pri urejanju na te
renu. Mislim, da je delo 
krajevne skupnosti uspeš
no z ozirom na možnosti, 
ki jih ima. Seveda jo k 
povsem določenim nalo
gam spodbujajo tudi vo
livci sami,«

— Kako se kot odbor
nik počutiš, ko glasuješ?

»če sem z vprašanjem, 
za katerega glasujem, se* 
znanjen, ni težko. Toda to 
ni vedno, ker snovi za se

jo ne dobim dovolj zgo
daj, da bi se o vsem po
govoril z volivci Vedno pa 
poudarjamo, naj bi bil 
smisel družbenega samo
upravljanja prav v stikih 
med volivci in odborniki.«

— Kaj je potrebno za 
uspešno delo odbornika z 
volivci?

»Preden odbornik za ne
kaj glasuje, bi se moral 
o tem pogovoriti z voliv
ci. Ljudje bi vedeli, da o 
stvareh, ki jih zadevajo, 
tudi sami odločajo, ne pa 
tako kot sedaj, ko največ
krat na zborih volivcev 
dobijo o tem samo infor
macije. Po določenem ča
su, ko bi se volivci na to 
navadili, bi tudt vedeli, za
kaj občina vseh želja ne 
more upoštevati, in odbor
nik bi jih lahko z marsi
čim seznanil. V skupščino 
bi lahko prenesel mnenje 
volivcev. Tako bi bilo delo 
skupščine bolj uspešno, 
med občani pa bi bilo ve
čje zanimanje za zbore vo
livcev.«

ANA VITKOVIČ

V Kočevju že zbirajo za likovni salon

smo si nabrali dovolj doka
zov, da je prav vmešavanje 
cerkve v politiko povzročilo 
veliko gorja. Komunisti se 
bodo zavzemali, da bodo vsi 
občani, se pravi verni in ne
verni, živeli v sožitju.

Nadalje so ugotovili, da je 
delo na kulturnem področju 
v občini zaspalo. Kultura res 
dobiva skromno dotacijo, 
vendar, z ozirom na delo 
kulturnih organizacij, še pre
veliko. Nekateri so predlaga
li, naj bi o kulturi podrob
neje razpravljali na eni pri
hodnjih sej občinske konfe
rence ZK.

Sklenili so tudi, da so za 
vse komuniste v občini ob
vezala stališča občinske kon
ference Zveze mladine o šti-

Prostore dobili, a jih je treba preurediti

Poročali smo že, da je  L i
kovni salon v Kočevju napo
sled le dobil prim ernejše 
mesto za svoje razstave, in 
sicer v zgornjih prostorih  
tržnice, k i so sdcer prazni.

Novi prostori so prim erni,

Bo nadomestilo za K-15 omejeno?
Odkar je bil odpravljen o- 

brazec K-15, s katerim smo 
imeli pravico do 75-odst. po
pusta na železnici, izplaču
jejo delovne organizacije ze
lo različna nadomestila za 
ta obrazec. Bogatejše dajejo 
svojim delavcem več, revnej-

VEČ JIH JE, KOT BI MISLILI

Žalostne zgodbe o dedičih
Lahko bi dosegli, da bi se dediči zanimali za ostarele ljudi, in ne

samo za njih zemljo

Ostala sta sama na kmetiji, ostarela, ne
močna. Zemlja je izpila njuno življenjsko 
silo, prišla so betežna leta, strah vseh 
ostarelih. »Otroci so, hvala bogu, preskrb- 
Veni, Ničesar ne bova nesla v grob. Delala 
bova, kolikor zmoreva. Da bo le za sproti.«

S starostjo prerada pride bolezen, za 
njo pa stroški. Kmetija je resda velika, 
toda zemlja je že nekaj let slabo obdela
na, precej njiv je v pušči. Kdo jo bo pa 
obdeloval! Denarja ni ne za davke ne za 
zdravstveno zavarovanje. Stroške zdrav
ljenja siromašnih prenesejo na občinski 
proračun.

Umre oče, umre mati. Sodišče razpiše 
zapuščinsko razpravo. Takrat se zganejo 
svojci, prihite dediči. Zemlja je večna, do
ber je vsak kos.

Takih zgodb je danes mnogo več, kot 
bi si mislili. Dedičev razen moralne dolž
nosti nič ne sili, da bi poskrbeli za tiste, 
katerih zemljo pričakujejo. Prizadet je 
tklad za zdravstveno zavarovanje in z nji

mi vsi tisti, ki prispevke redno plačujejo, 
prizadet je občinski proračun, ki mora po
ravnati dolgova.

In vendar bi take žalostne primere lah
ko preprečili. Zakon dovoljuje občinski 
zemljiški sklad, kamor bi vpisali del zem
ljišč tistih, za katere je treba plačati zdrav
ljenje ali oskrbo na stara leta.

Ne bi mogli že prej poiskati dedičev 
ter jih resno vprašati, če so voljni plače
vati zdravstveno zavarovanje in prispevati 
za zdravljenje svojih sorodnikov, na kate
rih zemljo računajo? če bi le-ti tako po
moč odklonili, zakaj ne bi s prizadetimi 
starimi ljudmi sklenili pogodbe, da bi ob
čina plačevala, v zameno pa dobila del 
oosestva? To bi bilo pošteno, razen tega 
oa bi omogočilo občini, da bi prodala ali 
dala v zakup zemljo tistemu vaščanu, ki 
je sklenil ostati na kmetiji in živeti od 
nje.

M. L.

še pa m anj. V  posameznih 
prim erih  (to  velja za nekate
ra  uvozno-izvozna podjetja) 
so izplačevali svojim  delav
cem po več sto tisoč starih  
din nadomestila. Da bi od
p rav ili tako velike razlike  
med posameznimi p od jetji 
p ri izp lačilih  nadom estil za 
K-15, se sindikat v Sloveniji 
zavzema za om ejitev tega 
nadom estila. Po dosedanjih 
še neizdelanih predlogih na
dom estilo ne b i smelo b iti 
n ižje  od 300 din in  ne višje  
od 90 d in  na zaposlenega, 
upoštevaje tud i družinske 
člane.

Srečanje mladine 
na Vinici

Za 4. in  5. ju lij Jte na V i
nici napovedano srečanje 
slovenske in hrvaške m ladi
ne. O tem  srečanju so se 
pred kratk im  pogovarjali 
predsedniki občinskih konfe
renc Duga Resa, O zalj, K ar
lovac in Črnom elj. Srečanje 
naj bi tra ja lo  dva dni. Prvi 
dan naj bi p riš li na Vinico  
člani počitniške zveze in ta
borniki, k i naj bi uredili 
tabor, si ogledali Zupančičev 
muzej razstavo NOB, šolsko 
razstavo in razstavo jam ar
jev, zvečer pa bi si ogledali 
film  o etnografskih zanim ivo
stih Bele kra jine. Drugi dan 
bo osrednja prired itev, na 
kateri bo govoril 
K ardelj.

vendar jih  bo potrebno pre
u rediti, da bodo uporabni za 
novi namen. Likovni salon in 
tudi Občinska zveza kultum o- 
prosvetnih organizacij za to 
nim ata dovolj denarja. Pred
stavnika teh dveh kulturnih  
organizacij sta pred kratkim  
obiskala kočevske delovne in 
druge organizacije in jih  pro
sila za pomoč. *

K ot smo neuradno zvedeli, 
je  Likovni salon že dobil za
gotovilo za prva dva prispev

ka: občinski sindikalni svet 
bo dal 1000 din, Trgoprom et 
pa menda pet. Pomoč so 
o bljub ili tudi drugi, vendar 
jo  m orajo prej odobriti sa
m oupravni organi.

Vodstvo Likovnega salona 
namerava nove prostore ure
d iti čim prej, seveda pa m ora 
nabrati dovolj prispevkov. 

Prvo razstavo v novih pro
storih želijo  odpreti ob kon
cu aprila. Ce bo dovolj de
narja, bodo poleg razstavne
ga prostora u redili še pro
dajalno likovnih del.

V Velikih Laščah spet tečaj
M ladi člani Rdečega križa  

v osnovni šoli Primoža T ru 
barja  nam eravajo tudi letos 
spomladi organizirati tečaj

TRGOVSKO
PODJETJE

TKANINA
LJUBLJANA

se priporoča potrošnikom  

na obm očju Dolenjske in 

Bele krajine!

prve pomoči za učene* osme
ga razreda. Vodil ga bo kra 
jevni zdravnik dr. V ik to r 
Ceč.

Lani so m ladi člani RK ra
zen tečaja prve pomoč, p ri
p rav ili v šoli več razstav v 
zvezi z zgodovino in jub ile 
jem  organizacije R K  bojem  
proti alkoholu in tuberkulo
zi. Razstave so dopolnjevala 
predavanja.

V  tednu boja p ro ti alkoho
lizm u in tuoerkulozi so zbra  
li 600 din . Razen tega so sabi
ra li prispevke in z n jim i ob
d arili revnejše učence. P ri
spevali so tudi za izgradnjo  
bolnišnice v B anjaluki, so
delovali v drugih akcijah in 
pomagali p ri higieni ter var
nosti učencev v šoli. L. S.

FOTOGRAFIJA TEDNA
Nekaj spodbudnih besed — in uspeh Je tu! Spet so se 
potrudili naši reporterji in posnetkov nam ta teden 
ni manjkalo. Na žalost nismo niti pri tisku mogli 
upoštevati vseh, ki so prišli v uredništvo šele v torek 
dopoldne. Poskrbite torej, da bodo vaše fotografije 
tega tedna vsaj do ponedeljka pri nas, pa lahko upate 
na nagrado in seveda — na objavo! — Tokrat je 
zmagal France Brus iz Kočevja s posnetkom 1*0- 
MLAD TIK PRED DURMI in prejel nagrado 100 din. 

Edvard Objavljamo ga na 1. strani. Prihodnjič P a  s t e  na ^std  
-ič vi! Ostro oko vam želi UREDNIŠTVO



To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami!

NA ROB PROSPEKTA DOLENJSKE

Dobra vsebina, pomanjkljiv zemljevid
Travna gora je označena 

južno od Ribnice namesto 
zahodno, bliže Sodražici. Da 
pa je napaka še večja, izvira 
na karti Rinža pod Travno 
goro, torej skoraj 20 km dal; 
ko v resnici, se pravi pri 
Slovenski vasi, in je vsega le 
okoli 4 km dolga. Potok Ri
bnicat poln rib, s pritokom 
Sajevec sploh ni včrtan.

Če se povrnem zopet k 
topografskim znakom, je 
znak za kopališče ob Rimi 
pri Kočevju odveč, kcj tu 
sploh ni kopališča. Tum ri
biči ob Bistrici ne bodo za
dovoljni, ker ni ob strugi 
znakov za ribolov.

Vidimo tudi, da je Ribni
ca (pa tudi nekateri drugi 
kraji) označena kot mesto, v 
resnici pa je bila največji 
trg. Sodražica, ki je tudi bi
la trg, je označena kot na
selje in ima enak znak kot 
Nova Štifta, ki ima samo 
dve hiši in cerkvico Kot na
selje je označena tudi Ko
stanjevica, čeprav je bila že 
leta 1252 proglašena za me
sto. mimo tega pa je trenut
no eden izmed najbolj ži
vahnih krajev na Tclenj- 
kem. čeprav je v Sodražici 
precej gostišč, lepa smuči
šča in vlečnica, ne najaeš na 
karti nobenih znakov zanje.

Tudi planinci bode prese
nečeni. V besednem delu pro
spekta pod »Planinski odme
vi« najdeš dom na Grmadi 
in dom na Stojni pri Jeleno
vem studencu, vendar nobe
den na karti ni označen in 
jih bo tuji planinec zaman 
iskal.

Je še več spodrsljajev, ven
dar ni namen tega sestavka.

da bi zašel v drobnarije. 
Priznati pa moram, da je 
prospekt slikovno in vsebin
sko res odličen. Pomanjklji
va karta — za naš predel — 
pa delno kvari celoten vtis 
in uspeh prospekta. Kljub 
vsemu Dolenjski turistični 
zvezi lahko čestitamo.

A. ARKO, KOČEVJE

Javna tajnost 
hranilnih vlog

Tajnost hranilnih in osta
lih vlog je po zakonu za
jamčena, poslovne banke 
pa so dolžne poskrbeti za 
izvajanje tega predpisa.

V Kreditni banki in hra
nilnici Kočevje je tajnost 
hranilnih vlog uradno za
jamčena, neuradno pa ni. 
Razlog je, da poslovni pro
stori likvidature niso pri
merni. Dober opazovalec, ki 
ga ti podatki zanimajo, se 
lahko postavi ob okencu li
kvidature in v nedogled 
spremlja delo uslužbenk. 
Tako bo lahko videl, kakšne 
vsote denar> kdo dvigne, 
predvsem pa( koliko denar 
ja ima vlagatelj še na »zalo
gi«, se pravi na knjižici.

Do tega lahko prihaja, ker 
med uslužbencem banke in 
pogledi strank ni ta kg ime
novane »varnostne« pregrade.

Prav bd bilo, da bi po
družnica Kreditne banke v 
Kočevju storila potrebne za
ščitne ukrepe in se take 
izognila morebitnim »nevšeč
nostim«, ki bi sicer lahko 
nastale.

Lončari že 40 let
Zadnji sejem na Veseli 

gori prt Šentrupertu sem 
obiskal, da bi zastavil ne
kaj vprašanj lončarju, ki 
je tam prodajal svoje iz
delke.

»Kje dobite glino?«
»Kopljem jo v gozdu, 

streljaj od Rake, kjer sem 
doma.«

»Imate pri delu tudi po
močnike?«

»Posodo delam sam.«
»Se vam to izplača?«
»Sicer ne bj delal.«
»česa prodaste največ?«
»Ljudje radi kupujejo 

moje izdelke, najraje pa 
cvetlične lončke.«

»Koliko časa morate po
sodo sušiti, da Jo lahko 
žgete?«

»Pozimi teden dni, po
leti manj.«

»In koliko se vam je po
bije ali drugače uniči, pre
den je narejena?«

»Ena petina.«
»Kakšno orodje uporab

ljate in koliko naredite na 
dan?«

Zelo lep barvni turistični 
prospekt je izdala Dolenjska 
turistična zveza Novo mesto 
v 70.000 izvodih. Slikovni ma
terial je posrečeno izbran, 
barvni tisk je lep in besedi
lo zgoščeno. Skratka: pro
spekt, kakršnega smo si že 
dolgo želeli.

Zal pa ni mogoče mimo 
napak, ki niso samo tiskar
ske, temveč so bile narejene 
že pri pripravi. Navede, bom 
napake na zemljevidu za naš 
konec, se pravi Kočevsko.

Ko se poslužiš legende, vi
diš, da predstavlja debela 
bela črta asfaltno cesto. Ne
malo se začudiš, ko vidiš, du 
je na karti taka črta oa Žle
biča preko Nove Štifte na 
Travno goro. Začudil se bo 
pa tudi turist, če se bo za
nesel na to karto, ko bo vi
del, da mu bo na odcepu na 
Vinicah proti Novi Štifti 
zmanjkalo asfalta.

Pojasnilo »stroge
ga šoferja«

Na nepodpisani članek »Strogi 
Šofer« v Dolenjskem listu z dne 
12. marca 1970. ki ga avtorici ni
sta podpisali in sta ostali anonim
ni, čeprav ju  poznam, dajem na
slednje pojasnilo:

Omenjenega dne je zapadlo od 
25—30 cm snega, zato sem pripe
ljal z nekajminutno zamudo de
lavce druge izmene pred NOVOLES 
v Stražo. Tam je že čakala sku
pina delavcev iz prve izmene, da 
jih odpeljem v Novo mesto. Ko 
so potniki izstopili, sem izstopil 
tudi jaz in čakajočim povedal, naj 
ne vstopajo, dokler ne obrnem. 
Zaprl sem zadnja vrata. Med tem 
časom sta pri prednjih vratih 
vstopila dva tovariša, ki pa me 
pri obračanju nista ovirala, ker 
sta sedla. Ko sem pričel obračati, 
sta užaljeni potnici odprli zadnja 
vrata in stali na stopnicah pri od
prtih vratih.

Odprta vrata pa so me ovirala 
med obračanjem, saj bi lahko pri
šlo do nesreče. Zato sem šel k 
zadnjim vratom, prijel potnici za 
roko in Ju odstranil od vrat, da 
sem jih lahko zaprl in obrnil avto- 
bus.

Pri svojem delu ne delam raz- 
lik med potniki, delajo jih sami 
s svojim nediscipliniranim obna
šanjem. Toliko v pojasnilo.

Vprašujem pa, kdo bi odgovar
jal tedaj, če bi med obračanjem 
prišlo do nesreče: ali potnici ali 
»strogi šofer«? In kakšen članek 
bi se pojavil tedaj v časopisu?

Ob koncu še vprašanje uredni
štvu: zanima me, ali v tem čašo- 
pisu objavljate le kritične članke, 
saj pohvalnih zasledimo le malo 
ali nič, čeprav vem, da tudi taki 
prihajajo v uredništvo. Prosim, 
odgovorite na to vpra&anje javno, 
da ne bodo pisci pohvalnih član- 
kov po nepotrebnem izgubljali 
časa. ker po vsej verjetnosti taki 
Članki končajo v uredniškem ko
šu, in ne v časopisu.

Franc Kum 
šofer GORJANCEV 

Novo mesto

OPRAVIČILO IN POJASNILO 
UREDNIŠTVA DL: Najprej se
moramo opravičiti, ker omenjeni 
prispevek ni bil podpisan. Podpis 
F. C., Novo mesto, smo namreč 
v tiskarni naročili, pa Je potem 
po naši krivdi izpadel. Kar zadeva 
pohvalna pisma o šoferjih, imamo 
čisto vest: do zdaj so bila še prav 
vsa objavljena! Ce Jih Je res manj 
kot kritičnih, pa mora tovariš 
Kum poiskati vzroke drugje.

»Stroj za predelavo gli
ne ter različne modele. Na 
dan naredim okoli 20 po
sod. Vse delam ročno. 
Pripravo vrtim z nogami.«

»Kdaj ste začeli s tem 
delom?«

»Za lončarja sem se šel 
učit, ko sem bil star 14 
let. Od tedaj lončarim že 
40 let. Tudi na sejme na 
Veseli gori bom še priha
jal, dokler bom mogel.«

BRANKO MARKELJ C 
novinarski krožek 

os. šola Šentrupert

PRIPIS UREDNIŠTVA. 
Dragi mladi prijatelji, čla
ni novinarskega krožka! 
Vaš sodelavec Branko je 
lepo napisal razgovor z 
lončarjem, navedel pa ni, 
kdo je bil ta lončar. To
rej nj izpolnil enega naj
važnejših zahtev novinar
skega sestavka, ki mora 
odgovoriti na vse »K«: 
Kdo, Kje, Kaj, za-Kaj, 
Kdaj. Pa drugič!

Kaj je pravo bogastvo
Stala sem na vaškem gri- časih pri nas ni nihče vre-

ču in premišljevala o boga
stvu, ki osrečuje ljudi.

Nisem učena, zato morda 
ne bi smela pisati takih vr
stic, upam pa, da mi boste 
oprostili drznost.

Pravijo, da je sto ljudi 
sto čudi. Dostikrat opazu
jem ljudi, ki so zares boga
ti, in jih občudujem, ko pa 
vidim, da ne znajo ceniti 
pravega bogastva, se mi za
smilijo, čeprav v današnjih

RAZGOVOR Z JUSTINO JAGODIČ

Velike Lašče so stare 500 let
Leta 1469 je bila uničena naselbina Villa Laziš, leto kasneje pa so bile 
v njeni bližini ustanovljene današnje Velike Lašče -  Tu mimo so že pod 

Rimljani vodile ceste proti Trstu, severu in vzhodu

Zima se poslavlja, a kot nalašč je polmetrska piski pa so se po končani 
snežna odeja prekrila vso pokrajino, ko sem se odlo- vojni žal izgubili. V pomoč 
cil, da obiščem Justino Jagodič iz Velikih Lašč ki 
zbira gradivo o zgodovini Velikih Lašč.

Pijače dovolj, 
časopisov pa nič

Potniki, ki potujejo iz Ko
čevja na vse strani z avto
busi, pogrešajo na avtobusni 
postaji prodajalca časopisov, 
revij in cigaret, pa tudi dru
gih drobnih izdelkov, ki Jih 
sicer prodajajo trafike. Res 
je, da so blizu gostilne in ho
tel, vendar vsak potnik ne 
zaide vanje. Seveda v gosti
ščih tudi nimajo vsega, kar 
potnik potrebuje. Točilnica, 
ki je v kiosku na avtobusni 
postaji, zaradi bližine ostalih 
gostiln po mojem mnenju ni 
potrebna. Ce hoče potnik ča- 
sopis, mora zdaj daleč ponj. 
In to zamudno pot bi mu 
lahko prihranil kiosk na av
tobusni postaji, Če bi ga pre
uredili v trafiko, ki bi pro
dajala tudi časopise!

Potnik

Kaj vas je napotilo, da 
zbirate to gradivo? Bo kakš
na prireditev ob 500-Ietnici
Lašč?

Po zgodovinskih virih bo
do letos Lašče stare 500 let, 
vendar še ne vem, če bo ob 
tej priložnosti kakšna slav
nostna prireditev. Ce bo, bi 
na njej rada sodelovala z 
zgodovinskim gradivom; ki 
sem ga zbrala. Zgodovina me 
že dolgo privablja. Marsika
teri stvari sem hotela ugo
toviti preteklost. Nekatero 
gradivo sem zbirala tudi v 
svoje zadovoljstvo. Sele v 
zadnjem obdobju sem skle
nila opisati zgodovino Veli
kih LašC in okolice, kajti 
kraj brez nje ni bil pomem
ben, razen v literaturi, saj 
so tu zrasli Trubar, Levstik 
in Stritar.

čem u boste posvetili naj
več pozornosti? Morda vas 
je pri zbiranju gradiva kaj 
presenetilo?

Začeti bo treba z najsta
rejšo dobo, saj so bili že 
takrat naši kraji naseljeni. 
Imena in malenkostni ostan
ki nas še spominjajo na 
gradbišča, prve naselbine, 
na posameznih vzpetinah. 
Pomembne so bile rimske 
ceste, ki so vodile iz Trsta 
prek Notranjske in Blok ter 
naših krajev na sever in 
vzhod. Zanimivo Je. da so 
vodila pota po grebenih hri
bov, in ne po dolinah kot 
danes. Nekatera so bila bolj 
strma, ker takrat niso upo-

rabljali voz, saj so tovorili.
K aj pa srednji vek in Tur- 

jačanl?
Prav gotovo ne bo mogo

če prezreti fužin ob reki, ki 
se danes imenuje Raščica. 
Uničili so jih Turki. Leta 
1469 so uničili leseno nasel
bino Villo Laziš, ki je bila 
bolj severovzhodno od da
našnjih Velikih Lašč. Velik 
je bil vpliv gosposke, zlasti 
Turjačanov, vendar zgodovi
na ni bila taka, kot je mar
sikje napisano, in bo treba 
še marsikaj preveriti.

Kako je  z zbiranjem  doku
mentov?

Nekoliko mi pomaga se
znam literature, ki jo je upo
rabljal bivši župnik v poko
ju Franc Žužek. Njegovi za-

Kje je Dnevnik?
Že skoraj mesec dni priha

ja Ljubljanski dnevnik v Ko
čevje z zamudo, kar povzro
ča precej negodovanja. Dnev
nik pogrešajo tudi ljudje s 
podeželja in drugih krajev, ki 
se vozijo na delo. Ljubljanski 
dnevnik je za branje na poto
vanju zelo primeren, ker je 
manjše razsežnosti, razen te
ga pa tudi zanimiv Prizadeti 
prosimo; naj prodajalci časo
pisa skupaj s prodajno službo 
Dnevnika zagotovijo, da bo 
ta časopis v prodaji v Ko
čevju vsak dan najkasneje do 
14. ure.

BRALEC

so mi razne kronike, zgodo
vinski spisi in tudi znani 
slovenski zgodovinarji, ki 
mi dajejo pomembne nasve
te. Zbiranje podatkov pote
ka počasi in je treba marsi
katero misel dobro pretehta
ti, kajti slog tedanjih piscev 
ne ustreza današnjemu. De
lo mi olajša dobro znanje 
nemškega jezika, saj je ve
liko gradiva v nemščini. Za 
radi obsežnosti bom delo 
končala verjetno šele jeseni.

Se ljud je zanimajo za vaše 
delo?

Seveda. S komer govorim, 
me z zanimanjem posluša, 
razen tega pa še sprašuje za 
zgodovinske podrobnosti o 
svojem kraju.

LOJZE SEVER

Ne od danes 
do jutri!

Dragi urednik!
Prosim, da objavite moje 

pismo kot opozorilo našim 
delavcem, ki odhajajo na de
lo v tujino.

Vsak naj se zaveda, da tu 
ni doma in da v tujini ne mo
re živeti, če ne dela. Neka
teri naši delavci, ki so prišli 
sem, niti ne pomislijo na svo

đen usmiljenja, če je zdrav 
in mlad. želim si, da bi mo
gla povedati tem ljudem, kaj 
je res pravo bogastvo.

Želim si, da bi spoznali 
človeka, ki bi jim mogel to 
povedati. Jaz sem ga spo
znala v radijski oddaji de
set minut pred sedmo uro 
zjutraj. Skoraj vsak dan, ka
dar odprem radio, slišim kaj 
zase. Tudi drugi ljudje bi 
lahko slišali potrdilo, da so 
na pravi poti. Tistim pa, ki 
poslušajo, pa ne slišijo, gle
dajo, pa ne vidijo, je ta ob
daja seveda odveč.

Nekoč pred leti sem v ne
kem časopisu brala na prvi 
strani, da je človek naše 
največje bogastvo. Te bese
de ja izgovoril naš dragi 
maršal Tito in o tem ni tre
ba dvomiti. Ta dragoceni 
stavek sprejmimo v svoja sr
ca in se ga spomnimo, ka
dar nas premaguje skušnja
va in nevoščljivost in bi ho
teli škodovati bližnjemu s 
kakšno hudobijo.

želim si tudi, da bi se na
šel človek, ki bi te besede 
ovrednotil, saj bi to koristi
lo nam, ki smo doma, in ti
stim, ki so nekje zunaj na
ših meja.

Dolenjskemu listu in vsem 
bralcem lep pozdrav z belo
kranjskih gričev!

LOJZKA M.

je družine doma. Po stari 
navadi živijo iz meseca v me
sec in so nekateri še vedno 
brez dela in brez stanovanja. 
Prosjačijo za hrano in preno
čišče in večkrat spijo pod 
vedrim nebom. Taki, ki na 
delo v tujino ne odidejo a 
resnimi nameni, naj raje os
tanejo doma.

Vsem bralcem Dolenjskega 
lista lep jx)zdrav!

PETER KOVAČIČ. 
714 Ludvigsburg, 

Nemčija

Kako pa na 
črpalkah?

V časopisih dostikrat be
rem, da si nekatere občine 
zelo prizadevajo, da bi čim 
bolj ustregle dolačim in tu
jim gostom, ki prihajajo k 
nam na počitnice. Zato naj 
bi bila hitra tudi postrežba 
na bencinskih črpalkah, da 
se ne bi dogajalo tako, kot 
se je zgodilo meni v Črnom
lju.

Lani junija sem se pri
peljal na črpalko po bencin, 
toda delavcu se ni mudilo, 
da bi me postregel. Ko so za 
menoj pripeljali c drugi voz
niki, je pohitel k njim, me
ne pa še pogledal ni, če
prav sem čakal že pet mi
nut. Nejevoljen sem odpe
ljal naprej, on pa je ta dan 
prodal 50 l bencina manj, 
kot bi ga lahko.

Ne vem, ali mu ni bila 
všeč moja francoska registra
cija ali pa jaz. Vsekakor pa 
s tako postrežbo tuji gostje 
ne bodo zadovoljni.

TOMAŽ TOMAŽI* 
18 me Jeannette 

10 Troyes — Francija

Umirajočih kmetij je vedno več

NI NUJNO,
da se uredništvo Dolenj
skega lista strinja z vse
mi sestavki, ki so objav
ljeni na tej strani. — K 
prispevkom, ki Jih pošilja
te za objavo v našem te
dniku, pripišite svoj celi 
naslov, sicer ne pridejo v 
poštev za tisk. Na poseb
no željo pisca lahko osta
ne njegovo pravo ime za 
javnost tajno (podpisali 
ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor 
pa (e pred sodiščem za 
resničnost napisanega od
govoren predvsem sam.

UREDNIŠTVO DL

Doživljamo žalostno poglav
je našega kmetijstva. Nekdaj 
trdni kmečki domovi, steber 
našega naroda, danes propa
dajo. Ali se ni vredno zami
sliti nad usodo slovenskega 
kmeta? Mnogi starši, ki so 
zredili po 5 do 8 ali še več 
otrok, so ostali zdaj sami v 
podirajočih se hišah in ža
lostno gledajo, kako propada
jo sadovi njihovih žuljev in 
žuljev mnogih rodov.

Kje naj iščemo krivdo? 
Kdo bo odgovarjal za ža
lostno usodo našega kmetij
stva? V prvi vrsti so krivi 
preveliki davki in druge da
jatve, za tem pa še nizke 
cene kmetijskih proizvodov. 
Vsak mladi človek si raje 
poišče delo v tovarni, kjer 
bo delal 8 ur na dan in do
bro zaslužil. To je boljše in 
laže, kot pa prevzeti posest
vo, garati od zore do mraka 
in še za davke težko spraviti 
skupaj.

Ali ni škoda, da toliko mla
dih ljudi išče zaslužek v tu

jini? Svoje moči razdajajo ti
stemu narodu, ki je hotel 
z železno nacistično peto po
teptati naše ljudi. Z veseljem 
gredo v tujino in se vdinja- 
jo za hlapce tujcem, saj tam 
dobro zaslužijo in se lahko 
vrnejo z avtom. Komu je še 
mar, če sta ostala doma oče 
in mati sama na kmetiji?! 
Kaj zato če po njivah raste
ta osat in robida, saj se v 
tujini dobro zasluži, doma pa 
bi bilo treba delati samo za 
davke!

Kako dolgo bo šlo še ta
ko naprej? Ali ne bi kazala 
malo več razmišljati o zaseb
nem kmetijstvu? Vsak dan 
je pri nas vedno več takih, ki 
kruh kupujejo, in vsak dan 
manj takih, ki ga pridelu
jejo. In celo to je pozablje
no, da so prav kmetje v ča
su NOB in revolucije največ 
žrtvovali in prispevali. Danes 
so najbolj zapostavljeni.

MARIJA Z ARABEC 
Ilmeljčič 24 

p. MIRNA PEO
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19. m arca je  bila uspeš
na letna konferenca kra
jevne organizacije Rdeče
ga križa v Velikih Laščah. 
Konference se je udeležilo 
nad 70 članov, čeprav so 
bile zaradi m uhastega vre
m ena slabe prom etne zve
ze.

Na konferenci smo slišali 
poročila o delu, ki ga v dve
letni mandatni dobi ni bilo 
malo. Vendar je uspehe gre
nila misel na lansko neuspe
lo krvodajalsko akcijo: ude
ležilo se je le 56 darovalcev.
V zadnjih letih je bilo po-

Teleta privezujejo
Kmetijska zadruga Velike 

Lašče odkupi zelo malo te
let, ker so jih kmetje začeli 
zaradi ugodne cene živine pri
vezovati. Tako je zadruga 
odkupila lani za zakol kar 
200 telet manj kot leta 1968. 
Tudi letos kmetje nadaljuje
jo s privezovanjem telet. Ta
ko računajo, da bo v mesni
cah še manj teletine, ker 
kmetje raje rodijo plemensko 
in pitano živino. Vendar bi 
morali pristojni organi stori
ti odločne ukrepe, da cene 
na trgu z živino v bodoče ne 
bodo več tako občutno niha
le, kot so doslej.

vprečno 120—150 darovalcev 
krvi iz Velikih Lašč, Turja
ka, Roba in Karlovice.

Akcija ni uspela verjetno 
zaradi premajhnega sodelo
vanja med krajevno organi
zacijo, podmladkom na šoli 
in zdravstveneim osebjem v 
krajevni ambulanti. Neuspe
ha je delno kriv tudi razpad 
obratov »Angore« in LIP 
Podpeč v Velikih La
ščah. V obeh obratih je bi
lo zaposlenih največ mladih 
ljudi — krvodajalcev. Po va
seh pa je mladih malo.

Novi odbor si je razen kr
vodajalske akcije, ki bo le
tos 18. maja, zadal še, da 
bo pomagal socialno šibkim 
občanom, zlasti otrokom, V 
ta namen bodo pri ustano
vah in posameznikih zbirali 
prispevke. Z zbranim denar
jem bodo omogočili pomoč 
socialno šibkim in letovanje 
bolnim otrokom v letoviščih 
Rdečega križa.

Po končani letni konferen
ci sta predavala dr. Viktor 
čeč o boleznih sečil in obo
lenjih grla pri otrocih, dok
tor Lado Andolšek pa o negi 
in okvari zob pri otrocih.

Končno so še ugotovili, da 
je bilo na predavanju malo 
mladih staršev, čeprav bi

jim ta zanimiva predavanja 
zelo koristila.

L. S.

Zopet sadike
Tudi letos bo kmetijska za

druga Velike Lašče prodaja
la sadike jablan in hrušk. 
Dobili jih bodo iz Sevnice, 
ko bo izginil sneg. Zadruga 
proda vsako leto okoli 1000 
sadik, največ jablan.

Povpraševanje po 
krmilih

Medtem ko v preteklih le
tih kmetijska zadruga Veli
ke Lašče ni prodala kaj do
sti krmil, jih je lani kar 
40 ton. Vse kaže, da jih bodo 
letos prodali še občutno več 
Čeprav je šele marec, so 
kmetje kupili že 30 ton moč
nih krmil. Kmetje jih prid
no kupujejo, ker sc spozna
li, da so ostale možnosti (se
lekcija živine itd.) že tako 
izkoristili^ da mlečnost krav in 
tolščobno stopnjo mleka lah
ko izboljšajo le še, če živi
no krmijo z močnimi krmi
li. Zaradi velikega povpraše
vanja ima zadruga vedno na 
zalogi krmila za molznice, 
pitance in teleta

Sončna nedelja je  marsikoga zvabila na izlet- Tudi številni Ljubljančani so obi
skal! Turjak, čeprav so bile bližnje vasi še pod debelo snežno odejo. Pred zadruž
no gostilno v vasi Turjak je bilo težko najti prazen prostor za železnega

konjička (Foto: F- Modic)

ZAKAJ TAKO?

Železnina v slabih prostorih
Poslovalnica MERCATORJA je stara, skladišča pa so raztresena po skoraj 

vseh Laščah -  To odbija kupce, trgovcem pa otežuje delo

Trgovsko podjetje MERCATOR iz Ljubljane ima 
v Veljkih Laščah združeni poslovalnici »železnina« 
in »Hrana«, k jer prodajajo železnino, km etijske in 
gospodinjske stroje, gradbeni, električni in instala
cijski m aterial, pohištvo, skratka: razne tehnične 
predmete, razen hrane in tekstila.

Trgovina je znana že leta 
in leta, ko jo Je vodil še 
prejšnji lastnik in poznejši 
poslovodja Polde Sega. Ta 
je imel pripravljene tudi na
črte za novo trgovino in 
mehanično delavnico. Ko je 
umrl, njegovih načrtov ni 
nihče uresničil.

Stalni kupci so iz Velikih 
Lašč in okoliških vasi ter 
Roba, Karlovice in Dobre- 
polj. Ker so dobre promet
ne zveze, pride sem precej 
kupcev tudi iz drugih kra
jev, saj je to edina trgovina 
te vrste med Ljubljano in 
Ribnico. Po vrednosti pro
dajo največ gradbenega in 
instalacijskega materiala, na

to pa gospodinjskih stroj'ev 
in drugega.

Prodajni prostori in skla
dišča niso primerni, saj ne 
ustvarjajo pogojev za razvoj, 
ki ga terja sodobna trgovi
na. Oprema je zastarela, 
prostori, ki so ponekod vla
žni in kvarijo blago, pa so 
razstreseni po raznih poslop
jih v naselju. Nekatero bla
go hranijo celo v drvarnici. 
Taka razdrobljenost zahteva 
od prodajalcev veliko teža
škega dela. zlasti pozimi, ko 
se je treba prebijati skozi 
sneg. Tudi dostop do trgo
vine je slab, utesnjen med 
glavno cesto in zidovi hiš. 
Za večja vozila pa so neka

teri prostori celo nedostopni 
in morajto zato težke kovin
ske predmete ročno preto
varjati.

Laščam je potrebna sodob
na trgovina. Kupci hočejo 
blago videti, vedeti zanj, 
zdaj pa jih neustrezni lokal 
odbija. Morali bi povečati 
prodajne in skladiščne pro
store ter jih združiti pod eno 
streho. V večjih in boljših 
prostorih se blago tudi ne bi 
kvarilo, lokal pa bi pridobil 
na pomenu.

LOJZE SEVER

Grosupeljsko podjetje MOTVOZ IN PLATNO preusmerja proizvodnjo na umetna 
vlakna. Na sliki je stroj za predelavo propilenskega granulata v propilenska vlak- 
na. (Foto: M. Vesel)

MOTVOZ IN PLATNO LANI POSLOVAL Z DOBIČKOM

V Motvozu preusmerjajo proizvodnjo
Namesto predelave konoplje, ki izumira, bodo v grosupeljski tovarni vse 

bolj preusmerjali proizvodnjo v predelavo polipropilena

Grosupeljska tekstilna to
varna Motvoz in platno, po 
številu zaposlenih drugo naj- 
večje podjetje, bo letos še 
bolj preusmerila svojo proiz
vodnjo. Tovarna se namreč 
ukvarja z dvema dejavnost
ma: predelavo konoplje v
prejo, motvoze in vrvi in iz
delovanjem vreč iz umetnega 
vlakna, za katere je osnov
na surovina polipropilen.

»Mati in sin«
Dramski odsek gasilskega 

društva iz Stične se je do
mačinom predstavil s kmeč
ko dramo v treh dejanjih 
»Mati in sin«. Prizadevni ga
silci, ki so jo v prostem ča
su naštudirali, bodo z njo 
gostovali tudi v drugih kra
jih v občini. Vsekakor je 
kulturno življenje v grosu
peljski občini prav razgiba
no, saj skoraj ne mine te
den, da ne bi amaterski gle
dališčniki iz Stične, Šentvi
da ali drugih krajev nasto
pili na domačih odrih.

Lani je konopljena proiz
vodnja predstavljala 70 od
stotkov vse proizvodnje pod
jetja, ki je ustvarilo 26 mi
lijonov celotnega dohodka. 
Največ te surovine dobijo iz 
Vojvodine, konoplje pa do
bijo vse manj in bo tovrst
na proizvodnja počasi izumr
la. Za 420-članski kolektiv, 
ki ga sestavlja več kot dve 
tretjini žensk, je bila za
to preusmeritev proizvodnje 
nujna.

Poprečni osebni dohodek je 
bil lani 720 dinarjev, konec 
leta pa je že dosegel blizu 
900 dinarjev. Razmerje med 
osebnimi dohodki in skladi. 
je bilo 80:20 odstotkov, od 
celotnega dohodka v vredno
sti 26 milijonov dolarjev pa 
je šlo 30 odstotkov izdelkov
v izvoz. Podjetje je poslova
lo z dobičkom, medtem ko 
je še leto dni poprej imelo 
izgubo. Z lanskim dobičkom 
so vso izgubo pokrili. Raču
najo, da bodo letos proiz
vodnjo povečali skoraj za

tretjino, podobno pa bo na
raščal tudi izvoz. Vse svoje 
izdelke bodo izvozili na kon
vertibilno področje.

Grosupeljski MOTVOZ ima 
precejšnje težave z nelikvid
nostjo; čeprav v dogovoru 
z jugoslovanskimi proizvajal
ci motvozov in vrvi čakajo 
na plačilo po dva meseca, 
jim veliko število kupcev ne 
plača izdelkov niti v tem ča
su. Zraven tega jih precej 
bremenijo tudi anuitete. 2e 
v letu 1968 so za novo pro
izvodnjo nakupili za štiri 
milijone dinarjev strojev. V 
bodoče pa bodo morali skr
beti zlasti še za nove stro
kovnjake. Zavedati se je 
namreč treba, da so grosu
peljski poskusi v predelavi 
polipropilena šele začetek.

Misliti bo treba na občane
Vse več je ostarelih kmetov, ki so potrebni 
socialne pomoči -  Skrbeti za razvoj kmetijstva

Socialistična zveza v gro
supeljski občini bo v bodo
če morala bolj delati in ži
veti z ljudmi, pravijo v Gro
supljem. Ko krepijo krajev
ne skupnosti, slabijo delo 
krajevnih organizacij* SZDL. 
Da bi se temu ognili, bodo 
poiskali novo vsebino dela. 
Namesto reševanja takih te
žav, ki jih rešujejo tudi kra
jevne skupnosti, bodo več 
pozornosti posvečali člove
škim težavam.

V občani je vse več osta
relih kmetov, ki jih mučijo 
hude socialne težave. Ko so 
leta 1963 ugotavljali število 
volivcev, je bilo kar v petih 
vaseh število prebivalcev ena
ko številu volivcev. Zlastd v 
vaseh, ki mejijo na litijsko 
občino, se je stanje kvečje
mu še poslabšalo. Stari 
ljudje pa ne morejo več smo
trno obdelovati zemlj’e in vse 
več je zato takih, ki potre

bujejo socialno pomoč. To 
velja še toliko bolj, ker je 
kar tretjina prebivalcev kme
tov druga tretjina pa je na 
pol ’ kmetov in na pol delav
cev. Od kmetijstva torej ži
vi še veliko ljudi, zato bo
do morali posvečati več po
zornosti tudi reševanju in 
razvoju kmetijstva.

Od Ljubljane do 
Grosupljega je 

daleč
Od Grosupljega do Lju

bljane je krajša pot kot 
v obratni smeri. Dokaz za 
to trditev so kar prebival
ci Grosupljega, veliko se 
jih vozj na delo v Ljub
ljano. Drugače pa je, ka
dar bi rad zaposlovali 
strokovnjake v grosupelj
ski občini. Čeprav je iz 
prestolnice le nekaj več 
kot 20 kilometrov, skoraj 
ne morejo dobiti potreb
nih strokovnjakov. Kljub 
asfaltu je bržkone pot za 
sposobne v majhen kraj 
predolga. . .

Več turističnega poguma!
Turizem napreduje tudi v grosupeljski občini

Turizem napreduje tudi v 
grosupeljski občini: do prve
ga julija letos bi po pogodbi 
morali odpreti novi motel na 
grosupeljskem priključku av
tomobilske ceste, ki ga za 
ljubljanski Turist hotel gra
di Obnova. Motel bo med 
najsodobnejšimi ob avtomo
bilski cesti, saj bo Imel tu
di prenočišča, uredili bodo 
kamping in zgradili plavalni 
bazen.

To pa letos ne bo edina 
turistična novost v občini, 
saj bodo do turistične sezone 
uredili tudi razsvetljavo v 
Taborski Jami, mislijo pa še 
na nekaj prenočišč v tam
kajšnji restavraciji.

Polževo Je bilo in je še naj
pomembnejši turistični ob
jekt v občini. Pravijo pa, 
da bodo morali na Polževem 
pogumneje ukrepati. Zlasti 
pozimi bi lahko bolje izko
ristili bližino Ljubljane in z 
vlečnico ali žičnico še bolj 
približali čudovita smučišča. 
Sneg namreč na severnih po
bočjih ostane zelo dolgo, za 
rekreacijsko smučanje pa je 
nešteto lepih smučin. Brž
kone bo Polževo turistično še 
bolj zaživelo, ko bo urejen 
muzej v Podsmreki. Takrat 
bodo nedeljski izletniki lah
ko koristno povezali svoj od
dih z ogledom razstavljenih 
zbirk.

Z OBČNEGA ZBORA RK V LAŠČAH

S krvjo rešujemo, ne z denarjem!
Lani nad polovico manj krvodajalcev kot v preteklih letih -  Zbirali bodo 

za socialno šibke -  Predavala sta dr. čeč in dr. Andolšek
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VOLITVE DELAVSKEGA SVETA UMI. V vseh oddelkih združene 
strojne industrije (UMI), v katerem so podjetja ZMAJ, IKARUS, IMT, 
ITM in 21. MAJ, so volili predstavnike v prvi delavski razred podjetja. 
14.700 delavcev tega giganta strojne industrije je izvolilo 99 predstav* 
nikov v svoje samoupravijalsko telo (slika zgoraj) — JUGOSLOVAN
SKA PODJETJA NA SEJMU V LEIPZIGU. Na spomladanskem leipzi- 
škemu sejmu od 1. do 10. marca je na 350.000 kvadratnih metrih raz
stavnega prostora sodelovalo okrog 10.000 podjetij iz 65 držav. Med 
številnimi jugoslovanskimi proizvajalci je nastopilo tudi združeno 
podjetje ISKRA iz Kranja (spodaj).

PRVO SREČANJE ŠEFOV DVEH NEMČIJ. 
Pretekli teden sta se prvič v zgodovini dveh 
nemških držav srečala šefa vlad Vzhodne in 
Zahodne Nemčije — Willy Stoph in Willy 
Brandt — v vzhodnonemškem mestu Erfurt. 
Na sliki zgoraj: oba Willyja se rokujeta na 
železniški postaji v Erfurtu. — PO VESTEH 
IZ GLAVNEGA MESTA KAMBODŽE sta na
cionalna skupščina in kraljevski svet odstavi
la šefa države princa Norodoma Sihanuka 
(slika desno). Med tem državnim udarom je 
bil princ Sihanuk v Moskvi, od koder je od
potoval v Peking. V obeh mestih so izgnancu 
pripravljeni nuditi zavetje.

SLOVO OD DUBROVNIŠKEGA TRAMVAJA. 
Stari dubrovniški tramvaji, ki so desetine let 
vozili potnike od Lapada in železniške postaje 
do Pila, so odšli 20. marca za zmeraj v pokoj. 
V poslednjih treh letih so tramvaji v Dubrovni
ku prepeljali 12,5 milijona potnikov. Zadnjih ne
kaj ur so se potniki za slovo lahko vozili po 
mestu brezplačno (slika zgoraj).

VEČER OPERNE ZVEZDE. 
V gledališkem muzeju v Beo
gradu so imeli ljubitelji ope
re nedavno izredno prilož
nost, da spet slišijo našo 
proslavljeno primadono Me
lanijo Bugarinović. Na im
proviziranem koncertu je Me
lanija Bugarinović za svoje 
oboževalce pela arije, ki so 
ji prinesle slavo v domovini 
in na številnih gostovanjih 
po vseh večjih opernih odrih 
sveta. Na sliki levo: večer 
Melanije Bugarinović v gle
dališkem muzeju. — KAJ 
NEKI SI IMATA POVEDA
TI? »Olimp«, štiriletni konj, 
je velik prijatelj s svojim 
čuvajem, vendar včasih tudi 
bolj žolčno razpravljata o 
kakšnih »spornih vprašanjih« 
(slika desno). Izid tega raz
govora nam ni znan . . .



Prvoaprilska potegavščina? Ne, kje pa! - Prvoaprilska potegavščina? Ne, kje pa! - Prvoa

NA POTI K SLAVI
Sejem filmske naivnosti

Talent je pogostokrat premalo na poti k slavi. Gle
dalce je treba opozoriti nase. Danes to najlaže nare
dite, če se slečete- Tako dela tudi novosadska pesnica 
in slikarka Katarina Ladik, ki običajno ob branju 
svojih pesmi ali razstavah svojih slik sprejema goste 
izredno pomanjkljivo oblečena. In do kje so priprav
ljena iti v svojih prizadevanjih, da bi postala slavna, 
dolenjska dekleta? (Foto: Tanjug).

Veselje do filma
Bilo je v soboto, zadnjega 

januarja letos, ko je v na
šem uredništvu zazvonil te
lefon. Oglasil se je zaskrb
ljen ženski glas: »Ali ste že 
začeli snemati? Je že prepo
zno? Lahko naša Mojca še 
pride?«

Razmišljati mi ni bilo tre
ba dosti in kar takoj sem 
lahko odgovoril: »Seveda, sa
mo hitro naj stopi!« Bil je 
to pogovor o možnostih za 
snemanje filma, kajti zadnji 
januarski četrtek smo na na
ši mladinski strani objavili 
oglas pod naslovom »Dekleta, 
snemamo!«. Zapisali smo: 
»Uredništvo Dolenjskega lista 
namerava posneti film o do
lini Krke. V ta namen po
trebujemo večje število de
klet v starosti 17 do 20 let, 
ki bi v filmu statirale. Na 
poskusno snemanje vas torej 
vabimo v naše uredni
štvo ...«

»Stavim, da ne bo prišla 
nobena,« je rekla kolegica 
v uredništvu.

»Oglas je preveč prozoren 
in vsako dekle bo vedelo, da 
gre za potegavščino. Kako naj 
Dolenjski list snema film? 
Napiši, da bi film radi snema
li Italijani, mi pa smo samo 
zbiralec statistov,« me je pre
pričevala — in me skoraj tu
di prepričala. Možnosti, da bi 
filmske igralke prišle na sne
manje v naše uredništvo, so 
po tem prepričevalnem govo
ru torej padle na ničlo. So
bota je bila dan odločitve — 
petek dan mrzličnega priča
kovanja.

Koliko je danes še naivnih 
deklet, ki sanjajo o filmski 
slavi, tako da ne vidijo res
ničnega sveta okrog sebe? In 
kaj jim sploh pomeni film? 
Je slava še tako strašansko 
privlačna, da bi današnja de
kleta zaradi uspeha tvegala 
vse, postavila na kocko šolo 
in mimo mladost? To so bila 
vprašanja, na katera naj bi 
prines’a ogovore dekleta, ki 
se niso odrekla filmske slave.

Od pogovora z zaskrbljeno 
mamico, ki je tako nestrpno 
poraševala za hčerine možno
sti v filmu, ni preteklo dostd 
minut, ko je na vrata uredni
štva nežno potrkalo — nato 
pa sem zagledal mamin ko
žuh in mlado dekletce v njem.

In smo jo zapletli v film
ska vprašanja: »Sploh nisem 
pomislila, koliko denarja naj 
bi dobila za statiranje, in tu
di če bi ne bilo nič plača
no, bi vseeno sodelo
vala. Kajti zanima me, kako 
se snema film, zanima me, 
kakšno je življenje filmske 
ekipe in kakšno je vzdušje, 
kadar snemajo film. In kaj
pada bi tudi lahko spoznala 
znanega filmskega igralca ali 
igralko, ga videla od blizu 
in v resnici, ne le s platna.«

Tako. In kaj naj bi delala 
sama? »Ja, ne vem,« je po
vedala čez čas. Končno je 
spravila iz sebe, da se ji je 
zdelo, naj bi naši statisti so
delovali pri snemanju kot gru
ča ljudi, ne da bi kaj govori
li. Kaj prida o snemanju fil
mov se iz tega pogovora ni
smo naučili, seveda pa sem 
jo zapisal: ustrezala je prav
zaprav vsem pogojem, ki smo 
jih zahtevali za statiranje 
v našem filmu o Krki.

»Samo da se ne bi 
videl obraz«

Tudi devetnajstletna grad 
bena tehnica ni še nikoli sta- 
tirala. In tudi posebnega na
mena, da bi prišla na naše 
poskusno snemanje, ni ime
la, je zatrdila. A kolegice v 
službi so jo le nagovorile, da 
je prišla v naše uredništvo. 
Zdaj je torej tu:

»Malo sem že premišljala, 
kako naj bi vsa stvar tekla,« 
je začela. »Ker ste zapisali, 
da snemate film o dolini re
ke Krke, se mi zdi, naj bi 
to bil kak zgodovinski ali 
turistični film. Nič nisem 
pomislila, kako naj bi zaslu
žila pri snemanju. Snemanje 
bi vzela bolj za zabavo in bi 
torej statirala, četudi ne bi 
zaslužila ničesar.« Tako je 
pripovedovala in zraven še 
pristavila, da so ji kolegice 
v službi že tudi namignile, 
da se včasih zgodi, da na
mesto statiranja dekleta do
bijo tudi večje filmske vloge, 
ki jim odpro pota v film
sko življenje. Do, včasih 
je že tudi pomislila o film
ski karieri in odločila se Je 
še, da bd tudi zapustila služ
bo in se posvetila filmu, če 
bi lahko uspela.

Taiko torej, dekle: pa po

Že od mladih nog je treba vzgajati bodoče zvezde, bi 
lahko zapisali pod tole Tanjugovo fotografijo, ki je 
nastala na tekmovanju za najboljšega pionirskega pev
ca Srbije. Med 22 finalisti* je tale majhna tekmoval
ka hotela zapeti kar še eno pesem, čeprav tega pravila 
niso dopuščala. Bržkone se je odlično znašla med tele
vizijskimi kamerami in publiko ter z mikrofonom v 
roki. Ali pa želi že v mladih letih postati vsaj slavna 
pevka, če že ne bo filmska zvezda.

dobro predstavljala, kaj na; 
bi počeli statisti v tem na
šem filmu, ampaK poskusiti 
menda ni greh? Videla je že 
razpis za statiste, ko so sne
mali film Sončni krik, am
pak tedaj je bila še premla
da. No, ko je že beseda o 
starosti, sem jo hitro povpra
šal po rojstnih podatkih — 
saj mi bo s tem tudi x>:cv 
ščeno, ker sem dekleta spra
ševal o tako pomembnih za
devah. kakor je ženska starost
— in žal sva ugotovila, la je 
dekle še premlado za sne
manje.

Napisali smo, da je po
trebno imeti vsaj 17 let, ker 
smo se bali, da se bo prija
vilo preveč pubertetnic, ki 
so še zaljubljene v film, pa 
jih te muhe z leti ne pre
tresajo preveč. Naša srednje
šolka je bila nekaj mesecev 
premlada in skoraj na jok 
ji je šlo, ko je zaprosila, Če 
bi vseeno smela poskusiti. 
Sicer pa, ko se bo snemanje 
začelo, bo že stara 17 let — 
torej velja.

Prizorišče snemanja je bilo 
v najinem pogovoru na Otoč
cu. Ljubezenska zgodba 
z gradom, idilično naravo, 
toplo Krko sredi poletja, za
ljubljenima glavnima junako
ma in tako naprej . . .

In tedaj sem se popraskal 
za ušesom: Milena Dravič je 
bila najprej predvidena za 
glavno igralko, pa je prezapos
lena. Potem smo vzeli Evo 
Ras — in je pokimala, da ji 
je ime poznano, še bolj pa 
golo telo iz Ljubezenskega 
primera. Toda tudi ona je 
odklonila.Zdaj nam preosta
ne samo še eno; izmed šte
vilnih statistk, ki se bodo 
prijavile, bomo izbrali tisto, 
ki se nam bo zdela najbolj 
primerna. Ta bo odigrala 
glavno vlogo.

No, film pa je ljubezenski 
ln sploh v današnjih filmih 
temelji zgodba na prizorih v 
postelji, na slačenju. Pa je 
dekle prikimalo, da bi bila 
pripravljena kljub temu so
delovati, čeprav bi film ne 
bil turistični, ampak umetni

ški, se pravi ljubezenski. V 
nekaterih prizorih v gradu bi 
se bilo treba tudi sleči, sem 
namignil. Kratek vzdih pa je 
potrdil, da bi za filmsKo sla
vo veljalo žrtvovati tudi to.

»Kakšni so 
pogoji?«

Nekaj deklet žal ni moglo 
priti na snemanje v naše 
uredništvo, so pisali v pi
smih. Gospodinjska pomočni
ca se je zanimala, ali lahko 
sodeluje kot statist tudi ona,* 
čeprav ni mogla priti na 
snemanje, ker ni dobrih av
tobusnih zvez, da bi prišla 
ob določenem času v uredni
štvo. Drugo dekle je spraše
valo, ali je potrebno imeti 
osemletko. Nasploh je bilo 
napisano kot v p smih Ante
ni: »Stara sem 17 let., rada 
bi postala filmska igra'ka, 
kako naj uspem?«
#  Draga dekleta, pogojev
# ni, ker snemanje filma ni 
% bilo mišljeno zares. Pre- 
0  izkusiti smo samo hoteli, 
0  koliko bi jih za vsako ce-
#  no rado uspelo na filmu,
# kaj vse jih Irhko ustavi.
#  Zal je takih deklet še
#  veliko. Naivnega oglasa ni-
#  so spregledale in tudi za 
0  uspeh na filmu bi nare-
#  dile vse: pustile bi šolo,
#  slekle bi se pred kamero.
#  Sicer pa, ob poplavi go-
#  lega vala v današnji ki-
#  nematografiji. ali je to
#  sploh kaj čudnega?

Naj še zapišem, da zgod
be niso izmišljene, čeprav 
je današnja številka Dolenj
skega lista zadnja pred pr
vim aprilom. Zal, želje po 
filmski slavi so pri mnogih 
dekletih večje kot trdna tla 
pod nogami. Sanjarjenje o 
vrtoglavih filmskih uspehih
— ne o denarju! — sprošča 
krila njihove domišljije, po
stavlja jdm »gradove v obla
kih. Ne zmisli, da dih prve 
sapce bo uničil to, kar mi
sli so stvarile . . .«

J. SPLICHAL

skusimo. In po klobasastem 
uvodu — kajti tudi moja vlo
ga režiserja oz. vodje sne
manja ali karkoli drugega, 
saj deklet nisem spraševal, 
kaj naj bi v snemanju fil
ma predstavljal, sem le uda
ril v črno:

»Saj veste, današnji fil
m i...« sem mencal in ji ne
kako razložil, da film ne bo 
ne zgodovinski in ne turistič
ni in sploh ne propagandni, 
ampak čisto navaden film, 
kakršnih je na naših plat
nih obilo, in da v današnjem 
filmu sploh, no . . .  in . . .  no 
in končno sem se izmotal ter 
ji ponudil možnost, da je v 
filmu ostala prosta še sicer 
čisto majhna, ampak prav 
opazna vloga: film se bo sne
mal tudi ob izviru Krke in 
tam bo morala neka igralka 
gola teči po plitvini na dru
gi breg. Za ta kratek tek — 
500 dinarjev nagrade. Kajpak 
Pa ji ostane tu li vloga sta
tista za 25 dinarjev, sem 
hladnokrvno poudaril. Potem 
sem obmolknil, prav nič je 
nisem silil v filmsko slavo:

»Pa vseeno bom zadovoljna 
kar s statiranjem,« je rekla. 
Kakor hočete, sem zmignil z 
rameni in začel zapisovati nje
ne podatke. BržKone je pri
čakovala, da jo bom še si
lil, pa je spet prijela za be
sedo: »No, morda bi spreje
la tudi vlogo. Samo, mojega 
obraza ne boste posneli, kaj
ne?« In prva vloga je bila 
oddana.

Drznih scen pa ne 
—  zaradi treme
»Pred filmsko kariero bi 

rada končala šolo,« je rekla 
novomeška gimnazijka, ki je 
že nastopala kot recitatorka. 
Statirala še ni, tudi honorar
ju bi se odrekla, samo da 
bi nastopila. »Saj boste sne
mali poleti?« je bila radoved

na, »ker sicer bom težko 
zmogla. Saj veste, dopoldne 
omam pouk in profesorja ni
so preveč navdušeni za film
sko izvenšolsko dejavnost.« 
Ampak tisti dan, ko bo sne
manje, bi tudi »špricala« po
uk, če bi bilo potrebno. S 
sošolKami se namreč dosti 
pogovarjamo o filmski kari
eri. Večinoma imajo raje sla
vo kot denar, kajti filmska 
igralka. . .  no, saj ni, da bi 
govorili o tem. Tudi ve, da 
morajo filmske igralke ogrom
no trpeti, da morajo prena
šati neštete muhe režiserjev
— vraga, pa me menda ni
ma za režiserja, sem se 
ustrašil — in da so sploh 
zelo zaposlene in vedno utru
jene in počitka potrebne in 
živčno izčrpane. No, do
bil sem pravo malo lekcijo, 
kaj pomeni biti filmska igral
ka in kako v rokavicah je 
potrebno delati s tem 
čudom.

In prav nič obziren nisem 
bil, ko sem kar predrzno po
nudil mladi občudovalki film
skih igralk in bodoči filmsid 
igralki, da ji ponujam lepo 
vlogo, če je le pripravljena 
odvreči obleko. Pa tega ni 
bila voljna storiti, ker ji je 
mama doma bržkone tako 
drzne filmske vloge prepove
dala in prav žalostna je bila, 
ko je videla, da z vlogo ne 
bo nič. »Samo zaradi treme 
ne bi mogla storiti kaj ta
kega,« je žalostno pristavila. 
Ostala ji je pač vloga stati
sta . . .

Premlada 
za zvezdo

Srednješolka iz manjšega 
kraja v novomeški okolici je 
tudi prišla na poskusno sne 
manje dobro oborožena 
z znanjem o filmu in film
skih igralkah. Sicer ni vede
la, kakšen film nameravamo 
snemati in tudi si ni prav

Tudi v naši akciji smo »naredili« nekaj novih filmskih 
zvezd- Resnica pa je za mlada dekleta veliko bolj kru
ta: flilmska igralka je poklic, za katerega le redke iz
polnjujejo pogoje in še manj jih je, ki v svojih željah 
tudi uspejo. Mnoge sodijo — koi dekleta na naši sliki 
— da je manekenski poklic odskočna deska k slavi 
in filmu.
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U K V r m u  T O V A R N A

INTERVJU Z DUŠANOM LAVRIČEM, SEKRETARJEM OBČINSKE 
KONFERENCE SZDL RIBNICA IN REPUBLIŠKIM POSLANCEM

Največja želja občanov je, da bi se 
čimprej uvrstili med razvite občine

Za uspešnejše delo SZDL so verjetno potrebne manjše krajevne organi
zacije -  Pomagali bomo organizacijam, ki se ukvarjajo z dobrodelnimi 

zadevami -  Tudi SZDL bo sodelovala v razpravi o razvoju občine

OBČINSKA
SKUPŠČINA
RIBNICA

Občinska konferenca ZKS 
* Občinska konferenca SZDL 

Občinski sindikalni svet 
Občinska konferenca ZMS 
Občinski odbor ZZB NOV

Vsem občanom in delovnim ko
lektivom čestitamo za praznik 
naše občine, 26. marec!

Vsem kmetom, še posebej kooperantom, sodelavcem 
In poslovnim prijateljem, iskreno čestitamo za ob
činski praznik.

Vse vlagatelje, ki imajo pri hranilni službi naše za
druge vloženo najmanj 2.000 din, obveščamo, da so 
zavarovani za primer nesreče in smrti. To velja tu- 
di za vse nove varčevalce.

Odprli smo novo poslovalnico za odkup in prodajo 
izdelkov domače obrti, lesene galanterije in emba
laže.
Proizvajalce in kupce vabimo k sodelovanju.

če želite kupiti dobro plemensko živino, se obrnite 
na nas, saj ima naša živinoreja dolgoletno tradi
cijo.

KMETIJSKA ZADRUGA 
R I B N I C A

RIKO
ribniška kovinska industrija

RIBNICA
I z d e l u j e m o :  snežne pluge, posi-
palce proti poledici, male čistilce snega 
in pletilne stroje REGINA.

Za občinski praznik iskreno čestitamo!

tudi pripravljen sodelovati 
tako pri izdelavi kot uresni
čevanju razvojnega načrta. 
Želja nas vseh je, da se čim- 
prej uvrstimo med razvite 
občine naše republike. Več
jo pozornost pa bomo posve
tili tudi vprašanjem nadalj
njega razvoja kmetijstva, 
obrambnim pripravam, ka
drovski politiki in še neka
terim drugim področjem.

Zanimivi
načrti
JELKE

Vendar jih sami niso 
sposobni kmalu uresni

čiti

Trgovsko podjetje JELICA 
iz Ribnice je v lanskem le
tu povečalo promet v pri
merjavi z letom 1968 za 12 
odstotkov. To je lep uspeh.

V svojem novem delovnem 
programu so si postavili za 
cilj, da bodo uredili štiri 
trgovske lokale in posodobi
li restavracijo. Slednji na
meravajo povečati tudi zmo
gljivost. Sami tega ne bodo 
zmogli, ker nimajo toliko 
denarja. Za vsa ta dela bi 
potrebovali namreč 5. milijo
nov din. zato že razmišljajo, 
s katerim trgovskim podjet
jem naj bi začeli tesno po
slovati. Potrebujejo nekoga, 
ki ima denar.

če bodo načrti uresničeni, 
bo to koristno tako za tr
govsko podjetje kot za po
trošnike. Razen tega bodo 
novi in posodobljeni gostinski 
in trgovski lokali dobra os
nova za hitrejši razvoj tu
rizma v občini.

Prepričani smo, da bo ko
lektiv JELKE te zamisli ure
sničil na najbolj pameten 
način.

Za hitrejši 
napredek

Na račun zaprtosti ribni
ških delovnih organizacij je 
bilo že več očitkov. Zato je 
vreden premisleka predlog, 
povedan na nedavnem posve
tu vodilnih ljudi ribniških 
delovnih organizacij, naj bi 
v občini združevali sredstva 
delovnih organizacij. V skup
ni sklad naj bi prispevale so
razmerno po gospodarski mo
či vsa domača podjetja. Tako 
bi omogočili zdaj temu, zdaj 
onemu podjetju, da bi lahko 
najelo posojilo za svoj hit- 
rejši napredek. Ne bi bilo 
prav, če bi na predlog poza
bili, saj je z združenimi moč
mi prav gotovo lažje napre
dovati, kot če se muči vsak 
sam.

TEKSTILNA TOVARNA

SUKNO
ZAPUŽE
z obratom v JURJEVCIH
čestita za praznik ribniške 
občine!

Izdelujemo tkanine iz če
sane in mikane volnene 
preje, lodne, hubertuse in 
odeje vseh vrst iz sinte- 
tike.

Turistično društvo

SPOMINKARSTVO
RIBNICA
na Dolenjskem

čestita občanom, sodelav
cem in članom za občin
ski praznik. Hkrati pripo
roča turističnim, gostin
skim in trgovskim pod
jetjem veliko izbiro in za
logo izvirnih ribniškiBi 
spominkov.

Kmetom omogočiti nakup strojev -  Vzorne kmetije na Slemenih -  Sode
lovati s tistimi, ki so pripravljeni pomagati našemu kmetijstvu

K m etijska zadruga Ribnica je imela v lanskem 
letu 15 milijonov din prom eta. Ta podatek nam po
ve, da je kolektiv zadruge lani dobro delal.

Zadruga neanarava v bo
doče pomagati zasebnim 
kmetom, ki bodo ostali na 
kmetijah. Posebno skrb bo
do posvetili vzornim kmeti
jam. Dve vzorni kmetiji že 
delata, v načrtu pa je, da 
bo začelo z delom še pet 
takih kmetij. Vse bodo na 
Slemenih, kjer sta tudi pr
vi dve.

Zadruga se zavzema, da bi

tudi zasebni kmetje lahko 
najemali kredite za nakup 
kmetijskih strojev. Le tako 
bo lahko kmet prišel do po
trebnih strojev, kar mu bo 
omogočalo večjo proizvod
njo, večji dohodek in mu 
zagotavljalo obstoj. S tem 
pa bodo dani tudi pogoji, da 
se bodo kmečki sinovi in 
hčere lahko primemo pre
življali tudi doma.

Kmetijska zadruga Ribnica 
je v zadnjih letih naredila 
precej za pospeševanje živi
noreje. Z dobro organizira
no mlečno kontrolo in odku
pom mleka je marsikatere
mu živinorejcu zagotovila re
den vir dohodkov. Razmere 
narekujejo vedno tesnejše 
sodelovanje z večjimi kme
tijskimi organizacijami, pre
dvsem s tistimi, ki bi bile 
zmožne in. pripravljene vla
gati denar za razvoj kme
tijstva na našean območju.

• r

KZ RIBNICA DANES IN JUTRI

Še pet novih vzornih kmetij

Predsednik CK ZKS 
Franc Popit je ob zad
njem obisku v ribniški 
občini poudaril, naj bi 
SZDL prodrla — podob
no' kot med vojno — v 
vsako vas, do vsakega 
občana. Kako boste to 
izvedli ▼  vaši občini?

Teze »SZDL danes«, ki jih 
je pred kratkim sprejela re
publiška konferenca SZDL 
Slovenije, nakazuje potrebo 
po posodobljanju delovanja 
in po večji učinkovitosti 
SZDL ter tekočem reševanj 
družbenih vprašanj v okviru 
naše organizacije. SZDL naj 
bi v večji meri postala tista 
najširša družbena osnova v 
okviru katere bi delovni iju- 
dje na samoupraven način 
uresničevali svoje pravice in 
dolžnosti v zvezd s sodelova
njem pri političnih odločit
vah. Hkrati s temi nalogami 
bomo morali verjetno spre
meniti organizacijske oblike 
v krajevni organizaciji. Ka
že, da so nekatere krajevne 
organizacije prevelike, zato 
so naši člani premalo vklju
čeni v razreševanje družbenih 
vprašanj, ki se pojavljajo na 
območju, kjer živijo in de
lajo. Vse to bo treba pro
učiti in verjetno nato usta
noviti na takih območjih še 
nove krajevne organizacije 
ali vsaj njihove podružnice. 
Predvsem bomo poiskali ta
ke oblike dela, ki bodo vzbu
dile zanimanje vsakega obča
na oziroma našega člana, 
da se bo vključil v delo za 
hitrejši in naprednejši raz
voj naše socialistične samo- 
upravljalske družbe.

Pomagamo reševati 
tudi socialna vprašanja

Med dejavnostmi, ki 
prav tako sodijo na pod
ročje dela SZDL, sodijo 
vsaj delno tudi dobrodel. 
ne. Doslej opravljajo do-

Enotna služba
Misel ni nova. Ponovno 

smo jo slišali na nedavnem 
posvetu vodilnih predstavni
kov delovnih organizacij v 
Ribnici. Gre za organizacijo 
enotne računovodske službe, 
ki bi opravljala delo za vse 
delovne organizacije v obči
ni. Ta služba bi seveda mo
rala biti opremljena s so
dobnimi mehanizi ranimi na
pravami.

brodelne dejavnosti razne 
druge organizacije, celo 
verske, ki hočejo to svojo 
dejavnost izrabiti pone- 
kod v politične namene. 
Se je SZDL v vaši občini 
s to dejavnostjo doslej že 
ukvarjala in kakšne načr
te imate na tem področ
ju v bodoče?

2e doslej so zlasti krajevne 
organizcije SZDL in nj’ihovi 
odbori posvečali veliko po
zornosti socialnim vpraša
njem. čestokrat so bile prav 
naše organizacije tiste, ki so 
opozarjale odgovorne ljudi 
oziroma organe v občini na 
določene probleme in zahte
vale njihovo rešitev. Tudi v 
bodoče naj bi bila to ena iz

med njihovih nalog. SZDL 
bo poskrbela tudi za uspeš
nejše delovanje odborov 
Rdečega križa, ki naj bi v 
sodelovanju z njimi in sveti 
krajevnih skupnosti bili no
silci dobrodelnih akcij.

Katerim dejavnostim bo 
občinska konferenca SZDL 
dala v bodoče poseben 
poudarek in zakaj?

Pripravljajo izdelavo pet
letnega razvojnega načrta zao 
našo občino. Občinska kon
ferenca SZDL in vsi njeni 
organi se bodo morali vklju
čiti v njegovo obravnavo. 
Zavedamo se, da sleherne
ga našega občana živo zani
ma, kako se bo naša občina 
v bodoče razvijala in je zato

JELENOV ŽLEB: 28 LET POZNEJE (Foto: Dušan To
ša j, Fotoklub Kočevje) — Za 26. marec 1942 je itali
jansko poveljstvo izdelalo podroben načrt, kako na 
območju Velike gore obkoliti in uničiti štiri slovenske 
partizanske brigade. Vendar se je vse obrnilo. Po prvih 
strelih so partizani zasedli vrhove. Italijani, ki so se 
znašli v kleščah, so se nemočni zaletavali sem in tja. 
Le redkim je uspelo pobegniti v dolino, ker je pod 
cesto široko brezno, v katerega jih je med brezglavim 
begom mnogo popadalo. Lobanja na fotografiji je osta

nek enega izmed njih . . .
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Že enaindvajsetič: 
Levstikove nagrade
Prejšnji petek zvečer je za

ložba MLADINSKA KNJIGA 
za XXI. Levstikove nagrade 
podelila priznanja nasled- 
nim umetnikom in piscem:

Lidiji Osterc za izvirne ilu
stracije v knjigah R. Crotetta 
»Laponske pripovedi«, T. 
Pavčka »Strašni lovec Bum- 
bum«, E. Perocijeve »Očala 
tete Bajavaje« in Ivu Šubicu 
za ilustracije zbirke pesmi 
T. Kuntnerja »Lesnika« ter 
D. G. Mukerdjija dela »Mla
dost v džungli«. Nadalje je 
prejel Levstikovo nagrado 
Ivo Zorman za leposlovno 
delo »V tem mesecu se osi
pa mak«, Jože Snoj za mla
dinsko pesnitev »Barabakos 
in kosk, Stanko Kotnik pa 
za poljudnoznanstveno delo 
»Po domovih naših pisate
ljev«. Razen tega je sklenil 
založniški svet MK, da bo 
knjigo več avtorjev »Social
na patalogija«, ki jo je lani 
založila Mladinska knjiga, 
predlagal za Kidričevo na
grado.

O letošnjih Levstikovih na
grajencih bomo obširneje v 
kratkem še poročali.

Nagrade za prevode
Pred kratkim so na plenu

mu Društva književnih pre
vajalcev Slovenije podelili
Sovretove nagrade za prevo
de tujih del v slovenščino ali 
domačih del v tuj jezik. Na
grade so dobili: Franjo
Smerdu za prevod izbranih
pesmi Kajetana Koviča v 
nemščino, Zdenka škerlj-
Jermanova za prevod roma
na češkega pisatelja Milana 
Kundere »šala« in Vital Kla- 
bus za prevod monografije 
»Puškin« francoskega pisate
lja Henryja Troyata. Nagra
de so bile podeljene za leto 
1969.

Veliko poklicanih, 
malo prisotnih

Posvetovanja o kulturni 
dejavnosti v občini, ki ga je
19. marca sklicalo predsed
stvo Zveze mladine Kočevje, 
sta se razen mladincev ude
ležila le še dva odrasla, oba 
kulturna delavca. Mladina je 
povabila na posvet skupno 
14 predstavnikov družbenih, 
političnih in kulturnih orga
nizacij. Seveda so bili mladi 
zaradi slabe udeležbe odra
slih precej razočarani. Več s 
posvetovanja bomo poročali 
prihodnjič.

POSLANICA VSEM OTROKOM SVETA

Okna in okenca v svet
Ob mednarodnem dnevu mladinske književnosti, ki bo 2. aprila

Kaj pomeni knjiga ko
mu izmed vas, otroci, ne 
vem.

Morda vam pomeni 
majhno srečo, morda vam 
pomeni razvedrilo ali pa 
spomin na tistega, ki vam 
jo je podaril. Morda vam 
pomeni knjiga toliko kot 
prijeten pogovor s pisa
teljem, ki je knjigo napi
sal. To je veliko in to bi 
si pisatelj želel. Ali Pa se 
zatečete h knjigi, kadar 
vam je hudo in bi potre
bovali malo tolažbe; torej 
vam pomeni knjiga dobro 
besedo. Morda je komu 
pomenila knjiga spodbu
do, da bi v življenju kaj 
velikega storil. Spet dru
gemu pomeni knjiga toli
ko kot čarobna skrinjica.
V njej oživijo in zazvoni
jo čudovite zgodbe in ne
navadne osebe iz še nepo
znanih svetov, samo pre
brati jo je treba.

Rekli so tudi, da je knji
ga majhno okno v svet in 
v človeško življenje, pa si 
nisem pri tem ničesar 
predstavljala. Prej sem 
morala srečati deklico 
Heleno, da sem to okno 
v svet zagledala. Naj vam 
to povem.

Zdaj poznam Heleno že 
dolgo. Včasih jo obiščem. 
Z njo se lahko pogovar
jam kot z dobrim prijate
ljem.

Pred leti je zbolela in 
ostati je morala v postelji. 
Mesece in mesece in več

kot leto in dan se je vle
kla njena bolezen. Doma 
so skrbeli zanjo, kolikor 
so mogi, vendar so mora
li, kot prej, hoditi tudi na 
delo. Helena je ostajala 
po ves dan sama doma.

Melita Volk: ELA PEROCI

Ko so se proti večeru nje
ni domađi vrnili, jim je 
rekla: »Povejte m\ kaj, da 
ne bom tako sama.«

Pa ji je brat prinesel 
knjigo iz knjižnice, da bi 
ji med branjem hitreje 
minil čas, ko bodo šli spet 
od doma. Nič lepšega ji 
ni mogel prinesti.

Helena je brala in med 
branjem pozabila, da je 
sama. Proti večeru je ko
maj čakala, da se njeni 
domači vrnejo z dela. Mo
rala jim je povedati, kaj 
vse je v knjigi prebrala. 
Povečerjali so in jo poslu
šali. To je bil prvi res 
srečen večer ob Helenini

postelji, odkar je zbolela.
Brat ji je potem prina

šal iz knjižnice knjigo za 
knjigo in večer za veče
rom so jo poslušali, kaj 
je v knjigah prebrala. Saj 
sami niso utegnili brati, 
vsaj mislili so tako. Pri
povedovala jim je zgodbe 
iz davnih časov in iz da
našnjih dni. pripovedovala 
jim je o najrazličnejših 
deželah sveta, kakor da je 
sama tam hodila, pripove
dovala jim je o sreči in o 
blaginji po svetu in o voj
nah in o lakoti. Pripovedo
vala jim je o dobrih in 
znamenitih ljudeh, o veli
kih slikarjih in glasbeni
kih, kakor jih je spoznala 
je o otrocih, ki si želijo 
iger in pesmi in ljubezni. 
Včasih jim je prebrala tu- 
iz knjig. Pripovedovala jim 
di kakšno pesem.

Prišli so še sosedovi, od
rasli in otroci, in Helena 
jim je vsem skupaj odpi
rala okno v svet.

še vedno se radi ogla
šajo pri njej.

Ob mednarodnem dne
vu mladinske književnosti 
želim, da bi vsem otro
kom sveta odpirale okna 
in okenca v svet in v člo
veško življenje najlepše 
knjige in da bi prav te 
knjige spremljale tudi poti 
od človeka do človeka, 
mu prinesle srečo in mir, 
iz dežele v deželo, po 
vsem svetu.

ELA PEROCI

Učitelji in gospodinje
Po daljšem času na Bizeljskem spet igra?

Polde Mihelič ih Pero Mandič ob pozdravnem nagovoru Adolfa Gruma. (Foto:
Tone Gošnik)

OB SOBOTNI OTVORITVI RAZSTAVE V TREBNJEM

Nova potrditev Tabora
Veliko zanimanje za razstavo Pera Mandiča in 
Poldeta Miheliča v avli trebanjske osnovne šole

Trebnje postaja središče 
samorasfcništva v likovnem

Mali kulturni barometer
■  JANKO DOLENC RAZSTAV

LJA V KRANJU — Prejšnji teden 
so t  galeriji v Prešernovi hiši v 
Kranju odprli razstavo nadarje
nega samorastniškega slikarje Jan
ka Dolenca lz Vuzenice. Svojo 
prirojeno nadarjenost Je Dolenc 
uveljavil najprej v grafiki, v zad
njih  letih pa se poskuša tudi t 
kiparjenju. Do zdaj je razstavljal 
Se t številnih slovenskih krajih, 
med drugim na Dolenjskem v Tre
bnjem ln na Mimi.

■  FESTIVAL MALIH ODROV
— 27. marca se bo začel v Sara
jevu XI. festival malih in eksperi
mentalnih odrov. Slovensko na
rodno gledališče se bo na njem 
predstavilo z delom Dušana Jo
vanoviča »Znamke, nakar Še Emi
lija . . .« ,  ki je  doživelo t  Ljub
ljani že petdeset predstav.

■  II ISA NOBELOVCA BO MU
ZEJ — Občinska skupščina Trav- 
nik se Je odločila, da bo odkupila 
rojstno hišo pisatelja Iva Andrića, 
dobitnika Nobelove nagrade za 
književnost. V hl&i bodo uredlU 
muzejsko zbirko.

■  POTRČEV ROMAN V ANGLE- 
ficlN I — Roman »Na kmetih« pi
satelja Ivana Potrča je Izšel ne
davno tega v angleškem prevodu 
▼  Londonu. Knjigo Je prevedel 
angleški slavist H. Leeming, ki

se je razvijal pod vodstvom našega 
rojaka Janka Lavrina. Angleški 
kritiki so zapisali, da Je roman 
»Na kmetih« eno najboljših iz 
slovenske literature prevedenih del.

■  PLANINC IN CIUHA — V 
Ljubljani razstavljata te dni Ste. 
fan Planinc in Jože Ciuha dela, 
ki so plod njunega najnovejšega 
slikarskega iskaix]a. Medtem ko 
Planinc z vso svojo bitjo vrta po 
sedanjosti, pa črpa Ciuha še ne
izrabljene možnosti lz starega bi
zantinskega izročila. Številne na
grade in priznanja iz domačih in 
tujih  likovnih salonov govore o 
reprezentantivnostl ln  Imenitnosti 
obeh razstavljavcev.

■  KNJIGA O UMETNICAH —
V počastitev dneva žena je izdala 
zagrebška založba Spekter knjigo 
o 66 hrvaških umetnicah — pisa
teljicah, Igralkah, opernih in dru
gih pevkah, baletkah, slikarkah in 
drugih. Vsekakor posnemanja vre
den zgled za — Slovenc*!

■  OBNOVLJENA NAGRADA ZA 
MLADE PISATELJE — V Beo
gradu so obnovili nagrado Milana 
Rukića, ustanovljeno leta 1940 in 
namenjeno najuspešnejšim mladim 
pisateljem. Za leto 1969 Je prvi 
dobitnik te nagrade pisatelj Bran
ko čopič podelil Rakičevo nagrado 
mlademu novelistu Filipu Davidu.

ustvarjanju, njegov Tabor 
dobiva vse večji pomen v slo
venskem merilu. To je pou
daril upravni odbor republi
škega sklada za pospeševa
nje kulturnih dejavnosti, 
znova pa potrdila sobotna 
otvoritev Tazstave Pera Man
diča iz Sanskega mostu in 
Poldeta Miheliča iz Litije.

Razen obeh slikarjev so se 
otvoritve udeležili vidni kul
turni In javni delavci iz Lju
bljane, Novega mesta in Za
greba, med gosti so bili tudi 
Boris Lipužič, Jože Horvat- 
Jaki, Mirko Juteršek, Vla
dimir Malekovič, Ciril Zlo
bec, Gerhard Ledič, Lado 
Smrekar in drugi.

Udeležence Je ozdravil Adoll 
Grum, ravnatelj Tabora, 
razstavo pa je odprl Janez 
Gartnar, predsednik uprav
nega odbora Tabora, ki Je 
prebral uvodne misli likovne
ga kritika Aleksandra Bassi- 
na iz Ljubljane, ki se zaradi 
zadržanosti nd mogel udeležiti 
otvoritve. Uvodne bese
de so poudarjale pomen ust-

Učitelji in gospodinje so 
najbolj delavni v prosvet
nem društvu na Bizeljskem, 
ki pa je nedavno tega posta
lo samostojna sekcija pri tu
rističnem društvu.

Dramska skupina ima v 
načrtu igro in jo želi uprizo
riti še to sezono. Po daljšem 
času bo to prva domača 
predstava.

Pevskega zbora Bizeljsko 
nima, čeprav zatrjujejo, da 
imajo nekaj dobrih pevcev. 
Pevovodje so že večkrat va
bili, odzval pa se ni nobe
den. Tako poslušajo na Bi
zeljskem le posamično pre
pevanje, s katerim si daje
jo duška »fantje na vasi«. 
Res pa je, da jih kdaj pa 
kdaj obišče tudi kakšen an
sambel.

Odkar so ukinili kino 
(menda zaradi nerentabilno
sti), je kulturnih prireditev 
na Bizeljskem bolj malo, 
dvorana pa prazna in neiz
rabljena. Kulturnim, pro
svetnim in drugim javnim
delavcem ni vseeno, da je

Vrsta predavanj 
in tečajev

Delavska univerza Kočevje 
pripravlja vrsto predavanj 
in seminarjev v okviru druž
benega izobraževanja. Od 23. 
do 30. marca bo seminar za 
mlade komuniste. Zdravko 
Troha je predaval o zgodo
vinski vlogi in ciljih ZK, 26. 
marca bo Živko Pregelj govo
ril o ZK in mladi generaciji 
ter o temi Mlada levica, 30. 
marca pa Vinko Blatnik o 
tem, kako razumeti idejno in 
akcijsko enotnost ZK danes 
in o demokraciji v družbi in 
v ZK. 28. in 29. marca bo 
DU organizirala seminar za 
sistemizacijo delovnih mest 
v delovnih organizacijah. 30. 
marca bo za SZDL Drago Pe- 
rovšek govoril o krajevni 
skupnosti, 6. aprila pa v 
klubu odbornikov Cene Ma
tičič o vlogi odbornika in 
občinske skupščine

- vec

Novinar kot dru- 
žbeno-politični dela
vec s svojo javno pi
sano in govorjeno 
besedo odgovorno so
deluje v političnem 
življenju in prispeva 
k oblikovanju socia
lističnega javnega 
mnenja.

tako. Glede na to, da ni na
raščaja, kadra, denarja in 
tudi ne pravih prostorov za 
kulturni razcvet, je bila pri
ključitev prosvetnega dru
štva k turističnemu društvu 
še na/DOljša rešitev.

Poleg tega je še en razlog, 
zakaj domači kulturi ne gre. 
Televizija s svojimi zabavni
mi in kulturnimi oddajami 
je tudi na Bizeljskem in v 
okolici potegnila gledalce in 
poslušalce iz dvorane. Po 
zadnjih podatkih ima to ob
močje že okoli* 65 televizor^ 
jev, to pa pomeni, da ima 
prav toliko družin kulturo 
doma in v zakurjenih sobah

I. Z.

Drevi v Novem me
stu: Dostoievskega 

»Besi«
V novomeškem Domu kul

ture bo ljubljansko mestno 
gledališče drevi ob ,19.30 
uprizorilo dramo »Obseden
ci«, ki jo je po romanu »Be
si« ruskega skladatelja F. M. 
Dostojevskega napisal fran
coski pisatelj in dramatik 
Albert Camus. To zanimivo 
delo bodo pod režijskim vod
stvom Janeza Vrhunca 
predstavili: Angel Arčon, Vla
dimir Skrbinšek, Tina Leo
nova, Julij Guštin, Franček 
Drofenik in drugi igralci me
stnega gledališča. Za Novo- 
meščane bo to abonmajska 
predstava, vendar pa bo 
nekaj vstopnic tudi v prosti 
prodaji.

Še o Kučarju
V zadnji številki našega lista 

(19. marca 1970) je bil na strani 
Kultura in izobraževanje objav
ljen članek »Metlika zaščitila Ku
čar«, v katerem je bil tudi poda
tek, da Je pred kratkim izšla v 
Nemčiji čez 300 strani obsežna 
knjiga dr. Spritzerja (prav Spi- 
tzer), ki obravnava arheološke 
spomenike s področja Kučarja. 
(Ta podatek smo dobili pri Zavo
du za spomeniško varstvo SRS.)

Pred dnevi pa nas je opozoril 
arheolog Tone Knez iz Novega 
mesta, da je Gerhard Spitzer, ku
stos v Muzeju Dblnje Avstrije na 
Dunaju, napisal le rokopisno di
sertacijo Dragatusch und das Pro
blem der Urnefelderkultur in 
Krain (Dragatuš in problem kul
ture žarnih grobišč na Kranj
skem), medtem ko je o Kučarju 
in njegovih okoliških najdiščih 
izdal Fritz Eckart Barth, znanstve
ni sodelavec v prahistoričnem od
delku Prirodoslovnega muzeja na 
Dunaju, svojo disertacijo »Die 
llallstattzeitlichen Grabhiigel im 
Bereiche des Kutschcr bei Podse, 
mel (Slovcnicn)« (Halstatske grob
ne gomile v območju Kučarja pri 
Podzemlju). Knjiga tega dobrega 
poznavalca halštatskega obdobja 
v Avstriji in Sloveniji je Izšla leta 
1969 pri založbi Habelt v Bonnu.

varjalnosti obeh samorastni
kov v pravem pomenu bese
de: Mandiča, slikarja vzhod
njaških motivov, polnih do
mišljije in grozljivosti, ter 
Miheliča, slikarja vasi, okor
nih podob hiš in ljudi, ki jih 
vidi in upodablja na svoj na
čin.

Razstava bo odprta do 
konca marca. Več o tem kul
turnem dogodku, predvsem 
misli Aleksandra Bassina, 
bomo objavili še v Dolenj
skih razgledih.

Nastop 550 mladih 
na topliškem slavju

Na proslavi v Dolenjskih 
Toplicah 26. aprila bodo na
stopih združeni mladinski pe
vski zbori s črnomaljske, 
metliške, novomeške in tre
banjske občVne, ki bodo sku
paj Steli 560 mladih pevcev, 
učencev višjdh razredov os
novnih šol. To so sklenili 
pevovodje la teh občin 18. 
marca na posebnem sestan
ku ▼  Novem mestu, kjer so 
sicer največ govorili o kul
turnem delu proslave v Do
lenjskih Toplicah čez mesec 
dni.

Al'prav se piše. . .

Nedolžna past
človekovega duševnega 

življenja ni mogoče niti 
zakoličiti niti mu ne mo
remo samovoljno ukazo
vati. človek ne misli ved
no tako, kakor mu je uka
zano. Zato prihaja do raz
ličnih nesoglasij, ki so 
večkrat popolnoma odveč. 
Sproži jih lahko že nepre
mišljeno izgovorjena bese- 
da. Požar kaj hitro zane
timo, težje pa ga pogasi
mo. Sestankov, posveto
vanj, se), konferenc, zbo
rov, zasedanj pa celo sim
pozijev pri nas res ni pre
malo. Res pa je, da priha
jamo Tla vsa ta posvetova
nja premalo pripravljeni. 
Govorniki se trudijo, da 
bi prepričali svoje sodr
žavljane. Zgodi se, da jim
v govornem zagonu uide 
misel z dvoumno razlago.

Nekdo, ki je prepriče
val poslušalce, kako ob
čutljivi so ljudje, ko gre 
za njihove pravice in po
nos, je povedal tudi tole:

»Ker predstojnik ni pova
bil na izlet svoje sodelav
ke, je prišlo do zamere.« 
Srečna predstojnikova že
na, če bi slišala samo pr
vi del stavka! Pri drugem 
delu stavka pa zadeva ni 
več tako preprosta. Pred
stojnik in sodelavka! Mož, 
nič kriv, bi bil prav lah
ko deležen plohe obtožu
jočih besed.

Kje tiči nesporazum? 
Zanikani povedek (ni po
vabil) ima tako moč, da 
odnosni predmet (sodelav
ke) potegne iz četrtega v 
drugi sklon. V citiranem 
kritičnem primeru je po
men tak, kot da gre za 
eno sodelavko. Poročeva
lec Pa je mislil na več so
delavk. Zaščitimo pred
stojnika pred morebitno 
domačo nevihto in zapiši
mo: »Ker predstojnik ni 
povabil na izlet svojih so
delavk, je prišlo do zame
re,.«

Prof. JOŽE ŠKUFCA
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Ta teden sem najraje poslušal (a) melodijo:

Ime In priimek

Kra|    ________

Rok: 30. marca 70 Kupon št

Poslali ste 158 kuponov in takole izbrali:
1. »Mendozino« -  Ivica Šerfezi -  45 glasov,
2. »Čemu da živim« -  Mišo Kovač -  24 glasov,
3. »Moj dom je zaprt« -  Slaki -  24 glasov,
4. »If six was nine« -  Jimi Henarix -  17 glasov,
5. »Pridi, dala ti bom cvet« -  Eva Sršen -  17 gl.

Plošče so darilo novo
meške MLADINSKE
KNJIGE, kjer lahko kupi- 
te najnovejše plošče.

Tone Kumer, mladi in na
darjeni intarzist, se je pr
vič predstavil pred nedavnim 
javnosti v Dolenjski galeri
ji. Razstava je bila dobro 
obiskana, mladi umetnik pa 
je dobil veliko pohvalnih pri
znanj. O sebi in o svojem 
delu je Tone Kumer tole 
povedal:

»Z intarzijo se ukvarjam 
že štiri leta. Ne proučujem 
njene zgodovine, zato tudi 
nimam vzornikov. Sem sa
mouk. Preden sem vzljubil 
intarzijo, sem slišal za zna
nega intarzista Podbevška, 
vendar nikogar nisem posne
mal in imam zato svojevr
sten, izviren stil, ki ga na
meravam obdržati.«

Kaj te navdušuje pri in
tarziji?

»V intarziji vidim nekaj 
lepega. Barve zame niso za
nimive, ker so umetne in 
niso naravne. Les pa je na
raven in sledi človeku že 
skozi vso zgodovino. Les mi 
je bliže kot barve.«

Koliko intarzij si že nare
dil in kaj upodabljaš?

»Razstava v Dolenjski ga- 
lerji je bila moj prvi stik z 
javnostjo. Doslej sem nare
dil devet intarzij. Najbolj so 
mi pri srcu naravni motivi, 
včasih pa me zamikajo tudi 
prizori iz kake knjige. Na
vdušujejo me predvsem zgo
dovinski motivi. Včasih pa 
so moje intarzije plod do
mišljije. Tak je motiv .Člo
vek v času. Navdih sem do
bil ob pesmi ,Dilial\« 

Intarzisti vedno trdijo, da 
jim primanjkuje lesa. Ali ta* 
rejo tudi tebe take težave?

»Ne, težav z lesom ni
mam. Najpogosteje uporab
ljam tropski les. če ga po
trebujem, ga dobim tudi iz 
inozemstva.«

Kako ocenjuješ svoje delo? 
»če se lotiš intarzije, mo

raš imeti železne živce. Mi
slim, da je intarzija zapo
stavljena, kar pa seveda ni 
prav.«

Senovčani bi se 
radi izkazali

Mladinci na osnovni šoli 
Senovo se trudijo, da bi v 
tekmovanju med osnovnošol
skimi aktivi dosegli najboljše 
uspehe. Letos so mladi Se
novčani prevzeli tudi organi
zacijo parade in zaključnega 
tekmovanja ob dnevu mlado
sti, ki bo 24. maja na Seno
vem.

Za prvo mesto med osnov
nošolskimi aktivi se borijo tu
di mladinci iz drugih šol  ̂v 
krški občini. Borba je ostra, 
zato ne bo lahko doseči prvo 
mesto.

TONE KUMER: »Umetne barve niso zanimive«

Kakšne načrte imaš?
»Pred leti sem zbiral znam

ke potem sem risal in delal 
poskuse z raketami, seveda 
miniaturnimi, zdaj pa sem 
zares vzljubil intarzijo. V 
kratkem bom začel izdelova
ti veliko intarzijo (10 x 6 m).

To je naročilo za ameriški 
raketni NASA center v Hou
stonu. Intarzij'a bo prikazo
vala razvoj človeka od začet
ka do danes. Delal jo bom 
tako, kot znam.«

MILOVAN DIMITRIĆ

Anonimke v ameriškem stilu!
Mladi Sevničani menijo, da je treba odpravljati 
trenja med mladimi in starimi, ker to izkorišča 
predvsem cerkev -  Aktivi ZK so žal nedelavni

Mladi sevniški komunisti 
so na nedavnem ustanov
nem sestanku svojega kluba 
menili, da imajo mladi sa
moupravljavci čedalje manj 
vpliva. Največ krivde nosi
jo sami, kajti pokazalo se je, 
da na sestankih premalo raz
pravljajo, kritizirajo in pre
dlagajo. Takrat, ko bi mora
li govoriti, so tiho, razprav
ljajo pa na veliko za vogali. 
Zadnje čase se poslužujejo 
nekaterih ameriških metod. 
Na listke pišejo svOj’e pred
loge in se ne podpišejo, po
tem pa čakajo, kako bodo 
te predloge reševali.

Te metode je treba od
praviti. Mladi ljudje se mo
rajo že na začetku svoje poti 
zavedati, da je treba javno 
povedati svoje mnenje, da

se je treba za to mnenje bo
riti in biti zanj odgovoren.

Za začetek bodo mladi ko
munisti iz Sevnice poizkuša
li odkrito spregovoriti o 
tem, zakaj je mladina, med 
njimi tudi komunisti, neza
interesirana za delo v naj
različnejših družbeno-politič- 
nih organizacij*. Eden izmed 
vzrokov je že znan: delajo 
samo eni in isti. Ker so de
lavni in pokažejo zanimanje, 
jih imenujejo v najrazličnej
še komisije in svete in po
tem morajo na vseh sestan
kih poslušati večno ista 
vprašanja. Vse prepogosto 
se, žal, dogaja da imajo 
različni sestanki podoben 
dnevni red in da so za raz
pravo le redko pripravljeni 
razumljivi in dobri materi
ali.

Mihaela Kordeš in Milka Udovč, gojenki Dijaškega doma Majde Sile, sta na aka
demiji v spomin na narodnega heroja Majdo Šilc doživeto predstavili skeč iz Vo- 
rančevega dela in poželi navdušen aplavz. (Foto: Slavko Dokl)

V Šentlovrencu 
odslej drugače

Mladinci iz šentlovrenca 
nekaj mesecev niso delali, 
zdaj ipa so organizirali nekaj 
sestankov, na katerih so se 
pogovarjali o svojem bodo
čem delu. Sklenili so, da bo
do organizirali nekaj zabav
nih večerov s plesi, na katerih 
bo igral priljubljeni trio Sta
neta Peruša, ki je znan širom 
po Dolenjski. Mladinci se bo
do lotili tudi drugega dela.

V Velikem Gabru bo
do gradili igrišče
Pred kratkim so tudi mla

dinci iz Velikega Gabra usta
novili mladinski aktiv. Gasil
sko društvo jim je odstopilo 
prostor v gasilskem domu, 
občinska konferenca ZMS 
Trebnje pa jim je obljubila 
denarno pomoč. Na ustanov
nem sestanku so mladinci 
sklenili, da bodo organizirali 
občinsko prvenstvo v crossu, 
skupaj z osnovno šolo Veliki 
Gaber pa bodo gradili šport
no igrišče. 2. G.

Mladi komunisti na 
Senovem delajo

Predsedstvo občinske kon
ference ZMS v Krškem je za
čelo ustanavljati aktive mla- 
dhi komunistov. Tesno sode
lujejo z občinsko konferenco 
ZKS v Krškem, ki jim nudi 
pomoč.

Mladi komunisti na Seno
vem so že začeli delati, zato 
tudi uspehi niso izostali. Na 
predavanja in pogovore so 
vabili doslej tudi sposobne 
fante in dekleta, ki niso člani 
ZK. Nekaj se jih je že odlo
čilo za vstop v ZK. Mladi se- 
novski komunisti dobro vedo, 
da bodo na tak način najbolje 
izbrali nove člane.

V Krškem nov ansambel
V Krškem se je zbrala sku

pina mladih glasbenikov, ki 
bi radi ustanovili mladinski 
ansambel. Menijo, da bi po
tem spet zaživelo zabavno 
življenje v Krškem, kar mladi 
Krčani že nekaj časa pogre
šajo. Ansambel sestavljaj« 
člani dveh prejšnjih, že raz
padlih ansamblov. Mladim 
glasbenikom je obljubila de
narno pomoč tovarna čokola
de »Imperial«.

V Žužemberku odpirajo
mladinski klub

Aprila bodo žužemberški 
mladinci dobili svoj mladin
ski klub. Prostone so dobili 
od društva Ljudske tehnike, 
za opremo pa bodo sami po
skrbeli. Za pomoč so zaprosi
ti »Iskro«, krajevne organi
zacije in občinsko konferen
co ZMS.

žužemberški mladinca so 
se ▼  zadnjem letu zares is
kazali. Najprej so javnost 
presenetili z igro: »Poročil se 
bom s svojo ženo«, pomagali 
pa so tudi pri ureditvi poti 
in okolice spomenika.

Sredstva informira
nja kot pomemben 
dejavnik javnosti de
la izražajo in obliku
je jo  javno mnenje, 
katerega moč je to 
liko večja, kolikor 
bolj je družbeno, de
mokratično oblikova
na napredna misel in 
zavest občanov, zdru
ženj v delovne in 
družbene organizaci
je, manj pa seštevek 
posameznih mnenj.

šola - pravica bogatejših „Imam naročilo za NASA v Houstonu!"
Največkrat se je treba odločiti tako, kakor 

svetujejo starši, ki tudi plačujejo šolanje

K o  p e tn a js tle tn ik i za p u s tijo  osnovnošolske k lo p i, 
j im  dom a p ra v ijo : »V p iš i se v pok licno  a li s trokovno  
šolo. Laže boš p riš e l do k ru h a  in  še n am  boš lahko  
pom agal!«

Seveda se pogosto teh  nasvetov d rž ijo , k a jt i  n j i 
hovo šo lan je  je  odvisno od d e n a rja  staršev. Ce so iz  
delavsk ih  a li km ečk ih  d ru ž in , p a  tu d i sam i dobro  
vedo, da za ra d i p ič lih  doh odkov s v o jih  staršev ne 
sm ejo  i t i  v šolo d a ij ko  za dve a li š tir i le ta .

V črnomaljski občini ni 
nobena skrivnost, da se 
otroci premožnejših staršev 
vpisujejo na gimnazijo, nji
hovi vrstniki iz kmečkih ali 
delavskih družin pa največ 
na poklicno šolo. Letošnji 
podatki kažejo, da je med 
137 gimnazijci v Črnomlju 
kar 41 dijakov iz »boljših« 
družin, 39 dijakov je iz de
lavskih, 29 pa iz kmečkih 
družin. 24 dijakov je iz upo
kojenskih družin, 4 pa iz 
obrtniških.

Na poklicni kovinarski šo
li prevladujejo učenci kmeč
kih staršev (kar 47 jih je), 
37 učencev je iz delavskih

družin, iz upokojenskih 5, 
starši treh učencev pa so 
uslužbenci.

Zaskrbljujoče je, da po
staja gimnazija šola za bo
gatejše, poklicna šola pa za 
siromašnejše otroke. Social
ne razlike med posamezniki 
bo moč odpraviti le z načrt
nim in večletnim štipendira
njem nadarjenih otrok iz de
lavskih in kmečkih družin. 
Najprej je treba poskrbeti 
tudi za podeželske šolarje, ki 
imajo še man; možnosti za 
šolanje kot njihovi vrstniki 
iz Črnomlja ali drugih več
jih središč.

MARKO ČADONIČ

Eni znamke, drugi škatlice
Božo Zakrajšek je zbral zanimivo zbirko .škatlic 
od vžigalic, ki je nikoli ne bo prodal ali zame

njal -  Zbirka ga spominja na otroška leta

Vaščani nam pravijo, da 
imamo pri Bradočevih v Dol. 
Podborštu mladinski klub. 
Fantje se zbiramo okoli 24- 
letnega Boža Zakrajška, štu
denta zgodovine in sociologi
je. Ne samo zaradi zanimivih 
pogovorov, tudi zato, ker ima 
svojevrstno zbirko škatlic od 
vžigalic, se oglašamo pri 
njem. že večkrat sem videl 
njegovo zbirko, vendar nikoli 
tako skrbno razvrščene kot 
zadnjič, ko sem se oglasil pri 
njem. Povedal mi je, da šteje 
več kot 1.000 škatlic.

Začel jih je zbirati, ko je 
bil še majhen deček. Hotel je 
voziti vlak ker ni imel dru

gega, je sestavil škatlice od 
vžigalic. Pozneje jih je začel 
zbirati in urejati po serijah.

Zbirka nima velike denarne 
vrednosti, ostala pa mu je kot 
spomin na otroška leta, zato 
je nikoli ne bo prodal. Neko
liko je razočaran, ker zadnje 
čase ne najde zanimivih pri
merov za svojo zbirko. Na 
škatlicah je vse preveč re
klam, ki pa niso serijske, jih 
zato ne kaže zbirati. Potožil 
je, da se filatelisti lahko raz
veselijo novih serij znamk 
tudi desetkrat na leto, on 
sam pa je zadnjo zanimivo 
serijo škatlic zbral pred dve
ma letoma. 2ELJKO GRIČAR

V Brežicah zabavni festival

V soboto, 18. aprila, bo v 
Brežicah festival »Mikrofon 
mledim«. ki ga prirejajo ob
činske konference ZMS Bre
žice, Zaprešič, Zabok, Krapi
na, Stubica in Zlatar Bistrica 
pod pokroviteljstvom zagreb
škega »Večernega lista«. V 
vsaki navedeni občini bo po 
ena prireditev, kjer bosta ob
činstvo in strokovna žirija 
ocenjevala najboljše mlade 
pevce — amaterje. Zaenkrat 
je bila prireditev v Krapini 
in v Mariji Bistrici v občini 
Donja Stubica. Br^taiška pred' 
stavnika, frizerska vajenka 
Zdenka Zaletel in dijak Zvo
ne Stipetič, sta doslej prines
la Brežičanom že velik uspeh’ 
saj sta bila med prvimi.

Ta teden ste nam poslali 
158 veljavnih kuponov. 2reb 
je določil takole:

1. Ivica Skrbiš, Zajčje polje 
4, KOČEVJE, dobi ploščo 
»Lontano dagli occhi« — 
Mary Hopkin,

2. Emilija Pirc, Gor. Pijav- 
ško 10, dobi ploščo »Taj 
dan«, —Kruno Slabinac,

3. Vilke Tkalčič. Jankovi- 
či 2, ADLESICI, dobi ploščo 
»Romantična poloneza« 
Vokalni ansambel »Koral«.

Mlademu novomeškemu ustvarjalcu intarzistu-samouku se je les priljubil 
že pred tremi leti -  S svojimi prvimi intarzijami je požel nemalo priznanj, 

ko jih je razstavil v Dolenjski galeriji v Novem mestu



„Čisto me je zmešala!"

DEŽURNI 
POROČAJO

■  MLADOLETNIKA ZALOTILI 
PRI KRAJI — 16. marca zvečer 
so v Pugljevi ulici v Novem me
stu prijeli mladoletnega D. I., ki 
se je skozi klet splazil v stanova
nje Stane Bogojevič in ukradel 
100 din. Tatiča so zasačili po za
slugi stanovalcev.

■  PREPIR IN PRETEV — V ko
lodvorski restavraciji v Novem 
mestu se je 16. marca zvečer pre
piral in pretepal Ferid Muhano- 
vič, delavec pri SGP PIONIR. Za
radi kršitve javnega reda in miru 
bo moral pred sodnika za prekr- 
5k&

■  VOZNIK OB ŽAROMET — 
Andrej Muhič iz Hladnikove ulice 
v Novem mestu je 19. marca zju
traj ugotovil, da je neznanec z 
njegovega fička, parkiranega pred 
hišo, odvil žaromet in z njim iz
ginil.

■  7 KOKOŠI JE  ZMANJKALO
— Od ponedeljka na torek prej
šnji teden je neznani kokošji sla
dokusec vlomil v Gotni vasi v ko
košnjak Draga Rajkoviča in iz
ginil v noč s sedmimi kurami. 
Lastnik je prijavil, da so bile 
živali vredne okoli 140 din.

■  ZMIKAVTI PERILA — Neko 
Novomeščanko iz Pugljeve ulice 
je  prejšnji teden dvakrat obiskal 
tat: 16. in 19. marca. Obakrat ji 
je iz stanovanja izmaknil perilo. 
Oškodovana je za 200 din.

■  CIGANKI POLNILI BISAGE 
Z BAKROM — Delavci novomeške 
El.E so 19. marca opoldne zalotili 
dve Ciganki, ki sta pri delavnici 
zbirali bakrene odpadke in z nji
mi polnili bisage. Ko so ju  prijeli, 
so pri njiju našli okoli 12 kg ba
krenih kosov. Miličniki, ki so jih 
iz podjetja poklicali na kraj de
janja, so ugotovili, da sta bili 
tatici iz Žabjeka: prva je Jožica, 
druga pa Veronika Brajdič.

■  SEDEL NA TUJ MOPED — 
Stanko Smajdek iz Regerče vasi 
je pustil 19. marca svoj moped na 
parkirišču za novomeško pošto. 
Med 12.30 in 14. uro Je na moped 
sedel neki moški in se odpeljal. 
Smajdku ni preostalo drugega, kot 
da je hitro prijavil tatvino. Vozilo 
je bilo vredno okoli 1.000 din.

■  PRETEP CIGANOV — 19. 
marca popoldne so se v kaniža- 
riški restavraciji stepli Cigani. 
Najbolj razgreta preteča — Slavko 
in Cvetko Hudorovac — sta mo
rala do ju tri prebiti v priporu.

■  OKRADENA KLET — Iz kle
ti Martine Godec v Gotni vasi je 
neznanec 20. marca odnesel več 
steklenic piva in 10-litrsko stekle
nico vina. Lastnica je oškodovana 
za 200 din.

■  NADLEGOVALA POTNIKE — 
črnom aljski miličniki so 22. m ar
ca za nekaj ur priprli Pepco Ku
re, ker Je nadlegovala potnike na 
železniški postaji v Črnomlju in 
ovirala promet.

■  KOČEVJE: PADEL S STRE. 
HE — Iz Komunale so sporočili, 
da je ob 9.15 podel s strehe nji
hov delavec Slavko Žagar. Poško
dovanega so prepeljali v ljubljan
sko bolnišnico.

(Nadaljevanje s 1. strani)

Kozole in Žičkar jeva nič več 
prijateljska. Kozole je po
tem, ko je že priznal uboj, 
tudi podrobneje opisal, kako 
ga je Zičkarjeva nagovarjala 
in ga naposled pregovorila, 
da je nameril samokres na 
Požuna in pritisnil na pete
lina. Marija žičkar pa je v 
nasprotju s Kozoletovo izja
vo od prvega trenutka zani
kala, da bi bila kogarkoli na
govarjala k takemu dejanju.

»čisto me je zmešala,« je 
Kozole zatrjeval 18. marca 
(4 mesece po uboju) sodni
kom novomeškega okrožnega 
sodišča, ko so ga vprašali, 
zakaj je streljal na fanta. 
Zičkarjeva pa je tudi tokrat 
trdila, da je Kozole sam \z 
vedel uboj. Petčlanski senat, 
ki mu je predsedoval sodnik

Umrl na poti 
v bolnišnico

Huda prometna nesreča se 
je pripetila 19. marca popol
dne v Drnovem Antonu Pla
nincu iz Sremiča, ko se je 
z osebnim avtomobilom pe
li al iz Krškega proti Kosta
njevici. Pri nesreči se je tako 
hudo poškodoval, da je umrl 
med prevozom v bolnišnico. 
Sopotnik Ivan Abram iz Kr
škega je dobil le lažje po
škodbe. Gmotno škodo so 
ocenili na 8.000 din.

Stane Prijatelj, je naposled 
sklenil razpravo z ugotovitvi
jo, da je bolj kriv tisti, ki 
strelja, in obsodilo: Kozoleta 
na 11, Žiokarjevo pa na 9 
let strogega zapora. Taka ka
zen je sledila potem, ko je 
tožilec v zaključnem govoru 
spremenil obtožbo od kvali
ficiranega uboja in brezobzir
nega maščevanja (za Kozole
ta) oziroma od napeljevanja 
k takemu kaznivemu dejanju 
(za žičkarjevo) na navaden 
uboj oziroma napeljevanje k 
navadnemu uboju.

Kaj se je pravzaprav do
gajalo v tistih dneh lanskega 
novembra, ko je Kozole na
posled sprožil samokres in 
ubil Draga Požuna, je precej 
do potankosti razkril šele 
sodni proces. Marija žičkar 
je imela ljubezenske odnose 
z Leopoldom Kozoletom, 
to srečo pa ji je začel kaliti 
Drago Požun, ki se je često 
zadrževal na Velikem Kam
nu in tudi v njeni gostilni. 
Ker je Požun v gostilno pri
hajal pijan, mu niso hoteli 
postreči, žičkarjevi pa je gro
zil, da jo bo ubil. Za to grož
njo ga je sodnik za prekrške 
denarno kaznoval, čez nekaj 
tednov je spet prišel v go
stilno pijan in spet so nare
dili predlog za sodnika za pre
krške. Nekako mesec dni pred 
tragičnim dejanjem je Požun, 
ki je spet vinjen zahteval pi
jačo, grožnje ponovil. Takrat 
je potegnil iz žena kuhinjski 
nož in se zapodil za žičkar-

NESREČA IZ GROBELJ

Naposled na sodišču
Zagovarjala sta se Marija Mustar iz Dolnje 

Prekope in voznik tovornjaka Slavko Sintič

25. septembra 1969 zvečer 
se je na cesti III. reda od 
Šentjerneja proti Kostanje
vici pri vasi Groblje pripe
tila huda prometna nesreča 
s smrtnim izidom. Marija 
Mustar z Dol. Prekope je z 
neosvetljeno vprego, ki je 
vlekla dva s senom nalože
na voza, peljala proti Kosta
njevici. Za njo je s kratkimi 
lučmi in s preveliko hitro
stjo pripeljal Slavko Sindič 
tovornjak. Ko je Sindič za- 
gledal vprego, zaradi preveli
ke hitrosti vozila ni mogel 
ustaviti. Da bi se izognil tr
čenju, je zavil v levo in za
del zadnji del voza, takoj na
to pa je z vso silo v avto, 
ki ga je nasproti in po levi 
polovici cP'Mšča vozil Franc 
Cugelj ml. iz Vel. Mraše-

Spet se je zadušil otrok
Med padcem se je z brado ujel na zgornji del 
vrat in obvisel -  Našli so ga šele po več urah

20. marca se je smrtno po
nesrečil 7-letni Bojan Bauer 
iz Lazov 3 pri Kužlju ob 
Kolpi.

Mrtvega otroka je ob 15.30 
našel njegov stari oče Jože 
Bauer. Vnuk je visel mrtev 
na vratih svinjaka med preč
no desko vrat in gredo svi-. 
njaka.

Domevajo, da je otrok sku
šal že dopoldne splezati na 
svinjak, pri tem pa mu je na 
strehi spodrsnilo. Padel je ta
ko nesrečno, da se je z brado 
ujel na zgornjem delu vrat, 
s hrbtom in zadnjim delom

Umrl za poškodbami
V Drnovem pri Krškem sta 14. 

marca popoldni trčila avtomobi
list Dejan Radan iz Brežic in mo
torist Alojz Cvelbar iz Šoštanja. 
Cvelbar in njegov oče, ki se je 
peljal na m otorju, sta  nesrečno 
padla ln se hudo potolkla. Odpe
ljali so ju v bolnišnico. Poškod
be so bile za očeta tako hude, da 
je 19. marca v novomeški bolniš
nici umrl.

glave pa naslonil na svinjak.
Tako zagozden se ni mogel 

rešiti. Zelo verjetno pa je ob 
padcu izgubil tudi zavest. 
Zdravnik, ki so ga domači po
klicali, je lahko ugotovil le 
še, da se je otrok zadušil.

Od 11. do 20. marca so se 
torej v kočevski občini zadu
šili kar trije otroci. Vsi so bi
li stari manj kot 7 let in vsi 
z dežele.

J. P.
Vsi so popadali 
z zapravljivčka

Nedeljska vožnja Marije 
Andolšek iz Pluske in še ne
kaj ljudi z zapravljivčkom se 
je 22. marca prav nesrečno 
končala. Med vožnjo po klan
cu navzdol se je vozilo tako 
nagnilo, da so vsi potniki po
padali na cesto. Najhujše po
škodbe je dobila voznica An- 
dolškova, ki je sedela na le
senem zaboju. Poškodovan 
ima vrst in prsni koš.

jevo. Občinski javni tožilec 
v Brežicah je vložil pri kr
škem sodišču obtožni pred
log zoper Požuna, do obrav
nave pa ni prišlo, ker je Po
žuna prej ubil Kozole.

S temi izgredi se je Požun 
Žičkarjevi tako hudo zame
ril, da je sklenila spraviti ga 
s poti. Očitno ni bila zado
voljna z rednimi postopki, 
ki so tekli zoper Požuna pred 
pristojnimi organi. Kozoletu 
je večkrat omenila, da ji Po
žun grozi in ji sploh ne da 
miru, naposled pa ga je za
čela nagovarjati, naj Požuna 
ubije. Pripominjala je, da se 
bo sama pokončala, če tega 
ne bo storil. Kozole je napo
sled privolil, da bo storil, za 
kar ga roti. že od malega 
je imel doma shranjen samo
kres, po dogovoru z žičkar
jevo pa je odšel ponj in z 
njim ubil Požuna.

I. Z.

Huda nesreča se je pripetila 18. m arca na avtomobil
ski cesti pri Lešnici. Proti Ljubljani se je z osebnim 
avtom peljala Cvetka Šest iz Škocjana. Pri Lešnici jo 
je prehitel turški voznik Sabri Yildiz z osebnim avtom 
v trenutku, ko sta naproti pridrvela Ljubljančan Kon
rad Horvat s tovornjakom  in Beograjčan Selimir Gli- 
šič z osebnim avtom. Yildiz se je najprej zaletel v obe 
te vozili, nato pa še v avto Šestove. Ranjeni so bili 
Beograjčan Glišič in trije  Turkovi sopotniki. Gmotno 
škodo so ocenili na 38.000 din. Na sliki: kom andir po
staje prom etne milice iz Novega m esta Jože Tavčar 
(levo) pregleduje Yildizove dokumente, kot vidite, kar 

skozi sprednje o k n o ... (foto: Slavko doki)

Otroci na prepovedanih potih
Mladinski kriminal na Dolenjskem ni v večjem porastu -  Zanimivo je, da 

na stranpotih skoraj ni otrok iz družin, kjer je doma pomanjkanje

Nekega dne sta  se mlada fanta — eden iz Novega 
mesta, eden iz Dolenjskih Toplic — potepla od domžt. 
žejna »svobode« sta  prispela na Otočec in se utabo
rila v brunarici tabornikov. Iz novega »doma« sta 
začela plenilsko akcijo po okolici, od koder sta p ri
našala hrano, obleko, odeje in vse drugo. Vdrla sta v 
kuhinjo otoškega hotela pa v bife na kam pu ob Krki 
in kasneje še v neko zasebno brunarico. To sta  po
čenjala kot izurjena moža. Ko so ju  varnostni organi 
zalotili, so h itro  ugotovili, kdo sta, saj so ju  poznali 
že iz prejšnjih  podobnih dejanj.

vega. Voznik Cugelj je zara
di poškodb umrl na kraju 
Nesreče.

17. marca 1970 sta ibila pri 
občinskem sodišču za hudo 
kaznivo dejanje zoper sploš
no varstvo: Slavko Sindič na 
eno leto in šest mesecev za
pora, Marija Mustar pa na 
devet mesecev zapora — oba 
pogojno za doba dveh let.

Pobeglega zapornika 
so naposled prijeli
Pred zaključkom redakcije 

nas je novomeška uprava 
javne varnosti obvestila, da 
so Vinka Goloba, 25, elektri
čarja iz Sel pri Šentjerneju, 
ki je pred tedni pobegnil s 
prestajanja kazni zaradi več
jega števila goljufij in tatvin, 
naposled 21. marca prijeli. 
Zasačila so ga v osebnem av
tomobilu na avtomobilski ce
sti pri Ivančni gorici, ko je 
s skupino bivših obsojencev 
potoval v Ljubljano. Za po
beglim zapornikom je UVJ 
Novo mesto nedavno razpisa
la tiralico.

Tovornjak povozil 
splašenega konja

Nevsakdanja nesreča se je 
zgodila 20. marca dopoldne na 
četrtorazredni cesti v Šent
jurju, ko sta se srečala to
vornjak, ki ga je vozil Gregor 
Habjan iz Ljubljane, in vprež
ni voz s konjem lastnika An
tona Marklja iz Stranj. Med 
srečanjem se je konj splašil 
in poskočil, pri tem pa mu je 
šlo čez nogo tovornjakovo 
kolo. Konja, vrednega okoli 
4500 din, so morali zaradi te
ga zaklati.

Motorist treščil v vlak
Na zavarovanem železni

škem prehodu v Gobove ih se 
je 21. marca popoldne moto
rist Janez Gizerle iz Sevnice 
zaletel v potniški vlak. Hu
do poškodovanega so odpelja
li na zdravljenje v celjsko 
bolnišnico.

Mladinski kriminal se je na 
Dolenjskem precej razboho
til in povzročil dosti pregla
vic delavcem javne varnosti.

Po podatkih novomeške 
UJV so mladoletniki v črno
maljski, metliški^ novome
ški in trebanjski občini sto
rili v zadnjih štirih letih 
(od 1966 do letos) 708 kazni
vih dejanj, pri katerih je so
delovalo 513 starejših mla
doletnikov in 267 otrok. Šte
vilo dejanj se iz leta v leto 
ni bistveno povečalo, zaskrb
ljujoče je predvsem to, da se 
je povečalo število tistih, ki 
se kaznivih dejanj udeležuje
jo.

Po čem so mladoletniki 
najčešće segali? Iz sodnih in 
drugih spisov je razvidno, da 
so mlade ljudi najčešče zasr
beli prsti, kadar so si zaže
leli tehničnih predmetov, ali 
ko so začutili v bližini de
nar. Dve tretjini tatvin so 
zagrešili pri zasebnikih, eno 
tretjino pa v družbenih lo
kalih, delovnih organizacijah, 
zavodih itd.

V Mirenski dolini so naj
več mladoletniških kaznivih 
dejanj storili pobegla iz vzgoj- 
nopobol j Sevalnega doma v 
Radečah. Ti so se budi naj
hitreje premikali iz kraja v 
kraj. V ta namen so si »iz
posojali« avtomobile in tako 
povzročali tudi njihovim last
nikom obilo preglavic.

Med mladoletniki, ki so za
šli na stranpota, je bilo 1968 
35 otrok iz ciganskih družin. 
Glede na razmeroma malo
številno cigansko prebivalstvo 
na Dolenjskem je to veliko. 
Proti ciganskim mladoletni

kom so tudi ukrepi najmanj 
zalegli.

Iz kakšnih' družin so vsi 
ti mladeniči in otroci, ki so 
že tako zgodaj segli po tuji 
lastnini? Ugotovitve kažejo, 
da so otroke pognali na pre
povedana pota zelo različni 
razlogi, redko pa iz dru
žin, kjer prevladuje pomanj

kanje (razen 'pri Ciganih). 
Mnoge analize so pokazale, 
da so marsikaterega otroka 
pognale na krivo pot razpr
tije med starši, alkoholizem 
ali prezgodnja želja po osar 
mosvojitvi.

Ob prebiranju najrazličnej
ših podatkov o mladinskem 
kriminalu se predvsem za
stavlja vprašanje, kako pre
prečiti nadaljnji porast kaz
nivih dejanj in števila udele
žencev. Nedvomno imajo pri 
tem veliko nalogo in odgo
vornost starši, ki so, če že 
ne povsem krivi, pa vsaj so
krivi za to, da njihovi otroci 
hodijo po krivih potih. Mar
sikateri primer iz sodne 
prakse bi to lahko potrdil.

V zapor za 8 din
17. marca je bil pri občin

skem sodišču v Novem me
stu obsojen na 6 mesecev za
pora Viljem ČELIK, delavec 
brez stalnega bivališča, doma 
na Notranjskem. Čelik je 14. 
januarja vlomil skoz okno v 
vrtnarsko uto pri bolnici. Od 
tam je odnesel 8 din, žepni 
nož in svinčnik. Po dejanju 
je pobegnil, toda vrtnarice 
so ga videle in prepoznale. 
Zato ga je varnostna služba 
lahko kmalu prijela.

■  GRMOVLJE: GUMO RAZNE
SLO, ŠTIRJE RANJENI — 22.
marca se je po avtomobilski ce
sti mimo Grmovelj proti Zagrebu 
peljal z osebnim avtom Zagrebčan 
Rudolf Bashota. Med vožnjo po 
klancu navzdol Je vozilu razneslo 
gumo. Avto je zaneslo s ceste in 
je obstal prevrnjen na streho. 
Vse štiri osebe so bile ranjene. 
Gmotno škodo so ocenili na 9.000 
din.

■  FODGRACENO: V DROG RE. 
KLAMNE TABLE — Jovanka Sa- 
vič iz Zagreba je 22. marca poto
vala z osebnim avtom proti Za
grebu. Pri Podgračenu Je zapeljala 
na bankino, podrla drog reklamne 
table in se znašla v jarku. Voznica 
in mož Aleksander Savič sta do
bila manjše poškodbe, škodo pa 
so ocenili na 3.500 din.

■  TRNOVEC: ŽIVAL PRED 
AVTOM — Dušan Plut iz Semiča 
je vozil 21. marca zvečer osebni 
avto od Trnovca proti Metliki. 
Naproti je  pripeljal avto z dolgi
mi lučmi, čez cesto pa je stekla 
žival. Plut je zavrl, vozilo pa je 
zaneslo med skale poleg ceste, od 
tam se Je odbilo in obstalo na 
travniku. Sopotnik Mojmir Stan- 
gelj je bil laže poškodovan. Gmo
tno škodo so ocenili na 7.000 din.

■  DRUŽINSKA VAS: NESREČA 
S PREIZKUSNO TABLICO — Sta
ne Kerin iz Brežic Je 20. marca 
popoldne vozil osebni avto s pre
izkusno tablico proti Zagrebu. Pri 
Družinski vasi Je prehitel tovor
njak v trenutku, ko se je  napro
ti pripeljal z osebnim avtom No- 
vomeščan Anton Gazvoda. Vozili 
sta se zaleteli. Škodo so ocenili na
3.000 din.

■  OBREZ: S CESTE NA NJI. 
VO — Jožef Kosjan iz Dan pri 
Sežani je vozil 17. marca tovor
njak iz Beograda proti Ljubljani. 
Pri Obrežu Je s cestnega ovinka 
zapeljal na bankino, nato pa na 
nasip, od koder se je prevrnil na 
njivo. Vozniku ni bilo nič, škodo 
pa so ocenili na 5.000 din.

■  BISTRICA: FIAT 124 V TO
VORNJAK — 17. marca zvečer se 
je Slavko Djordjiev iz Kavadarcev 
pripeljal s tovornjakom in priko
lico do Ribnice, kjer Je opazil, da 
z vozilom nekaj ni v redu. Usta
vil ga Je, še preden pa Je stopil 
iz kabine, se Je vprlkolico zaletel 
osebni avto Fiat 124, ki ga je vozil 
Branko Komadina iz Zagreba. Vo

znik Komadina in njegovi sopot
nici so bili pri nesreči ranjeni, 
gmotno škodo pa so ocenili na
17.000 din.

■  POTOK: TRČENJE OSEBNIH 
AVTOMOBILOV — Med srečanjem 
na Potoku sta se 19. marca zale
tela z osebnima avtomobiloma 
Mihael Blažič iz Straže in Edo 
Matkovič iz Novega mesta. Laže 
Je bila ranjena Matkovičeva so
potnica. Škodo so ocenili na 4.000 
din.

■  NOVO MESTO: NEPREVID. 
NA VZVRATNA VOŽNJA — Anton 
Rozman iz Dolenjega Karteljevega 
je 19. marca popoldne med vzvrat
no vožnjo iz Kettejega drevoreda 
v Novem mestu zadel osebni avto 
Mihe Macedonija iz Otočca, ki 
je stal na bencinski črpalki. Ško
do so ocenili na 3.100 din.

■  KRŠKO: KOLESAR V BOL
NIŠNICI — Na križišču cest Dr
novo—Krško in Leskovec—Vihre 
Je bil kolesar Franc Pirc iz Viher 
21. marca zvečer pri trčenju z 
osebnim avtom, ki ga je vozil Vid 
Krhen iz Šmarja pri Sevnici, tako 
poškodovan, da so gr morali ne
mudoma odpeljati v novomeško 
bolnišnico.

■  SEVNICA: MOPEDIST PA
DEL — Na cesti Sevnica—Planina 
je 20. marca popoldne padel mo
pedist Franc Brečko iz Hrastnika 
in dobil poškodbe na glavi. Prvo 
pomoč so mu da>< v sevnlškem 
zdravstvenem domu.

■  KOSTANJEVICA: NESREČA 
Z AVTOM — V vasi Dobe pri 
Kostanjevici se Je 17 marca zgo
dila nesreča z osebnim avtom 
Alojzu Pečniku iz Žabje vasi. Voz
nik Je bil laže poškouovan, kljub 
temu pa so ga odpeljali v breži
ško bolnišnico, da r ? mu dali p r
vo pomoč. Gmotno škodo so oce
nili na 9.000 din

■  SREMIČ: V BOLNIŠNICI SA
MO MOTORIST — Na četrtoniz- 
redni cesti v Sremiču sta 19. m ar
ca trčila motorist Jože Videc in 
mopedist Branko Vidmar, oba iz 
Krškega. Poškodovan Je bil le 
motorist; odpeljali so ga v breži
ško bolnišnico

■  BOSTANJ: OTROK POD AV
TOM — 14. mar ■ popoldne so 
pripeljali v sevniSk zdravstveni 
dom 3-lotnega Jožeta Podlogarja 
iz Boštanja. Skočil Je pred oseb
ni avto, s katerim se Je peljal 
Mirko Dornik L Jagnjenice. Otrok 
se je pri padcu laže poškodoval.



Kočevje in Novo mesto na pragu prve republiške 
namiznoteniške lige -  Kandidat za višje mesto je 
tudi Sodražica -  Somrak premagal Tomažiča

Zmagovalci-pionirji: Brežice; pionirke: Vavta vas -  Na prvenstvu dolenjskih 
pionirjev je igralo 12 ekip -  najboljša JAKŠETOVA in MIRKAC

V soboto in nedelj so tri do
lenjske namiznoteniške ekipe igra
le v II. republiški namiznoteniški 
ligi. Največ je dosegla ženska e- 
kipa Kočevja (Rački, Benčina, 
Vovk), ki je v Hrastniku zasedla 
prvo mesto v ženski ligi. Nekoli
ko manj uspešni so bili Novome- 
ščani, ki so igral; na podobnem 
turnirju  v Sodražici. Novomeška 
ekipa (Somrak. Kapš, Berger, 
Uh!) je zasedla drugo mesto. Tu
di Sodražani niso igrali slabo, saj 
so dosegli 4 zmage in se bodo še 
vedno potegovali za drugo mesto.

Hrastnik: 1. Kočevje, 2. Kemi
čar — Hrastnik 3. Lendava, 4. 
Litija, 5, Logatec itd Rezultati: 
Kočevje — Semedela 5:0 Kočev-

Čargo in Jenkoletova 
pripravljena

Na plavališču PK Triglav v Kra
nju je bil plavalni miting, na ka
terem je nastopilo 150 plavalcev 
in plavalk iz najboljših slovenskih 
klubov. Celulozarja so zastopali 
Franc Čargo, Nevenka Jenkole, 
Metka Novak, Tea Preskar in An. 
drej škafar. Najboljši krški pla
valci so bili zelo uspešni, saj so 
osvojili kar 6 prvih mest. Pred 
zimskimi plavalnimi prvenstvi so 
krški plavalci v dobri formi in 
bodo posegli po najboljših me
stih.

Rezultati: Franc Čargo — 400 m 
prosto: 1. 4:54.4, 100 m prosto: 1. 
do 2. 1:01.6; Nevenka Jenkole — 
100 m delfin: 1. 1:17.8 (odličen
dosežek za zimsko sezono); Metka 
Novak — 100 m prsno: 1. mesto 
(pionirke) in 2. mesto (članice) 
z rezultatom 1:32.2 (njen osebni 
rekord); Tea Preskar: 50 m prs
no — 1. mesto (mlajše pionirke) 
0:46.5; 50 m delfin: 1. mesto (mlaj
še pionirke) 0:50.6; Andrej Škafar 
— 50 m delfin: 2. mesto (mlajši 
pionirji) 0:45.9, 50 m prsno —
(mlajši pionirji) 0:50.2 (oba re
zultata sta njegova osebna re
korda.

v

Športna
napoved

Nedeljsko medobčinsko tekmo
vanje v košarki je bilo zadnje iz
ločilno tekmovanje najmlajših do
lenjskih košarkarjev. Tekme so 
pokazale, da za naraščaj sicer naj
bolje skrbijo v novomeški in 
brežiški občini, da pa kvaliteta 
ni taka, da bi lahko pričakovali 
uspeh tudi na polfinalnih turnir
jih pred festivalom slovenske pio
nirske košarke, ki bo v dneh pred 
letošnjim svetovnim prvenstvom 
v Ljubljani.

V Trebnjem, kjer so igrali pio
nirji, se je začelo in končalo z 
dramatičnimi borbami. Brežičani 
so šele v podaljšku premagali Se
mič, nato pa kljub porazu z No- 
vomeščani prišli do prvega mesta. 
Novo mesto je namreč nepazljivo 
in preveč samozavestno igralo z 
Metliko in celo izgubilo. Mirkac in 
Hrovat iz Brežic, Ilenič in Vergot 
iz Metlike, Plut iz Semiča, Pod- 
bevšek in Švent iz Novega mesta, 
Šepetave iz Krškega in Bizjak iz 
Šentruperta so bili najboljši igral
ci v svojih moštvih. Rezultati: 
Brežice : Semič 39:36, Metlika : 
Krško 22:19, Novo mesto : Šentru
pert 17:22, Brežice : Metlika 33:20, 
Novo mesto: Brežice 30:27 in No
vo mesto: Metlika 24:31. Vrstni 
red: Brežice, Novo mesto, Metlika, 
Semič, Šentrupert in Krško.

Pri dekletih je v Novem mestu 
prav tako igralo šest občinskih 
prvakov. Pohvaliti gre ekipo iz 
Mokronoga, ki je uspela v občin
skem merilu, čeprav nima telo-

je — Trbovlje 5:0 Kočevje — Li
tija 5:2, Kočevje — Logatec 5:0, 
Kočevje — Kemičai 5:3, Kočevje
— Vrhnika 5:0 ih Kočevje — Len
dava 5:2.

Sodražica: 1. Lendava. 2. Novo 
mesto, 3., 4 in 5. Sodražica, Be
žigrad, Fužinar (Revne itd. Rezul
tati: Sodražica — Lendava 2:5, So
dražica — Maribor 5:3, Sodražica
— Bežigrad 5:4, Sodražica — Ke
mičar (Hrastnik) 5:2, Sodražica — 
Nova Gorica 5:2, Sodražica — No
vo mesto 3:5, Sodražica — Fuži
nar 3:5, Novo mesto — Lendava 
1:5, Novo mesto — Maribor 5:1, 
Novo mesto — Bežigrad 5:3. No
vo mesto — Hrastnik 5:3, Novo 
mesto — Nova Gorica 5:1. Novo 
mesto — Fužinai (Ravne) 3:5.

A. ARKO 
P. UHL

Tisk, radio in tele
vizija bistveno vpli
vajo z obiljem razno
vrstnih informacij, s 
hitrim in množičnim 
delovanjem, s svo
jo neposrednostjo in 
prepričljivostjo na 
razvoj socialistične 
družbene zavesti, na 
obnašanje in zavze
manje stališč obča
nov o družbenih zade
vah in na vsa sredi
šča družbenega odlo
čanja.

Pionirji iz Brežic so v nedeljo v Trebnjem osvojili 
prvo mesto v enakovrednem boju z Novomeščani in 

Metličani. (Foto: S. D.)

vadnice. Jakšetova in Faleskinijeva 
iz Vavte vasi, Mišičeva in Blatni, 
kova iz Brežic in Habinčeva ter 
Zajevšnikova iz Brestanice so bile 
najboljše, čeprav moramo ugoto
viti, da pionirke še niso obvladale 
vseh elementov košarke. Rezulta
ti: Črnomelj : Brestanica 9:18,

Mokronog: Vavta vas 6:16, Bre
žice : Metlika 15:8, Brestanica: 
Brežice 9:32, Brežice: Vavta vas 
19:21, Brestanica: Vavta vas 11:18. 
Vrstni red: Vavta vas, Brežice,
Brestanica, Mokronog, Metlika, 
Črnomelj.

J. SPLICHAL

13. kolo. 29. marec 19*0
■  ČELIK : IIAJDLK — Splitča

ni dobro igrajo v Zenici, zato bi 
najbolj ustrezal neodločen rezul
tat, predlagamo 0.

■  BOK : MARIBOR — Mari
borčani so boljši na tujem, ven
dar je Bor velik favorit. OdlOčili 
smo se za 1 in 0.

■  VELEZ : ZAGREB — Velež 
Je velika ekipa, vsak drug izid 
kot zmaga Mostarcev bi bil pre- 
senečenje kola, zato predlagamo 
1.

■  VARDAR SARAJEVO —
Skopjanci krmarijo v nevarnih 
vodah, zmaga nad Sarajevom bi 
bila zlata vredna. Vendar se bodo 
morali dobro spotiti, če hočejo 
ugnati Sarajevo; predlagamo I 
ln 0.

■  ŽELEZNIČAR : OLIMPIJA —
Vodilni železničar si ne more 
dovoliti spodrsljaja z zadnjo uvr
ščeno Olimpijo, ki samo za tre
nutke zablešči. Odločili smo se 
za 1.

■  DINAMO : VOJVODINA —
Novomeščani niso tista ekipa kot 
pred letom, zato bodo Zagrebčani 
spravili dve točke. Vendar mora
mo opozoriti, da se je med tema 
dvema ekipama največ tokem 
končalo neodločeno; stavimo 1.

■  RADNIČKI (N) : RADNIČKI 
(K) — Roal z Nišavo Je doma ne. 
sporen favorit, vendar ker K ragu
je včanom gori pod nogami, lahko 
pride do presenečenja; predlagamo 
1 in 0.

■  PARTIZAN : SliOBODA (T)
— Beograjčani, ki so izgubili nit 
z vodilnimi, imajo v nedeljo pri
ložnost zaslužiti dve točki v sre
čanju s Tuzlancl. Boj bo nelzpro- 
sen, Sloboda ne bo poceni pro
dala kože; stavimo 1 in 0.

■  BUDUĆNOST (PEC) : RAD. 
NICKI (PIROT) — Menim, da bo 
v tem srečanju odločilnega pome- 
na prednost domačega igrišča, za
to smo se odločili za 1.

■  SPLIT : RIJEKA — Dalma
tinski derbi se bo verjetno končal 
z zmago Rečanov. Vodilna enaj. 
sterica v ligi bo premagala slabo 
ekipo Splita; predlagamo 2.

■  I J  UDU AN A : BORAC — 
Ljubljančani ne igrajo slabo, von- 
dar jo banjaluški Borac boljši, 
zato smo so odločili za 2 ln 0.

■  CRVENKA : DINAMO <P) — 
V tem srečanju Je težko napovo- 
dati zmagovalca, vendar smo dali 
monJAo p rodnost domačinu; pred
lagamo 1 in 0.

KEGLJANJE

Ivan Nose še 
članski prvak!

Mladinski kegljaški prvak Do
lenjske Zužemberčan Ivan Nose je 
pred dnevi v Krškem ponovi svoj 
uspeh z mladinskega prvenstva 
še na članskem prvenstvu Dolenj
ske. V konkurenci 54 igralcev je 
z velikim naskokom osvojil prvo 
mesto. Razen nj„ga se je še šest 
Dolenjcev uvrstilo na republiška 
prvenstvo za posameznike.

Rezultati: 1. Nose (Žbs.) 1692
(831, 861), 2 B. Vesel (Veseh de
vet) 1661, 3. Židanek (PIONIR) 
1617, 4. Fabjan * PIONIR) 1612,
5. inž. Štor (Žb>.) 1612, 6. Kar-
pljuk (KRKA) 1604 , 7 D. Bratož 
(Železničar )1603, 8. Rožič (KRKA) 
1590, 9. Romi! (PIONIR) 1590, 10. 
M. Bratož (Železničar 1590.

J. MRZLAK

Zužemberčan Ivan Nose je 
presenetljivo osvojil se 
člansko kegljaško prven

stvo Dolenjske.

Brežiški košarkar Boris 
Mirkac je bil najboljši 
igralec na turnirju v Treb
njem

STRELJANJE

Franc Maroš zma
gal na Mirni

Na Mirni je bilo v nedeljo ob
činsko strelsko tekmovanje za 
»Zlato puščico:; zmagal je Franc 
Maroš iz Trebnjega in tako po
stal občinski strelski prvak za 
leto 1970.

Doseženi so bili aobri rezultati. 
Na republiškem prvenstvu za »Zla
to puSčico« pa bodo trebanjsko 
občino zastopali Franc Maroš, Vi
to Plauštajm-r in Stane Alojz. Or
ganizacija, ki je bila v rokah SD 
Matija Gubec — Dob, je bila od 
lična. J. PAVLIN

Tone Erjavec 
zmagovalec

V Ivančni Gorici je občinska 
strelska zveza Grosuplje priredila 
tekmovanje za »Zlato puSčico«. 
Čeprav je tekmovanje motil veter, 
so bili doseženi dobri rezultati. 2e 
tretjič zaporedoma je bil naj bolj Si 
član SD Slemenica — Muljava 
Tone Erjavcc. Zmagal je premoč
no, saj je dosegel 319 od 400 mo
žnih krogov.

Tekmovanja se je udeležilo ve
liko strelcev, največ pa jih je bi
lo iz SD »Son.11) Vesel« Iz Ivančne 
Gorice. S. OBLAK

ShSOSSS
Kočevje —  spet 

presenetilo
V nedeljo, 22. marca, je bilo v 

Domžalah hitropotezno šahovsko 
prvenstvo reprezentanc slovenskih 
mest. Ob rekordni udeležbi 42 
ekip je premoćno osvojila prvo 
mesto mestna reprezentanca Mari
bora, sledijo Celje, Ljubljana itd. 
Na odličnem četrtem mestu je 
ekipa Kočevje, ki je ponovno do
kazala, da sodi med najboljše v 
republiki. Kočevskim šahistom ob 
ponovnem uspehu iskreno česti
tamo!

Z Dolenjskega so na tem tek
movanju sodelovale ši ekipe No
vega mesta, Brežic. Mokronoga, 
Metlike in Črnomlja. Razen Novo- 
meščanov, ki so zasedli 10. me
sto, so bili ostali slabši.

■  ČRNOMELJ — Na košarkar 
skem turnirju so sodelovale tri 
ekipe. Premočno je  zmagala gim
nazija, druga pa je bila poklicna 
šola. Največ košev je dosegel To
maž Kavčič (85). Rezultati: gim
nazija — PKŠ 65:26, PKŠ — 
osnovna šola 30:25 in gimnazija 
— osnovna šola 124:38. Za zmago
valce so igrali: Novak, Gavrilovič, 
Zupanc, Kavčič, Štrajn, Laterner 
ln Petkovič. (A. L.)

Pionirsko prven
stvo bo 5. aprila

Pionirsko šahovsko prvenst
vo Dolenjske za posameznike 
bo v nedeljo, 5. aprila, v Gro
supljem, in ne 29. marca, kot 
je bilo prvotno določeno. Tek
movanje se bo začelo ob 9. uri 
zjutraj.

Bo zmagal llinčič?
Sredi marca se je začelo odprto 

šahovsko prvenstvo Brežic za po
sameznike. Dosle so odigrali pet 
kol. največ možnosti za prvo me
sto pa ima lanskoletni prvak Bo
ro llinčič. Ob polovici tekmovanja 
si prvo mesto delita Valenčak in 
Filipčič, sredi jo: llinčič, dr. Te-
sič itd.

V. PODGORŠEK

Pionirke iz vavtovaške šole so v novomeški telovad
nici osvojile prvo mesto, v odločilnem srečanju so 

premagale vrstnice iz Brežic. (Foto: S. Dokl)

OBČNI ZBOR ŠD ŠENTJERNEJ

Zgradili bodo 45-metrsko skakalnico
Uspešno delo športnega društva v Šentjerneju -  Predsednik je spet 
požrtvovalni športni delavec Janez Kuhelj -  Gradili bodo 45-metrsko ska

kalnico -  Med najbolj delavnimi je smučarska sekcija

15. marca Je Imelo Športno dru
štvo Šentjernej svoj občni zbor. 
Predsednik druStva Janez Kuhelj 
Je najprej prikazal delo društva, 
tako da je pregledal delo posame
znih sekcij. Naj večjo aktivnost Je 
prikazala smučarska sekcija, ki je 
pripravila dve skakalnici in orga
nizirala več tekmovanj. Smučarji 
so se udeležili številnih tekem do
ma in po vsej Sloveniji.

Aktivna Jo bila tudi atletska sek
cija, čeprav v Šentjerneju ni atlet
ske steze ln nimajo ustreeno opre
me. Atleti so se udeležili tradicio
nalnega teka ob žici okupirane 
Ljubljane ln več atletskih m itin
gov v Novem mostu.

Nogometna sokolja se ni tako

uveljavila, čeprav so imeli več te
kem, organizirali pa so tudi tu r
nirje. Ravno tako je životarila 
rokometna sekcija, kjer so se bolj 
uveljavila dekleta.

Namiznoteniška sekcija Je za
čela aktivno delati v začetku tega 
leta, njeni tekmovalci pa so se 
udeležili tekmovanj v Novem me
stu.

Kegljači ne delajo več, ker je 
večina aktivnih članov odšla k vo
jakom.

Šahovska sekcija, ki deluje v 
okylru S8D Polet, Je pripravila 
nekaj šahovskih tekmovanj.

Pri pregledu celotne dejavnosti 
smo opazili velik napredek, kljub 
temu da športno društvo dela v

težkih pogojih.
Na občnem zboru so izvolili no

vo vodstvo. Predsednik je še na
prej požrtvovalni telesno vzgojni
delavec Janez Kuhelj, tajnica je 
Zdenka Godec, blagajnik Viljem 
Petelin, gospodar pa Peter Mavrin. 
Izvolili so tudi vodje sekcij; ti so: 
Darine Grgovič, Branko Kroše!>J, 
Jože Fifolt, Roman Rajer, Anton 
Kotar, Anton Bučar in Franci 
Ipavc.

V programu za prihodnje leto 
so dali številna tekmovanja v ob
činskem obsegu, ureditev smučar
skega središča na Javorovioi, grad
njo nove 45-metrske skakalnice, 
pripravo igrišč, ter poživitev do
la v nekaterih sekcijah.

Na Javorovici so 
skakali

športno društvo Šentjernej je 
priredilo v nedeljo medklubske 
tekme v smučarskih skokih na 
25-metrski skakalnici. Tekmovanja 
so se udeležili skakalci iz Šent
jerneja in Vavte vasi. Zaradi od
juge so bili skoki krajši kot pred 
tedni.

Rezultati: pionirji — 1. Nos* 
(Vavta vas) 129,9, 2. Sluga (Sent.) 
120,7; mlajši mladinci — 1. Bojan 
Prudič (Sent.) 182,1, 2. Franko 
(Vavta vas) 126,4; starejši mla
dinci — 1. Selak (Sent.) 216,1, 2. 
Šinkovec (Sent.) 190,1; člani — 1. 
Virant (Vavta vas> 185,6, 2. Ru
den (šent.) 183,7. Najdaljši skok 
(24 metrov) je imel Janez Selak 
iz Šentjerneja.

A. BUČAR

Oglašujte 
v  Hol. Bi'«*š i b !

Od tu in tam
■  NOVO MESTO — V četrtem 

kolu občinske kegljaške lige so 
bili doseženi naslednji rezultati: 
Partizan — Pionir 415:421,
— železničar 398:423, Krka — 
Gozdar 501:376. Vodi Luknja z 
18 točkami, sledijo Železničar, 
Krka, Pionir, Iskra itd. (J. M.)

■  ČRNOMELJ — Pred začet
kom spomladanskega dela prven
stva v NPL sta se v Črnomlju 
srečali ekipi Bele krajine in no
vomeškega Elana. Domačini so 
zasluženo zmagali z 2:1. Na blat
nem terenu se gostje niso znašli, 
zato je bila domača ekipa bolj
ša. Srečanje je pokazalo, da ekipi 
še nista popolnoma pripravljeni.

(A. L.)
■  BREŽICE — Občinskega pr

venstva osnovnih šol brežiške ob
čine v košarki so se udeležile 4 
ekipe. V obeh konkurencah so 
zmagali učenci osnovne šole bra
tov Ribarjev. Rezultati: pionirji: 
Brežice — Cerklje 54:14; pionirke: 
Brežice — Cerklje 45:10 (P. R.)

■  KRŠKO — Na sestanku no
gometne podzveze Celje, ki je bil 
21. marca, je prejel predsednik 
NK Celulozar Alfred Istenič sta
rejši srebrno plaketo, ki jo je 
podelila nogometna zveza Jugo
slavije klubu Celulozar. (L. H.)

■  KOČEVJE — Končano je 
med razredno tekmovanje gimnani- 
je v košarki v moški konkurenci. 
Končni vrstni red je naslednji:
I. c, 3. a 18 točk, 2. 4. a 16, 3. 
4. b 12. 4. 2. b 8, 5. 2. a 4. 6. 1. 
b 2 točki. (A. A.)

■  SODRAŽICA — Med tednom 
je bila za jugoslovanski namizno
teniški pokal odigrana tekma med 
Sodražico in Novim mestom. Do
mača ekipa je bila boljša in je 
zmagala s 5:2. (N. N.)

■  NOVO MESTO — Na izbir
nem hitropoteznem šahovskem 
turnirju za sestavo reprezentance 
Novega mesrta, ki je sodelovala v 
Domžalah, je med 16 udeleženci 
prepričljivo zmagal prof. Penko. 
Vrstni red: 1. prof Penko 14, 2. 
in 3. Bjelanovič, Isten č, 4. do 7. 
Petkovič, Udir, M. Pieek, Milič in 
Ščap 9 itd. (J. U.)

■  ŠKOCJAN — Pred dnevi je 
bil tu šahovski dvoboj med 
osnovno šolo Škocjan in Otočec. 
Zmagali so učenci z Otočca z 
10:2. Po dve točki za zmagovalce 
so dosegli: Jeralič, Piberčnik, 
Kink in Turk. (N. N.)

■  SEVNICA — TVD Partizan 
Sevnica Je začel redno vadbo za 
pionirke in mladinke. (A. Z.)

m BREŽICE — Na občinskem 
prvenstvu v gimnastiki so sodelo
vale tri moške in štiri ženske eki
pe. Doseženi so bili naslednii re
zultati: pionirji — 1. OŠ bratov 
Ribarjev I, 2. OŠ bratov Ribarjev
II, 3. OS Artiče; posamezniki: 1. 
Mirkac, 2. Dikič, 3. Gerjevlč (vsi 
Brežice); pionirke — 1. OS bratov 
Ribarjev I, 2. OŠ bratov Ribariev 
II, 3. OŠ Globoko, 4. OS Artiče. 
Posameznice: 1. Obrč, 2. Iskr>. 3. 
Kovačič (vse Brežice). (P. F.)

■  URŠNA SELA: — Mladinci z 
Uršnih sel. so pripravili na ska
kalnici »Luna« tekmovanje v smu
čarskih skokih. Najboljši je Ml 
Slavko Bukovec, naslednja mesta 
pa so zasedli: Franci Kulovec, 
Sandi Konček, Mirko Novak, Sil
vo Kulovec, Vinko Zajtelj, Rudi 
Klobučar, Žani Erpe, Ivan Povše, 
Lado Rouh itd. Najmlajši skaka
lec je bil Janez Klobučar. (F. K.)

■  KOČEVJE — Med tednom je 
namiznoteniška ekipa deklet iz 
Kočevja igrala na Vrhniki za na
miznoteniški pokal Jugoslavije. S 
tamkajšnjo ekipo so dvoboj od
ločile s 5:0 v svojo korist. (A. A.)

■  METLIKA — Na ustanovnem 
občnem zboru šahovskega kluba 
v Metliki so za predsednika iz
volili Romana Kržana. Nato je 
sledil hitropotezni turnir za pr
venstvo Metlike. Zmagal je  Ferdo 
Avsec, drugo mesto je zasedel 
Niko Hm jak, sledita inž. Kostelec 
in N. Petrič, šahovski klub bo v 
bodoče redno organiziral hitropo
tezne in ostale turnirje. (R. B.)

■  ČRNOMELJ — V prijatelj
skem nogometnem srečanju so 
nogometaši Bele krajine prema
gali garnizijo JLA Črnomelj s 6:0.. 
Strelci o bili: Petrovič 3, Ferfolja 
2 in T. W ess 1. (A. L.)

■  BREŽICE — BrežiSld nogo
metaši so v okviru priprav na 
spomladansko prvenstvo preteklo 
sredo gostovali v Ladufiu (Hrvat
ska) in tekmo izgubili s  3:1

(V. P.)
■  NOVO MESTO — Nogome

taši Elana so se v prijateljskem 
srečanju sestali z ligašem Savo 
(Tacen) in tekmo izgubili s fl:0.

(J. M.)
■  CRNOMEU — V prijatelj

skem košarkarskem srečanju so 
gimnazijci premagali OŠ s 109:29. 
Najboljša strelca sta bila Kavčič 
in Zupanc. (A. L.)

H BREŽICE — Na OS bratov 
Ribarjev je končano košarkar.-ko 
tekmovanje za 7. razrede. Zmagal 
je 7. c rarred s 6 točkami. Naj
boljša stre’ca sta bila Ban in Zak- 
šek. (P. R.)

M BREŽICE — Pred pričetkom 
rer>ubliškc<ra te k m o v ^ a  v roko
metni ' litri so BreMčani doma 
imeli srečanis z Novomeščani in 
ekir'o Zapre'iča. Obe srečan j so 
BrfMčani odločili v svoio korist,- 
čo-v-av igrali s nomlajeno eki
po. (V. P.)

DRUGA REPUBLIŠKA NAMIZNOTENIŠKA LIGA ■ * ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  l ^ i

Dober start naših igralcev Dolenjska revija pionirske košarke

Končni vrstni red: . Maribor
92.5, 2. do 3. Celje, Ljubljana,
84.5, 4. Kočevje 79 , 5. Domžale 
77,0, 6. Sloveni Gradec 64,5, 7. 
Ptuj 61,5, 8. do 9. Murska Sobo
ta, Trbovlje 57,5, 10. Novo mesto 
52,0 itd.

Reprezentanca Novega mesta je 
nastopila v postavi. Penko, Škerlj, 
Šporar, Sitar, Udir, Istenič in 
ščap. Največ je iztržil na prvi de
ski prof. Penko (19,5 točk iz 38 
partij).

J. UDIR



DRUGJE SE JE ZGODILO
Ubila, da bi dobila 
nerojenega otroka?

Več kot petdeset posebnih poročevalcev iz vseh kra
jev sveta je napovedalo svoj prihod v Tuzlo, kjer se 
bo pred okrožnim sodiščem začela obravnava zoper 
Šefko Hodžič, šefka je obtožena, da je 6. oktobra lani 
zahrbtno ustrelila Alijo Hasanovič, ki bi morala v 
kratkem roditi, in nato s primitivnim carskim rezom 
izrezala iz njene maternice živega dojenčka — deklico, 
da bi ga razglasila za svojega.

Sefka je bila nekoč vaška lepotica in ni mogla ime
ti otrok. To jo je grizlo, enako njenega moža, s kate
rim je bila poročena devet let. Mož Nedžip je sicer 
trpel, ker nista imela otrok, ni pa bil zaradi tega tako 
nejevoljen na ženo, kot so govorili po vasi. Sefka si 
je prisegla, da mu bo rodila sina. Osem mesecev pred 
»porodom« se je začela pretvarjati, da je noseča. Na 
trebuh si je tlačila cunje, kot da se debeli, in dva 
meseca pred strašnim dogodkom ni šla iz hiše. V vasi 
Jusiči so že govorili, da bo Nedžib oče, in Šefka je 
zares igrala nosečnico.

Obtožnica trdi, da se je šefka tisti čas pripravlja
la na enega izmed najbolj skrivnostnih zločinov, in da 
je poskušala za vsako ceno ohraniti svoj zakon.

»Večer«, Maribor, 9. 3. 1970

Transistor za malico
Skupina vaščanov v vasi Veliko Trojstvo se je v 

trgovini pogovarjala o različnih stvareh, med drugim 
tudi o stavah. Vaški učitelj ni mogel verjeti, da bi 
lahko kdo za stavo pojedel transistor. Da je to mo
goče, mu je dokazal Ivan Boldež, ki je tega dne imel 
na jedilnem listu žepni transistorski sprejemnik. Bol
dež je transistor najprej razstavil na delčke, potem 
pa ga za stavo 15.000 starih dinarjev — pojedel.

To se je v vasi hitro razvedelo, in kdorkoli sedaj 
sreča Ivana, ga najprej vpraša, kaj je trenutno na 
programu. Ivan se po tem obedu počuti zelo dobro 
in obžaluje lastnika transistorja.

»Bjelovarski list« — Bjelovar, 12. 3. 1970

Ponarejeni čeki
Lansko jesen se je Djordje Džembič iz Miklušev- 

cev vrnil iz Nemčije in s sabo prinesel dve čekovni 
knjižici. Ceke z večjimi vsotami je izpolnjeval, pošiljal 
v Nemčijo različnim osebam in lepo živel. Toda napra
vil je napako, ko je enega spravil v promet v Vuka 
varu. V gostilni Hajduk je Džambić dal muzikantu 
šabanu Ramiču namesto denarja ček za 100 mark, ki 
ga je Ramič vnovčil v komercialni banki v Vukovaru. 
Ko je vukovarska banka poslala ček v mesto Olpe v 
ZR Nemčiji v banko, na katero je bil naslovljen, je 
dobila obvestilo, da ček nima kritja. Tako so Džam- 
biču prišli na sled. V trenutku, ko so prevaranta ho
teli prijeti, je skušal uničiti čekovno knjižico, kar pa 
so mu preprečili. Sedaj se v zaporu kesa in pripravlja 
na kazen.

»Vukovarske novine« — Vukovar, 13. 3. 1970

DAN PRED SMRTJO JE SPREJEL NAŠE IZSELJENCE

'

HH
Takale sta  k linop isa , ki ju  je  Š tu d ijsk i knjižn ici M ira
na Jarca podaril N ovom eščan  M irko Jakše, ju go slo 

vanski am basador v  S iriji. (F oto: Ivan Z oran)
•

OKOLI 4.000 LET STARO SPOROČILO NA GLINI

Klinopisi v Novem mestu
Izreden dar ambasadorja Mirka Jakšeta Študij

ski knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu

Novomeščan Mirko Jakše, 
ambasador SFRJ v Siriji, je 
podaril študijski knjižnici v 
Novem mestu dva primerka 
klinopisov, ki ju je dobil, ko 
je obiskal razvaline starega 
Babilona. Sodijo, da so ti kli
nopisi stari najmanj 4000 let. 
Novomeška študijska knjižni
ca je med prvimi tovrstnimi 
ustanovami v državi obogati
la svoje knjižno bogastvo tudi 
s starobabilonskim izročilom  
na glinastih ploščicah.

Prvi od podarjenih primer
kov je glinasta tablica, popi
sana na eni strani, zadnja 
stran pa je poškodovana in 
na njej ni videti klinopisne 
pisave. Poškodovani so tudi 
robovi. Drugi primerek je 
manjši in popisan tudi samo 
na eni strani.

V študijsko knjižnico pri
hajajo obiskovalci iz vseh

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Dolenjske Novice.
Morilec skušal moriti

■  (LUCCHENI), — morilec avstrijske 
cesarice poskusil je umoriti kaznilničnega 
ravnatelja. Ušla sta bila 2 kaznjenca, ki 
sta bila zaprta v sosednji celici Luccheni- 
ja. Kaznjenca so ujeli na francozski meji. 
ker je ravnatelj odredil bolj strogo nadzo
rovanje nad kaznjenci, je bil Luccheni to
liko razsrden, da je hotel ravnatelja z 
ospičenim ključem zabosti, kar mu je pa 
spodletelo. Od slej bo Luccheni v podze
meljski temnici, ter ga bodo le na tretji 
dan na svitlo pripeljali.

■  (V INDIJI) — je mej ljudstvom ve
lika lakota nastala, in bo vsled suše še 
hujša. Krme za živino zmanjkuje, in na 
stotine živali počepa. Dolgo traja pa že 
tudi v teg deželi kuga. Dne 6. febr. je samo 
v mestu Bombay 408 oseb umrlo, v samo 
enem dnevu 408 oseb. Razsajajo pa tam 
tudi črne koze. pa kaj se svet za vse to 
briga! V Portugalu, kamor je bila kuga 
zanesena, je ponehala, a kaj se ve, če se 
zopet pa kje drugje ne pokaže.

■  (KAPITELJSKA CERKEV.) — Prez
biterij te cerkve bo letos popolnoma po
pravljen po svoji poprejšnji obliki. Načrti 
so vsi izdelani in novi veliki oltar; ostal 
bo le nadstavek s prekrasno Tintorettojevo 
podobo od starega oltarja; dalje je ta moj
ster prevzel kamnoseška dela p il deloma 
zazidanih oiknih; nadomestil bo tudi to, 
kar so žalibog istrgali In proč vrgli, in 
novi portali ali vrata iz zakristije. Tudi tu-

kaj se je bil odstranil poprejšnji gotiški 
portal in nadomestil a navadnimi bangerji.
Prezbiterij bo slikal v gotiškem slogu in 
sicer stilistično, kakor so v poprejšnjih 
stoletjih slikali gotiške cerkve gospod Ko
želj iz Kamnika, ki je bil za to delo pri
poročen od c. kr. Konservatorja prof. Ver- 
hovca. Slikana okna, katerih načrte smo 
tukaj in tudi ▼  Ljubljani občudovali, se 
delajo pri znani tvrdki za taka umetna 
dela, Jehle — Neuhauser et Cie. v Inomo- 
stu. Tudi prekrasno krypto ali spodnjo 
cerkev — jedino — na Kranjskem, bo mil. 
gospod prošt popravil in zopet božji služ
bi izročil. Glede izveršitve teh del je bil 
mil. gospod prošt. dr. Elbert v vednem 
dogovoru z ljubljanskim društvom za u- 
metnosti in s c. kr. centralno komisijo za 
ohranitev starih umetnih stavb na Dunaju.

■  (PONESREČENE IZSELJENCE.) — 
Ign. Perše iz Birčne vasi jo je hotel po
pihati v Ameriko, da bi se odtegnil vojaški 
dolžnosti. Na ljubljanskem kolodvoru ga 
je vstavil policijski stražnik. Vstavljenec 
je rekel, da gre v Trst za delom, česar 
mu pa stražnik ni verjel. Pri preiskavi se 
je dobilo pri njem pismo, v katerem jem
lje njegovo dekle slovo pri odhodu v A- 
meriko. — Druzega takega izseljenca, 
Frančiška Zefrana iz Gotne vasi Pa je iz
dala podobica, na katero mu je mati za
pisala: »V spomin od svoje matere pred 
odhodom v Ameriko.« Tako so tudi usta
vili Miha Kastrevca iz Rateža in še mnogo 
drugih. Nadzorstvo je sedaj strogo.

(IZ DOLENJSKIH NOVIC 
15. marca 1900)

krajev in vseh poklioev. Ti
stim, ki jih zanimata razvoj 
knjige in pisav, zdaj ne bo 
treba več kazati samo repro
dukcij, ampak bodo lahko vi
deli originalne klinopise, ki 
jih je knjižnica skrbno shra
nila.

Novomeščani, ki so na vid
nih položajih doma in v tuji
ni, se kraju svoje mladosti 
med drugim oddolžujejo tudi 
tako, da prineso v študijsko 
knjižnico dragocena darila. Z 
darom ambasadorja Mirka 
Jakšeta so se obogatile knjiž
ne zbirke s primerki, ki jih 
premore malo knjižnic v 
svetu.

Še enkrat: kdo je 
Janko Pavič

Po objavi zapisa o Janku 
Paviču, članu AVNOJ, ki ži
vi v Metliki, nam je imeno
vani pisal, naj popravimo na
pako. do katere je prišlo za
radi pripovedi po spominu. 
Tovariš Pavič je delal v Met
liki kot tajnik Zveze vojnih 
invalidov, in ne pri ZZB, 
prav tako je narobe za
pisana letnica zasedanja 
ZAVNOH. Pravilno je, da je 
bilo zasedanje leta 1943.

Zadnja fotografija majorja Jonesa
Major Jones je dan pred smrtjo sprejel predstavnike Jugoslovanske izse
ljenske matice in se z njimi tudi slikal -  Takrat je bil major Jones tudi 
zadnjič fotografiran -  Njegova farma »Beograd« je bila zbirališče Jugo

slovanov -  Objavljamo tudi zadnjo Jonesovo fotografijo (na desni)

Im e m ajorja  Jonesa je  znano sk oro slehernem u  
Slovencu. B ranko M ihič, dom a iz L ičkega Petrovega  
sela, ki je  sedaj glavni sekretar Jugoslovanske izse
ljenske m atice v K anadi, je  tega našega in svojega  
prijatelja  ob iskal na njegovi d om ačiji »Belgrade  
farm s« (farm i »Beograd«) dan pred n jegovo sm rtjo . 
Sliko, ki jo  ob javljam o, je  Branko M ihič p osla l svoji 
sestr i M ilki B oldan iz K očevja. O bjavljam o nekaj 
podatkov Branka M ihiča o m ajorju  Jonesu.

»Belgrade farms« je ob re
ki Welland pri mestu Wel- 
landport. Tu je zadnjih dvaj
set let živel s svojo družino 
major Jones. V tem obodbju 
so ga obiskali desettisoči Ka
nadčanov jugoslovanskega ro
du. Vsakega je sprejel z odpr
timi rokami in srcem. Nje
gova domačija »Belgrade 
farms« je bila kovačnica pri
jateljstva med Jugoslovani in 
Kanadčani.

Major Jones se je rodil 
1895 19 let star je vstopil v 
kanadsko vojsko in od 1914 
sodeloval v prvi svetovni voj
ni. Bil je petkrat ranjen. Iz
gubil je tudi eno oko.

Kot invalid se je v 46. letu 
starosti prijavil kanadski voj
ski za boj proti sovražniku 
vsega miroljubnega in na
prednega človeštva, se pravi 
proti nacizmu in fašizmu, 
vendar ga zaradi invalidnosti 
niso sprejeli.

Zato je odšel v Anglijo, lnjer 
mu je z vztrajnostjo uspelo, 
da so ga sprejeli v vojaško 
službo. Bil je določen za ob
rambo Malte, znane trdnjave, 
ki jo je neprestano ogrožala 
fašistična italijanska morna
rica.

Po osebnem Churchillovem 
naročilu je major Jones nato 
odpotoval v Egipt, kjer se je 
prvič srečal s kanadskimi dr
žavljani jugoslovanskega po
rekla, ki so bili v kanadski 
vojski. Pogosto se je pogo
varjal z njimi. Veroval je v 
narode Jugoslavije in njihov 
narodnoosvobodilni boj. O 
tem je tudi govoril na grobu 
majorja Jonesa nekdanji ka
nadski vojak Miloš Grubič, ki 
se je tedaj z njim v Egiptu 
srečal in spoznal.

S padalom 
med partizane

Churchill je zbiral podatke 
o Jugoslaviji. Potreboval je 
točne podatke, kdo vodi boj 
proti okupatorju. O tem je 
namreč dobival nasprotujoča 
si poročila. To občutljivo na
logo je poveril majorju Jone
su in ta jo je pošteno in vest
no izpolnil.

V enem izmed majorjevih 
pisem je rečeno: » . . .  18. ma
ja 1943 sem odletel z letalom  
Liberator s svojim pomočni
kom kapetanom A. Hunter- 
jem iz severne afriške baze

U>

Major Jones na zadnjem obisku v Kočevju. (Foto: 
J. Primc)

Derna. Določen sem bil za 
vodjo prve zavezniške misije 
pri jugoslovanskih partizanih. 
Leteli smo na višini deset ti
soč čevljev (okoli 3000 m), 
proti jasno osvetljenemu Tr
stu, od koder smo krenili 
proti Zagrebu in tam odvrgli 
na tisoče lepakov proti oku
patorjem.

Liberator je letel nato pro
ti Ogulinu. Nad ogulinskim  
mostom je skočil s padalom 
kapetan Hunter. S seboj je 
imel eksploziv za rušenje tega 
mostu. Mi pa smo nadaljevali 
pot proti jugovzhodu, h konč
nemu cilju. Iz letala sem sko
čil s svojo prtljago nad vasico 
Sijani, vzhodno od Buniča. 
To je bila nepozabna meseč
na noč. Opazoval sem planja
ve in gozdove, podobne go
zdom v mojem rodnem kraju, 
in mislil na novo življenje, ki 
bo drugačno, kot je bilo v 

afriških puščavah. Komaj 
sem s padalom pristal, že je 
bil nekdo pri meni. Takoj 
sem spregovoril edini dve be
sedi, ki sem jih znal v srbo
hrvaščini: »Zdravo, druže!«
Odgovor: »Zdravo, druže!« me 
je takoj prepričal, da se na
hajam med prijatelji, na svo
bodnem ozemlju.

Od tam sem s skupino ka
kih 20 mladeničev na zaple
njenem italijanskem dizlu 
krenil proti Plešivici. Bilo je 
okrog enih ponoči 19. maja 
1943. Kmalu smo se znašli v 
zamaskirani partizanski bazi, 
kjer me je kapetan Manola, 
pomočnik komandanta za Hr
vaško, pozdravil v čistem  
angleškem jeziku.

Od tega trenutka do svoje
ga povratka v Anglijo sem  
vedno spremljal herojski boj 
partizanov, njihove potrebe 
EK) vojnem in zdravstvenem 
materialu, vedel za njihove 
žrtve, se spoznal z notranjimi 
hlapci nacizma in fašizma: 
ustaši, četniki, belogardisti.

Ko sem se seznanil z vsem 
tem, sem začel po svetu širiti 
resnico o narodnoosvobodil
nem boju narodov Jugoslavi
je. Imel sem na stotine pre
davanj pred množicami. Po
slal sem stotine pisem vsem  
pomembnim vojaškim in poli
tičnim osebam, vključno 
Churchilla, Edna, Montgome- 
ryja, Alexandra, poslance in 
lorde. Povedal sem jim, kdo 
so naši pravi zavezniki, o na
rodnoosvobodilni vojski in 
nadčloveških naporih narodov 
Jugoslavije v boju proti naci
stom in njihovim hlapcem.«

Vedno se je boril 
za ljudi

Major Jones je bil nizke, 
vendar čvrste in mišičaste po
stave. Vse do svoje smrti je 
z ljubeznijo delal od zore do 
noči. Krmil je živino, organi
ziral proizvodnjo mlečnih iz
delkov, čistil rečno korito re
ke Velland, ki teče mimo 
njegove domačije, za kar je 
porabil tisoče delovnih ur. 
Vztrajno se je boril proti one
snaževanju vode, za izgradnjo 
otroškega kopališča, za uredi
tev plaže za sončenje in dru
go. Zabijal je pilote za rečno 
pristanišče in z največjo lju
beznijo prirejal praznovanje 
narodnega praznika kanadske 
neodvisnosti skupno z našim  
praznikom dneva borca.

Vsi smo se spraševali, od 
kod mu takšna moč. Bil je 
udeleženec dveh svetovnih 
vojn. Po vojni je napisal knji
go »Med Titovimi partizani« 
in podroben elaborat o pravi
cah Jugoslavije do Trsta. Bil 
Je prijatelj svobodnega in mi
roljubnega človeštva, dosle
den borec proti hladni vojni.

Vse do svoje smrti je lju
bil vsako delo. Rad je priha
jal v Jugoslavijo, Slovenijo, 
na Dolenjsko m v Kočevje, 
kjer je bil leta 1943 tudi na 
Kočevskem zboru. Z njim  
smo izgubili velikega prijate
lja. Sadovi njegovega dela in 
'zaslug, ki jih ima tudi za naš 
NOB, bod®, živela dalje, v na
ših  srcih, srcih naše mladine 
in nasledn, ih pokolenj.

Ta, poslednja fotografija 
majorja z njegovo ženo, v 
družbi Juiioslovanov na nje
govi farm. »Beograd«, ki je 
simbol prijateljstva, skovane
ga v najtežjih vojnih časih, 
naj nam atova in znova obuja 
spomine nanj in na njegovo, 
za nas veliko poslanstvo.

-t.

Dan pred sm rtjo  so  m ajorja Jonesa ob iskali na 
njegovi farm i »Beograd« ju goslovansk i prija
te lji in se  z njim  fotografirali. Z leve p roti 
desni: glavni tajn ik  ju goslovanske izseljen ske  
m atice Branko M ihič, član izvršnega odbora  
m atice Ivan Farac, m ajor Jones z ženo H elene  
in  (skrajn i d esn i) predsednik  m atice R ašovič

Obveščamo javnost,da se je s pripojitvijo bivšega trgovskega podjetja na
veliko in malo »Trgopromet Kočevje«, razširila trgovska 
mreža veletrgovine Mercator tudi na območje Kočevja 
in okolice.

Odslej širom po
Sloveniji 340 prodajaln, trgovskih in gostinskih obratov Mercator 

od tega 6 blagovnic 
43 samopostrežb ter 
Kavarna in slaščičarna Evropa v Ljubljani.

Delovna skupnost vključuje 3061 članov kolektiva

Naša dejavnost # trgovina na veliko in malo, uvoz-izvoz
•  proizvodnja mesnih izdelkov in industrijska klavnica
•  predelava živil
•  strojno embaliranje živil in usluge strojnega 

embaliranja
•  pražarna kave in mlevnica kave
•  hladilnica
•  engineering za trgovinske, gostinske in poslovne 

objekte ter opremo
•  leasing za gostinsko turistično dejavnost in trgovino
•  prodaja aparatov strojev in naprav za hotelske kuhi

nje, bifeje in trgovske obrate
•  zastopanje tujih firm
•  posredovanje zunanjetrgovinske menjave

Vaše načrte boste ob sodelovanju z nami rešili hitreje in uspešneje

K M E T  S I!
»Končno sem  le dočakala zim ske počitn ice. L etos bom  

odšla  na deželo k starem u očetu , že lim  si od p očiti od  
m estn ega  hrupa in avtom obilov, od zadušljivih  izpušnih  
plinov in  m estn ih  ljudi. Počakaj m e na p ostaji. Nadja.«

K o sem  se  vrnil utrujen z dela, sem  na nočni om arici 
našel p ism o s  to  vsebino. V ztrepetal sem  ob m isli na 
N adjo in  na tisti večer, ko sem  jo  hotel p o lju b iti in  se 
je  začela krohotati.

Ko sem  zagledal prihajajoči vlak, b i bil najraje zbežal. 
Toda čem u? S i m ar n isem  kupil nove obleke, novih  čev
ljev in nove krznene kučm e? In kako zelo sem  m oral 
delati v se  dneve, da sem  si prislužil toliko denarja! Le 
še  cv iljen je zavor, in  na stopn išču  prvega vagona sem  
zagledal črnolasko v svetlem  plašču, otovorjeno z dvem a  
velik im a kovčkom a.

»Nadja!« sem  zaklical in stekel k n jej.
»Zdravo, bala sem  se  da te  ne bo,« m i je  odgovorila  

in  h itro  ponudila svojo  prtljago. »Uh, kakšne ceste  im ate  
pri vas! Ali n im ate p lugov, da bi jih  očistili. M oji škornji 
bodo popolnom a prem očeni in  uničeni!« je  tarnala.

P onosno sem  stopal poleg n je in  se  oziral po vasi, da 
bi videl, če  naju kdo gleda. H od iti poleg  dekleta, o  katerem  
san jajo  v si fan tje v vasi, dekleta v m o d em i oblek i, v 
svetlečih  se  škornjih  vsekakor ni vsakdanja stvar.

»Jože, ti se  n is i pa n ič sprem enil!« je  rekla, ko je  videla, 
da sem  še  vedno nekoliko v zadregi in  redkobeseden.

»Kako to  m isliš?« sem  jo  vprašal.
»Tako, saj razum eš, še  vedno si preprost fant, km et 

s i še  vedno, zato im am  občutek , da se  ne boš n ik oli spre
m enil. M oral bi v m esto , kjer bi te  ljudje, navade in  
družba sprem enili. R es, zd iš se  m i pravi km et,« m i je  
razlagala.

P ostal sem  bled in p otne srage so  m i stop ile  na čelo. 
P onovno m e je  ponižala kot p rejšn jo  zim o M islil sem , da 
se  je  od lani sprem enila, in sem  jo  z veseljem  pričakoval. 
Toda v njenih  očeh  sem  b il še  vedno ubog km ečki fant.

»Da, N adja. To sem , kar so  m oji starši in  kar so  bili 
vsi m oji predniki. O prosti m i, ne bom  te  več nadlegoval!«  
sem  izdavil z bolečino v grlu.

N ik oli prej n isem  p om islil, da kdo pon ižuje ljudi, ki se  
trudijo  in  d elajo  ves dan za ubogi zaslužek. Zdaj pa ta  
m estna  frklja, ki ne pozna m otike, kram pa in vil, ki ne  
ve, kaj se  pravi vsta ja ti v zgodnjih  urah in  krm iti živino, 
ki ne ve, kako vroče je  sonce, ko delaš na n jiv i, k i ne ve 
ničesar.

»Saj n isem  m islila  tako hudo. Za vsako m alenkost se  
ujeziš! Ce ti n i prav, s i lahko p oiščem  drugega, k i m i bo  
n osil kovčke,« se  je  hotela  opravičiti in  tudi pokazati, da  
j i m oja družba očitn o ni prijetna in  da s i želi sprem em be.

Sam  ne vem , kako sem  zbral to liko  pogum a, da sem  
kovčka trešč il v  sneg, se  g lasno zasm ejal in  žvižgajoč  
odšel.

»Ne vem , če b oš k je našla takega bedaka, k ot sem  jaz, 
da ga b oš lahko poniževala in  sram otila . Tudi tvoji starši 
so  km etje in  tudi ti s i km etica  — m estn a  km etica!« sem  j: 
glasno zakričal in  odšel.

B il je  lep zim ski večer. P om islil sem  na Anico. Je tudi 
ona taka? Vem , da ni. N ocoj pojdem  k njej. P rosil jo  
bom , naj pozabi na pretek lost in naj bo sp et m oja.

IVAN KOCMUT
H onorar 100 din

MRZEL VETER 
TEBE ŽENE...
Pravkar vzhajajoče pomladno sonce je nežno 

obsijalo Draženovo domačijo, ki se je kot plaha 
princesa skrivala v ozki dolini pod Solnikom. Le 
rahlo šumenje potoka je vznemirjalo jutranjo ti-

Na pragu ie stala Nežika, komaj 20-letno dekle, 
in zrla v dolino pred seboj. Na bledem obrazu in v 
globoko udrtih očeh so se risali prvi znaki bolezni.

Okrog domačiie sta veselo krožili dve lastovki. 
Niuno veselo žvrgolenje je pomagalo, da je z Nezi: 
kinega obraza izginila otožnost. Zasvetile so se .11 
oči, sklenila ie roki in zašepetala: , , , .

»Samo da sta se vrnili! Le va.iu sem hotela se 
enkrat videti in vama zaželeti srečno pomlad. Jaz je 
verietno ne bom več uživala. . .«  .

Potem io ie nekai stisnilo v grlu, planila .ie v 
sobo in krčevito iokala. Mati ii je pripravila poste
ljo in io nežno pokrila z odejo. Od takrat Nezika 
ni več zapustila postelje. . . ,

Bolezen se ie naglo širila m Nezika .1 e vidno 
hujšala. Nazadnje ie ležala na postelji le se kot 
senca.

Zadnje poletne dni so se na drevju poleg njene
ga okna začele zbirati lastovke. Nekega večera je 
sebi in ni im tiho zapela pesem:

»Mrzel veter tebe žene. drobna ptičica od nas.. << 
Tisto n o č i e  Nežika zaspala zâ  vedno. Nič vec 

ni slišala zbiraiočih se lastovic, šumenja gozdov 
in pesmi potoka. Pod njenim vzglavjem so našli 
listek, na katerega ie napisala: »Ko me boste polp- 
žili v krsto, me takoi zaprite, da me bodo ljudje 
ohranili v leoem spominu.« ^

V dolgem sprevodu smo spremljali Neziko na 
zadnji poti. nad nami pa je krožila jata lastovk, 
ki so z Nežiko zapuščale rojstni krai.
(Honorar 100 din) VIDKA KELHAR

mercator 
veletrgovina 
import - export 
ljubljana



Maja Bizeljčan v steklenicah
V kleteh hranijo 40 vagonov pristnega v i n a ^

Dane« bo sprejet 
občinski proračun

Na današnji seji občinske 
skupščine v Brežicah bodo 
odborniki izglasovali prora
čun za letos. Skupščina bo 
sprejela delovni program za 
1970 in odlok o urbanistič
nem redu za brežiško občino. 
V razpravi bodo spremembe 
odloka o prispevkih in dav
kih ter o komunalnih taksah. 
Danes bodo določili tudi vi
šino sredstev za šolstvo in 
sklepali o ustanoitvi sklada 
za turizem. Za rudnik Globo
ko je dobila skupščina pred
log, naj bi ga za letos opro
stili plačila prispevka iz oseb
nega dohodka, ki pripada ob
čini. Odborniki bodo glasova
li tudi o predlogu za obvez
no iztrebljanje škodljivih 
ptic.

Borci in mladina 
z roko v roki

Zveza mladine in združe
nja borcev v brežiški obči 
ni pripravljajr več skupnih 
akcij. Oboji so prevzeli nase 
odgovornost za kurirčkovo 
pošto, ki bo 6. aprila iz Do
brave krenila na poi po Do
lenjski Za to priložnost so 
se borci povezali z Zvezo 
prijateljev mladine in z Zve
zo združenj borcev NOV iz 
krške občine. Pred spomeni
kom krških žrtev v Dobravi 
bo tedaj velika slovesnos* 
ki jo bo obiskalo blizu 2.000 
ljudi.

Priznanje Aleksiču
Predsednik občinske skup 

ščine v Brežicah Vinko Jur 
kas je na nedavni letru 
skupščini Zveze združen; bor
cev NOV v imenu vojne po 
šte Cerklje .zročil Mihajlu 
Aleksiču priznanje za uspo
sabljanje starešin za narod 
nc obrambo Za izredna pri
zadevanja je tovariš Aleksič 
prejel knjižno darilo

R A D IO  BREŽICE
PETEK, 21. MARCA: 18.00—18.10

— Napoved program a in  poročila. 
18.10—18.35 — Nove plo.-če RTB, 
obvestila in reklam e 18.35—18.45
— NAJ POP LOT na jra je  jih  
poslušate. 18.45—19.30 — Glasbena 
oddaja: Sam ’' ste izbrali.

NEDKLJA & MARCA: 11.00 — 
Domače zanimive «ti — K om entar 
seje občinske skupščine Brežice — 
Za naše kmetovalce: dipl. veteri
n a r M arjan Vizjak — Kaj m oram o 
vedeti o odb iran ju  merjascev in 
svinj za pleme — Nedeljski pogo
vor o g o s p o d a r je m  program ira 
n ju  v delovnih organizacijah in 
občini te r izdelavi urbanističn ih  
program ov — Pozor nim aš p red 
nosti! — O bvestila, reklam e in 
spored  kinem atografov 12.40 — 
Občani čestita jo  In pozdravljajo .

TOREK, 31. MARCA: 18.00—19.00
— Svetujem o v a i . — Jugoton vam 
predstav lja  — Kal prinaša  nova 
številka Dolenjskega lista  — Iz 
naše glasbene So Ip  — Tedenski 
športn i komenta> — Obvestila, re 
klam e in preglec filmov. 19.00— 
19.30 — MLADINSKA ODDAJA z 
obiska na Senovem.

NOVO V BREŽICAH

k’.enice pristnega bizeljske?8

V kletd so vsi 
Zaloga vina za i^ k l  ^
nje je velika.
vina zaradi tega je y
prodali in da 
kleti 40 vagonov. Poln• vi.
šest vrst: bizeljslko ^u-
no, bizeljsko rdeče 
škatni silvanec m uvezen, 
vino za siadkorno ^  ^  
To vino ima v^ , .rL a  vina 
druge vrste bizeljs^ 
in le osem do devet ro^ 
nov alkohola.

Komunisti tvorij0 
jedro v Brc-

Minuli teden so J-^iofr 
žican sestali Pre 7veze 
činskega komiteja v̂ez6 
munistov z zastopn nrganiza-
kulturno-prosvetmh ta
ci j, Planinskega d rjU(jdc® 
bornikov, gasilcev, 
tehnike in Zveze so
no kulturo. V P ^ L  v 
ocenili vlogo komunis ^
teh organizacijah in . pred- 
voljstvom ugotovili, .̂ eiav- 
stavljajo ti njihovo $
nejše jedro. Razpravjgf ^  
o možnostih za tesr jB 
ke med organizacijo ^
društvi. Mladi se ne 0r-
jo dolžnosti, če jih n sv0jo 
ganizacija pritegne s straj1u, 
aktivnostjo, zato m .. ^  
da mladine ne bi m » 
biti v najrazlične.se
družbenega dela. j

Ponis aktivistov N
Občinska kon*e*e! ^ eviuJn 

Brežice je vsem kr J ^
organizacijam razpos ^
rožnico za naknaden 
nekdanjih aktivistov. .
seh so že začeli zbir ,e]8;i 
datke o ljudeh, ki s0 p  
za Osvobodilno *r0P, e# 
jih do sedaj ni nihče ^ 
dentiral.

V nekdanji grajski kleti pod 
gradom v Orešju priprav
lja zadruga vse potrebno za 
bodočo bolnišnico. Te dni 
bodo v njej postavili beton
sko ploščo, nakar bodo ob
ložili stene s keramičnimi 
ploščicami.

Polnilnica bo v Orešju le 
začasno. Pozneje, ko bo Bi
zeljsko dobilo vodovod, jo 
bodo prestavili drugam. Zdaj 
jo napaja grajski vodovod. 
Aprila pričakujejo stroje, ma
ja pa že obljubljajo prve ste-

Povabilo v Artiče
Prosvetno društvo Oton 

Zupančič iz Artič pripravlja 
prireditev z naslovom: Pe
smi in plesi Bele krajine in 
Gorenjske. Sekcije društva bo
do prikazale pesmi, plese in 
narodne noše obeh sloven
skih pokrajin Nastopili bo
do: moški pevski zbor, fol
klorna skupina z izvirnimi 
narodnimi nošami, tambura
ški orkester in pevski duet. 
Prireditev bo v nedeljo, 29. 
marca, v Artičah.

S. K.

Na dnevnem redu 
delavska univerza
Zavod za kulturo je skli

cal za v soboto, 28. marca, 
sestanek o nadaljnjem obsto
ju delavske univerze. Nanj 
so vabljeni predstavniki druž
benih organizacij, temeljne 
izobraževalne skupnosti, sve
ta za šolstvo, predstavniki 
šol in zastopnika sosednjih 
delavskih univerz iz Krškega 
in Sevnice. Gre predvsem 
za to, da se končno uredi 
položaj delavske univerze v 
Brežicah, ki v okviru zavo
da za kulturo ni dobila do
volj denarja za svoje delo. 
Na sobotnem sestanku se 
bodo pogovoril tud, o mož
nostih za enotno delavsko 
univerzo v Posavju.

Dobro sodelovanje komunistov
O T _ poS®

Na nedavni redni konferen
ci komunistov cerkljanske 
garnizije v Brežicah so pri
padniki JLA poudarili uspeš
nost sodelovanja med arma
do in civilnim prebivalstvom 
na raznih delovnih področjih. 
To je še zlasti pomembno za 
radi tega, ker prav zdaj us
tvarjamo načrte za splošno 
ljudsko obrambo, pri kate
rih je tako sodelovanje zelo 
zaželeno.

Na konferenoi so komunisti 
iz armade oconili uspehe dve
letnega dela in uveljavljanja 
novih oblik pri uresničeva-

posMnju političnih nalog- arIfifr 
pozornost posvečajo v ^  
di pomlajevanju Zv ^  
munistov, zato so v ve]#3 
sprejeli v vrste Mn
mladih vojakov, pa v $  
listov, ki so zaP0*1?!!, s®  ̂
niziji. V tem obdo J j
močno r a z i m a h n i l o  ^jjj o 
nje z družbeno-po^1 y pP 
ganizacijami na teren • a 
hodnje je prto*°?k“ ^  
mi še tesnejše sÛ fllog f 
prj uresničevanju 
vseljudsko obrambo

M. ^ ° '

Letos vodovod na Veseli vrh
Pišeška krajevna skupnost druži

— Tovariš Molan, kakš
ne načrte ima letos vaša 
krajevna skupnost?

— V glavnem komunal
na dela, navoz gramoza 
m popravilo cest. Zaradi 
gradnje vodovoda so bile 
poti in ceste Umi zapušče
ne. Nad gradom bomo 
moralj odpreti kamnolom. 
Denarja ne como imeli 
veliko. Iz proračuna se na
dejamo 9.600 dinarjev, sa- 
samoprispevka pa so bo 
zbralo okoli 13.000 dinar
jev. Delo, kj smo ga za
stavili, bo vredno petkrat 
toliko.

— Ste z vodovodi kon
čali?

— Se ne. V načrtu ima
mo dograditev vodovoda 
v zaselek Voselj vrh v De- 
dnjl vasi. Vodo bo dobilo 
26 gospodinjstev. Glavno 
delo Je opravljeno, ljudje 
čakajo lo Se na črpalke.

— Ali so ljudje v svetu 
krajevne skupnosti pri* 
pravljoni delati?

_  Zelo P 
vsak kraj bi r a d ^  p rtj 
cesto, da bj flVto

razmišljajo o

nima % l‘rCsio«»'ii r»'

SO ukvarjp '  

za socialna delt» ^

-  PoUl° 5
velllC0 se > 0
kateri P041? ed 
odločajo m ^  
P o č i j o *  zaII1eno ^ i ,  
jo, da hi „^ jo  C*

;r.s-C5s>
svojega nfc j,

Vaščani z Dobenega nad Čatežem so  izkoristili predpom ladni čas za kopanje vo
dovodnih jarkov. Po skalnatem  svetu so  izkopali že 1700 m etrov glavnega voda in 
le 500 m  razdalje m orajo še  prem ostiti. (Foto: B aškovič)

Praznovanje vrnitve iz pregnanstva
Bizeljsko si postopoma nadeva podobo turistično urejenega kraja

■  VOZNIKE JE  STKAII vož
n je  po m estu, odkar je Izginil 
sneg. N ajslabša cesta  Jo na od
seku od prosvetnega dom a do 
Gozdnega gospodarstva. Cestišče 
Je tako jam asto , da  se voznik 
n im a kam  um akniti. Asfalt je  un i
čen na levi, na desni in na sre 
d in i cestišča. Ta del ceste Je po
treben  tem eljite  obnove, za zdaj 
pa  vsaj spretnega posipanja z 
gramozom.

■  DELAVSKA CNIVEHZA Je to 
zim o prired ila  po  naročilu  občin- 
ske tu ristične zveze 38 turističn ih  
p redavanj po vseh večjih k ra jih  
brežiške občine. T uristični delavci 
ugotavlja jo , da se uspehi 2e ka
žejo in da zanim anje za turizem 
narašča. Nova tu ristična  društva 
so pred nedavnim  ustanovili v 
Dobovi, G lobokem ln  M okricah 
Izobraževanje, ki ga je  to  zimo 
zastavila delavska univerza, še ni 
končano. Do začetka sezone je 
napovedanih še devet predavanj.

■  OBČINSKA SKUPŠČINA Je

sklenila ustanoviti kom isijo  za 
nadzor nad požarnovarnostnim i 
napravam i Ta bo pregledovala 
tudi podstrešja , k je r m arsikdaj 
h ran ijo  stvari, ki pred ognjem 
niso vam e. L judje ne upoštevajo 
predpisov, že zaradi tega ne, ker 
ni bilo nadzora in doslej nihče m 
ukrepal

■  DOSLEJ SO IMELI MOŽ. 
NOST ZA DAVČNE OLAJŠAVE 
samo km etje iz hribovskih prede
lov, če so se odločili za turistične 
investicije ali za sodobnejše gospo
darjen je . Po novem so delne 
oprostitve nam enjene tudi za
sebnim  km etovalcem  v nižini.

■  KOMUNISTI S CATEZA. Iz 
Krške vasi, Velikih Malene ln 
Skopic so se minuli teden sre
čali na letni konferenci svoje 
organizacije. Na n jej so poudari. 
11, da se m orajo  člani ZK dosled. 
neje vključevati v reševanje k ra 
jevnih zadev te r pom agati pri 
uresničevanju novih sm ernic za 
nadaljn ji razvoj km etijstva.

Ohrtno-nabavna in prodajna zadruga »Metal« Jesenice  
vključuje obrtnike iz bližnjega okoliša in iz vseh  
krajev Jugoslavije. Število  novih vpisov bo le tos om e
jila. Na sliki: delavec v zasebni delavnici pri izdelo
vanju m avčnih e lem entov za obloge sten  v B rcganskem  

selu. (F oto: Jožica T eppey)

T uristično društvo je  ljudi na B izeljskem  že lani 
m očno razgibalo in  vse  kaže, da bodo uspehi letos  
še večji. Odbor je  zelo delaven. Med njegove pom em b 
nejše načrte sod i tudi uvedba krajevnega praznika.

To praznovanje naj bi spo
minjalo na vrnitev iz pre
gnanstva. Datum praznika 
bodo izbrali v prvi tretjim 
avgusta Na ta dan predvi
devajo proslavo v zadružnem 
domu, tekmovanje gasilskih 
društev in poskušnjo vina v 
kleta pod gradom Orešje.

Odbor društva se je že la-

Rudnik nima lesa
Delovni kolektiv rudnika 

Globoko ima velike skrbi z 
lesom. Niti za drag denar 
ga ne dobi. Dolga zima je 
preprečila pravočasen odvoz 
lesa in gozdov. Gozdno go
spodarstvo Brežice zatrjuje, 
da je posekanega dovolj le
sa, vendar s kamioni ne mo
rejo po razmočenih gozdnih 
poteh. Trenutno plačuje rud
nik les od 150 din do 190 
din. Za kubik so plačali že 
celo 210 din.

ni povezoval z delovnimi or
ganizacijami in ne brez uspe
ha. Zasebnike Ln druge je 
spodbudil za nakup cvetja, 
s katerim so okrasili okna. 
Krajevna skupnost je kupila 
devet klopi. Postavili so jih 
pred ambulanto, na avtobu
sno postajo, pri trgovini, pri 
krajevnem uradu in na po
kopališču. Za središče Bizelj
skega so lani kupili tudi ko- 
še za odpadke.

Komisija za olepševanje 
kraja je ocenila urejenost 
hiš in vrto<v. Tudi za letos 
je razpisano tekmovanje za 
najprivlačneje urejeno zgrad
bo in okolico. Med vaščani 
je čutiti vedno več zanima 
nja za take akoije društva.

Pred Bizeljskim namerava 
jo letos postaviti napis z 
dobrodošlico turistom, na 
koncu naselja pa zahvalo za 
obisk. Povsod tam, kjer va

si niso označene in kjer ni 
kažipotov, jih bodo posta
vili. v

Društvo goji tudi željo, da 
bi bil nekdo poskrbel za ob
novitev gradu. Občinski 
skupščini je že priporočilo, 
naj ga poskuša oddati kot 
turistični objeict ali kako 
drugače, da le ne bi več 
propadal.

Društvo bo letos za člane 
organiziralo izlet v turistično 
urejene kraje, da bodo spo
znali, kaj vse naredi kraj 
lep in privlačen. To naj bi 
jih spodbudila zlasti v tek
movanju med vasmi.

J. T.
Zagata zaradi telet

V brežiški občini zadnje 
čase zelo primanjkuje telet. 
Prekupčevalci s Hrvaškega so 
že pred mesecem dn: plače 
vali za kilogram žive teže 
14 din, to ceno pa so zdaj 
še zvišali. Kmetje prodajo te
le tistemu, ici več ponudi, za 
tc je večina telet romala z 
mešetar^ na drugo stran 
Sotle.

Po partizanskih poteh

Mladina iz Brežic bo so
delovala s hrvaškimi občina
mi na pohodu po partizan
skih poteh. Za sedaj priprav
lja pohod šest občin on
stran Sotle. Program za po
hod po brežiški občini bo 
mladim pripravila Zveza 
združenj borcev NOV. Ta 
skupna akcija je predvidena 
meseca maja.
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Nfi smemo jim 
delati krivice

jjjs k i sestankov še 
lso delovna izkaz- 

nica

al‘ k°- 
činkovito I r *  d ovo lj u '
del« Srv>i r  JUČUJej°  v 
sindikata a7.s t l c n e  zveze- 
® kraic ’ .1̂ eze mladine 
te *  skupnosti, je

fin sk e  to n ? "  komitej aze w  konference Zve- 
bar Milan Rav-
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di Pri še , , n h - toda tu- 
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v®dno zra:  80 komunisti 
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aih akcif J111 nosilci raz-
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^stične J  Vodstvih Soci-
k* kultuS,? 8 in športnih 
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^vari Pp? 0nav,jajo iste 
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^r6rru n ..led išča! Vse 
? a vprašam^ komunisti. 
** klanov v6d° delu na' 

: Zacijah . ^ih orga
n o m  iahJej 2 zadovolj- 
da se zavedi g o v o r im , 

svojih dol
e t o v  do Zveze ko- 

drUgih n aT?Pak tudi 
nizacij< druzbenih orga-

J. T.

POD BOHORJEM SO ZAVIHALI ROKAVE

Za 7 vodovodov in 10 cest že vedo
Ljudje so spoznali, da brez lastnega deleža ni nobenega napredka

Krajevna skupnost Senovo obsega deset vasi: 
S tranje, Gorenji Leskovec in Dobrovo pod Bohor
jem, Reštanj, Sedem, Dovško, Brezje, Kališevec, Mali 
Kamen in Senovo. Vsa leta je bilo v teh krajih čutiti 
velik delovni zagon.

Lani je imela ta krajevna 
skupnost za več kot 175 ti
soč din izdatkov, za letos jih 
planira že 264 tisoč din. Za 
ureditev pokopališča na Se
novem je prispevala 13 tisoč 
din, občani pa so zbrali zanj 
20.850 din prostovoljnih pri
spevkov. Podjetja in družbene 
organizacije so dali za po
kopališče 15 tisoč din, sko
raj 94 tisoč din pa so pora
bili za ta namene iz pri
spevka za mestno zemljišče. 
Letos pričakujejo od občine 
za dokončno ureditev zadnje
ga počivališča 47 tisoč dinar
jev od skupščine.

Krajevni skupnosti Senovo 
že dve leti predseduje Pavle 
Petan Ta je povedal, da ima
jo prebivalci tega okoliša še 
veliko načrtov. Med r.jimi 
je kar sedem vodovodov in 
en vodnjak, vse v hribovskih 
naseljih. Toda to še ni vse. 
Za popravilo, razširitev ali 
skrajšavo imajo predvidenih 
deset cest. Med njimi je naj
pomembnejša cesta Kališevec 
s povezavo z Gorenjim Le
skovcem. Zanjo so planirali 
pet tisoč dinarjev izdatkov.

Med največje lanske uspehe 
šteje krajevna skupnost ra
zen naporov za pokopališče 
še vodovod na Velikem Ka
mnu. Vaščani so ogromno 
prispevali v delu in materi
alu. Vrednost vodovoda ceni
jo na 270 tisoč dinarjev.

— In kaj je letos še želja 
vaše krajevne skupnosti?

— Ukrotitev senovškega in 
dovškega potoka. Z regulaci
jo ne bomo smeli več dolgo 
odlašati. Pa tudi na Senovo, 
ki je središče krajevne skup
nosti, ne bomo smeli poza
biti. Naš kraj moramo lepše 
urediti, da bo privlačen za 
vsakogar, ki ga bo pot zane
sla v kraje pod Bohorjem. 
Za sedaj še nimamo veliko 
sredstev, pozneje pa bomo 
namenili lepši podobi kraja

Javnost dela je bi
stven pogoj za to, da 
združeni delovni lju
dje delujejo in odlo
čajo kot samouprav
ljavci. Zato je dolž
nost in interes nosil
cev javnih funkcij in 
pooblastil, predstav
niških in samouprav
nih teles ter njihovih 
izvršilnih organov, 
kot vseh drugih orga
nizacij in njihovih 
predstavništev, da 
popolnoma in pravo
časno obveščajo jav
nost o svojem delu.

denar, ki se zbira v te na
mene iz prispevka za mest
no zemljišče.

Bo dovolj kanilo iz 
proračuna?

Kostanjeviškim jamarjem 
se uresničuje želja, ki je bila 
v tem listu že večkrat izraže
na: podzemske lepote jame 
bodo verjetno kmalu odprte 
za javnost in mesto se bo po
stavilo z novo turistično pri
vlačnostjo. Ključ do nje je 
zaenkrat še v rokah krojilcev 
občinskega proračuna, ki so 
v zadnjih letih že tudi poka
zali razumevanje za načrte 
jamarjev. Letos nameravajo 
urediti v jami električno na
peljavo s 53 svetilkami, v 
vhodnem rovu pa železne 
stopnice in zaščitno ograjo. 
Delovne akcije v jami so se 
že začele.

MARTIN BOLTES

Predsednik krajevne sku
pnosti na Senovem Pavle 
Petan meni, da predeli pod 
Bohorjem že izgubljajo vi
dez zapuščenosti. Dolgo je 
trajalo, preden so ljudje 
spoznali, da m orajo za na
predek prispevati levji de
lež iz svojih žepov.

V zagati so, ker se bliža rok
Iz nekaterih strok uhajajo delavci v tujino

Nekatere delovne organi
zacije, ki se ne morejo brez 
škode privoščiti skrajšanega 
delovnega tednika, so pred
lagale podaljšanje zakonske
ga roka za prehod na 42-umi 
delovni teden in izrazile že
ljo, da bi si ga morda kar 
same predpisale s samo
upravnimi predpisi.

Vzroki so opravičljivi. Sem
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Posebna šola si utira svojo pot
Za učence posebne šole bo že zdaj treba zagotoviti delovna mesta

V novembru 1964 je bil odprt posebni oddelek pri 
osnovni šoli Krško. V njem  je bilo 8 učencev. Nji
hovo usposabljanje je vodila ena defektologinja. 
Z leti se je ta  oddelek širil.

sodijo predvsem ista podjet
ja, ki za svoje izdelke Ln sto
ritve niso mogla bistveno 
zvišati cen, vendar so mora
la kljub temu plačevati draž
je surovine. Med temi de’ov- 
nimi organizacijami so tudi 
take, v katerih stroji ne mo
rejo zanemarjati delavskih 
rok.

V gostinskih organizaci
jah tožijo nad pomanjka
njem ljudi. Kvalificirani de
lavci množično zapuščajo to 
stroko in si iščejo boljši za
služek onstran državne meje. 
Vsi ti razlogi govorijo za to, 
da bi skrajšanje delovnega 
tedna prizadejalo osebne 
prejemke, saj bi se zmanjšal 
dosedanji obseg proizvodnje. 
Delovne organizacije si klub 
temu prizadevajo, da bi čim- 
prej uredile stvari, kot zahte
va zakon. Zal, to ne gre ved
no po načrtu.Zaenkrat so oddelki še v 

sestavu osnovne šole Krško, 
toda potrebe kažejo, da bo
do oddelki kmalu prerasli v 
samostojno posebno osnovno 
šolo. V šestih oddelkih se 
usposablja 54 učencev: pet 
učencev je iz brežiške obči
ne, eden je iz Sevnice, drugi 
so iz krške občine. Vsi od
delki so za usposabljanje 
l^žje mentalno prizadetih 
otrok. Težje prizadeti pa so 
deloma v zavodu za delovno 
usposabljanje v Cmi. Največ 
jih je doma.

Skoraj vsi otroci se vozijo

z avtobusi oziroma z /lakom, 
le za 19 otrok je na razpo
lago Kombi v eno smer. Os
tali, kot je bilo že omen.e- 
no, so vezani na redne avto
busne proge, kar zelo o‘ežu- 
je pouk, saj se morajo pri
lagajati voznemu redu. Mar
sikdaj so učenci pr.zadeti, 
saj morajo pouk prej zapu
stiti, da ujamejo avtobus.

Pred dvema letoma ie bi
lo v Krškem ustanovljeno 
društvo za pomoč duŠsvno r*e- 
zadostno razvitim osebam v 
Spodnjem Posavju. Pokaza
lo pa se je, da je potrebno

- k
k r Va^na k

h. Takih ,H .̂’ v kateri rudarske družine Se od predvojnih časov pe-
Je Pr̂  stanovanjskih blokih več, vendar so nekatere že opu

ščene. (Foto: Jožica Teppey)

ustanoviti še pododbora v 
Sevnici in Brežicah.

Republiško društvo je na
šemu društvu in s tem po
sebnim oddelkom znatno po
magalo s finačnimi sred
stvi. Pred letom dni je pri
spevalo 5000 din za opremo 
tehnične delavnice, k temu 
pa je dala še občinska 
skupščina 5000 din. Uradna 
otvoritev delavnice bo na 
dan občnega zbora 3. aprila.

V lanskem in letošnjem 
letu smo s sredstvi, ki jih 
je nakazalo že omenjeno dru
štvo in društvo defektologov 
Slovenije, kupili precej so
dobnih učil in igrač (za vo
zače, ki čakajo na prevoz), 
da lahko učenci slede pou
ku po sodobnih metodah.

V začetku šolskega leta 
r<am je tovarna celuloze ob 
svojem jubileju nakazala več
jo vsoto denarja, s katero 
smo še bolje opremili tehnič
no delavnico za predpoklic- 
no usposabljanje.

V naslednjem šolskem le
tu bodo naši učenci odšli 
na obvezno šolsko prakso v 
podjetja, leto kasneje pa bo
do potrebovali že službo. Za 
absolvente posebne šole bo 
treba najti delovna mesta, 
saj jih bo vsako leto zapu
stilo šolo pet do deset.

Naj zaključim z besedilom 
22. člena splošne deklaracije 
Združenih narodov o človeš
kih pravicah: »Vsak človek 
Ima kot član družbe pravico 
do vseh gospodarskih, sooial- 
nih in kulturnih dobrin, ki 
so za njegovo dostojanstvo 
in svobodni razvoj njegove 
osebnosti nepogrešljive in mu 
jih omogočata notranja dr
žavna ureditev in mednarod
no sodelovanje ob upošteva
nju organizacije in podpore 
vsake države.«

LUCIJA JANKOVIČ

Dobrodošli napotki 
sindikata

Občinski sindikalni svet 
in komisija, ki jo je ime
novala občinsk' skupščina, 
že dajeta napotke delovnim 
organizacijam za usklajeva 
nje in dopolnjevanje samo
upravnih predpisov. Za mar
sikatero nejasnost so kriva 
zapoznela stališča v zvezi 
s 15. ustavnim amandmajem, 
saj so se pojavila šele letos.

Skladišče je pra
zno, lesa ni

Papirničarji v Krškem tež- 
zavlačevanje sprejetjem no- 
vega zakona o gozdovih. Le- 
ko razumejo, zakaj tolikšno 
sno skladišče v tovarni ce 
luloze in papirja Djuro Sa
laj je prazno, zasebniki bi 
radi prodali tovarni les brez 
posrednikov, vendar ni mo
goče. Zasebnih gozdov Je 
pri nas kar 61 odst. Zaka; 
ne bi tudi kmetje dobili od 
svojega bogastva to, kar 
jim pripada, se sprašujejo 
papirničarji.

Za zdravljenje 
borcev je premalo 

denarja
Potrebe za zdravljenje bor- 

karj&vna organizacija pa ima 
cev v Krškem so ogromne 
v «te namene trenutno na 
razpolago le tri tisoč dinar
jev. Koliko sredstev za zdrav
ljenje bo še dobila, 'e zdaj 
težko predvideti. Vsota bo od
visna predvsem od prizadev
nosti odbora in tistih delov
nih organizacij, ki razumejo 
potrebe borcev. Ne gle^e na 
uspeh zbiranja dena^s za 
zdravljenje pa krajev-a or
ganizacija že zdaj ve, da ga 
ne bo imela dovolj. Zato so 
se na minulem občnem zbo
ru odločili, ua bodo nudili 
denarno pomoč v pr^i vrsti 
socialno ogroženim borcem, 
ki niso zaposleni in jato ni
majo nobene možnosti za 
zdravljenje v zdravilišču oz. 
okrevališču.

Potrebe po denarju za te 
namene so bile omenjene na 
petih konferencah Združenj 
borcev, vendar organizacija 
ne more ustreči vsem, ki so 
zdravljenja potrebni in ki so 
si ga tudi zaslužili.

Želje kmetov na Planini
Prebivalci na Planini in v 

drugih gorjanskih vaseh v 
dosedanjem načinu gospodar
jenja ne vidijo nobene mož
nosti za napredek. Zato so 
že nekajkrat izrazili željo po 
specializaciji. Pripravljeni so 
opustiti nedonosno poljedel
stvo in se usmeriti samo na 
živinorejo. To je zahteven 
načrt, kii ga brez družbene 
pomoči ne bodo mogli izpe
ljati.

Komisije začele 
s nolno naro

Komisije pri občinski kon
ferenci Zveze komunistov v 
Krškem so se resno lotile de
la. Vsaka od njih je pripra
vila delovni program, s kate
rim je komite seznanil vse 
članstvo. Vsem osnovnim or
ganizacijam je razposlal skle
pe konference in načrte za de
lo komiteja. Konferenca se 
bo aprila spet sestala. Tokrat 
bo na dnevnem redu nomlaie- 
vanie Zveze komunistov in 
sodelovanje z mladino na
sploh.

KRŠKE NOVICE
■  SEMINAR O SISTEMIZACIJI.

V tovarni papirja se temeljito 
pripravljajo na sistemizacijo de
lovnih mest. V ta namen so pred 
kratkim organizirali seminar za 
tiste člane kolektiva, ki bodo so- 
delovali pri tem delu. Seminar je 
vodila Zveza delavskih univerz 
Slovenije.

■  ZAKAJ PODRAŽITEV? Na ne
davni sindikalni konferenci v to
varni papirja se niso strinjali s 
sklepom upravnega odbora počit
niške skupnosti o podražitvi pen- 
ziona v Materadi od 22 na 24 di
narjev. Stališča so opirali na po
datek, da Je počitniški dom v 
preteklem letu ustvaril 100 tisoč 
dinarjev čistega dohodka in da 
po vsem tem za podražitev ni 
osnove.

■  OBČNI ZBOR. V torek, 31. 
marca, bo v domu Svobode na 
Vidmu občni zbor hortikulturnega 
društva. Po končanem zboru bo 
predavanje z naslovom Pomladan
ska dela na vrtu. Predavanje bo

ponazorjeno z barvnimi diapoziti
vi. Tokrat bo ljubitelje vrtnarstva 
obiskal kot predavatelj inž. Ivan 
Strgar iz Ljubljane.

■  361 BREZPOSELNIH. Pri za
vodu za zaposlovanje delavcev je 
trenutno prijavljenih 361 občanov. 
Zaposlitev išče 188 moških in 175 
žensk. Med njimi je največ nekva- 
liliclranih delavcev. Kvalificiranih 
se želi zaposliti 42, s srednješol
sko izobrazbo pa jih trenutno čaka 
na delo osem.

■  PREDLAGALI SO SODELO. 
VANJE S ŠOLAMI. Člani krajev
ne organizacije ZB NOV v Krškem 
so predlagali še tesnejše stike z 
mladino. Utrdili bodo predvsem 
vezi s šolami in taborniško orga
nizacijo. Na zadnji konferenci so 
med drugim opozorili na to, da 
časniki premalo pišejo o proble
mih te krške organizacije in nje
nem delu, zlasti TV-15 in Dolenj
ski list. Menili so, da bi bilo do
bro večkrat obnavljati dogodke 
narodnoosvobodilnega boja na tem 
območju.



Zvezna konferenca 
priporoča organizaci
jam in forumom So
cialistične zveze, naj 
v svojih statutih in 
pravilnikih natančno 
določijo svoj odnos 
in obveznost do in
formiranja, sredstev 
množičnega komuni
ciranja, posebno na
sproti glasilom So
cialistične zveze, in 
da napravijo posto
pek in oblike svoje
ga delovanja na tem 
področju dostopne 
javnosti. Zvezna kon
ferenca sprejema ob
veznost, da bo v ta 
namen spremenila in 
dopolnila svoj statut.

Zahvala vaščanov 
Podgorja

Ob zadnjem poročanju o 
uspešni elektrifikaciji Pod
gorja so ljudje opazili, da ni 
bila javno izražena pohvala 
tud' podpredsedniku občin
ske skupščine Sevnica tov. 
Jožetu Knezu, ki je kot pred
stavnik skupščine dajal zelo 
pomembno moralno pomoč, 
brez katere ne bi bilo elek
trifikacije. Ob tej priložno
sti se prebivalci vasi zahva
ljujejo tudi sevniški Kopi
tarni, ki je edina izmed de-- 
lovnih organizacij pomagala 
s prostovoljnim prispevkom.

Tržišče: gradili bodo 
še gasilski stolp

Tržiško gasilsko društvo 
že vrsto let čuti potrebo, 
da bi pri domu dozidalo še 
gasilski stolp za sušenje ga
silskih cevi. Za pomoč so že 
zaprosili občinsko gasilsko 
zvezo, ki pa je tudi letos 
zelo na tesnem z denarjem. 
Gradnja bi veljala okoli 10.000 
novih dinarjev, dogovarjajo 
pa se. da bi stolp gradili de
lavci iz KPD Dob, ki imajo
v tem kraju že eno gradbi
šče.

v 3 t ' S.*** <

NUJNA JE DOZIDAVA NOVIH P R O S T O R O V

Zaenkrat le koš obljub
Ob podaljšanem času šolanja se bo„sti^ J e5ala 
niške vajenske šole lesne stroke s e j* ^  ^

VRTEC DOBIVA O BRISE. Brž ko je  vrem e dovoljevalo, so  delavci Gradbenega 
podjetja  iz Zagorja nadaljevali gradnjo. V dosedanje zasilne prostore otroških  
vrtcev že dalj časa  ne m orejo  sprejeti vseh otrok, ki bi jih starši radi zaupali v

varstvo. (Foto: M. L.)

PRVI SKUPNI PODATKI O LANSKEM GOSPODARJENJU V OBČINI

Tudi lani: v nobenem podjetju izgube
Celotni dohodek za 20,6, osebni dohodki za 32,2, skupni skladi pa za 19,7 

odstotka večji kot predlanskim -  Velike razlike med podjetji

N obeno podjetje, ka im a sedež v sevnišk i občini, 
ni im elo lani izgube, še  več: poslovni uspehi znova  
presenečajo. S top n je  rasti presegajo republiška po 
vprečja, posebno spodbudna je  rast družbenega pro
izvoda, ki dokazuje, da se  je izboljšala ekonom ičnost  
poslovanja. Na voljo so  prvi skupni podatki, ki še 
niso  tem eljiteje  obdelani, dovolj zgovorno pa ka
žejo, da je bilo  lansko gospodarjenje zelo uspešno.

Eno je gotovo: sevniška
vajenska šola lesne stroKe se 
bo razvijala le, če bo čim- 
prej dobila vsaj še eno učil
nico in lastno ročno delavni
co. čas šolanja se je namreč 
podaljšal od sedanjih 3 na
4 mesece in pol, zato bo sti
ska še neprimerno večja, 
kot je bila doslej.

V ta namen bi šola potre
bovala 210.000 dinarjev. To
da kako do njih? Vodstvo 
šole je zaprosilo občinske 
skupščine nekaterih občin, 
naj pomagajo, vendar je do
bilo odgovor, naj se raje po
veže s tistimi, katerih učen
ce izobražuje, šola je naslo
vila prošnje na 20 delovnih 
organizacij in 80 zasebnih 
obrtnikov v sevniški in so
sednjih občinah ter dobila 
za 70.000 dinarje* — obljub, 
vprašanje pa je, koliko bo 
v resnici tudi denarja.

Prihodnost je nejasna. 
»Treba bo nekaj narediti,, si
cer si ne morem več pred
stavljati, kako bomo delali, 
število učencev se veča, zani
manje narašča. Vsako leto 
se vpiše v prvi letnik okoli 
80 mladih fantov. Mnogim 
pomeni ta šola edino mož
nost, da si pridobijo poklic, 
zato menim, da je pomoč 
potrebna in upravičena,« 
pravi ravnatelj šole tov. Per
me.
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KLJUB IZREDNIM POSLOVNIM USPEHOM'

Boj za manjše strow

Celotna vrednost proizvod
nje je bila lani za dobro pe
tino večja kot predlani. In
dustrija je povečala celotni 
dohodek za 23,8 odst., trgo
vina in gostinstvo za 12,2 od
stotka, obrt za 16 odst., ko- 
munalno-stanovanjska de
javnost za 6,7 odst., med
tem ko se je v kmetijstvu 
zmanjšal za 1,6 odst. Naj
bolj je celotni dohodek nara
sel v Kovinskem podjetju (za 
52 odst.), Gostinskem podje
tju (41,4 odst.) in konfekciji 
Jutranjki (35,5 odst.).

Celotni družbeni proizvod

OD USCE DO MALKOVCA

-----------------------------------------— - _ j
V Lisci napovedujejo, da bo letošnje ^  
leto boja za zmanjšanje proizvodnih®^^;

SI-VNISKIVESTNIK
L

OpozoTiti pa je treba še 
na nekatera podjetja, k: so
razmerno zaostajajo. Med 
njimi je kmetijski kombinat 
»Zasavje«, ki sicer ni imel 
izgube, vendar je dosegel 
vsega 23.000 dnarjev skupnih 
skladov, kar je zelo malo v 
primerjavi s potrebami. Manj 
skladov je imelo lani tudi Tr
govsko podjetje, zlasti pa še 
Stilles (Mizarska zadruga), 
Kjer so se v primerjavi s 
prejšnjim letom skladi zma
njšali skoraj za dve tretjini.

M. L.

Delovna konferenca
Jvtri ob 18. um bo v sev- 

niir.rm gradu delovna kon
ferenca občinske zveze kul
tur ri( .-prosvetnih organizacij 
R', opravljali bode o stanju 
in o možnostih za m vej  
>ul(ure v občini, o pravilih 
za delo društev in občinske 
zvezi ter si ogledni razstavo 
izoelkov predšolV-tili otrok v 
Galeriji.

Konec prepolnih 
avtobusov?

Da bi izboljšala prevoz šol
skih otrok, o katerem je bi
lo izrečeno že veliko pri
pomb, je temeljna izobraže
valna skupnost Sevnica skle
nila kupiti nov, večji avto
bus. Mariborsko podjetje 
TAM bo avtobus dobavilo 
aprila, stal pa bo 178.500 di
narjev. Polovica denarja mo
ra TIS plačati takoj, polovi
co pa ga bo dobila v obliki 
posojila tovarne. Svoj delež 
bo temeljna izobraževalna 
skupnost lahko zagotovila, 
saj že dalj časa oroča de
nar, ki se nabira za amor
tizacijo sedanjih vozil. Jam
stvo za posojeni delež pa bo, 
kot je predvideno, sprejela 
občinska skupščina.

V Loki osrednja 
prireditev

y petek so s? zbrtli v 
S>>vnici preds-d’ ’** picr.'r- 
m h odredov vse.i osnovi h 
S>! in se d ojr  n  o S i-V 
r* n letošnjih aMiJuh Kurirč 
ec\. pošti. ^a.. vskem tek 
m-i anju, pr' adl vi »K*j ve5
0 prom etu« mali šp o r 'n l
01 i, piadi, tekrn *vw,t'.! >Kaj
•jJI o partizmsken. fclvlj« 

n 'r t ,  tekm ovanji za t  n aa 
zričko . Osred.i ,i p nred iev  
ob sprem lj-njti H urlrćkove 
p« ste bo letos v I. >Jt. s či
mer želijo . / i t i  mladi p 'u- 
Cn’ .t' pomen vunku < e p n *  
•».avt stoletnica čita.nice

Kdor se ustavi, v istem 
hipu že nazaduje, pravi sta
ro gospodarsko pravilo. Sev
niška konfekcija »Lisca«, ki 
je po podatkih iz zaključne
ga računa lansko leto konča
la izredno uspešno, najbolje 
doslej, je sklenila letos po
sebno pozorno spremljati 
stroške proizvodnje.

Franc Ogorevc, direktor fi- 
nančno-računovodskega sek
torja, je v zanimivem sestav
ku, objavljenem v zadnji šte
vilki tovarniškega glasila, 
predlagal, naj bi bilo letoš
nje leto — leto boja za 
zmanjšanje stroškov na vseh 
delovnih mestih. Ugotovljeno 
je bilo namreč, da so začeli 
režijski stroški hitreje nara
ščati.

Lisca kupi na leto za več 
kot 60 milijonov novih dinar
jev materiala, in če bi pri 
porabi prihranili samo 0,5 
odstotkov, bi to znašalo 
300.000 dinarjev. Ce bi zmanj
šali režijstke stroške za 5 
odst., bi prihranili še 900.000 
dinarjev, skupni prihranek

Boštani: bolie strniti 
moči in delati

Na zboru v o vcev v Boš- 
tu.ju, na Ka^r rr. je lose-
ći r.J, pred9e1n’’c K - 5»
L rar poroča’ c i°lu kra-
l»rvi.€ skup no« t i o 'p«*t go
vorili o prispevku za upora#- 
b' mestnega zem  j.S^a. Po 
z. trjih dop » nr ih i. «  *a ' 
kcr/tostl resda n-, ve * mogo
če (.porekatl, r«to ji* bolje 
se l i t i  moči \:\ t '.četi del* 
tl . V kratkem bodo u.'tano- 
-lii odbor y*& urejanj« kana- 
llr..clje, ki naj bi usmerjal 
p >robo denarja za to n a m en e . 
heT je v kraji vO<o korr’J- 
.».inih pomanJ'i.J^ '«ti dr nar, 
<1 af< bo nab «1 z ztj.ran>*m 
? ispevka za ur*' a o ' i/. »stne- 

zemljišča, ni bo <auosu> 
vu , zato bo treoa iola" P'v 
s;« pno. A. «•

m ŠENTJANŽ: KRITIKA ZA.
RADI REGIJ. Ljudje » tem kraju 
se Se vedno ne morejo pomiriti, 
da spadajo pod komunalni zavod 
za socialno zavarovanje Celje in 
n° bližje Novo mesto. Kljub ne
katerim obljubam, da bo dru
gače, napiše zdravnik napotnico 
za Celje, potem pa pravi, da gre 
lahko bolnik tudi v Novo me
sto, 6e to želi. V Novem mestu 
pa take bolnike odklanjajo.

■  BLANCA: SPET O TEU). 
VADNICI. Na zadnjem zboru vo

livcev v tem kraju so med dru
gim govorili o nujno potrebnem 
prostoru za šolsko igrišče ter o 
podu v prosvetnem domu, ki ga 
je treba obnoviti, tako da bo 
mogoča telovadba. Krajevni skup
nosti so predlagali, naj najame 
posojilo za gradnjo vodovoda, si
cer bo Blanca še dolgo čekala 
na tekočo pitno vodo.

H M>KA; »ZAKAJ ZA NAS 
ZMANJKA?« Za druge kraje sc 
najde pomoč, za nas, ki bi radi 
za letoftnjo stoletnico čitalnice 
olepšali kraj ln asfaltirali glavno 
cesto, pa vedno zmanjka, so trdi
li na zboru volllcev v tem kraju. 
Udeležencem Je bilo pojasnjeno, 
kako so v drugih večjih krajih 
financirali podobne akcije, vendar 
so vseeno vztrajali, da Je Loka v 
sevniški občini zapostavljena. Teža
ve izviranjo predvsem iz tega. ker 
kraj nima podjetij, ki bi ob ta
kih priložnostih lahko pomagala.

■  ZABUKOVJE: KODELOVA. 
NJE JE OBVEZNO. V tem kraju 
so sprejeli sklep, da Je sodelova
nje v prostovoljnih delovnih ak
cijah za vsa gospodarstva obvez
no, Ce to ne bo zadostovalo, bi 
kazalo sprejeti tudi odlok. Na 
ta način želijo še povečati sode
lovanje pri prostovoljnih delih. 
Da bi obvarovali, kar Je bilo 
doslei n ir0ipno. sn strogo prepo

vedali vlačenje hlodov po vaških 
in gozdnih poteh.

■  KRMEIJ: ŠPANIJA — DE- 
ZELA SONCA. V četrtek Je tudi 
v Krmelju predavul znani svetov
ni popotnik Stane Tavčar iz Kra
nja. S predavanjem »Španija — 
dežela sonca« ter z barvnimi dia
pozitivi je navdušil poslušalce, ki 
so napolnili dvorano.

■  TRŽIŠČE: SESTAVI JE N  LE. 
TOSNJ1 PROGRAM. Te dni se je
v Tržišču sei.tal svet krajevne 
skupnosti in sprejel načrt letoš
njih akcij. Letos bo na voljo 
več denarja, ker se je občutno 
povečala očinska pomoč. 6.500 
dinarjev bodo porabili za ceste 
in poti, preostali znesek pa za 
vodovode. Največ bodo dobili 
tam, kjer bodo najprej začeli de
lati. Denar mora biti porabljen 
do začetka decembra.

■  SEVNICA: FILMI S PUST. 
NE PRIREDITVE. Domači kino 
klub bo kmalu prikazoval filme 
z letošnje pustne prireditve, ki je 
zbudila pozornost tudi med ne
katerimi ljudmi, ki so v republi- 
Skem merilu soodgovorni za grad. 
njo in modernizacijo cest. Ce ni 
zalegla, resna beseda, bo morda 
šala?

■  ŠENTJANŽ: TISOČAKA ZA 
TEHTNICO. Šentjanž zelo potre
buje novo mostno tehnlco, so 
ugotavljali že dalj časa. Zdaj 
pa so v kraju sklenili, naj bi 
vsi kmetovalci prispevali po tisoč 
starih dinarjev, in zamisel bi 
lahko uresničili.

■  MALKOVEC: ZASUTA CM)R- 
SKA POT. Zemeljski plaz Je za
sul Gorsko pot, ki jo je treba 
čimprej usposobiti za prevoz. 
Prizadeti ljudje so predlagali, naj 
sl stvar ogleda posebna komisija. 
Pri odstranjevanju zemlje bo

potrebno veliko dela.

je bil lani kar za četrtino 
večji kot leta 1968 in je pr
vič dosegel 100 milijonov no
vih dinarjev. To je zelo po
memben napredek, saj se je 
tako zaustavilo sorazmerno 
prehitro naraščanje proizvo
dnih stroškov. Pričakujejo, 
da se bo tako gibanje nada
ljevalo tudi v prihodnje.

V prihodnjem letu so se 
za tretjino povečali SKupni 
osebni dohodki. Zaposleni v 
podjetjih občine (obrati s se
deži v drugih občinah niso 
všteti — razen Metalne Kr
melj) so prejeli lani 55,8 mi
lijona dinarjev zaslužka, kar 
se je odrazilo tudi na drugih 
dejavnostih, v trgovini, go
stinstvu idr. Največ odpade 
na industrijo, kjer je bilo 
izplačanih za 41 milijonov di 
narjev osebnih prejemkov.

Ker so se osebni dohodki 
povečali bolj kot dohodek, 
imajo skupni skladi nekaj 
manjši porast — 19,7 odstot
ka. V denarju so znašali že 
skoraj 30,000.000 din, k če
mur je prispevala industrija 
čez 27 milijonov dinarjev.

Lani je znova daleč najbolj 
napredovala konfekcijska in
dustrija. Konfekciji Lis^a 'n 
Jutranjka sta imeli lani več 
Kot polovico celotnega skup
nega dohodka in pet šestin 
skupnih skladov. Največ gre 
na račun Lisce, ki je po op- 
lotnem dohodku še vedno 
skoraj trikrat večja od Ju 
tranjke.

Za kulturo letos 
110.000 dinarjev

Fo predlaganem obMnskom 
cdVku, ki ga b> občinska 
PAvpščina obravnavala .ia pr
vi prihodnji seji v zače'ku 
ant i.a, bo le'os za k”lr.urno 
dejavnost v občini namenje
na 1,81 odstotka oreračun- 
skib dohodkov občine. To 
b> zneslo 110 0)(- dinarjev, 
Kar je še vedno polov en 
manj, kot so na n\teca11 
sk'nda zaprosili kuittrni de- 
.a- r... Lan j je bt o ™ ku'tu"- 
ne deiavnosti porabljeno

r'33 dinaT av tore‘ oo ’.e 
tes n a  vo.n  v*J dc»n ra. 
vu car bo ,.,,eii> z njim na 
r e vzdiževi‘1 še lukalnci 
r,'/« .sko posta’'-

pa bi nanesel že v®5 g /  
lovico enomesečna 
dohodkov 

V sestavku, v * 0vf 
laga najvažnejše j y  
kovanja in oMJJJ ^  
škov, je tov. ey  
del tudi pnmere, 
lo mogoče dos pflF $ 
ne preh ranke, ^  
porabi obrobne 
kanca, traku, el«* jo
gije, rezervnih

Na vrsti ie ^ 0  
Mrzlo P

4. februarja s «
kovju sestal o u J
organizacije . tfi3^

sklenil gradi«
Mrzlo plan010 cest» p f

lem' m neprevc-^Ji €: pogosto neF> „ ttf j*
men so im
beni odbor
še druga dela- ^
b! uveSli V #
meni "
pu hoiejo več ^
V Zabukovju .
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SPREJET JE FINANČNI NAČRT TIS

Bolje od pričakovanja
e ^ o i o  in izobraževanje bo letos na voljo 

bilijona din -  skoraj tretjino več kot lani

To
let- y ^ °  si želeli že več
bfaževi aLni po]ožaj iz0'
trebanjJf “? vzgoje se bo v 
110 izbni- , cirL> letos moč- 
t° š n X f-J o  dokazuje le-
* '» ta a"6nl k» ga
^Pščina1 teden sprejela 
vain6 , temeljne izobraže- 

c sluipnosti.

doh°dki t is  bodo, 
*U5 .  ̂P^dvideno, znašali

j6V’ fieJr Knovih dkiar'
spevala i cQ 0 občina pri-
^  i?rvK . n^lijona, repub- 
^  mn,irazevalna skupnost 
Ske*a f* ’ nfkaj pa je še 
stevamo Ce upo-
^ d°hodkf Ianski skuP- 
^fonad?« TIS znašali 4,8 
H  koiik^arjev- IaJ* o  vidi- 
^ n j e. p ° letošnje po- 

Vsem ' sicer niso
^  Pfecej lmer*Pvii povedo

dl bodo omogo-
Se bodo prejemki

Podpisovanje pogodbe o ustanovitv i konzorcija prejšnji teden v prostorih gospo 
darske zbornice SRS v Ljubljani. (Foto: Legan)

KONZORCIJ OBETA CENEJŠO GRADNJO INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

Milijoni v halah, tisočaki v opremi
9ni kokodakanja, 

Več jajc!
Ha - 

^ 0ru ohS-n]em občnem 
^ Clnske9a sindi- 

c* tovorili8 ra S0 udeležen- 
^  sta šnn , 0 pomemb- 
ielpvno S tn , in oddih za 
^n °  .• nlnost in kako 

d*> h  o Prosvetlievanje
Z n r 9a Še ne *»^  je hj, J- Prejšnji te- 
<J° čez 60 sindi-

T ° ^ n t VCev iz d e l o v -

d * fredair 1 povab^enih

l le dr■ Albina
2* O n ’ 1 naj U 90VO'

šport* e£ u rekreacije
ker re,davanla pa

f,n 10(1 Hud- le prišla le 
nte m ■ 1 *n se preda-

ink: ^ a n ? ičal°- Torej 
êt jajc kokodakanja

Novoustanovljeni konzorcij, katerega član je tudi trebanjska Kemooprema, 
bo zato skušal mnogo bolj razširiti cenejšo montažno gradnjo

Že v prejšnji številki smo na kratko p o r o č a l i ,  da 
je direktor trebanjske Kemoopreme Ivan Gole sku
paj z direktorji jeseniške železarne, jeseniškega ko
vinarja in novoustanovljenega ljubljanskega podjetja 
Projektm etal prejšnji teden v prostorih  republiške 
gospodarske zbornice podpisal pogodbo o ustanovitvi 
konzorcija (združenja) za proizvodnjo in predelavo 
hladno valjane pločevine, ali bolje rečeno, hladno ob
likovanih profilov, ki jih na kratko im enujejo tudi 
HOP profili.

Kemooprema je bila ena 
izmed pobudnikov tega zdru
ženja, v katerega se bodo 
lahko včlanili tudi drugi 
proizvajalci. Združenje bo od-

Danes 
o šolski mreži

Današnja seja obeh zbo
rov občinske skupščine Treb
nje ima zanimiv in za pre
bivalce občine zelo pomem
ben dnevni red. Razen o or
ganizaciji šolske mreže ter o 
programu gradenj in popra
vil šol bodo odborniki raz
pravljali tudi o ustanovitvi 
društva živinorejcev za vzaje
mno samopomoč. Veterinar
ska postaja Trebnje je nam
reč predlagala, naj bi tudi 
v trebanjski občini po zgle
du nekaterih drugih ustano
vili društvo, v katerem b: 
člani vzpostavili vzajemno 
zdravstveno varstvo živine, ki 
bi imelo za posameznika :n 
živinorejo več prednosti Ra 
zen o tej pobudi bodo od
borniki razpravljali 3e o de
litvi pomoči krajevn’m skup
nostim, na dnevnem redu pa 
so tuo' nekateri od'cict.

Samostojno oprav
ljanje odgovorne fun
kcije tiska, radia in 
te levizije ter agencij 
poteka v trdni po
vezanosti z osnovni
mi nosilci družbene
ga razvoja in njiho
vih organiziranih sil, 
z razvijanjem poli
tične in družbene od
govornosti

^ o n o g .  m  . . 

•nese«, maj b0
Svet  ̂ c,stoče

5 ? Jo Sti Je°naSkse p je v n e

je^vah?bruarja nJl ,fadnji 
** m fll80stilit^ a katero 
Djim, ^  n e k n f Je- trgov- 
N tJ ?  koi êc t re* sk]en:l 
hi§ kj Sp kuPom od-

W i f ^ elturnTbiraj° okoli 
H a 23 m 5 n JeuSvet KS 
^  n °dlagati ’ JT°r je 
SV  6 V  s L  0clpadke. 
^  ša bođ? Val te§a
?Ujb^n°vanje Predlagali
ieTfm  odloku o
W b?ej obšla?, ?aseliJ. ki
S S *  č  no b°1J nanaj v..., Ppzval pre-

i H i f® °Jepšavna5ieJo sv°j° 
S  £  tudi' ni v raja- Do‘

^  h Z *  ma' p";

prlo trebanjskemu podjetju 
nove možnosti razvoja, zlasti 
še, ker je predvideno veliko 
povečanje proizvodnje.

V načinu izdelovanja indu
strijskih dvoran in drugih 
velikih prostorov smo pri 
nas zaostali že desetletje. 
Medtem ko so se v zahod
nih, bolj razvitih deželah že 
povsem uveljavile lažje mon
tažne kovinsKe konstrukcije, 
pri nas še vedno gradimo 
težke, klasično varjene kovin
ske hale, ki so najmanj tret
jino dražje od montažnih.

Konzorcij je pravzaprav že 
v zaostanku, so poudarjali 
na novinarski konferenci. To 
zvrst gradnje bi morali uva
jati že mnogo prej. V Jugo
slaviji zgradijo vsako leto 
čez milijon kvadratnih me
trov pokritih industrijskih 
prostorov, toda pretežno na 
stari način.

Sodelovanje bo potekalo ta
kole. Jeseniška železarna bo, 
tako kot že doslej, izdelova
la železne profile, trebanjska 
Kemooprema bo izdelovala 
kovinske konstrukcije, jeseni
ški Kovinar fasadne in krov
ne plošče, kovinska okna 
ter vrata, podjetje Projekt- 
metal pa bo delalo načrte 
dn raziskave.

Pri izdelavi takih hal (do
slej jih je Kemooprema izde
lala že več, največja stoji v 
Železnikih — ker okold 
17.000 kvadratnih metrov ve- 
velika) uporabljajo novost — 
točkasto in toplo varjenje, kd 
zelo zmanjša potreben delov
ni čas. Montažni način omo
goča, da dela podjetje se
stavne dele kar na zalogo, 
kar dovoljuje nepretrgano 
proizvodnjo. Preizkusi so bu
di pokazali, da ni trdnost 
tako narejenih konstrukcij 
nič manjša, čeprav so bili 
nekateri nejevemeži sprva v 
dvomih.

Montažna gradnja, ki jo 
imenujejo tudi konfekcijska 
montaža, ima prihodnost. Ta
ko računajo, da bodo člani 
konzorcija v nekaj letih la
hko izdelovali blizu 300.000 
kvadratnih metrov pokritih 
prostorov. Na motažni način 
namreč ni mogoče graditi sa
mo industrijskih prostorov, 
na ta način bi lahko gradili 
telovadnice, razstavne prosto-

USTANOVITEV DRUŠTVA ŽIVINOREJCEV?

Novost - vredna premisleka
Danes bo o predlogu veterinarske postaje raz

pravljala še občinska skupščina Trebnje

ft DNI Po VOLITVAH SPRAŠUJE SZDL:

0 upravičili zaupanje?
H t v o  S2d T ----------------- ■_______________ —-----

v  is k a t i  u9otov'l° ' da je treba natanč- 
> ako je z aktivnostjo odbornikov

govo sodelovanje v različnih 
akoijah. Odbor se je zavedal, 
da bodo nekateri podatki 
bolj formalnega značaja, ven
dar pa bodo pokazali na ti
ste, ki ne izpolnjujejo ob
veznosti odbornika.

Ko bo ta analiza narejena, 
bo občinska konferenca po
sredovala njone ugotovitve 
vsem odbornikom v poseb
nem pismu. V maju bo na
to Socialistična zveza sklica
la posebne sestanke za ob
močja krajevnih uradov, na 
katere bodo vabljeni odbor
niki, predsedniki krajevnih 
skupnosti in krajevnih orga
nizacij SZDL, da se bodo 
pogovorili o nadaljnjo:« sode
lovanju.

Veterinarska postaja Treb
nje je na polruio m po za
misli S K u p n o s t i  veterinar
skih zavodov Slovenije pred
lagala, naj bi tudi v trebanj
ski občini ustanovili društvo 
živinorejcev za vzajemno sa
mopomoč.

Izračun je naslednji, ško
da zaradi poginov živine (pri 
čemer pogini telet in zasil
ni zakoli telet niso všteti) 
znaša skupaj s stroški zdrav
ljenja v občini okoli 280.000 
Ndin na leto. Ce bi člani 
društva plačevali po 50 N 
din od glave goveda, 150 din 
od konja, 15 din od praši
ča in 30 din od plemenske 
svinje in če bi zavarovanje 
zajelo polovico živine v ob
čini, bi zbrali 460.000 Ndin, 
kar je pTecej več kot sta do
slej znašala škoda in zdrav
ljenje skupaj.

Živina članov društva bi 
bila zavarovana, s čimer bi 
se zelo povečala varnost re
je. Spodbuda je torej tu, 
vprašanje pa .je, kako v so
razmerno kratkem času zbra
ti dovolj veliko število čla
nov. Skupni stroški zdravlje
nja se bodo precej povečali 
(v izračunih je predvideno 
le 20-odstotno povečanje), ker

Za izobraževanje 
kmetov 35.000 din
Skupščina temeljne izobra

ževalne skupnosti je na zad
nji seji dodelila 35.000 di
narjev namenske pomoči za 
šolanje kmetovalcev v večer
nih kmetijskih šolah. Lanska 
pomoč je bila dobro nalože
na, saj so letošnjo sezono 
organizirali večerne šole kar 
v štirih krajih, skupna pa jih 
je obiskovalo okoli sto ljudi. 
Skupščina je namenila večjo 
pomoč tudi delavski univerzi 
(40.000 dinarjev), vendar so 
člani skupščine zahtevali, 
naj do naslednje seje predlo
ži natančnejši izračun, kako 
bo dodeljeni denar porab
ljen.

bodo živinorejci pogosteje isk
ali veterinarske usluge.

Vprašanje je tudi, kako 
zbrati dodatne milijone za 
tako zavarovanje živine, ko 
vemo na primer, kako veli
ke so težave z zbiranjem 
zavarovanje kmečkega prebi
valstva. Gotovo je namreč, 
da bodo mnogi kmetovalci 
zaradi stalne stiske z denar
jem še naprej tvegali in upa
li, da v hlevu ne bo bolezni, 
samo da jim ne bo treba vna
prej plačevati zavarovanje. 
Tudi siceršnje redno zavaro
vanje živine kaže na to.

Kot rečeno, spodbuda je 
dobra, vredna pozornost’, to
da poprej jo je treba teme
ljito preučiti in zvedeti pred
vsem, kakšna je naklonje
nost kmetov samih, če so 
se voljni včlaniti v tako dru
štvo. M. L.

O zunanji politiki in 
obrambi

Izvršni odbor občinske 
konference SZDL Trebnje je 
sklenil v vseh krajevnih or
ganizacijah v naslednjih dneh 
priredili predavanja oziro
ma razgovore o vseljudski 
obrambi ter o zunanjepolitič
nih dogodkov zadnjega časa, 
Odbor je imenoval poseben 
aktiv, ki bo seznanjen z ne
katerimi nadrobnostmi ju
goslovanskih odnosov s tuji
no. Setanki in razgovori bo
do zanimivi, zato izvršni od
bor pričakuje, da se jih bo 
kljub kmečkim delom, ki so 
se že začela, udeležilo veliko 
ljudi.

Kurirčkova pošta 
bo dlje potovala
Letošnja Kurirčkova pošta 

bo potovala skozi trebanjsko 
občino kar štiri dni, kar je 
mnogo več kot v dosedanjih 
lletih. Pionirji mokronoške 
osnovne šole jo bodo spre
jeli od sevniških šolarjev v 
petek, 17. aprila, učenci do- 
bmiške šole pa jo bodo izro
čili učencem žužemberške 
šole štiri dni kasneje, 21. 
aprila. V tem času bo pošta 
prepovedala vse večje kraje 
v občini, šolarji pa ji bodo v 
sodelovanju z društvi prija
teljev mladine in krajevnimi 
organizacijami ZB prireja
li sprejeme s kulturnim pro
gramom.

Mirna: ustanovitev 
planinskega društva

pripravljalni odbor, ki ga 
vodi prizadevni Darso Kri
štof, pripravlja na Mimi 
ustanovitev planinskega dru
štva. Občni zbor bo v četr
tek, 2. aprila, ob 17. uri v 
dvorani kina. Med prebival
stvom je za planinarjenje 
precejšnje zanimanje, saj se 
je doslej prijavilo že 50 čla
nov. Po občnem zboru bo
članom novoustanovljenega 
društva govoril udeleženec hi
malajske odprave, ki bo pri
kazal tudi diapozitive s te 
poti. p■ S.

Junija spet fluoro- 
grafiranje

Ker so minila že štiri le
ta, odkar je bila v trebanj
ski občini izvedena fluoro- 
grafska akcija, je letos zno
va predvidena. Množični pre
gled pljuč nad 24 let starih 
prebivalcev bo od 17. do 26. 
junija. Fluorografiranja se
morajo udeležiti vsi nad 24
let stari občani: za kršite
lje te obveznosti je predvi
dena kazen 300 dinarjev. Ob 
zadnji akciji je udeležba
presegla 94 odstotkov. Na
men fluorografiranja je
znan: pravočasno odkriti tu
berkulozo ali pljučnega 
raka.

TREBANJSKE IVERI
■  PRVI MILIJONI ZA VRTEC. 

Usoda sicer dobrega namena an
gleških mladincev je znana: mon
tažni vrtec v Trebnjem bodo po
drli, ker ne ustreza v već ozirih. 
Namesto tega bodo v kraju gra
dili novo stavbo za otroSko var
stvo, kl bo veljala, kot predvide
va idejni načrt, okoli 1.1 milijona 
novih dinarjev. Sklad temeljne 
skupnosti otroškega varstva je 
v letošnjem finaCnem načrtu za
njo že namenil prvih 200.000 novih 
dinarjev.

■  GOLIOVA BRALNA ZNAČKA. 
Učenci osnovnih Sol trebanjske 
občino tekmujejo po novem za 
Gollovo bralno značko v spomin 
na pesnika Pavla Golio. SkupSči- 
na TIS ,1e na zadnji seji dodelila 
v ta namen 4.000 dinarjev, ki jih 
bodo porabili za nakup bralnih 
značk in za plačilo Se nekaterih 
drugih stroškov tekmovanja. -

■  BAGATOV ŠIVALNI TEČAJ. 
Delavska univerza zbira prijave za 
nov Šivalni tečaj, ki ga bo tokrat

priredila zadarska tovarna Bagat. 
Prijave zbira Se posebej za ob
močje Velikega Gabra, kjer so 
udeleženke gostinskega tečaja že
lele, naj bi v tem kraju organi
zirali še šivalni tečaj.

■  KANALŠČINA NE BO VEC. 
JA. Kot smo že poročali, se obe
ta podražitev vode iz stičenskega 
vodovoda. Ker je bil odlok o 
plačevanju kanalščine vezan na 
ceno vode (kolikor za vodo, tudi 
za kanalščino), je občinski skup
ščini danes predlagano, naj bi 
glede kanalščine ostalo pri sta
rih cenah — 1,20 dinarja od 
prostominskega m etra porablje
ne vode za gospodarske organiza
cije in obrtne ter 0,8 din za go
spodinjstva.

■  BITKA V ARDENIH. V tre
banjskem kiftii bo v soboto in 
nedeljo na sporedu znani ameri
ški vojni film »Bitka v Ardenih«, 
v katerem je prikazana slovita 
tankovska bitka decembra 1944. 
Film Je režiral Ken Annakin, av
tor filma »Najdaljši dan«.

TKEBANJSKEiiOYlCE

prosvetnih delavcev v pov
prečju povečali za četrtino, 
za materialne izdatke šol pa 
bo namenjeno za 35 odstot
kov več denarja. Skupščina 
je sprejela tudi razdelilnik 
za posamezne šole, pri če
mer so udeleženci ugotavljali, 
da je potrebno za prihodnje 
leto natančneje določiti neka
tere kriterije za delitev ter 
se prizadevati, da bi sčaso
ma prešli na nagrajevanje 
po pedagoški uri.

Več pomoči pa ne bodo 
dobile samo šole, temevč tu
di druge dejavnosti: otroško 
varstvo, posebno šolstvo, de
lavska univerza, kmetijski 
sKlad, štipendiranje itd.

M. L.
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Koliko so dobila 
lani gasilska 

društva?
Domala vsa gasilska dru

štva v kočevski občini se bo
rijo z denarnimi težavami. 
Zanimiv je podatek, koliko 
denarja so lani prejela posa
mezna društva v občini: Ko
čevje 46.078 din, Stara cerkev 
1239 din, Struge 1613 din, Li
vold 14.831 din, Mahovnik 105 
din, Ložine 250 din, Polom  
257 din, Salka vas 1909 din, 
Predgrad 2454 din, Podpreska 
942 din, Dolga vas 3806 din, 
Mozelj 340 din, Vas-Fara 475 
din. Trava 209 din, Koprivnik 
148 din, Rudnik 437 din in 
LIK Kočevje 163 din. Zaradi 
skromnih sredstev so mnoga 
društva iskala lastne vire. V 
naštetih zneskih je vračunana 
pomoč občinske gasilske zve
ze in gasilskega sklada.

-š-

500 let Kočevja
Kočevje bo prihodnje leto 

praznovalo 500-letnico, odkar 
je dobilo mestne pravice. 
Vendar še ni videti, da bi se 
kdo kaj posebno zanimal, da 
bi to častitljivo obletnico do
stojno proslavili. Do prihod
njega leta je sicer še precej 
časa, vendar malo, če bi na
meravali za to priložnost pri
praviti kaj posebnega.

mm

i

KOČEVSKO GOSPODARSTVO LANI

Podjetja naj vzdržujejo gasilstvo
Z manj zaposlenimi kot leta 1968 je doseglo gospodarstvo lani 15 odstot
kov večji dohodek -  Problemi: nelikvidnost, preusmeritev Rudnika, obstoj 

železnice, slabe prometne zveze -  Izvoz: 6 odstotkov večji

Občni zbor občinske gasilsk e zveze b o  predvidom a  
km alu zatem , ko bo sprejet občinsk i proračun za 
letos. Tako se  bodo predstavniki gasilsk ih  organizacij 
lahko tudi pogovorili, kako bodo porabili občinsko  
dotacijo .

Gibanje prebivalstva
V februarju letos sta bili roje

ni dve deklici. Poročila sta se 
dva para .

Umrli so: Anton Stih, socialni 
podpiranec iz Stare cerkve 43, 
sta r 90 let; Ivan Hiti, upokojenec 
iz Kočevja, Trg 3. oktobra 21, star 
65 let; Janez Hegler, preužitkar iz 
Potiskavca 9, star 90 let; Jože Ce
tinski, upokojenec iz Kočevja, 
Prešernova 14, star 67 let; Ivan 
Klepač, delavec iz Požara 5, star 
28 let, in Jože Klarič, delavec iz 
Ajblja 11, umrl v Moravi, star 
31 let.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Preteklo soboto so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo
v Kočevju in Ribnici naslednje 
maloprodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cene v din za kg) 

krom pir 0,90 0,90
sveže zelje 4,60 2,80
kislo zelje 2,70 2,80
kisla repa 2,70 2,80
ohrovt 4,50 4,50
cvetač« 5,00 4,60
fižol v zrnju 5,65 in 5,80 4,50
čebula 3,95 in 4,40 4,60
česen 13,20 13,00
solata 11,50 10,50
špinača 7,00 7,60
korenje 2,60 in 4,70 2,50
peteršilj 6.00 in 10,00 6,00
zelena 3,00 —
por 7,50 4,30
jabolka 1,50 in 3,00 2,60
hruške 3,00 3,00
grozdje 5,20 4,80
limone 5,60 5,20
pomaranče 5,00 in 5,60 5,20
banane' 6,20 6,20
ananas 7,00 7,00
jajca
(cena za kos) 0,56 0,67

Konec preteklega leta je bila dograjena v Kočevju 
tudi nova tovarna ivernih plošč. Najprej je delala v 
eni izmeni, nato v dveh, marca letos je začela v treh, 
v nekaj tednih pa bo predvidoma delala že v štirih iz
menah. N a fotografiji: delavca v iverki pri komandni 
plošči. (Foto: Primc).

Lani je gasilska zveza do
bila 50.000 manj dotacije, 
kot je zahtevala. Letošnji 
zahtevek gasilcev je manjši 

x od lanskega za 10.000 din.

Gasilci se bodo zavzemali, 
da bodo morale za vzdrže- 
vanje gasilskega društva Ko
čevje plačevati vse delovne 
organizacije, ki nimajo svo
jih gasilskih enot, saj to' 
društvo varuje njihovo pre
moženje. Pri uveljavljanju te 
zahteve računajo tudi na po
moč občinske skupščine in 
še posebno predsednika, ki 
je po predpisih odgovoren za 
požarno varnost v občini.

Gasilskim društvom na de
želi zveza ne bo mogla po
magati, če ne bo dobila pri
merne dotacije, če. bodo 
društva hotela nadomestiti 
izrabljeno opremo ali kupi
ti sodobno, bodo morali

prispevati tudi prebivalci. 
Vemo pa, da je podeželje 
revno, zato je veliko vpra
šanje, kako dolgo bodo po

deželska društva lahko us
pešno delala.

Gasilska zveza je zdaj or
ganizirala tečaj za gasilske 
podčastnike in tečaj za iz
prašane gasilce. Tečaja še 
trajata. Na prvem predava
nju predvsem gasilski stro
kovnjaki iz Ljubljane, na 
drugem pa samo domačini.

Drage začasne rešitve
Ko bodo dograjene glavne čistilne naprave, ne 

bo treba graditi greznic pri vsaki hiši

Č istilne naprave v K očevju nujno potrebujem o. 
G ospodarske organizacije in gosp od in jstva  m orajo  
nam reč v naravo odvajati č isto  vodo, kakršno tudi 
iz narave prejem ajo. Zaradi tega im ata vsako pod 
jetje  in vsaka h iša  svoje  č istilne naprave.

V Kočevju je zgrajenih na 
leto okoli 50 stanovanjskih 
hiš in stanovanj, čistilne na
prave zanje pa veljajo pribl. 
250.000 din. Pri tem niso 
upoštevane čistrine naprave

PRED OBČNIM ZBOROM GASILSKE ZVEZE KOČEVJE

Proizvodnja občutno večja od predvidevanj
Gasilci varujejo tudi njihovo premoženje, zato so podjetja dolžna gasilstvo 
sofinancirati -  S skromno dotacijo zveza ne bo mogla pomagati društvom 

na deželi, ki imajo staro in nesodobno opremo

Zaradi ugodnih okoliščin  je  znašal dohodek gospo
darstva v K očevski občin i, računan po tekočih  cenah, 
lani 15 odstotkov  več kot leta 1968. V rednost indu
str ijsk e  proizvodnje pa je  bila za 17 odstotkov  večja  
kot leto  prej, ozirom a za 11,5 odstotka  večja kot so  
predvidevali.

Lani se je občutno pove
čala storilnost. Število za
poslenih v družbenem sektor
ju gospodarstva je bilo na
mreč oelo nekoliko manjše 
kot leta 1968

Izvoz izdelkov in storitev 
je bil lani večji za 6 odstot
kov, vendar kljub temu 
manjši kot leta 1967. Delež 
industri Se v izvozu se je 
zmanjšal, delež storitev pod
jetja AVTO pa občutno zve
čal.

Največ težav je gospodar
stvu povzročila lani plačilna 
nezmožnost (nelikvidnost), ki 
je podjetjem povzročila m n o

Sredstva obveščanja so samostojna do 
tolikšne mere, kolikor so samostojni tudi 
nosilci javnih pooblastil in vsi drugi 
subjekti samoupravljalskega in političnega 
odločanja. Svobodna so toliko, kolikor je 
svobodna tudi samoupravljalska družba, 
katere organski del so. Enakopravno ob
ravnavanje vseh subjektov v družbi vklju 
čuje tudi to, da nosi vsak svoj del odgo
vornosti za dejavnost, ki jo opravlja.

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  ZADNJI NASTOP an

sambla Frank je bil slabo obis
kan. Nedeljska mladinska predsta
va pa je  zaradi žalovanja odpadla. 
V preteklih tednih Je bilo v Ko
čevju veliko prireditev, čeprav po 
drugi strani nekateri poudarjajo, 
da ni kulturnega in zabavnega živ
ljenja. Običajno kritizirajo in raz
pravljajo o tem prav tisti, ki na 
prireditve ne prihajajo.

■  ■  ■  SPOMLAD SK BLIŽA in 
delati bo začela vrtnarska sekcija 
p ri turističnem  društvu. Ljubite
lji cveUc, okrasnega in sadnega 
drevja, ter vrtičkarji bodo morali 
pohiteti, da bo spomladi vse nared. 
Sekcija pripravlja za člane več se. 
Stankov ■  predavanji ter praktič
nim  prikazom obrezovanja grmičja 
In drevja pa tudi o ostalem delu 
na vrtovih in parkih.

■  ■  ■  OKROŽNICO JE  PO
SLAL oddelek za gospodarstvo in 
finance občinske skupščine Kočev
je vsem organizacijam in dru
štvom, zainteresiranim za dotacijo

iz občinskega proračuna. V njej 
je obrazložitev predvidene prora
čunske potrošnje za letos. Ker so 
sredstva občinskega računa ome
jena na 5,451.710 din, zahtevki pa 
znašajo 6,873.255 din, nastaja raz- 
lika 1,420.000 din. Nastala je sti
ska. Vprašanje Je, če so zahteve 
stvarne. Po navodilu okrožnice Je 
možno kakšni dejavnosti daU več, 
vendar je potem treba vzeti drugi. 
Zato verjetno ne bo mogoče veli. 
ko spreminjati.

■  ■  ■  STAKSI SE ZELO PRI. 
T02U JE J0 zaradi slabe kakovosti 
otroških Igrač v trgovinah. 2e ta 
ko so igrače drage, čestp - pa se 
zgodi, da prinese otrok domov že 
pokvarjeno igračo. Pokvarjene igra
če bi bilo treba izločiti iz pro. 
daje,

■  ■  ■  MEDVEDE JE  vkljub 
snegu pritegnilo razmeroma toplo 
vreme iz brlogov. Predramili so 
se iz zimskega spanja in prihajajo 
na mrhovišča. Tudi prvi tuji lovci 
so že prišli na odstrel medveda.

go dodatnih stroškov. To je 
bila tudi vc-lika ovira za do
seganje večje gospodarnosti 
in večje storilnosti. Naj- 
slabše plačnike je imela lani 
obrt, najboljše pa trgovina 
in gostinstvo.

Terjatve so lani porastle 
za okoli 40 odstotkov, ob
veznosti do dobaviteljev pa 
celo za nekoliko več. Pre
cejšnja obratna sredstva ve- 
žejta tudi zaloge, ki so bile 
lani večje za 15 odstotkov.

Gospodarstvo so trli lani 
še drugi problemi, ki še 
vedno niso rešeni, npr.: 
preusmeritev Rudnika, vpra-

Nepoboljšljiv je
Po večkratnih pritožbah po

sameznikov in vodstev de
ležnih organizacij, da zaseb
ni dimnikar N. K. iz Kočevja 
v svojem dimnikarskem oko
lišu neredno in slabo čisti 
dimnike, so ga pristojni or
gani opozorili. Kljub temu 
se ni poboljšal, zato bo tre
ba ostreje ukrepati. Tudi na 
Kočevje, je bilo več pripomb, 
zboru občanov, ki ga je skli
cal svet krajevne skupnosti 
da dimnikarji zaradi nered
nega čiščenja onesnažujejo 
zrak in okolico.

—  š

Nov tečaj »Demag«
Nedavno se je pričel v Ko

čevju teoretični del novega 
tečaja za pridobitev polkvali- 
fikacije v kovinarski stroki, 
ki ga delavska univerza orga
nizira za nemško firmo De
mag. Februarja se je končal 
prvi šestmesečni tečaj, kate
rega je obiskovalo blizu 30 
slušateljev iz vse Slovenije, 
takoj nato pa se je pričel dru
gi tečaj. 28 slušateljev Je bilo 
doslej v delavnici, kjer so pri
dobivali osnovna znanja iz 
kovinarskih poklicev, sedaj 
pa obiskujejo še teoretični 
del.

-vec

šanje obstoja železniške pro
ge in sploh slabe prometne 
zveze, predvsem ceste.

Več podjetij je pripravlja
lo tesnejše poslovno sodelo
vanje s sorodnimi podjetji 
ali celo združitev. Ponekod 
so ta prizadevanja že uspela, 
drugod ne, ponekod pa še 
trajajo.

Gospodarske organizacije s

Javno razgrniti
Številni zasebni lastniki 

zemljišč in tudi Združeno 
kmetijsko gozdarsko podjetje 
Kočevje se zavzemajo, da bi 
pričeli pristojni organi v Ko
čevju javno razgrinjati podat
ke novih merjenj, ki so bila 
pred leti izvedena v več ka
tastrskih občinah v okolici 
Kočevja. Javna razgrnitev teh 
podatkov je potrebna tem
bolj, ker bodo kmalu zasta
reli, saj je vedno več raznih 
posestnih sprememb. Nova 
izmera je zajela tudi občin
sko mejo z občinama Novo 
mesto in Črnomelj in jo je 
treba uskladiti s sosedi.

-š-

sedežem v občini so lani in
vestiral« 24 milijonov din, 
od tega največ (9,6 milijona 
din) v industriji. Nad polo
vico investicij Je bilo oprav
ljenih z lastnim denarjem, 
ostalo pa s krediti. V tem 
znesku ni všteta dograditev 
NAME, ki je veljala okoli 
8,5 milijona din.

Letos bo kočevsko gospo
darstvo predvidoma napre
dovalo skladno z republi
škim. Industrijska proiz
vodnja bo porastla za okoli 
10 odstotkov, družbeni pro
izvod za pribl, 9 odstotkov, 
povprečni osebni dohodki na 
zaposlenega pa za okoli 10 
odstotkov.

J. P.

Omogočiti sodelovanje
Na zadnji seji je izvršni 

odbor občinske konference 
SZDL Kočevje razpravljal o 
predlogu statuta, o predlogu 
pravilnika o podeljevanju 
priznanj OF in o pripravah 
na sejo občinske konference, 
ki bo v prvi polovici aprila.

Erazprava o osnutku pravil 
SZDL je pokazala, da mora
mo ustvarjati možnosti, da 
bodo pri sprejemanju druž
benih odločitev lahko sode
lovali vsi, ki se zanje zani
majo. -š-

podjetij, ki tudi precej sta- 
ne;o.

Vse te čistilne naprave 
(pretočne greznice) pa ne
bodo več potrebne, ko bo
dograjena glavna čistilna na
prava. Se pravi, da bomo
temveč prihranili čim prej 
bo Kočevje dobilo glavno 
čistilno napravo.

Pred nekaj leti si je ob
činska skupščina zelo priza
devala, da bi mesto te na
prave dobilo, žal pa je ka
sneje vse spet zaspalo. Po
takratnih izračunih bi se gla
vna čistilna naprava izplača- 
čala, ker ne bi bilo treba 
graditi pri vsaki novi zgrad
bi čistilnih naprav, že v šti
rih letih.

Čistilna naprava je mestu 
vedno bolj potrebna tudi iz 
zdravstvenih ozirov. Zato bi 
morali čimprej najti denar 
za to zelo potrebno gradnjo.

J. P. ,

Zgubljeni turisti
Ko pridejo izletniki ali tu

risti v Kočevje, težko najdejo 
— če ne naletijo na pravega 
človeka — kje je kakšna uli
ca ali zanimivost. Turistično 
društvo že leta in leta raz-  ̂
pravlja, »da bi bilo treba v 
mestu postaviti eno ali več 
orientacijskih tabel (približ
nih zemljevidov) Kočevja«.. 
Dalj od razprav pa ni prišlo, 
čeprav take table verjetno ne 
bi bile predrage. Upajmo, da' 
bo mesto te table le dobilo, 
ko bo opravljeno imenovanje 
novih ulic.

mM
NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI SPREJET

Kaj bo novega v Kočevju letos?
Za komunalna dela in delo krajevne skupnosti bo letos porabljenih 

na območju krajevne skupnosti okoli 800.000 din

Na nedavnem zboru občanov Ko
čevja je bil sprejet tudi plan dohod
kov in izdatkov krajevne skupnosii 
za letos, občani pa so se seznanili 
še z načrtom izdatkov sklada za ko
munalne potrebe.

Po tem načrtu bo krajevna skupnost 
porabila letos nekaj nad 300.000 din do
hodkov: za delo tajništva 58.150 din, za 
vzdrževanje cest in ulic 130.000 din, vzdr
ževanje parkov 35.000 din, za javno razsvet
ljavo 35.000 din, čiščenje Rinže 10.000 din, 
oglasne deske 2.100 din, otroško igrišče
5.000 din, tržnico 10.000 din, ureditev Rin
že za kopanje 10.000 din, čiščenje kanalov
8.000 din, za nepredvidene izdatke 2.959 
dan in za svoj poslovni sklad 3.550 din.

Sklad za komunalne potrebe občine je 
v soglasju s programom krajevne skup
nosti Kočevje predvidel za letos nasled
nje izdatke: komunalno urejanje gradbe
nih zemljišč 80.000 din, asfaltiranje Trga 
svobode 100.000 din, asfaltiranje ceste Ma
hovnik 50.000 din, plačilo dolga za asfalti
ranje ceste v Salki vasi 80.000 din, uredi
tev javnega smetišča 30.000 din, rezerva 
53.999 din; ostali znesek do 500.123 din 
predstavljajo razni stroški, dajatve in po
dobno.

Na te predloge, ki so bili kasneje spre
jeti, so občani dali nekaj pripomb: za
kaj ni predviden izdaitek za izredni od
voz snega, da bi morda lahko poskrbeli 
aa drugačno uničevanje smeti itd.



PO OBČNEM ZBORU ZB RIBNICA

Skrb za človeka je najvažnejša
Nekateri borci ne delajo na družbeno-političnem področju -  Turisti naj 
vidijo tudi znane kraje iz NOV -  Pisali bodo kroniko -  Izlet v taborišča

N edavnega letnega občnega zbora krajevne organi
zacije Zveze borcev v R ibnici se  je  udeležilo  lepo  
štev ilo  članov. V razpravi je  bilo m ed drugim  poudar
jeno, da je Zveza borcev družbenopolitična organiza
cija  in da im a zato tudi p osebne naloge.

Posamezni člani pa se 
umikajo dolžnostim in noče
jo sodelovati pri družbeno
političnem delu. Zal je tudi 
resnica, da se premalo čla
nov ZB udeležuje zborov 
volivcev.

Na zboru so sklenili, da 
bodo začeli čimprej pisati 
kroniko o dogodkih v NOV. 
Za to delo so določili tri to

variše, Ki im ajo s takim de
lom nekaj izkušenj.

Obravnavali so nekatera 
določila novega statuta ZZB 
NOV Jugoslavije. Njegova do
ločila so prilagajali razme
ram v občini.

Menili so, da bi morala 
turistična društva v občin-i 
dajati večji poudarek zgodo
vinskim krajem iz NOB.

prazniku še slavnejše obe
ležje.

ŽIKA KULASEVIC

DANES PRAZNUJE RIBNICA

Praznik občanov in vojakov
Tudi vojaki pripravili prireditve za občane •

Ribniški občinski praznik 26. marec bo letos bolj 
množično proslavljen. Razen občanov ga slavijo tudi 
vojaki in starešine ribniške garnizije. Večino priredi
tev so pripravili skupaj.

Za praznik je izšla slav
nostna številka vojaškega 
mesečnika »Topničar«, v ka
teri je tudi nadroben zapis 
o bojih za osvoboditev Rib
nice. Včeraj, 25. marca, je 
hilo za vojake in starešine 
predavanje o borbi pri Je
lenovem žlebu, ponazorjeno 
z dokumentarnimi posnetki.

Vojaki so pripravili pohod 
po poteh, ki so jih prehodi
le Gubčeva, Cankarjeva, Šer- 
cerjeva in Tomšičeva briga
da. Danes bodo na poti od 
Ribnice preko velike gore 
vse do Jelenovega žleba vo
jaki pripravljali zasede, izva
jali napade in tako kar naj
bolje ponazorili takratne 
boje.

V Jelenovem žlebu bo da
nes proslava. Na njej bodo 
sodelovali vojaki, taborniki, 
nekateri preživeli borci in 
občani. Nekateri izmed bor
cev bodo spregovorili o svo
jih sipominih na takratne bo
je in o znameniti zmagi v 
Jelenovem žlebu.

Udeleženci proslave se bo
do lahko nato tudi poveseli
la, okrepčali z znanim »par
tizanskim pasuljem«, zavrteli 
ob zvokih vojaškega zabavne
ga orkestra in obujali spomi
ne na vojne dni.

Skupno praznovanje obča
nov In vojakov ribniške gar
nizije bo dalo občinskemu

Med NOB so bili številni 
kraji v ribniški občini pri
zorišča bojev in zmag nad 
sovražniki. Ti kraji, kjer so 
tudi spomeniki in spominska 
obeležja, so premalo znani 
turistom, ki zahajajo v na
še kraje.

Na zborni so se zavzeli za 
ponovno oživitev nekdanjih 
pohodov po partizanskih po
teh in prizoriščih bojev. Na 
njih naj bi sodelovala tudi 
mladina. Letos bodo organizi
rali izlet na Rab, v Padovo 
in Gonars, kjer je med zad
njo vojno trpelo veliko števi
lo ribnišKih občanov.

Občni zbor je opoziril še, 
naj bi bila povsod prisotna 
tudi skrb ZB za človeka. 
Zveza borcev je dolžna po
magati svojim članom pri 
urejanju materialnih, zdrav
stvenih in drugih vprašanj.

Novemu vodstvu krajevne 
organizacije in 7 članom, ki 
so bili izvoljeni v občinski 
odbor ZZB NOV, želimo pri 
njihovem delu veliko uspe
hov. -r

PO ZAKLJUČNEM RAČUNU V INLESU

Spodbudno nagrajevanje - velik dobiček
Komaj so v INLESU lani uvedli nov, zelo spodbuden način nagrajevanja, 
že so dosegli trikrat večjo akumulacijo -  Produktivnost je zelo porastla -  

Povpraševanje po izdelkih je veliko

Lani je n ajvečje podjetje  v ribniški občini IN LES  
ustvarilo  trikrat večjo ^akumulacijo (č isti dobiček  in 
am ortizacija je  akum ulacija) k ot leto prej. Glavna 
vzroka za tak uspeh sta večja produktivnost in veliko  
povpraševanje po njegovih  izdelkih, se  pravi stavb
nem  pohištvu.

Čeprav so za lani norma
tive zelo zvečali, jih je ko
lektiv še presegel. V pri
merjavi z letnim načrtom so 
produktivnost povečali za 
5,47 odstotka. Posebno je 
produktivnost porastla zaradi 
zelo spodbudnega novega na
čina nagrajevanja, ki so ga 
uvedli aprila lani. Njegova 
značilnost je težnja, doseči 
čim večji učinek s čim manj
šimi stroški. Dosedanje iz
kušnje so pokazale, da je 
pravilnik zelo dober in 
spodbuden za vse člane ko
lektiva.

Zelo pomembno je tudi, 
da je bilo lani veliko pov

praševanje po stavbnem po
hištvu, INLES pa je njegov 
največji proizvajalec v Jugo
slaviji.

Z akumulacijo razpolaga 
delovna enota, kd jo je ustva
rila. 25 odstotkov akumulaci
je pa delovne enote prispe
vajo v skupne sklade podjet
ja, Ki jo potem uporabijo za

obratna sredstva in kredite.
Letos ne predvidevajo več

jih investicij. Del akumulaci
je bodo porabili za dopol
nitev strojne opreme. Pretež
ni del pa je bodo privarče
vali za kasnejšo gradnjo no
ve tovarne in za obratna 
sredstva. Zaradi splošne ne
likvidnosti jim bodo večja 
lastna obratna sredstva pri
šla zelo prav.

Nekateri drugi zanimivi 
podatki: celotni dohodek je
porastel od 73 na 105 mili
jonov din (na zaposlenega

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

Za lepše mesto tudi večji prispevek
Volivci izglasovali, naj bo prispevek za uporabo mestnega zemljišča za 
polovico večji -  Zahtevali pa so, da morajo biti še prej izterjani dolgovi -  

Ribnico (komunalno) urejati natančno po sprejetem programu

■  ■  ■  OTROŠKO IGRISCK na
meravajo urediti v Sodražici. Na
črte so že naročili. Stali bodo 1500 
din in jih  bo plačala TIS iz skla
da za otroško varstvo.

■  ■  ■  RAZEN OSRKDNJE ljud
ske knjižnice v Ribnici deluje še 
knjižnica v Sodražici. Zaradi po. 
m anjkanja denarja pa knjižnica v 
Sodražici ne more nabavljati novih 
knjig. Ker primanjkuje denarja 
tudi za knjižnico v Ribnioi, je bi
lo n« nedavni skupni seji izvršne
ga odbora TIS in sveta za šolstvo, 
kulturo, prosveto in telesno vzgojo 
predlagano, da bodo uresničili že 
pred leti sprejeti predlog, naj rib
niška knjižnica nabavi kovčke za 
Potujočo knjižnico. Tako bi lahkio 
posredovali knjige vsem prebival
cem t občini.

■  ■  ■  CESTA SODRAŽICA — 
SV. GREGOR Je IV. reda in Jo 
vzdržuje Komunala. Potrebno pa 
Jo Je obnoviti, za kar noj bi še 
letos pripravili načrte. Ko bo ce
sta obnovljena, bo omogočen ne- 
moten prevoz otrok v šolo v So
dražico, pa tudi v turističnem oži
n i bodo Slemena pridobila.

■  ■  ■  LAHKO ESPE8NEJSI — 
Ko so obravnavali delo poravnal
nega sveta v Sodražici, so se vod- 
stva krajevnih organizacii in šte
vilni posamezniki zavzeli, da bi 
delo tega družbenega organa bolj 
poiivili Po njihovem mnenju bi 
poravnalni svet lahko pogosto 
uspešno rešil posamezne sporne 
zadeve, ki Jih Je vedno dovolj, -š-

■  ■  ■  NA ZADNJEM ZBORU 
volivcev v Ribnici Je bilo ugotov
ljeno, da nihče ne upošteva odlo
ka o Javnem redu in m iru in da 
nihče ne prijavlja tistih, ki kršijo 
odlok. Vprašajmo se, kdo Je tisti, 
ki naj dela po odloku in kdo naj

prijavlja kršilce odloka? V obeh 
primerih je to vsak občan.

■  ■  ■  TOVORNJAK ZA ODVA
ŽANJE SMETI Je baje kupila Ko- 
munala. Sedaj čaka, da ji bo ob
čina določila ceno za odvažanje 
smeti.

■  ■  ■  SLIŠIMO GOVORICE, 
da Je delavski svet Stanovanjske
ga podjetja sklenil odpustiti vse 
snažilke. Menda bi bilo prav, da bi 
bili o tem prej obveščeni stano
valci.

■  ■  ■  PRAVIJO, DA STOLPI
CA i n  in IV nimata hišnega sve
ta. Znano pa Je, da so na zad
njem zboru stanovalcev izvolili no
ve člane hišnega sveta, vendar no. 
ben ni hotel sprejeti te dolžnosti. 
Prej bi se morali vprašati, zakaj 
nočejo stanovalci sprejeti srvojih 
dolžnosti! Kdor se bo v to vpra
šanje poglobil, bo našel tudi od
govor, zakaj noče biti nihče član 
hišnega sveta.

■  ■  ■  ALI JE  SPLOH KDO v 
RibnicJ pooblaščen, da bi veljav- 
no povedal, če bo dokončana ure
ditev okolice stolpičev, o kateri je 
bilo že toliko govorjenega in ob
ljubljenega. Stanovalci vprašujejo, 
če ni bilo dovolj, da je 300 prebi
valcev stolpičev 3 leta nosilo v 
stanovanje blato in sedaj že drugo 
loto pesek. Kdaj bo torej Prijate
ljev trg asfaltiran in zasejane zele. 
niče?

■  ■  ■  SE ENA z zadnjega zbo 
ra volivcev v Ribnici. V razpravi 
je bilo izraženo mišljenje, da se 
s stanarino ne gospodari dobro. 
Sklenjeno Jo bilo, da bo sklican 
zbor stanovalcev. Vabimo, da ta
krat res pridejo vsi stanovalci in 
povedo svoje težave na mestu, ki 
Je za to pristojno.

Ko so  na zadnjem  zboru volivcev v R ibnici raz
pravljali o proračunu občinskih  skladov, je  največ 
hude krvi povzročila  ugotovitev, da im a sklad za ure
janje m estnega zem ljišča  za okoli 230.000 din dolžni
kov. N ajveč d olgujejo  zasebniki. Soglasno je  bilo  
sklenjeno, naj sk lad  čim prej nam esti posebnega izter
jevalca prispevkov.

Program
prireditev

za praznik občine »Ribnica 
Danes, 26. marca, 
ob 7. uri: Pohod ribni

ške enote JLA, tabornikov 
in članov Radiokluba v Je
lenov žleb. Pri spomeniku 
jih bodo pričakali nekate
ri udeleženci boja pri Je
lenovem žlebu in jih se
znanili s potekom borbe. 
Zvečer, ko se bodo vrača
li, bo vojaška enota pri
kazala napad na Ribnico 
in njeno osvoboditev.

Ob 16. uri: Svečana seja 
občinske skupščine, na 
katero bodo povabljeni tu
di vsi bivši predsedniki 
občinskih ljudskih odbo
rov z območja sedanje ob
čine Ribnica.

Včeraj zvečer je bila v 
domu TVD Partizan sve
čana akademija, na kateri 
je nastopil ribniški moški 
pevski zbor.

znaša 140.000 din), povprečni 
osebni dohodek na zaposle
nega je znašal lani 106.456 
din ali 21,1 odstotka več kot 
leto prej (in 6,47 odstotka
več, kot znaša povprečje v 
slovenski lesni industriji), 
število zaposlenih pa se je 
lani zvečalo za 29.

V podjetju skrbe tudi za
izboljšanje standarda zapo
slenih. Kupujejo stanovanja, 
še bolj pa skrbe za zasebno 
gradnjo stanovanj. Topla ma
lica za zaposlene je poceni, 
zanjo pa prispeva del tudi 
podjetje. Na letni dopust
gredo člani kolektiva s po
močjo Počitniške skupnosti, 
ki jim nudi in organizira
prijetno in poceni letovanje.

J. P.

Prošnja za višjo 
ceno kruha

Podjetje ŽITO iz Ljublja
ne zalaga s kruhom precej
šnje število ribniških potroš
nikov. Pred nekaj tedni je za
prosilo skupščino za poveča
nje cen črnemu kruhu za 
15 in belemu za 20 par pri 
kilogramu. Skupščina bo po
čakala, kako bodo ukrepali 
v drugih občinah, ki jih za
laga ŽITO s svojimi izdelki.

-r

Proračun 
v Ribnici sprejet
V ponedeljek dopoldne so 

na seji občinske skupščine v 
Ribnici sprejela finančne na
črte za nekatere občinske 
sklade ter proračun ObS za 
1970. Sprejeli so tudi več 
raznih odlokov, odgovorili na 
vprašanja obrtnikov in potr
dili nekaj statutov. Več bo
mo o seji poročala prihod
njič.

da bomo tudd v Ribnici že 
začeli delati, kot se spodobi!

-ek

Za informiranje v 
samoupravljalski dru
žbi ni dovolj samo 
razgrniti podatke o 
problemih in pojavih. 
Nujno je treba posre
dovati tudi spoznanja 
o pogojih, možnostih 
in smereh reševanja 
teh problemov.

ČREPINJE IZ L0NČARIJE
V obračunu tega sklada je 

bilo Uidi omenjeno, da je bi
lo porabljenih približno 
220.000 din za ureditev okoli
ce stolpičev. Nihče ni mo
gel tega verjeti, kajti obra
čun je neprepričljiv. Ugotovi
li so, da izvajalec del ni 
imel dobre organizacije de
la, saj pogosto ni bdlo niko
gar, ki bi delavcem dal de
lo, jih vodil in pravočasno 
razporejal. Sklenjeno je bi
lo, naj v bodoče sklad za 
svoja dela razpisuje nateča
je dn dela oddaja le najugod
nejšemu ponudniKU. Kako
vost del in določene roke pa 
naj zagotavlja s primemo 
odškodnino za neizpolnitev 
sprejete obveznosti.

Razpravljali so še o pred
videnih delih, ki jiih bo 
sklad letos plačal. Ta so: iz
delati načrte za novi most 
v Ribnici, urediti park kul
turnikov v gradu, očistiti 
strugo Bistrice, urediti par
ke in nasade, asfaltirati Ope
karsko cesto, urediti parkir

ni prostor, Ljubljansko ce
sto, Vrvarsko pot in pot ob 
Bistrici. Predvidena je uredi
tev tudi šestih drugih ulic 
in vzdrževanje ribniškega 
gradu.

Spričo obsežnih načrtov, ki 
sd jih je zadal sklad za ure
janje mestnega zemljišča, ka
že, da bo Ribnica čez leto 
dni res lepša, bolj urejena 
in vsaj adaleč podobna me
stu. Zato pa je treba zbra
ti precej denarja.

Zbor volivcev je zato so
glasno sklenil, naj se za po
lovico poveča prispevek za 
uporabo mestnega zemlji
šča. HKrati je tTeba izterjati 
vse dolgove in prejšnjih let, 
dela pa izvajati natančno po 
sprejetem načrtu.

Se posebej je bilo pou
darjeno, da mora krajevna 
skupnost Ribnica pripraviti 
za vsako navedeno delo po
drobne načrte, jih obravna
vati tol o sprejetih odločit
vah obvestiti občane. Upamo,

■  Ne bremenijo občinske bla
gajne — Lončarija je do občinske 
blagajne precej skromna in z od
plačilom posojil komaj opazno 
bremeni občinski proračun. Na to 
so ljudje kar malo ponosni in 
pogosto pravijo: »Poglejte, Ribni- 
čanje, kako malo vas stanemo!« 
Letos bo za to območje proračun 
plačal naslednje anuitete: za šolo 
1.600 din in za obnovo stanovanj, 
ske hiše 17.420 din (obnova je po 
zaslugi pokojnega »Gradbenika« 
stala veliko več, kot bi bila nova 
hiša. Tu so zidarji nekaj zim ko. 
modno prezimovali!) No, letos se 
tem izdatkom pridružuje še dolg 
za novi most preko Ribnice (75.000 
din). To Je tisti most, ki je osta
rel kot republiški gospod in se 
podrl kot občinski revež.

■  Udarcc lončarstvu — Poleg 
številnih drugih ujm  — naravnega 
odmiranja — se Je proti lončarstvu 
letos zarotila še narava. Zima je 
kar dvakrat nesrečno mahnila po 
tej malodane pozabljeni domači 
obrti. Najprej se je pod visokim 
snegom sesedla Zobčeva (Antono
va) ožaga v Blatah, nedavno pa 
še Henigmanova (Markova) v 
Prigorici. Ožaga je namreč lončar
ska peč, v kateri lončarji ožigajo

svoje izdelke. Včasih je bilo tu 
več deset lončarjev, danes jih je 
le še pet: Zobec v Blatah, Krenč- 
kov stric in J urlcov Polde v Dole- 
nji vasi ter Henigman in Nosan 
r Prigorici. Slednji se je celo mo- 
demiziral in v skrivnosti lončarijo 
uvaja tudi sina.

■  Predavanja za kmetovalce — 
Kmetijska zadruga je na območju 
Dolenjske vasi zadnje čase pripra
vila zanimiva predavanja o kme
tijstvu. O gnojenju in mlečnosti 
ter molznosti sta predavala inže
nirja Simončič in Mis. Zadnje pre
davanje Je bilo kar v gostilni, ker 
drugje tako velikega prostora ni. 
Številni poslušalci so bili z raz
govorom močno zadovoljni. V pri
hodnje si želijo še več takih pre
davanj.

■  Sodobno brizgalno bi radi —
Minulo nedeljo so imeli dolenje- 
vaški gasilci občni zbor. Največ so 
govorili o nakupu nove, sodobne 
brizgalne, o čemer se pogovarjajo 
že več let, ne vedo pa, kako in 
kje bi dobili dovolj denarja zanjo. 
VW brizgalne — v občini jih je 
že nekaj — veliko stanejo. Z novo 
brizgalno bi radi med drugim po
častili tudi bližnjo 100-letnico 
društva. — v ec

mam amiil

Obrat ŽICNICE Ribnica: Kovinarja in pločevina.
(Foto: Primc)



V i n i š k i  l o v c i  b o d o  
g r a d i l i

Na občnem zboru viniških 
lovcev so 15. marca sprejeli 
sklep, da bodo lovci na Zež- 
lju postavili svojo kočo, Ki 
bo služila tudi drugim go
stom in bo za turizem veli
kega pomena. Nedaleč je 
namreč znamenita romarska 
cerkev, v kateri je slikovit 
baročni oltar, eden najlepših 
v Sloveniji. Žeželj leži 334 m 
nad morjem in je znana izlet
niška točka. Izvolili so 5- 
članski odbor, ki bo vodil 
akcijo za gradnjo koče, med
tem ko so za predsednika 
lovske družine izbrali Evge
na žagarja. F. P.

Z a  o l e p š a v o  
m e s t a  i n  v a s i

Iniciativni odbor za usta
novitev hortikulturnega dru
štva v Črnomlju je bil imena, 
van na zadnji seji izvršnega 
odbora c-činske konference 
SZDL. Predsednik odbora je 
Lojze Hutar. Pripravam na 
ustanovitev društva je dala 
spodbudo nedavna razprava 
o turizmu in v zvezi s tem 
predvidene akcije za olepša
vo mesta in vasi. Društvo bo 
ustanovljeno v začetku aprila, 
njegova naloga pa bo dajati 
pobude za ureditev posamez
nih območjih, organiziralo bo 
predavanja, razstave ter eks
kurzije. nudilo pa bo tudi 
strokovno pomoč tako delov
nim organizacijam kot krajev
nim skupnostim in zasebni
kom. Vsa pojasnila in pri
javnice za članstvo imajo v 
čmomeljskem turističnem  
uradu.

Ali so čisti računi?
Na dobro obiskanem obč

nem zboru gasilskega društva 
Petrova vas so veliko raz
pravljali o pomladitvi dru
štva, najbolj živahna raz
prava pa je bila po poročilu 
nadzornega odbora, ki je na- 
čei vprašanje izkupička na 
pikniku izseljencev na Vinici. 
Poročilo kaže, da je bilo 
prav toliko izdatkov kot do
hodkov, gasilci pa menijo, da 
bi moralo, po prometu so
deč, kaj ostati. Člani se 
upravičeno sprašujejo, kje 
je ostal čdsta dohodek pro
daje v paviljonu! P. S.

D r a g a t u š :  p o t a  s o  
p o p r a v l j a l i

Vaščani Dragatuša so pred 
dnevi popravljali manjše po
ti v naselju, Ki povezujejo 
skupine hiš ali vodijo na 
bližnje njive. Delo je vodila 
krajevna skupnost, vsako 
gospodinjstvo pa je dalo 
delavca za dva delovna dne
va. Akcija vaščanov je vred
na pohvale. Organizirana je 
bila o pravem času, ko va
ščani še niso zaposleni z de
lom na poljih in v vinogra
dih. F. P.

Prevelike apetite bo treba zmanjšati
14 krajevnih skupnosti prosijo letos 3-krat več denarja, kot so ga imele lani

Na območju črnom aljske 
občine deluje že 14 krajev
n ih skupnosti, od tega jih  
je  bilo 5 ustanovljenih v zad
n jih  mesecih. Vse krajevne 
skupnosti so sestavile lepe 
delovne načrte za letošnje le
to  in jih  s predvidenim i 
stroški vred poslale občinski 
skupščini.

Kaže pa, da bo treba po
nekod prevelike apetite le 
zm anjšati, saj so krajevne 
skupnosti prosile kar 740.535 
d in pomoći iz proračuna, 
m edtem  ko so lani dobile 
sam o 270.000 din dotacij in 
še te so iztisnili z veliko 
muko.

Poudariti je treba, da k ra 
jevne skupnosti svojih načr
tov ne m islijo izpeljati sa
m o z dotacijam i, temveč da

so povsod pripravljeni ljudje 
še sam i pomagati bodisi v 
denarju  ali v delu. Vrednost 
vseh planiranih del v k ra 
jevnih skupnostih znaša po 
sedanjem  osnutku 1,111.655 
din, in ker prosijo za do
brih  '740.000 din pomoči, 
predstavlja ostanek lastna 
sredstva.

Črnom aljska krajevna skup
nost, ki skrbi za vzdrževa
nje m esta in javno razsvet
ljavo, potrebuje največ. Im a 
7 stalno zaposlenih delavcev, 
od tega 5 vrtnarjev in 2 ce
starja . Tako bi Črnomelj 
sam  potrebovali najm anj 
256.000 din.

Druga največja je  sem iška 
krajevna skupnost. Za letos 
predvidena večja dela bi po
trebovali 152.000 din; od te

ga so 20.000 din pripravljeni 
zbrati sami. Povečanje za
prošenih sredstev pa je to 
likšno, da ga najbrž ne bo 
mogoče izposlovati.

Vinica je  naredila p redra
čun za dobrih 77.000 din raz
nih del turističnega značaja. 
K tem u so sam i pripravlje
ni zbrati 20.000 din. V Ad- 
lešičih so  se pokazali naj
bolj skromne. Za uredi ta v 
pokopališča, kopališča in po
pravilo poti so predvideli le 
18.100 din stroškov, polov:';j 
tega bi zbrali sami.

M anjše krajevne skupnosti 
so nakazale zelo velike po
trebe in želje. Dvajset let v 
nekaterih vaseh niso skoro 
nič naredili, zdaj bi radi 
imeli vse naenkrat, od tro- 
faznega toka do vodovoda 
in urejenih poti. Glede na 
možnost, ki se proračunu 
obetajo letos, je očitno, da 
vseh želja ne bo mog:>če 
upoštevati. V prašanje je tu 
di, če bi lahko v posameznih 
vaseh zbrali toliko denarja, 
kot so računali, in če bi 
podjetje ELEKTRO zmoglo 
v toliko krajih  hkrati nape
ljati trofazni tok.

V Kotu so bili prvi za 
uvedbo samoprispevka!
K urejanju pokopališča pri Roku in popravilu 

vaških poti naj bi prispeval vsak

70-letna Ida Vlašič in njen vnuk, oba iz Dolenjcev p* 
Adlešičih, že dve leti žagata z motorno žago. To je z 
kmeta velika pridobitev, saj je delo mnogo manj na 
porno in gre hitreje od role (Foto: Ria Bačer)

Na decem brskem sestanku 
Socialistične zveze v Kotu 
p ri Semiču so dali pobudo 
za sprejetje  predpisa o ob
veznem delu na krajevnih

V Adlešičih so 
praznovali

V počastitev krajevnega 
praznika v Adlešičih so v ne
deljo, 22. marca, priredili 
program  v šoli. Popoldne ob 
15. u n  je bila brezplačna 
film ska predstava za otroke 
in  mladino. Predvajali so 
slovenski film »Ne joči, Pe
ter«. Ob 18. u ri je  nastopila 
glasbena šola iz Črnomlja, 
domačini pa so prispevali 
recitacije in nastop ženskega 
pevskega zbora. Po proslavi so 
tudi odraslim  brezplačno za
vrteli film.

Samo ena godba!
Ustanovni občni zbor skla

da za financiranje godbe na 
pihala je bil v petek, 20. 
m arca, udeležili pa so se 
ga predstavniki sindikatov iz 
podjetij m ustanov. Z nekaj 
sprem em bam i so sprejeli sta 
tu t in pravilnik o poslova
n ju  sklada te r izvolili 9-član- 
ski upravni odbor pod vod
stvom Andreja Petka. Menili 
so, da je prva in glavna na
loga upravnega odbora odst ta 
niti nasprotja med staro  in 
m lado godbo, ki naj zraste- 
ta v en sam ansam bel. Kot 
drugo naj bi uredili poslova
n je sklada s pogodbami.

K. W.

Počitek je eno, brezdelje pa drugo
Na viniškem območju je 72 upokojencev, od tega 16 alkoholikov -  Neka

teri so neznosno zoprni! Družine trpijo, okolica jih ne mara

Območje krajevne skupno
sti Vinica zajema 10 vasi, v 
katerih  živi 71 upokojencev 
ali 7,2 odstotka vsega prebi
valstva. Med upokojenci je
34 žensk. Večinoma so upo
kojenci starejši ljudje, ki so 
v življenju okusili m arsikaj 
grenkega. N ekateri so preži
veli dve svetovni vojni in ne
kaj gospodarskih kriz. Med 
upokojenci najdem o »vojne in
valide iz obeh vojn, borce 
NOV, starostne upokojence 
in uživalce pokojnine iz ino
zemstva.

Njihovo sedanje življenje 
je  kaj raznoliko. Mnogi se 
čudijo mladini m njenim  se
danjim  navadam, eni občudu
je jo  televizijo in kar ne mo
rejo verjeti, da je mogoče 
prenašati program  na tako 
velike razdalje; nekaj pa je 
tudi takih, ki sprem ljajo  raz
voj napredka in pri tem ce
lo sam i pomagajo. Od 71 
upokojencev jih  še vedno 18 
dela v družbeno-političnih or
ganizacijah te r svoje izkušnje 
prenašajo na mlajše. Im amo
35 takih, ki se ne zanimajo 
več za javnost. N ajraje so 
dom a in se posvečajo dru 
žini.

Kako škoda je, da je  med 
upokojenci tudi 16 ljudi, ki 
živijo tja  v dan, računajoč, 
da jim  za preživljanje ni tre 
ba nič skrbeti. Družba jim  
je  dala pokojnino, zdaj so 
opustili skrb  za družino in 
se predali alkoholu. Začelo

Sindikat je spre
govoril

Na letni konferenci sindi
kalne podružnice gostinskega 
podjetja v Črnomlju, ki je 
bila 17. m arca zvečer, so čla
ni sindikata načeli vpraša
nje dobrega gospodarjenja v 
podjetju  in še vrsto stvari, 
ki Jim niso všeč. K er so bi
li vodilni iz podjetja odsot
ni, so drugi dan sejo nada
ljevali in sprejeli nekaj po
m embnih sklepov.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  ZDRAVSTVENI DELAVCI čr

nom aljske občine ao imeli 20. 
m arca  letno konferenco sindikal
ne organizacije. Po poročilih  se je  
razvila živahna razprava, v kateri 
so  se med drugim  odločili, da  po. 
s tane  sindikat podporni član  sk la 
d a  za financiranje godbe na p iha 
la. Postavili p a  so  pogoj; da  se 
vzdržuje sam o ena godba ozirom a 
da se godbi združita.

■  TEČAJ ZA PRIDOBITEV kva
lifikacije poklicnih Šoferjev Je bil 
17. m arca končan. V soboto je  17 
tečajnikov pokazalo svoje znanje 
pred  kom isijo . Vsi so se dobro 
odrezali in  opravili izpit.

■  BEAT ANSAMBEL FARAONI 
iz Izole je  v soboto, 21. m arca, 
prired il javni koncert v Prosvet- 
n emu dom u. Izkupiček prireditve, 
ki je bila organizirana sporazum 
no  z občinskim  kom itejem  ZMS, 
je  bil nam enjen  žrtvam  potresa v 
B anjaluki.

■  IGRALSKA DRUŽINA IZ AD. 
LESIC je  pod vodstvom Nika Hu-

siča v nedeljo nastopila na semi- 
škem  odru  s kom edijo  »Mary. 
Mary«. S tem delom  tekm ujejo  
Adle&ičani v natečaju  za Zupanči
čevo nagrado. N a žalost je  bilo 
sem  iško občinstvo slabo obvešče
no  o predstavi, ker so  neznanci 
po trga li vse lepake že drugi dan, 
ko so jih  razobesili.

■  PRVI SPOMLADANSKI DAN 
je  bil v Beli k ra jin i zares lep. 
T udi nedelja Je bila sončna in to 
pla, zato so  cele kolone avtom o
bilov in vozov rinile p ro ti vino
gradom . Vsepovsod so se med 
trt jem  oglašali ljudje.

■  ZADRUGA IMA KONKUREN. 
CO — Na viniškem sejm u so se 
pojavili novi kupci telet — n a 
kupovalci pod je tja  G ruda iz L ju 
b ljane. Teleta kupu jejo  tudi po 
hlevih in Jih daje jo  v p itan je  po
sam eznim  in teresentom . K m etje 
so ugotovili, da p lačujejo  po ugo
dnih cenah, ob tem pa delajo 
m očno konkurenco domači zadru 
gi.

in  vaških poteh, kakor tudi o 
obveznem sodelovanju pri ob
novi pokopališča pri Roku. 
Doslej so ta dela opravljali 
občani prostovoljno, uvedba 
predpisa pa naj bi bila na
perjena proti posameznikom, 
ki se več let izmikajo skup
nim  akcijam ter se celo po
sm ehujejo ljudem , ki so 
požrtvovalno delali.

Odbornik Kapš je predlog 
ljudi iz Kota posredoval k ra
jevni skupnosti Semič. Skle
nili so, da bodo na zborih 
volivcev občane vprašali, ali 
so za uvedbo sam oprispevka 
ali ne. Obenem je bil spre
je t sklep, da bo le tista  vas 
deležna podpore krajevne 
skupnosti, k jer bodo prista 
li na lastno udeležbo.

Med prvimi v vsej krajev
ni skupnosti Semič so o 
predlogu za sam oprispevek 
razpravljali volivci v Kotu. 
Ko je odbornik prikazal de
lo krajevne skupnosti v le
tu 1969 in njene obširne 
načrte za letos, so občani 
prista li na uvedbo sam opri
spevka. Menili pa so, da bi 
se m orali zanj že prej od
ločiti, pa bi bUo lahko mno
go več narejenega.

Predlagajo, naj bi za ure
janje pokopališča ljudje p ri
spevali v denarju, in sicer 
na ta  način, da bi vsako go
spodinjstvo, ki ima pri Ro
ku grob ali računa tam na 
prostor, plačalo za 10 let 
vnaprej. Grob za eno osebo 
bi računali 50 din, za dru 
žinski grob 10 din. Razen 
tega naj bi vsako gospodinj
stvo prispevalo še en delov
ni dan za urejanje pokopa
lišča.

Za popravljanje vaških {jo
ti  je  predlog za prispevek 
naslednji: vsako gospodinj
stvo m ora na leto prispevati 
5 delovnih dni na krajevnih 
in vaških poteh. Kdor bi se 
temu upiral, bo m oral pla
čati 80 din nadomestila. 
Predvidena je prisilna izter
jatev, obenem pa bodo zara
čunali še stroške izterjeva
nja.

Prispevka naj bi bili op
roščeni samo socialni podpi
ranci in začasno naseljeni 
občani Vsa navedena dela 
bo vodil poseben odbor.

JOŽE HUTAR

Razprodaja zimskega blaga po globoko znižanih 
cenah.
Velika izbira najmodernejšega pomladnega blaga, 
pletenin, perila in konfekcije po solidnih cenah.
O vsem se prepričajte pri

Najslabše je za kmeta!

Stot?

Mlajše gospodarje bi lahko v Adlešičih na 
prste prešteli, eden izmed njih je Stanko 
Adlešič, ki pravi: »Nič več ne verjamem . . . «

ti vsak p o leg  čistega kme
tijstva še en vir dohod
kov. Jaz imam čebele, dru
gi gledajo, da koga od hi
še zaposlijo.

— Kam prodajate pri- , 
delke?

— Nikamor. Vsak si po
išče kupca, kakor ve in 
zna. Jaz imam v kleti še 
enQ tono jabolk od iani, 
ki gnijejo. Z živinorejo je 
bila vse do zdaj izguba, 
šele zadnje mesece tej pa
nogi malo bolje kaže.

— Kaj se vam zdi v na
ši kmetijski politiki naj
bolj napak?

— To, da ni urejenega 
trga in ni garantiranih , 
cen. Ali je prav, da ima 
tri mesece stara telička 
enako ceno kot leto dni 
star junec? Ali je pošte
no, da kmet dobi za liter 
mleka 90 par, potrošnik 
Pa ga plača najmanj 1.40 
din? Tudi umotna gnojila 
so \csako leto dražja, med
tem ko so cene pridelkom 
ostale jste.

— Ali veste, da je bil 
ustanovljen občinski sklad 
za pospeševanje zasebnega 
kmetijstva in da bo od te
ga le nekaj koristi za 
kmeta?

— Vem za sklad in tu
di za druge obetajoče u- 
krepe, toda kmetje smo 
bili že tolikokrat izigrani, 
da ne verjamemo v nič, 
dokler ne vidimo in čuti
mo koristi. Lahko samo 
upamo, da bo kdaj res 
bolje. R. B.

Adlešičeva domačija na 
prvi poglea izdaja dobre
ga gospodarja, izkazalo pa 
se je, da lastnik še malo 
ni zadovoljen:

— Kako živite kmetje 
na adlešiškem koncu?

— Zelo slabo, če  ne bi 
imel dohodka od čebelar
stva, še živeti ne bi mo
gel. Imam malo manj kot 
20 hektarov zemlje, od te
ga samo dva in pol hek
tara obdelovalnih površin. 
Zemlja je prj nas tako 
skopa, da ne vrača niti to
liko, kolikor smo vanjo 
vložili. Tudi stroji pri nas 
niso uporabni. Imam ko
silnico in traktor, a nista 
dovolj izkoriščena, ker je 
v zemlji kamenje, razen 
toga svet hribovit.

— Pa vendar ne kaže, 
da bi se vam zelo slabo 
godilo?

— Pravim, da mora ime-

N O V I C E
Čmormijsksi komurm »O e/ete lis iil.. ČRNOMELJ

se je  tako, da si je  kdo rekel: 
»Vse življenje sem trpel in 
stradal, zakaj si ne bi zdaj 
privoščil kozarček več?« Iz 
enega kozarčka pa je prišlo 
do litra, potem  tudi ta ni bil 
dovolj. Nekdaj skrbni in 
m arljivi sosed je  zaradi za
služene pokojnine (ki ji nih
če ne oporeka!) postal zopr- 
než, da mu ni para. Vse, kar 
je  nekdaj ljubil, zdaj sovra
ži. Edini p rijatelj m u je  alko
hol, dom gostilna. Denarci

od pokojnine odplavajo p 
vinu ali žganju, doma pa j 
vse narobe. Zena in otro* 
m orda niti kruha nimajo.

V takih prim erih m ora ve« 
k ra t posredovati organ, p< 
sređuje socialna služba, p< 
ravnalni svet itd. Za alkoholik 
naša družba še ni prim em  
poskrbela. To najbolj občv 
tijo  ljudje, ki m orajo pr* 
riašati izzivanje, kričanje i? 
grdo ravnanje pijancev. D 
kdaj bo tako?



Voda se bo podražila!
Svet za komunalne zadeve je odobril podraži

tev vodarine za vse uporabnike v občini

V napredek in modernizacijo vlaga tovarna BETI, že odkar je začela delati. 
bosta stekla tudi novi obrat krepirne preje in proizvodnja loft diolena. -Na 
sliki: novi prostori bodo kmalu dograjeni. (Foto R. Bačer).

Zaradi izgube, ki jo je 
imelo lani komunalno pod
jetje z vzdrževanjem vodo
vodov, so prosili za zviša
nje cen vodarini. Doslej so 
plačevala gospodinjstva ku
bik vode po 60 par, ustano
ve in organizcije 1 din in 
gospodarstvo 1,20 dinarja, 
novi predlog komunalcev pa 
je bil precej višji.

Svet za komunalne zadeve 
in urbanizem pri občinski 
skupščini Metlika, ki je pri
stojen za odobritev takih za
htev, se ni strinj’al s pred
logom komunalnega podjet
ja, pač pa je po daljši raz
pravi vseeno pristal na po
dražitev vode za vse uporab
nike na območju metliške 
občine.

Po novem bodo zasebna

Aktivisti, 
javite se!

Vsi nekdanji aktivisti z 
območja občine Metlika 
naj se glede popisa in zbo
ra aktivistov v Dolenjskih 
Toplicah čimprej zglasijo 
pri predsedniku krajevne 
organizacije SZDL na te
renu, v Metliki pa v pisar
ni občinske konference 
SZDL. Vsa pojasnila in po
pisne obrazce boste dobi
li v Rosalnicah pri Marti
nu Brodariču, na Božako- 
vem kri Slavu Težaku, v 
Drašičih pri Martinu Plu
tu, na Radoviči pri Jožetu 
Nemaniču, v Slamni vasi 
pri Martinu Kramariču, na 
Grahovcu pri Jožetu čr- 
nuglju, na Suhorju pri Jo
žetu Videtiču, na Jugorju 
pri Francu Stojniču, na 
Lokvici pri Francu Štefa- 
niču, v Gradcu pri Anici 
Malnarič, v Podzemlju pri 
Niku Rožmanu in v Dobra- 
vicah pri Alojzu Stefaniču.

Ko bi imeli še eno BETI, ne bi zaostajali
BETI je šla lani v dohodku za 52 odstotkov navzgor, izvoz pa je povečala 
za 40 odstotkov -  Pretežni del dobička gre za nadaljnjo rast kolektiva -  

Vodilnim v podjetju so izrekli zaupnico

Delež podjetij 
letos še večji
Za uresničitev načrta 
javnih del družbeni do

govor s kolektivi

Lani so podjetja za komu
nalno urejanje v občini po
leg obvez po občinskem od
loku še dodatno prispevala 
288.400 din za gradnjo vrt
ca, letos pa bo delež gospo
darstva za skupne potrebe 
občanov še veliko večji.

Direktorji podjetij in vo
dilni ljudje iz gospodarstva 
so na posvetu, ki ga je skli
cal predsednik občine Ivan 
2ele pristali na predlog, da 
bodo zbrali za letošnje ko
munalne potrebe 600.000 din. 
Predvidevajo pa nov ključ za 
določanje prispevkov, ker 
dosedanji pavšalni prispev
ki niso bili najbolj pravični.

Poudariti velja, da vse de
lovne organizacije že tako po 
občinskem odloku plačujejo 
3,95 odstotka od osebnih 
dohodkov zaposlenih za ko
munalne namene, zato bo 
dodatni prispevek v višini 
60.000 din dokaz še posebne
ga razumevanj delovnih ko
lektivov za družbeni standard 
občanov.

Občinska skupščina bo z 
vsako delovno organizacijo 
posebej sklenila pismeni dru
žbeni dogovor, ki bo podpis
nike aavezoval, da bodo 
sredstva zares izplačana. Ta
ko sforani denar bo v celoti 
uporabljen za uresničitev 5- 
letnega programa javnih del, 
oziroma za dela, ki Jih bodo 
v okviru tega načrta izvedli 
še letos.

Ko je delavski svet tovar
ne BETI obravnaval lansko
letno poslovno poročilo, je 
bil zadovoljen. Kako ne, saj 
so ustvarili 94.978.000 din ce
lotnega dohodka, kar je za 
52 odstotkov več kot v letu 
1968.

Precej tega uspeha gre si
cer na račun prometa v no
vem izvozno-uvoznem oddel
ku v Ljubljani, vendar je tu
di proizvodnja zadovoljivo 
napredovala ob 15-odstotnem 
povečanju pri le malo na 
novo zaposlenih ljudi. Uspeh 
je toliko lepši, če upošteva
mo, da so bile prodajne ce
ne blaga raje nižje kot viš
je v primerjavi z letom 1968. 
Torej je povečana proizvod
nja posledica večje produkti
vnosti, boljšega tehnološkega 
postopka in modernizacije 
dela.

Tudi izvoz kaže razveseljiv 
napredek. Prodali so za mi
lijon 250 tisoč dolarjev bla
ga, kar je nekoliko nad za

stavljenim planom in za 40 
odstotkov več kot leto dni 
prej. Še to je važno, da 99 
odst. celotnega izvoza pred
stavlja zahodno tržišče.

Po pokritju vseh proizvod
nih stroškov in drugih po
godbenih obveznosti so ugo
tovili 14-odstotno povečanje 
čistega dohodka. Dobiček 
kaže manjši porast kot prej
šnja leta, toda iz posebnega 
razloga. Zaradi večletnega 
pritrgovanja pri osebnih do
hodkih na račun investicij

V torek razprava 
o proračunu

31. marca bo zasedala ob
činska skupščina Metlika. 
Razpravljala bo o proračunu 
ter o uresničitvi letnih na
črtov gospodarskih organiza
cij na dnevnem redu pa je 
še sprejemanje nekaterih od
lokov in reševnaje premo
ženjskopravnih zadev.

Edina predsednica v Gradcu
Anica Malnarič vodi Socialistično zvezo in 
ima pri delu precej uspehov -  Kljub službi!

— Koliko časa že oprav
ljate to funkcijo in kako 
da so Gradčani izvolili 
žensko?

— Izvoljena sem bila 
jeseni. Verjetno so me iz
brali zato, ker sem se 
zmeraj oglašala na sestan
kih.

— Je dosti delavnih čla
nov v vaši organizaciji?

— Članov je okoli 150, 
zares delavnih pa je malo. 
Navadno je tako, da so 
posamezniki pripravljeni 
pomagati v vseh organi
zacijah, drugi pa povsod 
predstavljajo le število. 
Plačajo članarino, drugo 
jim ni mar

— S kakšnimi nalogami 
ste se ukvarjali v zad
njem času?

— Precej dela smo ime
li pred referendumom za 
samoprispevek, nato pa s 
pripravami na dan žena.

— Kateri so trenutno 
najbolj pereči problemi 
Gradca in kako jih rešu
jete?

— Socialistična zveza 
dobro sodeluje s krajevno 
skupnostjo. Oboji si pri
zadevamo najprej za do
graditev vodovoda, potem 
aa gradnjo nove mesnice. 
S postrežbo v sedanjem 
lokalu ženske niso zado
voljne.

— In mladina? Sodeluje 
s Socialistično zvezo?

— Gradaška mladina spi. 
Večinoma so mladd v služ
bah, za skupne akcije se 
ne zanimajo dosti. Bodoča 
naloga naše organizacije 
je pomagati k oživitvi mla
dinskega aktiva.

— Se vi z veseljem udej
stvujete v javnem življe
nju? Vam to čas dopušča?

— Rada delam in uži
vam, če nam kakšna akci
ja uspe. čas si vzamem. 
Nimam ga veliko. Sem v 
službi pri gozdnem obra
tu, razen tega imam na 
skrbi še gospodinjstvo in 
dva otroka.

R.B.

so lani za 26 odst. povečali 
osebne dohodke, tako da 
je znašal povprečni zaslužek 
ob koncu leta 860 din. V 
vsej tovarni imajo zdaj samo 
25 ljudi, ki prejemajo na 
mesec manj kot 600 dinar
jev, a še ti so, razen posa
meznih izjem, komaj prišli
v podjetje in se šele priuču- 
jejo delu.

Pred bilanco so tudi ce
lotne zaloge blaga ovredno
tili po vrednosti materiala 
in izdelavnih osebnih dohod
kih. Razlika med dejanskimi 
stroški blaga in polno last
no ceno je znašala 4.200.000 
din in tudi to so v celoti 
pokrili iz ustvarjenega do
hodka.

Lanski dobiček so v glav
nem namenili razširjeni rep
rodukciji, kakor je v tem 
kolektivu že stara navada. 
Levji delež — 70 odst. — so 
izločili za vlaganje v nadalj
njo rast podjetja, ostanek 
pa so razdelili: 20 odst. za 
družbeni standard zaposle
nih, kjer je všteta tudi sta
novanjska gradnja, in 10 od
stotkov za rezervni sklad.

Delavski svet tovarne je 
menil, da gre za fako ugod
no poslovno leto veliko za
slug vodilnemu kadru, zato 
je zaposlenim na odgovornih 
delovnih mestih izrekel za
upnico za nadaljnje vodenje 
podjetja.

R.B.

Skrb za delavce

gospodinjstva plačevala kubik 
vode 1 dinar, družbeno-poli- 
tične ustanove bodo dajale 
1,50 dinarja, gospodarske 
organizacije pa celo 1,80 di
narja. Tarifa velja za tiste, 
ki imajo vgrajene števce, 
medtem ko bodo ostali upo
rabniki vode plačevali od 
osebe in stanovanjskih raz
mer. Določeno je, da bo no
vi prispevek na osebo znašal 
1,40 dinarja, od kopalnice 
bodo stranke plačevale 2,40 
dinarja, od stranišča 1,20 di
narja in za vrtni hidrant 9 di
narjev. Kdor ima govedo in 
konje nad eno leto starosti, 
bo plačal na mesec 1 din, za 
rej o mlajših živali pa 0.20 di
narja.

Prav tako ne bo prizane
seno lastnikom motornih vo
zil, stanujočim v stavbah 
brez vodnega števca. Lastni
ki avtomobilov bodo morali 
odšteti 6 din. lastniki motor
jev pa 1.60 din.

Tečai ie končan
Tečaj prve pomoči je na 

Božakovem končan. Vseh 26 
slušateljev je opravilo izpit 
in dobilo potrdila o konča
nem 20-umem tečaju prve po
moči. Zadnji večer so pripra
vili majhno pogostitev, kjer 
so se s predavatelji povese
lili. Tečajniki izrekajo poseb
no zahvalo metliškima zdrav
nikoma dr. Benki in dr. Bi- 
nenfeldu. kakor tudi sestri 
Stanki, šolerju Vilku ter se
kretarki občinskega odbora 
RK Nežki Dragoševi. J. N.

O gibanju cen
Predsedstvo občinskega 

sindikalnega sveta je 18. mar
ca razpravljalo o gibanju 
cen in stališču do porasta 
življenjskih stroškov. Naredi
li so tudi načrt za obiske 
članov predsedstva v sindi
kalnih podružnic delovnih 
kolektivov. Predvideno je, da 
se bodo člani predsedstva v 
vseh sindikalnih podružnicah 
sestali s člani, kjer bodo sku
šali izvedeti njihovo mnenje.

Jutri bo preda
vanje

Jutri, 27. marca, bo ob
9. uri v sejni sobi občin
ske skupščine predaval 
Mitja Svab, predsednik ko
misije za samoupravljanje 
pri republiškem svetu Zve
ze sindikatov Slovenije. 
Govoril bo o aktualnih 
problemih samoupravlja
nja. K predavanju so vab
ljeni vsi člani izvršnih od
borov sindikalnih podruž
nic, predsedniki delavskih 
svetov in poslovnih odbo
rov.

Prevoz veliko 
pomeni

2e več let vozi božakovske 
otroke v šolo v Metliko šofer 
šolskega avtobusa Tone Ko
lar. Letos obiskuje šolo 15 
učencev od 5. do 8. razreda, 
ki vsak dan potujejo z njim. 
Prevoz otrokom veliko pome
ni, saj bi imeli sicer več kot 
uro hoda. Zjutraj se odpelje
jo okoli 7. ure, vračajo pa se 
ob 14.30. Večkrat je kombi 
precej natrpan, saj spotoma 
pobere še otroke iz Zelebeja 
in Rosalnic. J. N.

V vinogradih delajo
Pretekli teden so boža- 

kovski vinogradniki hiteli v 
svoje oddaljene vinograde v 
Vivodini rezat trte. Vreme 
jim je letos že dovolj nagaja
lo. zato so prve lepe dneve 
izkoristili za delo, ki je že 
v precejšnjem zaostanku.

J. N.

Sejmišče urejajo
Podjetje Begrad iz Črnom

lja je prevzelo gradnjo metli
škega sejmišča ob Sušici. Ma
terial za utrjevanje terena že 
dovažajo, delati pa bodo za
čeli takoj, ko bo dopuščalo 
vreme. Letos je za urejanje 
novega sejmišča zagotovlje
nih 200.000 dinarjev, o čimer 
bodo dokončali prvo etapo 
gradnje. Do začetka juni ja bo 
sejmišče prestavljeno, kasne
je pa bodo zgradili še novo 
sejmiško stavbo, v kateri bo
do pisarna, sanitarije, bife ter 
tehtnica in osemenjevalna po
staja.

Vsi družbeni dejavniki, tudi neposredni 
uporabniki, vplivajo z javno obrazložitvijo 
svojih stališč, predlogov, pobud in krit ik  
na politično usmerjenost, podobo in vse
bino tiska, radia in televizije. Neposre
den vpliv organiziranih družbenih sil za
gotavlja v prvi vrsti spodbujanje in spre
jemanje pobud s skupnih razprav v Socia
listični zvezi in drugih političnih te r dru
žbenih organizacijah in združenjih obča
nov v občinah, republikah in federaciji.

v tujini
Občinski sindikalni svet se 

zadnje čase precej zanima za 
življenje naših ljudi, ki so 
zaposleni na tujem. V načrtu 
Je bilo, da bi že konec mar
ca organizirali posvet s tu
jimi delavca, vendar so mo
rali sestanek preložiti zaradi 
tega, ker se ga ne bi mogli 
udeležiti predstavniki repub
liškega sindikata in zavodov, 
ki so zainteresirani za sode
lovanje z začasnimi izseljen
ci.

Andrej Smuk vnovič 
izvoljen

Novoizvoljeni plenum ob
činske sindikalne organizaci
je v Metliki je na prvi seji za 
predsednika ponovno izvolil 
Andreja Smuka, vodjo obra
ta Novoteksa, tajnik pa je 
postal Egon Petrič, v pred
sedstvu pa so še; Jože Janko
vič, Jožica Nemanič, Anton 
Klemenčič, inž. Julij Nema
nič. Marija Orlič, Albinca To- 
šeski in Zvonko Rus.

SPREHOD PO METLIKI
■  ZIMA SE LETOS TEŽKO po- 

slavlja, saj nas teden za tednom 
obiskuje s snegom. Na Jožefovo 
je nov sneg kar lepo pobelil zem
ljo, na Gorjancih pa ga je nasulo 
do 30 cm, tako da so avtomobili 
obstali v snegu in jih je rešil Sele 
avto z ralico, ki je razplužil ce
sto.

■  OBVEZNO CEPLJENJE PSOV 
proti steklini bo prve dni aprila 
na sejmiSču v Metliki. Pse bo ve
terinar cepil tudi na Božakovem, 
v Draščičih, na Radoviči, Suhorju 
in Jugorju, potem pa Se v Grad
cu, Podzemlju in na Krasincu. Vsi 
lastniki psov bodo dobili pismena 
obvestila, kdaj naj se kje zgla
sijo. Taks® za cepljenje psa je 
20 dinarjev.

■  V METLIŠKEM ZDRAVSTVE- 
NEM DOMU delajo zadnji čas kar 
štirje zdravniki: dr. Evgen Bie- 
nenfeld, dr. Jozel Benka, dr. Mar
jan Koršič in dr. Željko Bošnjak. 
Vendar pa se bo njihovo število 
kmalu skrčilo, ker bo dr. Koršič 
odšel služit vojaSki rok.

■  STO PETDESET SVATOT se 
je zbralo v nedeljo, 14. marca v

Metliki, ko sta se poročila Dako 
Brajčič in 17-letna Milka Badovi
nac. Za toliko svatov so ženin in 
njegovi najeli za en večer in jnoč 
vse prostore v metliškem hotelu. 
Ob obilni jedi, pijači in lastni 
godbi so bili gostje dobro razpo
loženi. Na žalost pa je njihovo 
veselje pretrgala novica o tragični 
smrti rudarjev v Brezi in so se 
tako gostje že v jutru razšli.

■  V MESNICAH PRIMANJKU
JE MESA. Zadnji čas se v Metli
ki težko dobi gove^'na, telečjega 
in svinjskega mesa pa skoraj ni. 
Kot pravijo mesarji, se je odkup
na cena živini dvignila, prodajna 
cena pa je tako nizka, da se jim  
ne splača klati telet in svinj. Za
to čakajo, da bodo pristojni dolo
čili nove cene.

■  NA ZADNJEM SEJMU v Me
tliki Je bila cena goveje živine za 
kilogram žive teže 7.20 do 7.50 din, 
telet pa 12 do 13 dinarjev. Na ži
vilskem trgu so prodajalke zahte
vale za purana 105 din, za puro 
65 din, srednje veliko kokoš pa 
so cenile na 35 dinarjev. Jajca so 
bila po 50 par.



Zbori volivcev
V 6asu od 24. do 30. mar

ca so v novomeški občini 
sklicani zbori volivcev. Na 
zborih bodo odborniki voliv
cem razložili osnove občin
skega proračuna za 1. 1970 
in se hkrati pogovorili o naj
nujnejših komunalnih delih 
na posameznih območjih.

Klub odbornikov 
je zasedal

V torek, 24. marca, so se 
v dvorani sindikalnega doma 
v Novem mestu zbrali na se
stanek kluba odborniki novo
meške občinske skupščine. 
Razpravljali so o zborih vo
livcev, sklicanih za ta teden, 
ter o gradivu, ki ga bodo 
odborniki posredovali voliv-

Načrti so zelo važni!
Zaradi prevelike obreme

njenosti v devetih občinah 
j^ nadzor elektroenergetske 
inšpekcije v glavnem omejen 
na novozgrajene in obnovlje
ne objekte. Elektroenerget
ski inšpektor je lani opravil 
65 pregledov in ugotovil po
manjkljivosti predvsem v sla
bo izdelanih načrtih, nepo
znavanju tehničnih predpisov 
in standardov, pomanjkljivo 
notranjo kontrolo načrtov in 
tehnične dokumentacije, ki 
povzročajo težave pri vzdrže
vanju elektro naprav in in
štalacij pri kasnejših popravi
lih ali obnovah.

Preveč dela za dva
Dva gradbena inšpektorja 

opravljata nadzor v petih 
občinah in sta lani imela 
dosti dela v raznih komisi
jah na območju Novega me
sta zaradi pomanjkanja grad
benih strokovnjakov v upra
vi občinske skupščine.

Da bi se gradbena inšpek
cija rešila tolikega dela, ki 
spada v pristojnost drugih 
upravnih organov, je bilo 
treba izpopolniti delovna me
sta v upravnem „ organu za 
gradbeništvo.

Ročne motorne žage
V prodajalni ELEKTRO

TEHNA v Novem mestu so 
dobili pošiljko motornih ve
rižnih žag ameriške znamke 
HOMELITE. Na zalogi ima
jo dve vrsti teh žag: HO
MELITE L-MINI AUTOMA
TIC s 5 KM, težka je 4,21 Kg 
in stane 2.855,25 dinarjev.

Ročne motorne žage HO
MELITE se odlikujejo po iz
redno veliki moči, majhni 
teži, avtomatičnem mazanju, 
priročnosti, majhni porabi 
goriva in drugem. 2age uva
ža matično podjetje ELEK
TROTEHNA Iz Ljubljane.

(PO-E)

Tako se bo razvijal otoški turizem

»Vzel ga bo po 
šihtu!«

Ko sta se spet srečala 
na novomeškem Centru za 
socialno delo, so bile nju
ne oči polne togote in so
vraštva. Medsebojne vezi 
sta že zdavnaj pretrgala, 
samo to, kdo bo prevzel 
otroka, se še nista zmeni
la. Oče je hotel obdržati 
samo enega, mati pa prav 
tako. Da bi jima bil drugi 
v napoto, sta rekla. Misli
la sta resno. Kako naj si 
drugače razlagamo dejst
vo, da je mati prinesla k 
vratarju v IMV otroka, ga 
pustila in naročila: »Vzel 
ga bo on, seveda po ših
tu!« Otrok pa je jokal in 
čakal, da se ga kdo usmi
li. In zraven ■ie je še bal, 
kaj bo, če ga oče ne bo 
vzel s seboj, ko se bo vra
čal na svoj dom. Socialni 
delavci pravijo, da je ta
kih primerov malo, da pa 
je takim ljudem težko do
povedati. da otrok ni pred
met, ki bi ga pustil kjer
koli, in da je treba zanj 
skrbeti, če s, ,ga ■ že spo
čel in spravil na svet.

Najboljšo rešitev sta pripravila absolventa arhitekture iz Ljubljane Mia* 
den Marinčič in Friderik Polutnik -  Prva nagrada ni bila podeljena

V Dolenjski galeriji v No
vem mestu je odprta razsta
va načrtov razvoja Otočca. 
Hotel grad Otočec je skupaj 
z ljubljanskim Društvom ar
hitektov razpisal javni na
tečaj za idejno rešitev urba
nističnega razvoja Otočca. To 
je bil hkrati prvi primer jav
nega urbanističnega natečaja 
v Novem mestu.

Osem projektantskih skupin 
je pripravilo svoje na
črte. Projektanti so imeli vr
sto idej, ki so bile celo širše 
od zahtevane naloge. Ker pa 
je bila naloga zares zahtev
na, so rok za oddajo načrtov 
podaljšali za en mesec. Ko

misiji pravzaprav ni bilo tež
ko izluščiti najboljših, čeprav 
ni podelila prve nagrade. 
Zmago in povišano drugo na
grado sta si priborila ljub
ljanska absolventa arhitektu
re Mladen Marinčič in Fri
derik Polutnik s svojo rešit
vijo, ki sta jo poslala pod 
šifro »Cesta«. Oba sta že iz
kušena, saj sta sodelovala na 
vrsti natečajev: s svojim na
črtom sta zmagala tudi pri 
rešitvi hotelskega kompleksa 
Budve.

Njuna idejna rešitev Otoč
ca je bila najboljša in hkra
ti tudi najbolj perspek
tivna, imela je tudi naj-

Ponosni so na ime doma
Gojenci Dijaškega doma Majde Šilc iz Šmihela 
pri Novem mestu so v soboto zvečer pripravili 

akademijo ob dnevu heroja Majde Šilc

»Tolikokrat grajamo našo Šilc pa dobijo najboljši 
mladino, kadar pa obiščemo priznanja in lepe nagrade.
naše mlade fante in dekleta, 
ugotavljamo, da niso slabši 
od nas, in dobro vemo, da 
bi se prav tako ali še bolj 
izkazali, če bi prišlo do voj
ne.« Tako so v soboto zve
čer dejali borci X. SNOUB 
Ljubljanske, ki so se udele
žili akademije ob dnevu Maj
de Šilc v dijaškem domu v 
Šmihelu.

Gojenci so za ta dan pri
pravili pester in zanimiv kul
turni program. Sodelovali so 
pevci in recitatorji, gledalce 
pa so še posebej navdušili s 
skečem. Kot gostja je sode
lovala v kulturnem progra
mu tudi igralka Vladoša Sim
čičeva, ki je prebrala odlo
mek iz dela: »Panter Dingo«.

O Majdi Šilc, mladem in 
pogumnem dekletu iz Krže- 
tov pri Sodražici, je mladini 
govoril njen soborec Hinko 
Bratoš-Oki. Mladi so ga po
zorno poslušali, kajti tako 
toplo in iskreno jim o Maj
di še niihče ni govoril. Spo
znali so njen pravi lik in 
izvedeli za vsa njena pogu
mna dejanja, zaradi katerih 
je njeni soborci še zdaj ne 
morejo pozabiti.

Dijaški dom Majde Šilc 
sprejema vsako leto srednje
šolsko mladino iz najrazličnej
ših krajev Dolenjske. V spo
min na heroja, po katerem 
nosi ime dom, pripravljajo 
gojenci v hodniku doma stal
no razstavo o Majdi Šilc, 
vsako leto pa tekmujejo med 
seboj v vedenju, učenju in 
vestnosti, ob dnevu Majde

Letos je uprava doma nagra
dila 10 najboljših gojencev.

Živinorejska
olimpiada

Inž. Jože Tanko, direk
tor novomeške kmetijske 
zadruge KRKA, je prepri
čan, da ima tudi naša živi
noreja olimpijske igre — 
in to v tistih letih, kot 
imajo športniki svoje o- 
limpiade. »Hude težave v 
živinoreji smo imeli 1960. 
leta, potem štiri leta po
zneje in nazadnje 1968. Za
to bi si skoraj upal trditi, 
da bo v naši živinoreji 
kmalu nekaj narobe,« pra
vi direktor.

če se bo živinoreja rav
nala po športnih olimpia- 
dah, potem smo letos in 
prihodnje leto lahko še 
brez skrbi, časa za pri
pravo na težave je torej 
dovolj.

manj funkcionalnih pomanj
kljivosti. Njuna urbanistična 
rešitev temelji na štirih pre
delih. Prvi predel je na de
sni strani Krke in bo ostal 
nedotaknjen. Drugi je cestni 
predel. Avtomobilsko cesto 
naj bi po tem načrtu opre
mili z vsemi servisi, proda
jalnami, bifeji in drugim, kar 
potrebuje danes avtomo
bilist zase in za svoj avto. 
Tretji del, ki je povezan s 
cesto, narekuje gradnjo 
restavracije in ekspresne re
stavracije. Certi predel pa je 
v podaljšku tretjega: tu
kaj bodo zidali nove hotele 
in rekreacijske objekte, se 
pravi bazen in različna šport
na igrišča.

Edina pomanjkljivost tega 
zanimivega razvojnega načrta 
najmočnejšega dolenjskega tu
rističnega objekta je v tem, 
da močno otežkoča etapno 
gradnjo. Sicer sta projektanta 
zapisala, da je mogoče na
črt uresničita v dveh etapah, 
toda že gradnja prve etape 
bi zahtevala največ denarja. 
Hotel Grad Otočec pa zdaj 
tako obsežnih vlaganj bržko
ne ne bo zmogel.

Komisija je predlagala 
Otočou, naj se odloči za zma
govalca natečaja, ko bo izbi
ral projeKtante. Z malenkost
nimi spremembami bo ta na
črt tudi dolgoročna zasnova 
pri otoškem razvoju. Pouda
riti pa je treba, da so bili 
tudi trije drugi projekti, ki 
so jih nagradili, prav dobri, 
čeprav so imeli nekaj več 
pomanjkljivosti.

ORGANIZACIJE ZK SE UVELJAVLJAJO

Sestanek naj bo zanimiv
Sekretar organizacije ZK s I. terena v Novem 
mestu o njihovem programu in prizadevanjih

— Tov. Andrej Grča, va- biti zanimivi, hkrati pa naj 
ša organizacija ZK šteje prispevajo k ideološkemu
med tiste, ki so dobro za- izobraževanju komunistov,
živele, zato povejte, kako Zanimivi pa so lahko še
ste to dosegli? veda samo v primeru, če

bo to, o čemer govorimo, 
povezano s perečimi zade
vami iz okolja, v katerem 
organizacija deluje.

Program organizacije vse
buje razna predavanja, ki 
so aktualna in zanimiva in 
se navezujejo, kot že re
čeno, na okolje organizaci
je. Ker je v naši organizaci
ji precej prosvetnih delav
cev, smo začeli najprej s 
predavanjem o religiji in 
našj družbi. Naslednje bo 
na vrsti predavanje o go
spodarstvu v naši občini. 
Člane bomo z njim sezna
nili s toliko opevanim go
spodarskim »bumom« v 
naši občini, da ne bi mi
slili, da gre v gospodarst- 
™ res vse tako gladko, kot 

M M  Je videti na prvi pogled. 
Končno pa imamo v na
črtu še predavanje in raz-

— Kakšnega posebno govor o kmetijstvu,
»kunštnega« programa ni- Sestanki so zdaj, tako se 
mamo. Ko smo v sekreta- da soditj po udeležbi, za-
riatu tehtali, kako organi- nimivi, v razgovoru pa se
zacijo oživiti, smo se naj- pomenimo še o tem, kar 
prej ustavilj ob udeležbi, člane posebno zanima. Kot
ker doslej ni bila najbolj- zanimivost pa naj povem
ša. Pomislili smo tudi na še to, da k vabilu za se-
to, da vedno bolj poudar- stanek priložimo vsakemu
jamo potrebo po ideolo- članu tudi sklepe, spreje-
škem izobraževanju komu- te na prejšnjem sestanku,
nistov. Ti dve ugotovitvi da ne bi bil© izgovora o
smo združili in tu je naša neobveščenosti.
rešitev: sestanki morajo m . J.

Dobiček v kmetijski zadrugi
Načrtno uveljavljanje kooperantskih odnosov v KZ Novo mesto

Obravnavali bodo 
štipendiranje

V maju, mesecu mladosti, 
bo predsedstvo občinske kon. 
ference ZMS Novo mesto or
ganiziralo problemsko konfe
renco o izobraževanju mla
dine na delovnem mestu in 
o štipendiranju. Obravnavali 
bodo načine in možnosti iz
obraževanja, s štipendisti pa 
se bodo pogovarjali o višini 
štipendij, podeljevanju šti
pendij in o stikih s štipendi
torji.

Lanski skupni dohodek v 
novomeški kmetijski zadrugi 
Krka je bil za devet odstot
kov večji kot v 1968. letu in 
je dosegel skupno vrednost 
50.087.608 dinarjev. Medtem ko 
je zadruga še v 1968. letu po
slovala z izgubo, ki je zaradi 
zastoja v živinoreji dosegla 
410.830 dinarjev, so lan
sko poslovno leto zaključili s 
581.091 dinarji dobička.

Predlansko izgubo so 
poravnali iz lastnega poslov
nega sklada in z zmanjšani
mi osebnimi dohodki. Lani 
pa so z osredotočenjem živi
norejske proizvodnje, z mo.V 
no razširjeno kooperacijo in 
izboljšanimi tehnološkimi po
stopki v proizvodnji mesa in 
mleka ustvarili dobiček, ki

so ga v celoti namenili v po
slovni sklad.

Marca letos je bilo v za 
drugi 240 zaposlenih. Njihovi 
poprečni mesečni osebni do
hodki so bili 920 dinarjev, 
računano skupaj z osebnimi 
dohodki sezonskih delavcev 
sicer pa so zaposleni v ne
posredni proizvodnji dobili po 
827 dinarjev osebnih dohod
kov na mesec.

Lanski izvoz je dosegel 
vrednost 3 milijone di
narjev. Vse so izvozili v Ita
lijo. 280 ton mesa ali 
821 pitancev od 200 kilogra
mov naprej — prej so jih 
pitali kooperanti — je dalo 
dva milijona dinarjev. Izvozi
li so tudi 52 ton hmelja in 
dobili zanj 1,049.902 din.

Letošnji proizvodni načrt je 
narejen tako, da bi izvoz 
ostal na lanskoletni ravni, 
skupni dohodek pa bi pove
čali na 5,5 milijona dinarjev, 
kar znaša za dobro desetino 
več, kot so ustvarili lani. Za
nimivo je, da bo največji 
delež povečanja odpadel na 
kooperacijo, ki se bo letos 
povečala za 40 odstotkov in 
bo v skupni proizvodnji za
stopana že z 38 odstotki. To 
dokazuje obenem, da je no
vomeška kmetijska zadruga 
KRKA ZAČELA NACRTNO ši
riti kooperantske odnose, ki 
se zrcalijo tudi v načrtu o 
vzorčnih kmetijah, ki naj bi 
kmetom pomagale do boljše
ga in donosnejšega gospodar
jenja.

Avtorja projekta »CESTA«, absolventa arhitekture Mladen Marinčič in Friderik 
Polutnik (na sliki), sta osvojila drugo povišano nagrado, prva ni bila podeljena, 
na natečaju, ki sta ga razpisala hotel Grad Otočec in Društvo arhitetktov v Ljub
ljani. Idejne projektne rešitve hotela in ureditve okolja na Otočcu si je ob otvo

ritvi, 20. marca v Dolenjski galeriji ogledalo precej ljudi. (Foto: S. Dokl)

Mehanografija prodira
Za novomeško tekstilno 

tovarno NOVOTEKS bo te 
dni PIONIR drugo novo
meško podjetje, ki bo v 
svoje delo začelo uvajati 
mehanografijo (obdelavo 
podatkov z mehanskimi 
ali elektronskimi strojiJ. 
Čez nekaj dni naj bi na. 
mreč novomeški gradbinci 
postavili v svoje prostore 
DATA — PHILIPS 16 K, v 
Zahodni Nemčiji narejen 
računalnik, ki je stal pri
bližno 700.000 dinarjev. 
»Proizvodnja« informacij 
in podatkov je v večini na
ših podjetij osnovana na 
ročnem delu. Za sodobno 
in učinkovito poslovanje pa 
so običajno tako zbrani 
podatki že zastareli in 
manj uporabni.

DATA — PHILIPS 16 K 
sešteva, odšteva, množi in 
deli, posamezna dela te 
vrste naredi samostojno

po začrtanem programu, 
sprejema odločitve in si 
zapomni številke in besede 
ter znake in tudi preveria 
zanesljivost svojega dela.

Novomeški gradbinci bo
do z novo pridobitvijo naj
prej skrbeli za kalkulacije 
in situacije, pozneje pa bo
do z mehanografijo zajeli 
celotno knjigovodsko ob
delavo. Novomeščani so z 
novim strojem med prvi
mi jugoslovanskimi grad
benimi podjetji, ki uvaja
jo mehanografijo v svoje 
poslovanje.

PIONIR bo v naslednjih 
letih svoj mehanografskt 
center še izpopolnjeval, saj 
ta računalnik omogoča so- 
delovanje tudi z drugimi 
elektronskimi centri, mo
goče pa ga je tudi izpopol
njevati z dodatnimi deli, 
ki jih bodo še kupili.



Delavci bodo kmalu na cestah
Letošnja zima je ceste še bolj poškodovala kot prejšnja -  Asfalt je naj

bolj uničen na novomeških priključkih avtomobilske ceste

Za zimsko vzdrževanje cest 
in za asfalt sploh je bila le
tošnja zima skrajno neugod
na. Temperatura se je spre
minjala od dne do dne: en
krat je bilo nekaj stopinj 
pod ničlo, drugič malo nad 
ničlo. Asfalt je zato uničen 
bolj kot prejšnja leta.

Letošnje poškodbe cest pa 
gre pripisati tudi starosti as
falta. Medtem ko je bila 
prejšnja leta najbolj poškodo
vana cesta Novo mesto -Stra
ža, pa so jo lani dobro za
krpali. Letos je največ lukenj 
na obeh priključkih iz No
vega mesta na avtomobilsko 
cesto in na cesti čez Gorjan
ce. Poškodovan je tudi tisti 
del avtomobilske ceste, ki prej
šnja leta ni bil obnavljan: to 
je odsek med Mačkovcem in 
Poljanami in en kilome

ter ceste pri Medvedjeku. 
Odsek od Mačkovca do Po
ljan bo letos novomeško Cest
no podjetje asfaltiralo še 
pred turistično sezono.

Nujno bo potrebno obnovi
ti tudi celo cesto čez Gorjan
ce. če tega bomo storili 
v dveh letih, bo asfaltna pre
vleka izgubljena. Obnova ce
ste je v srednjeročnem pro
gramu, vsekakor pa ima pred
nost, ker je turistično po
membna in ker so dirke na 
Gorjance tudi v seznamu ju
goslovanskih gorskih dirk. 
Vsekakor pa bo cesta še bolj 
obremenjena, ko bodo letos 
dokončno popravili metliški 
most.

Podatki iz statistike doka
zujejo, da pri nas dajemo za 
vzdrževanje in obnovo cest 
toliko, da izplačamo cesto v

Akcija, ki ni uspela

Pogled na novomeško železniško postajo, ki bo ob 
naši zelo majhni volji za pomoč, najbrž še dolgo 
ostala takšna, kot je, brez sodobnejših naprav in 

drugega. (Foto: M. Jakopec)

Te dni teče h koncu ak
cija vpisovanja posojil za 
železnico. Pričakovanja se 
niso niti približno izpolni
la. Posebno malo zbrane
ga denarja pa je na Do
lenjskem.

'Ridi šef železniške po
staje v Bršlmu tov. Franc 
Koren je zadnje dni pre
cej zaskrbljen zaradi maj
hne udeležbe občanov in 
delovnih organizacij pri 
vpisovanju posojila.

»Brez dvoma vsak ve, 
da železnica potrebuje de
nar, če hoče zboljšati pot
niški in tovorni promet in 
se vsaj približati evrop
skim razmeram. Z elektri
fikacijo glavne proge bo
do vozile boljše lokomoti
ve tudi na krajših progah, 
tudi po Dolenjski.«

— Kako pa je s progo 
od Novega mesta do Me
tlike?

»Nekateri so dokazovali, 
da je ta proga nerentabil
na in da jo bo treba uki
niti. To je morda res. to
da tako je z vsemi lokal
nimi programi, ker pro
met narašča in je treba 
proge zboljšati, da bodo 
zmogle prevažati večje to
vore. Proga Novo mesto
— Metlika je tako po
membna, da je ne bomo 
mogli kmalu ukiniti.«

— Kako je z vpisova
njem posojilu za železnice 
pri občanih?

»Letos smo v Novem 
mestu zbrali 5.000 din po
sojila od posameznikov. 
Vpisalo je 29 občanov, in 
to so pretežno upokojen
ci, čeprav vemo, da naj
teže pogrešajo denar. La
ni in letos so občani vpi
sali skupno okrog 20.000 
din posojila, kar niti za 
en vason ne zadostuje.«

— Odziv pri vpisovali in 
posojil je bil toref slab. 
Kaj menite, zakaj?

»Ljudje se ne zavedajo 
dovolj, da s tem, ko po
magajo družbi, pomagajo 
tudi sebi. Prepričani so» 
da se jim splača samo to, 
kar jim bo prineslo nepo
sreden dobiček. Poznajo 
solidarnost, kadar gre za 
posameznike, železnica pa 
|ih ne gane. Morda denar
ja tudi nimajo. Mladi ljud
je ga potrebujejo za svoj 
dom, starejši imajo svoje 
avtomobile in ne potujejo 
z železnico, delovne orga
nizacije obljubljajo ali pa 
odklanjajo pomoč, ker so 
same v finančnih težavah.«

In kako so se za vpiso
vanje posojil zavzele sin
dikalne organizacije v de
lovnih kolektivih? Naj na
vedemo samo dva prime
ra.

Tov. Razpotnik pr* PTT 
podjetju v Novem mestu 
je povedal: »Obvestili smo 
vse sindikalne podružnice, 
na zborih delovnih skup
nosti in konferencah smo 
opozarjali na to akcijo. 
Zanimanje med delavci je 
sicer bilo, toda ljudje po
trebujejo denar za stano
vanje, avto itd.«

Predsednik Sindikalne 
organizacije pri gradbenem 
podjetju »Pionir« tov. Jev
šek pa je dejal: »Poslali 
smo razpis po vseh delo
viščih, objavili članek v 
našem listu, toda prijav ni 
bilo. Naši delavci iz dru
gih republik potujejo do
mov največ i avtobusi, ker 
imajo ugodnejše zveze.«

Enako sQ povedali tudi 
v drugih podjetjih. Poka
zalo se je, da so obvestila 
in okrožnioe premalo, ka
dar gre za tako pomemb
no akcijo, kot je ta. Po
trebna bi bila tudi živa 
bseda in vzgled, tega pa 
je bilo premalo.

A. VITKOVIC

petnajstih letih. Ob sedanji 
obremenitvi naših cest in tem 
načinu gradnje, kakršne je v 
navadi danes, bi morali to
liko denarja v obnovo cest 
vložiti v petih letih! Hudo 
poškodovane ceste spomladi 
torej niso presenečenje.

Delavci Cestnega podjetja 
bodo v naslednjih dneh za
silno zakrpali ceste s hlad
no asfaltno maso. Do prvega 
maja pa bodo, kakor raču
najo, pokrpali asfalt na vsen 
poškodovanih cestah, medtem 
ko bo za popravilo poškodo
vanih cest v mestu poskrbe
lo Komunalno podjetje iz 
Novega mesta.

Splošno krpanje cest lahko 
pričakujemo v novomeški ob
čini v aprilu, ko bodo za-ioli 
obnavljati tudi poškodovano 
asfaltno prevleko na avtomo
bilski cesti. Aprila se b .io  
delavci novomeškega Cestne
ga podjetja lotili nekaterih 
cestnih odsekov, ki jih niso 
mogli urediti v lanskem letu.

Kako do mestne dvorane?
Ne spomenik arhitekturi, ampak praktično 
dvorano za šport, kulturo in gospodarstvo

V letošnjem delovnem 
programu novomeške ob
činske skupščine je tudi 
novomeška dvorana, ki naj 
bi bila namenjena športu, 
kulturi in gospodarstvu.

Ker gre za dvorano, ki 
naj bi bila namnejena tu
di kulturnim prireditvam 
in gospodarstvu, so mož
nosti, da bi prišli do po
trebnega denarja za grad
njo, vsekakor \ečje Grad
nja nove dvorane je bila 
tudi v volilnem programu 
SZDL, ki ga je občinska 
skupščina načeloma spre
jela. Potrebe po telovadni
ci v Novem mestu pa so 
še toliko večje, ker sta o- 
be sedanji telovadnici od
ločno premajhni, v novih 
šolah, grajenih zadnja leta, 
pa telovadnic niso gradili.

Idejni načrt za »vorano 
je naredil projektivni a- 
telje novomeške tovarne

zdravil KRKA, zdaj pa bo 
potrebno narediti še pred
račun in določiti odbor, ki 
bo začel zbirati denar. Kot 
v številnih drugih zadevah 
bodo tudi pri gradnji dvo
rane zaprosili za pomoč 
novomeške gospodarske or
ganizacije, ki naj bi prispe
vale večino denarja. Nobe
nega dvoma pa ni, da de
narja ne bo mogoče zbra
ti v enem letu in da tudi 
gradnje ne gre pričakovati 
kar takoj. Zlasti ne zato, 
ker prav zdaj pripravljajo 
gradnjo obeh novih osnov
nih šol.

Vsi dosedanji predlogi 
so enotni v misli, da naj 
bi novo dvorano ne gradili 
kot spomenik arhitektonski 
ureditvi Novega mesta, 
pač pa naj bi zgradili mon
tažno, ceneno dvorano, ki 
bo ustrezala svojemu na
menu.

SEJA KOMITEJA KONFERENCE ZKS

Organizacije pa ne poročajo
V domala vseh organizacijah ZK je delo po resoluciji in konferenci ZK§ 

oživelo, večina organizacij pa o svojem delu ne poroča

Komite občinske konference ZK Novo m esto je 
na seji 19. m arca razpravljal o delu organizacij in 
aktivov v občini, potrdil zaključni račun kom iteja za 
1. 1969 in sprejel predlog finančnega načrta za 1. 1970. 
Največ so se na seji pomudili ob delu organizacij in 
aktivov ter zlasti poudarili potrebo po tesnejši po
vezanosti obojih s komitejem.

V občini deluje 20 organi
zacij ZK v krajevnih skup
nostih in naseljih ki imajo
3 oddelke, 5 organizacij v 
delovnih organizacijah, 28 re
dnih aktivov, 2 nova aktiva 
pa pravkar ustanavljajo.

Ko so na se/i tehtali delo 
organizacij ZK po letnih kon
ferencah, so ugotovili, da se 
je razživelo zlasti po repub
liški konferenci ZKS in po 
resoluciji, ki jo je sprejela 
ta konferenca. Večina orga
nizacij je imela po dva se
stanka, nekatere tudi po tri. 
Organizacije torej delujejo, 
le zapisnikov in poročil o 
svojem delu ne pošiljajo ko
miteju.

2e na eni izmed prvih sej 
novega komiteja so bili nje

govi člani zadolženi za po
samezne organizacije. Ta ob
lika dela se Je doslej zelo 
dobro obnesla, zato bo treba 
še vnaprej vztrajati pri njej. 
Čeprav so bile vse organiza
cije obveščene, s katerim 
članom komiteja naj se po
vezujejo, te pomoči nekate
re ne uporabljajo. Na seji so 
menili, da bo treba zaostriti 
odgovornost sekretarjev or
ganizacij.

Tudi z delovnimi progra
mi organizacij in aktivov ne 
gre gladko. Doslej so jih v 
zahtevanem roku dostavile le
4 organizacje in 3 aktivi. 
Člani komiteja pa so na seji 
povedali, da Je velika veči
na organizacij na sestankih, 
na katerih so sodelovali, 
programe sprejela.

S članarino je letos več 
reda, kot je bilo lani. Naj
slabše so glede tega organi
zacije Stopiče, Škocjan in 
Uršna sela, ki dolgujejo še 
vso članarino za lansko leto, 
slabo pa je tudi v organizaci
jah Brusnice Šmihel, ki so 
dolžne veliko članarine. Na 
seji so sklenili, da je treba 
še naprej vztrajati pri obi
ranju članarine v aktivih.

Najmanj so oživele organi
zacije Bršlin in Grm v No
vem mestu ter Brusnice in 
Šmihel. Za te organizacije 
zadolženi člani komite^ bo
do tam sklicali sestanke. V 
vseh organizacijah ZK pa bo 
treba takoj izključiti nede
lavne člane in si kar najbolj 
prizadevati za sprejem novih.

Vlado Janžič bo 
predava!

Komite občinske konferen
ce ZK Novo mesto priredi 
skupaj z Medobčinskim sve
tom ZK v četrtek, 26. mar
ca, ob 16. uri v prostorih 
Šolskega centra za gostinstvo 
v Novem mestu predavan/e
o sodobni vlogi Zveze komu
nistov. Predaval bo tovariš 
Vlado Janžič, član sekretari
ata CK ZKS. Predavanje je 
obvezno za člane komisije za 
družbeno-politične odnose in 
idejno-politične probleme ob
činske konference ZK Novo 
mesto.

V jeseni oddelek za 
otroške sestro

Na novomeški šoli za 
zdravstvene delavce bodo v 
začetku prihodnjega šolskega 
leta vpisovali učenke tudi v 
oddelke za otroške sestre. 
Sola je sama predlagala usta
novitev tega oddelka, bolni
šnica, zdravstveni dom in 
svet za zdravstvo, otroško 
varstvo in delo pa so njen 
predlog samo še podprli. Na 
Dolenjskem je namreč ve!;ko 
pomanjkanje po tovrstnih 
kadrih. Po približnih izraču
nih bi v naslednjih desetih 
letih potrebovali v bolnici, 
zdravstvenih domovih in var
stvenih ustanovah ter šolah 
približno 100 otroških sester 
v vseh dolenjskih občinah.

Republiška izobraževalna 
skupnost, ki financira osnov
no dejavnost na srednjih šo
lah, s predlogom popolnoma 
soglaša

IZ  N O V O M E Š K E « ® ®  
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Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Marija Jan
kovič iz Krmelja — Majdo, Tere
zija M ant el j  z Vrha pri Dolžu — 
Marjana, Vida Resnik s  Senovega
— Maksa, Matilda Pugelj z Velike
ga Kala — Igorja, Veronika Jer
man iz Ločne — Alojza, Majda 
Stušek iz Skovca — Zdenko, Ma
rija Kranjc s Senovega — Sama, 
Frančiška Zupančič iz Knežje vasi
— Anito, Marija Zalokar iz Kr
škega — Damjanko, Rozalija Kri. 
štof iz Sajenic — Matjaža, Polo. 
na More iz Dremlja — Andrejo, 
Jolanda Šuštaršič iz Kočevja — 
Sandija, Frančiška Sikonja iz Voj
ne vasi — Marka, Djuca Ramič 
iz Bršljina — Murisa, Marija Ku. 
kovičič s Senovega — deklico, Jo
žefa Povhe z Blata — dečka, Da
rinka Cemas iz Gradca — dečka, 
Marinka Ponikvar iz Trebnjega — 
deklico, Rozalija Kopina iz Dol. 
njega Gričevja — deklico in Stan. 
ka Strgar z Lešnice — dečka. — 
Čestitamo!

Novomeška kronika

18. marca je predsednik komisije za vzgojo in varnost 
v cestnem prometu pri ObS Novo mesto Jože Gosenca 
podelil 23 plaket »Vzorni voznik«. Priznanja, ki jih je 
podelila republiška komisija za vzgojo in varnost v 
cestnem prometu v letu 1969, so prejeli: MIRKO 
C V AR, IVAN CEMAS, VALENTIN DOBNIKAR, VIN
KO FLAJŠMAN, JOŽE GOSENCA, IVAN GREGOR
ČIČ, IVAN HROVAT, MILOŠ JEVŠCEK, MARJAN 
KRŠTINC, ANTON KURALT, ANTON MATKOVIČ, 
IVAN PLAVEČ, JOŽE PROSENECKI, LJUBO RATAJ, 
JOŽE REBERNIK, IVAN ROLIH, LOJZE TURK, 
BLAŽ TURK, FRANC VRECIC, STANKO ZLOBKO, 
JOŽE ZORKO, JOŽE RAJK in DANE ZUPANČIČ. Na 
sliki — predsednik JOŽE GOSENCA podeljuje prizna
nje Novomeščanu MILOŠU JEVŠCKU. (Foto: S.Dokl)

■  DOLENJKINO TRGOVINO 
»Železnina« ob železniški postaji 
v Bršlinu preurejajo delavci Obrt
no gradbenega podjetja iz Novega 
mesta. Trgovina bo preurejena že 
čez dober mesec. Odslej bodo 
kupci imeli v tej trgovini boljšo 
izbiro najrazličnejšega blaga. Pod
jetje »Dolenjka« bo prispevalo za 
preureditev trgovine 250.000 din.

■  ŽE 113 OTROK so vpisali 
starši za septembrski sprejem v 
vrtec. Bodoče varovance bo spre
jemala posebna komisija, ki jo 
bodo sestavljaii otroški zdravnik, 
socialna delavka in člani delovne 
skupnosti vrtca. Vse kaže, da bo 
letos še več kandidatov za vrtec 
kot lani. Starši namreč računajo, 
da bo do septembra dograjen nov 
vrtec v Naselju Majde Sile.

■  BREZPLAČNE NASVETE je 
dajala v ponedeljek, torek in sre
do kozmetičarka v blagovnici Mer
cator na Glavnem trgu dekletom 
in ženam, ki so se odločile za 
nakup kozmetičnih izdelkov To- 
kalon.

■  MLADINCI se že pripravljajo 
na mesec mladosti, v katerem bo
do organizirali celo vrsto tekmo
vanj. šolski center za gostinstvo 
namerava organizirati tekmovanje 
svojih učencev v serviranju in po
strežbi, poklicna šola za kovin
sko in avtomehaniško stroko pa 
tekmovanje varilcev in kovinarjev 
skupaj s črnomaljsko kovinarsko 
šolo.

■  V MESECU MAJU bodo po
stali učenci 8. razredov osnovnih 
šol v novomeški občini mladinci. 
Le>b0 6  bo občinska konferenca 
ZMS organizirala sprejem pionir
jev v mladinsko organizacijo na 
Težki vodi, na mestu, kjer je pa
dla Majda Sile.

■  V NOVEM MESTU so skle
nili pred kratkim predstavniki ob

činskih konferenc iz Novega me
sta, Črnomlja, Trebnjega in Bre
žic, da bodo v maju prevzeli or
ganizacijo najrazličnejših kultur
nih in zabavnih prireditev. Znano 
je že, da bO v Trebnjem razstava 
slikarjev naivcev, Črnomaljci bodo 
organizirali pohod na Laze, v 
Novem mestu pa bo srečanje 
predsedstev občinskih konferenc 
iz vseh dolenjskih občin.

■  NA TRGU so bile cene take: 
čebula 4,2, pomaranče 5.5, limo
ne 6, grozdje 5, česen 12 in 14, 
solata 6 in 9, jabolka 2 in 3, špi
nača 12, krompir 1 in 1,2, fižol 5,5 
5 in 6, cvetača 8, banane 7, peter
šilj 15, hruške 5 din. Jajca so bila 
po 65 par.

■  RODILE SO: Bogdana Cibic, 
Nad mlini 22 — Marka, Ana Mu- 
mlek iz Strojarske poti 3 — Ivana 
in Zdenka Vidic iz Prešernovega 
truga 3 — Mitja.

— Ena gospa je  rekla, da naj
sodobneje nagrajujejo v novome
škem športu, kjer dobijo največ 
denarja nogometaši, ki igrajo od 
vseh športnikov v najnižji ligi.



KONFEKCIJA

LISCA
SEVNICA
NATAKARJI, NATAKARICE IN TRGOVCI,
KI STE ZAPOSLENI V TRGOVINI Z ŽIVILI!

Ce želite DELATI v prenovljenem in moderno ure
jenem »TONČKOVEM DOMU« na LISCI, če želite 
biti za svoje delo dobro nagrajeni,
RAZMISLITE IN NAPIŠITE PONUDBO 
za sprejem na razglašeno prosto delovno mesto

1. NATAKARJA
ALI

2. EKONOMA
POGOJI:
1. a) KV natakar ali priučen natakar

b) veselje in smisel za delo v natakarskem 
poklicu

c) bivanje v »Tončkovem domu« na LISCI
2. a) KV trgovec živilske stroke

b) veselje do dela pri nabavljanju hrane in pijač
c) bivanje v »Tončkovem domu« na LISCI 
č) osebni avtomobil

Poskusno delo na obeh delovnih mestih traja 3 me
sece.

Nastop dela na obeh delovnih mestih s 15. juni
jem 1970.

Prijave sprejemamo 14 dni po objavi razglasa. 
Pošljite jih na naslov: Konfekcija »LISCA«, Sevnica, 
Kolodvorska 44 — sekretariat.
Navedite osebne podatke, podatke o izobrazbi in šo
lah, ki ste jih končali, podatke o dosedanjih zapo
slitvah in delovnih mestih, na katerih ste bili zapo
sleni, ter zakaj bi želeli spremeniti zaposlitev. 
Zagotavljamo vam popolno diskretnost vaše prijave. 
Odgovor na vašo prijavo boste prejeli najpozneje 
do 1. maja 1970. »LISCA«

1. 30 voznikov tovornih avto
mobilov CE kategorije

2. 3 voznike avtobusov 
DE kategorije

POGOJI:
pod 1. in 2. ustrezno vozniško dovoljenje in praksa 
ter dokončana osemletka.

Ponudbe naslovite na upravo podjetja v Vavti vasi, 
p. Straža pri Novem mestu.

Republiški sekretariat za notranje 
zadeve -  Uprava javne varnosti 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e

LICITACIJO ZA PRODAJO

več osebnih avtomobilov Zastava 750 
motornih koles JAWA in mopedov
Licitacija bo 30. marca 1970 ob 8. uri na sedežu 
UPRAVE JAVNE VARNOSTI v Novem mestu, Je
rebova 1.

Interesenti morajo * položiti kot kavcijo 10 % izklic
ne cene.

AVTOPROMET IN TUZEMSKA ŠPEDICIJA

NOVO MESTO — STRAŽA 

o b j a v l j a
naslednja prosta delovna mesta za:

Med sejmarji na konjskem sejmu na Veseli gori pri Šentrupertu

Rekel bi, da se kmečki človek nikjer ne sprosti 
tako kot na sejmišču. Tu je kot doma, tu je stro
kovnjak, pa naj bo kupec, prodajalec ali mešetar. 
Sejmišče je del njegovega življenja, semanji dan več 
kot praznik. Kdor želi slišati kopico duhovitosti, do
mislic, neponarejeno ljudsko šegavost, naj se pome
ša med sejmarje, ki navro iz vseh krajev.

Bilo je na Gregorjevo le
tos, ko je mraz in sneg ta
ko dolgo strašil, da je še 
ptičkom, za katere pravijo, 
da se ta dan ženijo, vzel vse 
veselje. Njega dni je bil Gre
gorjev sejem konj in gove
da na Veseli gori pri Šent
rupertu znan zelo daleč na
okoli, zanj so vedeli mešatar- 
ji tja do Hrvati je.

Letos pa je ponagajalo 
vreme. Rahlo sneženje je za
držalo živino, ne pa ljudi, 
saj je ni stvari na kmetih, 
za katero bi vedeli tako na
tančne datume, kot so to ži
vinski sejmi.

Počasi se je proti poldne
vu vendarle napolnil sejem
ski prostor.

Vsi se spoznajo 
na zobe

Potem se začne, tu, tam, 
na več mestih. Ljudje zač
no vrveti. Ne veš, kdo kupu
je, kdo prodaja.

»Oko ima resda prijazno, 
toda kimav je, 'icimav. Kje 
si dobil tega reveža?«

»Ne vidiš, zakaj drži gla
vo nizko. V hrib stoji. To je 
dober konj, mlad, pet let 
mu .e, konj v najboljših le
tih,« se zgane v množici, ki 
obkroža žival, možak, očit
no lastnik.

»Teh let ne bo videl niko
li več, saj je že zobe vrgel,« 
vztraja kupec, ki je konju 
razklenil čeljusti z rumeni
mi zobmi.

»Ta konj ne bo rukoli na
vzkriž grizel, ta je pravi,« 
se ne vda lastnik.

»Seveda ne bo, ko bo kma
lu brez zob in bo le še lizal,« 
se oglasi eden izmed ocenje
valcev.

Nenapisana 
pravila igre

Ko .izzivalec' ne preneha 
z ugovarjanjem, spozna la- 
stniK, da gre zares.

»Poglej ta vrat, to nogo, 
mrzla, suha je. Pa krotak je 
kot jagnje, ne grize, ne br
ca.« Lastnik se obesd konju 
na trup, ga vleče za rep 
kot Martin Krpan, dviguje

prvo nogo, zatem zadnjo. 
Hvali kopito, kožo, dlako, 
vse. Konj stoji in se ne ga
ne, v mrzlo dopoldne piha 
sapo, ki se sproti spreminja 
v belo paro.

»Poglej, kako uleknjen hr
bet ima. Saj ga menda nisi 
jahal iz Karlovca,« spet po
prime kupec.

»Ni Karlovčan, domač konj 
je, le iz previsokih gar je je
del. Povem ti, tako dober 
konj še ni tvoje zemlje tla
čil.«

»In koliko hočeš zanj?«
»Pet Kovačev, pa jurja po

vrhu.«
Vsi vedo, za kaj gre, ko

liko hoče za konja. Naključ
ni obiskovalec seveda ne ra
zume ničesar.

»Si neumen? Povej pošte
no besedo ali pa nič!«

»Sem jo že rekel.«
»No ja, pa vsaj pokaži, ka

ko gre. Za parado ga ne 
bom imel, toda šepastega 
konja spet ne maTam.

»Konj je zdrav kot riba v 
vodi.«

Lastnik žival odveže in se 
spusti z njo v dir. Ljudje 
se razmaknejo, pa spet str
nejo, zraven pa ocenjujejo, 
ocenjujejo. . .

»Lepa živalca. Nič mu ne 
škriplje v kosteh.« Pa spet: 
»Ta bo slab za vleko. Prela
hek je.« Ocen ne manjka.

2ene se boječe stiskajo za možmi. Z njimi se možje posvetujejo, ko se je treba 
odločiti. Ko so kupčije opravljene, gredo do krošnjarjev, ki jih ne manjka na no

benem sejmu.

Lastnik teče s Konjem gor 
in dol. Iz prepotenega vran
ca se kadi, in ko se ustavi, 
ga brž zagrnejo s koci. Na 
prepotenega in zadihanega 
lastnika nihče še pomisli ne. 
Niti sam.

»Si zdaj videl? Dober konj 
ni nikoli preplačan. Udari, 
zdaj ti luč gori!«

»Bi, če bi ti povedal bolj 
pametno besedo.«

Ko dlan udari 
v dlan

Kupec se umakne, čeravno 
ga konj hudo mika. Pov
sem neprizadeto (vsaj na zu
naj) kramlja z drugimi sej
marji o cenah, o tem, kako 
je dandanes dener malo vre
den in kako letos zima za
držuje. Z očmi kdaj pa kdaj 
poblisne proti vrancu, oko
li katerega se vrtijo drugi 
kupci, .Kibici’, mešetar ji ali 
kaj. Na zunaj tega ni mogo
če ločiti. Vsi so enako oble
čeni, enako živahni, sejmar
ski. Nikjer ni čutiti denarja.

Prvi kupec se vme.
»Si se kaj premislil?«
»Ne. še na misel mi ne 

pride.«
»Prav, naj bo. Toda konja 

ml daš 8 dni na preizkus.«
»Saj je tak običaj. Povem 

ti, da me boš po tem času 
vprašal, če imam še kakšne
ga.«

Dian udari v dlan. Držita 
se s koščenimi prsti, maha
ta visoko, kot da se ne mo
reta spustiti. In res se ne 
moreta, dokler nekdo tretji 
ne preseka. Zanju je konec 
sejma. Treba je le še v go
stilno, kjer se pogovorita vse 
drugo.

Konj se ne kupuje vsak 
dan. Ko je klestil v gozdu, 
ko je vinograd delal in po
lje oral, je mislil na konja, 
na svojega pomočnika. Na
tanko je vedel, kakšen mo
ra biti. Ne šepast, z zdravim 
svitkom, prav podkovan, z 
zdravim kopitom, brez pijav
ke ali kopitne strele, živah
nih oči, krotek, vztrajen, 
ubogljiv, Ješč. Bo tak ta 
konj, za katerega je danes 
udaril v roke? Videl bo, ko 
se bosta skupaj znojila, ko 
bosta leto in dan ,skupaj de
la dobro in slabo, živela 
eden za drugega.

Konj se ne kupuje vsak 
dan. M. LEGAN

SEJMARJENJE, NAŠI LJUDJE IN NAŠI OBIČAJI

ZOBJE SO NAJBOLJ ZANESLJIVI: »Ne, ne boš me! Ta male je že vrgel, mladih let ne bo več videl.«
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|  Hvala, za vašo kri, ki rešuje življenja! i
Pretekli teden so darovali kri no novomeški transfuzijski E

=  postaji: Ivan Turk, Edi Macele, Alojz Bučar, Anton Umek, E
SE Ivan Kovačič, Marija Brulc, Ivan Zrimšek in Martin Hartolj, =
še člani IMV, Novo masto; Jano* Novak, Alojz Traintc, Željka E
še Kobe, Fani Obradinovič, Sonja Tadič in Slavko Kumar, člani E
=  Dolenjke, Novo mesto; Albin Golob, in. Valenka Kočevar, E
=  Pavle Ovniček, Marica (Hiba, Slavka Kutar in Milka Kastelic, E
=  člani Krke, tovorne zdravil, Novo mesto; Viktorija Košir in =
šE Pepca Galperič, gospodinji iz Dolnjo Straže; Marjan Bu- =
=E kovec, Ivan Vidic, Aloji AS, Ivan Štepec in Sergej Sekač, =
=  člani Pionirja, Novo mesto; Ana Pungerčar, članica osnovno =
=  Sole Globodol; Jože Murgelj, zidar iz Gornjih Kumenc; Janez =
še Gazvoda, delavec iz Hrušice; Janez Butara in Vlado Magnlk, E
=  dijaka novomeške gimnazije.
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Pogovor z zdravnikom

jo za splošnim razvojem
Danes se družina čedalje 

bolj spreminja v celico sa
moupravnega družbenega or
ganizma, zato tudi že druži
na sama vpliva na družbene 
tokove. V načrtu novega za
konika o družini je upošte
vana sprememba družinskih 
odnosov in vse večja demo
kratizacija zakonskega življe
nja, sorazmem0 visok odsto
tek ločenih, nadalje poveča
nje tako imenovanih »nepo
polnih« družin, naraščanje 
števila nezakonskih otrok, 
nerešena vprašanja alimenti- 
ranja, kakor tudi dosedanje 
pomanjkljivo delo skrbstve
nih organov.

Kot pripominjajo poslanci, 
se danes pri nas razvijajo 
procesi, ki dovoljujejo »pri
vatizacijo« družine in odre
kajo potrebo družbene inter
vencije v družinskih odnosih, 
kakor je prisotna tudi na
sprotna težnja: da se nara
ščajoče probleme v okviru 
družine, zlasti ločenih zako
nov, prenesejo na hrbet druž. 
be. Prav tako eni menijo, da 
bi se morali določeni pravni 
predpisi o zakonu nanašati 
tudi na nezakonske skupno
sti, medtem ko drugi zago
varjajo mnenje, da je zgolj 
zakon večje jamstvo za sta
bilnost skupnosti moškega in 
ženske

To je nekaj postavk, na 
podlagi katerih bodo v zve. 
zni skupščini široko razprav
ljali o konkretnih rešitvah 
in o statutu družine in za
kona.

NAŠE DRUŽINSKO PRAVO

Zakon v sodobnih družbenih odnosih
Družina postaja čedalje bolj celica samoupravnega družbenega organizma, 

čemur pa mora hitreje slediti tudi socialistična zakonodaja

V zvezni skupščini je pri
pravljen predlog za sprejem 
zakoraka o družini, ki ga je 
Pripravila komisija za kodi
fikacijo družinskega prava.

Bilo je več motivov, da se 
znova uredijo družinski od
nosi, med njimi Pa je tudi 
§elja, da bi se čimbolj za
ščitila zakonska ustanova 
družine na temeljih sodobnih 
družbenih odnosov.

Družinsko pravo pri nas 
še ni urejeno z enotnim za
konom. Nujna povojna potre
ba je za socialistično iyeje- 
vanje tega področja prinesla 
štiri zakonske akte: temeljni 
zakon o zakonu, zakon o od
nosili staršev in otrok, za
kon o usvajanju in temeljni 
zakon o skrbstvu.

Tedaj je bila prvič pri nas 
Utemeljena demokratska obli. 
ka družinskega življenja v 
primeri s predvojnim konzer
vativnim tipom patriarhalne, 
avtoritativne družine. S temi 
zakoni je bil enotno za vso 
državo urejen družinski od
nos v zakonu in odpravljena 
neenakost državljanov, ki so 
jih prej ločevale m < analne, 
zlasti pa verske pripadnosti.

čeprav je bila zakonodaja 
glede urejanja družinskega 
življenja takoj po vojni v 
marsičem pred svojim ča
som, pa danes nekatere teda
nje odredbe precej zaostaja-

Hkrati z razvojem 
samoupravljanja ne
nehno raste vloga in 
odgovornost tiska, ra
dia in televizije, ki 
morajo delovati kot 
aktivni dejavniki po
litičnega boja za raz
vijanje socialističnih 
samoupravnih odno
sov.

DU&AN 

dr REJA: Kajenje in zdravje

Škodljivi vplivi 
kajenja na organizem

NIKOTIN — v manj šah ko
ličinah draži gatiglijske celice 
vegetativnega živčnega su ste
bla, z večjima količinami jih 
hromi, torej vpliva na avto

nomni živčni sistem.
— škoduje srcu in krvnemu 
obtoku in motj prekrvavitev 
organov (pospešeno in nepra
vilno bitje srca, ožilje se kr
ča, predvsem venčne arterije 
srca in ožilje v možganih)
— Vsebina C vitamina se 
zmanjša v krvi in v organih.
— Slabi vid; živci kože po
stajajo manj občutljivi

— Moti funkcije spolnih žlez 
ter vpliva na delovanje ščit- 
ne žleze in hipofize. Draži 
želodčne žleze in pospešuje 
izločanje adrenalina (hormo
na nadledvične žleze)
— Draži želodec in črevesje. 
Katranske snovi — dražijo 
sluznice ust, ustne dupline, 
žrela, grla, bronhije in plju
ča.
Umrljivost pri kadilcih ciga
ret je v primerjavi z umrlji
vostjo pri nekadilcih poseb
no velika pri naslednjih bo
leznih:

Cenen šopek
V času, ko je cvetje zelo 

drago, ne bomo kupili veli
kega šopka, ampak se bomo 
zadovoljili z enim ali dvema 
cvetovoma. Vzeli bomo vazo, 
ki je zgoraj ozka, in vtaknili 

•vanjo en nagelj ali vrtnico, 
dve narcisi ali zgolj svežo 
smrekovo vejico, ki jo odtr
gamo na nedeljskem spreho
du. Vtis bo enak tistemu, ko 
se navdušujemo nad velikim 
šopkom cvetočih lepot. Le 
umetnega cvetja ne dajte v 
vazo . . .

Obutev
Vlažno usnje se po prehi

trem sušenju rado strdi, to 
pa ni prijetno za noge. Torej 
bomo obutev po sušenju 
zdrgnili z malo čiste vazeline 
in zdrgnili kot običajno. Ta
ko bo usnje obdržalo prož
nost, čevelj pa bo ohranil 
prvotno obliko.

Kaj nam lahko 
prinese pomlad
Čeprav je bila zima neprijetna in dolga, smo ven

darle dočakali pomlad. Prijetno pomladansko sonce nas 
večkrat zavede, da se premalo oblečemo, da prezgodaj 
zavihamo rokave, slečemo suknjič ali jopico, ali pa da 
se takrat, ko zapiha pomladni vetrič, ne zapnemo. Včasih 
nas zvabijo suha tla, da se vsedemo ali celo vležemo in 
uživamo ob gozdnem parobku na soncu. Ko opravljamo 
na vrtu spomladanska dela, prav radi malo poklepe
tamo s sosedom, naslonjeni na motiko, hladen spomla
danski vetrič pa nam suši znoj. Drugi dan ali pa že 
zvečer začutimo, da nas boli tu in tam, morda noga, 
vrat, roka ali pa vse telo. Nikakor se ne moremo spom
niti, kje in kdaj smo se »pretegnili«, »prevzdignili« ali 
kako drugače poškodovali.

Vlaga, hlad, napor, razen tega pa še neozdravljena 
žarišča v telesu, sprožijo vnetja mišic, sklepov in živcev, 
kar imenujemo ponavadi mišični in sklepni revmatizem 
ter vnetja živcev.

Tak bolnik najpogosteje pripoveduje, da se je sklo
nil, pa se ni mogel več zravnati, da je nekaj težjega 
vzdignil, pa mu je počilo v križu, da mu je spodrsnilo 
in da ne bi padel, je močno zamahnil in ga je hudo 
zabolelo. V takem primeru nastopi bolečina v križu, ki 
je včasih prav ostra in neznosna, bolnik toliko trpi, da 
ima potne kaplje na čelu. Večkrat izžareva bolečina 
v obe nogi. Nekateri bolniki pravijo, da tako boli, »kot 
bi ga psi grizli«. Podobno se zgodi z vratom. Bolnik 
pravi, da se je hitro ozrl, pa ga je zabolelo v vratu, 
navadno na eni strani. Sedaj drži glavo postrani ter je 
ne more obračati, če se hoče ozreti, se mora obrniti ves. 
Drugi spet navaja, da »je zaležal«. Domač izraz za tako 
stanje je »hexenschuss«, ki je nemški in pomeni »ča- 
rovničin strel«, če je bolečina v rami, potem bolnik trdi, 
da je nekaj sunil, dvignil, porinil ali pa težko nosil. Vse 
to je mišični revmatizem, ki ga zdravimo s toploto, 
z mirovanjem, ustreznimi zdravili, masažo in pozneje 
z vajami.

Tisti revmatiki, ki ne dajejo dosti na zdravnikova 
navodila in ki so mnenja, da so že popolnoma zdravi, 
ker se jim je bolezen izboljšala, utegnejo spomladi do
živeti, da se jim bolezen precej poslabša ali pa da jim 
ponovno vzplamti. Vlaga, hlad, mrzli prostori in prehlad 
bolezen pospešijo in poslabšajo, kar pa ni niti najmanj 
prijetno. Vsak revmatik to dobro ve, ker bolečine niso 
majhne.

V to vrsto pomladnih prehladnih bolezni spadajo 
tudi vnetja različnih živcev, čemur pravimo neuritisi. 
Bolj pogostne so nevralgije ali bolečine vzdolž nekega 
živca, ki se pojavljajo v valovih, pojenjujejo, pa se spet 
vračajo. Pravimo, da gre za napade bolečin. Sem spa
dajo ishialgije in druge nevralgije, ki jih bolnik rad 
zamenjuje z išijasom, ker so bolečine v nogi od sedala 
pa do palca. Vendar je išijas pravo vnetje bedrnega 
živca. Brahialgija pomeni bolečine vzdolž živca na roki 
od rame do prstov. Bolnik, ki ima katero izmed teh 
bolezni, spada v posteljo, mora mirovati in jemati 
ustrezna zdravila, ki jih predpiše zdravnik. Pomaga suha 
toplota in trdo ležišče, ki ga pripravimo tako, da name
stimo deske pod blazino, da se ne more ležišče vdirati. 
Bolnik potem sam najbolj gotovo ugotovi lego, v kateri 
ga najmanj boli* Prepovedane so vse alkoholne pijače 
v vseh oblikah in če je mogoče, naj bolnik tudi ne kadi.

če bomo spomladi malo pazili nase in ne bomo 
preveč samozavestni, ni treba, da bi zboleli za katero 
zgoraj naštetih bolezni. Nobena ni prijetna.

Dr. B020 OBLAK

Na kratko o letošnji modni pomladirak
na pljučih 10,8 krat večja 
bronhitis
in enfizem 6,1 „ „
rak v grlu 5,4 „ „
rak v ustni
duplini 4,1 * n
rak
požiralnika 3,4 „ >,
razjede na
želodcu 2,8 „ »
bolezni krvne
ga obtoka 2,6 „ *
obolenje srč
nih koronark 1,7 „
Ženski organizem je posebno 
občutljiv za nikotin, ker
— Škoduje delovanju sčitne 
žleze in jajčnikov,
— splavi in prezgodnji poro
di so pogostejši,
— ne rednost v mesečnem ci
klusu,
— prezgodnje staranje,
— otroci kadilk se pogosito 
rodijo z manjšo telesno težo,
— mleko kadilke lahko do
jenčku škoduje.

Plutarh:
Ko je nekdo vprašal 

Zeuksidima, zakaj niso 
šp ar tanci napisali p ra 
vila hrabrosti in j ih  da
li svojim otrokom, da 
j ih  preberejo, j im  je od
govoril, da je to zato, 
ker hoče, da se nava
d ijo na dejanja, a ne 
na besede.

Znani modna oblikovalci 
in morda tisti, ki bi radi to 
postali, si kdaj pa kdaj za
mislijo tudi kar se da nena
vadne modele. Ko gledamo 
takšna čudna oblačila, več
krat pomislimo, da je na 
modnem področju pravza
prav res težko ustvariti kaj 
izvirnega in še uporabnega 
hkrati. Pa kljub temu še 
pred začetkom vsakega letne
ga časa nestrpno pričakuje
mo modne novosti, kd so ve
dno znova enkratne, čeprav 
včasih posnemajo stil obla. 
čenja izpred nekaj desetletij 
ali pa samo izpred nekaj let.

In kaj je novega med le
tošnjo spomladansko modo? 
Nič in vse, bi lahko rekli. 
Nosile bomo oblačila vseh 
dolžin; od zelo kratkih — 
oblek, krila; srednjih — kri
la kostijnov; pa do zelo dol
gih — skoraj do tal segajoče 
plašče.

Pa novosti v krojih. Oble
ke so tiste, ki jih nosimo 
podnevi, so bolj ali manj 
športnilh krojev. Priljublje
na je tudi obleka brezrokav
nik. Večerni modeli so več
krat ohlapni, narejeni iz meh. 
ko padajočih materialov. Kri
la so večkrat plisirana ali 
imajo le nekaj gub, največ 
je klasičnih modelov, ki se 
ob spodnem robu malo raz

širijo. Jopice kostimov po
krivajo boke, lahko pa segajo 
le do pasu; imajo vse vrste 
ovratnikov, žepov. Mnogo je 
cardiganov, ki lepo pristajajo 
k dolgim hlačam s širokimi

Varčnost
Z malo zelene in s koščki 

ostankov iz različnih vrst 
mesa moremo narediti ime
nitno juho. Zeleno in meso 
zmeljemo na strojčku in da
mo v juho, ki jo naredimo 
iz vrečke. Preden jo p<>stre- 
žemo, vlijemo vanjo stepen 
rumenjak in dodamo žlico 
ali dve kisle smetane. K tej 
juhi sodijo prepražene koc
kice iz starega belega kruha.

Zimska maska
Po napornem dnevu bo tre

ba osvežiti obraz. Poskusite 
z ja t 15no masko: olupite 
jabolko in ga skuhajte v ma
lo mleka. Ko se jabolko 
zmehča, to je prav kmalu, 
vse skupaj malce zmešajte 
in nanesite še toplo zmes na 
obraz. Po 20 minutah ope
rite obraz z mlačno vodo.

hlačnicami z zavihka ali brez 
njih.

Med plašči je prav tako 
toliko različnih modelov, da 
boste gotovo našle primerne
ga tudi zase. če vam ugajajo 
kratki dekliški plašči, se bo
ste odločile za preprosto, v 
pasu malo stisnjen plašč z 
manjšim ovratnikom — 
okroglim ali koničastim in 
našitimi žepki (ali nimate 
prav takšnega že v omari?). 
Tiste, ki so se navdušile nad 
maksi modo, pa si bodo tudi 
spomladi omislile dolg plašč, 
ki naj sega 35 cm ali le 15 
centimetrov od tal, z ovrat
nikom, ki naj ima čim večje 
reverje, z našitimi žepi. Take 
plašče zapenjamo ponavadi 
z dvema vrstama gumbov.

Med materiali je na prvem 
mestu za obleke in hlače, pa 
dolge jopice seveda jersey, 
potem pa so volnena blaga 
različnih debelin pa mešani 
ali povsem umetni materiali. 
Športne jopice in plašči so 
imenitni iz lakastega usnja 
ali dobre imitacije.

Skoraj bi pozabila na bar
ve, med katerimi sta najbolj 
priljubljeni beige in modra 
v vseh odtenkih, precej je 
svetlo sive, nekaj pastelno 
rožnate in vijoličaste pa bela 
in črna seveda.

JELKA
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P A R T I Z A N I H

V p ra š a n je  m u n ic ije
Tovariš Gojko Glibo — 

»Kalta« je bil neustrašni 
borec hercegovskih parti
zanskih enot. Ker je bil 
mlad in močan in je nosil 
»šarca«, je pri obrokih 
zmeraj prosil za »repete« 
in kar naprej je govoril o 
hrani. Nekoč ga je koman
dant odreda poslal s »Šar
cem« v zasedo.

»Kako naj grem, tovariš 
komandant, če pa nimam 
municije?« je rekel Glibo
— »Kalta«.

»Kolikor vem, da je za 
,Šarca’ dovolj municije,« 
je odgovoril komandant.

»Hm, za ,šarca' je muni
cija, ni pa municije za 
,vranca’, ki ,šarca’ nosi,« 
je odgovoril Glibo.

Komandat se je takoj 
spomnil, za kaj gre in je 
naročil intendantu, naj to
variša Gliba pošteno oskr
bi tudi še z drugo vrsto 
»municije«.

S tr iž e n je
Ko so se partizani vra

čali z neke akcije na Ro- 
maniji, je neki borec nav
dušeno pripovedoval, kako 
hrabro se je boril šipek, 
komandir mitralješke čete. 
Da bi njegovo junaštvo še 
bolj poudaril, ie rekel:

Bog i bogme, kako ši
pek striže, isto na balin!«

Neki novinec, ki je slišal 
le na pol, je hitro vprašal:

»Kje pa je ta tovariš, ki 
tako dobro si riže? Tudi 
jas bi se rad ostrigel na 
balin.«

»Ne bo nič, tovariš! Ko
mandir striže samo do gla
ve, razen tega je strokov
njak frizer le za Švabe in 
ustaše.«

N em ci in S re m c i
Ko se je 12 vojvodinski 

korpus pri neki vasi spo
padel z Nemci in ščitil 
prehod šesti liški diviziji, 
se je izza mogočnega dre
vesa pokazal neki domači 
izdajalec in zavpil:

»Tukaj so Nemci!«
Komandir čete Grkovič 

je pomeril vanj ga zadel 
in zavpil:

»Vidiš, kako se to-rima: 
tamkaj Nemci, tukaj Srem
ci!«

l e n a  b o  v l a d a l a  s v e t u K A K O  S P I T E ?
Anketa, ki je zajela o- 

krog deset tisoč ljudi s 
treh celin, je dokazala, 
da spi 61 odst. človeštva 
na desni strani na tre
buhu. Na levi strani jih 
leži 24, na hrbtu pa le 15 
odst. če to drži, bi mora
li biti smrčavci v manj
šini. Pravijo pa, da lahko 
iz lege pri spanju skle
pamo o človekovem zna
čaju.

V spanju človek neve
de reagira na svoje telo, 
zato je položaj telesa, ki 
ga zavzame, odgovor na 
ugodne ali neugodne do
godke v telesu, na mot
nje, ki se jim hoče spe
či nevede izogniti. Pri 
študiju lege telesa pri 
spanju lahko teoretično 
ugotovimo, da rahlo na 
desno nagnjena, popolno
ma iztegnjena lega v spa
nju ne ovira krvnega ob
toka in ne napreza hrb
tenice, mišic in notranjih 
organov.

Ce speči zavzema drug 
položaj, lahko iz vsako
kratne lege sklepamo, 
kaj to pomeni.

Embrionalna lega, pri

njej so noge pritegnjene 
k telesu in je podoba po
ložaja embria (človeške
ga ploda) pred rojstvom, 
izdaja plašno bitje, strah 
pred razprtijami z življe
njskimi razmerami, strah 
pred težavami, ki se jim 
ni mogoče izogniti. Dobra 
ali slaba zdravstvena 
stran embrionalne lege 
še ni proučena.

Popolna hrbtna lega 
dovoljuje dobro cirkula
cijo krvi, kaže pa na iz
najdljiv, nervozen in do
stikrat preobčutljiv zna
čaj, predvsem takrat, če 
so stegna rahlo pritegnje
na.

Trebušna lega — pri
tegnitev ene noge in iz
tegnitev rok vstran — je 
ena izmed najpogostejših 
leg pri spanju in jo po
leg lege na desni strani 
zavzame za nekaj časa 
ponoči najmanj 62 odst. 
ljudi. Presoja značaja pri 
tej legi je polna naspro
tij. Pravijo, da je človek, 
ki spi na trebuhu, dosti
krat hudo egocentričen, 
pozna in ceni le sebe na 
svetu in se tudi tako ve
de do okolice.

Moški so stoletja vladali svetu, toda zdaj 
prihaja čas, ko bodo premagani. Njihovo moč 
so nadomestili stroji, napadalnost pa so jim 
otopile številne vojne. Moški ni več »močnejši 
spol«. Žena je tista, ki postopoma jemlje oblast 
v roke in ustvarja novo civilizacijo.
Do teh ugotovitev je ne

davno tega prišel ameriški 
znanstvenik italijanskega 
rodu Ashley Montegi, ki je 
vse svoje življenje razisko
val moč obeh spolov.

Naj naštejemo nekaj re
zultatov Montegijevih ana
liz, s katerimi je ta znanst
venik dokazal, da je žena 
močnejša kot moški.

TEŽA MOŽGANOV:
‘Doslej je vladalo prepri

čanje, da je moški inteli
gentnejši od žene, ker so 
njegovi možgani povpreč
no težji kot ženini, če pri
merjamo težo možganov s 
težo telesa, ugotovimo, da 
so ženini možgani težji, že
nini možgani znašajo 2,5 
odstotka od celotne tele
sne teže, moški možgani 
pa le 2 odstotka.

BOLEZNI:
Dokazano je, da so otro

ci moškega spola bolj ob
čutljivi za dedne bolezni. 
Ena izmed naj pogostne j - 
ših pomanjkljivosti fant
kov, ki povzroča kromo
som Y, je daltonizem (ne
zmožnost razlikovanja rde
če in zelene barve). V 
Ameriki so pokazale anke
te, da je med moškimi 8 
odstotkov daltonistov, pri 
ženskah pa je ta odnos v 
razmerju 1:1200.

BOLEČINE:
Javna tajna je, da žene 

lažje prenašajo telesne in 
duševne bolečine kot moš
ki.

DOLGOST ŽIVLJENJA:
Povprečno živi žena vsaj 

šesti let dlje kot moški. 
Razen tega je ugotovljeno, 
da so žene odpornejše in 
imajo več možnosti, da 
preživijo nevarne bolezni 
v otroški dobi in pozneje. 
Kljub dejstvu, da se rodi 
več moških otrok, se ta 
razlika med 16 in 20 letom 
starosti izenači in izgine.

PREHRANA:
V deželah, kjer vladata 

beda in lakota, se rodi več 
deklic. V Indiji, na pri
mer, se rodi na 1000 deklic 
987 fantkov. To dokazuje, 
da so deklice bolj prila
godljive naravnim življenj

skim pogojem tudi v tre
nutku rojstva.

SAMOMORI:
Da se žene prilagajajo 

življenjskim razmeram bo
lje kot moški, dokazuje 
tudi dejstvo, da je več sa
momorilcev med moški
mi: dva- do petkrat. Na 10 
moških samomorov pride
jo le trije ženski.

INTELIGENCA:
Psihološki testi v Ameri

ki so dokazali (pa tudi v 
Evropi), da so žene po
vprečno bolj inteligentne 
kot moški, zlasti v obdob
ju do 18 let. Pozneje dose- 
zajo moški rezultate, ki so 
v odnosu do žena nekoliko 
boljši. To pojasnjujejo psi
hologi tako, da moški bolj 
vadijo svojo inteligenco, 
žene pa se morajo ukvar
jati z domom in otroki, 
šolski testa so dokazali, da 
žene lažje obvladajo snov 
in opravljajo izpite kot 
moški.

DRUŽABNOST:
Žena je bolj družabna 

kot moški. Pri opazovanju 
deklic in dečkov v vrtcih 
so ugotovili vidno razliko 
med spoloma. Fantki uni
čujejo svoje igrače, prisva
jajo si tuje, prepirajo se, 
tepejo...

ŠESTI ČUT:
Zena je obdarjena z in

tuicijo, ki jo imenujemo 
»šesti čut«. Moški se ne 
morejo pohvaliti z njim. 
To je zavoljo tega, ker je 
žena bolj uravnovešena, 
medtem ko moški spre
minja razpoloženja zavoljo 
vpliva moškega hormona 
na možgane.

SPOLNE STRANPOTI:
Hormoni so povzročite

lji številnih stranpoti pri 
moških. V 90 od 100 pri
merov je moški tisti, ki je 
zagrešil spolne perverzne 
zločine. Sodobni moški je 
bolj obremenjen s spol
nostjo kot žene. On je ti
sti, ki je stoletja terjal od 
žene, da bi zadovoljila nje
govo sebično željo z napa
dalnim obnašanjem.

In če so žene močnejše, 
ali bodo to izkoristile in

V soboto, 21. marca, sta dočakala drugo pomlad in se 
po 50 letih skupnega zakona ponovno poročila v No
vem mestu zakonca Ana in Jože Zupančič iz Hrastja 
pri Mirni peči. V zakonu se jima je rodilo 6 otrok, 
živih pa je še pet. V imenu ObS Novo mesto sta pre

jela šopek nageljnov in 500 din. (Foto: S. Dokl)
P ra b a b ic a  z 49 le ti
Lucienne Jaequier iz Mon- 

telimara v Franciji je naj
mlajša prababica v tej deželi. 
Stara je le 49 let. Pred 19 
leti je bila najmlajša babica. 
Poročila se je s 15 leti, v ena
ki starosti pa se je omožila 
tudi njena najstarejša hčer. 
Vnukinja je pred dnevi ro
dila v Lyonu lepo razvitega 
dečka.

(V JEKLENI OBLEKI:) 
Na nedavni razstavi v Lon
donu, kjer so pokazali vse
stransko uporabo jekla, je 
nastopila tudi gornja mu 
nekenka, oblečena od gla
ve do peta v jeklo, če bi 
sodili po njenem nasme
hu, se v nenavadni obleki 
kar dobro počuti — ali pa 
se le zaveda, da ji oblačilo 
lepo pristaja! (Foto: Ta 

n jug)

nared’1® iz moških svoje 
sužnje?

»Ne,« zatrjuje Montegi, 
»saj so inteligentne in ve
do, da bo prišel čas nji
hove vladavine, čakajo ga 
brez uradne promocije in 
ne bodo na zunaj pokaza
le, da se tega zavedajo.«

N O V O T E H N A

N O V O  M E S T O NOVOTKHNA
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»Kdo pa mi jamči, da lonček ni prišel že pozneje 
sem? Saj nisem stražil v reflektoriju, odkar se je 
to zgodilo.«

Na gvardijanovem čelu se je zgrnil oblak.
»Ne bodi bedast! Zadeva je vendar jasna kakor 

beli dan.«
»Ni jasna. Kako pa je gospa prišla in odšla?«
»Skozi govorilnico vendar!«
Pater Jurij ni vzdržal gvardijanovega pogleda.
»To je nemogoče. Tako hitro bi se ne bila mogla 

razgledati po samostanu. Gospe ne morejo biti znani 
notranji samostanski prostori, ženska še ni prestopi
la naše klavzure. Gospa gotovo ne ve, kje leži naš 
reflektorij.«

Gvardijan je dvignil ramena:
»Pozabil si na fratra Inocenca.«
Pater je stisnil ustne in pomolčal. Potem prisilje

no prijazno:
»Pater gvardijan so vnet zagovornik naše mater 

spiritualis.«
Gvardijanove oči so se zabliskale. Jeza mu je po

gnala temno rdečica v obraz.
»Brat! Naj pazi na svoj jezik! Upam, da ima on 

prav toliko hvaležnosti do gospe kakor jaz.«
»Hvaležnosti? čemu? Vse, kar je storila za sa

mostan, je storila zaradi — fratra Inocenca. Ona je
— ona je sramota za naš samostan. Sramota je.
In naša sveta dolžnost je, da jo kaznujemo za njeno i 
bogokletno početje. Norčevala se je iz nas, duhov
nikov. Ali ne zasluži kazni že zato? Prestopila je na
šo klavzuro! Ali ne spada v ječo zaradi tega? In — 
ali se niso sami prepričali, da je našega fratra po
polnoma omrežila? Povedal sem jim že, da sem z na
šega podstrešja opazoval, kako je frater noč za noč
jo lezel skozi njeno okno. Prešuštnica je! Zakono- •

1LKA v a š te t o v a :  

S v r a ž j e M

M D E K L E  i g r
(Zgodovinski roman)

lomna žena! In oni, pater gvardijan, jo zagovarjajo?«
»Kar delam, delam po svoji vesti, čast našega sa

mostana zahteva, da molčimo o tistih fratrovih noč
nih obiskih. Kadar sleče kuto in neha biti član naše 
družbe — potem — če ti tvoje trdo srce to nareku
je — potem stori, kar misliš, da moraš storiti. Ali 
—« gvardijan je dvignil roko in povzdignil glas, da 
je odmevalo po praznem reflektoriju — »naše du
hovniško poslanstvo, ki nam ga je Kristus izročil, 
ni sovraštvo in maščevanje, ni grešnikova kazen — 
naše poslanstvo je čista krščanska ljubezen, je od
puščanje.«

»Uklonim se želji patra gvardijana in ignoriram 
razmerje Koprivovke do fratra. Kar pa je danes sto
rila našemu samostanu, ni več mogoče zakriti. Njena 
drznost vpije do neba. Ves samostan se je prepričal 
o njenem početju. In zdajle so se bratje že razšli na 
obiske po mestu. Vem, da vesti o tem škandalu ni 
več mogoče zatreti. Zato prosim, da mi pater gvar- i 
dijan dovolijo, da storim, kar je moja dolžnost.«

Gvardijan je povesil glavo. Obrnil se je, stopil 
molče k oknu in se zazrl na vrt.

PAter Jurij je dolgo čakal. Potem:
»Pater gvardijan «

»Pojdi!« je odrezal gvardijan tako rezko in prete
če, ra je pater v prihodnjem trenutku stal sam zunaj 
reflektorij a. ,

Pol ure pozneje je potrkal z velikim medenim tol- 
kačem na hišna vrata starega sodnika Kovačiča.

XI.
V svoji celici je frater Inocenc sedel že ves dan 

pri mizici in razmišljal o najbližji bodočnosti. Prav 
nič ni dvomil, da mu izrečejo »consilium abeundi«.
 Dobro, če mi ga pa ne izrečejo, pojdem sam.
In Marija? Proč od nje?------

Stresel se je in stisnil glavo z obema rokama.
Po hodniku je nastal hrup: tekanje, razburjeni 

glasovi — glas patra Jurija prek vseh.
Vstal je in pogledal na vrata. A zamahnil je z 

roko — — Kaj ga še brigajo samostanske zadeve! 
Sicer pa mu je gvardijan zapovedal ostati ves dan 
v celici.

Do večera je čakal, da odločijo njegovo usodo. A 
nihče se ni zmenil zanj. Dobil je vrč mleka in kruh, 
potem je ostal sam.

Drugega dne že zgodaj zjutraj ga je debeli pater 
Hieronim poklical h gvardijanu.

Gvardijan ga je pričakoval stoje.
Nekaj trenutkov sta si stala iz oči v oči. Pater 

Hieronim je odšel.
Nato je gvardijan izpregovoril — ne strogo ii\ 

trdo, kakor je Grajžar pričakoval — izpregovoril je 
1 mehko in z ubitim glasom, kakor da ga tare notra

nja bolest:
»Izrekam ti .consilium abeundi. Hodi z Bogom!«
Grajžar se je priklonil in obrnil, že je bil pri 

vratih.
»Stoj!«
In ko se je okrenil, je opazil v gvardijanovih vlaž

nih očeh veliko usmiljenje.
»Brat v Kristusu! Bog je naložil na tvoje rame 

veliko trpljenje. Nosi ga vdano in sprejmi ga kot 
pokoro za svoj veliki greh!«



□  OSCAR W ILD E: 
.0m antična zgodba
O' _____

>o
•rH4-J
cn 
d

ci

t f v

(Tttntcvu^

je jel navijati okrog vozila in kmalu je čeden 
klobčič drvel po bregu v dolino. Klobčič, ki je 
postajal vse večji in večji!

Resnično bi bili lahko v skrbeh, kje in kdaj 
se bo klobčič ustavil, če ne bi zdajci pod njim 
zablestela cesta. Klobčič je skočil nanjo s tako 
silo, da se je razpočil, kot balon. Avto je obstal 
na cestišču in prestrašena potnika bi lahko iz
stopila, če . . .

če  ne bi avto obstal na strehi in če se ne 
bi zdajci kot na smučeh začel premikati v do
lino . . .

Približno tako najbrž izgleda trening kozmo
navtov! Najprej stokrat naokrog v vrtečem se 
bobnu, nato pa z glavo navzdol po serpentinah!

Tako sta se naša turista vozila nazaj proti 
prikupnemu mestecu.

sfe°Jt t zameystvo:

PRI PSIHIATRU
K psih ia tru  p ride bolnik v sp rem stvu  svo

je  žene, ki zdravniku potoži, da  n jen  mož ne
prestano  poka s p rsti.

Zdravnik začne spraševati bolnika:
»Prosim, povejte mi, če ste srečni v zako

nu?«
»Da, zelo sem  srečen. M oja žena je  n a j

boljša žena na svetu. S trašno  se im ava rada.«
»Kakšni so odnosi m ed vami in m ed vašim  

šefom?«
»Sijajni! N everjetno p rije ten  in p riljuden  

človek je.«
»In vaši starši?  Ni bilo m ed vami n ikakr

šnih nesporazumov?«
»Ne. Silno čustveni in razum ni ljud je  so.«
»Zakaj pa potlej pokate s prsti?«
»Tigre pobijam.«
»Kakšne tigre? Človek božji, na jm an j de

set kilom etrov naokoli ni nobenega tigra!«
»No, saj sam i vidite, kakšen uspeh sem  do

segel s svojim  pokanjem !«

17. V dolino je vihral -  nič manj s ilov ito  kot 
plaz -  ogromen plug! Visoko v kabini je sedel 
šofer pluga na prestolu in prav malo ga je bri
galo, kaj gomazi pod njim! Jeklena plugova lo
pata je neumorno obračala na desno in levo 
belo snežno odejo in -  seveda -  z odejo je 
obrnila tudi naš ubogi kabriolet!

Avtombilček se je prekucnil po bregu nav
zdol. Enkrat, dvakrat, t r ik r a t . . .  Južni snežec se

Virginija je pokleknila k oko
stnjaku, sklenila roke in potiho 
molila, drugi pa so z grozo gle
dali na strahotno tragedijo, ka
tere skrivnost je bila sedaj od
krita.

»Poglejte!« je nenadoma vz
kliknil eden od dvojčkov, ki je 
bil pogledal skozi lino, da bi ugo
tovil, v katerem  delu gradu je ta 
sobica. »Poglejte! Stari suhi 
mandelj se je razcvetel! Njejjove 
cvetove prav lepo vidim na me
sečini!«

»Bog m u je odpustil,« je resno 
rekla Virginija in vstala. In zdelo 
se je, da ji je vse obličje obsijala 
nezemska svetloba.

»Oh, vi ste angel!« je vzkliknil 
mladi vojvoda, jo objel okrog 
vratu in poljubil.

Sedmo poglavje

š tir i dni po teh čudnih dogod
kih je okrog enajstih ponoči od
šel iz cantervillskega gradu po
grebni sprevod. Mrliški voz je 
peljalo osem črnih konj in vsak 
je imel na glavi šop nojevih pe
res, svinčena krsta  pa je bila po
krita  z razkošnim škrlatnim  p r
tom, na katerem  je bil zlato ve
zen cantervillski grb. Ob m rtva
škem vozu so šli služabniki s pri
žganimi baklami in ves sprevod 
je bil res slovesen. Lord Canter- 
ville, ki je nalašč za pogreb p ri
potoval iz Walesa, je bila glavna 
žalujoča oseba in je sedel v prvi 
kočiji skupaj z Virginijo. Za njim  
se je peljal poslanik Združenih 
držav z ženo, nato Washington z 
dvojčkoma in mladim vojvodom.

»Za božjo voljo, hčerka, kje si 
se skrivala?« jo 'je  precej jezno 
vprašal gospod Otis, misleč, da 
si je privoščila z njim i neprem iš
ljeno objestnost. »S Cecilom sva 
objezdila ves okoliš in te iskala, 
tvoja m ati pa je skoraj um rla od 
strahu. Takih norčij si nikoli več 
ne privošči, prosim  te!«

»Razen z duhom! Razen z du
hom!« sta zakričala dvojčka, po
skakujoča naokrog.

»Ljuba hčerka, hvala bogu, da 
smo te našli! Nikoli več ne smeš 
od mene,« je rekla gospa Otisova, 
poljubljala drhtečo Virginijo in 
ji božala zmršene zlate lase.

»Oče,« je mirno rekla Virginija, 
»bila sem s cantervillskim du
hom. Umrl je in m orate ga iti 
pogledat. Bil je zelo hudoben, to
da resnično se je pokesal za vse, 
kar je naredil. In  preden je umrl, 
mi je dal tole skrinjico prelepih 
dragotin.«

Vsa družina je molče* strm ela 
vanjo, toda Virginija je bila po
polnoma resna in mirna. Obrnila 
se je in jih  popeljala skozi od
prtino v stenskem  opažu, nato pa 
po ozkem skrivnem  hodniku. Wa- 
shington je  vzel z mize svečo in 
jim  svetil. Slednjič so prišli do 
velikih hrastovih vrat, ki so bila 
pokrita z zarjavelimi žeblji. Ko 
se jih  je Virginija dotaknila, so 
se zasukala na škripajočih teča
jih  in stopili so v nizko sobico 
z obokanim-stropom in okencem, 
ki je imelo železne križe. V steno 
je bil vzidan velik železen obroč, 
nanj pa z verigami priklenjen vi
sok okostnjak. Z vso dolžino je 
ležal na kam nitih tleh in bilo je 
videti, da bi z dolgimi prsti brez 
mesa rad pograbil starinsko skle
do in vrč, toda oboje je bilo rav
no tako daleč, da ni mogel do
seči. Vrč je nekoč gotovo bil poln 
vode, ker ga je znotraj pokriva
la zelena plesen. V skledi pa je 
bil le kup prahu.

KRALJ MATJAŽ
Kralj Matjaž je bil dober 

kralj. Dal je same zlate ko
vati. Drugega denarja sploh 
niso poznali Zato so oili ta
krat zares zlati časi. Pod ko
šatimi lipami so naši očaki 
vsak dan rajali in v svetle 
kozarce natakali rujno vince.

Bil je kralj Matjaž sloven
ski kralj, naše gore list. Iz
bralo sd ga je ljudstvo na 
Gosposvetskem polju in v 
starem Krnskem gradu je 
imel svoj prestol. Noč in dan 
So bila odprta grajska vrata

LJUDSKA 
MODROST

Kadar m r tv im  klenka, je 
pesem grenka.

Dolg pravi: Začni me, 
delal se bom sam.

K a j  je težjega kakor res
nico zamolčati.

Dosti je učenih, a li ma
lo izkušenih.

Je priliznjen, da se mu  
oči smejijo.

Dosti psov je zajčja  
smrt.

Kadar denar poide, pa
met pride.

Dostikra t majhna iskra  
naredi velik ogenj.

Kadar je štrena enkrat 
zamotana, se več ne zrav
na.

in vsak revež sd je lahko iz
prosil milosti in pravice.

Ker pa je bil kralj bogat 
vladar, so mu drugi kralji 
zavidali. Nekoč je iz onega 
kraja, kjer sonoe zahaja, pri
šlo toliko sovražnikov nad 
Matjaža kot gosenic na repi- 
šče. V krvavem boju so po
končali njegovo vojsko do 
sto zvestih junakov. Ker pa 
je bil pravičen kralj, ni bil 
ubit, ampak ko ga je na begu 
sovražnik že mislil zajeti, se 
je odprla skala v Rečicah, do 
katerih je pobegnil, in ga 
skrila pred sovražnikom. Tam 
sedaj počiva s svojimi juna
ki, in kadar mu bo brada 
zrasla devetkrat okoli mize, 
ga bo gora dala nazaj, da bo 
srečno vladal slovenskemu 
rodu.

Izvoljenim se večkrat po
sreči, da pridejo do njega. 
Pri Rečicah je bil kovač in 
ta je na gori iskal glogov 
ročnik za kladivo, pa je na
šel votlino, skozi katero je 
v hipu prišel v prečuden 
svet. Kralja Matjaža je videl 
pri okrogli kamniti mizi se
deti in dremati. Na mizi je 
ležala debela mošnja zlatov. 
Kovač jo je vzel in je bil 
odslej bogait mož.

Zlasti na starega leta dan 
se ta votlina lahko vidi.

(Iz zbirke BABICA PRI-
POVEDUJE . . .  — Mladin
ska knjiga, 1967)



OBVEZNO 
CEPLJENJE 

PSOV
proti steklini bo po nalogu 
veterinarske inšpekcije ObS 
Novo mesto po naslednjem 
razporedu:

Ponedeljek, 6. aprila

ob 8. uri: Cegelnica, pri Be- 
rusu

ob 9. uri: Prečna, pri gostilni 
ob 10. uri: Dol. Straža, pri 

gasilskem domu 
ob 11. uri: Gor. Straža, pri 

zadružnem domu 
ob 12. uri: Gor. Polje, pri Peč

jaku
ob 13. uri: Soteska, pri gradu

Torek, 7. aprila 
ob 8. uri: Brod, pri Koširju 
ob 8.30: Srebrniče, pri Kna- 

feljcu
ob 9. uri: Jurka vas, pri Du

larju
ob 10. uri: Rumanja vas, pri 

Benkovču 
ob 11. uri: Podturn, pri ose

menjevalni postaji 
ob 12. uri: Podhosta, pri pro

svetnem domu 
ob 13. uri: Kočevske Poljane, 

pri Heferlu 
ob 14. uri: Dolenjske Toplice, 

pri zadružnem domu (orod
jarni)

Sreda, 8. aprila 
ob 8. uri: Trška gora, pri

Bajnofu 
ob 9. uri:Stari grad 
ob 10. uri: Otočec, pri Vidrihu 
ob 11. uri: Dol. Kronovo, pri 

Prešernu 
ob 12. uri: Brezovica pri šmar- 

jeti pri Simončiču 
ob 13. uri: Dolenja vas pri

Smarjeti, pri koritu 
ob 14. uri: Gorenja vas pri

Smarjeti, pri Cvelbarju

Četrtek, 9. aprila 
ob 8. uri: Šmihel, pri gasil

skem domu 
ob 9. uri: škrjcnče, pri Vid

marju
ob 10. uri: Ruperčvrh, pri go

stilni
ob 11. uri: Birčna vas, pri
, Žagarju
ob 12. uri: Uršna sela, pri ga

silskem domu 
ob 13. uri: Uršna sela, pri za

družnem domu 
ob 14. uri; Gor. Sušice, pri

osemenjevalni postaji

Petek, 10. aprila

ob 8. uri: Žabja vas, pri 2i- 
bertu

ob 9. uri: Gotna vas, pri Dre- 
niku

ob 10. uri: Crmošnjice, pri
Malenšku 

ob 10.30: Dol. Težka voda, pri 
Kastelcu 

ob 11 uri: Nova Gora, pri ce
starju

ob 12. uri: Vel. Cerovec, pri 
Badovincu

Sobota, 11. aprila

ob 8. uri: Vrhe, sredi vasi 
ob 9. uri: Dolž, pri Juršiču 
ob 10, uri: Zajčji vrh, sredi 
• vasi
ob 11. uri: Vel. Orehek, sredi 

vasi
ob 12. uri: Stopiče, pod šolo

Ponedeljek, 13. aprila 
ob 8. uri: Mali Slatnik, pri 

Seničarju 
ob 9. uri: Ratež, pri gostilni 
ob 10. uri: Leskovec, sredi vasi 
ob 10.30: Vel. Brusnice, pri

Hudoklinu 
ob 11. uri: Gabrje, pod vasjo 
ob 12. uri: Hrušica, sredi vasi

Torek, 14. aprila 
ob 8. uri: Jablan, pri Kastel- 

cu
ob 9. uri: Goriška vas, sredi 

vasi
ob 10. uri: Mirna peč, pri Ru- 

peni
ob 11. uri: Srednji Globodol, 

sredi vasi

ob 12. uri: Mirna peč, nad že
lezniško postajo 

ob 13.uri: Dolenja vas, sredi 
vasi

ob 13.30: Sentjurij, pri Pavčku

Sreda, 15. aprila 
ob 8. uri: Dol. Karteljevo, pri 

Lokarju
ob 9. uri: Kamen vrh, pri go

stilni
ob 10. uri: Dol. Kamence, pri 

Planinšku 
ob 11. uri: Gor. Kamence, pri 

Okleščenu 
ob 12. uri: Potočna vas, pri 

Luštku

Četrtek, 16. aprila 
ob 9.30: Novo mesto, na Ve

terinarski postaji v Ločni 
ob 17. uri: Novo mesto, na 

Loki

Petek, 17. aprila 
ob 8. uri: Novo mesto — oko

lica, na Veter, postaji y 
Ločni

Cepljenje psov zamudnikov 
bo naknadno na Veterinarski 
postaji v Ločni 29. aprila ob 
8. uri.

RAZPORED CEPLJENJA 
PSOV V SUHI KRAJINI

Petek, 10. aprila 
ob 8. uri: Dol. Ajdovec, pri

Jarcu
ob 9. uri: Sred. Lipovec, pri

Zupančiču 
ob 10.30: Sadinja vas, pri

Lovku
ob 11.30: Dvor, pri Kovaču

Sobota, 11. aprila 
ob 8. uri: Lašče, pri Fabjanu
ob 9. uri: Hinje, pri sejmišču
ob 11. uri: Prevole, pri Pape

žu
ob 12. uri: Zvirče, pri Puglju

Ponedeljek, 13. aprila 
ob 8. uri: Drašča vas, pri

Vidicu
ob 9. uri: Šmihel, pri Zajcu 
ob 10. uri: Poljane, pri Kastel

cu

Torek, 14. aprila 
ob 8. uri: Reber, pri Zupan, 

čiču
ob 9. uri: 2užemberk, na sej

mišču

RAZPORED CEPLJENJA NA
ŠENTJERNEJSKEM
OBMOČJU

Četrtek, 9. aprila 
ob 8. uri: Orehovica 
ob 10. uri: Dol. Maharovec 
ob 10.30: Draga

Petek, 10. aprila 
ob 8. uri: Groblje 
ob 9. uri: G. Vrhpolje

Sobota, 11. aprila 
ob 8. uri: Šentjernej

Četrtek, 16. aprila 
ob 8. uri: Zagrad 
ob 9. uri: Zbure

Petek, 17. aprila 
ob 8. u ri- Dobrova 
ob 9.30: Škocjan

Zamudniki:

Četrtek, 23. aprila 
ob 8. uri: Šentjernej 
ob 10. uri: Škocjan 

Cena za cepljenje psa Je
15.00 Ndin, za zamudnike pa
30.00 Ndin.

Vsak pes mora imeti ovrat
nik z verigo ali povodcem. 
Pripeljati ga mora odrasel in 
dovolj močan človek. Popad- 
ljivi psi morajo imeti nagob
čnik.

Cepljenje Je obvezno za vse 
nad 3 mesece stare pse.

VETERINARSKA POSTAJA 
NOVO MESTO

tovarna perila»LABOD« -
NOVO MESTO

o b j a v l j a  
prosto delovno mesto

GLAVNEGA KOMISIONARJA

v skladišču izdelkov v Novem mestu

Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati 
še naslednje posebne pogoje:
da je visoko kvalificiran ali kvalificiran trgovski 
delavec
da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj

Prijave sprejema splošna sektor podjetja 8 dni po 
objavi.

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA 
KANIŽARICA PRI ČRNOMLJU

s p r e j  me  
v delovno razmerje

1. 10 ELEKTRIČARJEV

2 . 10 KOVAČEV

3 . 20 RUDARJEV

POGOJI: pod 1. in 2. točko ustrezna s tokovna izo
brazba, pod 3. točko osnovna šola.
Delo za nedoločen čas, poskusno delo 1 do 2 meseca. 
Prijave sprejema tajništvo Rudnika.

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

»PIONIR« —  NOVO MESTO

i š č e

primerno osebo ali zakonca, 
ki bi prevzela oskrbo počitniške
ga doma podjetja na Hvaru.

Nastop dela možen od 1. V. 1970 dalje, zaslužek po 
dogovoru.
Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe oz. se naj 
osebno zglase v kadrovski službi podjetja, Kettejev 
drevored 37.

OBČINSKO SODIŠČE NOVO MESTO
bo p r o d a l o  NA JAVNI DRA2B1 dne 
3. aprila 1970 na sedežu sodišča, soba št. 62, 
naslednje predmete:

dva motorja znamke »Colibri« T-12 
eno motorno kolo »Mosquito« 
pet starih pisalnih strojev 
eno staro kolo 
2 visoki omari -  stari

Vabimo k udeležbi!

( i i )
BREŽICE

LASTNIKI MOTORNIH VOZIL 
POZOR!
Vse rezervne dele. »vto gume, letne In zim- 
ske. za vaša motorna vozila dobite po kon- mS 
kurenčnib cenab » oaši trgovini ^

|  AVTOMATERIAL
^  V BREŽICAH. Pod obzidjem 32!

St $

Veletrgovina MERCATOR -  Ljubljana 

poslovna enota 
STANDARD -  Novo mesto

r a z g l a š a
prosti delovni mesti za

2 prodajalca železninske 
ali mešane stroke
v prodajalni »DOLENJEC« -  Šentjernej

Pogoji: kvalificirani delavec trgovske stroke 
(moški).

Nastop dela takoj ali po dogovoru.
Pismene prošnje pošljite do vključno 3. aprila 1"970 
splošni službi Poslovne enote
»STANDARD«, Novo mesto, Glavni trg 3.

Veletrgovina MERCATOR 

PE Gradišče, Trebnje -  komisija za 
delovna razmerja

o b j a v l j a  
prosto delovno mesto

TRGOVSKEGA POSLOVODJA
za poslovalnico Čatež pri Veliki Loki.

POGOJI:
kvalificiranj trgovski delavec mešane stroke s 3 let
no prakso v trgovini na drobno za nedoločen čas
— nekaznovan.

Poskusna doba traja 3 mesece.

Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe na gornji 
naslov do 1. aprila 1970.

Zdravilišče 
Dolenjske Toplice

r a z p i s u j e

LICITACIJO
za odprodajo

sobnega 
inventarja
(postelje, blazine, 
žimnice)

Licitacija bo v ponedeljek, 
30. marca 1970, pričetek 
ob 9. uri.

Na licitaciji kupljen in
ventar bo treba takoj pla
čati.

D B H
NOVO MESTO

VAŠA BANKA JE

DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA 
NOVO MESTO
s podružnico v KRŠKEM i 
in ekspoziturama v METLIKI 
in TREBNJEM

Za restavracijo v campu

PRI ŠOBCU
p o t r e b u j e m o  
za čas letne turistične 
sezone

1. VODJO KUHINJE, 
VEČ KUHARJEV,

2. VODJO STREŽBE, 
VEČ NATAKARJEV.

P o g o j :  za vodjo kuhi
nje in strežbe je potrebna 
visoko kvalificirana iz
obrazba, kuharji in nata
karji pa so lahko priučeni 
delavci.
Interesenti naj prošnje 
vložijo pri Turističnem 
društvu Lesce do 31. marca.

ZA V A S

#  nudimo najugodnejšo obrestno m ero na hranilne vloge in devizne 
račune — od 6 do 7,5 odst.

#  dajemo kredite za stanovanjsko izgradnjo, pospeševanje km etijstva, 
obrti in turizm a na podlagi namenskega varčevanja

#  vodimo žiro račune občanov
#  vodimo devizne račune občanov
#  opravljam o devizno-valutne posle, odkup in prodajo valut
#  odobravamo kratkoročne in dolgoročne kredite
#  opravljam o tudi vse druge bančne posle

Zaupajte nam svoje denarne posle! Opravimo jih  hitro, natančno in 
zaupno pod najugodnejšim i pogoji.

Poslužite se hranilne službe, ki jo za vas opravljajo tudi vse pošte 
na območju banke in kmetijske organizacije: kmetijska zadruga 
Žužemberk, Novo mesto, Trebnje, Metlika in Agrokombinat Krško.

Varčevalec, ki ima na hranilni knjižici vsaj 500 dinarjev, je nezgodno 
zavarovan!
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v e ž e t e  hran i lno  vlogo  ali dcvizr .i ra č u n  pr i n a š i  banki nad  eno  
le to ,  s t e  vk ljučeni v n a š a  r e d n a  n a g r a d n a  žrcbaft ja  -  vsak ih  
2.000 din  p r in a ša  po  e n o  zrebno  š tev i lko .

1500 nagrad v letu 1970

K R E D IT N A  B A N K A  IN  H R A N IL N I C A  L J U B U A N A

NEDELJA, 29. MARCA
9.00 M adžarski TV p re ^ e a  (Po

horje. Plešivec) (Bg)
9.30 Pet m inut za boljši jezik (Lj)
9.35 K m etijski razgledi: T rak torji 

(Lj)
10.00 Km etijska oddaja (Bg)
10.45 Mozaik (Lj)
10.50 O troška m atineja: David Cop

perfield, Rezervirano za r i 
sanke (Lj)

11.40 TV kažipot (do 12.00) (Lj) 
Športno popoldne

17.45 Festival otroške pesmi za 
»Zlati cekin« — posnetek iz 
Bologne (Lj)

18.30 Zvezde opoldne — francoski 
film (Lj)

19.50 Cikcak (Lj)
20.00 TV dnevnik (Bg)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 Turnir 6. narodov — f:ra le  

v vvaterpolu — p jsne tek  'B g)
21.35 Naše m alo .m esto — liumo 

ristična odadaja  TV Zagreb 
(Bg)

21.25 Videofon (Zg)
22.40 Športni pregled (JRT)
23.10 Propagandna oddaja (Lj)
23.15 TV dnevnik (Bg)
23.45 Šahovski kom entar (Bg)

PONEDELJEK, 30. MARCA

9.30 TV v šoli (Zg)
10.30 Nemščina (Zg)
10.45 Angleščina (Zg)
14.45 TV v šoli (Zg)
11 00 Osnove splošne izobrazbe (Bg)
15.45 M adžarski TV pregled (Po 

horje, Plešivec) (Bg)

R A D IO  L JU B L JA N A
VSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00. 12.00, 15.00,
18.00, 19.30 m ob 22.00. Pisan
glasbeni spored od 4.30 do 8.00.

■  PETEK, 27. MARCA — 8.04 
O pem a m atineja ; 9.05 Pionirski 
tednik; 10 15 Pri vas doma; 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tu je  goste; 12.30 K m etijski nasve
ti  — dr. Miha Janc: Krvava griža 
prašičev; 12.40 Poje Planinski ok
te t iz M aribora; 13.30 Priporočajo 
vam  . . . 14.35 Naši poslušalci če
s tita jo  in pozdravljajo; 15.30 Na
potk i za turiste ; 16.00 Vsak dan 
za vas; 17 05 Človek in zdravje;
18.15 »Rad im am  glasbo«; 18.50 
Ogledalo našega časa; 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam. 
blom  Henčka B urkata; 20.00 Zbor 
R obert Shavv poje črnske duhovne 
pesm i; 20.30 »Top-pops 13«; 21.15 
Oddaja o m orju  in pom orščakih;
22.15 Besede in zvoki iz logov do
m ačih.

■  SOBOTA, 2*. MARCA -  8.04 
G lasbena m atineja; 9.35 Cez trav 
nike zelene; 10.15 Pri vas doma;
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tu je  goste; 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Jelka Hočevar — 
Sredstva za uničevanje plevela pred 
vznikom poljščin; 12.40 S pevci 
in pihalnim  orkestrom ; 13.30 P ri
poročajo  vam . . 14.05 Glasbena 
pravljica — M arjan Vodopivec — 
Druga zgodba o lažnjivem Kljuk- 
cu; 15.30 Glasbeni intermezzo; -  
16 00 Vsak dan za vas; 17.05 Gre
m o v kino: 17.45 Jezikovni pogo- 
vori; 18.15 Dobimo se ob isti uri;
19.00 Lahko noč, otroci; 19.15 Mi
nute  z ansam blom  Zadovoljni 
K ranjci; 20.00 Spoznavajmo svet 
in domovino; 21.15 Glasba ne po
zna m eja — m ednarodna glasbe 
no-zabavna oddaja; 22.15 Oddaja 
za naše izseljence.

■  NEDELJA. 29. MARCA: 6.00—
8.(K) Dobro ju tro ; 8.05 Radijska

igra za otroke — Milica Kitek: Le 
san ja j, s tric  M atic; 9.05 Srečanje 
v studiu 14; 10.05 Se pom nite, to 
variši . . . Ivan B ratun—Perko — 
Preden je bila ro jena Slandrova 
brigada; 10.25 Pesmi borbe in de
la; 10.45—13.00 Naši poslušalci če
s tita jo  ln pozdravljajo — vmes ob
11.00 Poročila — Turistični napot. 
ki za tu je  goste; 11.50 Pogovor s 
poslušalci; 13.30 Nedeljska repor
taža; 13.50 Z novimi ansam bli do
mačih viž; 14.05 S pihalnim  orke 
strom  p. v. F rancija  Puharja; —
15.05 Slovenska zem lja v besedi 
in  glasbi; 16.20 Vaši pevci — vaše 
melodije; 17.05 Nedeljski operni 
stereo; 17.30 R adijska igra — M ar
jan  M arinc: Most; 19.00 Lahko 
noč, otroci; 19.15 Glasbene raz
glednice; 20.00 »V nedeljo zvečer«;
22.15 Plesni orkester RTV Ljub
ljana vabi na ples

■  PONEDELJEK, 30. MARCA — 
8.04 G lasbena m atineja; 9.05 Za 
m lade radovedneže; 10.15 Pri vas 
dom a; 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tu je goste; 12.30 Kme
tijsk i nasveti — inž. Nace Lovšin: 
Kakšne lastnosti so zaželene pri 
živini rjave pasm e; 1VI.40 M aihen 
koncert pihalnih orkestrov; 13.30 
Priporočajo vam . . 14.35 Naši po. 
slušalci čestita jo  in pozdravljajo;
15.30 Glasbeni intermezzo 16.00 — 
Vsak dan za vas; 17.05 Operni kon
cert; 18.15 »Signali«; 18.35 M ladin
ska oddaja: »Interna 469«; 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 
z ansam blom  Borisa Kovačiča; —
20.00 Koncert komornega zbora 
RTV Ljubljana; 21.30 -  Zabavna 
glasba; 22.15 Za ljubitelje  jazza

■  TOREK, 31. MARCA — 8.04 
Opem a m atineja; 9.35 S triom  
Slavka 2nidaršiča; 10.15 Pri vas 
doma; 1100 Poročila -  Turistični 
napotki za tu je  goste; 12.30 Kme 
tijsk i nasveti — inž Jože Čuden:

Usm erjanje proizvodnje na km eti
jah  — pom em bna naloga pospeše
valne službe; 12.40 Od vasi do 
vasi; 13 30 Priporočajo vam
14.05 Glasbeno udejstvovanje m la 
dih; 14.40 M ladinska oddaja: »Na 
poti s kitaro«; 15.30 Glasbeni in
termezzo; 16.00 Vsak dan za vas;
18.15 V torek na svidenje! 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 M inute 
z ansam blom  Š tirje  kovači; 20.00 
Prodaja lna m elodij; 21.30 Iz sloven
ske lažje o rkestralne glasbe; 22.15 
Jugoslovanska glasba.

■  SREDA, 1. APRILA — 8.04 
Glasbena m atineja; 9.25 Iz glas 
benih šol; 10.15 Pri vas dom a; —
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tu je goste; 12.30 Kmetijski 
nasveti — Jože Kregar: Vrt v ap 
rilu; 13 30 P riporočajo vam
14.35 Naši poslušalci čestita jo  m 
pozdravljajo; 15.30 Glasbeni in te r
mezzo; 16.00 Vsak dan za vas; —
17.05 M ladina sebi in vam; 18.15 
»Rad im am  glasbo«; 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice: 20.00 »Ti in opera«; 22.15 
S festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 2. APRILA: 8.04 
Glasbena m atineja; 9.35 Igra za
bavni orkester RTV Ljubljana; —
10.15 Pri vas doma; 11.00 Poroči
la — Turistični napotki za tuje 
goste; 12.30 K m etijski nasveti — 
inž Ju lija  Smole: Spom ladanske 
pozebe v sadovnjakih in ukrepi 
proti njim ; 12 40 Cez polja in po 
toke; 13.30 Priporočajo vam
14.40 »Mehurčki«; 15.30 Glasbeni 
intermezzo: 16.00 Vsak dan za vas:
17.05 Četrtkovo glasbeno popol 
dne; 18.15 »Morda vam bo všeč«;
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 S 
triom  Silva Stingla; 20.00 Č etrt
kov večer domačih pesmi ln na
pevov; 21.00 Literarni večer: 22.15 
Nočni koncert z deli Josipa Sla- 
venskega.

16.00 Stockholm : Svetovno hokej
sko prvenstvo — Švedska : 
SZ — prenos I. tre tjine

16.40 Propagandna odadja  (Lj)
16.40 Prenos hokeja — II. tre tjina
17.30 Obzornik (Lj)
17.40 Prenos hokeja — III. tre tjina  

(EVR — Ljubljana)
18.15 Rezerviran čas (Lj)
18.30 Po sledeh napredka (Lj)
19.00 Mozaik (Lj)
19.05 Vaš šlager sezone (Sa)
19.50 Cikcak (Lj)
20 00 TV dnevnik (L j) *
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 Delirij v dvoje — TV dram a 

(Lj)
22.05 Razgledi po rilms'tem svetu: 

Zagreb film (Lj)
22.50 Poročila (Lj)
22.55 Šahovski kom entar (Bg)

Drugi spored:
20.00 TV dnevnik (Bg)
21.00 Spored italijanske TV

TOREK, 31. MARCA

9.35
10.40 
11.00 
14.45
15.40 
16.10 
17.15

18 15 
18 30

1Q 00
19.05

ir.2:

19.45 
'0 00 

20.30
20.35

22.35 

23.25

TV v šoli (Zg)
Ruščina (Zg)
Osnove splošne izobrazbe (Bg) 
TV v šoli — ponovitev (Zg) 
Ruščina — ponovitev (Zg) 
Angleščina (Bg)
Vesel ie v glasbi- Narodna 
glasba v koncertni 1vr-: ani 
(Lj)
Obzornik (Lj)
Top-pops — glaibcna oddaji 
(L j)
Mozaik (Lj)
V vzgnii ni receptov — ciklus 
Vzgojna prob’emat.ika (Lj) 
Osnove -  ciklus T? sveta ob 
likovanja (L j.
Cikcak (Lj)
TV dnevnik (Lj)
3—2—1 (Lj)
Velika imena sodobnega fil
ma: Luchino V is o H i : Zemlja 
d rh ti, italijanski film (Lj) 
Veselje v glasbi: Genij Paula 
Hindem itha (Lj)
Poročila (Lj)

Drugi spored:

17.20 Poročila (Zg)
17.30 K ronika (Zg)
17.45 Propagandna oddaja <Zg)
17.50 R isanka (Zg)
18.05 Mali svet (Zg)
18.30 Oddala o prom etu iZ<r>
19.00 Propagandna oddaia (Sk)
19.05 Narodna glasba (Sk)
19.20 TV pošta (Zg)
19.50 TV nrospekt (Zg)
•>0.00 TV dnevnik (Zg)
21.00 Spored italijanske TV

SREDA. 1. APRILA

9.35 TV v šoli (Zg)
11.00 Osnove splošne izobrazbe (Bg)
17.15 M adžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) do 17.30 (Bg)
17.48 Napoved sporeda (Lj)
17.50 Rastim o — oddaja  za otroke 

(Bg)
18.30 Obzornik (Lj)
18.35 Obrežje — oddaja  Ital. 

narod, skupino (L j)
19.00 Mozaik (Lj)
18.06 Variete — zabavna oddaja 

(Zg)

19.20 Kalejdoskop (Lj)
19.50 Cikcak (Lj)
20.00 TV dnevnik (Lj)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 J . Bevc: Prvi april (Lj)
21.35 M onitor (Lj)
22.25 Poročila (Lj)
22.40 šahovski kom entar (Bg)

Drugi spored:
17.20 Poročila (Zg)
17.30 K ronika (Zg)
17.45 Propagandna oddaja (Zg)
17.50 Rastim o (Bg)
18.30 Reportaža (Bg)
19.00 Propagandna oddaja  (Zg)
19.05 Variete (Zg)
19.50 TV prospekt (Zg)
19.20 Skrivnosti m orja  (Zg)
20.00 TV dnevnik (Zg)
21.00 Spored italijanske TV

ČETRTEK, 2. APRILA

9.35 TV v šoli (Zg)
10.30 Nemščina (Zg)
10.45 Angleščina (Zg)
11 0.' Francoščina (Bg)
14 45 TV v šoli — ponovitev (Zg)
15.40 Nemščina — ponovitev ;Zg)
15.55 Angleščina — ponovitev (Zg)
16.10 Osnove splošne izobrazbe 'B g)
16.45 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) (Bg)
17.45 Veseli tobogan: Velenje (Lj)
18.15 Obzornik (Lj)
18.30 Zgodbe s popotovanj (Lj)
19.00 Mozaik (Lj)
19.05 E nkrat v tednu (Lj)
19.20 Zabava vas Jerry ,Lewis (Bg)
20.00 TV dnevnik (Lj)
20.35 V Neff: Preudarne poroke

— nadalj in konec (Lj)
22.10 K ulturne diagonale (Lj)
22.40 Poročila (Lj)
22.45 Šahovski kom entar (Bg)

Drugi spored:

17.20 Poročila (Zg)
17.30 Kronika (Zg)
17.45 Propagandna oddaja (Zg)
17.50 Daljnogled (Bg)
18.30 N arodna glasba (Sa)
19.00 Propagandna oddaja (Zg)
19.05 Tehnični nasveti (Zg)
19.20 Jerry  Lewis (Bg)
19.50 TV prospekt (Zg)
20 OC TV dnevnik (Zg)
21.00 Spored italijanske TV

PETEK, 3. APRILA
9 35 TV v šoli (Zg)

11.00 angleščina (Bg)
14.45 TV v šoli — ponovitev iZg)
16.10 Osnove splošne izobrazbe (Bg)
16.45 M adžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) do 17.00 'B g)
17.45 David Copperfield — nadalje

vanje (Lj)
18.15 Obzornik (Lj)
18.30 Jazzportret (Bg)
19.00 Mozaik (Lj)
19.05 Svet na zaslonu: Dve N j u - 

č iji (Lj)
19.4) Cikcan (Lj)
20 00 TV -l- .vn ik  (LJ)
20.30 3 - 2 —1 (Lj)
20.35 bb tožu jem  — am er. film 'L j)
22.15 Malo jaz, m alo ti — posne

tek quiza TV Zagreb <Lj>
23.30 Poročila in posnetek šahov

skega kom entarja  TV Beo
grad (Lj)

Drugi spored:
17.20 Poročila (Zg)
17.30 Kronika (Zg)
17.45 Propagandna oddaja (Zg)
17.50 Ivanho« (Zg)
18.30 Jazz po rtre t (Bg)
19.00 Propagandna oddaja (Bg)
19.05 Znanost (Bg)
19.50 TV prospekt (Zg)
20.00 TV dnevnik (Zg)
21.00 Spored italijanske TV

SOBOTA, 4. APRILA

9.35 TV v šoli (Zg)
11 00 Osnove splošne izobrazbe Bg)
11.30 O ddaja za prosvetne delavce 

(Bg)
17.45 Obzornik (L j)
18.50 Narodna glasba (Bg)
18.20 A Kovačič: Pravdač — nada

ljevanje (L j)
19.15 Mozaik (Lj)
19.20 Sprehod skozi čas (Lj)
19.45 Cikcak (L j)
20.00 TV dnevnik (L j)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 Zabavno glasbena oddaja iBg)
21.35 Rezervirano za risanke 'L j)
21.50 Geminus — ser. film (Lj)
22.40 TV kažipot (L j)
23.00 Poročila (LJ)
23.05 Glasbena m edigra (LJ)
23.30 šahovski kom entar (Bg)

Drugi spored:

17.20 Poročila (Zg)
17.30 K ronika (Zg)
17.45 Propagandna odadja 'Z g)
17.50 N arodna glasba (Bg)
18.20 O troški spored (Bg)
18.35 J. Mac F itters  (Bg)
19.20 Karavana (Bg)
19.50 TV prospekt (Zg)
20.00 TV dnevnik (Zg)
21.00 Spored ita lijanske TV

ZAŠČITNA KREMA,
PREDPOGOJ ZA NEGOVANE ROKE

* P • ' 9 ' j

Mr ' I i

Z rokami delamo in čuti
mo, z njimi kompletiramo 
urejen zunanji videz. Casi, ko 
so se žene izogibale zahtev
nih opravil samo zato, da bi 
bile njihove roke lepe in ne
govane, so že davno za nami. 
Vsakdanji delovnik zahteva 
od nas oboje: tako umsko 
kot fizično delo.

Prvo mesto pri negi rok za 
vzema zaščitna krema, ki jo 
obravnavamo kot preventiv
no nego, to je tisto, ki pre
prečuje, da bi pri fizičnem 
delu pokvarili lep zunanji vi
dez roke.

Tovarna Lek iz Ljubljane 
izdeluje v ta namen že leta Za
ščitno kremo 48. Krema pre
prečuje, da bi se roke zaradi 
škodljivih vremenskih vplivov 
in vsakodnevnega fizičnega 
dela trajno poškodovale. Za
ščitno kremo 48 namažite na 
roke vsako Jutro preden gre
ste od doma. S tem boste 
preprečili, da bi vam na mra
zu ali vetru razpokale. Zaščit
na krema vam kot tanka, ne

vidna rokavica prekrije kožo 
in jo izolira. Pri tem pa ne 
ovira naravnega dihanja ko
že Sestav Zaščitne kreme 48 
se ujema z naravnim kislim 
zaščitnim plaščem kože. Ta 
njena lastnost je za nego rok 
zelo pomembna, saj ob nana
šanju Zaščitne kreme 48 rok 
ne prizadenemo s. substanco, 
ki jim ne bi ustrezala.

Uporaba Zaščitne kreme 48 
za obvarovanje pred zunanji
mi vremenskimi vplivi pa je 
seveda nepomembna v pri
merjavi z zaščito, ki Jo kre
ma nudi rokam pri fizičnem 
delu. Nekatera opravila npr. 
delo delavke za strojem ali 
gospodinjsko delo ali delo na 
polju in podobno, roke moč
no prizadenejo. Ce z rokami 
dnevno opravljate fizična de
la in jih umivate samo z mi
lom in vodo, bodo roke sča
soma postale razpokane in 
izsušene Take pa so najpri
mernejše mesto za to, da se 
nečistoča globoko uje v ko 
žo. Zato vam svetujem, da 
pred vsakim takim opravilom

roke skrbno namažete z Za
ščitno kremo 48. Posebno na 
tančno namažite kremo ob 
nohtih, ker se sicer na teh 
mestih nečistoča najteže od
strani. Roke namazane z za
ščitno kremo rahlo zmasiraj
te s par krožnimi gibi, da se 
krema enakomerno vtre v ko
žo. Pri vsakem umivanju rok 
boste videli, da se skupaj s 
kremo z lahkoto odstrani vsa 
nečistoča z rok. Po umivanju 
roke ponovno enakomerno 
namažite s kremo.

Zaščita rok z Zaščitno kre
mo 48 ima torej dve, nepo
grešljivi lastnosti, ki jih mo
rate vsak dan znova pravilno 
izrabiti. To sta: zaščita rok 
pred zunanjimi vplivi in za
ščita rok pri težkem oz. ne
čistem fizičnem delu.

Po opisanih pozitivnih last
nostih zaščitne kreme bi vam 
rada še enkrat poudarila, kje 
je njeno mesto. To Je tisto 
prvo in najosnovnejše v ko
zmetiki: preprečevati. In s
tem je najpomembnejše, kar 
za nego svojih rok lahko

storite, že opravljeno. In še 
kratek opis nege rok za en 
mesec: 1 krat mesečno zvečer 
pripravite oljno kopel tako, 
da segrejete skodelico olivne
ga olja in v njej namakate 
roke 10 do 15 minut. Taka 
kopel ima namen hranjenja 
kože. Vsak večer zapored pa 
vam priporočam, da pred 
spanjem oz. po zadnjem 
umivanju rok, kožo na rokah 
skrbno natrete s par kaplji
cami limone in v še vlažne 
vmasirate par kapljic gliceri
na iz lekarne.

1 krat tedensko posvetite 
rokam toliko časa, da jih ma
nikirate in lakirate.

Ce se boste držali vseh opi
sanih navodil in se že takoj 
zjutraj spomnili na zaščito 
rok z Zaščitno kremo 48, bo
do vaše roke res take, kot si 
sami najbolj želite. Roke bo
do mehke in voljne, lepe na 
izgled in zdrave, take, da bo
ste lahko ponosni nanje.

Manja Pečnik Vovkova 
pharm. dipl. cosm.

ZAKAJ
OKNA VRATA „JELOVICA”?
•  zato, ker so finalizirana in embalirana v trans

portno in vgraditveno embalažo,
•  izdelana iz prvovrstnih materialov,
•  plod natančnih raziskav tržišča in ker so proizvod 

priznanega proizvajalca stavbnega pohištva: 
»Jelovice«, lesne industrije Škofja Loka, tel.85-336.

KB

imate pri naši banki hranilno vlogo, vezano 
vlogo ali devizni račun v znesku 1.000 din

STE NEZGODNO ZAVAROVANI 
PRI ZAVAROVALNICI »SAVA«

KREDITNA BANKA IN HRANILNICA IJU BU A N A
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V TEM TEDNU VAS ZANIMA
tedensK 6 leiw r

Petek, 27. m a rc a .— Rupert 
Sobota, 28. marca — Janez 
Nedelja, 29. marca — Velik« noč 
Ponedeljek, 30. marca — Branimir 
Torek, 31. marca — Benjamin 
Sreda, 1. aprila — Hugo 
Četrtek, 2. aprila — Franc

K I H
Brestanica: 28. in 29. marca — 

danski barv. film ODKRITJE LJU
BEZNI.

Črnomelj: od 27. do 29. marca 
amer. barv. film SERIF V NEW 
YORKU. 31. marca amer. barvni 
film SIMFONIJA HEROJEV.

Črnomelj: Od 1. do 3. 4. ame
riški barvni film »Simfonija he
rojev«.

Kočevje — »Jadran«: 28. in 29. 
marca amer. barv. film OBESITE 
GA BREZ MILOSTI. 30. in 31. 
marca franc. barv. film NEZNA
NI JUNAKI. Od 1. do 5. aprila 
domači film BITKA NA NERETVI. 
Pred pr odrta vstopnic bo 30. in 31. 
marca, od 15. do 17, ure za vse 
predstave!

Kostanjevica: 'JB. marca nemški 
barvni film POGANI IZ KUMERO. 
GA. 29. marca amer. barvni film 
HOBRE.

Krško: 28. in 39. marca jug. 
barv. film SARAJEVSKI ATEN
TAT. 1. in 2. aprila franc, barvni 
film CAROLINE CHERIE.

Metlika: od 27. do 29. marca — 
amer. barv. film ZADNJI SAFARI. 
Od 27. do 29. marca angl. barvni 
film RAZBOJNIKI NA RIVIERI.

SLUŽBO DOBI

KMEČKEMU FANTU nudim vso 
oskrbo, stanovanje, hrano, pre
skrbim dobro službo (120.000 
S din) za pomoć po službi. Ivan 
Jamnik, šm artinska 215, Ljub
ljana.

MOŽ IN ŽENA brez otrok posvo
jita fanta ali dekle z dokonča
no šolo ah z zadnjim letom šo
lanja za pomoč na majhni 
kmetiji ali ju  sprejmete za po
moč po službi. Preskrbim služ
bo. Janez Kašič, Trbinc 1, Mir
na.

STREŽNICA dobi stalno zaposli
tev. Ponudbe pošljite na upra
vo lista pod »Strežnica«.

DVE STALNI kmečki delavki in 
več sezonskih sprejmem takoj 
ali po dogovoru. Lahko tudi 
starejše. Plača dobra, hrana in 
stanovanje preskrbljeno. Kme
tija  in vrtnarija Janko Aljančič, 
Križe 16, Tržič.

BRIVSKEGA pomočnika (-co) ta
koj sprejme brivec Jože Kova
čič, Glavni trg 18, Novo mesto.

IŠČEMO gospodinjsko pomočnico, 
tričlanska družina. Hlavaty, Nad 
mlini 10, Novo mesto.

SPREJMEM gospodinjsko pomoč
nico, tudi začetnico. Pogoji ugod- 
ni, pozneje možnost večernega 
šolanja. Inž. Maček, Vižarje 431, 
Ljubljana.

SPREJMEMO gospodinjsko pomoč
nico k 4-članski družini. Ugodni 
pogoji. Inž. Lojze Čandek, Dom
žale. Ljubljanska 83.

TAKOJ SPREJMEM vajenke in ši
viljo v pletilski stroki. Pletil
stvo Vene, Martinja vas 31, Mo
kronog.

SPREJMEM ŽENSKO za varstvo 
otroka, ki je že zaposlena in de
la v izmeni. Hrana in stano
vanje preskrbljena. Naslov v 
upravi lista (660/70).

STANOVANJA
ODDAM opremljeno sobo dvema

moškima. Naslov v upravi li
sta (676/70).

OPREMLJENO SOBO oddam fan 
tu. Mali, Paderšičeva 18, Novo 
mesto.

IšCEM SOBO ki kuhinjo ali kmeč
ko hišo v okolici Trebnjega. 
Pozneje tudi kupim. Naslov v 
upravi lista (685/70).

MIRNA MLADA zakonca z enim 
otrokom nujno potrebujeta ve
čjo sobo ali sobo in kuhinjo v 
Novem mestu ali bližnji okoli
ci. Plačava tudi vnaprej. Naslov 
v upravi lista.

MOTORNA VOZILA

UGODNO PRODAM kombi IMV 
(letnik 1965) in moped T 12 (let
nik 1966). Ogled vsak dan. Ga
brijel Ludvik, Got. Dobrava 1, 
Trebnje.

PRODAM AVTO NSU 1000, letnik 
1966. Vili Pavlič, Novo mesto. 
Partizanska 3.

PRODAM osebni avto Fiat 600, 
letnik 1961. Cena 3.000 Ndin. 
Naslov v upravi Usta (687/70).

PRODAM skoraj nov italijanski 
traktor (Pasqali) 18 KS, 2 kar
dana, ima garancijo do septem
bra. Po želji tudi priključke 
(plug, frezar, brane, grablje). 
Janez Kastelic, Mali vrh 8. Mir
na peč.

PO ZELO UGODNI ceni prodam 
karamboliran osebni avto Fiat 
750. Alojz Vene, Bučka 6, Škoc
jan.

PRODAM NOV Austin IMV in mo. 
torno kolo NSU max Naslov v 
upi avl litoUi (658/70).

PRODAM

UGODNO PRODAM pomivalno 
mizo s prostorom za posodo, z 
dvema koritoma, ki Jo rabljena 
leto dni. Terezija Injac, Kette
jev drevored 49, Novo mesto.

PRODAM dobro ohranjen globok 
otroški voeiček. Trdinova ‘<A, No
vo mesto.

PRODAM OPEKO (stari gobovec). 
Marija Tašič, Breg 18, Novo 
mesto.

I. A CEPLJENE TRTE: kraljevi
na, laški rizling in veltinec na 
ripariji port. oddaja: M. Hrga, 
Podgorci pri Ptuju.

UGODNO PRODAM posteljo z 
vložki, mrežo in nočno omari
co. Dolinar, Žabja vas 113, Novo 
mesto.

PRODAM malo rabljeno kosilnico 
in obračalnik znamke Bavec in 
grablje Sonce na štiri kolesa. 
Alojz 2abkar, Grmovlje 2, Škoc
jan.

PRODAM pralni stroj s centrifugo, 
primeren za predele, kjer ni 
vodovoda, in elektromotor Rade 
Končar (7,5 KS) in ojačevalec 
z gramofonom. Ludvik Jenič, Gor- 
juše 20, Dob pri Domžalah.

PRODAM ŠTEDILNIK (plinski in 
električni). Kašnik, Mestne n ji
ve 9, Novo mesto.

PRODAM 10 A2 panjev čebel. Mar
tin Mara, Dolenja vas 4, Otočec 
ob Krki.

PO UGODNI CENI prodam 12 A2 
panjev z družinami. Jože Bučar, 
Novo mesto, Ul. Mirana Jarca 17.

PRODAM pralni stroj, polavtoma 
tičen (»Hoover«), z vgrajeno cen
trifugo, zelo dobro ohranjen. Vi
da Rugale, Kranj, Kidričeva ce
sta 3.

PRODAM ČEBELNJAK z vsem
orodjem in nekaj zaloge — brez 
čebel. Gregorc, Dolenjske To
plice 81.

POSEST
PRODAM majhno posestvo z le

pim vrtom in lepim sadjem v 
bližini Otočoa. Najraje skupaj 
ali po parcelah. Marija Rifel, 
Herinja vas 10, Otočec ob Krki.

PRODAM II ISO in 50 arov dobre 
zemlje ob cesti Vinioa—Črno
melj. Hiša je vseljiva takoj. Na
slov na upravi lista (675/70).

PRODAM gospodarsko poslopje z 
zemljo (30 arov). Informacije: 
Alojz Srebrnjak, Dolga Raka, 
Raka pri Krškem.

ZARADI BOLEZNI in starosti 
prodam posestvo vseh kultur 
(12 ha). Prodam tudi po parce
lah. Alojz Vidmar, Kot 10, Se
mič.

PRODAM mansardno vseljivo hišo 
z delavnico in dvoriščem v Bre
žicah, skupaj ali vsako pose
bej, oboje primemo za vsako 
obrt; obstoji kanalizacija, vo
dovod, trofazna elektrika, še 
davka prosta. Podgoršek.

PRODAM I1ISO v centru mesta. 
Naslov v upravi Dolenjskega li
sta (634/70).

V BLIŽINI Novega mesta, Irča 
vas 47, prodamo hišo z vrtom, 
približno 1000 kv. m površine. 
Informacije pri Mariji Fink, Ir- 
ča vas 72, vsak dan dopoldne, 
naslednji teden popoldan.

NA SREMIČU, 2 km iz Krškega, 
prodam 26 arov vinograda skup
no s stanovanjsko hišo, primer, 
no za vikend. Elektrika v hiši, 
cesta do hiše. Informacije: Pa
vel j Krošelj, Krško, Zdolska ce
sta 18.

PRODAM VINOGRAD (parcela me
ri 22 arov) v bližini Goleka nad 
Krškim. Ida Zupančič, Leskovec 
129 pri Krškem.

PRODAM 7 ha veliko posestvo ali 
zamenjam za manjše posestvo, 
hišo ali stanovanje. Posestvo le
ži blizu industrijskega kraja. Mi- 
lek. Gradite v Beli krajini.

RAZNO
IZGUBIL SEM očala iz Krškega

do Križaja 13. februarja, na av
tobusni postaji ali v avtobusu. 
Prosim poštenega najditelja, naj 
jih vrne proti nagradi v gostil
no Križaj.

ZAKONCA (30 let) vzameta v na
jem manjšo posestvo, prevza
meta tudi onemoglo osebo v 
oskrbo v kraju, kjer Je možna 
zaposlitev. Naslov v oglasnem 
oddelku (671/70).

BREZPLAČNA bencinska mešanica 
kupcem nove motorne kosilnice. 
Pišite na: Casela Postale 40, Go 
rizia (Italija).

Mirna: 28. in 29. marca amer. 
barv. film ROBIN CRUSOE.

Mokronog: 28. in 29. marca — 
amer. barv. film POSODI MI SVO
JEGA MOŽA.

Novo mesto: od 27. do 29. m ar
ca angl. barv. film NAPAD NA 
KONJENICO. Od 29. do 31. marca 
nemški barv. film VRAG VZEMI 
PROFESORJE.

POTUJOČI KINO NOVO ME
STO; od 5f7. do 31. marca amer. 
barv. film PISTOLAR Z RDEČE 
REKE.

Ribnica: 28. in 29. marca amer. 
barv. film AGONIJA IN EKSTA
ZA.

Sodražica: 28. in 29. marca ame
riški film KARAVANA HRABRIH.

Šentjernej: 28. in 29. marca —
ital. barv. film KORAKI REVOL- 

VERASA.
Trebnje: 28. in 29. marca amer. 

barvni vojni film BITKA V AR- 
DENIH.

Marčevsko vreme v 
starih pregovorih

(4. lil.)  če Kazimirju
sonce sveti, polni sodi so 
ob leti. -  (10. III.) 40 
mučencev kakršen je dan, 
pet tednov vreme za na
prej 'oznan! — (19. 111.) 
če Jožefov veter listje ob
rača, jeseni kmet zlahka 
dacarja plača. — (27. lil.) 
Rupert mrzel in leden, do
ber močnik bo ovsen.

LUNINE MENE

30. 3. <$ ob 12.05
6. 4. @ ob 05.09

13. 4. *  ob 16.44

Ob smrti naše drage mame 
in stare mame

MARIJE GLAD
iz Kočevja 

se zahvaljujemo vsem, ki so jo 
spremili na zadi\ji poti in ji da
rovali cvetje, ter organizaciji ZB 
NOV Kočevje za poslovilni go\or.

Žalujoči: hčerki z družinama in 
drugo sorodstvo 

Kočevje, 10. marca 1970

Ob bridki izgubi našega dragega 
moža, očeta, starega očeta in brata

JANETA KRESETA
iz Kruševca pri Straži

se iskieno zahvaljujemo sorodni
kom, prijateljem, sosedom in znan
cem za vso pomoč, vsem daroval
cem vencev in cvetja. Posebno se 
zahvaljujemo kolektivu NOVOLES 
iz Straže, kolektivu SESTICE iz 
Ljubljane in častiti duhovščini za 
obred ter vsem. ki so ga spremili 

na zadnji poti 
Žalujoči: žena Roza, sinova Ivan, 
Dolfi z družinama, hčerka Vida 
s družino in sin Maks ter drugo 

sorodstvo

V 81. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi oče in stari oče

JOŽE KLEMENČIČ
iz Oš tr t  a pri Kostanjevici

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki so da
rovali vence in cvetje. Zahvaljuje
mo se tudi združenju ZB NOV in 
VVI iz Kostanjevice za vence in 
za poslovilne besede ob grobu. Po
sebna zahvala za zdravniško pomoč 
dr. Frlanu ter gospodu župniku za 
spremstvo in pevcem iz Kosta

njevice
Žalujoči: žena Urška, sin Tine,
Tone in Ivan, hčerka Pepca, Vera, 
Olga in Rozika * družinami in 

sestra Mici

Ob bridki izgubi žene, mamice 
in tete

JOŽICE ŠKOBERNE 
roj. Žibert

iz Reštanja pri Senovem 
se najtopleje zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, znancem, sosedom ir 
prijateljem ter učencem dveh os
mih razredov osnovno šole Senovo 
za izraženo sožalje in podarjeno 
cvetje ter vsem, ki so jo spremili 
na zadnji poti na brestaniško po
kopališče. Prisrčna hvala godbi 
rudnika Senovo ter gospodu žup- 
niku za spremstvo in ganljive po
slovilne besede ob preranem grobu 
Žalujoče družine: Skoberne, Zlbert 

in lllastan

Ob bridki Izgubi našega dragega 
moža in očima

IVANA KNEZA
s Telč 1 pri Tržiču 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
sedom, sorodnikom, prijateljem ln 
znancem, ki so sočustvovali z na
mi in ga spremili na zadnji poti. 
Posebno zahvalo smo dolžni dok- 
torju prim ariju Bricu, »trežnemu

osebju iz Brežic in dr. Pesjaku iz 
Sevnice. Enako se zahvaljujemo 
ZB NOV Boštanj in gozdni upravi 
za podarjena venca. Iskrena hvala 

gospodu župniku za spremstvo 
Žalujoči: žena Zofija, pastorki 

Darja in Sonja ter drugo 
sorodstvo

Ob boleči izgubi naše ljube mame 
in stare mame

JOŽEFE JUDEŽ
iz Šentjurja 11

se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
ki so nam v najtežjih trenutkih 
nudili pomoč, vsem, ki so jo to
lažili ves čas njene težke bolezni, 
gasilskemu društvu in vsem, ki so 
nam izrekli sožalje, spremili po
kojnico mnogoštevilno na zadnji 
poti in položili na njen grob toli
ko vencev in cvetja. Posebno se 
zahvaljujemo častitemu duhovniku 
iz Mirne peči za pogrebni obred 
in poslovilne besede, s katerimi 
je orisal lik in življenjsko pot 

naše pokojne mame 
Žalujoči: otroci Janez, Jože, Franc, 
Ančka, Micka, Julka, Tončka z 

družinami ter drugo sorodstvo

m
Podpisani Vinko Vajs iz Kani- 

žarlce 17 razglašam vse žaljivke, 
ki sem jih Izrekel 27. februarja v 
restavraciji Kanižarica, za nere
snične.

Fani Pirc iz Zaloga 16, Novo 
mesto, prepovedujem pašo kokoši 
po mojem travniku vsem, posebno 
pa Bučarju. Kdor tega ne bo upo- 
števal, ga bom sodno preganjala.

Ivan Vovko, Žalovče 8, šm arjeta, 
prepovedujem hojo po mojem vr
tu. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom 9odno preganjal.

Olga in Martin Jančar iz CrmoS- 
njic 9 pri Stopičah preklicujeva 
vse žaljive besede, ki sva jih go
vorila o Janezu Pavliču iz Crmoš- 
njic.

Opozarjam vse člane Cestnega 
podjetja, če bodo govorili o meni 
žaljive besede, da jih bom sodno 
preganjal. Jože Deželan, Cestno 
podjetje, Novo mesto.

Anton Turk, Vel. Cerovec 18, 
Stopiče, prepovedujem pašo kokoši 
in metanje odpadnega materiala 
po mojem vrtu in dvorišču Janezu 
Ucmanu, Janezu Bartolju in Janezu 
Umeku iz Vel. Cerovca. Ce te"a 
ne bodo upoštevali, jih bom sod
no preganjal.

Dragemu sinu in bratu Tonetu 
Ivančiču, ki služi vojaški rok v 
Stipu, za 20. rojstni dan vse naj
boljše in izpolnitev vseh skritih 
želja želijo mama in očka. sestra 
Karmen z možem, sestra Olga in 
brat Rafko.

Ljubi mami Jožefi Šinkovec iz 
Dol. Brezovice 20 pri Šentjerneju 
za 46. rojstni dan in god iskreno 
čestitam in želim mnogo zdravja 
in srečnih dni. Hčerka Nežka z 
možem Karlom.

Ljub’ mami Mariji Bregar iz 
Savinka pri Škocjanu želijo za 
njeno dvojno praznovanje vse 
najboljše ter obilo zdravja, zado
voljstvo in mnogo srečnih let 
otroci z družinami. Vnučki ji po
šiljajo koš poljubčkov, atu pa lep 
poadrav.

ÔBVESTILA I
VRTNICE — krasnih novih sort 

prodaja in pošilja drevesnica Do
linšek. Kamnica pri Mariboru. Za
htevajte prospekt!

KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh
vrst izdeluje kvalitetno V. Kapelj, 
bakrokotlarstvo, Ljubljana, Aljaže
va c. 4 — Šiška.

SPOROČAM CENJENIM STRAN. 
KAM, da bom odprl s 1. aprilom 
čevljarsko delavnico na Partizan
ski cesti 3 v Novem mestu. Stran- 
kam se priporočam! Anton Pavlin.

EKSPRESNO OČISTI oblačila, 
vsakovrstno perilo opere Pralnica 
ln kemična čistilnica, Novo me
sto, Germova 5.

TOPLE KOPELI nudi Javno ko- 
l. Novo mesto, Prešernov

trg 5.

CE SI TRAJEN ln lep spomin že
lite, k zlatarstvu na Gosposko 5 
stopite! Seveda: v Ljubljani — 
polog univerze! — Z izrekom te
ga oglasa dobit* 10 odst. popu
sta!

DENAR IN CAS vam morda ne 
dopuščata zdravljenja v zdravi
lišču. Z majhnimi stroški lah- 
ko doma zdravite bolezni Jeter, 
žolča in črevesja. Čire, zaprtje 
in hemoroide z rogaškim DONAT 
vrelcem. Zahtevajte ga v svoji 
trgovini, ta  pa ga dobi v No
vem mestu pri HMELJNIKU — 
tel. 21-129. STANDARDU (MER
CATORJU) — tel. 21 158 ln pri 
DOLENJKI — tel. 21 440.

KB
L J U B L J A N A

GOLTE
MOZIRJE
27.,28.,29.,lll

KREDITNA B A N K A  
IN HRANILNICA  
LJUB LJANA

IZLETNIK
C E L J E

srečanje jugoslovanskih  
n o v i nar j ev

GLEDALIŠČA, 
KONCERTI 

IN PREDSTAVE
DOM JOŽETA SESKA, KOCEV-

JE: 27. marca ob 19. uri predsta
va Mestnega gledališča x ljubljan
skega.

28. marca bo zabavna priredi
tev, ki jo bo organizirala kočev
ska mladina. Podrobnosti bodo 
razvidne s plakatov. Predprodaja 
vstopnic v kiosku na Trgu svobo
de.

DANES bo v Prosvetnem domu 
v Brežicah ob 20. uri gostovalo 
mladinsko gledališče iz Ljubljane 
s komedijo Carla Goldonija »Slu
ga dveh gospodov«.

DOM KULTURE V NOVEM ME
STU: danes ob 19 30: gostovanje 
Mestnega gledališča ljubljanskega 
z Dostojevskega dramo »Besi«.

DOLENJSKI KULTURNI 
FESTIVAL:

V ponedeljek, dne 30. marca bo 
zvečer ob 19.30 v domu kulture v 
Kostanjevici v okviru prireditev 
XV. Dolenjskega kulturnega festi
vala gostovalo Šentjakobsko gleda, 
lišče iz Ljubljane s Finžgarjevo 
igro »Dekla Ančka«. Na prireditev 
znanega dela Finžgarjeve umetniške 
besede vabimo vse ljubitelje, saj 
je Finžgar ostal do danes vprav 
neprekosljiv mojster ljudskih iger, 
kar si je prepričljivo izbojeval z 
igrami Divji lovec. Naša kri, Raz-

valina življenja in Verigo. — 
Vstopnice za to predstavo so v 
predprodaji v trafiki, lahko pa jih 
tud irezervirate po telefonu (Ko
stanjevica, tel. št. 19). Rezervira*- 
ne vstopnice je treba dvigniti pol 
ure pred pričetkom predstave na 
blagajni.

MUZEJI, 
GALERIJE, 
RAZSTAVE

KRŠKO: 3. aprila popoldne bo 
v galeriji v Krškem otvoritev raz
stave karikatur Bineta Roglja.

TREBNJE: V avli osnovne šole 
je odprta vsak dar. od 10. do 17. 
ure razstava naivnih slikarjev Pera 
Mandiča in Poldeta Miheliča.

DOLENJSKI MUZEJ V NOVEM 
MESTU s kulturnozgodovinskim, 
arheološkim oddelkom ter oddel
kom NOB je odprt vsak dan, ra
zen ponedeljka, od 9. do 13. ure, 
od sredah pa tudi od 17. do 19. 
ure.

MUZEJ IZGNANCEV V BRE
STANICI je odprt ob sredah in 
sobotah od 15. do 17. ure in ob 
nedeljah od 10. do 17. ure.

BELOKRANJSKI MUZEJ v Metli, 
ki je odprt vsak dan od 8. do
14., ob nedeljah pa od 9. do 12. 
ure.

SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ 
v metliškem gradu je odprt ob 
istem času kot Belokranjski mu
zej.

POSAVSKI MUZEJ V BREŽI
CAH je odprt vsak dan od 8. do 
12. ure, v popoldanskem času pa 
ob torkih in petkih od 14. do 16. 
ure.

KOČEVSKA KNJIŽNICA je odpr 
ta tako: oddelek za odrasle v po
nedeljek in četrtek od 9. do 11. 
ure, v sredo in petek od 14. do 
19. ure; mladinski oddelek v po
nedeljek od 11 do 13 ure, v to
rek od 14. do 19 ure, v četrtek 
od 11. do 14. ure in v soboto od
9. do 12. ure

DELAVSKI SVET KMETIJSKEGA IN 
TRGOVSKEGA PODJETJA

AGRARIA —  Brežice
o g l a š a
za skladišče cvetja obrata Vrtnarije Čatež v 
Ljubljani naslednja prosta delovna mesta:

1. ŠEFA ENOTE
2 . BLAGAJNIČARKE
3 . SKLADIŠČNIKA

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnje
vati še naslednje pogoje:
pod 1. najmanj VKD trgovske stroke ali srednješol
ska izobrazba, ekonomske ali kmetijske smeri. Vo
jaščine prost.
Pod 2. najmanj popolna osnovna šola.
Pod 3. srednješolska izobrazba in vozniški izpit B 
kategorije. Vojaščine prost.
Nastop je možen takoj ali najkasneje do 1. 5. 1970. 
Za vsa navedena delovna mesta je uveljavljeno po
skusno delo dveh mesecev. OD po pravilniku. Sta
novanje ni zagotovljeno.
Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami t 
tej stroki.
Ponudbe z ustreznimi dokazili je poslati ▼  15 dneh 
po objavi tega oglasa upravi podjetja.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske Konference SZDL 

Brežice. CmomelJ. Kočev(e Krško. Metlika. Novo mesto, 
Ribnica. Sevnica m rreb n «

UREJUJE UREDNIŠKI .jDBUR: Tone Oo&mk (glavni uo 
odgovorni urednik) Ria Bačet Slav«) Dokl. MiloS Jakopec, 
Marjan Legat.. Marii* Padovan Jote Primc Joie Spllhal, 
Jožica reppej Ani, Vltkovtč m Ivan Zoran Tehnični ured
nik Marjan Moškon

IZHAJA VSAK ČETRTEK -  Posamezna številka 1 dinar 
— Letna naročnin* 49 din*’ jev polletna naročnina 24.60 dl- 
nar lev, plačljiv* vnaprej — Za inozemstvo' 100 dinarjev o*. 
8 amerlSkib dolar 1#» »o* ustrezna druga valuta t  tej vred- 
nosU) — lekočl račun pri podružnici SDK ? Novem mestu: 
521-8-9 -  NAsLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE- Novo mesto, 
Glavni tr« o — Poitic pr«dal 33 — relefon (068) 21-227 — 
Nenaročenih rokopisov t» fotografij ne VTačamo -  Tiska 
CGP »Delo« v Ljubi tani


