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Danes bo v Črnomlju iz
vršni odbor občinske kon
ference SZDL razpravljal o 
organizaciji javne razprave o 
ustavnih spremembah in 
osnutku občinskega pro
računa.

Jutri, 26. marca, bo v 
Ribnici svečana seja ob
činske dcupščine v po
častitev občinskega praz
nika; istega dne pa bo ko
čevska skupščina sprejemala 
proračun za letos.

Na Bizeljskem se bodo v 
ponedeljek pogovarjali o 
medsebojnem sodelovanju 
predstavniki domače kme
tijske zadruge, Slovenija 
vina, združenja STYRIA in 
skupnosti za vino, ki jo se
stavljajo; KZ Bizeljsko, 
Agrokombinat Krško in 
kmetijska skupnost Žalec.

Dolenjski oktet prireja da
nes ob 18.30 na pljučnem 
oddelku novomeške bolniš
nice samostojen koncert. 
Zapel bo 12 pesmi, sodeloval 
pa bo humorist Toni Gašpe- 
rič iz Metlike.

V nedeljo, 28. marca se 
bo ob 9. uri v Trebnjem v 
prostorih občinske skup
ščine začelo pionirsko do
lenjsko šahov^o prvenstvo 
za posameznike.

Sava je v Brežicah spet za 
nek^ časa zavrla delo pri 
gradnji novega mostu v stru
gi. Od ponedeljka do 13. ure 
v torek je pod izlivom Krke 
narasla za 2,6 m in dosegla 
na sredini 4,5 metra globine.

Prvo 
brucovanje 
v Trebnjem «
Pod pokroviteljstvom to

varne „Kemooprema“ bo 
akademski klub ,JPdvel Go- 
lia“ priredil v soboto, 27. 
marca, ob 20. uri v avli 
osnovne šole v Trebnjem 
prvo brucovanje v tem kraju. 
V kulturnem ^oredu bosta 
nastopili umetnici Vitma Bu
kovčeva in Iva Zupančičeva, 
id sta doma iz Trebnjega, ter 
ansambel Akordi, ki bo za
lučal goste. Brucovanje bo v 
slogu študentskih brucovanj 
z bfucm^oijem, starimi baj
tami ID vsem, kar šteje k ce- 
'lemoniahi.

Poziv d r u ž b e n o -p o u t i Cn im , d e l o v n im

IN DRUGIM ORGANIZACIJAM SLOVENIJE

Letošnje leto poteka 30 let, odkar smo se 
Slovenci skupaj z vsemi jugoslovanskimi na
rodi organizirano uprli fašističnemu nasilju. V 
teh u s tn ih  in tragičnih trenutkih je bila v 
Sloveniji 27. aprila ustanovljena Osvobodilna 
fronta slovenskega naroda, ki je povezovala 
vso slovensko javnost v enoten osvobodilni 
boj zoper nasilja okupatoija.

Ta dva zgodovinska mejnika sovpadata v 
današnje preoblikovanje jugoslovanske fede
racije, ki ima svoje korenine v prvem pro
gramu Osvobodilne fronte in sklepih AVNOJ. 
Prav tako dobiva v tem trenutku naš samo
upravni sistem, ki je najgloblje povezan z vse

bino našega osvobodilnega boja in ljudske 
revolucije, svojo potrditev in nove pobude v 
pripravah na II. kongres samoupravljavcev 
Jugoslavije.

Izvršni odbor repubUSce konference SZDL 
Slovenije poziva vse družbene, politične, de
lovne in druge organizacije, da se skozi svoje 
programe dela vključijo v letošnje pmznovanje 
in s tem pomagajo ustvariti praznično vzdu^'e 
po vsej Sloveniji.

IZVRŠNI ODBOR 
REPUBUŠKE KONFERENCE 

SZDL SLOVENIJE

ODLOČEjN SKLEP DELAVCEV ISKRINEGA OBRATA:

PRED VELIKO AKCIJOi;

Pomoč popisovaic^m!
)yKritični trenutek« je 31. marec ob 24. uri 

— Do 10. aprila traja popis prebivalstva

Ko se bo 31. marca ob polnoči začela izredno obsežna akcija 
popisa prebivalcev in stanovanj v Jugoslaviji, seveda to za Jugo
slavijo ne bo dan „X“ , kot je bil za An^eže, ko so svoj funt 
postavili na decimalni sistem, bo pa kajpak hudo pomembna akcija.

bodo služili izključno v stati-

Šele fotokopija je pokazala resnico, ki Jo je Pržanj tako vztrajno prikrival 
— Je to primer, kako se pomaga manj razvitim območjem?

Delavci ISKRINEGA obrata in z njimi ves Mokronog s svojo 
gospodarsko zaostalo okolico očitno niti slutil ni, kaj se mu pri
pravlja. Veijel je zavitim, neiskrenim besedam direktoija matične 
Tovarne za elektroniko in avtomatiko Pržanj, ki je še nedolgo tega 
celo najvišjim političnim predstavnikom ob prisotnosti pred
stavnikov tisk^ zagotavljal, da Pržanj pripravlja graditev nove to
varne elektrolitskih kondenzatoijev v Mokronogu in da se začetek 
zavlačuje le zaradi pomanjkanja investicijskega denaija.

Fotokopija investicijskega elabo
rata, kije zdaj prišla mokronoškemu 
obratu v roke, pokaže črno na be
lem, kakšni so bili resnični načrti 
Pržanja, s katerimi je na banki za
prosil za posojila. V marcu, torej še 
v tem mesecu, je bila predvidena 
graditev zelo donosne tovarne elek
trolitskih kondenzatorjiv v Ljub- 
I ja /i , , češ da v Mokronogu ni pri
mernih prostorov in strokovnih 
ljudi. Se uporabne stroje naj bi po 
tej zamisli odpeljali v Ljubljano, v 
Mokronogu, kjer že 12 let uroešno 
izdelujejo elektrolitske kondenza
torje, pa naj bi začeli s kako bolj 
preprosto proizvodnjo.

Vse to bi očitno pomenilo konec 
mokronoškega obrata, edinega indu
strijskega obrata v kraju. Razumljivo 
je, da so izredno ostro reagirali na 
izrednem sestanku, ki gaje v četrtek 
zvečer sklical svet krajevne skup
nosti in na katerem so razen pred
stavnikov sindikalne organizacije

kot se je izkazalo na posebnem se
stanku pri predsedniku republiške 
gospodarske zbornice.

Mokronog je povedal svojo od
ločno besedo, zdaj čaka, kaj bodo 
prinesli razgovori v teh dneh.

M. L.

V desetih dneh bodo tisoči 
popisovalcev v vseh krajih Jugo
slavije — za primer naj zapi
šemo, da jih bo v novomeški 
občini 210 — podrobno popi
sali prebivalce in stanovanja. 
Ugotovili bodo, koliko nas je v 
Jugoslaviji, pa ne samo to: koli
ko nas je v posameznih republi
kah in avtonomnih pokrajinah, 
v občinah in naseljih. Zbirali 
bodo podatke o gospodinjstvih, 
popisovali stanovanja in živino 
(konje, govedo, ovce in pra
šiče).

V desetih dneh bodo popiso
valci zbrali toliko podatkov, da 
bomo lahko v Sloveniji uvedli 
centralni register prebivalstva. 
Že zdaj lahko odločno zani
kamo resničnost nekaterih go
voric, ki se širijo med občani. 
Podatki ne bodo namenjeni mo
rebitnim višjim davkom ali če
murkoli podobnemu, ampak

ISKRINEGA obrata sodelovali tudi 
zastopniki družbeno-političnih orga
nizacij in občinske skupščine. Pro
test se je ponovil tudi naslednji dan, 
ko se je sestal izvršni odbor sindi
kalne organizacije in ko so trije 
člani delavskega sveta tovarne 
Pržanj, kamor spada mokronoški 
obrat, izjavili, da kot člani samo
upravnih organov niso niti slutili, 
kaj se pripravlja.

Na enem in na drugem sestanku 
so delavci ISKRE odločno vztrajali, 
da mora Pržanj nov obrat graditi v 
Mokronogu. Če tega ne bo naredil, 
nameravajo zahtevati odcepitev in se 
pridružiti kaki drugi ISKRINI to
varni, ki bo poskrbela, da mokro
noški obrat ne bo životaril, temveč 
napredoval tako kot podobni obrati 
v Sen^erneju, Semiču, Žužemberku 
in Novem mestu, kjer sprva tudi ni 
bilo strokovnjakov, pa so zrasli sku
paj s tovarnami. Semič je.že pokazal 
razumevanje za mokronoški obrat.

Izdelali tisoči snežni plug
Podpisali 10-letno pogodbo z ameriško družbo

v  petek, 19. marca, so v podjetju 
RIKO v Ribnici proslavili izdelavo

novih!

m

740
:A D N JI t e d e n  n a s e  a k c i j e  nam

še 76 novih  naročnikov, tako  da 
im am o zdaj že 2740. N ajveč naroč- 

Tikov sm o dobili ta  teden  iz sevniške in 
novom eške občine. V to rek  opoldne 

je  bilo s tan je  novih naročnikov po ob
činah  takole:

BRE2ICE . . . . . 232
ČRNOMELJ . . . . 137
KOČEVJE . . . . . 114
KRŠKO. . . . . . 356
METLIKA . . . . . 50 ,
NOVO MESTO . . . 750
RIBNICA . . . 44
SEVNICA . . . . . 388
TREBNJE . . . . . . 185
Razne pošte . . . 336
Inozemci . . . . 148

tisočega snežnega pluga. Svečanosti 
so sc udeležili tudi predstavniki 
domačih in tujih poslovnih partner
jev, kot so Podovno združenje cest
nih podjetij, Autocommerce, Cestni 
sklad SRS, firma Daimler-Benz in 
drugi.

Izmed 100 snežnih plugov, ki so 
jih proizvedli lani in letos so jih 700 
izvozili v zahodno Nemčyo, 300 pa 
so jih prodali doma. '

RIKO je lani izvozil v zahodno 
Nemčijo za milijon mark snežnih 
plugov in razne opreme za letališč^ 
letos pa bo znašal izvoz okoli 3 mi
lijone mark. Pred kratkim pa je pod
jetje sklenilo z neko ameriško druž
bo 10-letno pogodbo za prodajo 
podvozij za kontejnerje. V desetih 
letih bodo izdelali za 40 do 50 mili
jonov dolarjev teh podvozij. Za skle
nitev pogodbe se je potegovalo več 
večjih slovenskih podjetij, med dru
gim tudi kočevski ITAS.

V RIKU računajo, da bo že pri
hodnje leto znašala njihova celotna 
proizvodnja najmanj 7 do- 8 miUjard 
starih din. Zaposlili bodo lahko tudi 
veliko število delavcev, ki delajo so- 
daj v tujini, ker ni doma dovolj de
lovnih mest. Razen tega pa bo tako 
tudi v domači občini omogočen de
lavcem primeren zaslužek.

J. PRIMC

JELENOV 2Li:iB — spomenik (Foto: Drago Mohar)

Za praznik občine Ribnica
Občina Ribnica bo praznovala v počastitev zmage parti

zanskih brigad v Jelenovem žlebu 26. marca svoj občinski 
praznik. Proslava bo letos nekoliko manj slovesna.

26. marca ob 9. uri bo v domu TVD Partizan svečana seja 
občinske ^upščine, na katero bodo vabljeni tudi poslanci, 
častni občani, predstavniki političnih in gospodarskih orga
nizacij ter podjetij, ki imajo v ribni3ci občini svoje obrate.

Po seji si bodo odborniki in gos^e ogledali podjele 
INLES ali RIKO. Po ogledu pa bo v ,Jlestavraciji“ svečano 
kosilo.

V dneh okoli praznika bo tudi več športnih prireditev. 
Svečane akademije za praznik ne bo, ker jo pripravljajo za 
27. april, ko bo 30-letnica Osvobodilne fronte in ko se bodo 
začele proslave v zvezi s 30-letnico vstaje sloven^eg^ na
roda.

stične namene! V si podatki 
bodo strogo zaupni in jih popi
sovalci ne bodo nikomur izdali 
Popisne liste bodo dali v elek
tronsko obdelavo, kjer pa bodo 
samo številke — brez imen in 
priimkov.

Popisovalci prosijo, naj obča
ni v teh dneh popisa čim manj 
potujejo, naj se čimbolj zadržu
jejo doma: tako bo pr&ranjeno 
popisovalcem veliko dragocene
ga časa. Prav tako imejte, tako 
prosijo, pripravljene vse'. osnov
ne podatke, da bo delo popiso
valcev kar najbolj učinkovito, vi 
pa boste pri popisu izgubili kar 
najmanj časa. Morda še to: po
pis bo trajal za eno gospodinj
stvo 20 do 30 minut. „IGritični 
trenutek“ , kot imenujejo urad
ni začetek popisa, se začne 31. 
marca ob 24. uri — vse, kar se je 
zgodilo do tega trenutka, bo 
popisano!

Tik pred popisom
v  ribniški občini se pospešeno 

pripravljajo na popis prebivalstva. 
Tečaj za inštruktorje je bil pretekli 
četrtek in petek. V soboto, 27., in 
ponedeljek, 29. marca, pa bo tečaj 
za popisovalce. S tehnične plati je 
za popis vse pripravljeno. Popisna 
komisija priporoča ljudem, ')iaj še 
pred popisom izmerijo stanovanja in 
pripravijo listine o lastništvu zemlje, 
da bo popis hitro potekal. Od 1. do 
10. aprila pa naj bo stalno doma vsaj 
en član go^odinjstva, ker bo takrat 
popis.

Trebnje 
že med podpisniki

Občinska skupščina Trebnje je 
18. marca pristala na podpis po
godbe, po kateri bo občina plačala 
skladu zdravstvenega zavarovanja 
kmetov 407.686 dinarjev na račun 
starega dolga, ki odpade na trebanj
sko občino. Znano je, da je celotni 
stari dolg kmetov ob koncu minu
lega leta znašal 1,57 niilijona di
narjev. Ker niso poravnali svojih ob
veznosti, mnogi kmetje niso imeli 
več potrjenih zdravstvenih knjižic in 
niso bili več zdravstveno zavarovani. 
Da bi to odpravili, so predlagali, naj 
bi občine odplačale dolg, potem pa 
same izterjevale zaostanke. Podpis 
pogodbe bo omogočil, da bodo vsi 
kme^e imeli potrjene zdravstvene 
knjižice, ukinjen pa bo tudi dodatni 
prispevek od katastrskega dohodka.

Trebnje:
Stane Dolanc o ustavi

Na povabilo komiteja občinske 
konference Zveze komunistov bo v 
ponedeljek popoldne predaval v 
Trebnjem o predvidenih spremem
bah ustave Stane Dolanc, član izvri- 
nega biroja ZKJ. Za predavanje, ki 
se bo začelo ob 15. uri v dvorara 
prosvetnega doma, je med člani ob* 
nnskega političnega aktiva in dru
gimi občani veliko zanimanja.

Do konca tedna bo 
lepo vreme in postopoma 
topleje. Tudi znatnih 
nočnih ohladitev ne bo.

Že letos bodo zapeli stroji na cesti proti Kolpi
Cesto Kočevje—Brod na Kolpi bodo letos zagoto

vo začeli posodobljati — Široka bo 7 metrov

Upravni odbor republiStega cest
nega sklada se je končno odločil, da 
bo letos začel posodobljati cesto 
Kočevje-Brod na Kolpi. 2Ui ta dela 
bo namenil letos enako denarja kot

občina Kočevje, se pravi 3,5 mili
jonov din.

Občinska skupščina Kočevje ie že 
najela 33  miUjonov din posojila za 
posodobljenje te ceste, ki ga bo od

plačevala s samoprispevkom, uvede
nim že julija lani. Kočevska cesta je 
po dosedanjih obvestilih tudi edina 
cesta 2. reda, ki bo prekategorizi
rana v prvi red, katero bodo poso- 
dobljali tudi s samoprispevkom ob
čanov. Zato so tudi upravičena pri
čakovanja kočevskih občanov, ki so 
jih izrasli na pravkar minulih zbo
rih volivcev, da je treba cesto poso

dobiti do Broda na Kolpi najkasneje 
do leta 1973, ko bo tudi proslava 
30-letnice Kočevskega zbora.

Posodobljena cesta Kočevje— 
Dehiice bo veliko pomenila za vse 
kraje ob tej cesti, ki se bodo odprli 
turizmu, pomembna bo za go^o- 
darstvo občin ob tej cesti in seveda 
tudi za vso Slovenijo, saj bo ta cesta 
njena bližnjica za južni Jadran.

J. PRIMC



tedenski
mozaik

Ker bi rada zmanšala število 
nesreč na cestah, bo švedska 
vlada v nekaj mesecih sprejela 
zakon, s katerim bodo omejili 
največjo hitrost na odprtih ce
stah od sedanjih 90 na samo 70 
kilometrov na uro. Očitno mi
slijo: tudi počasi (ampak varno) 
se daleč pride.

Ameriški znanstveniki že dalj 
časa opravljajo poizkuse, ki naj 
bi omogočili odtrganim člove
škim udom ponovno rast. Zna
no je, da nekaterim živalim od
trgani udi znova zrastejo -  se
daj bi radi znanstveniki dosegli 
to tudi pri ljudeh. Trdijo, da so 
raziskave pokazale, da je po
novna rast odvisna od električ
nih stimulansov in hormona 
prolaktina.

„Eden izmed dvojčkov je za
grešil strašni zločin, toda no
benega dokaza ni, kateremu iz
med bratov lahko pripišemo to 

. dejanje. . -  s temi besedami 
je sodnik v mestu Pontiac, ame
riška zvezna država Michigan, 
zaključil razpravo, na kateri sta 
bila dvojčka Gilbert obtožena 
uboja, ugrabitve in posilstva. 
Priča, ki je videla morilca, pa na 
sodišču ni mogla povedati, ka
teri izmed dvojčkov, ki sta si 
zelo podobna, naj bi to bil in 
tako sta bila oproščena oba . . .

Velikanska reaktivna pot
niška letala, jumbo jeti, so sicer 
še vedno v središču pozornosti 
letalskih potnikov^ toda družbe 
trdijo, da so vedno manj zase
dena -  v poprečju samo 30 %. 
Sedaj razmišljajo, kako bi to 
pridobitev, od katere so si to
liko obetali, vendarle nekako iz
koristili

Kalifornijski železniški pro- - 
fektanti pripravljajo načrte za 
vlak, ki naj bi vozil s fanta
stično hitrostjo 1600 kilo
metrov na uro. Vlak naj bi naj
prej na gumijastih kolesih do
segel „normalno*' hitrost 180 
kilometrov na uro, potem pa bi 
ga magnet dvignil s tal v cev, 
skozi katero bi drvel s hitrostjo 
1600 kilometrov na uro. Trdijo, 
da bo to prava revolucija v že
lezniškem potniškem prometu. 
Pri nekaterih bi bila revolucija 
(tudi pri nas!) že, če bi vsi vlaki 
vozili vsaj s 60 kilometri na 
uro. . .

Presenečeni živinorejci
Zadovoljiva odkupna cena mleka — 21akaj so jo 
tako dolgo odlagali? — Cene so pomemben 

usmerjevalec proizvodnje

živinorejci bodo končno le 
dočakali zadovoljivo odkupno 
ceno mleka. Nekateri, ki so že 
slišali o njej, skoraj ne morgo 
veijeti, da b(xlo za en odstotek 
tolščobe v litru mleka dobili 40 
par namesto sedanjih 28 par in 
da bi premga bila enaka za mle
ko od družbenih in zasebnih 
krav. Nova cena mleka pa bo 
menda kmalu uveljavljena, saj je 
tako že določil zvezni izvršni 
svet. Urediti bo treba le še ne
katere nadrobnosti

Kmetje se ne čudijo novi 
ceni mleka zato, ker bi menili, 
da bi bila previsoka in bi za 
mleko dpbili več, kot bi bilo 
potrebno za kritje stroškov pri- 
rqe. Čudijo se le, ker so še pred 
kratkim morali poslušati, da 
cene mleka ni moči zvišati, ker 
je osnovno živilo, od katerega je 
odvisna življenjska raven večine 
delovnih ljudi. Pričakovali so 
postopno, počasno zviševanje 
odkupne cene, kot je bil stoijen 
prvi korak ob koncu lanskega 
leta. Z napovedano novo ceno 
mleka pa so vsekakor zado
voljni, zlasti tisti živinorejci, ki 
še niso začeli odprodajati krav 
zaradi dosedanje ptenizke cene.

Ustrezno visoka odkupna 
cena mleka in razširjeno odkup
no omrežje lahko zagotovita na
šim mlekarnam toliko mleka.

da ga ne bo treba več uvažati 
Nekateri gospodarstveniki me
nijo, da bo mleka morda celo 
več kot dovolj in živinorejci 
bodo spet spraševali kot pred 
leti, zakaj mlekarne nočejo od
kupiti vsega. Visoka odkupna 
cena mleka ima namreč Še dru
go ost, in sicer zvišane cene 
mleka in mlečnih izdelkov pri 
prodaji porabnikov. Ali bo ta
krat poraba enako velika kot 
zdaj?

Pojavilo se je vprašanje, zakaj 
odkupna cena mleka ni rasla 
postopoma kot stroški prireje 
in cene drugih proizvodov. Po
rabniki mleka in mlečnih izdel
kov bi laže prilagajati svoje iz
datke malen\u, postopnemu 
zvečevanju cen kot zdaj naen
krat precejšnjemu zvečanju. Z 
analizami utemeljenih predlo
gov za uskladitev odkupne cene 
mle^a s stroški prireje je bilo že 
nekaj let nazaj dovolj, pristojni 
organi pa jih niso upoštevali.

Ob neki priložnosti smo sli
šali, da stabihzacije gospodar
stva ni moči uresničiti z nobe
nimi ukrepi naenkrat in takoj. 
Pravi učinek se doseže šele po 
daljšem delovanju ukrepov. 
Včasih je za uspeh potrebno 
tudi leto dni.

To ni le prazen izgovor, saj 
tako ugotavljajo in trdijo gospo-

Z vietnam^ega bojišča prihajajo večinoma le fotografije, ki so jih posneli zahodni fotoreporteiji; ta, 
ki jo objavljamo, pa je ena izm ^ redkih, ki so prišle iz druge strani* iz Severnega Vietnama. Na njej sta 
borca nekega južnovietnamskega partizanskega odreda na hribu nedaleč od velike ameriške baze Khe 
San, ki je te dni pod hudim ognjom granat in min. (Telefoto; UPI po Sevemovietnamski tiskovni 
agenciji). ___

— Veliko raje ga imam na televieiji. . .  ko mi začne pre
sedati, samo obrnem gumb . . .

(Karikatura I. Franića v Ježu)

darstveniki tudi v drugih drža
vah. Takšno spoznanje pa opo
zarja, da je treba ukrepati prej, 
kot težave dosežejo vrhunec ali 
ko — rečeno po domače — voda 
teče že v grlo. Tako bi morali 
tudi pri mleku in v vsej živino
reji. Ker sta mleko in meso 
osnovni živili, bi morali biti še 
bolj budni in hitri kot pri dru
gih proizvodih.

Zaradi dosedanje prenizke 
odkupne cene mleka so neka
teri živinorejci, tako na družbe
nih posestvih kot zasebniki, 
zmanjšali število krav. Odpro- 
dane bodo lahko nadomestili z 
mladimi šele-v enem letu ali 
dveh. Zreja dobre plemenske ži
vine je navadno tudi dražja kot 
pitanje. Vse to je treba upošte
vati ob pravem času, kajti v 
tržnem gospodarstvu so cene 
pomemben usmerjevalec proiz
vodnje. Stalež živine pa je treba 
varovati že takrat, ko še ni 
okrnjen.

 ̂ J'OŽE PETEK

BONN -  V zahodnonemški po
krajini Schleswig-Holstein so bile 
včeraj največje kmečke demonstra
cije po vojni, ko je okrog 30.000 
kmetov s traktorji in kmetijskimi 
stroji zaprlo ceste. Kmetje zahtevajo 
višje ccne za svoje proizvode.

tMBnski notranjopolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Ko spregovorimo o dogajanju na notranje 

pohtičnem področju pri nas v dneh pravkar 
minulega tedna, vsaj o njegovih najpomemb
nejših tokovih, pač ne moremo mimo ugo
tovitve, da je naša notranje politična dejav
nost slej ko prej še vedno uperjena (in tudi 
še bo) v PRIPRAVO USTAVNIH SPRE
MEMB oziroma v temeljito pripravo tekoče 
javne razprave s tem v zvezi.

Minuli torek je predlog ustavnih spre
memb ter naloge v zvezi z javno razpravo 
začela obravnavati zvezna konferenca SZDL, 
ki je v Beogradu zasedala dva dni ter o tem 
sprejela ustrezne sklepe. Na zasedanju zvez
ne konference je sodeloval tudi PRED
SEDNIK TITO, ki je poudaril, da spremi- 
iijamo dosedanjo ustavo predvsem zaradi 
pravilnejšega razvoja vse naše skupnosti, ne 
p.i samo zaradi odpravljanja nekaterih se- 
diinjih pomanjkljivosti oziroma škodljivih 
pojavov. Ko je govoril na tem zasedanju, je 
pti'dsednik Tito posebej omenil, da bomo v 
prihodnje nujno morali zmanjšati nekatere 
^Mcveč obsežne — in zato nemara le stežka 
L. edljive — načrte v zvezi s tekočo iz
gradnjo, prihranjena'sredstva pa bomo mo
rali predvsem usmeriti v boljše nagrajevanje 
naših delavcev; med drugim tudi zaradi tega, 
jc poudaril, da bomo z boljšim na
grajevanjem delavcev dosegli povratek naših 
zdomcev, ki jih sedaj že toliko dela v tujini 
namesto doma.

Med sklepi, ki so jih minulo sredo sprejeli 
na zasedanju zvezne konference .SZDL v 
zvezi s predlaganimi ustavnimi spremernbami 
— in ki poudarjajo pomernbnost ter upravi
čenost teh sprememb, ter jim, v imenu 
SZDL, izkazujejo polno podporo — samo 
omenimo, da ie zvezna konferenca enotno 
podprla SPL O ^O  ŽEUO vseh naših na
rodov in narodnosti, naj predsednik Tito še 
naprej ostane na čelu SFRJ, se pravi, naj 
/odi tudi prihodnje novo predsedstvo 
države.

Iz dogajanja na republiškem notranje po- 
^litičnem torišču v dneh minulega tedna pa

posebej omenimo RAZPRAVO O DOLGO
ROČNEM RAZVOJU SLOVENIJE, ki ji je v
četrtek — pravzaprav razpravi o osnutku re
solucije o dolgoročnem ekonomsko poli
tičnem razvoju SRS, če povemo bolj natanč
no — republiški izvršni svet posvetil posebno 
sejo. Ob tem povejmo, da bi z zasnovo o 
dolgoročnem razvoju Slovenije — in prav to 
zasnovo naj bi vsebovala omenjena reso
lucija, za katero sedaj tečejo priprave -  po
stavili temelje za širši družbeni dogovor o

oziroma vpra- 
pa so druga po-

ključnih nacionalnih razvojnih interesih; vse 
to pa, kajpak, že v duhu novih ustavnih do
ločil, se pravi v duhu spoznanja, da je re
publika neposredni nosilec suverenili pravic 
delovnih ljudi, pa je potemtakem tudi dolž
na zagotoviti njUiovo uresničitev.

V okviru t ^ o  zasnovanega dolgoročnega 
razvoja Slovenije bi, med drugim, tudi opre- 
deliU položaj in možnosti naše republike za 
INTENZIVNEJŠE VKUUČEVANJE v širše 
jugoslovanske gospodarske in družbene sme
ri razvoja, kar pomeni, da bi s tem tudi tes
neje sodelovali pri oblikovanju in uresniče
vanju vsesplošnega jugoslovanskega razvoj
nega koncepta.

Osnutek omenjene resolucije bo sedaj Se 
doživel dokončno obdelavo; po predlogu iz
vršnega sveta naj bi ga obravnavali tudi re
publiški sindikati tako da ga bosta oba 
foruma poslala kot skupni predlog slednjič v 
razpravo republiški skupščini.

Stabilizacijski ukrepi 
šanja, kaj je z njimi -  
membna postavka, da tako rečemo, vseh 
naših notranjih dogajanj, saj neposredno za
devajo celotno sfero našega gospodarstva, V 
splošnem pričakovanju konkretnih nadalj
njih ukrepov (saj so bili prvi ukrepi zveznega 
izvršnega sveta tako rekoč le zasUne rešitve) 
napišimo neuradno mnenje, ki pa že kroži, 
češ da bodo z začetkom prihodnjega meseca 
pristojni zvezni organi dopustili odmrznitev 
za sedaj zamrznjenih cen. Menda imajo v 
zveznem zavodu za cene že pripravljen pred
log za nadaljnje stabilizacijske ukrepe na 
tržišču in rhenda bo zvezni izvršni svet že v 
prihodnjem mesecu dovolil SVOBODNO 
OBLIKOVANJE CEN za vse tiste izdelke, ki 
zanje velja prost uvoz, oziroma za tiste, ki 
jih družbena kontrola cen tudi pred sedanjo 
zamrznitvijo ni imela pod nadzorstvom.

In ker smo že pri gospodarstvu — do
taknimo se še razprave o perečih gospo
darskih problemih, ki ji je bila namenjena 
seja upravnega odbora republiške gospodar
ske zbornice ta ponedeljek, pri čemer so kot 
osrednjo točko obravnavali prav izhodišča in 
predloge za stabiluacijo jugoslovanskega go
spodarstva. Na seji so med drugim soglašali z 
ugotovitvami, da je REPRODUKTIVNA 
SPOSOBNOST celotnega našega gospo
darstva dosegla ne le kritično, ampak že ka
tastrofalno nizko stopnjo, ter da bodo zate
gadelj nujni takojšnji ustrezni ukrepi.

Upravni odbor republiške gospodarske 
zbornice je slednjič menil, da bi bilo v se
danjih okoliščinah za ublažitev stanja v slo
venskem in jugoslovanskem gospodarstvu 
najustrezneje predlagati pristojnim organom 
naslednje RAZBREMENILNE UKREPE, ki 
naj jih le-ti kajpak uvedejo; odpravo zvišanja 
carinskih stopenj (torej tistili, do katerih je 
prišlo po sklepu ZIS v obdobju gospodarske 
reforme), nadalje znižanje redne stopnje ca
rinske zaščite (na raven veljavnih carinskih 
kontingentov), in pa ukinitev uvozne takse 
pri uvozu reprodukcijskega materiala ter in
vesticijske opreme.

tedenski iUMnjepolitifni pregkd
Obisk predsednika Tita v Ita

liji — med katerim se bo sestal 
tudi s papežom Pavlom VI — 
vzbuja na obeh straiieh jugoslo- 
vansko-italijanske meje izredno 
zanimanje. Rimski razgovori 
bodo v nekem smislu tudi vrh 
izredno intenzivne diplomatske 
akcije, v kateri sta si obe strani 
priz^evali odkloniti december- 
ski intermezzo, kije dal možno
sti za resnejše poslabšanje so
sedskih odnosov, pa do tega na 
srečo ni prišlo. Dialog med 
Rimom in Beogradom je bil v 
zadnjih dveh mesecih očitno 
zelo ploden, pomemben člen v 
tej verigi pa so bili vsekakor 
tudi nedavni razgovori zunanjih 
ministrov Tepavca' in Mora v 
Benetkah. Očitno sta obe strani 
ocenili, da so v vseh teh stikih, 
ki so sledili odložitvi obiska 
koncem lanskega leta, prišti do 
točke, ki po svoji logiki odno
sov narekuje pogovore nfed 
predsednikoma Titom in Sara- 
gatom. Državnika si bosta vse
kakor imela dovolj povedati, na 
seznamu tem, ki zanimajo obe 
strani, je dolga vrsta postavk.
Obisk bosta obe strani prav go
tovo izrabili za izmenjavo 
mnenj o položaju na Bližnjem 
vzhodu, ravnotežju sil med veli
kimi, evropski varnosti, položa
ju Združenih narodov, težavah 
držav v razvoju in drugih pro
blemih, ki jih, žal, ni malo. Po
sebej velja kajpak omeniti tudi 
položaj jugoslovanske manjšine 
v Italiji in nekatera vprašanja v 
zvezi s tem. Na kratko: snovi za 
dialog je dovolj in ni dvoma, da 
bosta državnih posvetila po
zornost vsemu tistemu, kar oce
njujeta kot pomembno ne samo 
za stvar miru na svetu sploh,
temveč v Sredozemlju še pose- . . . . . - .

zagrozila, da bo uresničila s 
silo: imenovati vlado, ki bo po
peljala Turčijo na pot hitrejšega 
napredka.

Saigonske invazijske čete se 
umikajo iz Laosa pod hudim 
ognjem sil Patet iJ ol in — kot 
trdijo v Saigonu ter VVashingto- 
nu — tudi redne sevemoviet- 
namske armade. Čeprav trdijo, 
da so dosegli tisto, kar je bilo 
njihov cilj (presekanje Ho Ši 
Minhove poti), je vse več nepri
zadetih opazov^cev mnenja, da 
se to ni zgodilo in da je njihov 
umik le posledica premočnega 
odpora nasprotnikovih 
Ameriško letdstvo krije umik, 
vendar kot trdijo zaradi slabega 
vremena ne vselej najbolj uspeš
no. To pa je tudi povod za ne
katere precej hude obtožbe sai- 
gonskih poveljnikov na rovaš 
svojih ameriških zaveznikov.

Mehiška vlada je izgnala pet 
sovjetskih ’ dipfomdtov. Čeptev >* 
niso uradno povedali vseh^io- * 
drobnosti, se je zvedelo, da so ^ 
bUi sovjetski diplomati poveza
ni (kako tesno — to je zdaj ne
mogoče povedati) z revolucio-

Tito v Italiji

namim gibanjem, ki je imelo po 
uradnih mehiških virih cilj 
strmoglaviti vlado. Za sovjetsko ^ 
diplomacijo je to vsekakor ne
ljub dogodek, ki skorajda meji 
na diplomatski Scandal večjih 
razsežnosti.

V Argentini je v o j ^  izvedla

odnosov pa je tudi ena izmed Minil
tem. ki je ie  tako samo po sebi J ' / p o k  «  
umevna, da jo skorajda ni treba „“ S -
posebej omenjati kot eno izmed 
postavk pogovorov. Mnogo je tem, kako je treba voditi dr- 

tovo. To je že drugi prevrat v 
manj kot letu dni — oba Jc iz
vedla vojska.

razlogov, zaradi katerih smo za
interesirani za dobre odnose s 
svojimi zahodnimi sosedi (in 
obratno) in podatek, da znaša 
blagovna menjava med država
ma že 550 milijonov dolarjev 
letno, je samo eden izmed njih.
Dokaj visoko stopnjo smo dose
gli tudi v razvoju industrijske 
kooperacije in izmenjavi izku
šenj. Meja med obema država
ma je ena najbolj odprtih na 
svetu. Vse to sodi med tiste po
zitivne silnice, na katerih je ne
dvomno mogoče graditi bolj
še odnose. Dejstvo, da obstoja 
tudi nekaj problemov, nikakor Sihanuk je sprejel iugoslovan-
ni ovirn 7 » to  nivi na«nm tnn  _  veleposlanika v Pekingu Bog-m ovua za to, prei nasprotno -  oreščanina.
vzjMKlbuda, ki jo krepi želja, da

MOSKVA -  Na plenumu CK KP 
SZ so včeraj obravnavali poročilo 
CK za 24. partijski kongres. Ta se 
bo začel 30. marca.

BEOGRAD -  Predsednik republi
ke Josip Broz Tito je ob pakistan
skem državnem prazniku brzojavno 
čestital predsedniku Jahja Kanu.

Be o g r a d  — Ob katastrofalnem 
plazu v Peruju, ki jc teijal veliko 
človeških žrtev, je predsednik Tito 
brzojavno izrekel soža^e perujske
mu predsedniku Alvaradu.

PEKING -  Predsednik kamboSke 
l*ronte za narodno enotnost Noro-

bi bilo med sosedoma čim manj 
nesporazumov. Obisk predsed
nika Tita lahko že sedaj oceni
mo kot enega izmed naporov, 
potrebnih za dosego tega cilja.

Kriza v Turčiji se je vsaj del
no umirila. Predsedniku repub
like je uspelo izbrati mandataija 
za sestavo nove vlade in sedaj sl 
v Ankari prizadevajo na miren 
način doseči tisto, kar je vojska

UPSALA -  Seizmološki institut v 
Upsali je zaznamoval podzemeljsko 
jedrsko eksploz^o v okolici Scmipa- 
latinska v SibirUL

ATENE -  KakSnih 1300 grških 
intelektualcev je v manifestu ol) 
150-obletnici osvoboditve Grčye iz
pod otomanskega cesarstva zahte
valo obnovitev svobode in zaščito 
človekovih pravic v Grčiji

l.ONDON -  Predsednik britanske 
vlade Hcath jc napovedal, da bo bri
tanska vojska odločno izkoreninila 
terorizem na severnem Irskem ter 
ohranil« zakonitost in red.



20. marca so v dijaškem domu Majde Šilc v 
Šmihelu pri Novem mestu svečano proslavili 30. 
obletnico vstaje in obletnico rojstva narodnega 
heroja Majde Sile. V imenu borcev X. ljubljan
ske SNOUB, v katere vrstah se je borila tudi 
Iviajda, je govoril soborec Hinko Bratož-Oki in 
izročil gojencem v dar diaprojektor. (Foto:
S. D.)

Ljubljanska banka ima zdaj v Ribnici novo ekspozituro. 16. marca jo je odprl direktor podružnice 
Ljubljanske banke v Kočevju Rudi Zbačnik. Pravijo, daje nova ekspozitura med najlepšimi v Sloveniji in 
Jugoslaviji. Ljubljanska banka je lani zbrala 1.577 milijonov dinarjev hranilnih vlog in je daleč na prvem 
mestu med slovenskimi poslovnimi bankami. Zadnje tedne sta se tej banki priključili tudi celjska in 
novogoriška banka. Kot zanimivost (in v primerjavo hkrati) velja omeniti, da je Dolenjska banka in 
hran iln ica zbrala lani 67 milijonov dinarjev hranilnih vlog. (Foto: D. Mohar)

To, kar smo prejšnji četrtek samo boječe na
povedovali, se je uresničilo: pomlad je pregmila 
polja s pisano obleko iz žefranov, podleskov, 
zvončkov, trobentic in drugega pomladnega 
cvetja. Zraven je narava potrdila, da stare pre
rokbe zares držijo. Na sliki: šopki pomladnega 
cvetja, (Foto: S. Dokl)

ZAČNIMO' OB 30-LETNICI

\ Živ spomenik bi bila cesta \
J Franc Koilr: »Ne pozabimo, da je morda j  
J poslednja priložnost popraviti zamujeno — J 
J Iskra bi se morala kot naslednik Starih žag j  
t izkazati
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Franc Košir, znani prvo
borec iz Črnomlja in direk
tor Iskre v Semiču, je pred
sednik odbora, ki pripravlja 
osrednjo slovensko proslavo 
ob 30-letnici vstaje na 
Lokvah pri Črnomlju. Prosili 
smo ga, naj pove, kaj pri- 
pravljajc^ za 15.000 obisko
valcev, kolikor jih priča
kujejo.

,Jaroslava pri spomeniku 
Stanetu Rozmanu je stvar 
kratkega obdobja. Vsekakor 
bo program izvrsten. To za
gotavljam. Zdi pa se mi, da 
bi morali ob 30-letnici vstaje 
izprašati svojo vest. Vedno' 
manj nas bo na takih jubi
lejih, morda je letošnja pro
slava zadnja, ki jo slavimo v 
tako velikem obsegu. Prav 
zato si moramo prizadevati, 
da bi ta jubilej ostal ljudem 
v trajnem spominu. “

-  Kaj torej predlagate in 
kaj bi radi dosegli?

„Slovenska Iskra je na
slednica nekdanjih partizan
skih delavnic v Starih žagah. 
V času proslave bi morali za
četi akcijo, da bi mimo Sta
rih žag in Crmošnjic stekla 
asfaltna cesta. Ne samo za
radi partizanskih uslug teh 
krajev, tudi zaradi turizma. 
Ce bi imeli cesto, bi Belo
kranjci veliko raje potovali 
po njej v Ljubljano, Ljub
ljančani pa tod na morje. 
Pot ob Krki 'je slikovitejša in 
manj prometna. S  cesto pa 
bi odprli tudi partizanski 
Rog in Bazo 20 s hrvaške 
strani. Cesta bi bila živ spo
menik, za celotno Iskro pa 
bi se spodobilo kot prvi pri
makniti lep prispevek. “

-  Cesta do Lokev je zdaj 
v takem stanju, da 15.000 
ljudi po njej ne bo prišlo z 
vozili do mesta proslave. Kaj 
mislite ukreniti?

„Naš namen je ob oblet
nici začeti akcijo za gradnjo 
ceste Crnomelj-Crmošnjice, 
od tam naprej naj bi jo pre
vzeli Novomeščani. Do pro
slave 22. julija v Lokvah pa 
bi morali asfaltirati vsaj od
cep med Črnomljem in 
Lokvami. To bi bil tudi za

četek gradnje celotne 
ceste. “

-  Koliko partizanskih za
vodov in drugih institucij je 
bilo ustanovljenih ali je de
lalo med NO V v Beli kra
jini? A li so znani njih današ
nji nasledniki?

„Vsega je 39 takih na 
spisku, med njimi so ugledne 
institucije. Naj omenim

samo nekatere: centralni ko
mite ZKS, radio Ljubljana, 
sekretariat za notranje za
deve, sekretariat za pravo
sodje, tovarna Lek, izvršni 
svet. Ljubljanska banka. Slo
vensko narodno gledališče, 
skupščina SRS, javno tožil
stvo, društvo slovenskih no
vinarjev, Rdeči križ itd., 
itd. “

-  Ali se bodo predstav
niki vseh teh udeležili pro
slave?

,J^edvomno, še pred tem 
pa bo imel verjetno vsak za
se v kraju delovanja posebno 
slovesnost. “

Kakq ocenjujete delav
nost vašega odbora? So vsi 
člani pripravljeni pomagati 
ali samo nekateri, kot je že 
običaj?

„Odboru vsa čast! Vsak 
član je obenem predsednik 
ene izmed komisij za pri
pravo proslave. Vsi resno de
lajo in lahko jih le po
hvalim. “

R. BACER

a KOLEKCIJA

Sklepi in obljube na rešetu
V Posavju kmetijstvo lepo napreduje — Zabeležili 
skusov za sodelovanje in integracijo — »Na vrhu«

čujejo prepočasi

so nekaj uspešnih po
pa se dogovori uresni-
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'Posvet o kmetijstvu, ki ga je konec minulega tedna sklical med
občinski svet ZK Posavje, je bil neke vrste obračun. Ta naj pokaže, 
kako daleč so se napovedi resolucije ZK o kmetijstvu uresničile v 
dejanjih. Prav to je spodbudilo prisotne predstavnike kmetijskih 
organizacij, oblasti in političnih organov, da so temeljito prerešetali 
učinek dosedanjih napovedi.

Udeleženci so kritično spregovo
rili o tem, da se besede prepočasi 
spreminjajo v dejanja, čeravno sodi 
njihovo uresničevanje v neugoden 
čas ustavnih sprememb. Priznali so, 
da kmetijsko gospodarstvo v pokra
jini vendarle beleži razveseljiv na
predek. Izražena je bila kritična mi
sel o učinkovitosti predstavniških in 
oblastnih organov „na vrhu“ , češ da 
je pri nas vse preveč posvetovanj, 
potem ostane pa vse pri starem. To

ZDAJ ŠE PLANTAŽE 
• KUMARIC?

Prehrambna industrija iz Kamni
ka namerava kreditirati kmetovalce 
na Krškem polju, da bi pridelovali 
kumarice in rdečo peso za vlaganje. 
Pogoj naj bi bil najmanj 10 arov pri
mernega zemljišča. Sodelovanje bo 
vzpostavU krški Agrokombinat.

Sejmišča
v  BREŽICAH IZBIRA

V soboto, 20. marca, so pri
peljali kmetovalci na brežiški 
sejem 968 pujskov, prodali pa 
so jih 489. Mlajše pujske so 
kupci plačevali po 11.50 din, 
večje pa po 7.50 do 8 din za 
kilogram žive teže. Na sejmu je 
bila izbira precejšnja, kupcev pa 
ni bilo ravno veUko.

ODJUGA PRI CENI

Kar 832 prašičkov je bilo v 
ponedeljek, 22. marca, napro
daj na sejmišču v Novem mestu. 
Čeprav je deževalo, kupcev ni 
manjkalo in so pokupili 515 
pujskov. Manjše so plačevali po 
150 do 230 din, večje pa po 
240 do 442 din. Cene so bile 
tokrat malo nižje.

č r e d n a

g f g p i s u t M •••

Zadnjega marca opolnoči 
se bo začel desetdnevni po
pis prebivalstva in stanovanj. 
Za 20 milijonov in 700 tisoč 
prebivalcev, kolikor nas je 
po cenitvah zdaj v Jugosla
viji, bo potrebno natiskati 
okrog 37 milijonov obraz
cev, trije osnovni obrazci 
(popisnica, gospodinjski list 
in stanovanjski list) pa bodo 
tiskani v jezikih treh naro
dov in devetih narodnosti 
naše SFRJ. Popis bo torej v 
12 jezikih in 'v desetih dneh 
bo opravljeno ogromno delo 
neprecenljive vrednosti.

Za Slovenijo bo med dru
gim še posebej zanimivo, ali 
bo popis ovrgel dosedanje 
trditve, da bo 1985. leta na 
podeželju živelo samo še po
lovico toliko ljudi kot danes, 
kmečkega prebivalstva pa bo 
le četrtino od tega.

Tako nas je bilo v Slove
niji 1961. leta nekaj manj 
kot 1,6 milijona: točno 
tretjina prebivalcev je živela 
v mestih, dve tretjini pa na 
podeželju. Lanska poročila 
pravijo, da nas je bilo 
1,723.300. V mestih je ži
velo 38,5 odstotka ljudi, 
61,5 odstotka na podeželju. 
Statistika- bo morala ob 
zdajšnjem popisu tudi pre
veriti ali se naravni prirastek 
praktično nabira le v mestih.

Dve novi podjetji
v Ribnici EUROTRANS in SITOPLET

Med razpravo o izvršenih sklepih 
prejšnje seje občinske skupščine 
Ribnica je predsednik Bogo Abra- 
hamsbcrg obvestil odbornike, da 
občinska skupščina kot ustanovi
teljica šc ni zagotovila 50.000 din za 
obratna sredstva novemu podjetju 
SITO PLLT in 100.000 za obratna 
sredstva novemu podjetju EURO 
TRANS. Obe novi podjetji imata se
veda sedež v Ribnici, kot smo že 
poročali.

Za direktorja EUROTRANSA v 
ustanavljanju je bil imenovan Dušan

pomeni, da gre v izgubo veliko časa 
in denarja. Zlasti v kmetijstvu je 
potreben večji red, saj se ob boljši 
načrtnosti ne bi dogajalo, da letos 
zmanjka govedine, prihodnje leto 
teletine pa spet jajc, svinine, masla 
In koruze. Zaradi takih primanjklja
jev zapravljamo s trudom prislužene 
devize za uvoz kmetijskih pridelkov.

Predstavniki družbeno-kmetijskih 
organizacij so menili, da imajo v 
dokumentih za dolgoročno kme
tijsko politiko prednost zasebni 
kmetje. Razprava je pokazala, da je 
kmetijstvo enotna gospodarska veja 
in da jo je treba obravnavati enotno. 
Poskusi kmetijskih organizacij za 
integracijo znotraj in zunaj pokra
jine zaslužijo ugodno oceno in v 
teku je več takih gibanj ter dogo
varjanj. KZ Bizeljsko se pogaja s Slo
venija vinom, Agrokombinatom
Krško, prevzema obnovo vinogradov 
tudi za Slovenija vino, financira raz
iskavo cvička, Agraria uspešno na
vezuje sodelovanje z Zadrom in 
Ljubljano itd. Razveseljiva je ugo
tovitev, da so občinske skupščine v 
Posavju vedno bolj pozorne do kme
tijskih skladov in da vsako leto po
večujejo delež zanje. Ni pa še jasno, 
kdo je odgovoren za pospeševalno 
službo, zato naj bi svet posavskih 
občin čimprej preučil organizacijo, 
naloge in vire financiranja za p o ^ ^  
ševanje. j_

Turistični
barometer
Če so žerjavi pravo znamenje 

za začetek gradbenih del, po
tem se je gradnja garni hotela 
na Otočcu zares že začela. Ko 
so lani na Otočcu oddajali grad
njo najboljšemu ponudniku, so 
izbrali novomeški Pionir; go
stinci pričakujejo, da bodo 
gradbeniki zgradili hotel do za
četka letošnje turistične se
zone. Otočec pa je s tem hkrati 
tudi začel uresničevati svoj dol
goročni program novih gradenj, 
v katerih je bil garni hotel s 182 
ležišči na prvem me!.tu. Hotel, 
ki bo veljal 14 milijonov dinar
jev, bo imel 20 enoposteljnih 
sob, 50 dvoposteljnih in še 62 
pomožnih ležišč.

Medtem ko so na Otočcu za
čeli graditi, v Dolenjskih Topli
cah raziskujejo, koliko vode in 
kakšna voda je še pod zemljo. 
Pravijo, daje vode dovolj — Do
lenjske Toplice,bodo torej še 
lahko gradile in privabljale go
ste tudi z izredno znano termal
no vodo, katere koristnost so že 
pred stoletji dokazovali 
Auerspergi. Prav gotovo bodo 
te toplice še pridobile na po
membnosti, ko bodo moderni
zirali sedanjo slabo cesto iz No
vega mesta.

Cuk, v poslovni odbor pa Anton 
Cuk, Dušan Cuk in Janez Brenčič, 
vsi iz Ljubljane, ter Danilo Mohar in 
l‘'ranc Lapajne iz Ribnice.

Za direktorja SITO PLET v usta- 
' navijanju je bil imenovan Anton 

Lesar iz Hrovače, v poslovni odbor 
pa I-’ranc Markič iz poslovnega zdru
ženja Tehno-impex Ljubljana, Stane 
Goršič, Franc Lapajne in Jože Tan
ko iz Ribnice ter Anton Lesar iz 
Ljubljane.

Izdana sta bila tudi sklepa o usta
novitvi obeh podjetij.

Kmetijski nasveti

Mehiška čudežna pšenica
Decembra lani je švedski kralj na predlog švedske akademije 

znanosti podelili Nobelovo nagrado za mir ameriškemu agro
nomu dr, Borlaughu, To dejanje je še povečalo zanimanje za 
delo ustvarjalca ,/elene revolucije**, kot imenujejo tega znan
stvenika, ki je s svojimi sodelavci dal človeštvu upanje, da se bo 
nekoč za vedno rešilo lakote. Iz revije ,3 odobno kmetijstvo** na 
kratko povzemamo zapis o zaslugah dr, Borlaugha in o njegovi 
čudežni pšenici.

Nobelov nagrajenec je z denarno pomočjo Rockfelleijevega 
sklada in z umsko pomočjo svojih sodelavcev iz mehi^ih pše
ničnih sort vzgojil nove križance, ki jih odlikujejo izredne last
nosti. Te zasenčijo vse dosedanje dosežke tisočev žlahtniteljev, 
ki so se ukvarjali ali se še ukvarjajo s selekcioniranjem pšenice. 
Iz množice različnih tipov mehiške pšenice so vzgojili sorte, ki 
so po svoji rasti skoraj polovico nižje od naših pšenic, saj merijo 
le do 50 cm. Imajo pa izredno debelo slamo, sploh ne polegajo, 
prenesejo zelo velike količine dušičnih gnojil in dajejo z belja
kovinami zelo bogato zrnje.

Uspehi z mehiškimi pšenicami so tako veliki, da prinašajo 
pravo revolucijo v pridelovanju žit, V Mehiki, kjer so doslej 
imeli pridelke kakih 8 centov zrnja na hektar, so ponekod pri
delke povečali že celo na 80 centov. Podobno se je zgodilo v 
Pakistanu in Indiji, kjer ljudje od lakote umirajo na cestah. V 
Turčiji so z novimi sortami pridelke povečali tudi do 4-krat, v 
Libanonu so pridelali do 70 centov zrnja na hektar, kar je za 
tamkajšnje razmere nepojmljivo. V Ameriki je neki farmar pri
delal že 180 centov pšenice na hektar, kar je absolutni svetovni 
rekord, na Danskem je neki kmet na 200 ha veliki površini z 
mehiško sorto „sonora 64** pridelal pšenico, ki je imela do 24 
odst. beljakovin, to pa je dvakrat toliko, kot ima običajna pše-

Tudi pri nas bomo morali prisluhniti glasu te revolucije, Cmi- 
prej bo treba preizkusiti nove sorte in novo agrotehniko, ki 
prinaša plitvejše oranje (do 20 cm); redkejšo setev (do 120 kg 
semena na 1 ha), mnogo izdatnejše gnojenje z dušikom, kar vse 
so revolucionarne spremembe v pridelovanju pšenice.

Inž. M, L.



Komandant vojne akademije kopenske vojske generalpodpolkovnik Bogdan 
Mamula je prve dni marca povabil v Beograd slovenske novinaije, da bi jih 
seznanil z delom in življenjem naše največje vojne akademije na Banjici, ki jo 
obiskujejo tudi slovenski fantje. Namen obiska je bil, da se novinaiji pogovoriji: 
z gojenci in se praktično seznanijo z njihovim življenjem ter njihovo mnenje 
posredujejo javnosti, ki veijetno še premalo ve o tej sodobno urejeni visoki šoli, 
ki ne vzgaja samo oficiijev JLA, ampak tudi strokovnjake. V šoli je malo Slo
vencev, saj je teh samo 1,43 odstotka, kar pa je znatno premalo v primeijavi s 
slovenskim deležem v jugoslovanski skupnosti.

Kaj meni o tem Ivan Dolničar, generalpolkovnik, pomočnik državnega sekre
tarja za narodno obrambo, pa zvemo iz njegove izjave, ki jo je dal pred dnevi: 

„Častniški poklic mora postati v vsakem pogledu bolj privlačen. V čem? Po 
strokovnosti, materialni spodbudi, socialni varnosti in stabilnosti poklica, po 
večji svobodi menjanja delovnega mesta, večjih možnosti uveljavljanja oseb
nosti, svojih sposobnosti itd. Mislim, daje glede tega že marsikaj narejenega. Žal 
pa še vedno živijo stare predstave o vojski, o poklicu častnika in podčastnika, o 
vojaškem strokovnjaku itd.

Doslej smo mislili, da bo boljša propaganda in boljša obveščenost o poklicu 
častnika in o strokovnosti, ki jo omogoča vojaško šolanje, povečala vpis slo
venskih fantov v vojaške šole. Tiskali in razmnoževali sm6 prospekte in publi
kacije, snemali propagandno-informativne filme, povečali štipendije za dijake 
srednjih šol. Kljub vsem tem prizadevanjem odziv ni bil večji, temveč, na
sprotno, manjši. Povsem jasno je, da politični in družbeni dejavniki v Sloveniji 
ne morejo ostati neprizadeti, ker ni vseeno, kakšen bo v prihodnje delež Slo
venije med starešinami JLA. Nujna so nova prizadevanja, nove rešitve, nove 
akcije odgovornih družbeno-političnih dejavnikov v Sloveniji, v njihovi 
usmeritvi in vodenju kadrovske politike glede JLA.

V vrsti ukrepov bi bila vsekakor napredek posebna gimnazija v Ljubljani ali 
nekoliko internatov v Sloveniji. Prej sem za internate v dveh, treh središčih 
Slovenije, ki bi omogočili, da bi dijaki obiskovali razne srednje šole, ne samo 
gimnazije, nato pa bi se vpisovali v vojaške akademije."'

Vojna akademija  kopenske 
vojske na Banjici pri Beogra 
du se nahaja  danes v poslopju 
nekdaj zloglasnega okupator 
jevega taborišča,  imenovanega 
»taborišče smrti«.  Ustanovil 
ga je nemški okupator  s po
močjo izdajalcev iz okupirane 
Srbije 5. julija 1941, razpustile 
pa so ga enote narodnoosvo
bodilne vojske, ki so skupaj s 
sovjetskimi četami vkorakale 
v Beograd oktobra 1944. Danes 
so še ohranjene celice smrti , 
skozi ka te re  je šlo veliko do
moljubov. Pravi jo ,  da je bilo 
v taborišču blizu 100.000 ljudi.

Z odlokom Vrhovnega štaba 
NOV je bila 21. novembra 1944 
v Beogradu ustanovljena »Voj
na akademija  demokratske fe 
derativne Jugoslavije«. Ta da 
fum je sprejet  za dan Vojne 
akademije,  ki ga praznujejo 
vsako leto.

JANI-Z ZOBARIC -  gojenec 1. let
nika vojaške ekonomske akademije v 
Beogradu, doma iz Murske Sobote: „Po 
končani ekonomski srednji šoli v Mur
ski Soboti sem imel močno željo študi
rati; veselila me je ekonomska znanost. 
Iz razne vojaške literature sem sc sezna
nil z življenjem v vojaških akademijah. 
Ugotovil sem, da bom lahko prišel do 
poklica, ki me veseh. Prijavil sem se in 
bil sprejet. I*reračunal sem, da bom naj
lažje, gledano z ekonomskega vidika, 
prišel do visokošolske diplome, če se 
odpravim v Beograd. Res, da sem goje
nec prvega letnika in žal edini Slovenec 
na ekonomski smeri akademije, vendar 
sem zbral že precej vtisov, ki so naj
boljši. Disciplina in rod sta stroga, ven
dar se tega mlad človek hitro navadi in 
mu postopoma vse to postane samo po 
sebi umevno. Življenje je tako pesUo, 
da dnevi prehitro minevajo. Študirati 
moramo precej, izpiti niso lahki, vendar 
najdem še dovolj časa, da grem v mesto 
ali pa se zabavam na akademiji. Na voljo 
imamo športna igrišča, telovadnice, pla
valni bazen in še marsikaj dru^'ga. Za
dovoljen sem, da sem sc odločil za aka
demijo, saj je v njej tako malo voja
škega."

I-N DAN MLD CiOJIiNCI 
v o j a Sk e  a k a d e m ije

V BEOGRADU
Ko pridete na vojaško akademijo kopen

ske vojske na Banjico pri Beogradu, vas pri

MILKO PAVLETIČ -  gojenec aka
demije kopenske vojske, doma iz Len
dave: „V Lendavi sem končal strojno 
tehnično šolo ter sem se odločil za štu
dij na akademiji. Tukaj nam nudijo od
lične pogoje za delo, saj so laboratoriji, 
predavalnice, učilnice za tuje jezike in 
vse drugo izredno sodobni. Predavatelj
ski kader, ki ga sestavljajo visoki oticirji 
JLA in priznani predavatelji z beograj
skih fakultet, je najboljši. Prepričan 
sem, da bom zapustil akademijo s solid
nim znanjem, ki ga bom s pridom lahko 
uporabljal v praksi. Všeč mi je vse. mi
slim pa, da imamo premalo prostega 
časa za športno udejstvovanje. Res, da 
nas nihče ne priganja k študiju, ker smo 
v tej odličitvi svobodni, vendar je pro
gram tako zahteven, da te kar samo sili 
k učenju. Nimam občutka, da smo vo
jaki, smo pravi študentje; če ne bi imeli 
uniform, sploh ne bi občutih, da smo 
na vojaški akademiji. Kdor sc odloči za 
naš poklic, ga mora vzeti zelo resno, 
kajti tukaj človek hitro zori.“

BRANKO Pl 1 AN -  gojenec I. let
nika vojaške akademije kopenske voj
ske, doma iz Krškega: „Ko sem obisko
val in. letnik gimnazije v Brežicah, sem 
postal vojaški štipendist. S prijateljem 
Mirkom sva oba namreč rada slikala, 
zato sva iskala možnost, da bi prišla na 
umetniško akademijo. Ko sva videla, da 

•ne bo šlo drugače, sva se odločila za 
vojaško šolo, istočasno pa se še izpopol
njujeva v slikanju. Na akademiji zelo 
podpirajo študij na drugih fakultetah, 
seveda pa takšna odločitev zahteva še 
posebne napore. Midva sva na akademiji 
našla profesorja, -  slikarja, ki naju 
usmerja, in bova 25. maja že razstavljala 
kot tudi drugi gojenci v Beogradu. Ko 
sem odhajal v Beograd, si nisem pred
stavljal, da bom prišel v tako prijetno 
okolje. Tukaj nimaš občutka, da si v 
vojaški šoli. Ce bi naši fantje vedeh, da 
je akademija kovačnica mladih strokov
njakov, ne pa vojakov, bi veijetno bolj 
množično prihajali v šolo. Po konča
nem študiju se bomo vrnili v Slovenijo 
in s svojim znanjem lahko veliko poma
gali v novem sodobnejšem konccptu 
vseljudske obrambe, ki ne potrebuje 
samo oficirje, ampak tudi strokov
njake."

vhodu ne pozdravi oborožen stražar. Spre
jel vas bo prijazen mlad vojak ter pospremil 
v sprejemno pisarno, kjer boste v mehkem 
fotelju počakali na sprejem.

Za slovenske novinarje, ki so pred dnevi 
obiskali gojence in njihove vzgojitelje, je 
bilo formalnosti zelo malo. Toplo so nas 
sprejeli in predstavili komandantu šole 
generalpodpolkovniku Bogdanu Mamuli, ki 
je stroga, vendar zelo priljul’ la oseba na 
akademiji.

Komandant Mamula in člani predavatelj
skega aktiva so nas seznanili z življenjem na 
akademiji. Po uvodnih besedah, kjer so nas 
seznžtnili z osnovnimi podatki visoke šole, 
smo sc napotili na ogled učilnic, kabinetov, 
laboratorijev, posebnih učilnic, zaprtih 
športnih objektov, internata, dvoran itd.

ARTILI RISTI STRELJAJO 
KAR V SOBI

V sodobno urejeni učilnici, kjer je bil na
meščen velik topniški poligon, so imeli go
jenci ravno predavanje iz balistike. Predava
telj s sodobnimi tehničnimi pripravam, 
kjer se pritiska na gumbe in kjer se prižigajo 
rdeče lučke, lahko takoj točno ugotovi, ali 
je študent pravilno izmeril kot, pod katerim 
bo letela mina na sovražnikovo ozemlje. 
Ker imajo sodobno napravo, si prihranijo 
vaje na terenu. Takih učilnic ni malo.

Obiskali smo tudi dvorano, kjer pouču
jejo motoroznanstvo. Prerezi raznih vo
jaških vozil, ki jih uporablja JLA, so tako 
nazorni, da lahko vsak gojenec do podrob
nosti spozna delovanje motorja in še kaj 
drugega. Pri predavanju vsak posamezni del 
vozila „secirajo", tako da bodoči oficirj', ki 
obvezno opravijo tudi vozniški izpit, vedo 
veliko tudi o ustroju vozil.

Obiskali smo še fizikalni in kemijski la
boratorij ter učilnico za tuje jezike. Vsak 
gojenec ima svoj magnetofon, kjer lahko 
posluša predavanja v štirih jezikih. Za dva
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d Š ) ^ '  sodobno urejenem fizikalnem laboratoriju (Foto: S.

jezika se mora vsakdo odločiti. Ob takih 
pripomočkih in predavateljih ni težko izpo
polniti znanje, ki ga prinesejo dijaki iz sred
njih šol.

STANUJEJO V HOTELU 
B KATEGORIJE

Gojenci stanujejo v preurejenem inter
natu, ki ga lahko primerjamo s hotelom B 
kategorije. Spijo v dvo in triposteljnih so
bah. V sobah imajo sodobno pohištvo, na 
stenah pa so slike mladih umetnikov, ki 
svoje umetnije puščajo v spomin na bivanje 
v šoli. Menda so nameravali v vsako sobo 
namestiti televizijski sprejemnik, pa so uvi
deli, da bi to odtujevalo gojence. Tako pa 
živijo skupaj, se učijo, zabavajo in se spo
znavajo, kar še bolj krepi tovariške vezi.

Šp o r t n i  o b je k t i  pa  t a k i !
Menda takih zaprtih športnih objektov 

pri nas ni veliko, kot jih imajo na akademiji 
v Beogradu. Prostorne, dovolj velike telo
vadnice in dvorane so pripravljene za ka
rate, orodno telovadbo, košarko, odbojko, 
rokomet itd. Imajo tudi odlično strelišče, 
na katerem so bila že mednarodna srečanja. 
Posebnost pa je 25-metrski zimski bazen, ki 
je gojencem ves dan na voljo.

V teh objektih se naenkrat lahko športno- 
udejstvuje več kot 1000 ljudi.

NA JEDILNIKU JE BIL 
VOJAŠKI PASULJ

Vodstvo akademije nas je povabilo na 
kosilo. Gojenci so nam postregli s pasuljem, 
priljubljeno vojaško hrano. Zelo nam je tek
nil. Saj preden si ogledate vse zanimivosti, 
se topel obrok kar prileže.

RAZGOVOR Z VODSTVOM SOLE
Komandant Mamula nas je po obisku po

vabil na razgovor. Prisotni so bili tudi nje
govi sodelavci. Želeli so zvedeti, kakšen vtis 
smo dobili novinarji ob obisku in pogovoru 
s študenti. Ob tej priložnosti smo zastavili 
nekaj vprašanj. Zlasti nas je zanimalo, 
kakšen je odziv na razpise šole, kakšen je 
učni uspeh Slovencev, njihova prilagojenost 
in podobno.

Prijazni gostitelji so radi odgovorili na 
naša vprašanja. Odziv na razpise je velik, 
naj večji je v Srbiji, v drugih republikah pa 
je manj^. Najmanj prijav je iz Slovenije.

Zato je njihova velika želja, da bi na akade
mijo prišlo več slovenskih fantov, ker so z 
njimi zelo zadovoljni. Kandidatov je veliko, 
vendar je izbira zelo težavna. Ce bi bilo več 
prijavljenih, bi na akademiji ostali res naj
boljši. Ne sprejmejo vsakega Slovenca, če
prav jih je malo, vsak mora izpolnjevati po
goje. Učni uspeh je dober, fantje iz Slove
nije, s katerimi smo govorili, delajo izpite 
poprečno z oceno osem. Mladi se na akade
miji svobodno odločajo, kako bodo razpo
redili svoj delovni dan. Tisti, ki jim gre uče
nje slab^ od rok, sc odločijo za študij, 
drugi pa se toliko laže kulturno, športno in 
kako ^ugače udejstvujejo. Osnovna naloga 
vseh je učenje.

Diplomanti se po končanem študiju raz
porejajo po željah, večina Slovencev gre 
službovat v Slovenijo. Šolanje gojencev ni 
poceni; prispevek družbe za vsakega znaša 
letno 57.000 dinarjev, zato bedijo nad vsa
kim, da ne bi bil denar slabo naložen.

Ob koncu so nam povedali, da si želijo 
več obiskov, zlasti zaželena je mladina. Tes
no sodelujejo z mladino iz Beograda, ven
dar želijo sodelovati tudi z drugimi.

Ta enodnevni obisk nas je precej obo
gatil. Videli smo skrbno delo z mladimi 
ljudmi. Ce bi na vseh naših šolah delali s 
takšno zadetostjo, bi naši mbdi ljudje sto
pali v življenje z večjim znanjem in z večjo 
mero srčne kulture.

Vodstvu akademije smo hvaležni, da nam 
je omogočilo lep obisk. s. DOKL

K r

Gojenci vojaške akademije pri predavanju (Foto; S. Dokl)

MIRKO CIGLER -  gojcnec I. letnika 
vojaške kopenske akademije, doma s 
Senovega: „Kot Branko sem se na enak 
način odločil tudi jaz za študij na voja
ški akademiji. Z Brankom sva kot brata, 
živiva drug za drugega. Zato sva se pri 
odločitvi dogovorila, da greva vedno 
skupaj. Zadovoljen sem, da sem se odlo
čil za akademijo. Večina nas je zado
voljnih, saj .si boljših pogojev sploh ne bi 
mogli želeti. Gojenec, ki ima opravljene 
izpite, lahko gre v mesto, kadar hoče. 
Vzgajamo se v samostojne ljudi, ki nam 
zaupajo, seveda toliko časa, dokler za
upanja ne zlorabljamo. No, takih je zelo 
malo, v glavnem pa kmalu zapustijo 
akademijo. Čudim sc, da ne pride več 
naših fantov na akademijo. Mislim, daje 
glavni vzrok v tem, ker premalo vedo. 
Mislijo, da je akademija vojaški dril, v 
resnici pa je šola kot vsaka druga fakul 
teta v naši državi. Imamo pa Sc to pred
nost. da smo materialno preskrbljeni, da 
o študijskih in ostalih pogojih sploh ne 
govorimo. Vojni odseki in mladinske 
organizacije, če bi bile dovolj sezna
njene z našim življenjem, bi lahko pri 
usnterjanju Slovena'v na akademijo ve
liko pomagale."
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Odlomek iz »Albuma spomenikov NOV v občini Ribnica«, ki govori 

o spomeniku v Jelenovem žlebu

„Pregnane v mrak in mraz,
nas jc kropila’ijubczen do pravice in prostosti.

Zalirope boj, smrt žanje v trumi gosti 
in zašume nad zemljo zmage krila.“

(Napis na spomeniku)

Po hudih bojih v Suhi krajini, v katerih so izplače
vali Italijanom in belogardistom račune za njihove 
zločine, so se vse štiri brigade, Gubčeva, Cankarjeva, 
Tomšičeva in Sercerjeva, umaknile v Ribniško do
lino. Po predvidenem načrtu jc najprej Serceijeva, 
kot predhodnica, ponoči mt*d 21. in 22. marccm 
prišla preko Male gore, prekoračila železniško progo 
in cesto Ljubljana-Kočevje iri se zjutraj utaborila v 
vasi Dane z namenom, da pritegne s svojo pri
sotnostjo nase kar največ sovražnih sil iz Ribniške 
doline. S tem bi omogočila, da bi naslednjo noč med 
22. in 23. marcem 1943 nemoteno prešle progo in 
cesto tudi ostale tri brigade.’̂

Italijani niso vedeli, da je ta partizanska enota, ki 
se je tako nenadoma pojavila v Ribniški dolini, Ser
ceijeva brigada. Zato so proti njej poslali bataljon 
črnih srajc iz Ribnice, ki so ga Serceijevi z lahkoto 
nagnali nazaj proti Ribnici. Selc z oklepniki in kon
centracijo večjih sil so se Italijani vrnili v Dane, po-

navzgor. Tudi bataljoni, ki so nosili ranjence, so ne
koliko zavirali tempo pohoda. Proti jutru sta zaradi 
delno spremenjene smeri pohoda jugovzhodne ko
lone brigadi pred Malo Belo steno zaukazali krajši 
počitek. Borci so posedli in polegli kar ob cestnem 
robu, nosila z ranjenci pa so postavili na ugodna 
mesta. Na čelo kolone so postavili tudi majhno 
puškomitraljesko zasedo. Komaj pa so ti borci za
vzeli položaj, se jc nanje usul ogenj in dobro zakri
tega mitraljeskoga gnezda. Partizani v zasedi so bili 
ranjeni in so se umaknili. Kaj hitro so ugotovili, da 
stoji pred kolono sovražnik.’̂

In tedaj se je začelo. Hitro in bliskovito. Dva ba
taljona Cankaijeve brigade sta zavzela položaj spo
daj, bataljon Gubčeve pa se je v teku pognal proti 
vrhu, da bi zasedel višino in udaril Italijanom v 
lirbet. Gubčevci so zasedli vrh, z njim pa tudi en 
bataljon Cankarjeve. Ta spretnost je v tej bitki odlo
čala.

Italijani so se prepozno spomnih na vrh. Naši so se 
takrat že pognali z njega navzdol kakor plaz. Spredaj 
komandant in komandirji.

,Juriš! Huraaa . . . ! “
Italijani so se plazili po tleh in skrivali za skalami. 

Bombe naših borcev so zadevale v polno. Tu jih je
tem ko se je Serceijeva brigada, ki je v celoti izpol- obležalo pet, tam trije. In še in še. Naši borci pa so
nila svojo nalogo, umaknila na Travno goro

Ponoči med 22. in 23. marcem so med Ribnico in 
Staro cerkvijo prekoračile železniško progo vse tri 
brigade in se kar po cesti neopazno usmerile proti 
Rakitnici. Gubčeva brigada je zasedla Rakitnico in 
Kot pri Rakitnici ter si zavarovala položaje proti 
Grčaricam in Gotenici. Cankarjeva se je naselila v 
vaseh Zadolje in Podgora ter zasedla položaje po gre

vihrali naprej.
„Naprej, tovariši! Huraaa . . . ! “
Med skalami je besnelo in divjalo. Z izbuljenimi 

očmi od strahu in že napol poblazneli so se Italijani 
brezupno ozirali okrog sebe. Nikjer več izhoda, 
okrog in okrog njih je kosila samo smrt.

,,Za mater, za očeta, za padlega brata, za ustrelje
no sestro, za stotine talcev in mrtvih ipternirancev.

benu Bukovice. Tomšičeva se je utaborila v Danali in ^a toliko pobitih ujeinikov, za vse zločine, juriš, 
si zavarovala svoj levi bok proti posebnemu italijan- juriš, iiura!"
skemu bataljonu, ki se jc iz Dan umaknil v Kot pri 
Jurjeviči.

Ponoči se je Serceijeva vrnila s Travne gore in 24. 
marca zjutraj zasedla položaje med Tomšičevo v 
Danah in Cankarjevo v Zadolju, okoli vasi Podgora. 
V isti noči je Cankarjeva napadla belogardiste in ka
rabinjerje v Dolenji vasi, se oskrbela s hrano in se 
vrnila na svoje položaje.

24. marca je vladalo na vseh bojiščih zatišje. Obe 
strani sta skušali zbrati čim več podatkov o svojih 
nasprotnikih. Zvečer je Tomšičeva odšla v Sajevec 
po hrano in tam mimogrede uničila in razgnala vasu
joče belogardiste in Italijane.

Istega dne je italijanska komanda dobila večje 
okrepitve in 25. marca napadla partizanske položaje. 
Boji so trajali ves dan. Po načrtu so hoteli obkoliti 
vse partizanske enote v Veliki gori. Poleg frontalno 
napadajočih enot iz Ribnice in Dolenje vasi so posta
vili partizanom za hrbet na Malih Belih stenah ba
taljon divizije Maccrata iz Grčaric s 480 možmi in 
24 oficirji, ki je tam ostal zaradi izgubljene zveze in 
ni zasedel določenih kot na Prigoriškem lazu, ba
taljon obmejnih straž s Hriba s 522 možmi in 22 
Oficirji pa so postavili v zasedo pri Lenčku v Travni 
gori in končno za njihovo zavarovanje še belo
gardiste iz Sodražice in Petrincev na Pšeničevem 
vrhu.^ •

Tak jc bil torej bojni razpored sovražnih sil. Če
prav so naše brigade imele v taktičnem pogledu zelo 
dobre položaje, iz katerih so lahko obvladovale celo 
Ribniško dolino, pa so njihovo varnost vendarle 
ogrožale sovražne enote, postavljene v njihovo za
ledje.

Po vsestranski oceni položajev obeh nasprotnikov 
in veliki potrebi, da bi se brigade odpočile od tolikih 
bojev, je komandant dolenjske operativne cone Milo
van Saranović izdal ukaz za pohod brigad proti me
stom počitka. Brigadp so se pomikale v dveh kolo
nah. V severozahodni koloni sta bili Tomšičeva in 
Serceijeva z maršruto: Marinovec-Jele nov žleb- 
Podpreska. Jugovzhodno kolono pa sta sestavljali 
Cankarjeva in Gubčeva z maršruto: gozdna pot proti 
Jelenovemu žlebu (Rudeževa cesta) -  G lažuta- 
Draga.’̂

Okoli dveh zjutraj 26. marca 1943 sta se obe 
koloni začeli viti po določenih poteh proti Veliki 
gori. Nobena kolona ni vedela točno za sovražnikove 
položaje, čeprav so obveščevalci in politični aktivisti 
žc imeli novice o gibanju nekaterih sovražnih enot 
skozi gozdove Vehke gore. Maršruti obeh kolon sta 
se bolj intuitivno ogibali srečanju s sovražnimi 
silami, ki so jima bile postavljene za hrbet. Izredno 
naključje, verjetno zaradi pretrganih sovražnikovih 
zveze, pa je ustvarilo popolnoma drugačen razvoj 
dogodkov.

V hladni noči in ob slabi vidljivosti sc je pomikala 
kolona iz Rakitnice po Rudeževi cesti. Vzpon je bil 
strm in borci utrujeni, pa so se počasi pomikali

V divjem, brezglavem begu so se podili navzdol 
proti cesti. Preko skal in drč, čez kotline in kraške 
kotanje. Pod cesto pa jih je pričakala Cankaijeva. 
Prav sredi ceste je stal Dušan Jevtič, koihandant bri
gade, stal brez zaklona in samo kosil. In! tako miiogi 
drugi.

V smrtnem strahu so bežali Italijani v naročje 
širokemu in globokem breznu, ki jih ji< pogoltnilo 
kot žrelo morskega psa. Kazalo je, da ie je zemlja 
sama odprla in postala zaveznik svojih botcev.

Samo peščici seje posrečilo ubežati. Skrivali so se 
in tavali po gozdovih Velike gore kot ranjbna divjad. 
Pokanje, ki so jo počasi oddaljevalo, jo kpnčno pre
nehalo. Boja jo bilo konec.

Obležalo jo kakih dvesto sovražnikov „slavno divi
zije" Macerata. In plen je bil bogat: lahko in težko 
orožje, dragoceno strelivo. Z njim so ŠD naprej v 
novo napade . .

Nad breznom stoji spomenik kot pomnik in 
apoteoza veliko bitko v Jelenovem žlebu, bilke, ki se 
je v naši občini spominjamo vsako leto ob našem 
občinskem prazniku. Na dan vstaje slovenskega 
naroda, 22. julija 1958, so ga slovesno odkrili. Spo
menik zmago iz brona -  dva metra visok, z motivi iz 
narodnoosvobodilne borbo^’̂ ’̂  Spomenik eno izmed 
neredkih večjih zmag. kije vlila pogum in brezmejno 
zavesti, neuničljive vere v končno zmago. Spomenik 
zmage, ki jo dala narodnega heroja Ivana Omorzo- 
Johana, ki je padel kot komandir četo 2. bataljonu 
Cankaijeve brigado v tej bitki.

Spomenik nad breznom v Jelenovem žlebu po
meni boj, zmago in mir, vero v našo stvar, ljubezen 
do ljudi in veličino tovarištva. Spomenik, ki svari; 
nikoli več vojne! Spomenik, ki uči: Po tej poti, 
mladi rod!'^^

Zato stoji spomenik nad breznom v Jelenovem 
žlebu. Spomin na slavni dan naših brigad, na 26. 
marec 1943 leta.

Spomenik je postavil republiški odbor ZB NOV. 
Ob odkritju 22. julija 1958 je bil predan v oskrbo 
krajevnemu odboru ZB NOV Grčarice oziroma p a -  
ko njega občinskemu odboru ZZB NOV 
Ribnica.

Projektant ni znan, pač pa je gradbena dela opra
vilo SGP Gradbenik iz Ribnice pod strokovnim vod
stvom diplomiranega tehnika -  arhitekta Janka 
Hrena.

Po zgodov. podatkih zbral in zapisal 
l-RANC LEVSTl-K

’̂ Lado Ambrožič-Novljan: Partizanska proti
ofenziva str. 192 do 210

’̂ ’̂ Slovenski poročevalec z dne 20. 7. 1958: Po 
-  VS

’̂ ’̂ ’̂ Kartoteka spomenikov NOV pri obč. odboru 
ZZB NOV Ribnica
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Gradnja nove šole v Loškem potoku se je začela. Staro šolsko poslopje, ki je bilo zgrajeno še v času 
cesaija Franca Jožefa, je namreč popolnoma dotrajalo. Gradnja poteka v okviru načrta za gradnjo, 
dograditev in obnovo "šol v ribniški občini, za izpolnitev katerega plačujejo vsi občani samoprispevek. 
Nova šola bo predvkloma vseljiva še letos.

RAZMIŠLJANJE PRED PRAZNIKOM OBČINE RIBNICA

Vsak hoče prispevati k napredku
čas med dvema občinskima praznikoma prehitro mine — Uspešno nada
ljujemo z izgradnjo šol — Vedno več podjetij se zanima za vlaganje kapi

tala na območju naše občine — Zmanjšati je treba osip učencev

Občinski praznik 26. marec nam daje vsako leto priložnost za 
trenutek postanka pri delu, za pogled na prehojeno pot in za ko
vanje načrtov za bodočnost.

Dnevi ob 26. marcu 1943 so 
v revolucionarnem boju jugoslo
vanskih narodov pomemben 
mejnik odpora proti nasilju. Ta
krat so se štiri slovenske udarne 
brigade spoprijele z vojaki faši
stične Italije na Veliki gori pod 
Malo Belo steno. Nadštevilna 
dobro opremljena sovražna voj
ska s svojim ponosom na 
2000-letno romansko kulturo 
ni mogla premagati partizanskih 
enot.

Vsi, ki se spominjajo vojnega 
obdobja, in tisti, ki še danes 
niso pozabili strahot 4-letne 
okupacije, vedo eno: svoboda je 
res zlata!

Danes opazimo na vsakem 
koraku ittrip novega življenja, 
ki'je značilno za Jugoslavijo po 
drugi svetovni vojni. Ribniška 
občina sledi uspehom gospodar
sko močnejših občin. Naši ob
čani plačujejo samoprispevek 
za izgradnjo različnih družbeno 
potrebnih objektov. Vodstva 
delovnih organizacij se trudijo 
za poslovno sodelovanje. Neka
tera podjetja se združujejo z 
močnejšimi Prav v teh dneh pa 
nastajajo v občini Ribnica tudi 
nova podjetja in proizvodni 
obrati Zaposlenost se pove
čuje, Za gospodarski napredek 
pa se ne zavzemajo samo stro

kovni organi občinske skup
ščine in ribniške gospodarske 
organizacije, ampak enako pri
zadevno tudi sveti krajevnih 
skupnosti, vodstva družbeno
političnih organizacij in še 
mnogi drugi, ki so sklenili pri
spevati svoj delež k splošnemu 
družbenemu napredku prebival
stva občine Ribnica.

Zelo pomembna je pripravlje
nost nekaterih močnih gospo
darskih organizacij izven občine 
za naložbe svojih sredstev na 
naše območje. Glede na bližino 
Ljubljane in delavnost našega 
prebivalstva postaja območje 
naše občine vse bolj privlačno 
za investicijske naložbe.

POZORNOST
IZOBRAŽEVANJU

V občini vse bolj posvečamo 
pozornost vzgoji in izobraževa
nju mladine. Z  dograditvijo šol
skega poslopja v Loškem po
toku in dopolnilnega objekta 
pri podružnični šoli v Dolenji 
vasi bo večini otrok omogočena 
organizirana predšolska vzgoja, 
boljši pogoji za učenje šolo
obveznih otrok in za delo peda
gogov.

Sedanji učni uspehi šolarjev 
še niso zadovoljivi Zmanjšati 
bo potrebno osip 'učencev

osnovnih šoL Vendar brez do
datnega denarja ne bo mogoče 
organizirati malih šol in podalj- 
šanega bivanja za šolarje. Vse 
odgovorne za vzgojo in izobra
ževanje, vključno s starši, ča
kajo torej pomembne naloge.

Tudi štipendiranje dijakov in 
študentov bo po sprejemu druž
benega dogovora v občini iz
boljšano. Zanimanje za študij 
na srednjih in visokih šolah je 
vedno večje.

Ta delovna razrriišljanja bom 
zaključil z ugotovitvijo, da bo 
usklajeno delo vodstev družbe- 
no-političnih organizacij v ob
čini, delovnih organizacij, pred
stavnikov krajevnih skupnosti 
ter občinske skupščine in nje
nih organov tudi v prihodnje 
prispevalo k novim družbeno
političnim in gospodarskim 
uspehom. Dela je dovolj za vse. 
Občinska skupščina Ribnica in 
njeni organi se vztrajno zavze
majo, da prihajajo mnenja ob
čanov v ospredje razprav pri 
vseh odločitvah v občini

Vsem občanom čestitam za 
praznik 26. marec in jim želim, 
da bi napredovali osebno in v 
okviru družbeno-politične 
skupnosti. Iskreno pa pozdrav
ljam vse preživele borce Gub
čeve, Šercerjeve, Cankarjeve in 
Tomšičeve SNOB, ki so se 26. 
marca 1943 bojevale v Jeleno
vem žlebu.

BOGO ABRAHAMSBERG

INLES IN REFORMA

Izvleči se je treba iz težav
Zastaviti tako poslovno politiko, da bo dajala najboljše gospodarske učin

ke in odpravila sedanje pomanjkljivosti

Ribniški INLES je pripravil leseno ogrodje za novo prodajno skladišče v Nišu. Promet v teh skladiščih 
je namreč vedno večji, zato so potrebni novi prostori. V tem mesecu so ogrodje dokončali in gi 
odposlali v Niš. Podobno ogrodje so napravili novembra lani za novo skladišče v Cuprijl (Foto; 
M. VeseH

Stabilizacijski ukrepi, predvsem 
pa devalvacija dinaija, bodo ne
dvomno ugodno vplivali na podjetja, 
ki veliko izvažajo, neugodno pa na 
tista, ki preccj uvažajo. Tega se v 
ribniškem Inlesu dobro zavedajo, 
posebno še zato, ker je, žal, njihovo 
podjetje v drugi skupini, med tisti
mi, ki precej uvažajo.

Specializacija proizvodnje v stavb
no pohištvo pred nekaj leti jc omo
gočila izredno povečanje proizvod
nje, produktivnosti in tudi ugodne 
poslovne uspehe. V prodaji so se 
usmerili v glavnem na domače tr
žišče, zaradi povečanja proizvodnje 
pa so bili prisiljeni precej lesa tudi 
uvoziti Letno uvozijo približno 
13.000 kubičnih metrov žaganega 
lesa iglavcev, okrog 5000 kub. 
metrov eksotičnega lesa, precej leso
nita, vezanih plošč itd. Seveda je 
uvoz preccj večji od izvoza, kar pod

jetje v pogojih po devalvaciji po
stavlja v posebno težaven položaj.

Seveda pa kolektiv, ki se zaveda 
pomena stabilizacije, podpira ukre
pe zvezne vlade. Dobro ve, da je sta
bilizacija nujna, ne glede na ceno. 
Prav to pa postavlja pred organe 
upravljanja, vodstvo in ves kolektiv 
nemajhne naloge. Na nekatere pro
bleme že opozarjajo. Ena najresnej
ših ovir normalnega poslovanja jc 
naraščajoča nelikvidnost. Neplačane 
terjatve predstavljajo že večji znesek 
od vrednosti trimesečne proizvod
nje. Tudi kakovost izdelkov ni naj
bolj zadovoljiva, kar konkurenca te
meljito izkorišča. Svoje prispevajo 
nekatere negospodarne poteze na 
raznih področjih, kar je treba takoj 
v celoti odpraviti. Nujna je temeljita 
poslovna politika, ki bo omogočila 
najboljše gospodarsko učinke in od
pravila vse pomanjkljivosti. Pa tudi v 
samem vodenju podjetja, v upravlja

nju, ne more in ne sme biti različnih 
hotenj. V prihodnje bo toliko bolj 
potrebno najtesnejše sodelovanje 
med vodstvom, strokovnimi služ
bami in samoupravnimi organu 

O posledicah devalvacije in o po
ložaju Inlesa v novih gospodarskih 
razmerah so med drugim razpravljali 
tudi v aktivu ZK na Inlesu. Komu
nisti ugotavljajo, da sc bo podjetje 
znašlo v precej težkem položaju in 
bo treba sprejeti vrsto ukrepov, ki 
naj omogočijo čim boljše poslo
vanje. Ugotoviti je treba, koliko se 
bo znižala akumulacija podjetja za
radi devalvacije in podražitev, uvoz 
surovin in drugega materiala pa naj 
so čim bolj zmanjša. Nujno je tudi 
povečati izvoz. Posebno skrb bodo 
posvetili izboljšani kakovosti izdel
kov. V prihodnje je potrebna tudi 
skrajno premišljena investicijska po
litika.



OBČINSKA SKUPSCINA

RIBNICA
OBČINSKA KONFERENCA SZDL -  OBČINSKA KONFERENCA ZKS 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV -  OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKI KOMITE ZMS

Za praznlc nafe občine čestitamo vsem občnom  in kofektivom!

inles TRGOVSKO PODJETJE

JELKA
INDUSTRIJA STAVIENE6A POHIŠTVA

OKNA« POLKNA 
VRATA

(so b n « . v h o d n a , g a r« 2 n a )

PRODAJA NA RRIOrr 
ZAHTEVAJTE PnOfTEKTIl

Obiščite naše prodajalne in restavracijo v Rib- 
nicL Za praznik občine idoreno čestitamo!

Zapra23i&
čestitamo!

INDUSTRIJA STAVIENE6A POHIŠTVA

se|Uj
KMETIJSKA ZADRUGA RIBNICA

S svojimi delovnimi enotami:
Kooperacija in odkup kmetijskih pridelkov in vzreja plemenske živine 
ijave pasme. Proizvodnja, odkup in prodaja izdelkov domače obrti, 
lesene galanterije, embalaže in drugih lesenih izdelkov. Tovorni pro
met. Destilacija eteričnih olj. Trgovina na drobno z reprodukcijskim 
materialom za kmetijstvo in ostalim blagom za široko potrošnjo.
Za praznik naše občine čestitamo vsem sodelavcem in občanom.

ta n g ra c ^
A — N A  D O L E N J S K E

gospodarjenje s stanovanji
nakup in prodaja ter komunahio opremljanje gradbe
nih zemljišč 
vsa gradbena dela
storitve s strojnim parkom in prevozništvo 
prodaja vseh vrst gradbenega materiala 
vrtnarstvo in vrtnarska proizvodnja, cvetličarstvo in iz
delava vencev

Za praznik občine čestitamo!

Za ribniški občinski praz- 
piik čestitamo vsem sode- 
Ibnrcem in občanom!

TCm eO^iJka s u id tu g a  

JlcIUi pitiok
hranilno-kreditna služba — odkup in prodaja — 
transport — mesarija
Za praznik občine čestitamo občanom in kolekti
vom!

Dolenjkina blagovnica v Črnomlju je največja trgovina v Beli krajini

RAST TRGOVSKEGA PODJETJA DO'LENJKA

Uspešno združeno poslovanje
Po združitvi Potrošnika z Dolenjko je v Črnomlju trgovina napredovala

Tako povečanje je prav go
tovo presenetljivo, saj seje pro
met v celotnem podjetju Do
lenjka v tem času manj povečal 
in tudi v Sloveniji v tem času 
trgovina ni toliko napredovala. 
Prav tako je uspeh očiten tudi v 
primerjavi z gospodarsko rastjo 
črnomaljske občine, saj se je 
trgovina močneje uveljavila.

V lanskem poslovnem letu je 
trgovsko podjetje Dolenjka iz 
Novega mesta ustvarilo za več 
kot 100 milijonov dinarjev pro
meta. Vsekakor je k tako uspeš
nemu jjoslovanju pripomogla 
tudi združitev črnomaljskega 
Potrošnika s tem novomeškim 
trgovskim podjetjem. Od 1. no
vembra 1968, koje prišlo do in
tegracije, pa do danes so v 
Črnomlju zgradili sodoben tr
govski lokal s prodajnimi in 
skladiščnimi prostori na povr
šini 1100 kv. metrov.

Trgovina v Črnomlju je po 
združitvi prišla do večjih obrat
nih sredstev, Dolenjka pa je z 
dobro organizacijo nabavne 
službe pripomogla k večji samo
stojnosti posameznih trgovin. 
Uspehi so očitni, saj so pripo
jene prodajalne povečale pro
met kar za 86 odstotkov.

Vsekakor je integracija moč
no pomagala k napredku. Do
lenjka je vpeljala tako obliko 
dela, da se stroški čimbolj 
zmanjšajo, rast podjetja pa je 
zato še ugodnejša. Tako se je v 
dveh letih ekonomičnost pod
jetja povečala za 20 odst., aku- 
mulativnost pa celo za 73 od
stotkov.

Novomeška Dolenjka se ne 
namerava zadovoljiti z doseže
nimi uspehi. V črnomaljski ob
čini bo skušala uresničiti tisto, 
kar si je zadala ob integraciji 
Potrošnika in Dolenjke. To pa 
pomeni, da bodo skušali kupce 
postreči še hitreje in še bolj so
dobno. Da bi v tem uspeli, na
meravajo zgraditi moderno 
samopostrežno trgovino, kjer 
bo blago kupcu še bolj doseg
ljivo, razen tega pa bo tak način 
omogočil, da bo kupec v eni 
sami trgovini lahko nakupil kar 
največ stvari.

In ko smo že pri novih grad
njah, velja opozoriti tudi na to, 
da Dolenjka pripravlja veliko 
presenečenje tudi v Novem 
mestu, saj namerava v središču 
mesta do leta 1975 zgraditi ve
liko, najsodobnejšo blagovnico, 
kakršne Novo mesto še nima.

Dosedanji poslovni uspehi 
kažejo, da je bila usmeritev 
podjetja pravilna, Dolenjka pa 
si bo še naprej prizadevala, da 
bi s sodobnim poslovanjem in 
gradnjo modernih trgovin kar 
najbolj ustregla kupcem.

Velika izbira in solidna postrežba odlikujeta Dolenjkino blagovnico 
v Črnomlju

Dolenjka ima precej samopostrežnih trgovin. Posnetek je iz Straže, kjer je ena najlepših trgovin na 
našem območju (Foto: M. Vesel)



To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! —PRED ZAKUUČKOM USPELE AKCIJE

Božo, Mustafa, Jože 
ali morda kdo drugi?

Teden dni pred koncem vodi še vedno Božo Kuz- 
mičici iz Sevnice: do torka je zbral že 280 novih na 

ročnikov! Še nekaj presenečenj?

Še teden dni nas loči do zaključka razpisanega na
gradnega tekmovanja, v katerem pismonoše iz 9 občin 
vneto zbirajo nove naročnike ter prijatelje domačegia po
krajinskega glasila SZDL. Prihodnji četrtek bomo do
končno vedeli, kdo se je med njimi najbolj postavil in 
nam v zadnjih mesecih zbral največ novih naročnikov. 
Obljubljena presenečenja bodo sledila kmalu po razglasu 
najboljših med najprizadevnejšimi. . .  '
Danes, teden dni pred za

ključkom nagradnega tekmo
vanja, pa že poznamo naslednje 
najboljše sodelavce -  pismonoše 
iz naših občin ter sodelavce iz 
nekaterih delovnih organizacij. 
To so:

-  Božo Kuzmički iz Scvnice 
-  do zadnjega torka nam Je pri
dobil že 280 naročnikov;

-  Mustafa Suljagič iz novo
meške pošte se postavlja z 232 
novimi naročniki, medtem koje 
na tretjem mestu

-  Jože Radešček iz Šentjer
neja: do torka ima že 132 novih 
naročnikov!

-  Sledijo jim: Franc Žnidar
šič, Novo mesto -  85 novih na
ročnikov, Martin Stopar iz Pod
bočja -  80, Ivan Voljčanšek iz 
Sromelj -  59, Franc Glogovšek 
iz Brežic -  40, Jože Erjavec iz 
Brusnic 37, tov. Gorenc iz Mirne 
peči -  33, Jože Jankovič s Se
novega -  26, Anton Škrajnar z 
Mirne — 23, Martin Svalj iz Ko

stanjevice -  20, Peter Gabrič s 
Senovega -  19, Anton Bregar iz 
Velike Loke -  19, Slavko Gmaj- 
nar iz Koprivnice -  18 itd.

-  Najboljši med našimi sode
lavci iz podjetij pa so: Ivanka 
Zemljak iz sevniške Lisce -  42, 
Cveto Križ iz Kočevja -  35 in 
Janez Gliha iz Žužemberka — 25 
novih naročnikov.

Kaj se bo v zadnjem tednu še 
spremenilo? Ne vemo! Zvedeli 
pa smo, da nekateri pismonoše 
čakajo le še na današnjo objavo, 
potem pa nam pripravljajo nekaj 
presenečenj. Veseli jih bomo -  
presenečenj in novih naroč
nikov, glede katerih smo v zimi 
1970/71 prav po zaslugi šte
vilnih pridnih sodelavcev dosegli 
tako razveseljiv uspeh in do
mačemu listu zagotovili čvrsto 
naklado in lepo število novih pri
jateljev, bralcev in naročnikov 
lista doma kot po svetu!

UPRAVA LISTA

MIZARSKA DELAVNICA TREBNJE

o b j a v l j a

n as led n ja  p rosta  d elovna m esta:

— 5 KVALIFICIRANIH MIZARJEV

— 2 NEKVALIFICIRANA DELAVCA

— 1 SKLADIŠČNIKA

N astop ,ie možen takoj. O sebni dohodki in poizkusno 

delo po p rav iln ik u  pod je tja .

ZAVAROVALNICA SAVA 
POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO

r a z p i s u j e  

nasledn ji delovni m esti;

1. Šefa oddelka premoženjskih 
zavarovanj

K an d id a t m ora izpolnjevali na.slednje pogoje: 
viSja izobrazba ekonom ske ali p rav n e  sm eri 
z n a jm an j 5 let pra'k.se na vodilnem  delovnem  

mestu.
Razpis ve lja  do zasedbe delovnega m esta.

2. zavarovalnega zastopnika

za zastop Smarjeta in okolica
L astnon jčno  napi.sane vlo^e je  trebji {»slati na naslov 

do 15. ap rila  1971.

' '  ' B R E Ž I C E

c v e t l i č a r n a ; 
T R E B N J E ;

' Odprta  je v prejšnji prodajalni k ruha  v T rebnjem  ; 
r št. 7 b — pri žel. postaji. <

I Nudimo vam: 
I -  rezano cvetje in lončnice 
' — cvetlična semena in gomolje 
f — vsa potrebna sredstva in dodatke za vzgojo in nego 
I cvetja
’ — pripadajoči pribor in pripomočke 
f Sprejemamo naročila:
I — za izdelavo vencev in šopkov
y — za aranžerske usluge z dekoracijo in oskrbo poslovnih 
i prostorov ter zasebnih stanovanj (poroke in drugo)

I Za obisk, naročila in nakup se priporoča kolektiv Cvetli-
1 čame!

Od d./anuaija do 13. marca se je na Travni gori izmenjalo 9 šol^ih smučarskih tečajev. Trajali so po 
teden dni, v vsaki izmeni pa je bilo okoli 60 šolaijev raznih ljubljanskih šol. (Foto; Drago Mohar)

Javno vprašanje šoli v Adlešičih

Dodatna navodila 
za popis zdomcev

S popisom prebivalstva v Jugosla
viji od 1. do 10, aprila bodo zajeti 
tudi delavci, ki so zdaj zaposleni v 
tujini. Popis teh delavcev bo oprav
ljen doma pri njihovih družinah, 
medtem ko bodo tiste, ki so služ
beno premeščeni v tujino — to velja 
za diplomate, razne strokovnjake in 
druge — popisali v jugoslovanskih 
diplomatsko-konzularnih predstav
ništvih v tujini.

Zvezni zavod za statistiko pripo
roča občanom, ki so odšli na za
časno delo v'tujino, da svojim dru
žinam v Jugoslaviji pošljejo do kon
ca marca osebne podatke (priimek 
in ime, rojstni datum, kraj rojstva, 
občina kraja rojstva, narodnost ali 
pripadnost, šolska izobrazba -  naj- 
viga končna šola, poklic, s katerim 
se je ukvarjal pred odhodom v tu
jino, ime države, v kateri je zapo
slen, leto odhoda na delo v tujino).

Občani, ki so odšli na delo v tu
jino z vsemi družinskimi člani, pa 
naj se po priporočilu zveznega za
voda z^asijo v diplomatsko-konzu- 
iarnih predstavništvih v tujini naj
kasneje do 10. aprila, kjer bodo dali 
potrebne podatke za popis.

Zavod 
za statistiko SRS 

Ljubljana

NI NUJNO
da se uredništvo Dolenjskega li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so 
objavljeni na tej strani. -  K pri
spevkom, ki jih pošiljate za ob
javo v našem tedniku, pripišite 
svoj celi naslov, sicer ne pridejo
v poštev za tisk. Na posebne že
ljo pisca lahko ostane njegovo 
pravo ime za javnost tajno (pod
pisali ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor pa je 
pred sodiščem za resničnost na
pisanega odgovoren predvsem 
sam.

UREDNIŠTVO DL

V petek, 5. marca zjutraj, je to
plomer pokazal -  11 stopinj. Kot 
vedno so otroci vozači prišli v šolo 
ob 5.30 oziroma ob 5.50, kakor pri
dejo v vas avtobusi. Nekateri so za
čeli pisati naloge, drugi so se igralu 
Ob 6, uri 20 minut je prišel mednje 
ravnatelj šole in zakričal: „Marš, 
svinje, ven, da vas nikoli več ne vi
dim v tej šoli,“

Eden tistih, ki je pisal nalogo in 
ni takoj zapustil razreda, je bil še 
posebej okregan. Moral je pospraviti 
svoje stvari in iti na mraz. Tam so 
morali otroci ostati, dokler jih niso

Vsaj hvala

okrog 7.15 spustih v razred. Neka
teri so se medtem napotili peš do
mov po 6 kilometrov daleč, ker niso 
mogli vzdržati na mrazu, nekateri pa 
so se zatekli v šolsko drvarnico. 
Deklice so več kot tri četrt ure stale 
zunaj.

Šola naj javno pojasni ta ukrep, 
prav tako pa, zakaj ni odprta mleč
na kuhinja. Svoj čas so si otroci vo
zači prinašali od doma čaj in slad
kor ter si v šoli skuhali nekaj tople
ga, a tega ne delajo več. Zakaj?

PRIZADETI STARŠI 
OTROK

Zbirka ob upokojitvi

za
Jelko

v  zadnjem tednu nam je z denar
no nakaznico poslal za Jelko: Rdeči 
križ Dobravice -  Gradac 231 din.

Pri blagajni DL so prispevali v 
tem času za Jelko: delavci obrata 
tovarne Zmaj v Šentvidu pri Stični 
(zbrala Anica Gamze) 250 din, Ana 
Mervič iz Žabje vasi 10 din, neime
novana profesorica iz Ljubljane 50 
din, Slavka Grublješič iz Brežic 20 
din, Lojzka Zaletelj iz Novega mesta 
50 din, Tony Jelenič, Toronto, Ca- 
nada, 5 dolarjev oz. 74,05 din.

Na žiro račun Dolenjskega lista je 
poslala sindikalna podružnica iz to
varne Novoteks, Novo mesto, 500 
din.

Do ponedeljka, 22. marca do
poldne, je bilo zbrano in oddano na 
hranilno knjižico Jelke Lavrič pri 
DBH Novo mesto že 72.979,03 din. 
Vsem darovalcem: iskrena hvala!

DOLENJSKI LIST

Veselje vsaj 
enkrat na leto
živimo v zakotnem kraju, v vasi 

Radenci ob Kolpi, kjer v vsem letu 
doživimo en sam praznik -  to je 
dan žena. Lepo smo ga praznovali. 
Vse je bilo zadovoljno, med nami so 
bile tudi starejše žene in možje, ki 
so še kar živahno zaplesali.

Ko je to minilo, smo spet sredi 
vsakdanjih skrbi, prepuščeni samirn 
sebi. Začei smo graditi cesto, ki naj 
bi kraj povezala s svetom. Vsak va
ščan je prispeval že 100 prostovolj
nih ur pri delu, ni pa mogoče raču
nati, da bi še naprej toliko žrtvovali 
za dograditev ceste. Moral bi nam 
kdo pomagati, saj smo kme^e že 
tako tepeni z vseh strani. Nihče ne 
veijamc, da res tako dabo živimo.

V naših zakotnili krajih so davč
ne položnice, kijih prejemamo, pra
vi strah. Od kod denar, ko je treba 
kupiti še gnojila in škropiva, ki so 
v s ^  dan dražja. Nič čudnega ni, če 
je mladina vzela slovo in zapustila 
rodne domove. Tudi starši ne želimo 
svojim otrokom trpljenja v odda
ljenih krajih, zato jim ne branimo iti 
na boljše.

Težko je razumeti zlasti živ^enje 
vaške žene. Ogovarjanja ne manjka, 
in če katera zboli, si ne upa poto
žiti, ker kdo pripomni, da .se samo 
pretvarja, češ da ji ne diši težaško 
delo. V tem je tudi vzrok, da mar
sikatera ne gre pravočasno k zdrav
niku. Včasih tudi ne more, ker nima 
potrjene zdravstvene knjižico zaradi 
neplačanih davkov, nima pa denarja, 
da bi pregled plačala.

Dokler je bila še mladina na vasi, 
je bilo lepo. Slišati je bilo petje, a ne 
moremo pomagati, če so mladini 
zrasle peruti in odleteli so kot prički 
iz gnezdu. Naj ljudje vedo, kako se 
nam godi! MARIJA VOLF,

Radenci

Vestnost in pridnost Draga Vla- 
šiča me je spodbudila k pisanju tega 
sestavka, da bi domači in prijatelji iz 
Bele krajine izvedeli za njegovo živ
ljenjsko pot do upokojitve.

1. marca 1971 je bil v Ptuju upo
kojen pomočnik komandirja postaje 
milice Drago Vlašič, rojen leta 1928 
v Bednju pri Črnomlju. Izhaja iz 
skromne 4-članske družine. Marljivi 
oče Jože, ki je lepo skrbel za dru
žino, je naučil tudi Draga raznih de
lovnih sposobnosti, leta 1943 pa je 
padel v NOV. Kot 14-leten dečko je 
postal tudi Drago partizan Ljubljan
ske brigade, ima dve vojaški in eno 
politično odlikovanje, nazadnje pa 
je dobil red dela s srebrnim vencem.

Od leta 1948 dalje so mu mine
vala leta pri milici v Rogaški Slatini, 
v Mariboru, v Poljčah, v Ljutomeru 
in v Kidričevem ter v Ptuju. Ustvaril 
si je družino, rad pa je obiskoval ma
ter Ivano, brata Jožeta ter sestri Mi
mico in Ivanko. Med službovanjem 
se je tudi izšolal. Vedno je bil vesten 
in tovariški, pa tudi odločen kot sta
rešina mlajšim sodelavcem. Na vseh 
delovnih mestih se je znal hitro in 
pravilno uveljaviti.

Skromnost, ki jo je prinesel iz 
rojstne hiše, ga spremlja še sedaj. 
Ptuja se je privadil, slovo od sodelav
cev pa je bilo zelo prijetno in tova
riško.

JOŽE VRABL 
Ptuj

ŽIVILSKI KOMBINAT »2lTO«
LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 154

o b j a v l j a

nasled n ja  prosta  delovna m esta  za nedoločen čas:

ZA DELOVNO ENOTO PE K A R N A  IN SLASCICARN A  
K O Č EV JE

— OBRATOVODJE ZA DELO V PEKARNI

P o g o j  : S red n ja  teh n ična  šola — oddelek  za 
kem ijo  ali VK delavec p ekarske  s troke  s p rakso  
na takem  ali podobnem  delovnem  m estu.

ZA DELOVNO ENOTO -IM P E R IA L « KRSKO

— 2 PREDPECNIKOV ZA DELO V PEKARNI

P o g o j :  VK delavec ali KV delavec pekovske 
str-oke s p rakso  na tak ih  delovnih  m estih ;

— OBLIKOVALCA ZA DELO V PEKARNI

P o g o j  ; KV delavec pekovske s troke  ali p riučen  
delavec s p rakso  na  tak ih  delovnih  m estih .

Novim sodelavcem  nudim o m ožnost n ad a ljn jeg a  izpo
po ln jev an ja  in pomoč pri p re izkusnem  delu, ki tr a ja  
2 do 3 mesece.

O sebne ali p ism ene ponudbe se sp re jem ajo  na u p rav i 
us trezne  delovne enote  do 2. 4. 197L

NABIRALNA AKCIJA ZA INVALIDA RUDIJA

Če kruh delil bi z bratom brat...
Dobri ijudj'e se že spominjajo Rudija Žlajpaha iz Žužemberka: za njegov 

invalidski voziček je doslej zbranih 1.050 din

,J*ošiljam za Rudija Žlajpaha, invalida iz Žužemberka, 50 di- 
naijev za invalidski voziček. Pošlji mu še ti in vedi: za vse je svet 
dovolj bogat in srečni vsi bili bi, če kruh delil bi z bratom brat, a 
prav srčnimi čutili!“ To so besede Nežke Bakšič iz Slavskega laza 
15 pri Vasi na Kočevskem, ki je prejšnji teden poslala Rudiju 50 
dinaijev. Želela je, da bi njene zgornje besede spodbudile še druge 
k človekoljubnemu dejanju, ki naj omogoči Rudiju nakup inva
lidskega vozička.

Nekaj posnemovalcev prvih darovalcev, ki hočejo pomagati Rudiju, je 
bilo tudi v preteklem tednu: delavci obrata tovarne Zmaj v Šentvidu pri 
Stični so mu poslali 250 din, zbrala pa jih je med člani kolektiva Anica 
Gamze. Neimenovana iz Žabje vasi je podarila Rudiju 20 din, sindikalna 
podružnica hotela „Grand Otočec“ pa je zbrala zanj 250 din. Ne
imenovana darovalka iz Novega mesta je^prispevala 20 din, neimenovana 
profesorica iz Ljubljane 50 din, Francka Pavlin iz Novega mesta 10 din, 
Lojzka Zaletelj iz Novega mesta 50 din, Marija Kostanjevec iz Dol. Nem
ške vasi pri Trebnjem 20 din in Olga Erjavec iz Novega mesta 10 din. 
Skup^ so pri blagajni našega lista prispevali za Rudija v preteklem tednu 
našteti darovalci 680 din.

Na žiro račun Dolenjskega lista je poslala „Za Rudija" Danica Ukmar 
iz Štanjela na Krasu 50 din.

Do ponedeljka, 22. marca dopoldne, je bilo za Rudija Žlajpaha zbrano 
1.050 din. Za nadaljnje prispevke vljudno prosimo, vsem dosedar^jim 
darovalcem pa se lepo zahva\jujemo za izkazano pomoč.

DOLENJSKI LIST

»Dolenjski list« 
v vsako družino
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v Sevnici 
že ustanovili 

skupnost '
z  zasedanjem ustanovne skup

ščine je tudi Sevnica v četrtek, 
18. marca, dobila kulturno skup
nost, ki bo pomenila novo uredi
tev kulturnega življenja v občini. 
Najviši organ skupnosti bo 
21-članska skupščina, v katero 
so določili število članov posa
meznih organizacij glede na nji
hov pomen za kulturo. Sprejeli 
so začasen statut in začasen po
slovnik. dokler ne bo sprejet fi
nančni načrt, pa bo delo še vodil 
iniciativni odbor. Finančni načrt 
bodo sestavili, brž ko bo znano, 
koliko bo prispeval občinski 
proračun. Da ima ustanovitev 
kulturne skupnosti, zlasti pa 
večja denarna pomoč kulturi, iz
reden pomen za razvoj kulturnih 
dejavnosti v občini, so poudar
jali tudi na zasedanju ustanovne 
skupščine, ko se je razvila vse
binsko bogata razprava o kultur
nem življenju v sevniški občini

irsc- 
tur-1 
ini. I

NOVA RAZSTAVA 
ANTONA PLEMUA

20. marca zvečer je vodstvo sli
karske kolonije Zagorje-Izlake v 
prostorih Delavskega doma v Zagor
ju ob Savi odprlo samostojno raz
stavo slikarja samorastnika Antona 
Plemlja iz Ljubljane. Prizadevnega in 
nadarjenega slikarja, enega izmed 
pobudnikov za ustanovitev trebanj
skega tabora slovenskih samorastni
kov, bodo s to njegovo razstavo 
prvič bliže ^ z n a l i  tudi ljubitelji 
umetnosti iz Zasavja.

OBOGATENI 
LEVSTIKOV HRAM

V prevodu Rape Sukljetove nas 
Mladinska knjiga (zbirka Levstikov 
hram) seznanja z enim izmed del 
znane angleške pisateljice Char- 
lotte Bronte „Villctte“ . Ce hočemo 
spoznati resnično podobo meščan
ske Belgije v 19. stoletju (v njem pa 
penzionatsko življenje mlade Angle
žinje, ki naj bi sc v tujini naučila 
francoščine, pa doživi pri tem svojo 
veliko, nepozabno ljubezen), sezimo 
po romanu „Villette“ . Poln je razvi- 
narjene domiš^ije, zanosne ljubezni 
in dramatičnih razpletov. Knjigo je 
ilustrirala Nora Lavrin.

AMERIŠKE RAZGLEDNICE
Vid Pečjak je v zbirki Globus 

pred dnevi izdal pri Mladinski knjigi 
svoje .A m erike razglednice**, sprot
ne vtise, popotna doživetja in oseb
na razmiš^anja ob srečavanjih z na
vadnimi Američani. Napisal je 25 
.razglednic** -  z njimi pa nam na 
kar najmanjšem prostoru hoče pove
dati čim več o tej veliki, zanimivi in 
nasprotij polni deželi.

BELOKRANJSKI MUZEJI
V letu 1970 je muzejsjco usta

nove v Beli krajini obiskalo 12.765 
ljudi, kar je nekoliko mar\| kot prejš
nje leto. Zbirke Belokranjskega mu
zeja v Metliki si je ogledalo 5222 
ljudi, medtem ko je Slovenski gasil
c i  muzej, ki je prav tako nastanjen 
v metliškem ^adu , obiskalo 3534 
ljudi. Župančičevo spominsko sobo 
na Vinici si jc ogledalo 4009 ljudi.
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"I)eloviS(Se” kos tan jev Iške vive
bo letoa etioer mirovalo, aato -pa ne 
bo v stalrii galeriji na prostem ijič 
Bjsnj sanimivo.^: 'I’uđi letos pričakuj e~ 
jo vec tleoo oblskovjslčev* s l i 
ki: M v a r d  Kardelj ¥ družbi z Ladom 
Smrekarjem m.ed lanskoletnim obiskom

Dvq skupnosti za en sam prostor
Čeprav bosta imeli belokranj'ski občini vsaka svojo kulturno skupnost, bo-' 

sta morali števi|pe kulturne dejavnosti skupaj načrtovati

v  prvi polovici aprila bo prva seja skupščine črnomaljske kultur
ne skupnosti po ustanovitvi prejšni teden, o kateri smo poročali v 
zadnji številki. Na tej seji bodo obravnavali delovne in denarne 
načrte kulturnih organizacij, na podlagi katerih bodo razdelili 
denar za kulturno dejavnost v tem letu: 286.000 din.

Na ustanovni skupščini so dagog iz Črnomlja. Poleg njega

Milijoni, pa ne na up
Republika je letos pre

pustila kulturnim skupno
stim y celoti prispevek iz 
osebnega dohodka od avtor
skih pravic, patentov in teh
ničnih izboljšav ter stopnjo 
0,5 odstotka republiškega 
davka od prometa blaga na 
uiobno.

Dolenjska, Bela krajina in 
Spodnje Posavje pričakujejo, 
da bodo dobili nazaj od re
publike. več kot 2,5 milijona 
din, posamezne občine ozi
roma kulturne skupnosti na 
tem območju pa:

Novo mesto 1,048.000 
din, Trebnje 105.000, Sev
nica 172.000, Krško
245.000, Brežice 354.000, 
Metlika 105.000, Črnomelj
155.000, Kočevje 232.000 
in Ribnica 120.000 din.

Eno od pomembnih do
ločil republiškega zakona 
pravi, da morajo občine 
same kulturnim skupnostim 
zagotoviti letos najmanj to
liko denarja, kot so dale za 
kulturo lani, in dodati k 
temu še toliko odstotkov, za 
kolikor so povečale prora
čun.

Republika je torej uvo
doma omenjena dohodka 
vrnila občinam pogojno, saj 
bo ta denar prispel iz Ljub
ljane le tedaj, če bodo ob
čine izpolnile z zakonom 
določene obveznosti Mili
joni so dani, pa ne na up.

Pogoj republike je jasen in 
samo enosmiseln: razumeti 
ga je treba tako, kot je obli
kovan, in nič drugače. To 
velja za vse, tudi za obliko
valce proračunske potrošnje 
pri občinskih skupščinah. 
Zato se zdijo nerazumljivi 
namigi iz posameznih občin, 
da bo kultura spet potegnila 
krajši konec. Kdo in v čiga
vem imenu lahko tako samo
voljno podkadi zakonu?

Sindikat družbenih dejav
nosti v novomeški občini je 
med drugim napovedal ogor
čen spopad s tistimi, ki bi si 
dovolili krniti zakon in odre
kati kulturni skupnosti de
nar, ki ji ga zakon zago
tavlja. Po robu pa se jim bo 
postavil še kdo. Kultura 
mora dobiti, kar ji gre.

IVAN  ZORAN

z  BESEDNIMI UTEHAMI NE GRE REŠEVATI KNJIŽNIČARSTVA

sklenili povečati število članov, 
tako da bo skupščina kulturne 
skupnosti štela ne 25, ampak 
27 članov. Na novo so izvolili 
predstavnika Zveze prijateljev 
mladine in spomeniškovarstve- 
ne službe. Hkrati so denarno in 
drugo poslovanje kulturne 
skupnosti zaupali Zavodu za 
kulturo, meneč, da bosta tako 
poslovanje in administracija ce
nejša.

Kot smo že poročali, je pre
vzel predsedniško mesto v kul
turni skupnosti Franc Zu
pančič, glasbeni delavec in pe

so bih v izvršni odbor skupščine 
izvoljeni še:, Janez Dragoš, 
Alojz Cvitkovič, Ivan Štrubelj, 
Ivan Mohar, Lx)jze Kočevar in 
Jože Veselič.

Že na ustanovni skupščini so 
poudarili, da je Bela krajina 
enoten kulturni prostor, zato 
bodo tudi pri črnomaljski kul
turni skupnosti načrtovali de
javnost v tem smislu. Nujno bo 

• treba vsaj sodelovati z metliško 
kulturno skupnostjo, če že ni 
uspelo, da bi za Belo krajino 
ustanovili eno samo kulturno 
skupnost.

Ta podatek o ljudskih knjižnicah v novomeî ki občini je razveseljiv le do
tlej, dokler govorimo o številu, ne pa tudi o dejanskem stanju ljudskih 

knjižnic — Kulturne skupnosti pripravljajo »obliž«

BOGATA KULTURNA TRADICUA NAREKUJE SPODBUDFjN NACRT

Ribnica; kulturna skupnost aprila
Osnutka s ta tu ta  in n ač r ta  dejavnosti p rip rav ljena  — Skupščina kulturne skupnosti bo 
imela 21 članov — Tudi predstavniki k ra jevnih  skupnosti bodo v njej — Posebna skrb

ribniškemu festivalu ob 10-letnici

Predvkioma v drugi polovici aprila se bo v Ribnici sestala usta
novna skupščina kulturne skupnosti, ki bo štela 21 članov. Inicia
tivni odbor za ustanovitev kulturne skupnosti je na zadnji seji spre
jel osnutek statuta' in načrta dejavnosti ter razdelilnik za imeno
vanje delegatov v skupščino KS. V skupščini bodo zastopane vse 
kultumo-prosvetne dejavnosti, večja podjetja in nekatere krajevne 
skupnosti. Po enega člana imenujejo delavska univerza in knjižnica, 
muzej, SZDL, sindikati, mladina, TIS, občinska skupščina dva, po 
enega pa še Inles, Riko, Pletilnica, šole Ribnica, Sodražica in Loški 
potok, glasbena šola ter krajevne skupnosti Loški potok, Gregor, 
Ribnica, Sodražica, Dolenja vas in Grčarica.

Ljudsko knjižničarstvo na Dolenjcem se nikakor ne more od
lepiti z dna slovenske lestvice: niti po urejenosti, niti po številu 
knjig, niti po številu bralcev. 2̂ te v a ,  naj bi dosegli vsaj po eno 
knjigo na prebivalca, je na našem območju že starinski šlager. Kan
ček upanja, da se bo stanje izboljšalo, bo bržkone prinesla že bliž
nja prihodnost: napovedan je zakon o reorganizaciji knjižničarstva, 
ki bo tudi ljudskim knjižnicam (vsaj na papiiju) omogočil zahte
vam časa ustrezen razvoj.

Za boljše razumevanje stanja na 
področju dolenjskega knjižničarstva 
si oglejmo nekaj podatkov iz novo- 
m e^e  občine, kjer je mreža ljudske
ga knjižničarstva še najgostejša in 
tudi potrebe na tem področju glede 
na število prebivalcev največje. 2e 
takoj pa je potrebno pripomniti, da 
so podatki glede števila knjižnic 
malce vznemirljivi Poglejmo, zakaj.

Na spisku jc v novomeški občine 
devetnajst ljudskih knjižnic, dela pa 
jih le trinajst: dve sta deponirani, 
ker še nista dobili prostorov, dve 
preseljeni, ena sploh ne dela, ena pa 
nima knjižničarja. Tako je formalni 
zahtevi po gostoti knjižnic zado
ščeno, potrebam pa ne.

Podatki nadalje navajajo, da ima
jo vse ljudske knjižnice v občini 
31.024 knjig. Lani seje število knjig 
povečalo samo za 2418. Ob tem sili 
na dan nerazveseljiva ugotovitev, da 
imajo vse knjižnice le 2813 stalnih

Za spremUanjc, preučevanje in 
usmeijanje delovanja posameznih 
področy kulturne dejavnosti ima 
kulturna skupnost tudi tri stalne od
bore: odbor za knjižničarstvo, gle
dališko in glasbeno umetnost, odbor 
za likovno umetnost, galerijsko in 
muzejsko dejavnost, varstvo arhiv
skega gradiva, kulturnih spomenikov 
in narave ter odbor za filmsko umet
nost in kinematografijo.

Dok:y obsežen, pogumen in tudi 
zanimiv je načrt dejavnosti kulturne 
skupnosti. Izhaja .iz znane, raz
meroma bogate kulturne tradicge 
Ribnice, čeprav jc bila žal kulturna 
dejavnost v preteklosti pogosto 
kampanjska, nenačrtna. Dokaj 
uspena dosegata sedaj pevska zbora 
v Ribnici in Dolenji vasi, stalna kul
turna ustanova pa je poleg festivala 
muzej. Kulturna dejavnost v občini

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJETJE

AGRARIA, Brežice
i- a /. p  i s u j e

J A V N O  L I C I T A C I J O

/.<1 p rodajo  n as ledn jih  osnovnih  sivdstcv:

— 3 traktorjev Ferguson 35
— 3 traktorjev Ferguson 65 
•— 1 pluga (2-brazdnega)

L icitacija  bo na dvoriSću p«tdjt‘tja . Brožico. Senllo- 
n:u't 72 (pri /e l. postaji), v sredo. :il. n \arca 1971. ob  
}). uri.
Vsi in teresen ti m orajo  p ivd začetkom  hc itac ije  jx)h»žiti 
•v >4otovini varSčino v vi.^ini K ) '.’ vrednosti laklicne 
tene . i
Vse in fo rm acije  o p rodaji osnovnih  sitnlslev posr<‘dir]6 
kom ercialn i oddelek  podjeVia, telvl^on 72-(*.‘i(i.

■ ■■■■Ml..................   ' Mii .rj^M M.«.«

naj v prihodnje temelji na ustvar
jalnosti domačinov -  kulturnih 
skupin in posameznikov -r- in na de
javnosti oz. gostovanjih tujih sku
pin.

Posebno skrb nameravajo po
svetiti festivalu, ki praznuje letos de
setletnico delovanja. Predvsem ga jc 
treba postaviti v drugačne okvire, 
mu začrtati novo, samobitno raz
vojno smer, če naj preraste občinske 
okvire. Načrtov, tudi dokaj drznih, 
imajo s festivalom dovolj.

Osnutek načrta dejavnosti kul
turne skupnosti posveča posebno 
skrb posameznim vrstam umetnosti. 
Na področju besedne umetnosti sc 
bodo zavzemali za ponovno oživitev 
domačih gledaliških skupin, po
skrbeli za gostovanja kvalitetnih

f)rofesionalnih gledališč, organizirali 
utkovno gledališče in literarne sku

pine (v šolah) ter literarne večere, 
marsiM pa bo treba spremeniti, iz
boljšati tudi v konceptu knjižnicc.

Likovna dejavnost zaliteva orga
nizacijo stalnih razstav, domačih in 
tujih likovnikov, čim več primernih 
prostorov za likovne razstave, do
končno ureditev parka kulturnikov 
v gradu. Nujna jc organizacija do
mače likovne skupine, saj je tod do
volj likovnikov -  amaterjev, ne
skromna želja kulturnikov pa jc tudj 
ureditev likovne galerije.

In Sc filmska in etnografska de
javnost. Nujno je vplivati na re-

Pertoarno politiko kinematografov, 
oskusili bodo organizirati filmske 
skupine s tujimi mentoiji v šolah, 

letno gledališče pa lahko izkoristijo 
tudi /a  filmsko gledališče. V muzeju 
je potrebno postaviti novo muzejsko 
zbirko in pridobiti sc Več prostora 
(klet v gradu), poživiti i^jziskovalno 
etnograsko dejavnost, zanimiva pa jc 
tudi zamisel o stalnem festivalu suhe 
robe. I . GRIVF.C

Kaj je z Dolenjsko založbo, 
kaj z njenim uredniškim sve
tom? Ali je njen obstoj upra
vičen, če izda na leto dve do tri 
knjige? Ali je sploh še možno 
govoriti o obstoju, če je dejav
nost založbe zreducirana zgolj 
na ime, odtisnjeno na knjigah, ki 
izidejo pri mariborskih Obzor
jih? Gre nam, Dolenjcem, res 
toliko za tradicijo, nam ponos 
res kaj zraste ob prebiranju take 
knjige, čeprav vemo, da ima Do
lenjca založba bore malo zaslug 
za izid? Ali pa nismo navsezad
nje sami krivi za to, da moramo 
danes govoriti o ubogem odrinie- 
vanem pastorku, ko bi lahko 
imeli založbo, kot je treba?

Dejstvo je, da zal žba že dol
go ni več to, kar bi morala biti, 
da se je začela pot navzdol kma
lu potem, ko smo pokopali okraj 
kot njenega ustanovitelja, in da 
novi ustanovite^ (novomeška 
občina) razen velepomembnih 
ustanoviteljskih pravic od okraja 
ni podedoval kaj takega, kar bi 
bilo založbi posebej v korist. Ker 
založba sama ni bila sposobna 
delovati, tudi zaradi nenehnega 
pomanjkanja sredstev, kar je bilo 
vselej še posebno pereče, so jo 
dajali najprej v „varstvo” Mla
dinski knjigi, nato pa Obzorjem, 
kjer je še zdaj.

Nesmiselno in nedopustno bi 
bilo po vsem tem razmišljati o 
ukinitvi Dolenjske založbe, na
robe pa bi bilo, če bi ustanovi
teljske pravice in vsa bremena, ki 
gredo zraven (dotacye!) poslej 
obdržala samo novomeška ob
čina. Će je založba res dolenj
skega pomena, bi bilo prav pra
vice in bremena sorazrnerno po
razdeliti na druge občine, ki *  
Štejejo za dolenjske v ožjem in 
širšem pomenu besede. Kulturne 
skupnosti so v statutili zapisale, 
da bodo poskrbele tudi za založ
niško dejavnost. Založba je že 
tu, dejavnost pa naj ji omogočijo 
kulturne skupnosti. Mislim, da 
bi bila tudi to ena od izbir za 
ohranitev Dolenjske založbe.

l. Z.

bralcev. Lani so knjižnice obiskali 
20151-krat in prebrali 29683 knjig.

Vzdrževanje ljudskih knjižnic ni 
zavidanja vredno. Lani so dobile: 
73.866 din dotacij, 11.370 din iz- 
posojevalnin za knjige, to pa je bilo 
tudi vse.

Za lanski nakup novih knjig v 
ljudskih knjižnicah so prispevali: r©- 
publiSci sklad 8.000 din, občinski 
sklad za po^eševame kulturnih de
javnosti 8.000 din, ZKPO 4. 174 din^; 
in tri krajevne skupnosti (Mirna peč, 
Šentjernej, Zužemberic) 6832 din.

Za osebne izdatke so knjižnice 
porabile nekaj več kot 50.000 din. 
To je zadostovalo za plače dveh po
klicnih knjižničarjev, ki delata v No
vem mestu. Veliko število nepoklic
nih knjižničarjev je ves ta čas delalo 
zastonj. Za malo denarja malo mu
zike, pravijo, in na področju knjižni
čarstva ni nič drugače. Tu pa je 
bržkone razlog za siceršnjo (ne) de
lavnost večjega števila ljudskih 
knjižnic. ^

Kulturne skupnosti, kot pravijo, 
bodo krivico popravile in amaterske 
knjižničarje nagrajevale. Ze kmalu 
se bo videlo, ali je to samo besedna 
uteha ali dejanski denarni „obliž“.

IVAN ZORAN ,

Veletrgovina Špecerija, Bled

r a z p i s u j e

za gostišče »DOBRČA« na Brezjah
n asled n ja  prt>sta delovna m esta:

1. kutiarica
2. natakarice
3. nekvalificirane delavke

Pouoj pod 1 in 2.: dovr.^*na gostin.ska šola ali 
PK 7. večletno  prakso

S tanovan je  je  ziinotovljeno.
P onudbe poSljite na naslov: V eletrgovina Špecerija . 
Bled. K ajuhova St. :i. do :il. m arca  1971.

T akoj sp re jm em o  v redno delovn«> razm erje

— 5 kvalificiranih ali priučenih 
mesarjev — klavcev ali 
predelovalcev

Osebni dohodek .se o b računava  |X) doseženem  učir>ku. 
Sam ska sUinovunja s«» /.aRotovlJena.
P rijav e  je  treb a  dostav ili na naslov;

MESARSKO P O D JE T JE  TRŽIČ 

. ,i Tržič, Trg »vobode št. 18

KiuulidaH se lahko p rijav ijo  s predh»ž,itvijo ustre/.nih 
:l«»kumentov, iu> «ornj,\ naslov tudi (»sebno.
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Besede občudo
vanja so pri nekom iskrene, pri 
drugem pa samo vaba za naivna 
dekleta. Vabilo na sestanek je 
lahko iskrena želja po prijatelj
skem kramljanju, lahko pa so za 
njim vse drugačni nameni . . .

Ce tvoji varnostni signali od
povedo, če ne boš znala ločiti 
človeka od človeka, dobrih na
gibov od slabih, te lahko čakajo 
težka razočaranja!

Prav tako nevarna kot naiv
nost je tudi lahkomiselnost. Ta 
se igra z nevarnostjo, podaja se v 
najbolj dvomljivo družbo in 
sumljive zabave. Lahkomiselno 
dekle postane kmalu plen neod
govornih moSkih.

Ce boš kdaj dovolila, da boš 
moškim igrača in cenei.a zabava, 
pač ne boš mogla od njih priča
kovati, da bi spoštovali v tebi 
ženo in bodočo mater! Tragični 
so primeri nekaterih deklet, ki 
gredo lahkomiselno „iz rok v 
roko" vse dotlej, ko se ob koncu 
prve mbdosti resnično zaljubijo 
v nekoga, ki bi jih osrečil. Tedaj 
šele spoznajo, da resnične lju
bezni ni brez pravega spošto
vanja, da dekle težko upa na ve
liko ljubezen, če je njena pretek
lost taka, da je fant ne more spo
štovati.

Dobro si to zapomni, saj po
znaš pregovor, da je po toči zvo
niti prepozno!

Marsikaj, kar sem povedal v 
prejšnjem poglavju fantom, ve^a* 
tudi zate, pa naj gre za prebu
jeno radovednost, kar zadeva lju
bezen in spolnost, za nemir in 
težave, ki pri tem nastopajo, ali 
za potrebo po zdravem, razgiba
nem in polnem življenju. Prav 
tako velja tudi za fante marsikaj, 
kar je zapisano v tem poglavju 

‘ dekletom. Enim in drugim sem 
namreč hotel posebej povedati, 
kaj je pomembno za posamezni 
spol, vmes pa je še marsikaj, kar 
velja za oba spola.

Naj ti povem še nekaj več o 
prvi ljubezni!

Prvim sanjam o ljubezni in 
prvim simpatijam bo nekoč 
ilphko prav kmalu, lahko pa šele 

' ^ z  leta!) sledila prva ljubezen, 
prva globlja zaljubljenost v ne
koga, ki ti bo pomenil več kot 
vsi drugi znanci in prijatelji. Tvo
je misli in tvoja čustva bodo 
osredotočena nanj -  komaj boš 
pričakala, da ga spet vidiš in sc 
srečaš z njim. V tvojih očeh bo 
morda pravo utelešenje tvojih 
sanj in pričakovanj. V tvojih 
očeh!

Vsaka zaljubljenost idealizira: 
ljubljeno osebo olepša, povzdig
ne njene vrline in zabriše njene 
slabosti. Pri prvi ljubezni je ta 
idealizacija še posebno močna. 
Ljubljena oseba postane ideal, 
dovršena popobost. Meje med 
resničnim in neresničnim so za
brisane in ne veš več: ali ljubiš 
res tistega človeka, kakršen v 
resnici je, ali le njegovo idealizi
rano podobo.

Kadar mine prva vroča zaljub- 
yenost in z njo val idealizacije, 
spoznaš resničnega človeka z 
njegovimi vrhnami in napakami. 
Lahko je še vedno podoben 
idealu, ki ga iščeš -  in ljubezen 
ostane. Lahko pa je v resnici 
zelo daleč od tvojih pričakovanj
-  in ljubezen ugasne.

Za prvo ljubeznijo boš srečala 
še marsikoga, ki bo v tebi pre
budil naklonjenost in ljubezen
ska čustva. Včasih bo ostalo vse 
le pri „pogledu, nasmehu in be
sedi", drugič bodo srečanja pri
peljala tudi do medsebojne ob
ljube, da sc bosta imela rada in si 
bosta zvesta. Tako sc boš na
učila spoznavati in tehtati ljudi, 
saj boš v času zrele ljubezni 
hkrati s fantom, bodočim mo
žem, izbrala tudi očeta svojim 
otrokom. Taka odločitev pa ne 
sme biti igra na srečo! Sama si 
gotovo želiš, da bi nekoč prišel 
tvoj otrok na svet kot svetla toč
ka v čudežni trikot srečne lju
bezni: mati -  oče -  otrok.

Kaj jc torej za mladost, ki je 
pred tabo, najvažnejše?

Na prvem mestu je prav go
tovo uspešno šolanje, da prideš 
do poklica, da sc usposobiš za 
delo, ki bo temelj tvoje samo
stojnosti in enakopravnosti. Ce 
imaš poklic in z njim delo,'stojiš 
v življenju vedno lahko trdno na 
svojih nogah, pa naj pride kar
koli.

Zraven učenja in delu naj na
polnjuje tvojo mladost tudi zdra
vo razvedrilo! Našla ga boš v
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knjigah in glasbi, v športu in 
vsem, kar te veseli. Veliko ti bo 
pomenila vedra družba tvojih 
vrstnic in vrstnikov. V takem 
prijateljskem krogu nikdar ne 
manjka mladostne razposaje
nosti in smeha, pa naj bo na iz- 
fetu, na plesu ali ob vsakdanjih 
srečanjih.

Glej v življenje z odprtimi 
očmi in veruj vase in v življenje! 
Iz odprte knjige življenja se 
lahko mnogo naučimo, to pa 
nam lahko prihrani tudi marsika
tero razočaranje. Kadar si mlad, 
moraš vedno upati v življenje, saj 
je radodarno do tistih, ki se na
potijo vanj s pogumom, razum
nostjo in samozavestjo.

Pri svojih srečanjih s tistimi, 
ki ti bodo bolj pri srcu, pa misli 
vedno tudi na prihodnost: kadar 
te varnostni signali v tebi opo
zarjajo na nevarnost, znaj reči 
vedno -  prijazno, a odločno -  
NE! Bodi v svojih stikih z ljudmi 
taka, da ti ne bo nikoli nerodno 
odkrito gledati vsakemu v oči! 
Tudi kadar si daleč od staršev, 
ne pozabi na njihove nasvete.

Mladost je priprava na živ
ljenje, hkrati pa, kot pravimo, 
najlepša doba življenja. Poskrbi, 
kolikor je odvisno od tebe — in 
mnogo je odvisno prav od tebe!
-  da bo sreča s teboj!

Tl IN TVOJI STARŠI ■■
„Kar staršem dobrega storiš, ■
to pričakuj na starost sam J
od svojih otrok!" g

Med mladostniki in njihovimi 
starši pride marsikdaj do neso
glasij, ki utegnejo vnesti celo 
hlad in odtujenost v njihove 
medsebojne odnose. Vzroki ta
kih navzkrižij in napetosti so v 
tej dobi drugačni kot v otroštvu.

Vsak mladi človek teži v teh 
letih k večji samt)stojnosti tudi v 
družinskem krogu. Čeprav mu 
po eni strani prija, da so starši 
do njega ljubeči in skrbni kot v 
otroštvu, skuša po drugi istrani z 
vedenjem in besedami nenehno 
dokazovati, da ni več otrok, da 
morajo starši upoštevati tudi nje
govo voljo, da morajo računati z 
njegovo doraslostjo.

Naravni razvoj sili mladost
nika k vedno večji samostoj
nosti: odtod tudi trma, kljubo
valnost in upornost, ki privrejo 
na dan kdaj pa kdaj skorajda pri 
vsakem fantu in dekletu v tvojih 
letih. To seveda skali nekdaj 
ubrano družinsko ozračje, po
vzroča jezo, slabo voljo in 
očitke. Ob tem pa ni hudo le 
staršem, ampak tudi „krivcem"
-  nekdanjim „pridnim otro
kom".

Ce vemo, da izvira tako mla
dostnikovo vedenje iz naravne 
težnje, po samostojnosti in uve
ljavljanju svojega jaza, potem ne 
moremo govoriti o namernih 
krivcih. Resnični krivec je dosti
krat -  nesporazum!

Starši vidijo često svojega do- 
raščajočega otroka mlajšega, kot 
je v resnici. Kar žez noč se je 
otrok spremenil, porasel in po
stal drugačen. V očeh staršev pa 
jc še otrok in tako tudi še rav
najo z njim.

Včasih pa bi tudi mladi, ki so 
se sicer potegnili v višino, v du
ševnosti pa so vendarle še na pol 
otroci, hoteli doseči kar „čez 
noč" vse pravice odraslih in po
polno samostojnost. Radi bi po
drli veljavni hišni red, sami odlo
čali o svojih zadevah in hodili po 
svojih poteh, kot bi to bila samo 
njihova stvar.

Staršem je marsikdaj težko 
prodreti v globino mladostniko
vega doživljanja in ga razumeti. 
Mladi sc v teh letih radi zapirajo 
va.se, ne razkrivajo več staršem 
svojih težav in se ne pogovarjajo 
več z njimi tako odkrito kot 
nekoč. Hkrati pa tožijo: „Starši 
me ne razumejo . . ."

Mladi pogosto čutijo, da jih 
prevelika skrbnost staršev veže 
in omejuje v njihovi težnji po sa
mostojnosti. Radi bi sami odlo
čali o sebi, se postavili na svoje 
noge in delali po svoji pa
meti . . . Starši pa vedo, da sta 
njihov doraščajoči fant ali dora- 
ščajočc dekle komaj prestopila 
prag mladosti, da sta v resnici še 
daleč .od tiste zrelosti in živ
ljenjske izkušenosti, ki sta pogoj 
za varno pot v življenje.

V DIJAŠKEM DOMU NI PROSTO'RA ZA VSE

Srednješolci brez strehe nad glavo
v novomeških srednjih šolah se šolajo dijaki iz dolenjskih, belokranjskih 
in spodnje posavskih občin — Šolanje je odvisno tudi od stanovanja — 

Stiska s prostorom v dijaškem domu naglo narašča
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Predsedstvo občinske konference ZMS Novo mesto je na zadnji 
seji, ki so se je udeležili tudi predsedniki mladinskih aktivov na 
srednjih šolah, predsedniki šolskih skupnosti in predstavniki dija
škega doma, sklenilo daje treba s kratkoročnimi rešitvami povečati 
zmogljivosti Dijaškega doma Majde Šilc, daje  treba v gradnjo ̂ šol 
vključiti tudi izgradnjo dijaškega doma in k temu v to vključevati 
tudi delovne organizacije, da se mora dijaški dom večati v skladu z 
razvojem srednjega šolstva v občini, da je treba zmogljivosti doma 
povečati tako, da bo lahko sprejel 40 odstotkov vpisanih dijakov.

vosti in sluč^nim možnostim, razen 
tega pa odvisna od finančnih mož
nosti staršev. V domu že nekaj let ni 
prostora za vse, iz leta v leto pa od
klanjajo več dijakov, ki se morajo 
znajti po svoje ali pa opustiti misel 

jškili

Dijaški dom v Novem mestu omo
goča mladini s širšega območja Do
lenjske, da se izobražuje v novo
meških srednjih šolah, kar zagotavlja 
delovnim organizacijam sposobne 
kadre. T aka bi moralo biti, vendar v 
sedanjih razmerah to ne drži. V šol
skem letu 1970/71 se izobražuje v 
novomeških srednjih šolah 1753 di
jakov v 68 oddelkih. Izmed teh 
samo 329 srednješolcev stanuje pri 
starših v Novem mestu, vsak dan se 
iz okrog 100 dolenjskih krajev vozi 
v Novo mesto 542 dijakov, ki odha
jajo od doma pred peto uro zjutraj, 
daleč pešačijo, prihajajo v šolo utru
jeni, velikokrat zamujajo pouTc in za
radi prometnih zvez odhajajo iz šole 
pred zaključkom pouka. PO vseh 
preureditvah dijaškega doma v zad
njih letih je sedaj v domu 273 dija
kov, s čimer so skrajno izkoriščene 
zmogljivosti doma. Letos so morali 
odkloniti kar 160 dijakov, ker v 
domu ni prostora.

Skrb za stanovanje srednješolcev, 
ki niso iz Novega mesta, je pravza
prav prepuščena njihovi iznajdlji-

na šolanje v novomeškili srednjih

šolah, kjer vsako leto odpirajo nove 
oddelke.

Ce naj se v Novem mestu izobra
žuje mladina iz širšega območja Do
lenjske, potem je potreben dovolj 
velik dijaški dom, ki bo mogel spre
jeti vse tiste dijake vozače, ki želijo 
in morajo v dijaški dom, ter tiste 
srednješolce, ki zaradi premajhnih 
kapacitet dijaškega doma doslej niso 
mogli v novomeške srednje šole. 
Razen tega je treba v domu zboljšati 
pogoje bivanja tako, da bodo imeli 
gojenci v domovih poleg izobraže
vanja možnosti za rekreacijo.

Vsekakor z reševanjem tega vpra
šanja ni več mogoče odlašati in je 
treba poiskati takojšnje rešitve.

A. V.

»Skozi temo« — do kakšne igre?
»Bela krizantema« se bo predstavila z igro To
nija Vovka »Skozi temo ali devalvirana morala«

Člane mladinskega gledališkega društva Bela krizantema je moralna in 
denarna pomoč ZKPO spodbudila, da so sklenili za to gledališko sezono 
pripraviti kar dve krstni predstavi. Prvo že pripravljajo. Sredi aprila se bodo 
novome3cemu občinstvu predstavili z igro Tonija Vovka, kije o vsebini dela 

'povedal:

„Krizantemovci se zavedamo, da 
bo občinstvo sprejelo to igro zelo 
različno. V njej želim prikazati mla
de v dveh svetovih, ki sta si popol
noma različna, in opozoriti na po
sledice neodgovornosti nas samih in

Priprave na mesec mladosti
Občinske konference ZMS že sprejemajo pro
grame prireditev in mladinskih akcij v maju

v  vseh občinah pripravljajo osrednje mladinske prireditve za dan 
mladosti, ves mesec maj pa bodo potekale različne mladinske pri
reditve in akcije, na katere se mladina že sedaj pripravlja v šolskih, 
delovnih in vaških aktivih. Praznovanja bodo letos povezana s pro
slavami ob 30-letnici vstaje.

V vseh mladinskih akcijah, ki jih 
letos pripravljajo občinske konfe
rence ZMS v mcsecu mladosti, bodo 
letos še v večjem številu sodelovali 
tudi borci in rezervni oficirji, ki 
bodo sadciovali tudi v pripravah in 
organizaciji različnih pohodov, na 
katerih se bodo mladi seznanjali 
tudi s prvinami narodne obrambe.

Novomeška mladina je že sprejela 
okvirni program akcij za mesec mla
dosti, ki obsega: štafeto, ki bo v za
četku aprila, pohod: „Bodimo
vztrajni in aktivni", ki bo v štirih 
etapah, osrednjo proslavo ob dnevu 
mladosti, kjer bodo sodelovali pio
nirji, mladina in borci, zletni nastop 
na stadionu, podelitev priznanj men
torjem in zaslužnim delavcem z mla
dino, priprave in sprejem pionirjev v

mladinsko organizacijo, kar bodo 
spremljala predavanja, partizanski 
večeri, obiski skojevcev, brigadirski 
večeri in drugo, vključevanje v vse 
akcije, ki jih bo organizirala repub
liška konferenca ZMS, ter več šport
nih tekmovanj in kulturnih prire
ditev.

povezanosti z družbo. Besedilo je 
naravno, neizumetničeno, vzeto iz 
vsakdanjega življenja, zato morda 
mnogim ne bo všeč. Tudi igralce, ki 
bodo delo predstavili, vsak dan sre
čujemo na novomeScih ulicah in 
bodo tako rekoč predstavljali same 
sebe. Rešitev je prepuščena občin
stvu, nima dokončno zapisanega 
izida in ga b o . lahko vsak obisko
valec ob razmišljanju oblikoval 
sam,"

Nastopali bodo člani „Bele kri
zanteme", ki bodo hkrati igralci, 
scenaristi, režiserji in avtorji dela: 
Sergio Žižič, Jože Tisu, Romana 
Zelnik, Toni Vovko, Vanja Ilovar, 
Andrej Simčič, Miro Gutman, Vla
do Magnik in Emilija Udovč. Za 
glasbeno spremljavo bo poskrbel 
Marko Švent, kostime in maske bo 
pripravila mentorica Boža Podrgajs, 
lektor bo prof. Jože Škufca.

Ob tem pripravljajo Krizantemov
ci dve presenečenji: novost na sceni 
in prvo številko svojega gledališkega 
lista.

A. VITKOViC

Spet je zmagal Boba
1. »Obriši suze, draga«, B. Stefanovič — 26. gl.
2. »Visoko nad oblaki«, Slaki — 21 glasov
3. »San Bernardino«, Christie — 11 glasov
4. »Kad naš brod plovi«. Novi fosili — 8 glasov

Poklic od jutra do večera \
»V našem poklicu sta potrebni zlasti volja $ 

in veselje,« je povedala Nevenka Jančan ^

Srečal sem jo v knjigarni, kjer 
si je ogledovala knjigo o priprav
ljanju najrazličnejših jedi. V 
kratkem pogovoru mi jc pove
dala o sebi, šoli in svojem bodo
čem poklicu naslednje:

„Po končani šoli sc nisem 
mogla odločiti, na katero šolo sc 
naj vpišem. Hotela sem priti

čimprcj do kruha, veliko izbire 
pa nisem imela. Učitelji so mi 
svetovali, naj poskusim v go
stinstvu, in sedaj sem tju."

Nevenka je doma iz Spahičcv, 
osnovno šolo pa jc končala v 
Vinici. Potem je dobila štipen
dijo pri hotelu „Kandija" v No
vem mestu in sedaj obiskuje 
tretji letnik srednje gostinske 
šole v Novem mestu.

-  Kaj meniš o svojem bodo
čem poklicu?

„Do tega poklica nisem imela 
posebnega veselja in v začetku

sem imela preccjšnjc težave, po
sebno na praksi. Prej sem si to 
delo predstavljala veliko bolj 
enostavno, sedaj pa vidim, da je 
poklic zelo zahteven. Potrebna 
je čistoča, prijaznost do gostov 
in potrpežljivost. Tu se delo ne 
konča ob določeni uri kakor v 
trgovini."

-  Kako pa je v šoli?
„Za pripravo na poklic so 

nam odmerjena samo tri leta. 
Učne snovi je veliko, zato je 
uspešen samo tisti učenec, ki je 
vse leto prizadeven. Po konča
nem pouku v šoli nas čaka še 
praksa v različnih gostinskih 
podjetjih. Tam se težave šele 
začno. Podjetja zahtevajo od nas 
veliko in nekateri izmed nas tega 
ne vzdržijo in izstopijo iz šole. 
Hodim v tretji letnik, to se pravi 
v zadnji, in moram krepko po
prijeti."

-  Ali nameravaš po končani 
šoli ostati tu ali se vrniti do
mov?

„Ju  mi je vedno bolj všeč in 
sedaj me ne vleče nazaj, razen 
tega pa je tu tudi več možnosti 
za zaposlitev. Gostinski poklic je 
preccj naporen in mislim, da si 
bom po končani šoli poiskala za
poslitev v kakšni tovarni."

-  Kakšen smisel ima potem 
obiskovati gostinsko šolo, če boš 
poklic spremenila?

„Solo bi rada končala, da bi 
imela srednjo izobrazbo in bi 
laže dobila drugo zaposlitev, ki 
ne bi bila tako naporna. Tu je 
delo od jutra do večera, brez 
praznikov in prostih dni in veli
ko preslabo plačano. Vsak pač 
teži za boljšim življenjem."

V. D.

Vrstni red najbolj priljubljenih 
melodij sc iz tedna v teden skoraj ne 
spreminja. Ze nekaj tednov, lahko 
bi rekli celo mesecev, so na prvih 
štirih mestih skoraj iste skladbe. Vo
dijo seveda domači Slaki, saj so nji
hove skladbe -  po vaših pismih so
deč -  med najbolj poslušanimi na 
dolenjskem sploh. Največ pisem pa 
je tokrat le bilo za Boba Stefano
viča. Pošiljate mu tisoče pozdravov 
in želja za u ^ eh  (Marjana, Jožica, 
Sonja s prijateljicami, T o m ^  in nje
gova „klapa", Darja in Tinko in 
drugi). Vseh seveda ne moremo ob
javiti, sicer bi potrebovali celo stran.

Opozarjamo vas še, da so v pro
dajalnah s ploščami v prodaji tudi 
najnovejše plošče, med katerimi je 
zlasti veliko skladb domačih pevcev.

Tokrat so izžrebani:
1. Branka Lemovec, Vavta vas 

33, Straža,
2. Franc Avsec, Studenec pri 

Sevnici,
3. Milka Zidar, Stranje, Veliki 

Gaber
Plošče so (parilo Mladinske knjige 

iz Novega mesta.

ZILJ ANI SO SPET GOSTOVALI

Igralska skupina mladinskega 
aktiva v Ziljah je v letošnji sezoni 
pripravila in uprizorila že drugo 
igro. To je bila komedija Branislava 
Nušića „Sum|j'iva oseba". Z njo so 
se najprej predstavili na domačem 
odru, in sicer za 8. marec, v nedeljo, 
14. marca, pa so gostovali v Vinici 
in Dragatušu. V ta dva kraja so šli 
kljub lanskemu slabemu obisku. Ra
čunali so, da bo letos bolje, ker v 
teh krajih ni bilo še nobenega go
stovanja. Toda zmotili so se, tudi 
letos je bil na Vinici slab obisk. 
Igralcem se zdi čudno, da ni bilo na 
prireditev, razen dveh, niti pro
svetnih delavcev, katerih bivši učen
ci so igralci te skupine. Morda me
nijo, da take igralce skupine niso 
sposobne prikazati dobrega dela. 
Res je, da s takim odnosom ne bodo 
zagotovili primernega obiska. Igralci 
sc čutijo prizadete. -  Obisk v Dra
gatušu je bil kljub neogrevani dvo
rani veliko večji. Občinstvo je bilo 
navdušeno. Največ priznanja je po
žel Jože Pavlakovic v vlogi načel
nika Jerotija in Jože Cemas v vlogi 
pisarja Viča.

V nedeljo so gostovali v Gribljah 
in Gradcu, v načrtu pa imajo še ne
kaj drugih gostovanj. Dokazati že
lijo, koliko zmorejo narediti v slabih 
pogojih ob veliki meri dobre volje in 
požrtvovalnosti.

AVSENIKI V HALI TIVOLI

2. aprila bo v Hali Tivoli v Ljub
ljani samostojni nastop kvinteta bra
tov Avsenik. Prireditev se bo pričela 
ob 20. uri in bo trajala tri ure. To 
bo po štirih letih prvi javni nastop 
kvinteta na domačih tleh. Letos 
praznuje kvintet že petnajst let ob
stoja, hkrati pa bo to njegov 4000. 
javni nastop. V programu bodo so
delovali: pevca Ema Prodnik in 
Franc Koren, napovedovalec Teo Li
picer, pihalna godba pod vodstvom 
Vilka Avsenika ter Tone Fornezzi- 
Tof. Vstopnice prodajajo v posloval
nicah Ljubljana transporta v Ljub
ljani (Titova 3), na Vrhniki, Dom
žalah, Kamniku, Jesenicah ter v po
slovalnicah Creine v Kranju, Turist 
agenta v Mariboru ter Izletnika v 
Celju.

IZID „VESELE SOLE"

Po v.-;’'] Slovenijr je 16. marca po
tekalo v okviru Jugoslovanskih pio
nirskih iger tekmovanje v znanju Ve
sele šole, katere organizator je Pio
nirski list. Na osnovni šoli Katja Ra- 
pena v Novem mestu se je za naslov 
šolskega prvaka v znanju potegovalo 
67 učencev od trećega do osmega 
razreda. Ti so razen v tretjem in 
osmem razredu že dosegli prva me
sta na razrednih tekmovanjih. 27. 
razrednih prvakov je že prejelo lepe 
diplome. Mladi tekmovalci so do
kazali, da so se sposobni samostojno 
učiti. Presenetili so z disciplinira
nostjo in vztrajnostjo. Šolski prvaki 
v znanju Vesele šole so postali: 
Leon Matoh za trenji razred. Milan 
Moro za četrti razred. Maja Tovšek
— petirazred, Mitja Pucelj -  šesti 
razred, Alojz Blažič -  sedmi razred, 
Borut Usenik -  osmi razred. Pionirji 
so bili nagrajeni z d^lomami in 
značkami. Vsem, ki so sodelovali, 
bo ostal prijeten spomin na tekmo
vanje. Na naslednjih tekmovanjih 
boao izbrali še občinske, področne 
in republiške prvake v znanju.

Fl o tNAJ
Ta teden sem n a jra je  poslusal(a) melodijo:

Ime in priimek

Kupon št.Rok: 29. marec 71



POTA S polenom pomagal tovarišu

Dežurni 
poročajo

NAGRAJHNA POŠTENOST -  
Po najdeno žensko uro je prišla na 
postajo milice v Kočevju Stanka Je- 
zerački iz Mozlja. Za poštenega naj
ditelja Janeza Bokana, učenca 3. 
razreda osnovne šole, je pustila mi
ličnikom nagrado 60 din.

PRIDRŽANA PRETEPAČA -  
19. marca ob 19.45 sta se v lokalu 
„Metka“ v Kočevju pijana pretepala 
Martin‘Oven iz Rudnika in Tone 
Žnidaršič iz Kočevja. Oba so milič
niki pridržali do iztreznitve, zago
varjala se bosta pa tudi pri sodniku 
za prekrške.

STRELJA^ V GOSTILNI -  19. 
marca ob 20.45 se je 16-letni B. T. 
napil v gostilni ,,Rog“ v Kočevju in 
streljal s plašilno pištolo. Zaradi 
vznemirjanja gostov se bo zagovarjal 
pri sodniku za prekrške.

NAMERNI POŽIG? -  18. marca 
zvečer je nastal požar v baraki Ma
rije Brajdič v Žabjaku. Zgorela je 
baraka, z njo pa vse skromno pre
moženje. Škode je za 10.000 din. 
Poizvedbe kažejo, da gre za nameren 
požig, osumljenca Janeza in Borisa 
Brajdiča pa so po odredbi preisko
valnega sodnika poslali v pripor.- V 
zadnjih nekaj mesccih je to že šesti 
rdeči petelin v ciganskih domovih.

KRADLA V SAMOPOSTREŽBI
— 19. marca popoldne so v novi sa
mopostrežbi Mercatoija na Zagreb
ški cesti zalotili Novomeščanko A. 
K., ki je nabrala za 141 din živil in 
jih skušala odnesti. Tega dne so v 
isti trgovini odkrili še mladoletnico 
C. S., ki je nabrala za 73 din raznih 
predmetov in jih ni nameravala pla
čati.

NEDOVOLJENA PRODAJA -  
Postaja milicc v Trebnjem je prijela 
Ibrahima Velagiča iz Livna zaradi 
nedovoljene preprodaj. Omenjeni 
je v Zagrebli nakupil okoli 50 m bla
ga slabše kakovosti in ga v 3-metr- 
skih zavitkih prodajal po vaseh. 
Sprejemal je tudi naročila za pove
čavo slik za zagrebškega fotografa, 
vendar se je izkazalo, daje bilo tudi 
potrdilo, s katerim se je izdajal za 
fotografovega zastopnika, ne
veljavno. Bla^o so Velagiću zasegli, 
n j^ a  pa prijavili sodniku za pre
krške.

VLOM V Š k o c j a n u  -  v  noči
na 20. marec je bilo vlomljeno v 
Mercatorjevo trgovino v Škocjanu. 
Vlomilec je razbil šipo, se splazil v 
lokal in prebrskal vse predale. Očit
no je iskal denar. Ker ga ni našel, je 
vzel samo nekaj drobiža in 6 čoko- 
Idd

MOPED JE IZGINIL -  19. marca 
zvečer je neznanec odpeljal iz hod
nika stanovanjske hiše Leopolda Ma
rina na Mirni moped modrc barve. 
Vozilo je bilo last Martina Jevšenar- 
ja s Sel, ima pa reg. št. NM 56-682.

Se en  MOPED UKRADEN -  
Rudolf Sever iz Irče vasi pri Novem 
mestu je 19. marca zvečer ugotovil, 
da mu je n ^ d o  odpeljal še neregi
striran moped zelene barve iz gospo
darskega poslopja.

DO IZTREZNITVE ZAPRT -  
Miličniki iz Dol. Toplic so 20. mar
ca popoldne pridržali do iztreznitve 
Salija Jakuboviča iz P odere , ker sc 
je v restavraciji na letališču nepri
merno obnašal in razgrajal.

PRETEP NA NOVEM TRGU -  
Ponoči okrog 23. ure so se 21. mar
ca na Novem trgu v Novem mestu 
stepli Janez Kobetič iz Drežnika, 
Jože Kobetič iz iste vasi, Ivan Težak 
iz Dol. Suhorja in Ibrahim Begano- 
vić iz Pečigrada. Med pretepom je 
bil Beganovič tako hudo poškodo
van, da so nezavestne^ odpeljali v 
bolnišnico. Pretepači bodo pri
javljeni javnemu tožilcu.

Anton Remih iz Stranj in Jože Pirc iz Gornjega Leskovca obsojena na za
porne kazni zaradi kaznivega dejanja na Pokojnem vrhu pri Mrzli planini 

— Remih bo moral do pravnomočnosti sodbe ostati v zaporu

16. avgusta lani je bila na Mrzli planini proslava 25-letnice osvo
boditve, združena s partizanskim srečanjem borcev Kozjanskega 
odreda. Po slavnosti je bila na Pokojem vrhu, malem zaselku pri 
Mrzli planini veselica. Rajanje je trajalo pozno v noč. Mnogi, ki so 
ves večer mimo sedeli pri litru, še vedeli niso, da se je ta večer 
nedaleč od plesišča zgodilo nekaj hudega.

Okoli 22.30, ko so nekateri že za
puščali veselico, sta se za četrt luča
ja od plesišča v medli svetlobi od
daljenih žarnic spoprijela 18-letni 
domačin Anton Trefalt in leto dni 
starejši Jože Pirc, kmečki dclavec iz 
Gornjega Leskovca pri Blanci. Po

ostrih besedali je Pirc udaril Trefalta 
po ustih, nato sta sc zgrabila in pad
la na travo. Okoli so stoli fantje in 
opazovali boj. Ko je Anton Remih, 
23-letni poljedelec iz Stranj, videl 
Pirca, s katerim sta bila prijatelja, na 
tleh, je izpulil nogo veselični mizi in

Železo je pokopalo fanta
Sodišče je ugotovilo, da se Zlatko Tomaševič ne 
bi ponesrečil, če bi odgovoren delovodja preveril, 

ali so železne konstrukcije podprte

Milan Mastikosa iz Krškega je bil pred kratkim na okrožnem 
sodišču v Novem mestu obsojen na šest mesecev zapora, pogojno 
za dve leti, zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Lani 30. julija je nadomeščal za
sebnega obrtnika Alojza Žabkarja 
kot preddelavec in vodja del pri či
ščenju in pleskanju kovinskih kon
strukcij, ki so jih Žabkaijevi delavci 
opravljali v podjetju Kovinarska v 
Krškem.

Mastikosa je dvema mladolet
nima, nekvalificiranima in še ne
veščima delavcema, Zlatku Tomašc- 
viču in Jožetu Belincu, odredil delo 
na dveh pokonci postavljenih kon
strukcijah, težkih po 300 kg. Na 
čiščenje tega železa ju je poslal, ne 
da bi prej preveril, ali stojita kon
strukciji dovolj trdno.

Ker sta bili konstrukciji podprti 
le z ene strani, sc je tista, na katero 
je splezal Beline, prevrnila in podrla 
še sosednjo, na kateri je delal Toma
ševič, in tega fanta pokopala pod se- 

• • • • • • • • • • •

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Z Doba na vlom
32-letni Zvonko Kete iz Maribora 

je bil 26. oktobra lani odpuščen iz 
KPD Dob, kjer je prestajal kazen, še 
isto noč pa je vlomil v Dobovi v 
trgovino brežiškega podjetja „Krka“ 
in vzel nekaj denarja ter predmetov 
v skupni vrednosti približno 400 
din.

Za to dejanje je 17. marca sedel 
na zatožno klop novomeškega 
okrožnega sodišča, kjer je bil obso
jen na leto dni strogega zapora. Pri 
odmeri kazni je sodišče upoštevalo, 
da je bil Kete do zdaj zaradi podob
nih dejanj že trikrat kaznovan, da je 
storil dejax\je neposredno po odho
du z Doba, pa tudi to, da ni imel od 
česa živeti, daje dejanje v ccloti pri
znal in da je v Dobovi ukradel prav
zaprav majhno vrednost.

boj. Hudo ranjenega Zlatka so nalo
žili na avtomobil, vendar je izdihnil 
že med prevozom v bolnišnic.

Pri odmeri kazni je sodišče upo
števalo dejstvo, da Mastikosa sploh 
ni imel kvalifikacij za vodenje del, 
kot so jih v Kovinarski opravljali 
Žabkaijevi delavci, čeprav je hkrati 
res, da je taka dela vodil že nekaj 
let.

udaril« njo Trefalta po glavi. Trefalt 
je po udarcu obležal, Pjrc in Romih 
pa sta jo malinila domov. Naslednji 
dan okoli 10. ure je Trefalt umrl v 
cejjski bolnišnici.

Okrožni javni tožilec v Novem 
mestu je Remiha obtožil naklepnega 
uboja. Pirca pa, da jo sodeloval v 
pretepu, pri katerem je bil Trefalt 
ubit. Tragični dogodek s Pokojnega 
vrha je dobil epilog 18. marca na no
vomeškem okrožnem sodišču pred 
senatom peterico, ki mu je predse
doval sodnik Janez Pirnat.

Obtožena Remih in Pirc sta so za- 
govaijala, da sta bila tisti večer zelo 
pijana, Remih pa je tudi trdil, da jo 
zamahnil, ne da bi vedel po kom, 
češ da Trefalta sploh ni poznal. Šte
vilne zaslišane priče, ki so dogodek 
videle, zlasti pa trije otroci, ki so 
pretep videli od blizu, so sodnikom 
podrobneje opisali potek dejanja in 
potrdili, da sta bila obtoženca tisti 
nedeljski večer precej majavih nog.

Tožilec jo v zaključnem govoru 
predlagal senatu, naj obtožencema 
sodi po obtožbi, medtem koje zago
vornik poudaril, da v Remihovem 
dejanju ni možno zaslediti naklepa, 
ampak ga jo treba obravnavati zgolj 
kot dajanje s hudo telesno poškod
bo, in je v tem smislu predlagal tudi 
prekvalifikacijo. Sonat je ugotovil, 
da je zagovornikov predlog za pre
kvalifikacijo sprejemljiv in jo to upo
števal tudi pri odmori kazni. Anton 
Remih jo bil obsojen na 5 lot stro
gega zapora, Jože Pirc pa na 10 mc- 
secev zapora. Remih bo moral prav
nomočnost sodbe počakati v pre
iskovalnem zaporu.

Černigoju so zvišali kazen
Vrhovno sodišče SRS je kazni, ki jo je bivšemu 
šefu obračunskega oddelka v sevniški Kopitarni 
izreklo okrožno sodišče v Novem mestu lani no
vembra, pribilo še devetnajst mesecev strogega

zapora

Skrivnostno izginotje skoraj 100.000 din iz blagajne sevniške 
Kopitarne v noči na 15. julij 1969 je bilo dokončno pojasnjeno 
lani 4. novembra na novomeškem okrožnemu sodišču, obtoženi 
Rihard Černigoj, bivši šef obračunskega oddelka v Kopitarni, pa 
obsojen: zaradi grabeža denaija na pet let strogega zapora, na leto 
dni in tri mesece strogega zapora pa zaradi zlorabe uradnega polo
žaja in poneverbo uradnih listin. Skupna kazen je bila torej; šest let 
in tri mesece strogega zapora. potrdilo, izreklo Černigoju enotno

kazen: osem lot strogega zapora.
Pritožbo zagovornika je vrhovno 

sodišče SRS v celoti zavrnilo.
Z razsodbo vrhovnega sodišča 

SRS je bil postopek zoper Riharda 
Černigoja, ki jo po razsodbi okrož
nega sodišča od lanskega novembra 
ostal v priporu, pravnomočno 
končan.

Zoper sodbo okrožnega sodišča 
sta se pritožila okrožni javni tožilec 
in zagovornik v imenu obtoženega. 
Tožilec sc je pritožil zaradi odločbo 
o posameznih kaznih, zagovornik pa 
zaradi odločbe o krivdi glede gra
beža v Kopitarni, kar je podprl z 
domnevo, dajo sodišče zmotno ugo
tovilo dejansko stanje.

Vrhovno sodišče SRS je nedavno 
poslalo sklop okrožnemu sodišču v 
Novem mestu, iz katerega je raz
vidno, daje doloma ugodilo pritožbi 
javnega tožilca. Tako je po prvem 
sodišču izrečeno kazen pet let stro
gega zapora za grabež v Kopitarni 
zvišalo na šest let in šost mosocev 
strogega zapora ter ob upoštevanju 
vseh drugih kazni, ki pa jih je samo

SENOVO: TRČENJE V OVIN
KU -  11. marca popoldne se je pri
petila na ostrem in nepreglednem 
ovinku nesreča, v kateri sta trčili vo
zili I<'ranca Hlastana iz Reštanj^ ki 
je začasno v Nemčiji, in Alojza Zva
ra iz Reštanja. Škode je za okoli 
4000 din.

SENTLENART: SMRTNA NE- 
SRECA -  Franc Bogovič iz Sent- 
lonarta se je 12. marca popoldne 
peljal s kolosom iz Arnovih sel proti 
Brežic am. V Gor. Lenartu je nena
doma zapeljal z asfalta na gramoz in 
padel. Poškodoval so jo tako hudo, 
da so ga odpeljali najprej v brežiško, 
nato še v zagrebško bolnišnici, kjer 
pa jo naslednji dan umrl.

ARNOVO SELO: AVTO NA 
STREHI -  Jožo Pregrad iz Dol. 
Skopic so jo 14. marca dopoldne 
peljal z avtom iz Artič proti Sp. Po- 
hanci. V Arnovem selu ga jo na rav
nini začelo zanašati, zavozil je na 
rob cesto in v jarku obstal na strehi. 
Podrl jo tudivstobor in vrtno ograjo. 
Voznik jo bil laže poškodovan, ško
de pa jo za okoli 1000 dinarjev.

SENOVO; PESEC POŠKODO
VAN -  18. marca popoldne jo
Anton Sarlah iz Železnega pri Pod
sredi nenadoma prečkal cesto, pri 
tem pa ga je zadel voznik osebnega 
avtomobila Jože Kink iz Brestanice. 
Ponesrečenega pešca so odpeljali v 
brežiško bolnišnico.

POLEDICA NA SUTNEM VRHU
-  Voznika traktorja s prikolico 
Albina Lekšota iz Vel. Podloga je 5. 
marca popoldne na poledeneli cesti 
v klancu zaneslo, da se je prevrnil. 
Pri tem sc jo traktorist poškodoval, 
škodo pa jo za 9000 dinarjev.

d v a  DOBOVCANA TRCILA -  
7. marca dopoldne sta na zoženem 
in za.snožcnom ccstišču v Trnju pri 
Brežicah trčila voznika osebnih 
avtomobilov Anton Jurkas in Peter 
Močan, oba iz Dobove. Na vozilih jo 
škode za 6000 din.

IZSILJEVANJE PREDNOSTI -  
7. marca popoldne sc je pripetila 
prometna nesreča v Mostecu. Ante 
Pordejič iz Omiša jo iz Dobove vozil 
proti Brežicam, z desne pa jo po 
poljski poti pripeljal z avtom Ivan 
Sočen iz Mosteca in izsilil prednost. 
Kljub zaviranju sta trčila. Laže po
škodovani sta bili dve sopotnici, na 
obeh vozilih pa bo potrebno 10.000 
din vložiti za popravila.

GOR. PIJAVSKO: ZASNEŽENA 
CESTA -  7. marca popoldne jo voz
nika dostavnega avtomobila Jožeta 
Žuljeviča iz Celja na cesti pri Gor. 
Pijavškem zaradi snega zaneslo, zato 
je prišlo do trčenja z vozilom Domi
nika Bratoža iz Novega mesta. Stiijo 
sopotniki so bili poškodovani, na 
vozilih jo za 7000 din škode.

ZAVIRAL NA SNEŽNI CESTI -
9. marca dopoldne je prišlo do trče
nja v Bregah pri Krškem. Tovornjak 
Ivana Judeža iz Breg in osebni avto 
Draga Pinoze iz Krškega sta se zale
tela, ker je Pinoza na zasneženi cesti 
zaviral. Vozilo bo popravil za okrog 
9500 din» 

b o Cn o  t r č e n j e  v KRSKEM
-  10. marca zjutraj je prišlo do boč

nega karambola na Rostoharjev! 
cesti v Krškem. Tovorni avto Leo- . 
polda Jaškovca iz Vodenic je vozil ' 
počasi, ker .so ravno posipavali pole-' 
denelo cesto, z Vel. Trna navzdol pa 
je z osebni avtom pripeljal Anton 
Petelin z Nemške gore. Vozili sta 
trčili, gmotna škoda pa zna.ša 2000 
dinarjev.

TOVORNJAKA STA TRCILA -  
Bogomir Longar iz Rumanjo vasi je
18. marca vozil tovornjak iz Žužem
berka proti Zagradcu. Pri Poljanah 
je v nepreglednem ovinku naproti 
pripeljal tovornjak Ljubljanskih mle
karn, ki ga je vozil Rudolf Zajc iz 
Bičm. Ko jo slednji zavri, je vozilo 
zaneslo v drug tovornjak. Zajc in so
potnik Jože Hočevar sta so laže po
škodovala, gmotne škode pa je za
30.000 din.

NESRECA PRI UCENJU -  18. 
marca popoldne je Ivan Rošetič z 
Malega Slatnika v Jerebovi ulici v 
Novem mestu obračal tovornjak 
pod vodstvom inštruktorja, med ; 
obračanjem pa jo zadel v parkirano 
„škodo" Katjuše Borsan. Škodo je 
samo za 500 din.

CIKAVA; DEKLICI STA SE 
USTRASILI — Mjrko Cvelbar iz-Ma
lone pri Kostanjevici seje 18. marca i 
popoldne peljal z opel rekordom j  

proti Ratožu, ko jo pri Cikavi dohi- i 
tol dve deklici. Z zvočnim signalom , 
ju je hotel opozoriti, da proliitova, ; 
medtem pa sta .se ustrašili in stekli i 
čez cesto. Voznik jo zavil na drugo ' 
stran, da bi ju no zbil na tla, pri tem j 
pa jo avto zaneslo s cesto. Trčil je v , 
telegrafski drog in obstal na trav- ! 
niku. Škodo je za 6000 din.

SEMiC; NARAVNOST V AVTO :
-  Boris Markovič iz Podturna je 18. 
marca zvečer vozil s fičkom iz Ga
bra proti Semiču, ko jo v Vavpčji 
vasi ustavil. Tedaj je pridrvel fičko i 
Semičana Radmila Pavloviča, ki je 
trčil v osvetljeno Markovičevo vo
zilo. Škodo je za 35O0 din.

GOR. STRAŽA: NI IZPELJAL 
OVINKA -  Jože Smajdok z V r h a ^  
pri Podljubnu sc jo 19. marca popol- i 
dno pripeljal v križišče pri Gor. Stra- I 
ži z neprimerno hitrostjo. Ovinka ni j 
zmogel, zapeljal pa je poprek in zbil l 
na tla kolesarja Bolo Juda. Padec je | 
ostal brez poškodb, na ličku pa so I 
potrebna Ic neznatna popravila.

TRCENJE v  t e m i  -  Mirko Za- j 
lokar iz Straže jo 19. marca zvečer  ̂
na Brodu prehiteval vozilo, koje na- j 
proti pripeljal avto Jože Tratnik iz j 
Broda. Zalokar in Tratnik sta trčila, , 
tako da je škodo za 6000 din.

Brzovlak povozil pešca

9. marca ob 21.36 je na zava- i 
rovanem cestno-železniScem - 
prelazu v Krškem brzovlak z 
električno lokomotivo do smrti 
povozil pešca Vilija Semeca iz 
Krškega. Ta je zapornice obšel 
in hotel prečkati progo, toda 
vlak je bil hitrejši. Spet nepre
vidnost, ki je bila plačana z živ- ! 
ljenjem.

Družinska tragedija
Sodišče ugotovilo, da je ljubljanskega voznika 

že sama izguba žene dovolj prizadela

Na sedem mesecev zapora, pogojno za dve leti, je bil prejšnji 
teden na novomeškem okrožnem sodišču obsojen Jože Kelbel iz 
Ljubljane.

Lani 17. maja je vozil osebni 
avtomobil po avtomobilski cesti 
Ljubljana-Zagreb in je pri Brezi ne-

Erevidno in s preveliko hitrostjo pre- 
itel neko vozilo. Ko sc je vračal na 
desno polovico ceste na desnem 

ovinku, je izgubil oblast nad vozi
lom, da ga je prek leve polovice cc- 
ste zaneslo v obcestni jarek.

Posledice so bile hude in žalost

ne: Kelblova žena je bila težko ra
njena in je po nekaj dneh podlegla 
poškodbam v novomeški bolnišnici, 
nSi je bila huje ranjena, tast in tašča 
pa laže.

Kelbel je dejanje povsem priznal. 
Poleg tega mu je sodišče štelo v olaj
ševalno okolnost dejstvo, da ga je iz
guba žene pri vsem tem še najbolj 
prizadela. Kajpak je vse to vplivalo, 
da je dobil samo pogojno kazen.

VAŠA BANKA JE
DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA NOVO MESTO
S podružnico v KRŠKEM in ekspoziturami v METLIKI in TREBNJEM
Z A  V A S

#  nudim o najugodnejšo  obres tno  m ero  n a  h ran iln e  v loge in  d ev izne  ra ču n e  — 
od G do 7,5 odst.

#  da jem o  k red ite  za s tanovan jsko  izgradnjo , pospeševanje  km e tijs tva , ob rti in 
tu r izm a na podlagi nam enskega v a rčev an ja

#  vodim o žiro račune  obćanov
#  vodim o dev izne raču n e  občanov
#  op rav ljam o  dev izn o -v a lu tn e  p>osle, od k u p  in  p rodajo  v a lu t
#  odobravam o k ra tk o ro čn e  in  dolgoročne k red ite
#  op rav ljam o  tud i vse d ru g e  b ančne  posle

Z au p a jte  nam  svo je  d en a rn e  posle! O p iav im o  jih  h itro , na tančn o  in  zaupno  pod 
na ju g c^n e jš im i pogoji.

Poslužite se hranilne službe, ki jo za vas opravljajo tudi vse pošte na območju 
banke inr kmetijske organizacije: kmetijska zadruga Žužemberk, Novo mesto, 
Trebnje, Metlika in Agrokombinat Krško.

Zakrivil smrt na prepovedani vožnji
Ugotovitev okrožnega sodišča v Novem mestu: Peter Sever iz Velikega 
Gabra je na dan mrtvih 1969 prehitro in neprevidno vozil moped proti že

lezniški postaji in zato zbil Lovrihovo

Peter Sever iz Velikega Gabra jo 1. novembra 1969 z neregistriranim 
mopedom, ki ga je vozil brez vozniškega dovoljenja in izkušenj po meter in 
pol šiioki stezi proti železniški postaji v Velikem Gabru, zbil 76-letno in 
skoraj glugo Ano Lovriha, kije šla od postaje in med hojo gledala v tla.

I.ovrihova je kasneje za poškod
bami, ki jih je dobila pri padcu, 
umrla, Severja pa je spravila na za
tožno klop obtožba, da je storil
hudo kaznivo dejanje zopor splošno 
varnost po členu 273/V v zvezi s 
čk:nom 271/1 in III kazenskega za
konika. Letos 16. marca seje  zago

varjal na novomeškem okrožnem so
dišču.

Sodišče je ugotovilo, da Sever za 
zatožno klop ni novinec. 2o kot 
mhdoleten fant je pri.šcl večkrat 
navzkriž z zakonom, za kiir so mu 
izrekli vzgojni ukrep. Pa tudi sicvr jo 
bil v postopku pri sodniku za pre

krške zaradi prometnih prekrškov in 
nato pri občinskem sodišču v Treb
njem kot polnoleten kaznovan za
radi dveh težjih ka/.nivih dejanj.

Okrožno sodišče mu je za deja
nje, storjeno 1. novembra 1969, pri
sodilo o.sem mesecev zapora, ob 
upoštevanju kazni s sodbo občinske
ga st)dišča v Trebnjem pa mu je od
merilo skupno kazen leto dni in dva 
meseca zapora. Kajpak ta kazen ne 
bo pogojna, čo bo taka postala prav
nomočna. NOVI MESTO

I



MLADINSKA KNJIGA

izšla je knjiga

ERICHA VON DANIKENA

NAZAJ K ZVEZDAM
M edtem  ko se po svetu  n ad a lju je  ra zp rav ljan je  o 
trd itv ah , ki jih  je  postavil D aniken  v svoji prvi 
knjigi SPOMINI NA PRIHODNOST, je  izšla n je 
gova d ruga  kn jiga

NAZAJ K ZVEZDAM

Svojo trd itev , da so b itja  z d rug ih  p lanetov  in 
osončij ob iskala  naše p rednike, podpira  E n ch  von 
D aniken z novim i dokazi in viri, štev iln im i ilu 
strac ijam i in fo tografijam i.

Z zan im an jem  ali dvom om  sledim o v knjigi p re 
senetljiv im  pojavom  iz p retek losti, ki pni a v to r 
jevem  m nen ju  nezm otljivo  kažejo  fx>l nazaj k 
zvezdam .

K njiga  NAZAJ K ZVEZDAM je  vezana v p la tno  in 
o p rem ljena  s šč itn im  ovitkom . S tan e  40 dm . P rav  to 
liko s tan e  tud i p r \ 'a  D anikenova kn jiga  SPOMINI NA 
PRIHODNOST.

K njig i lahko k u p ite  v vseh k n jig a rn ah , naročite  pa pri 
zastopnik ih  in p>overjenikih na  šolah, pri akv iz ite rjih  
ali nep>osredno pri založbi M lad inska knjiga, L ju b lja 
na, T itova 3, s priloženo naročilnico.

_ in'j;

NAROČILNICA — DL

Podpisani(a) ....................................................................................

N atančen  naslov ........................-..................................................

Zaposlen(a) pri ..............................-.................................................

N aročam  delo E. von D anikena:

NAZAJ K ZVEZDAM za 40 dm  

SPOMINI NA PRIHODNOST za 40 din

Knjig,Q(i) bom  ,plačal(a) — naen k ra t — v zaporednih  
m esečnih obrokih  po 40 d in  — takoj po p re jem u ra ču 
na in položnic na tekoči račun  M ladinske knjige, L ju b 
ljana , 501-130 1.
N eustrezno prečrta jte !

D atum ; Podpis;

CARGO:
NOV REKORD 

IN BRONASTO ODLIČJE
Na letošnjem izredno uspešnem 

zimskem državnem plavalnem pr
venstvu, ki je bilo v Zagrebu prejšnji 
teden, je od krških plavalcev nejveč 
dosegel Franc Čargo, kije na 400 m 
kravl osvojil tretje mesto in postavil 
nov slovenski rekord v času 4:35,6. 
Ce vzamemo v poštev, da delajo 
krški plavalci v izredno slabih pogo
jih, je dosežek Franca Čarga toliko 
več vreden. Na tem tekmovanju so 
imeli največ uspeha plavalci, ki ima
jo zimske bazene! 2.

PIONIR OSVOJIL 
PRVO MESTO

Kegljaška ekipa novomeškega Pio
nirja je zasluženo osvojila naslov 
dolenjskega prvaka v kegljanju. V 
zadnjem kolu so pionirjevci porazili 
novomeško Iskro in tako ušli drugo
uvrščeni novomeški Krki za dve 
točki. V zadnjih dveh srečanjih so 
bili doseženi naslednji izidi: Iskra : 
Pionir 4685:4918 (Badovinac 824 — 
Barbič 848) in Partizan (Žužem
berk) ; Partizan (Sevnica) 
4718:4485 (Nose 836 -  Požek 
801). Končni vrstni red: 1. Pionir 
31,2. Krka 28, 3. Železničar 21,4, 
Žužemberk 21, 5. Krka 19, 6. Celu- 
lozar 17, 7. Iskra 13 in 8. Partizan 
(Sevnica) 8 točk. j. MRZLAK

ZMAGI ZA SENOVO 
IN BRESTANICO

V telovadnici brestaniške osnovne 
šole je bilo letošnje prvenstvo osnov
nih šol krške občine v orodni telo
vadbi. Pri pionirjih je zmagala OŠ 
Senovo, pri dekletih pa OŠ Bresta
nica. Nastopilo je blizu 110 tekmo
valcev. Rezultati: pk»niiji p>osamez- 
no -  1. Kerin (OS Senovo) 28,50, 
2. Pečnik (Krško) 27,75, 3. Kun.šek 
(Senovo) 27.70 -  ekipno: 1. OŠ 
Senovo 136,30, 2. OŠ Krško
135,05, 3. OŠ Senovo II 125,70 itd.

Pionirke: 1. Maslovarič (Bresta
nica) 28,0, 2. Vodopivec (Kr.) 
27.75, 3. Grilc (Br.) 27.25. Ekipno: 
1. OS Brestanica 133,80, 2. OŠ 
Krško 129,60, 3. OŠ Senovo
129,40 itd. L, HARTMAN

NAŠ RAZGOVOR

Kmečki otroci v ospredju
V Kostanjevici si najbolj želijo šolsko igri
šče in telovadnico — Aktivnih je 84 učencev

MARTINA STRAJNAR, 
mentorica šolskega športnega 
društva na osnovni šoli v Kosta
njevici, je končala srednjo šolo 
za telesno kulturo v Novem me
stu. Pred leti je bila tudi aktivna 
športnica, saj je igrala odbojko, 
pa tudi telovadila je. Nastopila je

v gimnastični vrsti TVD Parti- 
zan-Maribor, ki je osvojila naslov 
državnega mladinskega prvaka. 
V zadnjem času se je v glavnem 
posvetila vzgoji mladih, saj uči v 
Kostanjevici in v Podbočju.

— Kaj vas je zadnje čase naj
bolj razveselilo?

„Obisk svetovnega prvaka in 
olimpijskega zmagovalca Mira 
Cerarja, ki je na naši šoli zapustil 
močan vtis,“

-  V kakšnih pogojih delate v 
Kostanjevici?

„Ne morem se pohvaliti, saj 
nimamo telovadnice niti šolske
ga igrišča. Za igrišče so začeli že 
orati, zato upam, da bo jeseni 
nared. S telovadnico pa je neko
liko težje, vendar sem prepri
čana, da jo bomo do prihod
njega šolskega leta že imeli “

-  Ali imajo učenci veselje 
delati v ŠŠD?

„Ker niti dobro ne vedo, kaj 
se pravi delati v dobrih pogojih, 
radi delajo. Ce jih bomo več 
vodili haokrog, pa bodo postali 
malodušni, saj drugje delajo v 
zelo dobrih pogojih.“

-  Zakaj se najbolj navdušu
jejo?

,,Naši učenci delajo v šestih 
sekcijah; fantje se najbolj navdu
šujejo za nogomet, dekleta pa za 
rokomet,**

-  Koliko delovnih članov 
imate?

„Aktivnih je 84; razveseljivo 
je, da se za šport posebno zani
majo tudi kmečki otroci, ki so 
zelo vztrajni in borbeni. Tudi 
stara jim pri njihovih nagnjenjih 
preveč ne nasprotujejo.**

-  Kaj želite, da bi se najprej 
uredilo?

„Rada bi dobila pomoč, ker 
zaenkrat delam sama! Za boljši 
razvoj našega društva pa so po
trebni osnovni pogoji, ki sem jih 
že naštela. V prvi vrsti so: igri
šče, telovadnica in denar,'*

-  Kdo vam pomaga z denar
jem?

,,Živimo od članarine jn po
moči; ki jo nam daje šola. Ž d  v 
Kostanjevici nimamo večje de
lovne organizacije, ki bi nas lah
ko podprla.** S. DOKL

KRITIČNO STANJE V NOGOMETNEM KLUBU

Plat zvona za Belo krajino!
Ali bo Bela krajina morala izstopiti iz druge republiške lige? — Ob 40-let- 

nici nogometa v Beli krajini konec nogometne dejavnosti?

Nogometaši Bele krajine iz Čr
nomlja so začeh s treningom za spo
mladanski del prvenstva zelo pp.zno, 
čeprav se prvenstvo prične že to 
nedeljo. Da bi zvedeU za vzroke za
kasnitve, smo poiskali sekretarja 
kluba Staneta Movrina, ki nam je o 
tem povedal naslednje: „S treningi 
smo začeli tako pozno zato, ker 
nismo vedeli, ali bomo nadaljevali s 
tekmovanjem ali ne. Glavne težave 
so z denarjem. Obljube so, toda 
dejanj ni. Na občini nas pošiljajo od 
vrat do vrat, nikjer pa nam ne dajo 
točnega odgovora. Mi pa si želimo, 
da bi nam povedali, ali bo denar ali

NIKDAR V ZADREGI
hladilnik gorenje je več

samopostrežba
shramba
minibar

HLADILNIKI

H 7 1 5  1 3 5 L  
H 7 21  2 3 0 L 
Hynv 1 7 5 L  
H 72B  2B O L

tropasOvno hlajenje

î zgomji pas hladilnika 
-super hlajenje pod-18®C

] srednji pas hladilnika 
' -vlažen hlad za jedila

j spodnji pas hladilnika 
*. -zmeren hlad za živila

g j T T L E J L f E

ga ne bo. Zdaj, ko je Bela krajina 
prišla tako daleč, si verjetno nihče 
ne iupa reči -  ne.. Denarja pa nam 
tudi nihče ne da! Saj imamo pred 
začetkom tekmovanja blizu 2500 
din dolgov. Potrebovali pa bi naj
manj še 20.000 din, kar bi bilo ko
maj dosti za životarjenje.

Ta teden bom šel k predsedniku 
občine in zahteval določen odgo
vor: DA ali NE? Ce bo denar, bo 
vse teklo lepo naprej, če ga pa ne 
bo, potem pa vemo, kaj je treba 
storiti.**

So še kakšne novosti v klubu?
,,Imamo tudi težave z igralci. K 

Rojakom je odšel vratar Žunič, Gra
hek, R. Petrovič, Stanič in V. Weiss 
pa so prenehali igrati, tako da sedaj 
lahko računamo samo na 13 do 14

V nedeljo sta se v prijateljski no
gometni tekmi pomerili enajsterici 
Bele krajine in novomeškega Elana. 
Domačini so bili boljši in so pre
magali Novomeščane s 5:0. V mla
dinskem srečanju pa so zmagali Ela- 
ijovci s 4:2.

igralcev. Opažam, da zaradi negoto
vosti nogometaše mineva volja do 
igranja.**

Stanje pri nogometaših Bele kra
jine je nazavidljivo. Naše mnenje je, 
da bi odgovorni na vsak način mo
rali najti vsaj toliko denarja, da bi 
Bela krajina še naprej ostala v tem 
tekmovanju. Ne bi bilo prav, da bi 
ob svojem 40-letnem jubileju do
živela žalosten konec,“

TONE LATERNER

DVAKRAT NAJBOLJŠI 
BREŽICAM

Občinskega košarkarskega prven
stva se je udeležilo šest ekip. Tek
movanje jc organiziralo šolsko šport
no društvo na osnovni šoli bratov 
Ribarjev v novi telovadnici. V obeh 
konkurencah so zmagali Brežičani. 
Mo3ti: 1. Brežice, 2. Artiče, 3. 
Cerklje. Rezultati: Brežice : Artiče 
30:5, Brežice : Cerklke 23:12 in 
Artiče : Cerklje 20:10. Dekleta -  1. 

.Brežice, 2. Artiče, 3. Cerklje. Rezul
tati: Brežice : Artiče 10:4, Brežice : 
Cerklje 17:8 in Artiče : Cerklje 
14:2. P. ROVAN

Brestaničanke bile tretje
Generalka slovenskih odbojkarjev in odbojkaric 
pred začetkom republiškega ligaškega prven
stva — Od Dolenjcev največ dosegle Brestani

čanke

Končano je republiško zimsko 
odbojkarsko prvenstvo, na katerem 
je v obeh konkurencah sodelovalo 
20 ekip. Dolenjsko so zastopali No- 
vomešcani in Trebanjci v moški in 
dekleta Brestanice in Novega mesta 
v ženski konkurenci. Čeprav delajo 
naši odbojkarji v izredno slabili po
gojih -  največ težav je zaradi po
manjkanja telovadnic in treneijev -  
se se kar uspešno spoprijeli z eki
pami, ki delajo v najboljših pogojih.

Moški so to zimo imeli tri tur
nirje, dekleta pa dva. Razveseljivo je 
dejstvo, da so se Trebanjci dobro 
upirali ekipam iz prve slovenske lige, 
Novomeščani pa niso ravno blesteli. 
Dekleta Brestanice so prijetno pre
senetila s tretjim mestom, ravno 
tako pa tudi mlade Novomeščanke, 
ki so v nedeljo zabeležile prvo zma
go v prvenstvenih srečanjih: prema
gale so Sežano s 2:1.

Na splošno lahko ugotovimo, da 
so se naši odbojkarji bolje priprav
ljali čez zimo, kot je bilo opaziti v 
prejšnjih letih. Mord^ bodo zato 
tudi letos uspehi toliko večji.

Največ vsekakor lahko pričaku
jemo od Brestaničank, ki res sodijo 
med najboljše v Sloveniju Novo
meška ženska ekipa pa je še pre- 

J  mlada, manjka ji tudi izkušenj, da bi

lahko prodala vse svoje znanje. Go
tovo pa je, ko si bodo dekleta na
brala izkušenj, bo njiliova cena dosti 
vi^a. Skrbi nas za Novomeščane, ki 
bodo morali bodo letos igrali v 11. 
republiški ligi in imajo malo mož
nosti, da spet pridejo, vsaj letos, 
bodo letos igrali v II. republiški ligi 
in imajo malo možnosti, da spet pri
dejo, vsaj letos, v družbo najboljših.

Naše ekipe so preteklo nedeljo 
imele naslednja srečanja: Kanal : 
Novo mesto 2:0, Novo mesto : Sava 
2:0, Maribor : Novo mesto 2:0, 
Bovec : Trebnje 2:0, Trebnje : Polet 
2:1, Kamnik : Trebnje 2:0, Trebnje 
: Gaberje 2:1. Ženske: Brestanica : 
Sežana 2:0, Fužinar : Brestanica 
2:0, Jesenice : Novo mesto 2:1, 
Ljubljana : Novo mesto 2:0, Novo 
mesto : Sežana 2:1, Brestanica : Je
senice 2:1.

Končni vrstni red -  moški: 1. 
Kanal 47 točk, 7. Novo mesto 32 in 
11. Trebnje 22 točk. Uvrstilo seje 
13 ekip.

Ženske: 1. Fužinar 21, 3. Bre
stanica 15, 5. Novo mesto 13. Uvr
stilo se je sedem ekip, vendar je me
sto Maribora nerealno, ker so Mari
borčanke sodelovale samo na enem 
turnirju, so pa nedvomno najboljše v 
Sloveniji F. P.

M i l l l l i
HI II

KOCEVJE — 96 pionirjev -  ša- 
histov tekmuje v 4 skupinah, da si 
pridobi četrto kategorijo. Tekmo
vanje v prvi skupini je že končano. 
Četrto kategorijo si je priigralo 12 
šahistov. Najboljši so bili Malnar, 
Ofak, Jambrovič, E. Cuk, in B. Ki- 
rešič. (J. P.)

SEVNICA -  Sevniški nogometaši 
so pod vodstvom trenerja Mlakaija v 
prvem kolu tekmovanja za pokal 
maršala Tita premagali nogometaše 
Papirničarja iz Radeč s 6:3. Zadetke 
so dosegli: Mesinger 2, Kelnarič 2, 
Crepinšek in Kmetič po 1. (J. B.)

TRŠKA GORA -  Pred kratkim 
so mladinci Stranske vasi in Trške 
gore odigrali dva šahovska dvoboja. 
Skupni rezultat je bil 24,5:23,5 za 
Trško goro, V prvem srečanju so 
zmagah Trškogorci s 15:9, v drugem 
pa Stranska vas s 14,5:9,5, Najboljši 
posamezniki so bili: V. Gril, Kebelj, 
Pušavec, Potočar, Piberčnik, Klo
bučar, Bele, Moravec in Marjanovič 
(F. P.)

NOVO MESTO -  Na rednem 
mesečnem hitropoteznem turnirju 
je med 11 udeleženci prepričljivo 
brez poraza zmagal mojstrski kan
didat Igor Penko, Dosedel je sedem 
točk, sledijo: Ščap, Hrovatič (6,5), 
Petrič (6) itd. Igor Penko je tudi naj
uspešnejši igralec hitropoteznega 
turnirja za prve tri mesece letošnjega 
leta. Za uspeh je prejel pokal v traj
no last. Naslednja mesta si delijo: 
Milič, Picek, Ščap, Istenič in drugi. 
(J. U.) .

BREŽICE -  Smučarskega občin
skega prvenstva se je udeležilo 58 
tekmovalcev. Mladi so se pomerili v 
Opatovi gori na Gorjancih. Zmago
valci pa so bili: cicibani: Filipovič 
(Brežice), mlajše pionirke: Zevnik 
(Brežice), starejši pionirji: Verstov
šek (Brežice), mlajši mladinci: Jur- 
kas (Brežice). Dekleta so tekmovala 
samo v kategoriji starejših pionirk, 
zmagala pa je Tatjana Avšič iz Bre
žic. (P. R.)

KOCEVJE -  Na medrazrednem 
ekipnem pionirskem šahovskem 
prvenstvu kočevske osemletke tek
muje 17 ekip, ki štejejo po 4 člane. 
Po 13. kolu vodi 8. e s 45 točkami. 
Sledijo: 5. e, 6. e, 5. f itd. (J. P.)

NOVO MESTO -  Te dni se bo 
pričelo kegljaško tekmovanje v bor
benih igrali za dolenjsko prvenstvo. 
Prijavilo se j e 14 klubov. Igrali bo
do: Idcra, Železničar, Pionir, Stari 
devet, Vseh devet, Luknja in Krka 
(vsi Novo mesto), Partizan (Žbk.), 
Partizan (Sevnica), Partizan (Bre
žice), Trebnje, Celulozar (Krško), 
Krško in Rudar (Kanižarica). (J. M.)

KRŠKO -  Najboljši Celulozarjevi 
plavalci in plavalke bodo tekmovali 
na zimdcem članskem prvenstvu 
Slovenije, ki bo v nedeljo, 28. mar
ca, v bazenu kranjskega Triglava. Za 
Celulozarja bodo plavali Čargo, 
Turk, Jenkoletova, Novakova in Pre
skarjeva. (L. H.)

BREŽICE -  Na osnovni šoli bra
tov Ribarjev so organizirali šolsko 
prvenstvo in odigrali 34 tekem. 
Vrstni red pri fantih je bil naslednji: 
1. 8. a, 2. 8. c, 3. 8. d (osmi raz
redi); 1. 7. a, 2. 7. b, 3. 7. c (sedmi 
razredi) 1, 6. e, 2. 6. b, 3. 6. a (šesti 
razredi); 1. 5. a, 2. 5. b, 3. 5. c (peti 
razredi); dekleta -  1. 8. b, 2. 8. d, 
3. 8.c; 1, 7. b, 2. 7. c in 7. a. (P. R .)’

RADECE -  Sevniški rokometaši 
so prijateljsko srečanje z Radečami 
izgubih z 20:13, čeprav so vodih 
7:3. Sevničani so nastopili brez ne
katerih svojih boljših rokometašev. 
(J. B.)

SENOVO -  Tukaj je bilo četrto 
tekmovanje v streljanju z zračno 
puško v okviru mladinskih športniL 
iger občine Krško. Vrstni red: mla
dinci -  ekipno: 1. Rožno (Kuko
vičič, Radej, Abram) 201 krog; 2. 
Celuloza, 3. Leskovec; posamezniki 
-  1. Vakselj (Leskovec) 86, 2. Re
beršek (Senovo), 3. Germek (Celu
loza). Mladinke -  ekipno: 1. Labod 
(Škofljanc, Kučič, Zupančič) 135 
laogov; 2. Veliki Podlog. Posamez
nice: 1. Zupančič (Labod) 72, 2. in 
3. Škofljanec (Labod) in Muster 
(Veliki Podlog). (J. K.)

KOCEVJE -  Na kegljaškem tek
movanju, ki ga je v počastitev dneva 
žena organizirala sindikalna podruž
nica ITAS, je nastopilo osem mo- 
3cih in osem ženskih ekip. Pri mo
ških je bil najboljši Jože Legan (426 
kegljev), pri ženskah pa Angelca 
Potočnik (360 kegljev) (J. P.)

NOVO MESTO -  Na turnirju ?a 
IV. kategorijo je bil naslednji vrstni 
red: Zemljak, Duračak, Ban, Matko, 
Jandrič, Filetič, Železnik, Mežan, 
Žunič, Udovč itd. Vsi ti igralci so 
osvojili četrto kategorijo. (J. U.)

BREŽICE -  Potem ko so nogo
metaši Brežic v gosteh premagali 
ekipo Roda iz Radeč z 12:0, so to 
nedeljo v lepi in zanimivi tekmi pre
magali nogometaše Velenja z 2:1. 
Strelca golov sta bila Kolešnik in 
Lapuh. (V. P.)

BREŽICE -  Brežiški rokometaši 
se pripravljajo na bližnja tekmo
vanja. V zadnjem času so pokazali 
precej dobro tehnično igro, zato pa 
manj kondicije. Napredek je opaziti 
zlasti pri mladih igralcih, ki vedno 
bolj silijo v ospredje. Brežičani so 
imeh trening z Zaprešičani, Dobov- 
čani in Novomeščani. (V. P.)

1
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,^ a ,  zdaj pa imate, go^od Ješprenček! Prej, veliko 
prej, bi bili morali streljati!!”

NOVOTEHNA, Novo mesto
0

o b j a v l j a  p ros to  delo vno  m esto

SKLADIŠČNEGA DELAVCA

za sk lad išče  de ta jl  v Bučni vasi in 
prodaja ln i v Krškem

Pogoj; N K  delavec

P ism ene  p>onudbe sp re je m a  sp lošn i sek to r  15 d n i po 
objavi.

Tovarna obutve PEKO, Tržič
kom isija  za, k ad ro v sk a  in  socia lna  v p ra š a n ja  
v p ro d a jn i m reži

R A Z G L A S A

za svojo poslovalnico v Novem mestu. 
K om andanta  S tane ta  11,

prosto  delovno  m esto

TRGOVSKEGA POMOČNIKA

Pogoji za sp re jem :
— k v a lif ic iran  delavec  v  trg ov in i z n a jm a n j 

en im  le tom  de lovn ih  izkušen j
— p>oln delovni čas
— poskusno  delo  tr i m esece 

N astop  d e la  m ogoč tako j.
P r i ja v e  sp re jem a  poslovaln ica  "PEK O «, Novo m esto, 
K o m an d an ta  S ta n e ta  11, 15 dn i po ob jav i.

HVALEVREDNA SKRB 
ZA ZDRAVJE ODBORNIKOV

Ce župan veliko bere, razen 
tega pa še ne kadi, je z njim 
križ. To se je pokazalo na zad
nji seji občinske skupščine Rib
nica, ko je predsednik Bogo 
Abrahamsberg stopil k oknu, ga 
odprl in nagovoril odbornike:

-  Prosim, če bi manj kadili 
Je nevarno zaradi raka. Ljub
ljanski dnevnik nenehno za
ostruje to problematiko. . .

. . .  in ribniški župan tudi, se 
je zaslišalo nekje iz cigaretnega 
dima.

ČIGAV JE SUKNJIČ
Med poročanjem o ugoto

vitvah zborov volivcev v ribniški 
občini je France Grivec, sekre
tar občinske konference SZDL, 
omenil, da ljudje niso bili za
dovoljni, ker se zborov niso 
udeleževali tudi gozdarji.

Inženir Alojz Marolt, ki je 
tudi podpredsednik občinske 
skupščine je takoj poskočil: 
„Zakaj bi hodil na zbor voliv
cev, da bi m i kdo očital, kot se 
je že zgodilo, da nosim njegov 
suknjič!? “

France Grivec: „Meni pa suk
njiča ni nobeden očital Sem za 
zbore starega oblekel. . . “ 

GRIPA
ALI ODLIKOVANJE?

Nace Jereb, odbornik občin
ske skupščine Ribnica, je znan 
po tem, da na vsaki seji raz
pravlja, in to ne samo enkrat. 
Na zadnji pa je bil na začudenje 
vseh popolnoma tiho.

Po seji so seveda nekateri to 
zadevo po svoje razlagali, med 
njimi tudi inž. Alojz Marolt, ki 
je menil: „Nekaj je gotovo: ali 
ga daje gripa ali pa je zdaj, ko je 
doBil kolajno, z vsem zadovo- 
ljen .‘‘

PLACA IN STAROST
Med razpravo o določitvi naj

nižjih mesečnih osebnih dohod
kov za delavce pri zasebnikih je 
neki odbornik ribniške občin
ske skupščine menil, da je 490 
din za gospodinjske pomočnice 
malo.

Občinski tajnik Rudi Brim- 
šek: „Upoštevati morate, da je 
to najnižji dohodek in da tu 
nista všteta stanovanje in hra
n a . .

„Dohodek pa je verjetno od
visen tudi od tega, koliko je sta
ra,'' je dvoumno nadaljeval raz
pravo predsednik Bogo Abra
hamsberg.

„Nikar ne namigujta na do
polnilno dejavnost!'* ju je po
karala odbornica Milena Boro- 
vac.

Kaj so pred 80 let! pisale

Elektronski 
računalnik — 

»perica«
O čemer so gospodinje dolgo sa

njale, postaja resničnost: na trg pri
haja docela avtomatični pralni stroj, 
prava _,,živa perica", ki zna vse. Že 
doslej so pralni stroji ogromno po
magali gospodinjam, zlasti zaposle
nim ženam. Novi izum postavlja vse 
dosedanje dosežke v senco: opravka 
imamo skoraj bolj z elektronskim 
računalnikom kot s pralnim stro
jem.

Novi stroj lahko v enem samem 
delovnem procesu, brez vsakršnega 
ročnega posredovanja, različno 
tekstilno blago pere, izpira, suši in 
lika. Stroj je podoben stroju za umi
vanje posode, ki po pranju s toplim 
zrakom posodo še osuši.

Dolenjske Novice.
Hiia po ugodni ceni

( H i š a  p r i  o k r a j n i  c e s t i )  med La- 
šičami in Ribnico, obstoječa z dvema sobama, 
dvema spalnicama, dveh obokanih kleti, poleg 
tega je tudi skedenj, hlev, svinjak in ena njiva. 
Vse je v dobrem stanu. Plačilni pogoji so jako 
ugodni. Več se poizve pri Jožefu Poljancu, Pra- 
preče štev. 9., pošta Lašče.

( Ž a g a r j a ) ,  kateri bi prevzel delo na dveh 
žagah in je dobro izurjen v rezanji tavolet, par
ket in tudi druge vrste desk, sprejmem t^ o j  
pod ugodnim pogojem. Več se izve pri meni 
samemu. Janez Pehani, lesni trgovec v Žužem
berku (Dolenjsko).

( R a z g l a s ) .  Mestno županstvo naznanja, da 
je izpraznjeno mesto mestnega stražnika. Pro
silci, kateri so značajni ter znajo brati in pisati, 
naj vlože svoje prošnje do 15. marca 1891. — 
Mestno županstvo Rudolfovo dne 25. februarja 
1891.

( B o l g a r i )  mislijo baje utrditi svoje glavno 
mesto Zofijo.

(Na Spa n j s ke m) s os e  zadnje volitve 
prav dobro obnesle za katoličane.

(B i s m a r k) dela mlademu nemškemu ce
sarju vedno preglavice: v vse se meša, trdeč, da 
gre vse rakovo pot, od kar ni več on gospodar. 
Pravijo, da se bode dal voliti v državni zbor.

(V J u ž n e j  A m e r i k i )  še vedno ni miru. 
Tukaj gospodarijo skrivne družbe; te podžigajo 
upore. ’

( Iz  I d r i j e )  -  ( M l a d i n a  č u j ,  k e r  
n e  v e š  n e  d n e v a  ne  u r e.) Že pred me
secem dni prikazala seje tukaj davica (difteritis) 
katera pa je samo par malih otročičev umorila 
in zopet zginila. Pa zoper se je prikazala. V to
rek popoldne ob polu 2. je umrla za davico 19 
letna, krepka, močna in cvetoča Zofija Podob
nik. Še v nedeljo je bila zdrava v ceijkvi — v 
torek pa že na mrtvaškem odru. -  Na sv. Grego
rija dan je šel učenec IV. razreda, Janez Brumen 
okoli 8 . ure zjutraj z jerbasom žaganja iskat na 
cesarsko žago. Ko si je bil jerbas napolnil, se 
vzdigne — a pri tej priči ga zgrabi lopata veli
kanskega kolesa in mu glavo zdrobi. V par tre- 
notkih izdihnil je mlado svojo dušo — dasiravno 
je bila zdravniška pomoč takoj pri rokah. Po
kojnik je bil tih in miren šolar.

( Iz  K r k e) se nam poroča: Dne 2. t. m. 
imeli smo volitev novega občinskega odbora. 
Volitev je bila zelo živahna, ker je prišlo jako 
mnogo volivcev. Ob tej priliki se izreka zahvala 
našej preč. duhovščini, ki se je jako trudila za 
blagor občine. Cast jej! (Imena odbornikov 
nismo zvedeli).

(Z n o v i m  1 e t o m) so ustanovili v Gra- 
dacu poleg Podzemlja požarno hrambo. Načel
nik jej je g. Matija Macele; tajnik župan g. Jan. 
Stipanič, blagajnik g. Danijel Murn. Novi po
žarni brambi želimo le dosti udov; do sedaj jih 
je pristopilo 36.

(Iz Dolenjskih Novic 
15. marca 1891)
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Likanje? Odveč!

Luigi Giacinti ni dolgo raz
mišljal, ko je „odstopil“ last
no ženo drugemu

A

Rosa se je z nevsakdanjo *^‘=inano da Prato se je iz- ^
„pogodbo" obeh možakov dijal najprej za sorodnika, a 
strinjala. Kratka pamet? Luigi gaje spregledal

Lastno ženo je prodaljjubimcu
Rimski hišnik podpisal pogodbo s tekmecem,-nato pa še kazensko

prijavo

Za okroglih 50.000 lir je 
prodal hišnik Luigi Giacinti 
v Rimu svojo ženo Roso 
reklamnemu agentu Roma
nu da Pratu. Kupčijo so 
sklenili z največjim soglas
jem in pri tem podpisali celo 
nekik sporazum.

Začelo se je takole: gospa 
Rosa je spoznala rojaka da 
Prata v bolnišnici, kasneje pa 
ga je predstavila možu. „To 
je moj bratranec," je dejala,

„nekaj časa bo pri naju sta
noval.“ Hišnik Giacinti ni 
nasprotoval. Ni se tudi raz
burjal, ko je začela gospo
dinja „sorodnika" razvajati 
od pet do glave. Ko pa je 
opazil, da gre vsa reč še na
prej in da je med obema'če
dalje več simpatij, je zavohal 
dobro kupčijo.

S pogoji je bil „bratra
nec" zadovoljen: gospodarju 
naj bi plačal okroglih 
50.000 lir, zato pa bi laWco

delil z Roso nočno ležišče. 
Rosa (ki rada trdi: Kamor 
pade ljubezen, tam tudi ob
leži!) je sporazum potrdila.

Življenje v troje pa se je 
obrnilo, ko je hišnik Luigi 
nenadoma postal hudo lju
bosumen. Oba ljubimca je 
naznanil in zdaj se bodo vsi 
r̂ije zagovarjali pred so

diščem. Pri tem najbolj 
trpita Giuseppe in Marco, si
nova špekulantskega hišnika.

MALCE IZZIVALEN INTERVJU Z MILOVANOM DIMITRIĆEM

f/S m m /i,.

Pogovor o časopisu, ki je med zasebnimi časniki v Sloveniji vpisan pod 
številko 1 — Uredniški odbor pokriva izgubo, ki jo imajo s tiskom

Ko je izšla prejšnja številka Filtra 58, sem napisal, da njegov šef 
Milovan Dimitric trdi, da je to polemično glasilo, objavljene pesmi 
pa da polemizirajo z zdravo pametjo. Kdo drug bi odgovoril, tožil 
ali kako* drugače reagiral — Filter 58 in Milovan Dimitrič sta bila 
tih o . . .

na Dolenjskem. Ker smo vsi delali že 
pri gimnazijskih Stezicah, se nam je 
zdeh taka oblika pač najbolj pri
merna."

-  To, se mi zdi, vsekakor ne 
more biti edini motiv za odločitev.

„No, gre tudi za uveljavitev nas 
samih na področju literature in 
publicistike. Vse revije v Sloveniji so 
praktično zaprte in v njihov krog je 
začetnikom težko prodreti.**

„Sam delam v novinarstvu,** pravi 
Dimitrič. „Lahko tudi jaz koga zbo
dem, pa bi potem lahko on mene 
tožil ali kako drugače reagiral. . .  
Postavimo se pač tudi v tako vlogo 
-  zato molk.**

-  Menda je FUter edini slovenski 
časopis, ki je v zasebni lasti, ali ka
kor pravimo, ki ga izdaja skupina 
občanov?

„Naša skupina je želela spreme
niti miren tok kulturnega dogajanja

Žrebiček veselo zarezgeta, kadar zagleda Anito s polno ste
klenico mleka. Na slild: vsakodnevni prizor. (Foto: Slavko 
Dokl)

»Mali Cuco« živi.od dudke
Anita Urbanč iz Kadulje pri Bučki oskrbuje 6 tednov starega žre- 

bička, ki so mu dali ime Cuco. Nebogljenega konjička je kobila takoj 
po rojstvu zapustila. Urbančevi pa so sklenili, da ga bodo skušali 
umetno zrediti. S pomočjo vetermarja in ob slcrbni domači negi se
žrebiček kar lepo razvija in kaže, da bo preživel. NajveČje veselje ima 
z njim 19-letna Anita, ki ga hrani vsaki dve uri. Žrebiček seje na 
dekle tako navadil, da hodi za njo kot psiček. Seveda Anita vsega
dela sama ne more opraviti, v nočnih urah ga pa hranita oče in 
mama.

Pri Urbančevih so prepričani, da bo žrebiček prebolel krizo in da 
jim bo uspelo zrediti malega konjička.

S. DOKL

-  Izdajanje časopisa ni poceni. 
Dvomim, da pokrivate stroške.

„Izhajamo z izgubo, zlasti zdaj, 
ko ga ne ciklostiramo, ampak tiska
mo na ofsetu v Kranju. Izgubo po
ravna uredniški odbor. Četrto šte
vilko smo natisnili v nakladi 1000 
izvodov, 200 smo jih prodali v 
Novem mestu.**

-  V glavi časopisa imate zapi
sano „Proletarci vseh dežel, združite 
se**. Je to moda?

„Ne, vsi smo člani ZK in se zavze
mamo za dosledno uresničevanje na
čel organizacije. Odtod to geslo.**

-  Mar so pesmi in njihova vse
bina v skladu s temi načeli?

„So pač moderne pesmi. Ampak 
doslej nam jih ta načela niso zavra
čala!**

-  V zadnji številki sprašujete, 
kakšno je kulturno poslanstvo Do
lenjskega lista. Kaj ste mislili s tem 
vprašanjem?

„Ne bi vedel točno povedati, ker 
pač nisem avtor tega članka. Ce raz
glabljava, potem je morda to zaradi 
Dolenjskega študenta, ki je včasih 
izhajal v Dolenjskem listu, potem pa 
ugasnil. Vsekakor pa sem mnenja, 
da je avtor mislil, da bi se moral Do
lenjski list na kulturnem področju 
še bolj angažirati. .  .*

-  Ko si že postavljamo malce iz 
zivalna vprašanja, šc to: uvodnik na 
prvi strani Filtra je posvečen priza
devanju novinarjev, da s peresom iz
boljšujejo napake družbe, da opo
zarjajo na napake. 1'ilter je naredil 
primerjave s psom, ki laja, karavana 
pa gre naprej. V primeru novome- 
b:ega Mesnega podjetja je bila redka 
priložnost, da z argumentiranimi do-

kazi take napake obsojate ali po
pravljate. Tega niste storili ne v 
Filtru ne drugje, kjer sodelujete tudi 
v novinarstvu. Zakaj?

„Članek je napisan iz mojih iz
kušenj. Vem, da ni reakcije na še 
tako ostre kritike. Kolikor pišem, se 
jc oglasilo le 5 ali 6 ljudi -  nihče 
drug!** (O Mesnem podjetju pa Milo
van Dimitnc ni rekel ničesar . . . )

-  Kako pa bo z nadaljnjo usodo 
FUtra 58?

„Vsebino in koncept bomo že v 
naslednji številki spremenili, ne 

^ o m o  več pisali o abstraktnih filo- 
. t-^r^^ofskih temah, ne bomo pa se spu-

. . .  Čeprav sem že malo po
zen s predlogi za imenovanje 
ulic, predlagam, naj bi v Novem 
mestu Maistrovo ulico imeno
vali „Ulico zavijajočih psov“. 
Bo imela vsaj primemo i m e . . ’

. . .  V Dolenjskem listu pro
pagiramo midi modo, čeprav je 
v svetu že pogorela. Res je, da k  
nam vse pozneje pride, a tokrat 
je še drug vzrok -  ženski del 
kolektiva ima pač tako garde
robo!

Telefonista občinske 
skupščine v Novem mestu je 
težje priklicati kot deset direk
torjev. Pa pravijo, da samo zvez
ni ukrepi prihajajo z zamudo!

. . .  Obrtniki so se zadnjič 
pritoževali, da ni nikogar od ob
činskih predstavnikov na njihov 
občni zbor. Zdaj se ne bodo 
več: na obrtniškem plesu je v 
soboto občinski podpredsednik 
Avgust Avbar pobral prvo na
grado pri žrebanju: pralni stroj. 
Perila je pa itak dovolj. . .

. . .  Kadar bodo za važne 
odločitve na Dolenjskem sklice
vali diirektorje, naj narede kot v 
Novem mestu: na obrtniškem , 
plesu na Otočcu jih je bilo cel 
kup!

. . .  Na novomeški Loki je 
vse razrito, igrišča pa uničena. 
Če bi bil optimist, bi rekel, da 
pripravljajo gradnjo športne 
dvorane!

. . .  Novomeški odbojkarji 
imajo dobre priprave za spo
mladanski del slovenske lige. V 
nedeljo so s Kanalom izgubili 
en set, ne da bi osvojili točko: 
važno je sodelovati . . .

REŠITEV KRIŽANKE 
OD 18. MARCA

REŠITEV: 1. strd, 5. skril, 6. si
laža, 7. Erevan, 8. kadi, 9. raca, 11. 
ano, 13. Ist, 16. tg, 17. slepar, 19. 
kamera, 20. Atenej, 21. Li, 22. Asa, 
23. Ono, 25. abbe, 28. reta, 30. 
otoHt, 32. panika, 33. Atena, 34. 
Lika;

Krpanov kotiček

Divja ohcet
Stari Zmrzlikar je ležal na 

smrtni postelji, jaz pa sem 
sedel na zapeček in naslonil 
noge na klop pri peči. Naj
prvo je bilo vse tiho, samo 
lesena ura je tiktakala na ste
ni ob vratih v izbo, potem  
pa mi je z utrujenim glasom 
pravil o svojem težkem živ
ljenju, kakor bi se hotel iz
povedati in položiti račune 
pred mano, kajti nikomur ni 
rad zaupal. Takole je pričel:

Imel sem kopico otrok in 
veš, da jim največkrat nisem 
imel kaj dati v usta. Njive so 
slabo obrodile, pa še tisto je 
vse uničila divjad. V sili sem 
ujel v zanko divjega zajčka 
ali srnjaka, ga skuhal in dal 
lačnim ustom, da so se pol
na in slinasta razlezla tja do 
ušes.

Akoravno tega nisem ni
komur pravil ali kazal, so 
možje postave kmalu zve
deli, da sem divji lovec. Pa
zili so name kot le kaj, ven
dar me niso zalezli pri delu. 
Saj veš, kakšni so bili do 
tebe mejači, ko si še tovoril 
sol! Ti si se jih otresel, ki si 
za kaj, ako je prišlo do boja. 
Jaz pa tega nisem zmogel in 
sem se zgolj umikal.

Enkrat bi me kmalu za
lezli To je bilo takrat, ko 
sem možil hčer. Ohcet je 
bila, pa ni bilo kaj dati v 
lonec. Zvečer sem nastavil 
zanko na pripravno mesto in 
zjutraj skrivoma odrl lepega

srnjaka. Ravno se je v loncu 
kuhal za kosilo, kar kot stre
la z jasnega trešči v hišo sin 
France in brez sape veli: 
„Ate, možje postave so tu !“ 

Najprvo se ustrašim, pa 
precej zgrabim lonec v peči 
in urno skočim v tisto stran 
poslopja, kjer imamo stra
nišče, pa vse skupaj stresem 
-  štrbunk v luknjo. Pogle
dam še okoli vogala in vidim 
moža postave, ki sta kora
čila po slivniku. Tedaj po
grabim edinega zajčka, ki je 
bil pri hiši, in ga udarim za : 
ušesi, akoravno se mi je smi
lil. Ravno ga devam iz kože, 
ko primigata moža postave 
okoli hiše do mene, nekaj 
iščeta, pa vprašata: „Kaj bo 
dobrega, oče; menda imate 
ohcet? Srnjakova pečenka 
bi se dobro prilegla, ka-li? “ 

„Kaj hočeta, gospoda? 
Ne norčujte se iz reveža, saj 
veste, da ne smemo loviti 
divjadi Lejte, zajčka sem 
ubil, kar poglejte, edinega 
zajčka, ki je bil pri hiši! 
Zdajle ga devam iz kože, da 
bomo vsaj vedeli, kaj je 
ohcet. “

Moža se še nekaj časa 
smukata okoli hiše kot mač
ka okoli vrele kaše, vendar 
ne najdeta tistega, kar sta 
iskala. Skomigneta z rameni 
in se brez besed spustita v 
dolino, od koder sta prišla.

MARTIN KRPAN

Odar 20. julija 1944

IlIENTAT M HiTltSJA

VODORAVNO: 1. rusko moško 
ime, 6. obuvalo, 8. domača žival, 9. 
simbol za iridij, 10. planinska ujeda, 
11. moško ime, 13. Doboj, 14. na
črt, 16. gozdna žival, 18. ost, dov
tip, duhovitost, 21. ruska reka, 22. 
hčerin mož, 23. reka, ki se blizu 
Kopra izliva v Jadran, 25. moško 
ime, 26. avtomobilska oznaka Im- 
perie, 27. georgina, , 29. zemeljski 
plin, 30. vinorodna rastlina, 32. sim
bol za radij, 33. plod, 36. ime ital. 
pisateljice Negri, 38. avtomobilska 
oznaka Vicenze, 39. kraj na Primor-' 
skem, 41. vaja v kreposti, vzdržnost, 
42. obredna duhovniška obleka;

NAVPICNO: 1. japonska prestol
nica, 2. vloga, delež družabnika, 3. 
naš otok, 4. janež, 5. posoda, 7. in
dijski šahovski mojster, 12. mem
brana, 15. pokojni slavni italijanski 
tenorist, 16. program, 17. vrsta bo
dečega grmičja, 19. trakast črv, tra
kulja, 20. kozaški poglavar, 24. brit
vica, 28. kočevska tovarna kovinske 
stroke (avt. prikolice), 30. poljana, 
31. veselje, 34. naznanilo, sporočilo, 
35. naš denar, 37. sinjska viteška 
igra, 40. gorski drobir;

stili niti na bulvarsko raven. Sklenili 
smo tudi pogodbo z ljubljansko To
bačno tovarno, ki bo prodajala Fil
ter v 170 kioskih po Sloveniji. V 
svojih kioskih in v kolportaži nam 
ga bo prodajal tudi Dnevnik. O na
kladi pa je težko govoriti, saj bi bila 
vsaka številka, ki jo povem, lahko ali 
prenizka ali previsoka.**

J. SPLICHAL

Knjige za nove naročnike
Med 76 novih naročnikov zadnjega tedna je žreb v torek opoldne 

razdelil 10 knjižnih nagrad. Po pošti jih bodo dobili:
■ Justika Kprin, Brestanica 113; Ana Majcen, Bistrica 17, Šent
rupert; Marija Pok, Loka pri Zid. mostu 39; Martin Rožman, Krška 
vas 43; Ana Požun, Podvrh 21, Sevnica; Franc Pavlin, Podhosta 39, 
Dol. Toplice; Jože Flak, Tribuče 33, Črnomelj; Jela Belopavlovič, 
Hrast 5, Suhor; Jure Komljenovič, Trg svobode 43, Kočevje in Janez 
Erpe, Uršna sela 15.

na crnietn kontinentu
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21. Dolgo, predolgo sta dremala naša junaka ob sli
kovitem jezercu. Prvi se je prebudil Paradižnik, toda 
to bomo opisali pozneje. Opišimo zdaj, kako se je 
predramila Uai^.

— Si se že zbudil? je vprašala na ono stran, ko je 
odprla oči.

— Aha! je prišelodgovor.

-  Si se naspančkal? je še vprašala in prejela enak 
„aha“ v odgovor.

Klara pa seveda ni vedela, da ta „aha“ ne prihaja iz 
mreže, temveč z drevesa! Pisana papiga ji je odgovar

jala tako, kot se je naučila od Paradižnika. . .  In v 
Paradižnikovi mreži je ležal nemaren orangutan!

-  Boš pi^otek , dragec? je vprašala Klara znova.

— Aha! je prišel mili odgovor z druge strani in 
Klara je podala pi^otek prek svoje glave.
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Jodl, ki si je podpiral s krvjo oblito glavo -  nanj je med drugim 
padel tudi lestenec -  je bil prepričan, da je kak gradbeni delavec 
vtaknil pod tla peklenski stroj. Kazalo je, da to potrjuje globoka 
jama, ki jo je bila v tla izkopala Stauffenbergova bomba. Polkovnika, 
so osumili šele čez nekaj časa. Himmler, ki je eksplozijo slišal, je 
takoj pritekel tja, pa ni mogel uganiti, kaj se je zgodilo. Najprej je 
storil to, da je minuto ali dve prej, preden je Fellgiebel pretrgal zveze, 
telefoniral v Berlin in naročil šefu tamkajšnje kriminalne policije 
Arturju Nebeju, naj takoj pošlje z Jetalom v Rastenburg oddelek 
detektivov, ki bodo zadevo preiskali.

Sredi zmede se sprva ni nihče spomnil, da se je Stauffenberg malo 
pred eksplozijo izmuznil iz konferenčne sobe. Sprva so menili,daje 
med hudo ranjenimi, ki so jih naglo odpeljali v bolnišnico. Hitler, ki 
ga še ni sumil, je rekel, naj preverijo, kdo je v bolnišnici.

Kaki dve uri po eksploziji so odkrili prve sledove. Telefonist iz 
Lagerbaracke je poročal, da je „enooki polkovnik**, ki je rekel, da 
pričakuje poziv iz Berlina, malo pred eksplozijo prišel iz konferenčne 
sobe, a da ni čakal telefonskega pogovora in je v naglici odšel iz 
poslopja. Nekaj udeležencev posveta se je spomnilo, da je Stauffen
berg pustil pod mizo svojo aktovko. Stražarnice pri kontrolnih 
točkah so potrdile, da sta Stauffenberg in njegov pribočnik takoj po 
eksploziji odšla ven.

Hitlerjev sum se je zdaj zaostril. Telefonirali so na rastenburško 
letališče in ugotoviU, da je Stauffenberg malo po eni uri popoldne 
naglo vzletel, prej pa je dejal, da bo pristal na letališču v Rangsdorfu. 
Himmler je nemudoma velel, da ga morajo ob pristanku prijeti, toda 
ukaz ni šel dalje, ker je Fellgiebel pogumno pretrgal zveze. Do tega 
trenutka kaže, da ni nikomur prišlo na misel, da se utegne v Berlinu 
dogajati kaj nepričakovanega. Vsi so bili prepričani, da je Stauffen
berg deloval na lastno pest. Menili so, da ga ne bo težko ujeti, razen 
če se ni spustil kje za ruskimi črtami. Nekateri so namreč menili, da 
se bo odpravil tja. Hitler se je v takšnih okoliščinah, kakor kaže, 
vedel precej mimo in je mislil na nekaj drugega. Ob štirih popoldne 
bo moral sprejeti Mussolinija, čigar vlak se je nekoliko zamudil.

To zadnje srečanje fašističnih diktatorjev je bilo nekam čudno in 
groteskno. 20. julija 1944 popoldne sta si ogledovala ruševine kon
ferenčnega poslopja in se skušala slepiti, češ da Os, ki stajo skovala 
in naj bi gospodovala na evropski celini, ni prav tako v ruševinah. 
Nekdaj ponosni, bahaški duce je bil zdaj samo še gauleiter Lom
bardije, ki so ga iz ječe rešili nacistični razbojniki, pokonci pa sta ga 
držala Hitler in SS. In vendar fuehrerjevo prijateljstvo in spoštovanje 
do p a d i ta  italijanskega tirana ni upadlo. Pozdravil ga je toplo in 
prijazno, kolikor mu je pač dopuščalo zdravje. Popeljal ga je k ruše
vinam Lagerbaracke, iz katerih se je še kadilo. Tu bi bil pred nekaj 
urami malone izgubil življenje. Zdaj je prerokoval, da bo njuna stvar 
navzlic vsem udarcem in porazom prav kmalu slavila zmago.

Dr. Schmidt, ki je prevajal, je prizor opisal takole. '
Mussolini je bil od groze ves iz sebe. Ni mogel dojeti, kako se je 

moglo kaj takega zgoditi v glavnem stanu . . .
Jaz sem stal tu, pri tejle mizi (se je spominjal Hitler); bomba je 

eksplodirala tik pred mojimi nogami . . . Meni se, kot kaže, ne bo 
zgodilo nič; usoda me je očitno izbrala, da nadaljujem svojo pot in 
zadostim svojemu poslanstvu do konca . . .  To, kar se je zgodilo 
danes, je vrhunec! Zdaj, ko sem ubežal smrti . . .  sem bolj kot kdaj 
prepričan, da bo velika stvar, k iji služim, preživela sedanje nevarnosti 
in da se bo vse dobro končalo.**

Mussolini, ki so ga Hitlerjeve besede kot že tolikokrat tudi zdaj 
prepričale, je po Schmidtovih besedah pritrdil Hitlerju.

„V slabem položaju smo (je rekel), človek bi skor^ lahko rekel, da 
v obupnem, toda tole, kar se je zgodilo danes, me navdaja z novim 
pogumom. Po (tem) čudežu si skoraj ni mogoče misliti, da bi se naša 
stvar ponesrečila.“

Nato sta diktatorja s spremstvom odšla k čaju in tam se je razvil 
okrog petih popoldne neznansko smrešen prizor, ki razkriva, kako 
bedni in majavi so bili nacistični glavarji med eno najhujših kriz 
tretjega rajha. Po Hitlerjevem osebnem ukazu so tedaj v Rastenburgu 
že vzpostavili zveze s svetom in iz Berlina so jela prihajati prva poro
čila o tamkajšnji vojaški vstaji in morda o podobnem uporu tudi na 
zahodni fronti. Med fuehrerjevimi kapitani je bruhnilo na dan 
sovraštvo, ki so ga nemara dolgo nosili v sebi. Vpili so drug na dru
gega, da je kričat^e odmevalo med tramovjem. Sam Hitler je sedel, 
molčal in premišljeval, medtem ko je Mussolini v zadrgi zardeval.

Admiral Doenitz, ki je ob novici o atentatu z letalom odhitel v 
Rastenburg in prispel tja, ko se je začela čajanka, je renčal na 
izdajstvo v vrstah kopenskih sil. Goering mu je v imenu letalstva 
pritrdil. Nato se je Doenitz spravil nad Goeringa in mu očital kata
strofalne poraze Luftwaffe, debeli reichsmarschall pa se je najprej 
branil, nato pa se pognal na najljubšega sovražnika Ribbentropa. Jel 
ga je šibati zaradi poloma nemške zunanje politike in mu celo 
zagrozil, da mu bo razbil glavo z maršalsko palico. „Vi umazani 
trgovčič s šampanjcem! Zaprite že svoja prekleta usta!** sc je drl 
Goering, toda Ribbentrop tega seveda lu mogel in je zahteval nekaj 
spoštovanja celo pri reichsmarschallu. „Ja/ sem še vedno zunanji 
minister,** je vpil, „pišem pa se von Ribbentrop!

Tedaj je nekdo omenil nekdanjo „vstajo** zoper nacistično vlada
vino, Roehmovo „zaroto** iz junija 1934. To je Hitlerja, ki je dotlej 
mrko sedel in sesljal tablete, ki mu jih je dajal mazaški osebni zdrav
nik dr. Theodor Morell, tako razkurilo, da je zdivjal. Priče trdijo, da 
se je pognal s stola in začel s peno na ustnicah vreščati in rjoveti. 
Tulil je, da ni tisto, kar je storil z Roehmom in njegovimi izdajniškimi 
pristaši nič v primerjavi s tem, kar bo storil z današnjimi izdajalci. 
„Žene in otroke jim bom vrgel v koncentracijska taborišča,** je divjal, 
„in ne bo zanje prav nobene milosti! “ Tudi tokrat je kot že mnogo
kdaj ob podobnih priložnostih držal besedo do zadnjega.

Delno zaradi utrujenosti, delno pa zato, ker so po telefonu pri
hajale iz Berlina nove in nove podrobnosti o vojaškem uporu, je 
Hitler pretrgal blazni samogovor, vendar se pomiriti ni mogel. Po
spremil je Mussolinija na vlak -  tako sta se zadnjič videla -  nato pa 
se je vrnil v svoje prostore. Ob šestih so mu povedali, da udara še niso 
zadušili. Pograbil je telefonsko slušalko in vrešče ukazoval esesovcem 
v Berlinu, naj ustrele vsakogar, kdor bi se jim zdel le količkaj sumljiv. 
„Kje je Himmler? Zakaj ga ni tam!“ je tulil in pozabljal, da je bil 
šefu SS šele pred dobro uro, ko so sedli k čaju, ukazal, naj odleti v 
Berlin ter brezobzirno zatre upor, in da mojster policaj nikakor še ni 
mogel priti tja.

Dolgo in skrbno pripravljana vstaja v Berlinu se je začela sila po
časi in z zamudo. To je ves razočaran zvedel Stauffenberg takoj po 
pristanku v Rangsdorfu. Tri dragocene, življenjsko pomembne ure, 
ko je bil fuehrerjev glavni stan odrezan od sveta, so šle po zlu.

Stauffenberg ni mogel razumeti, zakaj se je to zgodilo, pa če se je 
še tako trudil. Tega ne more dojeti niti zgodovinar, ki skuša obnoviti 
potek dogodkov, ki so se razpletali tistega usodnega dne. Bilo je 
vroče in soparno in nemara je tudi to vplivalo nanje. Glavni zarotniki 
so vedeli, d a je  Stauffenberg zjutraj odpotoval v Rastenburg „težko 
obložen'*, kakor so sporočili generalu Hoepneiju, in se nameraval 
udeležiti fuehreijevega posveta. Navzlic temu jih je le malo, a še med 
temi so bili predvsem ni^i častniki, okrog poldne jelo počasi kapljati 
v glavni stan nadomestne vojske na Bendlerstrasse. Bralec se bo 
bržkone spomnil, da je general Olbrich^ ob zadnjem poskusu atentata 
na Hitlerja 15. jutija ukazal četam berlinske garnizije, naj se odpravijo 
na pohod dve uri pred časom, ko naj bi bil eksplodiral peklenski 
stroj
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SUHOKRAJIN- 
SKI DROBIŽ

v  PONEDEUEK, 15. t. m., je 
prišlo zopet do trčenja dveh kamio
nov na cesti II. reda v Poljanah pri 
Žužemberku. Tu je cesta zožena na 
nepreglednem ovinku in je bilo zato 
že več trčenj in tudi nekaj prekucev. 
Lansko leto je tu zdrsnil s ceste tudi 
avtobus. Nepreglednost in ožina 
ceste ogrožata varnost prometa in 
povzročata veliko škodo, zato bi 
bilo treba cestišče čimprej razširiti 
in obenem odpraviti nepreglednost 
ovinka.

V PETEK ZVECER je bil na 
•Dvoru dobro obiskan in u ^ e l  zbor 
občanov. Med drugim je bil prisoten 
tudi predsednik občinske konferen
ce SZDL Novo mesto Franc Beg.' 
Občani so razpravljali o delu krajev
ne skupnosti pri razreševanju komu
nalnih problemov kraja in o delova
nju družbeno-pplitičnih oiganizacij 
ter društev, še posebej pa o gasilcih, 
katerih delo je zelo pohvalno. Med 
komunalnimi dejavnostmi so obrav
navali nadaljevanje gradnje vodo
voda za Dvor in okolico ter potrebo 
sodelovanja občanov in delovnih 
organizacij pri predvideni gradnji 
transformatorske postaje in rekon
strukcije električnega omrežja, za
vzeli pa so se tudi za gradnjo bencin
ske črpalke. V sklepih so naložili 
odboru krajevne organizacije SZDL 
in vodstvu krajevne skupnosti več 
pomembnih nalog, med temi tudi 
pomoč za pridobitev zemljišča za 
gradnjo gasilskega doma.

BRONASTO PLAKETO BORISA 
KIDRICA je podelilo predsedstvo 
sveta Ljudske tehnike Jugoslavije za
služnemu javnemu delavcu Srečku 
Kodretu iz Žužemberka za njegovo 
u^ešno petnajstletno dek) pri širje
nju tehnične kulture. Odličje mu je 
pretekli petek izročil v žužember- 
škem domu Ljudske tehnike član 
sveta Ljudske tehnike Slovenije tov. 
Branko Pečan. Suhokrajinčani iskre
no čestitamo za zasluženo odličje.

M. S.

KLANCU“ 
V NOVEM MESTU

V novomeškem kinu Krka bodo 
od 26. do 30. marca vrteli slovenski 
barvni film ,J^ â klancu", ki so ga

Eisneli po Cankarjevem delu z ena- 
m naslovom. Scenarij in režijo je 
naredil Vojko Duletič, v glavni vlogi 

nastopa Štefka Drolčeva. Po zadnji 
sobotni predstavi se bodo občinstvu 
predstavili tudi ustvarjalci filma.

S PLANINCI 
V HRIBE

Med mladino je zadnje čase ved
no več zanimanja za delo Planinske
ga društva, ki pritegne mladino in 
odrasle zlasti s svojim zanimivim 
programom izletov in pohodov. Pla
ninci so letos oiganizirali več smu
čarskih izletov, ki so bili zelo dobro 
obiskani. Med planince sc vključuje 
zlasti veliko srednješolske mladine, 
društvo pa bo ustanovilo še več sek
cij za delavsko in osnovnošolsko 
mladino.

GODBA NOVOLESA
V SMARJETI 

IN MOKRONOGU
V nedeljo, 28. marca, bo koncert 

pihalnega orkestra sindikalne oigani- 
zacije Novolesa v Smarjeti ob 15. uri 
(gasilski dom) in ob 18. uri v Mo
kronogu (dom kulture). Program 
koncerta sestavljajo: pihalni orke
ster, instrumentalni trio in kvintet 
ter igralec na električno harmoniko 
Tone Spfinger.

TURISTIČNA KOMISIJA 
NA POHODU

Turistično društvo O točec- 
Smarješke Toplice tudi letos razpi
suje tekmovanje za najlepše urejeno 
okolico Stanovanjske hiše in kmečke 
domačije. V poštev pridejo kraji: 
Otočec. Kronovo, Šmarješke Topli
ce, Šmaijeta, Zbure, Zalog, Škocjan, 
Dobruška vas, Dobrova, Drama, 
Šentjernej, Brezovica, Dobravc, 
Maharovec, Draga, Bela cerkcv in 
Družinska vas.

Tond nagrad znaša letos 5000 
din. Vse, ki se želijo udeležiti tek
movanja, obveščamo, da bo posebna 
komisija v soboto, 27. marca, obi
skala vse zgoraj navedene kraje po 
enakem vrstnem redu in dajala stro
kovne nasvete. Z delom bo pričela 
ob 7. uri, v vsakem kraju bo približ
no pol ure. Cas obiska si lahko sami 
izračunate.

PRIPRAVE NA POPIS
Da bo letošnji popis prebivalstva 

in stanovanj, ki bo trajal od 1. do 
10. aprila, kar najbolj učinkovit, 
bodo imeli občinski inštruktoiji in 
popisovalci poseben pouk. V novo
meški občini bo za hiter popis 
skrbelo 210 popisovalcev. Raču
najo, da bo v Sloveniji potrebno po
pisati 520 tisoč gospodinjstev in 
okoli 500 tisoč stanovanj ter okrog 
milijon 800 tisoč prebivalcev. Ob
činska komisija pravi, da bo popis v 
stanovanju trajal od 20 do 30 mi
nut.

DVA MESECA IZVOZA V NOVEM MESTU:

Sprejetje ukrepov je nujno! V dveh ntiesecih se je v novomeški občini In
dustrijski izvoz povečal celo za 64 odstotkov — Pa naprej?

'Po razvrednotenju dinaija je bila prva ugotovitev o možnostih 
gospodarstva: izvoz bo postal bolj pomemben. V industriji so hitro 
izračunali, kaj predstavlja manj vredna jugoslovanska valuta, takoj 
pa so pristavili, daje potrebno kar najhitreje sprejeti tudi vse druge 
ustrezne ukrepe, ki morajo spremljati devalvacijo. Čeprav se še 
pritožujejo zaradi nerešin vprašanj glede uvoza in izvoza, ostaja 
dejstvo: novomeška industrija je v dveh mesecih veliko izvažala.

Samo februarski izvoz jo bil vre
den 2,257.734 ameriških dolarjev, 
kar je za 113 odstotkov več, kot je 
bil vreden izvoz februarja lani. Od te 
vsote so samo za 45 tisoč dolarjev 
izvozili na klirinško področje, vsi 
drugi izdelki pa so našli kupce na 
konvertibilnem. Industrija motornih 
vozil je izvozila za 1,457.333 dolar
jev izdelkov, vse na konvertibilno 
področje. Levji delež seveda pred

stavljajo prikolice in okvir že znane 
dolgoletne pogodbe prodaje na 
skandinavskem trgu. „Krka“ je izvo
zila za 477.437 dolarjev, Novoles za 
229.653 dolarjev. Tako v februarju.

V prvih dveh mesecih so industrij
ska podjetja novomeške občine iz
vozila za 3,667.156 dolarjev izdel
kov ali za 64 odstotkov več kot lani 
v tem času. Izvoz na konvertibilno 
področje je za 67 odstotkov večji.

vreden je bil 3,600.000 dolarjev. 
IM V s skoraj 2,5 mili^na dolarjev 
izvoza je najmočnejši izvoznik, svoj 
izvoz je povečala za 125 odstotkov, 
Krka je izvozila za 639.457 dolarjev, 
kar je za en odstotek več kot lani, 
Novoles je s 404.206 dolarji povečal 
izvoz za desetino, Novoteks pa z 
okroglo 100.000 dolarju za 88 od
stotkov.

Tako se torej izvozne napovedi 
uresničujejo, čeprav velja zapisati: 
ukrepe, ki bi sledili razvrednotenju 
dinarja, moramo kar najhitreje spre
jeti. Počasnost škoduje gospo
darstvu, zbuja nezaupanje in hromi 
izvoz. Naša izguba pa se tudi zaradi 
tega povečuje, ker uvažamo več, kot 
izvažamo -  čeprav smo sklenili prav 
obratno!

J. SPLICHAL

VELIKO SE DA NAREDITI S PRIZADEVNOSTJO

Ko eni zidajo, drugi podirajo!
Novomeško hortikulturno društvo je precej naredilo za lepši in prijetnej

ši videz Novega mesta — Mladina ne sme stati ob strani

Pred dnevi je imelo novomeško 
Hortikulturno društvo letni občni 
zbor, na katerem se je zbralo veliko 
število Novomeščanov. Predsednik 
društva Tit Doberšek je p r e b ^  iz
črpno poročilo, iz katerega je raz
vidno, da je bilo društvo v minulem 
letu izredno uspešno.

Največji poudarek so dali števil
nim strokovnim predavanjem, saj so 
jih imeli kar sedem. Predavali so pri
znani strokovnjaki, obisk pa je bil 
presenetljivo dober. Imeli so dve po
učni ekskurziji: ogledali so si rastli
njak na Čatežu, arboretum v Varaž
dinu in jpad Trakoščan. Potovali so 
tudi na ^ajersko in Gorenjsko.

Precejšen delež so imeli pri ureja
nju Novega mesta in okolice. Tudi s 
tradicionalnim tekmovanjem za ure
ditev mesta so uspeli, saj je bil odziv 
izreden. Nagradih so najprizadev- 
nejše in jim dali še nadaljnjo spod
budo.

Na občnem zboru so poudarili,

ODLOK ZA ŠKODO
Na zadnji občinski seji so odbor

niki brez razprave sprej’eli odlok o 
ukrepih za preprečevanje škode po 
divjadi. Dovolj razprave o tem odlo
ku je bilo, že septembra lani,- ko so 
sprejem tega odloka odložili. Odbor
nike so zdaj seznanili, da je zavaro
valnica Sava odklonila zavarovanje 
posevkov pred škodo, ki jo naredi 
divjad, češ da gre za izredno slabe 
rizike.

da prizadevni delavci čutijo pri svo
jem delu precejšnjo pomoč delovnih 
organizacij, občinske skupščine, ko
munalnega podjetja, krajevne skup
nosti in drugih. Vendar občani še 
vedno premalo čuvajo javne nasade 
in ostalo pred brezvestnim ravna
njem posameznikov. Tudi prosvetni 
delavci bi z opozarjanjem mladine 
lahko veliko prispevali k skupnim 
prizadevanjem.

Letos bodo nadaljevali z enakim 
zagonom. Priredili bodo spet več 
predavanj, poučnih potovanj, uredili 
bodo sprehajališče, zasadili še več 
zelenja in rož, spodbujali .bodo ljudi, 
da bodo še bolj skrbeli za urejenost 
svoje okolice, in še več delali z mla
dino, ki je lahko pomemben nosilec 
tega koristnega družbenega opravila.

S. DOKL
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Leopold Štravs, cestar na cesti od Brusnic do Gabija, ima kar prid
nega pomi^ača: 12-letni sin Polde mu pomaga pri cestarskih delih. 
Cestar nam je povedal, da je bolje, da se že mlad uči delati, kot da 
bi se po tep i po vasi. Tudi Poldek je prikimal; da ga delo veseli. 
(Foto: Slavko Dokl)

NAPREDEK
Športna igrišča na Loki so 

včasih slovela kot najlepša daleč 
naokrog. Njihovi najbolj vneti 
zagovorniki so celo trdili, da na 
Balkanu ni takih!

Odtlej je minilo nekaj let, zdaj 
lahko ugotovimo samo žalostno 
stanje: nekdanji atletski stadion, 
na katerem je tudi rokometno 
igrišče, je morda najbolj zane
marjen na Balkanu, košarkarsko 
igrišče je potrebno nove pre
vleke, koši so razdrti, odbojkar
sko igrišče še zdaleč ni kot ne
koč, na teniških igriščih ni pra
vega reda, namesto leša pa gleda 
iz zemlje kamenje . . .

Športna tekmovanja se čez 
nekaj tednov začno: če bo šlo 
tako naprej, prihodnje leto ne 
bo več i^išč, na katerih bi lahko 
igrali!

OBČINSKO VODSTVO JIM BO MORALO POJASNITI

Topličani zahtevajo gradnjo Sole!
Na letni konferenci organizacije Zveze borcev v Toplicah so bili ogorčeni 
zaradi odložitve gradnje osnovne šole — Krajevna skupnost bo sklicala 

poseben zbor volivcev, na .katerem hočejo dobiti odgovor

v  nedeljo, 14. marca, je bila 
letna konferenca organizacije 
Zveze borcev Dolenjce Topli
ce, kateri je prisostvovalo okoli 
200 članov. Poročilo je prebral 
predsednik Tone Strniša, ki je 
poudaril, da je v tej partizanski 
dolini premalo spominskih obe
ležij iz narodnoosvobodilne 
borbe. Eden takih živih spome
nikov naj bi bila tudi nova

osnovna šola. Saj so na konfe
renci nekdanji borci VDV bri
gade sporočili, da bodo prevzeli 
patronat nad novo šolo. Toda 
ko so udeleženci konference 
zvedeli, da s šolo zaenkrat za
radi stabilizacijskih ukrepov ne 
bo nič, so se močno razburili.

Z gradnjo šole v Dolenjskih 
Toplicah se odlaša že vse po 
osvoboditvi. Leta 1972 bo'po
tekel 10-letni plan gradnje Iblv 
medobčinskem merilu. Med 
zadnjimi je bila v načrtu tudi 
šola v Dolenjskih Toplicah. 
Ljudje so se na izredno uspelem

Upokojenci i(ot ena družina
Tudi letos bo Društvo upokojencev zbiralo sredstva za zdravljenje svojih 

l)olnih članov — Jesen življenja naj bo čim lepša za vse

Društvo upokojencev se vedno bolj povezuje z drugimi organizacijami in 
podjetji in prav ta povezanost je tudi porok za boljše delo društva v bodoč
nosti Zlasti je povezano z ZB, RK, SZDL, Občinsko skupščino, Dolenjsko 
banko. Zavodom za socialno zavarovanje, podjetjem Dominvest ter z dru
gimi, ki mu pomagajo, kadar je v težavah. Tudi člani društva, x  vedno bolj 
zavedajo, da dela društvo njim v prid.

Da bi društvo še bolj razširilo svoj 
krog delovanja, je v začetku letoš
njega leta ustanovilo v manjših kra
jih poverjeništva. To je bila dobra 
zamisel, saj se je s tem v društvo do 
konca februarja včlanilo več kot 
1400 upokojencev, ki so deležni raz
nih olajšav na potovanjih, pri poso
jilih, pri stanovanjskih vprašanjih 
ipd. Društvo se trudi, da bi svojim 
elanom omogočilo čimbolj udobno 
življenje z vrsto olajšav.

Tudi delovni progrrim društva je 
iz k;ta v leto bolj obširen. Odbor 
skrbi tudi za čiml^lj družabno živ
ljenje svojih članov. V ta namen 
organizira vsako leto skupinske iz
lete po Sloveniji in sosednjih repub
likah ter pripravlja ob razhcnih 
praznikih kulturno-zabavne pri
reditve ali večere v klubskih pro
storih. Razen tega je v stalnih stikih 
z upokojenci v domovih počitka v 
Metliki in v Impoljci,

Društvo si tudi prizadeva, da bi 
vsako teto omogočilo zdravljenje 
svojih bolnih članov astmatikov ob 
morju in v različnih toplicah. Pri 
tem se obrača za pomoč na novo

meška podjetja. Tako je lani z nji
hovo pomočjo omogočilo okrevanje 
desetim č'anom, letos pa želi to šte
vilo šc povečati in že pripravlja širšo 
dobrodelno akcijo.

A. V.

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Jože Surla, član Cestnega podjetja, Novo mesto; Lado Janc, Alojz 
Krnc, Dušan Vasič, Fani Ravbar in Anton Jereb, člani Novoteksa, 
Novo mesto; Franc Pirc in Franc Gril, člana Novolesa, Straža; Jože 
Žagar, delavec iz Rodin; Darko Kavšek in Slavko Zirkelbach, člana 
Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Ivanka Pirnat in Malči GrandIjič, 
članici Splošne bolnice Novo mesto; Niko Padevski, Roman Zelnik in 
Mihael Hrovatič, člani Dominvesta, Novo mesto; Alojz Kraševec, 
ćlan l'lektra. Novo mesto; Milan Teropšič, Jože Bregar, Jvan Stramer, 
Stane Štepec in Vinko Bojane, člani IMV Novo mesto; Jelka Ilič, 
članica SDK, Novo mesto; Franc Rožman, član Komunalnega 
podjetja, Črnomelj; Marija Rožman, gospodinja iz Velikega Nerajca; 
Marija Kos, gospodinja s Krke; Ana Pirnar, gospodinja iz Birčne vasi; 
Stanko Pirnar, član Sekcije za vleko. Novo mesto.

S

NOVOMEŠKA TRIBUNA Do maja bo tovarna zdravil Krka v Ločni dobila sodobno osrednje predalčno skladišče, ki ga gradita 
‘novomeško SGP Pionir in Primat iz Maribora. To bo drugo tovrstno skladišče v Sloveniji, ki bo imelo 
trikrat več prostorov kot navadno z enako površino. Na sliki: skelet bodočega skladišča že stoji. 
(Foto: S. Dokl)

referendumu odločili za grad
njo ter verjeli besedam občin
skega vodstva, da se bo gradnja 
pričela letošnjo pomlad. Občin
ska skupščina je namreč sklep o 
gradnji šole sprejela in gradbeni 
prostor je bil že komisijsko po
trjen. Ker pa so vmes prišli sta
bilizacijski ukrepi, je ^ a j  vpra
šanje gradnje šole odprto. Ven
dar to Topličanom ne gre v ra
čun, saj vedo, kako potrebna je 
naložba v novo šolo.

Ogorčeni člani so zahtevali, 
naj krajevna skupnost skliče 
zbor volivcev, na katerega bodo 
povabili predstavnike občine in 
ljudskega poslanca. Na zboru ne 
bodo več prosili za šolo, ampak 
bodo zalitevali, da se njihova 
želja izpolni. Z gradnjo nove 
šole naj se začne že letos!

Nekdanji borci iz Topliške 
doline so razpravljali o šoli s 
takšno prizadetostjo, da bo 
marsikaterega od tistih, ki so 
zakrivili našo gospodarsko sti
sko, presunilo pri srcu in bo 
moral od sramu skloniti glavo. 
Od vodstva občinske skupščine 
Novo mesto pričakujejo, da bo 
imelo tudi več razumevanja za 
podeželske šole. ANICA BRKIČ



ČETRTKOV INTERVJU

»Sodobno bolnišnico!«
Prof.dr.Oton Bajc: »Druga faza gradnje no
vomeške bolnišnice bo veljala 11 milijonova

Prejšnji četrtek je Jožeta 
Suhadolnika zanimalo, kako 
je z izgradnjo druge faze no
vomeške bolnišnice in kakš
ni so načrti za dokončno 
ureditev bolnišnice. Prof. dr. 
Oton Bajc, direktor novo
meške bolnišnice, pravi: 

„Dela gredo po načrtu, 
saj je bila ob konai lanskega 
leta zgradba že pod streho. 
Zdaj delajo instalacije, tako

da bo po pogodbi objekt 
končan in pripravljen za 
uporabo do letošnjega 
občinskega praznika. Pionir, 
ki gradi, dela za zdaj brez za
mud. “

-  To bo druga faza grad
nje: kaj bo prinesla?

,J>Jovomeška bolnišnica 
bo postala popolna. Dobili 
bomo dva nova oddelka -  
okulistični in nevrološki, ki 
bosta skupaj imela 69 po
stelj. Sicer pa bo v prizida
nem delu bolnišnice 143 po
stelj. V novi objekt se bo 
preselil dermatovenerološki 
oddelek, deloma bomo pre
selili tudi kirurškega. Na ta 
način bomo rešili stisko na 
internem oddelku, ki bo 
dobil 25 novih postelj. V 
novi objekt bomo preselili 
tudi transfuzijski oddelek, ki 
se zdaj stiska v kletnih pro
storih zgradbe na levem bre
gu Krke. Odvzem krvi bo

potem kajpak zares sodo
ben. Bolnišnica bo dobila 
tudi oddelek za patološko 
anatomijo, naredili pa bodo 
tudi zaklonišča. “

-  To je obsežen načrt, ki 
bo veljal precej denarja.

„Računamo, da bo z 
opremo in zunanjo ure
ditvijo gradnja druge faze ve
ljala 11 milijonov dinarjev. 
Zagotovljenega denarja je 
7,77 milijona dinarjev, osta
nek pa bomo dobili iz pove
čane stopnje, ki jo je spre
jela skupščina sklada za 
zdravstveno zavarovanje de
lavcev in je namenjena grad
nji zdravstvenih ustanov. “

-  Kdaj pa računate ures
ničiti še tretjo fazo?

„ V tretji fazi naj bi zdru
žili še oddelke, ki so zdaj na 
levem bregu Krke: gineko- 
loško-porodniški, otorinola
ringološki in rehabilitacijski 
se bodo preselili na desni 
breg. Hkrati bi morali zgra
diti tudi novo kuhinjo, s 
podzemskimi hodniki pa po
vezati vse oddelke. Potrebna 
bo tudi rekonstrukcija po- 
možno-tehničnih dejavnosti: 
kuhinje, pralnice, kotlarne, 
čistilnih naprav in trafo po
staje. Za vse to bomo potre
bovali več kot 10 milijonov 
dinarjev, gradnjo pa imamo 
v načrtu po 1975. letu. Po
tem bomo imeli 716 po
stelj. “

-  Ko bo dokončana tret
ja faza, kaj bo predstavljala 
novomeška bolnišnica?

„Potem bo to bolnišnica, 
ki bo sodobno urejena, po
polnoma zgrajena in dobro 
organizirana. “

-  In vaše vprašanje?
„Tudi od ceste Novo me-

sto-Dolenjske Toplice in 
ureditve križišča pri bolniš
nici je odvisna uresničitev 
načrtov. Morda bi svetovalec 
za gradbene zadeve pri ob
činski skupščini inž. Slobo
dan Novakovič povedal, kdaj 
bo cesta modernizirana in 
kako bo urejeno to kri
žišče. “

J. SPLICHAL

Do začetka turistične sezone naj bi Pionir na Otočcu zgradil gami hotel s 182 posteljami. Gradnja bo 
veljala 14 milijonov dinarjev, Otočec pa se bo rešil že tradicionalne poletne stiske z ležišči. (Foto: M. 
Vesel)

.MORDA DA. MORDA NE ZA GOSPODARJENJE

številke seže popravljajo
V februarju je bila industrijska proizvodnja v novomeški občini toliko bolj

ša kot lani, da je celo nadoknadila slab januarski start

Analiza o gospodaijenju v štirih dolenjskih občinah, ki naj bi jo za 
poslovanje v prvih dveh mesecih tega leta naredili za štiri dolenjske 
občine, ne bo udarila plat zvona. Vsaj tako lahko zapišemo zdaj, 
ko so znane številke o proizvodnji in prodaji v industriji novomeške 
občine za februar.

v  industriji je bilo februaija za
poslenih 8599 ljudi: 31 odstotkov 
več kot lanskega februarja in 8 od
stotkov več od lanskega poprečnega 
števila zaposlenih. V primerjavi z le
tošnjim januarjem so podjetja za
poslovala 47 več delavcev. Industrija 
motornih vozil ima 2179 zaposle
nih, Krka 1425, Novoles 1421 in

Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Ana Oberstar iz 
Žužemberka -  Jožka, Nada Resnik 
iz Lokev -  Bernardko in Jožico, 
Rezka Tršinar iz Martinje vasi -  
Marka, Jožica Kovačič iz Gabrja -  
Roberta, Nataša Šuber iz Ankarana
-  Dejana, Kristina Bajc iz Raven -  
Alojza, Marica Golobič iz Svržakov
-  Karmen, Marija Vivoda iz Dolnjo 
Lokvice -  Antona, Jelka Mrvar iz 
Žužemberka -  Primoža, Marija 
Žulič iz Kostanjevice -  dečka, Ma
rija Gajič iz Črnomlja -  Miroslava, 
Gabrijela Starič iz Belšinje vasi -  
deklico in Amalija Jakše iz Zaloga -  
dečka. -  Čestitamo!

Nolvoteks 1169. Zužemberška in 
šentjernejska Iskra nista zajeti v sta
tističnih podatkih, ker nista samo- 
stoini podjetji.

Proizvodnja je bila v februarju 
vredna nekaj več kot 86 milijonov 
dinarjev, to je skoraj 36 milijonov 
več kot lanskega februarja. Medtem 
ko j|e bila januarja še celo pod lan
sko ravnijo, je po dveh mesecih na
predovala taico, da jo presega za 18 
odstotkov. Skupna vrednost je nam
reč 147 milijonov in 448 tisoč di
narjev. l ebruarja so največ naredili 
v Krki -  za dobrih 31 milijonov di
narjev, v IM V za 25,5, v Novoteksu 
za 10,4 in v Novolesu za 8,8 mili
jona dinarjev. Po dveh mesecih je 
Krkina proizvodnja vredna 48 mili
jonov dinarjev in je za 15 odstotkov

večja kot lani v enakem obdobju, v 
IMV so naredili za 43 milijonov ali 
za 9 odstotkov več, v Novoteksu za 
20 milijonov in za 4 odstotke več 
ter v Novolesu za 17 milijonov ali za 
131 odstotkov več. Pod lanskimi 
številkami so ostali Elektro, Kremen 
in mirnopeški obrat Beti.

Prodaja na domačem trgu je bila 
vredna v februarju skoraj 87 milijo
nov dinarjev -  za slabo petino več 
od lanske v enakem mesecu. Skupaj 
pa so v dveh mesecih industrijska 
podjetja prodala za 142 milijonov 
dinarjev izdelkov ali za dobro tretji
no več kot lani v tem času, s po
godbo pa še 185 milijonov ali za 86 
odstotkov več.

Tako statistični podatki o proiz
vodnji in prodaji dokazujejo, da se 
stvari le obračajo na bolje in da po 
slabem januarskem startu gospodar
stvo lovi lansko rekordno leto in ga 
celo presega. Takoj pa je treba pri
staviti, da v statistikah ni številk o 
akumulaciji, ki pa je gotovo precej 
slabša, kot je bila lani.

Trofazni elektromotorji

TEMA TEDNA •  TEMA TEDNA •  TEMA TEDNA •  TEMA

Vlak, ki ga spet zamujamo
1 ■ ■ ■ ---------------------------

Težko bo uresničiti program otroškega varstva v občini — V tem času 
pa se kopičijo še novi problemi ob hitrejšem zaposlovanju

Program razvoja otroškega var
stva v . novomeški občini do 
1975. leta je narejen tako, da bi 
v tem času varstvene ustanove 
uredili tako, da bi bile sposobne 
sprejeti vsaj najnujnejše. Ko so 
1969. leta ta program naredili, 
je bilo v občini 48.687 ljudi, od 
tega 51 odstotkov žensk, do
brih 29 odstotkov otrok do ne
dokončane osemletke in od 
tega skoraj polovico predšolskih 
otrok. Takrat je bilo v občini 
12.754 zaposlenih, od tega 44 
odstotkov žensk. 132 otrok od 
zaposlenih žena je bilo v var
stvu, še 150 pa bi jih varstvo 
nujno in takoj potrebovalo.

Glede na hitro gospodarsko 
rast in vse večje zaposlovanje v 
industriji — vsekakor je zdaj za
poslenih že 70 odstotkov vseh 
mater, ki imajo predšolske otro
ke Je zdajšnji program razvoja 
otroškega varstva narejen res 
samo na najnujnejše primere. 
Medtem ko lahko pričakujemo, 
da bo varstvo šolskih otrok, za 
katero naj bi do 1975. leta na
menili skoraj 6 milijonov dinar
jev, urejeno, ker gredo gradnje 
šol iz desetletnega programa in 
tudi iz pozneje dopolnjenega 
petletnega programa domala po

načrtu, ostaja varstvo predšol
skih otrok, zlasti najmlajših, bo
leča rana.

Razumljivo je, da je denar 
najhujša ovira in da prav zaradi 
pomanjkanja denarja vsi načrti 
niso uresničljivi. A po cenah iz 
predlanskega leta bi potrebovali 
za ureditev tega problema 11,5 
milijona dinarjev; za ta denar 
naj bi naredili v Novem mestu' 
in v drugih večjih krajih v ob
čini toliko' vrtcev, da bi lahko 
sprejeli 760 malčkov. Žal, kot 
vse kaže, tudi ti načrti ne bodo 
uresničeni.

Ker bo zaposlovanje žensk 
nedvomno v naslednjih letih še 
večje, zaposlujejo pa se pretež
no mladi, torej tudi matere s 
predšolskimi otroki, bodo te
žave verjetno naslednja leta še 
hujše. NI pretirana ugotovitev, 
da vlak, ki naj bi urejal zadeve 
na tem kočljivem področju, za
mujamo. Samo naslonitev na 
gospodarske organizacije bi 
morda le pomagala, da bi sc iz
kopali iz najhujšili težav.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

To zgovorno dokazujeta pri
mera novomeških tovarn Novo- 
teks in Krka. Hkrati pa je raz
umljivo, da je občinska skup
ščina pred težko uresničljivo 
nalogo, saj ob stalnem pomanj
kanju denarja in ob hitri gospo
darski rasti nastajajo nove te
žave na različnih področjih.

Vsako kmetijsko gospodar
stvo potrebuje za pogon strojev 
primeren elektromotor. Upo
rabljajo se eno in trofazni mo
torji. Najbolje je, da je motor 
pritrjen na podstavku in pre
nosen. Seveda pa mora biti 
opremljen s kablom, vtičnicami 
in stikalom.

Ce potrebujete tak motor 
in opremo, stopite k ELEK
TROTEHNI v Novem mestu, 
Sevnici ali Krškem, Povsod ima
jo na zalogi eno in trofazne 
elektromotorje različnili moči. 
Izbirate lahko med motorji 
4 KM, 5,5 KM, 7,5 KM, 10 KM 
in še drugimi. Motorji imajo 
1400 ali 2800 obratov.

Pri ELEKTROTEHNI boste 
dobili tudi 4-žilni gumijast 
kabel, primerna stikala in vtič
nice.

KAVIAR IN MINEŠTRA
Jutri bo v novomeškem Domu 

kulture gostovalo Mestno gledališče 
ljubljansko z ljudsko veseloigro v 
treh dejanjih „Kaviar in mineštra". 
Mimo abonmajskih vstopnic so 
vstopnice tudi v prodaji.

Bagatove šivalne stroje do
bite pri ELEKTROTEHNI še 
po stari ceni. Tudi rezervne 
elektromotorčke, žarnice, po
gonske jermenčke in igle imajo 
na zalogi.

Obiščite prodajalne ELEK
TROTEHNE in se prepričajte!

MINI ANKETA:

Smetišča, 
ne igrišča

o  neurejenih novomeškili 
otroških igriščih je bilo že veliko 
povedanega -  a stvari se niso 
obrnile na bolje. Morda zaradi 
pomanjkanja denarja, morda 
zato, ker nihče ne kaže pravega 
zanimanja, ostajajo igrišča ne
urejena in namesto njih nastajajo 
celo smetišča. Telefonsko vpra
šanje za tokratno anketo je bilo 
zato: „Kaj sodite o o trob ih  
igriščih? “

Majda Rodič, 21-467: Mislim, 
da so „čudovita". Nujno bi jih 
bilo treba urediti. Ne vem, mor
da manjka denarja, saj ga tudi za 
šport vedno manjka. Na Mestnih 
njivah je pravi odpad. Že pred 
Osmimi leti so obljubljali otro
ško igrišče, a obljub nihče ni 
držal. Treba bi bilo le zravnati 
zemljo, posejati travo in posta
viti nekaj gugalnic, peskokop, 
vrtiljak ali kaj podobnega.

Pavle Udovč, 21-784: Potreb
na so nedvomno, a jih ni. Mi
slim, da bi morali v bodoče tudi 
pri gradnjah otroškili varstvenih 
ustanov gledati tako, da bi zra
ven zgradili še otroška igrišča. 
Prav tako taka igrišča potrebu
jejo tudi večja stanovanjska na
selja, Samo gradi jih ne 
n ihče . , .

Miloš Jakopec, 21-316: V me
stu ni nobenega otroškega igri
šča. Kolikor vem, na občini ima
jo denar za te namene. Kot ved
no se zatakne pri načrtih. Ljudje 
dajo pobudo, potem pa ni ni
kogar, ki bi naredil načrte, pred
račun in podobno. V naselju 
Nad mlini imamo izbran prostor 
in pripravljen načrt, bojimo pa 
se, da se lw zataknilo pri urba
nistih.

Kristina Plut, 21-507: Otro
ška igrišča so zelo potrebna in je 
že skrajni čas, da bi jili začeli 
graditi Celo Novo mesto pre
more edino igrišče za pošto, pa 
še tisto ni vzdrževano. Igrišča pa 
so nujno potrebna -  ne samo za 
vrtce, tudi za soseske, kjer se 
otroci igrajo kar na cestah in .se 
izpostavljajo nevarnosti vse več
jega prometa.

Jelka Počrvina, 21-443: Otro
ška igrišča so nujno potrebna, 
saj so vsa naselja brez igrišč. 
Tudi za Naselje Majde Sile so 
rekli, da bodo zgradili v njem 
otroški vrtec -  mislim, da bi 
morali poiskati zraven še prostor 
za otroško igrišče. Otroci so zdaj 
zares prepuščeni cesti, saj Novo 
mesto takih igrišč nima.

MLADI
V TOVARNAH

Trije najmočnejši mladinski aktivi 
v delovnih organizacijah (Krka, 
Pionir, Novoles) so pred kratkim na 
svojih rednih letnih konferencah 
sprejeli pomembne odločitve, ki za
devajo delo aktivov in odnos do nji
hove delovne organizacije. V svoj 
delovni načrt so vključili tudi načrt 
izobraževanja, .zlasti na področju 
samoupravljanja, ter reševanje stano
vanjskih vpra^nj mladih, ki postaja 
vedno bolj perečo.

Kovomešte kronika

Zbiranje starih očal
Mestna organizacija RK bo začela novo akcijo

Prejšnji teden je bila redna 
letna skupščina mestne organi
zacije RK, ki se je sestala po 
dveh letih in se dogovorila o 
vrsti nalog, ki jih namerava 
uresničiti še letošnjo pomlad.

Na območju mesta je v RK vklju
čenih 3072 odraslih članov, 1492 
srednješolcev in 1621 mladih članov 
na osnovni šoli Katja Rupena, kjer 
ima organizacija RK izredno pester 
program dela in ga zelo uspešno 
uresničuje. Mestna organizacija se 
vsako leto poveča za nove člane, 
lani pa je bil porast izredno veljk, saj 
se je število članov jw)večalo kar za 
600. Medtem ko je doslej v mestno 
organizacijo RK spadalo tudi ob

močje krajevne skupnosti Kamence, 
pa se je sedaj število članov tako po
večalo, da so ustanovih krajevno 
organizacijo RK v Malih Kamencah.

Razen tega, da bo mestna organi
zacija RK letos sodelovala v vseh 
akcijah občinskega odbora RK, so 
se dogovorili tildi za posebno« akcijo 
z naslovom „Zbiranje starih očal", s 
pom6čjo katere želijo omogočiti 
vsem socialno šibkim občanom, da 
bi si s čim manjšimi stroški nabavili 
očala. Zbirali lx)do očala, ki jih ob
čani več ne uporabljajo, jih strokov
no pregledali in dali v uporabo ol> 
čanom, za katere bodo primerna, pa 
sami nimajo denarja, da bi si jih na
bavili.

A. V.

VREME V NEDELJO je bilo 
lepo, kot se spodobi za prvi pomla
danski dan. Sonce je privabilo v par
ke in sprehajališča veliko meščanov. 
Posebno živahno je bilo na otro
škem igrišču za pošto. Tudi v Rago- 
vem logu je bilo veliko sprehajalcev, 
ki so sc tja umaknili pred avtomobil
skim prometom. Prav bi bilo, da bi 
mislili tudi na ureditev glavnih poti 
tega priljubljenega novomeškega 
sprehajališča in spet namestili nekaj 
klopi.

KAfiDIJSKO KRIŽISCE z mo
stom ni samo trd oreh za bodoče 
voznike, temveč tudi za izkušene, 
saj je stiska s prostorom vedno več
ja. Ker je most preozek, d;i bi se 
lahko srečala večja tovornjaka, več
krat nastane pred mostom na Glav
nem tigu zastoj. Tudi pešci imajo na 
mostu slab občutek, ko ob večjem 
prometu nastane zelo občutno ni
hanje.

V NOVOTl-llNI lahko kupite 
najmodernejše gospodinjske stroje. 
Veliko zanimanja je bilo zadnje dni 
zlasti za nov model štedilnika tovar
no Gorenjo.

V TR(;0VINA11 podjetja Obrt
nik imujo na zalogi tudi oblačila iz 
uvoženega blaga v  modernih krojih. 
Zlasti zanimivi so kostimi in kom
pleti iz enobarvnega in karirastega 
blaga, ki gredo zelo dobro v pro
dajo.

Cl-Nl' na živilskem trgu, k ije  bil 
v ponedeljek dobro založen tudi s 
suho robo in lončenimi izdelki, so 
bile tako: cvetača 7 din, čebula 2,40 
din. česen 8 do 10 din, fižol 7 din, 
krompir 1,50 din, koleraba 2,50 
din, korenje 2.50 do 6 din, moto

vilec 6 do 8 din, ohrovt 4 din, 
brstični ohrovt 5,50 din, pesa 3,50 
din, por 4 din, peteršilj 8 din, kisla 
repa 4,50 din, endivija 8 din, špi
nača 8 din, zelje -3 din, kislo zelje 3 
din, zelena 8 din, suhe fige 7 din, 
jabolka 2,50 do 5 din, limone 5,50 
din, orehi 5 din, orehi-jedrca 20 din, 
pomaranče 5 din, suhe slive 5 din, 
banane 6 din, jajca 0,60 din, sme
tana 10 din, sirček 8 din.

RODILE SO: Tončka Rauh, 
Drejčkova pot 33 -  Natašo, Anica 
Krajn^ Adamičeva 36 -  dečka, Mi
lena Span, Kandijska 6 -  Petra, 
Martina Eržen, Ulica Na tratah 14 -  
dečka in Sonja Senk, Jerebova 10 -  
Alenko.

UMRL JE Anton Krese iz Žabje 
vasi.

Kna gospa je rekla, da je znani 
Novomeščan naredil pravo sramoto 
v italijanskem San Marinu, kjer so 
nekaj poštenih meščanov izletnikov 
v trgovini o.sumili kraje, pravi tat pa 
jo spretno ušel.



Komu smrdijo ribe?
Potrošniki bi radi ribe — Inšpekcija terja 
svoje — Nekateri trgovci ne kažejo preveli

kega navdušenja

v  Kočevju so včasih že prodajali ribe v trgovini „Sadje- 
zelenjava“ in na tržnici. Zdaj jih ne prodajajo nikjer več. 
Ljubitelji rib pa negodujejo, ker ne dobe več priljubljene 
hrane, ki ima pa še to dobro lastnost, da ni predraga.

prodajo rib. Inšpekcija je zahte-
Odgovorne može smo vpra

šali, zakaj v Kočevju ne proda
jajo več rib in kako kaže, da bi 
ribe spet začeli prodajati? Od
govori so bili taki:

J0 2 E  BERLAN, direktor 
enote MERCATOR-TRGO 
PROMET: „Riba smrdi, zato ne 
sodi v lokal s sadjem in zelenja
vo. Pri ribi tudi ni kruha. Vendar 
prodaje nismo opustili, ker ni za
služka, ampak na z^ tev o  in
špektorja. Zahteve inšpekcije so 
vedno večje, vedno dražje, zato 
smo s prodajo raje prenehalL“ 

STANE POTISEK, načelnik 
oddelka za gospodarstvo pri ob
činski skupščini: „I^av bi bilo, 
da bi v Kočevju prodajali ribe. 
Eno izmed trgovsluh podjetij bi 
moralo urediti prodajalno, ki bi 
odgovarjala vsem sanitarnim in 
drugim predpisom.**

IVAN VESEL, vodja inšpek
cijskih služb: „Prodajati ribe 
hkrati s sadjem in zelenjavo ni 
dovoljeno, ker ribe smrdijo. Do
sedanji lokal ni bil primeren za

vala le najnujnejše, kar mora tak 
lokal imeti, a zahtevi niso ugo
dili. Občinska skupščina in kra
jevna skupnost bi lahko poskr
beli za primeren lokal za proda
jalno rib, ki naj bi ga opremilo 
eno izmed trgovskih podjetij. 
Naši trgovci kažejo tudi pre
majhno zanimanje za prodajo 
rib. Raje prodajajo tako blago, 
kjer je manj dela in večji za
služek.**

STANE PINTAR, tajnik kra
jevne skupnosti: „Sredi mesta 
imamo prijneren lokal, ki bi se 
ga dalo urediti za prodajo rib. 
Prepričan sem, da bi ga lahko 
dobilo trgovsko podjetje, ki bi 
bilo pripravljeno v njem urediti 
prodajo rib.**

JOŽE ŽAGAR, NAMA Ko
čevje: „2e lani smo nameravali 
uvesti prodajo živih sladkovod
nih rib, predvsem postrvi. Ven
dar smo zvedeli, da je kočevska 
voda preveč klorirana in da bi 
lahko ribe v akvarijih poginile. 
Tudi za prodajo morskih rib smo

zainteresirani Z inšpektorji smo 
se že dogovorili, da bomo skup
no skušali najti primerno rešitev, 
da bi le uvedli prodajo rib. Ne 
morem pa že obljubiti, da bodo 
naša prizadevanja tudi uspela.** 

VIKTOR OŽURA, NAMA, 
Ljubljana: „Za prevoz in pro
dajo rib so zelo togi in ostri 
predpisu Inšpektorji so strogi. 
Skratka: ureditev prodajalne,
prodaje in prevoza rib je zelo 
draga zadeva. Mi bomo še naprej 
iskali možnost, da bi potrošni
kom in inšpektorjem kar najbolj 
ustregli.**

Kratek povzetek te ankete: 
potrošniki žele ribe, inšpektorji 
zahtevajo strogo izpolnjevanje 
predpisov, trgovci pa bi prodajo 
radi organizirali, vendar menijo, 
da so predpisi prestrogi in za
hteve inšpektorjev preveč drage.

Potrošniki lahko le upamo, da 
bodo inšpektorji in trgovci našli 
skupni jezik. Zelo verjetno bi 
morali za manjša mesta oziroma 
kraje -  kot je tudi Kočevje — 
najti tako rešitev, ki ne bo pre
draga, hkrati pa bo zadoščeno 
najnujnejšim zdravstvenim po
gojem. V manjših mestih namreč 
prodajo tudi manj rib, kot na 
primer v Ljubljani, se pravi, da 
bi ribe verjetno prodajali le en
krat, dvakrat ali trikrat na teden. 
Vse to pa povečuje stroške pro
daje rib v manjših mestih. Ven
dar kljub temu ne bi bUo prav, 
da bi bili zaradi tega prebivalci 
manjših mest za vse večne čase 
obsojeni, da ne bodo jedli rib.

J. PRIMC

Gasilstvo potrebno, denarja pa ni
Gasilcem bo manjkalo 80.000 din — Pripravljajo načrt o varstvu pred po

žari na območju vse občine — Kje so potrebna gasilska društva?

Prva prireditev, kije bila posvečena tudi 500-Ietnici mesta Kočevje, 
je bila nedavna proslava 20-letnice Planinskega društva Kočevje. 
Planinci pa s svečanostmi in prireditvami še niso zaključili. Že v 
začetku sezone bodo organizirali pri svoji koči za Mestnim vriiom 
nad Kočevjem zborovanje planincev, na katerega bodo povabili vse 
občane (Foto: Z. Vardijan)

Gasilci zbirajo za avto
Lani so kupili brizgalno, letos bodo še avto

Manj tujcev, 
več domačinov

Februarja letos so v HOTELU 
PUGLED v Kočevju zabeležili 453 
nočitev, od tega le 20 tujih; v istem 
mesecu lani pa kar 524, od tega 83 
tujih. Skupno so v prvih dveh mese
cih letos zabeležili 1109 nočitev ali 
33 manj kot v istem obdobju lani. 
Zmanjšalo se je predvsem število 
tujih nočitev -  medtem ko je šte
vilo domačih gostov porastlo za 
okoli 8 odstotkov.

OBNOVITI 
ELEKTRIČNO OMREŽJE
V prvih povojnih letih je bilo na 

območju kočevske občine elektri
ficiranih več vasi in zaselkov. Minilo 
je že nad 20 let, zato je ponekod to 
omrežje dotrajalo. V zadnjih letih se 
je povečala tudi poraba elektrike. 
Vse to pa tega obnovo omrežja in 
gradnjo manjših transformatorskih 
postaj. Poslovna enota podjetja 
ELEKTRO v Kočevju se je odločila, 
da bo v okviru razpoložljivega de
narja postopoma obnavljala električ
no omrežje.

JUTRI SEJA SKUPŠČINE
Za jutri, 26. marca, je sklicana 

seja občinske skupščine Kočevje, na 
kateri bodo predvidoma sprejeli ob
činski proračun za letos, razpravljali 
o programu vzgoje in izobraževanja 
v okviru TIS in sprejeli več odlokov 
v zvezi s proračunom, pa tudi dru
gih. Na dnevnem redu so še perso
nalne (osebne) zadeve._

CENE V KOCEVJU 
IN RIBNICI

V ponedeljek so veljale v trgo
vinah s sadjem in zelenjavo v Ko
čevju in Ribnici naslednje malo
prodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cena v din za kg)

cvetača 6,30 6,70
čebula 3,60 3,65
česen 8,40 8,65
fižol 6,70

in 7,80 7,60
krompir 1,15 1,25
koleraba 2,00 1,90
korenje 4,30

in 9,60 9,00
kumare 10,50 —

ohrovt 3,30 —

pesa 2,80 2,75
por 3,90 3,60
peteršilj 6,80

15,80in 15,00
repa -  kisla 2,60 2,50
solata — endivija 6,80

in 12,50 7,50
in 11,00

špinača 6,90 7,20
zelje 2,80 2,75
zelje -  kislo 2,70 3,60
zelena 4,00 —

fige -  suhe "7,00 8,00
hruške 6,00 —

jabolka 2,40 
in 5,30

6,10

limone 5,60 5,30
orehi 6,85 —

oreh i- jed rca  31,00 36,90
pomaranče 4,55 

in 5,70
5,30

slive — suhe 4,70 5,60
banane 6,30 5,70
jajca 0,62 0,60

Svet za splošne in notranje zadeve 
občinske skupščine Kočevje je na 
zadnji seji razpravljal o zaključnem 
računu občinskega gasilskega sklada 
in občinske gasilske zveze za lani ter 
o potrebnem denarju teh dveh usta
nov za letos.

Po predlogu občinske gasilske 
zveze in ^ lada  bi bilo letos potreb
nih za financiranje 18 gasilskih dru
štev okoli 280.000 din. Razprava pa 
je pokazala, da se bo v občini zbralo 
iz doslej znanih virov za te namene v 
najboljšem primeru okoli 200.000 
diru Zato je svet priporočil delov
nim organizacijam, naj pomagajo ga
silcem pri pokritju te razUke, ki 
znaša 80.000 diru

Svet je tudi sklenil, da je treba 
najti boljši način za financiranje ga
silstva. Tako n ^  bi že za beroče 
leto izdelali načrt za varstvo pred 
požari na območju vse občine, ugo
toviti pa je treba tudi kakšna gasil
ska društva oziroma organizacije so 
potrebne v mestu in na podeželju.

Občinska skupščina je že poslala

IZ KOČEVJA

delovnim in gasilskim organizacijam 
vprašalne (anketne) liste, na podlagi 
katerih bodo ugotovili, kakšne gasil
ske organizacije in kje so potrebne 
ter kakšni so predlogi za njihovo fi-

Kultume ustanove in* organizacije 
v kočevski občini so naslovile na od
bor za ustanovitev kulturne skup
nosti doslej za 600.000 din prošenj 
za denarno pomoč (dotacijo). Vse 
pa kaže, da bo bodoča kulturna 
skupnost razpolagala letos s 
400.000 diiu V tem znesku, ki je 
tretjino manjši, kot znašajo z^teve, 
je vštet tudi prispevek republike tej 
skupnosti.

Največ pomoči, in sicer skupno 
okoli 400.000 din, zahtevajo ^ k l ic 
ne kulturne ustanove, se pravi tiste, 
ki imajo redno ali vsaj honorarno za
poslene. Za preostalih 200.000 din, 
se pravi prav za toliko, kot manjka 
denarja, pa so zaprosile pomoč lju
biteljske oziroma nepoklicne (ama
terske) kulturne organizacije.

Kdo in koliko bo dobil, se seveda 
še ne ve. Nekateri pa že predlagajo.

KMETJE
h o Ce jo  p o s o jil a  in

ZLOŽBO ZEMUlŠC
Maloštevilni zasebni kmctovalci iz 

okolice OsilnKe, Kužlja, Fare, Vasi, 
Pirč, Slovenskega laza, Banja loke in 
ostalih krajev v Kolpski dolini se v 
razpravah o bodočem razvoju zaseb
nega kmetijstva vedno bolj zavzema
jo, da bi tudi oni dobili več dolgo
ročnih posojil za nabavo nujno po
trebne kmetijske in ostale mehani
zacije. V razpravah o kmetijskih 
vprašanjih se zavzemajo tudi, da bi s 
komasacijo in ostalimi oblikami 
menjav omogočili zložbo razdroblje
nih obdelovalnih površin. Vendar bi 
morale biti te menjave proste pro
metnega davka in taks.

PROGRAMI SO, 
DENARJA NI

Delovne organizacije, ki oprav- 
Jjajo in gospodarijo z družbenimi 
stanovanji na območju kočevske ob
čine, ugotavljajo, da sedanja sred
stva za vdrževanje stanovanjskih hiš 
ne zadostujejo. Zato ni mogoče 
opraviti mnogih nujnih popravil, 
zlasti na starejših stanovanjskih 
zgradbah. Čeprav so izdelani pro- 

ami vzdrževanja zgradb za letos, je 
vedno vprašanje, če jih bo mo

goče uresničiti.

n a t e Ca j  v  a p r il u

Po zadnjih vesteh bo natečaj za 
gradnjo ccste Livold-Brod na Kolpi
-  seveda le za prvi odsek, za kate
rega pa še ni znano, do kod bo segal
— razpisan v aprilu. Po mnenjih ne
katerih strokovnjakov bi se dal z le
tos razpoložljivim denarjem posodo
biti najmancestni odsek od Livolda 
do Štalcaijcv. Posodobljeni cestni 
odsek bo predvidoma odprt za 
občinski praznik, 3. oktobra.

nanciranje. Na podlagi te ankete bo 
nato izdelan skupni program gasil
stva, o katerem bo še letos razprav
ljala tudi občinska skupščina.

J. P.

da bi morali tudi pri kulturni skup
nosti podobno kot pri TIS ločiti A 
in B prodam . V A program bi se
veda sodile poklicne kulturne orga
nizacije, v B pa nepoklicne.

Člani gasilskega društva Vas-Fara 
zbirajo prispevke za nakup novega 
avtomobila za prevoz brizgalne in 
gasilcev. Doslej so zbrali že preko
4.000 din, lani pa so v ta namen pri
varčevali 8.000 din.

Avtomobil-kombi bo veljal okoli
45.000 din. Večino denj^'a (30.000 
din) za nakup avta bo prispevala ob
činska gasilska zveza Kočevje, osta-

v e Cn e
r e o r g a n iz a c ije

Pred leti je splošna „moda** zdru
ževanja organizacij ZK .ijjela tudi 
kočevsko občino. Kasneje so ugoto
vili, da za nekatere podeželske kraje 
to ni bilo koristno, in so ponekod 
spet ustanovili samostojne organiza
cije. Na zadnji seji konference ZK 
Kočevje so tudi za območje Starega 
loga spet ustanovili aktiv ZK, ki se 
lahko sestaja samostojno ali v okviru 
organizacije ZK Stara cerkev. Med 
nekaterimi komunisti že prevladuje 
mnenje, da bi bilo bolje imeti tudi v 
vsakem podjetju organizacijo ali 
aktiv ZK.

lo pa mora zagotoviti prostovoljno 
gasU^o društvo.'

Gasilcem manjka torej še okoli 
3.000 din. Računajo, da bodo tudi 
ta manjkajoči denar kmalu nabralL 

To ni prva taka zbiralna akcua ga
silcev iz Vasi-Fara. Že lani so nabi
rali prispevke za novo motorno briz
galno, Id je veljala 14.000 din in za 
katero je polovico prispevala še ob
činska gasilska zveza. 4

fted kratkim so imeli z brizgalno 
gasilci in gasilci-pionirji mokro vajo.
Oboji pridno vadijo za občinsko 
tekmovanje. Pionirji-gasilci, ki jih je 
za desetino, so pred kratkim dobili 
tudi nove gasilske uniforme.

J. P.

KOCEVJE:
OZNAČITI h id r a n t e

Člani gasilskega društva Kočevje 
se že vrsto let zavzemajo za točno 
oznako hidrantov javnega vodovod
nega omrežja. Vsa dosedanja priza
devanja, da bi to vprašanje čimprej ^ 
rešili, so ostala brez uspeha. Oznake " 
so nujno potrebne, da bodo v pri
meru požarov in ostalih akcij ^ i l -  ^  
cev odpadle mnoge nevšečnosti, ki  ̂
se sedaj dogajajo.

DROBNE
VESTNI DAVKOPLAČEVALCI 

-  V zadnji številki Tovariša smo 
brali razpravo o davkih in dolžnikih 
v Sloveniji. Med drugim je bil v raz
pravi omenjen tudi rubež. Navedeno 
je bilo, da je bilo lani v Sloveniji 
15.377 rubežev. Na lestvici rubežev 
je naša občina s samo tremi takimi 
posegi na dnu, le štiri občine so že 
nižje. Iz tega bi bralec sklepal, da so 
davkoplačevalci v kočevski občini 
točni plačniki. Upajmo, da podatki 
držijo m da bo tudi letos tako, kajti 
občinski proračun potrebuje denar.

GRENKA COCA-COLA -  Bik) je 
že drugo žrebanje Coca-cole. To pot 
so se kočevski ljubitelji takih ko
mercialnih tekmovanj še slabše odre
zali kot prvič. Od 527 izžrebanih 
srečnežev ni bilo iz Kočevja nobe
nega. Pri prvem žrebanju je bil vsaj 
eden. Tako postaja Coca-cola vedno 
bolj grenka, posebno tistim, ki sojo 
kupovali samo ali predvsem zaradi 
tekmovanja.

NOVI KOVANCI so posebno raz
veselili kočevske numizmatike, ker 
so končno le prišli v obtok in ker so 
bili izdelani v dveh inačicah. Izšli so 
v isti obliki kovanci po 2 in 5 din z 
dodatnim besedilom m oznako FAO 
FIAT PANIS. Vse posebne kovance 
je bilo mogoče dobiti v banki, ni pa 
jih še opaziti v rednem obtoku. 
Ljudje jih še hranijo kot posebnost.

POSEBNI PTICI -  Tudi v Ko
čevju so se pojavili nenavadni gostje 
z daljnjega severa, izredne ptice 
pegam. Preko naših krajev sc vračajo 
zopet v severne kraje, kjer bodo 
gnezdile. Nekaj primerkov je nagačil 
tudi kočevski preparator Kavran v 
Podgorski ulici, in sicer za izpolnitev 
kabinetnih prirodoslovnih zbirk.

ZAMUDA PRI VRTCU -  Izdela
va načrtov za novo otroško varstve
no ustanovo v Kočevju je nekoliko v 
zamudi. Vreme je lepo in bi že lah

ko začeli graditi, zato bi moral Pro
jektivni atelje z izdelavo načrtov po
hiteti. Posebno je hitrejše delo po
trebno, če hočemo, da bo vrtec za 
občinski praznik odprt, kot je pred
videno.

NAMA ZA OKRAS OKOLICE -  
Za olepšavo okolice kočevske 
NAME je dobilo vodstvo NAME 
Ljubljana za letos 2.800 din. S tem 
denarjem n^  bi uredili cve^e v veli
kih beton^ih  posodah in del parka. 
V NAMI so zaposlili še enega me
sarja. Potrošniki lahko zdaj kupujejo 
v NAMI meso od 7. do 19. ure, 
medtem ko so ga doslej le od 7. do 
11. ure in od 14. do 18. ure.

VESELA S o l a  -  Na tekmova
nju „Vesele šole“ so postali prvaki 
razredov na kočevski osnovni šoli 
naslednji učenci: Marko Rovan, 
3. a, Olga Tršič, 4. e, Rudi Urh, 5. f 
in Mirko Skof, 6. c. Vsi štiije prvaki 
so prejeli diplome in značke Pionir
skega lista, šola pa jim je podarila 
knjige.

-  Zakaj v motelu na Jasnici ni
majo boljših vrst cigaret? Ko sem 
praznoval rojstni dan, sem si zaželel 
tudi boljšega tobaka. Naročil sem 
,JKent*‘, pa jih niso imeli. Zadovo
ljiti sem se moral s.„Filtrom 57**.

-  Ce je v motelu že vse drugo 
drago, naj bodo vsaj cigarete poceni.

KOČEVSKE NOVICE

l l m r nmm

Fevdalci v Kočevju
Leta 1515 so se podložniki uprli in ubili baro

na Tuma ter oskrbnika Stržena

Prvi fevdalci v Kočevju so bili 
OrtenburžanL Ko je zadnji Or- 
tenburžan grof Friderik IL 28. 
aprila 1418 v Lipnici pri Radov
ljici umrl, 80 njihovo posest po
dedovali Celjani.

Ostanki gospostva Celjanov v 
Kočevju so še danes vidne razva
line gradu Fridrihštajn na Stojni 
nad mestom, med Livoldskim in 
Mestnim vrhom.

Celjani so gospodovali v Ko
čevju do 1456, ko je bil zadnji 
knez Ulrik IL v Beogradu po za
rotnikih Ladislava Hunjadija 
ubit. Po dedni pogodbi med Ce
ljani in Habsburžani iz leta 1443 
je vsa posest Čelanov pripadla 
cesarju Frideriku IIL Habsbur
škemu. Tako je pod upravo ce
sarja prišlo tudi K^očevje.

Leta 1507 (Kočevski zbornik, 
str. 75) je cesar prodal za 12.000 
gold. baronu Juriju Turnu grad 
Fridrihštajn z mestom in vse ko
čevsko gospostvo. Jurij Turn pa 
je slabo gospodaril in podložnike 
neusmiljeno pritiskal. Zato so se 
podložniki v zgodnji pomladi 
1515 uprli in ubili Jurija Tuma 
in r^egovega oskrbnika Stržena.

Po smrti Jurija Tuma je ko
čevsko gospostvo podedovala 
njegova hčerka Ana, ki se je po
zneje poročila z Ivanom Ungna- 
dom. Tako je ta TOstal soimet- 
nik gospostva. Kočevsko gospo
stvo je  bilo potem pod upravo 
družin Tum-Ungnad do leta 
1547, ko ea je baron Ivan Un- 
gnad dal Stefanu Blagaju v za
kup.

V Kočevju so Blagimi gospo
dovali do 1614. Tega leta »  Bla

gajem po polletni odpovedi go
spostvo odvzeli in ga dali v za
kup Janezu Jakobu Kislu.

Janez Jakob Kisi je 1638 za
pustil vse svoje posesti Juriju 
Jerneju, svojemu pastorku. Taje 
1641 prodal kočevsko in poljan
sko gospostvo grofu Engelbertu 
Turjaškemu, ki je kot nadome

stilo za razpadajoči grad Fridrih
štajn zgradil svojo prestolnico- 
grad v Kočevju (okrog 1650).

Janez Vj^kard Turjaški je do
bil 1654 pravico kovati svoj 
denar, ki je bil na Kočevskem 
veljaven do 1806. Dne 11. no
vembra 1791 je cesar Leopold 
II. povzdignil gospostvo v Ko
čevju v vojvodino. Naslov vojvo
da je dobU od Turjačanov samo 
vladajoči knez v Kočevju, drugi 
pa so ostali knezi. (Zbrano in na
pisano po Kočevskem zborniku, 
str 64. do 126.)

Po arhivih, ki so se ohranili, 
so imeli Turjačani ali Auerspergi 
v bivšem okraju Kočevje v svoji 
posesti grad Kočevje in Turjak 
ter okoli 26.000 ha zemlje še v 
letu 1941.

V privilegijski knjigi je sredi besedila narisan v barvah tudi 
grb Kočevja, ki so ga morali uporabljati „za mestne po
trebe . . .  pismene izdelke, tudi za nečast*'** in resne in vse 
druge stvari in dejanja . . . “ (Foto: Jože Priinc)

Veliko zahtev, malo denarja
Bo tudi v kulturi A in B program?



BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekli teden so se ponesre
čili in iskali pomoči v brežiški 
bolnišnici: Franc Kelhar, upoko
jenec iz Brežic, sije pri padcu na 
cesti poškodoval levo koleno; 
Jože Krošolj, učenec iz Župe- 
levca, je padel z mopedom in si 
poškodoval glavo in desno nogo; 
Stjepan Strucelj, delavec iz Mov- 
rača, si je pri padcu z motorjem 
poškodoval desno roko; Ivan 
Vračun, delavec iz Globokega, 
se je usekal s srpom po levi roki; 
Jožico Vinter, hčerko kmeta iz 
Malega Mraševega, je brcnil konj 
v desno bedro; Terezija Iveta, 
gospodinja iz Kraja Donjega, je 
padla na dvorišču in si zlomila 
levo nogo; Stjepan Jurčec, de
lavec iz Lipoglavca, je padel s 
podstrešja in si poškodoval re
bra; Anton Kranjc, čuvaj iz Gor. 
Lenarta, si je pri padcu z mope
dom poškodoval desno nogo; 
Ivana Kukovičiča, delavca iz 
Brezja, je nekdo udaril s topim 
predmetom po glavi; Alojz Zu
pančič, kmet iz Smečic, sije pri 
padcu po stopnicah poškodoval 
prsni koš; Jože Budič, učenec iz 
Podgračenega, je pri prometni 
nesreči dobil poškodbe po glavi; 
Anton Šarlah, upokojenec iz 
Gorjan, si je pri prometni ne
sreči poškodoval glavo.

ODDELEK 
KRANJSKE ŠOLE 

V BREŽICAH
Kandidati, ki bi se radi vpisali v 

šolo za organizacijo dela v Kranju, 
so se minuli petek srečali v razgo
voru s predstavnikom delavske uni
verze v Brežicah. Ta bi že jeseni lah
ko odprla samostojen oddelek, če bi 
se prijavilo najmanj 40 slušateljev. 
Računajo, da bo to šlo, ker je šte
vilo interesentov vsak dan večje.

SREČANJE V NEDELJO
Člani Avto-moto društva iz Bre

žic se bodo prihodnjo nedeljo zbrali 
na občnem zboru. Letos šteje orga
nizacija že 500 članov oz. 50 več 
kot lani. Društvo bo razpravljalo o 
novi investiciji — o gradnji doma 
AMD, ki naj bi stal v bližini novega 
mostu čez Savo.

IZBRC

V!

Pretekli teden so v brežiški 
porodnišnici rodile: Helena Praz
nik iz Sevnice -  dečka; Franči
ška Balant iz Šmartnega -  dekli
co; Jožefa Župec iz Pečja -  Jo
žeta; Ljudmila Ban iz Brezovega
-  deklico; Terezija Zakošek Iz 
Drožanja -  Mojco; Zora Prosoli 
iz Rud -  Ružico; Justina Stipič 
iz Gradnje -  Justino; Fanika 
Krejan iz Anž -  Mojco; Anica 
Božič iz Brezja -  dečka; Dr^ica 
Ban iz Rud -  dečka; Anica Zain 
iz Hrasteka — deklico; Darinka 
Peteline iz Sel -  Dušana; Ivana 
Gorenc iz Gor. Lenarta -  Jo
žeta; Erika Deržič iz Rigonc -  
Aleksandra; Stanka Roštohar iz 
Koritnega -  Mileno; Anica Sin
tič iz Brezovico -  deklico; 
Nuška Lapuh iz Brežic -  Spelo; 
Marija Petan iz Volčjega -  deč
ka; Marjeta Skofljanec iz Brežic
-  Janeza; Jožica Merslavič iz 
Brežic -  Mašo.

Popis je pred vrati!
Občinska popisna komisija v Brežicah se obrača na prebivalce z 

željo, naj vnaprej pripravijo nekatere listine in tako olajšajo delo 
popisovalcem (rojstne liste, odločbe o stanovanjih, posestne liste 
itd.). Kmečke ljudi komisija še posebej prosi, da izmerijo sta
novanja in tudi bivalne prostore v hramih. Popisovalci bodo po
trebovali podatke o zaposlenih v tujini in podatke o tistih ljudeh, 
ki so bili opolnoči od 31. marca na 1. april v hiši. Tu pridejo v 
poštev turistični kraji, kjer oddajajo sobe, zato naj njihovi lastniki 
popišejo ljudi, ki bodo tedaj prenočevali pri njih. Za vse krajevne 
urade lahko v naslednjih vrsticah preberete imena članov občinske 
popisne komisije (OPK), inštruktorjev in popisovalcev.

KRAJEVNI URAD ARTICE: 
Clan OPK -  Ivan Živič, inštruktorja 
Milan Rožar in Karl Godler. Popi
sovalci: Miha Haler, Karl Haler, 
Anica Cerjak, Zdenka Blatnik, Ma
rija Bogovič, Marjana Zupan, Ivan 
Fuks, Kristina Blatnik, Milica Mo
lan, Dragica Jankovič.

KRAJEVNI URAD BIZELJ
SKO: član OPK -  Miloš Kovačič, 
inštruktorja Miro Šemrov in Jože 
Kovačič. Popisovalci: Jelka Plevel, 
Ivan Malus, Milka Pinterič, Stane 
Meglen, Elizabeta Kocjan, Branka 
Žmavc, Franc Malus, Anton Žag- 
majster, Boža Pinterič, Viktor Kar- 
ničnik ml., Anton Balon, Jožica Ko
vačič, Fanika Travnikar, Andrej Per, 
Marija Kržan, Stanislav Pungerčič.

MESTO BREŽICE: član OPK -  
Janez Trebušak, inštruktorji: Marija 
Sučnik, Mimica Avsec, Boris Krom- 
ščik, Anton Rebzelj. Popisovalci: 
Fonzi Jaklič, Angelca Jaklič, Milka 
Savčič, Štefka I^alj, Milko Gregl, 
Ruža Roštohar, Jože Savrič, Jože 
Turk, Jože Šerbec, Frančiška Vo
dopivec, Ivan Zorčič, Janko Zorčič, 
Tone Horvatič, Marija Ilovar, Marija 
Košak, Ivan Plazar, Ivan Dimc, Jože 
Šetinc, Minka Mišič, Jože Kastelic, 
Nada Grabner, Leopold Merhar, 
Gordana Golubovič, Ivan Starman, 
Olga Pirc, Anton Vimpolšek, Franci 
Roštohar, Zofka Arnšek, Franc 
Hvale, Božena Cešnovar, Franc Ko
lenc, Tomaž Jaklič, Žarko Bu- 
žančič. Boro Sunčič, Milena Lepej, 
Miroslava Molan, Helena Žnideršič, 
Ivan Hering, Janez Kulčar.

KRAJEVNI URAD CERKLJE 
OB KRKI: član OPK Marjan Vizjak, 
inštruktoija Olga Drobnič in Rudi 
Pibernik. Popisovalci: Pavla Spolar, 
Marija Kaplan, Anica Marinjanin, 
Viki Račič, Karel Degen, Ignac Spi- 
ler, Jože Drobnič, Jože Kodrič, 
Tone Račič, Franc Videnič, Dragica 
Bevc, inž. Franc Cerjak.

KRAJEVNI URAD DOBOVA; 
član OPK Franc Volčanšek, inštruk
torja Stane Kramer, Zvonko Kež- 
man. Popisovalci: Darinka Segota, 
Mira Kovačič, Ivan Stajnko, Marija 
Jankovič, Vika Asi, Jožica Cvetko, 
Stane Perner, Milena Krajcer, Vlado 
Jurkas, Anton Kramar, Jože Deržič, 
Zlata Nemčič, Marija Krivokapič.

KRAJEVNI URAD GLOBOKO 
-  član OPK Mirko Kambič, inštruk
torja Frane Cizelj in Franc Podgor
šek. Popisovalci: Antoh Pečnik, Ana 
Molan, Jože Sušin, Jože Verstovšek, 
Miljan Zidanič, Franc Kene, Drago 
Romili, Ivan Lesinšek.

KRAJEVNI URAD KAPELE: 
član OPK Franc Volčanšek in in
štruktor Olga Pinterič. Popisovalci: 
Marija Požar, Anica Travnikar, Slav
ko Veble, Anica Sepec, Ivan Ver
stovšek, Dragica Urek.

KRAJEVNI URAD PISECE -  
član OPK Miloš Kovačič, inštruk
torja Avgust Molan in Jože Sumrak. 
Popisovalci: Anton Blažič, Stanko 
Kene, Marija Kene, Ivan Sušin, Mar
janca Ogorevc, Jože Ogorevc, Stane 
Ostrelič, Stanko Podgoršek, Mihael 
Ogorevc, Miha Šekoranja, Anton 
.Hzihar

KRAJEVNI URAD SROMLJE: 
član OPK Ivan Živič, inštruktor Ju
stina Volčanšek. Topisovalci: Anka 
Kos, Justina Volčanšek in Blaž Li
par.

KRAJEVNI URAD VELIKA 
DOLINA: član OPK Jože Rihter, in
štruktorja Franc Lončarič in Miha 
Škrbec. Popisovalci: Andrej Buko- 
vinski, Anton Bukovinski, Stanka 
Gajski, Martin Heimbring, Emil 
HostnUc. Milan Jelinek, Ivanka Lon
čarič, Anica Pinter, Anton Prosenik, 
Janez Roštohar, Matilda Škrbec, 
Olga Vugrin, Alojz Žokalj, Marija

KRAJEVNI URAD CATEŽ IN 
KRŠKA VAS: član OPK Zvone Ilo
var, inštruktorja Anton Baškovič in 
Ernest Jankovič. Popisovalci. Ana 
Petrič, Anton Agrež, Franc Avšič, 
Rozika Račič, Olga Mohar, Ivan Ku
želj, Olga Bogolin, Marija Strmecki, 
Anica Jankovič, Kristina Kovačič, 
Franc Smrdel, Jožefa Curhalek, Bo
jan Horvatič, Ferdo Hočevar, Mira 
Javornik.
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Tečaj za gasilske podča.stnike je končan, izpiti srečno opravljeni. V brežiški občini st> dobiii čin 
podčastnika 103 izprašani gasilci. (Foto; Baškovič)

Bizeljska zadruga na razpotju
Zaradi slabe prodaje je dobro vino ostalo v kleteh — Pridelovalcem grozd
ja so potrebni kupci, ki lahko prevzamejo večje količine pijače — Kaj bo 

prinesel program Slovenija vina, to je zdaj vprašanje

Ce ni pridelka so skrbi, če je, pa spet. Tako je z bizeljčanom. 
Kleti so polne žlahtne kapljice. Prodaja s posredovanjem kmetij
skega kombinata iz Žalca se je izkazala za premalo učinkovito. 
Zadruga bi mimo potrpela,/če bi imela dovolj sodov in če bi lahko 
nemoteno odkupovala vino pri kooperantih. Tako pa z odkupom 
ne pride nikamor.

Zaloge so tolikšne, da bo prodajo 
morala pospešiti. Prav zaradi tega te
čejo že nekaj časa pogovori s Slove
nija vinom oziroma s predstavniki 
obrata v Brežicah. Gre za tako obli
ko sodelovanja, da bo zagotovljena

ZASTOPAL JIH BO STANKO ŠKALER
Tedaj so se dogovorili tudi za med
občinski posvetovalni organ, v ka
terem bosta po dva predstavnika te
meljnih kultumili skupnosti in ob
činskih svetov Zveze Kulturno-pro- 
svetnih organizacij.

Predstavniki iniciativnih odborov 
za ustanavljanje kulturnih skupnosti 
iz posavskih občin so 16. marca v 
Brežicah soglasno izvolili za zastop
nika v skupščini republiške kulturne 
skupnosti prof. Stanka Skalerja.

IZMIKANJE IZOBRAZBI TOMENl ZAOSTAJANJE

NI se še kaj prida premaknilo
Inventura štipendij in študijskih pomoči v brežiški občini — V delovnih or

ganizacijah premalo mislijo na strokovnjake, kažejo podatki

NOVO V BREŽICAH
V PETEK IN SOBOTO SE 

BODO ZACELI zbori volivcev. V 
vseh osemnajstih središčih bodo ob
ravnavali predlog odloka o spreme
njenih prispevkSi in davkih obča
nov, precejšen del razprave pa bo 
namenjen tudi občinskemu prora
čunu za tekoče leto.

DELAVSKA UNIVERZA je skle
nila dogovor s celjskim Zavodom za 
zaposlovanje o izobraževanju de
lavcev za nekatera delovna mesta. 
Upoštevani so poklici, ki so jil) de
lovne organizacije predvidele v siste
mizaciji, kot na primer mizarji, ši
vilje, kovinarji ipd. Stroške za pri- 
učevanje si bosta delila Zavod za za- 
poslovai\je in delovna organizacija, 
ki želi usposobiti delavce za dolo
čeno delo. Pouk bo stekel v po
letnih mesecih, torej v mrtvi sezoni. 
Za izobraževanje se bo delavska uni
verza naslonila na domače preda
vatelje iz šol in delovnih organizacij.

AVTO-MOTO DRUŠTVO izbira

Krostor za novo stezo za motokros, 
la Čatežu dirke ne bodo več mož
ne, ker se bo tam širil Petrol z novo 

restavracgo, črpalko in parkirnimi 
prostori. Vse kaže, da sc bo upravni 
odbor odločil za Velike Malence, 
kjer je zemJjiJče za tekmovalno ste
zo najbolj ugodno. Prošnjo za po-

Za pomoč pri študiju sta v brežiški občini pomembna dva vira: 
sklad za študijske pomoči in sklad za borce NOV. Iz prvega pre
jema študijsko pomoč 46 učencev, dijakov in študentov, iz drugega 
vira pa 35. Delovne organizacije v občini štipendirajo na srednjih, 
vi^ih in visokih šolah 42 študentov, torej zelo malo če upoštevamo 
nad 80 nezasedenih in 234 neustrezno zasedenih delovnih mest.

Sklad za študijske pomoči je lani 
izplačal nad 96 tisoč dinarjev. Nje
gov namen je omogočiti študij na
darjenim učencem in študentom iz 
revnejših družin. Pravico do pomoči 
imajo že učenci srednjih šol. Po
prečni znesek pomoči je 270 din na 
mescc, višina pa je odvisna od do
hodkov v družini. Večina prejem
nikov pomoči je iz km ečke^ 
okolja, nekaj pa je otrok delavskih 
stari; v.

V skladu za borce je poprečje štu
dijske pomoči nekoliko nii^e pred
vsem zaradi tega, ker prejemajo 
borci v delovnem razmerju borčev
ski dodatek. Po socialnem poreklu 
je 13 podpirancev iz kmečkih dru
žin, l5  iz delavskih družin in 9 iz 
vrst uslužbencev. Med štipendisti iz 
delovnih organizacij pa je preccj štu
dentov tudi iz uslužbenskih družin. 
Najnižja štipendija na visoki šoli je 
300 din, najvišja 660 din, na vilji 
stopnji sc gibljejo štipcndge med 
350 in 470 din, na srednih Šolah pa 
med 120 in 400 din.

tudi delavcev s sjrednjo šolo.
Prej omenjeni podatki v ^adivu 

ZK ne osvetljujejo celote, kajti ne
katere delovne organizacije (Prevoz, 
ŽTP, SAP, Metal, obrati podjetij iz 
drugih občin) niti na ponovno za
htevo komisije niso poslale nobenih 
podatkov.

prodaja pridelka. Zadruga bi ver
jetno potem polnila le boljše sorte 
vina v svoji kleti, a druge zaloge bi 
prevzelo Slovenija vino.

Kaj več o tem bo prikazal pro
gram, ki ga pričakuje zadruga od te 
trgovske organizacije. Pri Slovenija 
vinu razpolagajo z vsemi jraslovnimi 
podatki zadruge za zadnja tri leta 
nazaj, da bodo lahko pripravili 
ustrezno gradivo za razpravo o mo
rebitni združitvi ali pripojitvi. Za 
kakšno obliko poslovne ^vezave se 
bodo odločili, še ni znano.

Zadruga želi zadržati zase čimveč 
pravic. Verjetno bo prevzela potem 
obnovo vinogradov za vso občino, 
zadržati pa želi tudi odkup vina pri 
kooperantih.

Letošnjih zalog vina je v zadruž
nih kleteh še 233 tisoč litrov, pri-

NOVI GASILSKI 
PODČASTNIKI

Pred dnevi je bil v Brežicah sve
čan zaključek podčastniškega te
čaja, ki ga je za gasilce priredila ob
činska gasilska zveza. Izpite za čin 
podčastnika so uspešno opravili 103 
slušatelji. To je bil do sedaj edin
stven uspeh gasilske organizacije pri 
usposabljanju članstva. Vsi ti mladi 
ljudje, ki so uspešno končali tečaj, 
že predstavljajo steber bodočega ga
silstva in požarne varnosti v občini. 
Svečanosti so prisostvovali pred
stavniki gasilskih zvez iz Posavja in 
iz obmejnih hrvaških občin.

moč pri ureditvi dirkalne steze in za 
nakup dirkalnega motorja so na
slovili na delovne oiganizac^e, in če 
bo šlo vse po sreči, bodo vozači mo
tokrosa l;^ko že letos preizkusili 
svoje sposobno.sti na novi stezi.

PROSVETNO DRUŠTVO PRO
SEK -  KONTOVEL bo 11. aprila 
gostovalo v brežiški občini s kome- 
d^o Normana Krasne ,,Draga 
Ruth“ . Dvodejanko iz ameriškega 
življenja bodo zamejci s Tržaškega 
uprizorili v prosvetnem domu v Glo
bokem.

O VAJENCIH APRILA. Ob
činska konferenca Zveze mladine se 
bo sestala 4. aprila. Osvetlila bo živ
ljenje in delo vajencev v brežiški ob
čini. O tem je bila napravljena anke
ta in v tem tednu sc bodo začele 
tudi razprave o pogojih, v katerili 
delajo va(jcnci pri zasebnikih ali v de
lovnih organizacijah.

Č l a n i  z v e z e  b o r c e v  za
SEVERNO MEJO so sc minuli pe
tek zbrali na občnem zboru. Ko
roški borci so se odzvali povabilu na 
zbor zelo številno. Ob tej priložnosti 
so izrekli zahvalo organizaciji ZZB 
NOV ter občinski skupščini 7a vm  
pomoč in prizadevnost pri urejanju 
njihovih vprašanj. Za predsednika so 
izvolili Karla Vašceija, za tajnika pa 
Radka Klemenčiča.

BRE2liiH VESTI

Zanimiv je podatek iz gladiva za 
konferenco Zveze komunistov, da 
nekatere delovne organizacije sploh 
ne predvidevajo delovnih mest z 
visoko izobrazbo. Izstopata zlasti 
Rudnik Globoko in Opekarna Bre
žice. Mesta z visoko izobrazbo so v 
industriji sploh slabo zasedena, kajti 
celotna industrija s tovarno pohištva 
vred štipendira samo dva dijaka na 
srednji i»li.

V kmetijstvu ima veliko neustrez
no zasedenih mest KZ Bizeljsko. 
Kljub temu da ima predvidena tri 
mesta z visoko izobrazbo, ne štipen
dira na visokih šolah nikogar, pa 
tudi od zaposlenih nihče izredno ne 
študira. V gozdarstvu je stanje dokaj 
ugodno, v trgovini pa bi prav tako 
potrebovali delavce z visoko iz
obrazbo. Veliko sUokovno usposob
ljenih ljudi manjka v zdravstvu, kjer 
je kar 13 nezasedenih delovnih mest 
z visoko izobrazbo, primanjkuje pa

delka iz leta 1969 pa 183 tisoč li
trov. Toliko ga je bilo konec fe
bruarja, za marec pa podatki o pro
daji še niso upoštevani. Najteže gre v 
promet belo vino, kljub dobri kako
vosti. Casi se spreminjajo in okusi 
tudi. Tako je iz leta 1969 nepro
danih še 92.000 litrov belega vina, 
59.800 litrov vina za diabetike, 
14.700 litrov rdečega vina in 17.000 
litrov muškatnega silvanca. Tolikšne 
zaloge so povsem zavrle odkup, zato 
je nujno, da zadruga čimprej poišče 
trajnejši izhod iz zagate in si za pri
hodnja leta zagotovi odjemalce 
večjih količin pridelka.  ̂ ^

SPE!
ŠTIRJE VODOVODI

Letos bodo v brežiški občini d - 
končali več novih vodovodov. V 
Breganskem selu ga že imajo, na Bi
zeljskem bodo začeto delo nadalje
vali spomladi, v Arnovem selu prav 
tako, v Župelevcih pa ta čas pridno 
kopljejo jarke. Prebivalci Krške vasi 
in Skopic upajo skoraj na priključek 
na brežiški vodovod, prav tako pa 
tudi naselja Dobova, Trnje, Mostec, 
Mihalovec in Loče.

RADIO
BREŽICE

ČETRTEK, 25. MARCA: 16.00 
do 16.10 -  Napoved programa in 
poročila. 16.10 do. 16.25 -  NAJ 
POP LOT -  najraje poslušane me
lodije. 16.25 do 16.40 -  Aktualnost 
tedna. 16.40 do 17.00 — Obvostila 
in reklame. 17.00 do 18.00 Glas
bena odd^ja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 27. MARCA: 16.00 
do 16.30 -  Pol ure za pop glasbo. 
16.30 do 16.40 -  Zdravstveno pre
davanje: dr. Jože Bertole -  Nor
malno življenje diabetikov. 16.40 do 
16.50 -  Med zabavnimi zvoki nekaj 
obvestil in reklam. 16.50 do 17.15
-  NOVE MELODIJE s pihalnim 
orkestrom Francya Puharja. 17.15 
do 17.30 -  Za naše njymlajše -  
Trnuljčica. 17.30 do 18.00 -  Na
rodnozabavne na valu 192 m.

NEDELJA, 28. MARCA: 10.30
-  'Domače zanimivosti -  Pred po
pisom prebivalstva v brežiški in 
krški občini — Za naše kmetovalce
-  inž. Nada Cirnski -  Rasni činitelji
-  Obvestila, reklame in spored kine
matografov. 11.45 Občani čestitajo 
in pozdravljajo.

TOREK, 30. MARCA: 16.00 do
16.15 Napoved programa in sre
čanje z ansamblom Vilija Petriča.
16.15 do 17.30 -  Poročila — Ju- 
goton vam predstavlja -  Svetujemo 
vam -  Iz na.še glasbene šole -  Kaj 
prinaša nova številka Dolenjskega 
lista -  Tedenski športni komentar -  
Obvestila, reklame in pregled 
filmov. 17.30 do 18.00 -  Pojeta 
Connie Francis in Gilbert Becaud.

Deževje je spet pognalo mlinska kolesa na PiSečkem. Na sliki: 
Podgorškov mlin v Dednji vasi. (Foto; J. Teppey)

UMRLI SO

Pretekli teden so v breži.ški 
bolnišnici umrli: Robert Žagar, 
upokojenec iz Brestanice, star 
62 let; Stefanjja Klaič, upoko
jenka iz Breganskega sela, stara 
69 let; Jože soštar, upokojenec 
iz Stolovnika, star 75 let; Ivan
Alt, upokojenec iz Bistrice ob 
Sotli, star 74 let; Anton Sarlah, 
upokojenec iz Gorjan, star 72 
let, Janez Žrlič, čuvaj iz Bregan
skega sela, star 42 let; Franc Su- 
ler, kmet iz Piršenbrega, star 82 
let.



šestdeseta obletnica poroke
Marija in Jože Oven iz Martinje vasi sta 
dočakala biserni jubilej skupnega življenja
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Jože Oven in Marija, roj. 
Grmovšek, iz Martinje vasi pri 
Sentlovrencu sta prijazna in pri
jetna zakonca. Kljub visoki sta
rosti sta Se oba polna življenja 
ter skupaj srečna in zadovoljna. 
Celo življenje sta se morala bori
ti z različnimi težavami, kajti 
skupno življenja sta začela, ko 
pravzaprav ničesar nista imela. 
Vzgojik sta 8 otrok, od katerih 
jih živi še šest. Čeprav živita 
sama, pa se ne čutita osamljena, 
kajti otroci ju redno in z velikim 
veseljem obiskujejo.

Jože je že v rani mladosti spo
znal, kaj se pravi služiti kruh. S 
petim letom je izgubil očeta ter 
tako odšel že zgodaj od doma. 
Domov se je vrnil kot krojaški 
mojster. Poročil se je in kmalu 
nato odšel na fronto v prvi sve
tovni vojni. Doma je na kmetiji 
pustil ženo s tremi majhnimi 
otroki. Med tem časom je bil v 
ruskem ujetništvu ter se po štirih 
letih trpljenja izmučen vrnil do
mov. Po vojni je odprl v doma
čem kraju krojaški salon, s kate
rim je pa le malo zaslug. Med 
tem časom se je družina pomno
žila še zr- pet elanov. Na majhni

kmetiji so se le otežka preživljali. 
Mati je hodila pomagat na sosed
nje kmetije m t ^ o  vzredila 
osmero otrok. Otroci, ki so mo
rali že zgodaj od doma, so se vsi 
izučili, postali samostojni in sc 
sami preživljali. S tem so svoje 
starše močno razbremenili tež
kega dela, saj so jim v rani mla
dosti dali vse, kar so mogli in še 
več.

V drugi svetovni vojni so se 
vsi vključili v NOB. Oče in mati 
sta siccr ostala doma, toda ves 
čas sta pomagala partizanom. V 
NOB je eden od sinov padel, 
drugi pa postal invalid. Po vojni 
so se otroci razkropili po različ
nih krajih Slovenije. Jože je še 
po vojni sodeloval v udarnih bri
gadah ter v mnogih družbeno
političnih organizacijah. Še da
nes je aktiven član ZB ter inva
lidske organizacije.

Marija in Jože sta po težkem 
boju z življenjem sedaj sama. Z 
majhno priznavalnino ter košč
kom zemlje, ki pa jo le težko ob
delujeta, se preživljata. Za njuno 
obletnico jima želimo še veliko 
srečnih in zadovoljnih let.

ALENKA BURJA

Pred kletjo Agrokombinata v Krškem nal^ajo sode s cvičkom. Kombinat je vložil že precej denaija za 
raziskavo cvička in na svojih parcelah goji poskusne nasade z različnim razmeijem sort za pridelovanje 
daleč naokoli znanega cvička. (Foto: J. Teppey)

v  KRŠKEM PRIPRAVLJAJO NAČRTNO' PODPIRANJE 
IZOBRAŽEVANJA

Dogovor, ki pomeni odgovornost
Podpisi bodo utrli pot k dejanjem in odprli mladinr vrata srednjih, viijih 

in visokih šol — Nadarjeni bodo imeli prednost pri štipendijah

Družbeni dogovor o štipendiranju in kreditiranju učencev in štu
dentov v občini K r^o, ki ga bodo podpisali občin^a skupščina, 
družbeno-poiitične organizacije, temeljna izobraževalna skupnost 
in delovne organizacije, zagotavlja mlademu rodu načrtno pomoč 
pri šolanju.

YU 3DDT Prekopa kliče v svet
Začeli so brez denarja in se razvili v najboljši klub na Dolenjskem

Radioamaterstvo ni samo hobi 
nekaterih posameznikov, temveč je 
veliko več. Ta dejavnost v današ
njem času nosi v sebi poleg želje po 
tehničnem napredku in znanju tudi 
človekoljubno sestavino: razume
vanje med ljudmi različnih držav in 
celin. V radioamaterstvu so svoje
vrstni elementi mednarodnega sode
lovanja in prijateljstva. P r^ tično  
delo radioamateijev opredeljuje na
tančnost in s svojo pripravljenostjo 
lahko ob vsakem trenutku pomagajo 
skupnosti s svojim znanjem in sred
stvi.

Eden izmed maloštevilnih klubov 
pri nas je tudi radioklub „Iskra“ 
ftekopa YU 3DDT. Sestavljen je 
pretežno iz mladincev in mladink, 
to je 30 članov, vendar je njihova 
dejavnost obširna. Lansko leto je 
klub praznoval peto obletnico ob
stoja. Ob tej priložnosti so organi
zirali „Lov na lisico“ . Povabili so vse 
dolenjske klube, udeležili pa w  se ga 
samo novomeški radioamateiji.

Fantje s Prekope so klub ustano
vili predvsem iz navdušenja do takš
nega dela, brez kakršnihkoli sred
stev. Toda zaradi velike zainteresira
nosti in dejavnosti ter vedno več no
vih članov so kmalu premagali za
četniške težave, posebno pa še za
radi vestne^ in strokovnega nadzor
stva najboljšega med njimi, Jožeta 
Zagorca. Težave so imeU tudi zaradi 
aparatov, ki so zelo dragi in jih je 
zelo težko dobiti.

Tako so si člani veliko aparatov 
naredih sami, medtem ko so pri ku
povanju novih dobili podporo raz
ličnih podjetij Dolenjske kakor tudi 
občine Krško. Svoje prostore so si 
uredili v gasilskem domu, za kate
rega tudi sami skrbijo. Prostore so 
opremili, postavili moderno anteno, 
si nabavih prvi elektronski taster in 
merilni instrument grip-dip. Marsi
kateri član je prav v klubu prišel do 
poklica. Scšdaj imajo že 6 opera
terjev in enega radiomehanika. Vsak

Z veseljem za maiijše davke
Kmetje bodo uživali letos precejšnje davčne 
olajšave — Skupščina odobrila regres za mleko

Načrtovalci gospodarskega razvoja predvidevajo letos v kr^ci ob
čini velik porast izvoza industrijskih izdelkov, ki naj bi presegel 
lanskega kar za 62 odstotkov. Celotni dohodek se bo v letu 1971 
povečal za 15 odstotkov. Ob dva do triodstotnem povečanju za
poslenih računajo z desetodstotnim zvečanjem produktivnosti.

radioamater se mora naučiti tudi 
telegrafije. Priredili so tečaj za 20 
ljudi, zaradi strogih pogojev pa je 
vzdržal samo eden.

V prihodnjih letih ima klub  v na
črtu Zgraditev prostorov lastne ser- 
vispe klavnice za manjša popravila 
radijskih in televizijskih aparatov ter 
drugih pripomočkov. Prav tako ima
jo v načrtu organiziranje drugega 
srečanja radioamateijev Slovenije v 
kostanjeviScem gradu, pokrovitelj
stvo pa naj bi prevzela „Iskra" iz 
Šentjerneja. V zadnjih letih  k lub  pri 
svojem delu vse bolj navezuje stike s 
šentjernejsko „Iskro" in išče pri njej 
strokovno pomoč.

Člani kluba so se med tem časom 
že dvakrat udeležili tekmovanja za 
KUP SFRJ. Udeležili so se tudi se
minarja v Izoli za izdelavo aparatov, 
kjer so s svojim izdelkom v močni 
konkurenci zasedli odlično tretje 
mesto.

Radioklub Prekopa je najbolj de
laven klub na Dolenjskem. Radijske 
zveze ima že skoraj po vsem svetu, 
kar je spričo njegovega kratkega ob
stoja ogromen uspeh, in ker je de
lovna vnema članov res velika, lahko 
pričakujemo, da bodo dosegli še ve
liko uspehov.

ALENKA BURJA

Ce povemo to z drugimi bese
dami, [Mmeni, da bo imela ^ s o b n a  
in prizadevna mladina vecje mož
nosti za izobraževanje. Šolska vrata 
se bodo bolj kot doslej odpirala 
otrokom iz revnih družin in neraz
vitih predelov. Vsakemu mlademu 
človeku naj bi bila dostopna tista 
izobrazba, ki najbolj ustreza njego
vim sposobnostim. Pri podeljevanju 
štipendij in posojil bodo imeli pred
nost učenci in ^udentje z boljšimi 
učnimi uspehi.

Podpisniki dogovora bodo s tem

HUDA KRI 
ZARADI STATUTA

Ko so minuli petek, 19. marca, 
na seji občinske skupščine v Krškem 
obravnavali statut brežiškega Gozd
nega gospodarstva, so protestirali 
številni odborniki s podeželja. Niso 
sc strinjali s tistim delom statuta, ki 
govori o samoupravnih pravicah last
nikov gozdov. Menilo so, da je za 
kmete iz krške občine gozd živ
ljenjskega pomena, in so kritizirani 
del statuta popolnoma ovrgli.

ZA SKUPNE INŠPEKCIJE
Občinski upravni oigam v Po

savju preučujejo in zbirajo gradivo o 
tem, kakšne so možnosti za večje 
sodelovanje pri organizaciji inšpek
cijskih služb. Vse tri občine imajo 
zdaj skupno gozdarsko inšpekcijo, 
brežiška in krška pa skupno delovno 
infekcijo . Pokazalo se je, da je tak 
način dela uspešen, zato bodo pri
pravili predloge tudi za druge in
špekcije, med katerimi bo veijetno 
prva požarnovarnostna.

prevzeli nase skrb za povečanje 
vsote, ki je namenjena izobraževanju 
in to v skladu z razvojnimi načrti 
občine. Mladino bodo s štipendijami 
usmerjali v poklice, ki jih primanj
kuje. & le  bodo priporočile pomoč 
nadarjenim učencem..Zneski štipen
dij po tem dogovoru ne bodo samo 
simbolični, ampak tolikšni, da bodo 
zadostovali za življenjske stroške 
študirajoče mladine. V obdobju od 
1971 do 1975 bodo štipenditorji 
uskladili štipendije in posojila z 
mejo življenjskih stroškov, ki je lani 
dosegla za študente 640 dinarjev na 
mesec.

Za pridne študente in učence 
bodo vpeljali še posebno obliko na
grajevanja za uspehe pri študiju. S 
tem jih bodo spodbujali k študiju.

Dogovor o štipendiranju bo omo
gočil učencem in študentom boljše 
stike z delovnimi organizacijami. To 
sodelovanje zdaj pogrešajo zlasti štu
denti. Družbeno-poiitične organiza
cije se bodo kot podpisnice dogo
vora posebej zavzele za uveljavljanje 
sprejetih obveznosti na vseh ravneh. 
Učence in študente bodo usmeijale 
k tistim dajalcem štipendije, ki bodo 
spoštovali dogovor. Skupnost štu
dentov in Zveza mladine bosta opo
zarjali štipendiste na obveznosti po
deljevalcev študijskih posojil in dru
gih oblik pomoči. Gre torej za dogo
vor, ki mu bo dala smisel odgovor
nost, za listino vsestranskega sodelo
vanja pri izobraževanju m l^ ih  ljudi.

J. T.

Cene v Brežicah 
in Krškem

Preteklo soboto so veljale v trgo
vini s sadjem in zelenjavo v Brežicah 
in Krškem naslednje maloprodajne 
cene:

Brežice Krško
(cena v din za kg)

cvetača 6,00 6,00
čebula 2,60 2,50
česen 10,00 -

fižol 4,60 5,00
5,00 6,50
6,00

krompir 1,00 1,00
korenje 3,00 1,20

in 6,00 in 7,00
ohrovt 3,00 3,00
pesa 3,00 3,00
por 3,60 4,00
peteršilj 8,00 7,00
repa 4,00 —

repa -  kisla 4,00 3,50
solata -  mehka 16,00 —

solata -  endivija 8,00 14,00
špinača 6,00 —

zelje 2,20 —

zelje -  kislo 3,50 3,50
zelena 5,00 4,00
fige -  suhe 6,00 7,00
hruške 6,60 4,00
jabolka 4,20 2,60 

3,50 
in 4,00

limone 5,40 6,50
orehi - jedrca 32,00 26,40
pomaranče 5,40 5,60
slive -  suhe 5,00 5,00
banane 6,40 7,00
jajca — kos 0,55 0,50

259 TlSOC 
ZA PODPORE

V Krški občini so lani izplačali 
za podpore odraslim socialno o^o- 
ženim občanom 18L988 dinarjev, 
za letos pa predvidevajo ob majh
nem zvišanju 259.678 dinaqev. Pod
pirancev imajo 157. Lani je bil po
prečni mesečni znesek družbene po
moči 92,50 dinarjev.

TRIJE 
DIMNIKARSKI OKOLIŠI
Občina Krško bo poslej razde

ljena na tri dimnikarske okoliše in te 
bodo oddali najboljšim ponudnikom 
za opravljanje dimnikarskih storitev. 
Dimnikarska služba bo morda po
tem bolje urejena. Prvi okoliš obsega 
območji krajevnih uradov Senovo in 
Brestanica, drugi okoliš obsega 
mestno območje in območje KU 
Zdole, tretji okoliš območja kra
jevnih uradov Leskovec, Velflci Tin, 
Raka, Kostanjevica in Podbočje. 
Odlok o razdelitvi na okoliše je p re 
jela občinska skupščina lu  z a ^ i  
seji.

k o n Cn o
GASILSKI SKLAD

Z nedavno ustanovitvj|jo občin
skega gasilskega ^ lada  6 0  v Krškem 
zagoWili stalen vir denaija za gasil
sko službo, za nakup novih teh
ničnih pripomočkov in za gradijo 
ter obnovo gasilskih domov v obči
ni. Iz tega sklada bodo dobivali sred
stva še za strokovno u^osabljanje 
članstva ter za gradnjo vodnih zbi
ralnikov. Vanj se bodo stekali pri
devki občinske skupščine, delovnih 
in družbenih organizacij ter obča
nov.

SKUPNE REZERVE
S skladom skupnih občinskih re

zerv v Krškem bo uprav^ala skup
ščina petnajstih članov. Sorazmerno 
s prispevkom v sklad bodo delovne 
organizacge izvolile v skupščino 
dvanajst članov, tri pa bo imenovala 
občinska skupščina.

KRŠKE NOVICE

Odborniki občinske skupščine so 
o teh stvareh razpravljali na petkovi 
seji, ko so sprejemah smernice go- 

razvoja za tekoče leto. 
>tiditvi proračuna so izrekli so

je za regres skupščine pri od- 
>u mleka. Občinska skupščina bo 

dala za vsak liter v februaiju in mar
cu odkupljenem mleka po 20 par, 
kmetje pa bodo dobili mleko pla
čano po 135 par. Kmalu bo uresni
čen družbeni dogovor, ki bo kme
tom zagotavljal po 144 par za liter 
mleka, maloprodajni cene pa bodo 
poskočile na 2,20 din. Kmetje so 
opozorili, da bo s spremembo malo- 
podajnih ccn nastopila ie večja raz
lika med odkupno in prodajno ceno 
in tako bodo spet oni potegnili kraj- 
Š konec.

Z večjim veseljem so odborniki 
glasovali za predlog odloka o spre
membi in dopolnitvi odloka o pri
spevkih in davkih občanov. Gre za 
precejšnje zmanjšanje dajatev kmeč
kega prebivalstva, ki se Im  uve^avila 
v posavskih in dolenjskih občinah.

Občinska skupščina Krško je na 
petkovi seji potrdila tri pogodbe z 
novomeško skupnostjo zdravstve-

nega zavarovanja kmetov, ki bodo 
urejale nekatera nerešena vprašanja 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. 
V območju je namreč 2479 zavaro
vancev s kmetij, katerih katastrski 
dohodek ne dosega 2.000 din in 
zato ne morejo plačati vseh prispev
kov. Nastalo razliko bo plačala ob
činska skupščina iz svojega prora
čuna.

»BOG KONJA« V KOSTANJEVICI

Zvončki za zlatega Mira
Največji jugoslovanski športnik vseh časov Mi
roslav Cerar je obiskal kostanjeviške učence — 

Otroci so mu prinesli šopek zvončkov

HORTIKULTURNO 
DRUŠTVO KRŠKO

bo priredilo v torek, 30. III. 
ob IS. url v sindikalni dvo
rani Tovarne celuloze In 
papirja na Vidmu zanimivo 
predavanje Andreja P ra 
protnika

O VZGOJI KAKTEJ

Predavanje .bodo spremljali 
barvni diapozitivi. Ob tej 
prllotnobti bomo ustanovili 
tudi Mckcljo ljubiteljev kak 
tej.

PRIDITEI

17. marca jc kostanjeviške učence 
obiskal svetovni prvak in olimpijski 
zmagovalcc, poslednji romantik na 
konju, Miroshv Cerar. Zlatega mla
deniča, na katerega smo Jugoslovani 
lahko res ponosni, so z velikim 
navdušemem sprejeli kostanjeviški 
učenci. Sc več, svojemu priljublje
nemu idolu, so vsi hoteli stisniti 
roko, obenem pa mu izročiti šopke 
zvončkov, ki so jih natrgali ravno za 
to priložnost.

Našemu najboljšemu športniku so 
učenci postavili številna vprašanja, 
ki so nas prepričala, da vedo izredno 
veliko o žjv^enju in uspehih velikega 
telovadca. Mlade je zanimalo, kdaj 
jc začel telovaditi, kateri uspeh gaje 
najbolj razveselil, katera dežela mu 
je najbo^ všeč, k ^ o  sc počuti, ko je 
poškodovan, in ie marsikaj drugega.

Miro jc z učenci prijetno 
kramljal, saj se jc počutil, kot da bi 
bil doma. V razTOVoru jc povedal, 
da je nanje narodno najmočnejši vtis 
potovanje v deželo vzhajajočega 
sonca. Japonsko in v Mehiko. Po

sebni doživljaji pa pa vežejo na Ja
ponsko, kjer je doživel največjo po
pularnost. ^ j  ga tam nazivajo 
AMBA-NO-KOMI-SAVA (kar po
meni v našem jeziku Bog konja).

Učcncc jc tudi zanimalo, koliko 
časa bo še telovadil. Cerar ni dal do
ločenega odgovora. Imeli smo ob
čutek, da še nekoliko koleba. Ver
jetno pa bo še tekmoval na prihod
nji ohmpiadi, ki bo v Muenchnu 
1972. To pa bo verjetno tudi Mi
rovo slovo od aktivnega tekmovanja. 
Potem se bo po vsej veijetnosti po
svetil vzgoji mladih kadrov.

Ob koncu srečanja so mladi svo
jemu ljubljencu pripravili tudi lepa 
darila, ki jih je izvezla velika ljube
zen do š^ rtn ika , ki je kljub sve
tovni slavi ostal skromen in vsem 
dostopen. Lik Mira Cerada bo še 
dolgo časa živel med nami, saj nam 
je vsem pokazal, kaj se da doseči z 
velikimi napori in samopremago- 
vanjem.

S. DOKL

INICIATIVNI ODBOR za ustano
vitev kulturne skupnosti je že sprejel 
končno obliko njenega statuta. Po 
upoštevanju pripomb je odbor ime
noval v skupKino skupnosti Se dva 
člana, predstavnika kostanjeviške 
Gorjupove g^er^e in Forme vive. 
Dopolnjeni statut bodo dokončno 
potrdili na ustanovni skupščini kul
turne skupnosti v tem tednu.

TOVARNA CEVUEV PEKO si 
preureja na desnem savskem bregu 
prostcM̂ e za novo trpovino. Preure
ditev stavbe v prodajni prostor s 
skladišči, bo stala po pred^evanjih  
250.000 din.

SMERNICE GOSPODARSKEGA 
razvoja predvidevajo v letošnjem 
letu v k r ^  občini znaten porast in
vesticij. Te se bodo, v primerjavi z 
lanskim letom, povečale za 154 od
stotkov in dosegk znesek 
77.046.350 din.

JUTRI BO V DOMU SVOBODE 
posvet, ki ^  za vse svoje člane orga
nizira komite občinske konference 
zveze komunistov. O pomenu ustav
nih sprememb bo govoril zvezni

Eoslanec in urednik slovenske izdaje 
omunista Franc Šetinc. Posvet bo 

uvod v javno razpravo o ustavnih 
spremembah, ki se bo začela s 1. 
aprilom in jo bo vodila SZDL.

V KRSKI OBCINI so lani zgradili 
petnajst vodovodov v skupni vred

nosti 2.500.00U din. Tretjino vsote 
je prispevala občinska skupščina, 
ostalo ^  z delom, materialom in de- 
naijem sami občani. Letos imiyo v 
načrtu gradnjo 25 vodovodov.

MINUU ČETRTEK IN PETEK 
sta bila na desnem in levem savskem 
bregu zbora občanov, ki ju je skli
cala krška krajevna skupnost. Zbora 
sta razpravljala o delu skupnosti v 
preteklem letu in letošnjih delovnih 
načrtih. Skupnost bo tudi letos po
rabila večino denaija za vzdrževanje 
in rekonstrukcijo cest ter mestnih 
nasadov in parkov. Del proračun
skih sredstev bo krajevna skupnost 
porabila za prispevek h gradnji krike 
osno^iie šole in za vodovod na Trški 
gori.

PO Št i r i h  l e t ih  prizadevaj 
so krški upokojenci končno dobiU 
lastne prostore. Občinska skupščma 
jim je začasno odstopila manjše 
poslopje pri novem mostu, kjer 
bodo uredili upokojenski klub. Za 
ureditev treh jvostorov so žc pora
bili 30.000 din, ki jim jih je posodil 
(oziroma polovico podaril) Republi
ški odbor društev upokojencev. V že 
urejenih prostorih, ki bodo uradno 
odprti prvo nedeljo v aprilu, je 
manjši bife, igralna soba in prostor s 
televizorjem, radiom in ^am ofo- 
nom. Za dokončno ureditev kluba 
bi krški upokojenci potrebovali še 
20.000 din.



RADIO
SEVNICA

NEDELJA, 28  ̂ MARCA: 10.30 
-  Občinske novice in lokalna poro
čila -  Reklame in oglasi -  Zgodilo 
se je v preteklosti -  Po domače — 
Vrt in vrtičkarji — Kaj moramo ve
deti o popisu prebivalstva in stano
vanj -  pogovarjali smo se s predsed
nikom občinske popisne komisije — 
20 minut vam prepevata Tereza in 
Miro -  „MANJ STRASNA NOC JE
V Cr n e  z e m u e  k r i l i , k o t  so
POD SVETLIM SONCEM SUŽNJI 
DNOVI“ (ob 30-letnici dogodkov v 
Jugoslaviji) -  Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo -  Zaključek od
daje.

SREDA, 31. MARCA: 16.00 -  
Reklame in oglasi -  Zgodilo se je v 
preteklosti — NAJPOPLOT — Iz 
d i^o teke naših poslušalcev — Mi 
mladi, kakšni smo, kaj hočemo, kaj 
moremo in kaj moramo (kakšen 
klub hočejo mladi Sevničani) -  Ali 
radi poslušate pevce domačih nape
vov -  Kako gospodari varčna gospo
dinja -  Zaključek oddaje.

Cene v Sevnici 
in Trebnjem

Pretekli teden so veljale v trgov
skem podjetju v Sevnici in Mercator
jevi t^ovini v Trebnjem naslednje 
maloprodajne cene:

Sevnica Trebnje
(cena v din za kg)

cvetača — 4,75
čebula 2,80 3,10
česen 9,00 8,00
Tžol — 8,40
krompir 1,00 0,75
korenje — 6,50
ohrovt 2,80 —

pesa 2,60 2,75
peteršilj > 14,00 —
repa - 3,00
solata -  endivija 6,50 6,50
zelje 2,80 2,75
zelje -  kislo 3,00 3,20
fige -  suhe pak. 8,60 7,20
hruške — 5,50
jabolka 4,00 2,50

in 4,50
limone 5,40 5,40
orehi -  jedrca 30,00 —

pomaranče 5,20 5,10
slive — suhe 5,30 5,20
banane 6,00 6,30
jajca — kos 0,50 0,60
smetana -  liter 13,00 12,40
MČek -  kg 
Wianas

6,25 8,80
8,30

ZAKAJ TAKO 
RAZLIČNE CENE?

Živinorejci iz studenških, bučen- 
skih in še nekaterih krajev so začu
deni, zakjg niso bolj uglajene od- 
<upne cene telet. Škocjanski mesar 
Bobič je pred kratkim odkupoval te- 
eta po 12 din kilo^am, mesar Trat
nik z Rake pa teličke po 13 din, 
unčke po 14 din kilogram žive teže. 
Sedavno je sevniški mesar Jazbec 
olačeval teleta na Bučki po 10 din 
ki4ogram in razumljivo, ni imel po
sebnega uspeha.

Pričakujejo, da bodo mesapi bolj 
uskladili cene, sicer so kmetje pre- 
vreč zbegani.

LETOS TUDI 
V PAVLI VASI

Pavla vas pri Tržišču noče za
ostajati za drugimi vasmi, ki se lote
vajo gradnje vaških vodovodov. Le
tos nameravajo napeljati tekočo 
/odo tudi v to vas, delo je že v na
črtu  krajevne skupnosti. Graditev 
bo veljala čez 15.000 dinarjev, vodo 
pa bo dobilo pet gospodarstev.

OB PODATKIH.O LANSKIH ZASLUŽKIH

Zaostajanje postaja nevarno
V minulem letu so osebni dohodki v gospodarstvu sevniške občine močno 

zaostali za republiškim poprečjem — Zaostanek bo treba zmanjšati

Ob marsikje že ukoreninjenem zmotnem prepričanju, da so ve
liki osebni prejemki že sami po sebi pomemben vir gospodarske 
negotovosti in inflacije, je ta trenutek prav gotovo nepopularno 
govoriti o potrebi po zvečanju osebnih dohodkov. Najnovejši po
datki o zaostajanju zaslužkov v sevniški občini pa so tako značilni, 
da je treba nanje opozoriti.

Občinsko poprečje osebnih 
dohodkov v gospodarstvu je 
lani znašalo po podatkih službe 
SDK nič več kot 1111 dinarjev. 
V istem času je republiško po
prečje znašalo 1390 dinaijev ali 
kar četrtino več. Značilno je, 
da se je razlika lani zelo pove
čala, saj so še predlanskim po
prečni osebni dohodki v gospo
darstvu občine zaostajali za re
publiškim poprečjen^le za 17 
odst.

Zelo močno so zaostale ne
katere dejavnosti. V kmetijstvu 
je znašalo poprečje le 946 di
naijev, kar je za 47 odst. manj 
od republi^ega, v lesni indu-

O PODELITVI 
PRIZANJ OF

V torek, 23. marca, je bila v Sev
nici sklicana seja izvršnega 9 dbora 
občinske konference SZDL' Raz
pravljali so o letnih konferencah 
krajevnih organizacij, ki so v teku, 
ter o podelitvi priznanj OF, ki jih 
bodo podelili za letošnjo 30-letnico 
ustanovitve te organizacije. Več o 
tem prihodnjič.

striji je bilo poprečje za 33 
odst. manjše, v tekstilni za 28, v 
gostinstvu za 26 itd. Razen 
trgovine se nobena druga dejav
nost ni povsem približala repu
bliškemu poprečju.

Da ne bi kdo očital, da ma
hamo s poprečji, ne da bi upo
števali kvalifikacijsko strukturo 
in delovno storilnost, naj damo 
za primer tekstilno industrijo. 
V sevniški „Lisci“ na primer že 
vrsto let delajo po zahodno
evropskih delovnih normativih 
in pri nekaterih delih tamkajš
njo delovno storilnost celo pre
segajo. In vendar zdaj precej za
ostajajo pri osebnih dohodkih. 
Resda se je kolektiv zavestno 
odločil in raje več investiral, 
vendar zdaj očitno prihaja čas, 
ko bo treba bolje poskrbeti tudi 
za zaslužke.

Zakaj na to opozaijamo? 
Zato, ker bo ob nadaljnjem za
ostajanju prav gotovo začelo 
primanjkovati kvalificiranih 
ljudi, ki so še pripravljeni delati 
za skromnejše plačilo, kot bi ga

z  OBČNEiGA ZBORA PGD SEVNICA

Čas teče, težave ostajajo
Gasilske težave se vlečejo iz leta v leto — Ocena 

tovarniških enot — Podelitev priznanj

Podobno kot na lanskem so tudi 
na letošnjem občnem zboru gasil
skega društva Sevnica, ki je bil 14. 
marca, kritično ocenili dosedanje 
delo. Tudi letos niso mogli mimo 
ugotovitve, da je ob stalnem po
manjkanju denarja za gasilstvo še 
bolj kot to zaskrbljujoče, da v gasil
skih vrstah manjka mlajŠh ljudi, ki 
bi poživili delo organizacije. Gotovo 
je, da niti najbolj sodobno orodje in 
naprave ne bodo pomagale, če jih 
ljudje ne bodo znah uporabljati.

Na zboru so opozorili na uspešna 
prizadevanja, da bi društvo prido
bilo kar največ lastnega dohodka. 
Občinska pomoč še zdaleč ne zado
stuje, pa tudi nedolgo tega sprejeti 
zakon o požarnem varstvu ne daje 
občinskemu gasilskemu skladu, ki. 
ga ustanavljajo, posebno velike de
narne pomoči.

Sevniški gasilci so sklenili, da 
bodo pomagali vaščanom Oreho
vega, ki pripravljajo ustanovitev svo
je desetine, pomagali pa bodo tudi 
Zabukovju ter podjetjem, ki imajo 
svoje enote. Ocenili so, da so gasil
ske enote v Kopitarni, Stillesu in 
kr meljski Metalni dobro delale, to 
pa ne velja za nekatera druga pod-

SEVNIŠKI PABERKI
SEVNICA V CVETJU IN ZE

LENJU. Domače turistično društvo 
je v torek priredilo v Sevnici preda
vanje Toneta Krušnika pod nasl(^ 
vom „Sevnica v cvetju in zelenju". 
Društvo bi rado, da bi Sevničani 
bolj poskrbeli za zunanji videz 
mesta, ki bi bolj prijazno učinko
valo na obiskovalca, ftav bi bilo, da 
bi Se kdaj, tako kot svoj čas, razpi
sali tekmovanje v olepšavanju hiš in 
vrtov.

NOVOST -  Šo l s k a  h r a n il 
n ic a . Sevniška šola se ponaša še z 
eno redko zanimivostjo: ima šolsko 
hranilnico, v katero so učenci vložili 
že čez sto starih tisočakov, čeravno 
posluje sorazmerno malo časa. Pod 
vodstvom mentorice opravljajo vm 
dela šolarji sami, kar ima zelo velik 
vSgojni roman.

UNICEN ASFALT: Na več
mestih je glavna sevniška ulica zdaj, 
ko je minilo zimsko obdobje, tako 
zdelana, da bo treba takoj poskrbeti 
za popravilo. Globoke jame so ne
varne, da o škodi, ki jo delajo na 
Tiotornih voziUh, niti ne govorimo.

PRETEPI SE VRSTIJO. Kaže, da 
v Sevnici še ne bo konca pretepov in 
medsebojnih obračunavanj s pestmi 
in celo noži. Prejšnjo soboto so mo
rali kar trije mladi ljudje, Alojz Li- 
;ec, Franc Primožič in Lado Sibilja, 
iskati zdravniško pomoč, tako sojih 
vdelali z noži. Vsi trije so dobili na

potnice za celjsko bolnišnico, zani
mivo pa je zlasti, da milici niso ho
teli povedati, kdo so bili junaki, ki 
so tako vneto vihteli nože. Čeprav 
so skupaj popivali, so napadeni 
trdili, da napadalcev ne poznajo. Ce 
je to solidarnost, prav gotovo ni 
upravičena. Podoben pretep se je 
namreč ponovil že naslednji dan. 
Silvester Kožner in Anton Tepež sta 
se vračala z gradu, pa jih je skupina 
8 fantov napadla in pošteno nakle
stila. Pretepačem bo treba ostreje 
pristriči peruti in zmanjšati napadal
ni pogum, ki ga običajno napaja 
alkohol.

ZGORELO 10 HA GOZDA. V 
Žirovnici (v ^vniški občini) je v 
zadnjem sušnem obdobju zgorelo 
10 ha razda. Nesreča sc je zgodila, 
ko je Jože Kocjan sežigal suho travo 
in je veter zanesel ogenj v bližnji 
gozd. Skoda je velika.

ZAČETEK DEL NA GRADU. Na 
pobudo turističnega društva so te 
dni začeli z nekaterimi deli pri sev- 
niškem gradu. Tudi letos vabijo mla
dino k prostovoljnemu delu. Upajo, 
da se bodo mladinci letos bolje izka
zali, kot so se lani, ko so precej ob
ljubljali, pa bolj malo naredili.

ZAHVALA. Jože Smodej, pred
sednik občinske gasilske zveze, se 
zahvaljuje vsem, ki so mu za visoki 
jubilej, 75-letnico življenja, zaželeli 
vse najboljše.

dobili drugje. Pri strokovnjakih 
se to že pozna. Podjetja ne mo
rejo dobiti več strokovnili so
delavcev, čeravno jili vse bolj 
potrebujejo.

M. LEGAN

BUČKA:
OB DNEVU BORCA 

ŠE LOVSKI PRAPOR
Ob letošnjem dnevu borca bodo 

člani bučenske lovske družine raz
vili svoj društveni prapor, ki ga že 
imajo naročenega v Ljubljani. Na to 
proslavo bodo povabili tudi vidne 
predstavnike lovskih bratovščin iz 
Ljubljane, Novega mesta in še neka
terih krajev. Prireditev nameravajo 
popestriti še s tekmovanjem v stre
ljanju na glinaste golobe, najboljše 
strelce pa bodo tudi nagradih. Na
tančnejši program proslave bodo do
ločili na seji lovske družine, ki bo v 
nedeljo, 4. aprila.

EMA MIRT PRI DOMAČEM VODNJAKU; Zdaj je malo bolje, ko 
je nekaj vode v vodnjaku, najhuje je bilo pozimi, ko so ostali brez 
nje. (Foto: Legan)

LJUDJE, ZaI S  t a k o?

Za siromašno hišo niti vode
Mirtovim z Žabjeka pri Sevnici ne dovolijo priključiti se na vodovod

jetja, kjer gasilstvo očitno zanemar-
jaJo-

Za predsednika društva so vnovič 
izvolili Jožeta Smodeja, za povelj
nika pa Dominika Češka. Zaslužnim 
članom Hinku Korenu, Jožetu Kme
tiču, Vinku Gzerlu, Ferdinandu Že
lezniku, Maksu Senici in Ivanu 
Percu so podelili diplome.

P. P.

VITOVEC:
VODA ŠE ZA DRUGA 

NASELJA
Cez 70.000 novih dinaijev je vre

den vodovod, ki so ga lani zgradili v 
tem kraju. Tekočo vodo je dobila 
tudi lovska koča na Brezovici, pri
ljubljeno shajališče članov zelene 
bratovščine. Letos nameravajo zgra
diti vodovod še za nekatere hiše in 
naselja. Pri delih bo pomagala kra
jevna organizacija SZDL Vitovec, ra
čunajo pa tudi na pomoč občinske 
skupščine.

DROŽANJE:
O OSEMENJEVANJU 

KRAV
Letne konference krajevne orga

nizacije SZDL v Drožanju, kije bila 
14. marca, sc je udeležil tudi pred
sednik občinske skupščine tov. Mar
jan Gabrič. Razen o nekaterih orga
nizacijskih vprašanjih so na konfe
renci govorili o skupnih akcyali. 
Med drugim so se dogovorili, da 
bodo letos dogradili cesto Metni 
vrh-Zabukovje, preuredili cesto 
Žabjek-Konjska glava in organi
zirali izlet v Slovenske gorice. Udele
ženci so želeli, da bi veterinarska po
staja bolje poskrbela za osemenje
vanje, ker imajo zdiy težave, radi pa 
bi tudi kako strokovno predavanje, 
iz katerega bi se natančneje pod
učili, kako preprečiti jalovost živali.

Podoba Kozjanskega: 78-letni oče Karel leži v čumnati z napol 
lesenimi stenami in čaka. Čaka, da se bo kaj zganilo. Že dolga leta 
seje komajda vlačil okoli doma s svojim spominom na Doberdob — 
s prestreljenimi koleni. Malo pred božičem gaje obletelo. Takrat se 
je ulegel, in kot sam ve, ne bo nikoli več vstal. Ne more niti videti,
kaj je z nogami; drugi mu povedo, da teče iz njih.

služi 800 do 900 din na mesec, ima
mo pa še en hektar njiv, en dober
hektar travnikov in nekaj glav ži
vine. Treba je popraviti tudi streho, 
saj smo iz dneva v dan v nevarnosti, 
da se vžge. Ljudje pravijo, da vodo
vod ni stal toliko, kot trdijo gradi
telji. Računov nam nočejo poka
zati."

Tako pripoveduje Ema vsa žalost
na in zaskrbljena nad usodo doma. 
Skupaj še z eno sosedo sta poskusili 
pri poravnalnem svetu. Toda tam so 
dejali: Lastniki so gradili vodovod s 
svojim denarjem in imajo pravico z 
njim ravnati. Eden izmed njih, 
Anton Popelar, je dejal, ko smo ga 
povprašali za mnenje; „Ko smo se 
začeli pogovarjati o gradnji vodo
vodov, jih ni bilo zraven, ko smo 
gradili zajetje, so se že začeli ogla
šati, ker so videli, da gre zares. Vo
dovod smo naredili brez občinske 
pomoči in je zato naš. Pustili bomo 
priključiti se na vodovod, če bodo 
plačali, kolikor zahtevamo. Nismo 
mi krivi, če so tako revni, pa naj si 
ne dovolijo toliko otrok.“

Vsakdo je prepričan v svoj prav. 
In vendar: se ne bi dala z razumeva
njem doseči sporazumna rešitev? 
Mirtovi so pripravljeni prispevati, 
vendar ne zmorejo toliko. Je prav, 
da trdnejši kmetje, od katerih ima

Vendar pa hiša, bolje rečeno baj
ta s slamnato streho, ne bo izumrla. 
Pet otrok se vsak dan napoti v šest 
kilometrov oddaljeno Sevnico, dva 
sta v prvem, dva v tretjem in eden v 
četrtem razredu. Revni domovi so 
bogati z otroki. Dvakrat po dva 
dvojčka je rodila Ema Mirt, 
39-letna, prezgodaj ostarela mati.

„To zimo ni bilo pravih padavin, 
ni bilo vode. Radi bi imeli pralni 
stroj. Poglejte, saj ne morem vsega 
sama. Mož Karel, 47 let star, dela na 
železnici. Po več dni ga ni domov. 
Vodovod bi mi zelo veliko pomagal. 
Prosila sem sosede že takrat, ko so 
začeU. Dejali so mi, da ne morem 
zraven, saj bo morda vode še zanje 
zmanjkalo. Naj počakam, da bodo 
videli, kako bo z njo. Zdaj, ko seje 
izkazalo, da bo vode dovolj, zahte
vajo, naj prispevam vsakemu izmed 
treh graditeljev po 3.000 novih di
naijev. Zredili smo dva junčka, ne
kaj stotisočakov smo pripravljeni 
dati, več pa ne zmoremo. Mož za-

eden celo po 15 glav živine, terjajo 
tolikšno davščino od ubožnejše 
hiše? Je med ljudmi res tako malo 
solidarnosti, da se revnejšemu so
sedu ne bi dalo malo pogledati skozi 
prste? Mirtovi niso hoteli izigrati 
skupnega dogovora, prosili so, da bi 
jih vzeU zraven, ko so se lotili dela. 
Toda zavrnili so jih. Ljudje, je to 
prav?

M. L.

V JURKLOŠTRU BO 
PROSLAVA 

KOZJANSKEGA 
ODREDA

Da bo za letošnji dan borca 
osrednja proslava Kozjanskega 
odreda v Jurkloštru v laški 
občini, so se dokončno dogo
vorili na zadnji seji odbora, kije 
bila pod vodstvom nekdanjega 
komandanta odreda Marjana Je
rina v soboto, 13. marca, v Sev
nici. Na seji so razpravljali tudi o 
zbiranju zgodovinskega gradiva 
za monografijo Kozjanskega od
reda, ki io bo pripravil prof. 
Stanko Skaler iz Brežic. Kul
turne skupnosti šestih kozjan
skih občin, kjer ima Kozjanski 
odred svoj domicil, so sklenili 
prositi za denarno pomoč. Od
bor pričakuje tudi, da bodo vse 
te občine izpolnile svoje letne 
denarne obveznosti do Koz
janskega odreda, tako da bo od- 

^ o r  lahko uresničil svoje zamisli^

KRATEK SIJ 
MODRIH ZVEZD
F Sevnici je razpadel beat 

amsambel z imenom Modre 
zvezde, ki je igral na plesih v 
dvorani gasilskega doma. Po
kroviteljstvo nad njim je 
imelo domače gasilsko dru
štvo, ki je prevzelo tudi jam
stvo za tri milijone starih di
narjev, ki jih je konfekcija 
„Lisca'' posodila za nakup 
instrumentov. Zdaj gasilci ne 
vedo, ali naj vzamejo elek
trične kitare in bobne ter za
igrajo žalostinko nad pogre
bom ansambla ali nad svojo 
naivnostjo, s katero so vero
vali v mlade godbenike, ki so 
jih tako nehvaležno pustili 
na cedilu.

NA LETOŠNJIH 40 MUĆEIN1K0V DAJJ:

Ogorčen salamarski boj
s svojima salamama sta se najbolj izkazala 
Stanko Krnc z Ledine in Franc Strajnar iz Loke

Kot pripovedujejo, se je začelo 
takole. V gostilno Vrtovšek v Sev
nici prideta možakarja, da bi dobila 
kaj za pod zob. Z gostilničarjem se 
je tedaj ravno ukvaijal brivec, ki je 
prišlecema dejal, naj si kar sama po- 
strežeta iz njegove torbe. Gostilni
čar pa se ni dal ugnati, gostoma je 
ponudil ie svojo salamo, rekoč, naj

SEVNI&KI \WrKIK

A

Težka je  odločitev: izmed dobrih izbrati najboljSe. To je videti na obrazih članov komisije (Foto: 
Franc Pavkovič)

poskusita, katera je boljša. Eden iz
med gostiUiiških gostov je pri vsem 
tem pristavil, naj bi sestavili še zapis
nik, v šali seveda.

Tako se je začelo salamarsko tek
movanje, ki je bilo letos že deveto 
po vrsti. Tudi letos so se na dan 40 
mučenikov zbrali ubogi mučeniki, 
da bi f>oplahnili jezo, lu so jo sku
hah dva dni prej, ko so ženske tako 
samostojno proslavljale svoj dan. Do 
zadnjega kotička so napolnili go
stišče, vmes je bilo veliko „firbcev“, 
ki so hoteli videti, kaj bo letos.

Zadeva je potdcala nadvse resno. 
S-članska komisija se je pošteno na
mučila, preden je izmed dobrih sa
lam odbrala res najboljše. Boj je bil 
izenačen. Prvo mesto je komisija po
delila kar dvema tekmovalcema: 
Stanku Krncu z Ledine in Francu 
Strajnarju iz Loke pri Zidanem 
mostu. Zbrala sta po 85 točk. Dru^i 
je bil z 80 točkami Rudi'Mlinarič iz 
Sevnice, tretji Bruno PlauStajner iz 
Sevnice, četrti Peter Vrtovšek in 
peti Stane Lipar iz Boštanja. Zadnji 
-  dvajseti tekmovalec je zbral 53 
točk.

Tekmovanje je bilo seveda šele 
uvod v slavje mučenikov. Odlične 
salame, okusen domač kruh in do
bro vino, vse to je privabilo v ljudi 
prijetno razpoloženje, in nič cud- 
ncra, če so kljub visoki vstopnini na 
vsiDc način hotele biti tudi ženske 
zraven. Kaj drugega naj bi še na 
koncu sklenili kot: na svidenje na 
desetem salamarskem tekmovanju 
marca prihodnje leto!

P. PERC



POi BUČNOi PROSLAVLJENEM 8. MARCU:

Zdaj križevih 364 dni
O vzrokih za zmanjšano družbeno udejstvo
vanje žensk v občini govori Ivanka Pavlin

Za nami je 8. marec, „oddol- 
žitveni“ dah ženam, materam. 
Praznik je minil v znamenju sin
dikalnih proslavljanj, fcpkov 
rož, lepih besed. Sledilo bo spet 
364 običajnih dni, ki prina^jo 
stare težave in nerešene pro
bleme.

8. marec je v zgodovini pred
vsem simbol uveljavljanja žensk 
v javnem, družbenem življenju, v 
poklicu in človeških odnosih. To 
udejstvovanje naj bi pripomoglo, 
da bi celotna družba imela več 
posluha za tako imenovana žen
ska vprašanja, ki so v svojem bi

stvu zelo pomembna družbena 
vprašanja.'

Zakaj se družbeno uveljavlja
nje žensk v trebanjski občini 
prej zmanjšuje, kot povečuje, 
smo povprašali Ivanko Pavlin, 
uslužbenko KPD Dob, ki že vsa 
povojna leta dela v družbeno-po- 
litičnih organizacijah in je med 
drugim trenutno tudi članica ob
činskega komiteja Zveze komu
nistov.

„Ženi je odprta pot do udej
stvovanja v družbenem življenju, 
v praksi pa je tako, da zaradi 
mnogih dolžnosti do družine in 
doma tega ne zmore. Očitno se 
že preveč dolgo pogovarjamo, 
kako bi bilo treba ženam poma
gati, kako bi bilo treba bolje po
skrbeti za otroško varstvo, za 
pomoč v gospodinjstvu. Upam, 
da se tega vsi zavedamo in da 
zato sedanji stabilizacijski ukrepi 
ne bodo prizadeli dejavnosti, ki 
imajo namen pomagati zaposleni 
ženi.

Za trebanjsko občino res velja 
ugotovitev, da družbeno udej
stvovanje žensk v zadnjih letih 
pojenjuje. Pogrešamo zlasti mlaj
še žene in dekleta. Težko je dati 
odgovor, zakaj je tako. Morda 
jih tudi ne znamo pritegniti, 
morda jih dovolj ne razumemo, 
morda je dosedanje oblike dela 
prerasel čas. Prepričana sem, da 
sedanja generacija ni slabša od 
prejšnje in daje sposobna enako
vredno uveljavljati se v družbi.“ 

M. L.

MED GRADITELJI. Načelnik oddelka za gospodarstvo Ciril Pungartnik in predsednik občinske skup
ščine Ciril Pevec v razgovoru z vodjem gradbenega odbora Francem Udovičem in drugimi vaščani 
Šmavra. (Foto: Legan)

CESTA DO' VASI, KI JE  PREDVSEM:

Bližnjica do boljšega življenja
Šmaver s svojo cesto — nov primer, kako se vas bori za svoj obstoj

Starejši Šmaverčan je govoril: „Zame je pravzaprav že vseeno. Če 
sem toliko let v temi kolovratil po blatnem potu in bližnjicah na 
delo, bom pa še nekaj teh, ki so še pred menoj. Toda drugače je z 
otroki, ki hodijo v šolo, z bolniki, ki smo jih doslej morali nositi na 
ramenih. Drugače je z živino, ki mora vleči tovore v vas.“

Ne bo se umaknilo življenje iz

NAMESTOi POZIVA K JAVNI RAZPRAVI

Prihaja pet odločilnih let?
z današnjim dnem se začno letne konference SZDL, na katerih bodo ob

ravnavali teze o razvoju, ki jih je sprejela občinska skupščina

Občinska skupščina Trebnje je v četrtek, 18. marca, sprejela 
teze za sestavo občinskega srednjeročnega programa razvoja. S tem 
se je začela širša javna razprava, ki bo trajala do jeseni, ko bo 
skupščina dokončno sprejela program, dopolnjen še s predlogi in 
mnenji delovnih organizacij in posameznikov. O tezah za ta pro
gram bodo govorili tudi na bližnjih konferencah krajevnih organi
zacij SZDL, ki se bodo začele z današnjim dnem in bodo trajale do
6. aprila.

Za kaj gre, smo na kratko pi
sali že prejšnji teden. Za tre
banjsko občino prihaja odločil
no obdobje, v katerem naj bi 
vsaj delno zmanjšali razvojni za
ostanek in se ,poslovili‘ od naj
manj razvitih občin v Sloveniji.

Ciril Pungartnik, načelnik 
oddelka za gospodarstvo, je na 
skupščinskem zasedanju vnovič 
naglasil, kaj bi bilo predvsem 
treba narediti, da bi se ta želja 
uresničila. Hitreje kot doslej je 
treba povečevati narodni doho
dek oziroma družbeni proizvod, 
ki je znašal lani komaj 5484 di
narjev na prebivalca. Predvidena 
stopnja rasti v prihodnjih petih 
letih znaša od 10,1 do 11,1 od
stotka, kar je zelo veliko.

Poudaril je, da so osnove za 
razvoj dane in da je potrebno 
izkoristiti možnosti, med dru
gim tudi tiste, ki jih daje re
publiški zakon o pospeševanju 
razvoja manj razvitih.

V kolikšni meri bodo naka
zane možnosti uresničene, 
kakšna bo gospodarska rast ob
čine, je odvisno predvsem od 
njenih lastnih prizadevanj. Pred
sednik ObS Ciril Pevec poudar
ja, naj bi pri oblikovanju do
končnega programa sodelovali 
vsi, predvsem pa delovne orga
nizacije, ki so še posebej zainte
resirane za nadaljnji razvoj. 
Sprejeti program naj bi bil pro
gram občine, ne pa občinske 
skupščine ali celo občinske 
uprave,je poudaril.

Tako torej. Pričakujemo, da 
pomembno delo, kot je srednje
ročni načrt razvoja, ne bo šel 
neopazno mimo naših ljudi. Za 
prihodnost gre, načrtovati jc 
treba pot, odgovoriti na vrsto 
vprašanj: kako doseči ali celo 
preseči predvideno stopnjo go
spodarske ra§ti, kako usmeriti 
posamezne dejavnosti, kako po
spešiti stanovanjsko graditev, 
kako pritegniti več strokovnih 
sodelavcev v delovne organiza

VVSAK
SLOVENSKI
DOM
KNJIGE
PREŠERNOVE
DRUŽBE!

cije trebanjske občine, kako po
večati družbeni standard, kako 
usmeriti urbanistično načrto
vanje, razvoj šolstva itd.

Sprejete teze na vse to še ne 
dajejo odgovora. Ugotavlj3jo, 
kaj ne ustreza in zakaj občina 
zaostaja, nakazujejo možnosti 
in že predlagajo nekatere usme
ritve. S tem dajejo podlago za 
javno razpravo.

M. L.

Trgovcem ne pripada 
prost dan?

Odgovarjam na dopis tovariša To
neta Odlazka v Dolenjskem listu št.
10, v katerem piše, da so trgovine v 
Šentrupertu ob nedeljah zaprte. 
Čudno se mi zdi, da te odločitve ne
kateri vaščani ne razumejo, čeprav v 
današnji družbi pripada vsakemu de
lavcu vsaj en prost dan v tednu. Ve
čina za(>oslenih ima prosta kar dva 
dneva, zakaj potem ne bi smele te 
pravice uživati šentruperške trgovke 
vsaj en dan? Obstaja mnogo večjih 
vasi in mest, kjer trgovine ob ne
deljah niso odprte, zato ne vem, za
kaj bi moral biti prav Šentrupert iz
jema. Pametno bi bilo sicer, da bi 
bile posamezne delavke proste ob 
delavnikih -  po en dan v tednu, 
toda z. zmanjšano delovno močjo v 
teh dneh bi se spet porajale nove ne
všečnosti. Da bi zaradi tega povečali 
število zaposlenih, sc ne izplača.

M. TRATAR

Šmavra, majhne vasi pri Trebnjem, 
preveč so vanj zaverovani ljudje, ki 
žive tam gori. V minulih dveh letih 
so to vnovič potrdili. Samo vaščani 
devetih hiš so se skoraj 3000 ur sku
paj potili v kamnolomu in na poti 
pod vasjo. Še posebno se je izkazal 
vodja gradbenega odbora Franc 
Udovič, ki je čez 500 ur prostovolj
nega dela opravil sam. 771 ur dela z 
vprego je doslej terjala cesta, 2000 
kub. metrov kamenja je bilo treba

SKUPŠČINA 
REZERVNEGA SKLADA
Novostim, k ijih  prinaša novi za

kon o skladih skupnih rezerv, sledi 
tudi trebanjska občina. Na zadnjem 
zasedanju je skupščina že sprejela 
odlok o načinu upravljanja in sestavi 
skupščine, ki bo poslej imela glavno 
besedo pri delitvi rezervnega de
narja, ki ga bodo podjetja prispevala 
iz svojih skladov. Skupščina bo štela 
17 ččlanov, 11 izmed njih jih bodo 
izvolili v podje^ih -  glede na število 
zaposlenih, 6 pa jih je že izvolUa 
občinska skupščina. Ti so; Ciril 
Pungartnik, Dominik Gimpelj, 
Francka Primožič, Mirko Kavšek, 
Ivan Longar in Jože Kastelic. Razen 
skupščine bo s skladom skupnih re
zerv upravljal tudi izvršni odbor.

Pl AKFTA 
OBCINE TREBNJE

Za izredno uspešno družbeno po
membno ali življenjsko delo bodo 
odslej ob občinskih praznikih v 
občini Trebnje podeljevali posebna 
občinska priznanja — „Plaketo obči
ne Trebnje". Tako pravi odlok, ki ga 
je v ta namen na zadnji seji sprejela 
občinska skupščina. Odlok natanč
neje določa, kakšno bo priznanje ter 
koliko in kdaj jih bodo podeljevali. 
Imenovana je tudi posebna komisija, 
ki bo predlagala posamezne kandi
date, delovne organizacije ali dru
štva. Sestavljajo jo: Ivanka Pavlin 
(predsednica), Slavko Kržan, Nace 
Dežman, Adolf Grum, Cirila Zidar, 
Roman Ogrin, Ivan Longar, Tone 
Zidar, Stane Prijatelj, Janez Mihevc 
in dr. Jelena Pavičevič.

IZ MIRENSKE DOLINE 
NAJMANJ PROŠENJ

7. marca je bila na Mirn| letna 
skupščina krajevne organizacije ZB. 
Udeleženci so govorili o gradnji in 
preurejanju stanovanj ter o posojilih 
za udeležence NOB, Ugotovili so, da 
je iz Mirenske doline najmai\j pro
šenj za posojila. Dva člana organi- 
zacge, Karel Pirc in Ivan Kunstek s 
Trbinca, niti nimata električne na
peljave. V ta namen bi nujno potre
bovala posojilo. Na konferenci so 
nekateri člani izjavili, da je še vse 
preveč adminisUatorskih posegov 
pri dodeljevanju posojil, kar mar
sikomu vzame voljo, da bi si obnovil 
stanovanje. Kmetje borci so na kon
ferenci želeli, da bi pri oprostitvah v 
vsej Sloveniji upoštevali enaka me
rila. Zanimali pa so sc tudi za po
kojninsko zavarovanje. Na konfe
renci so sprejeli delovni program za 
letos, v katerem je predviden tudi 
izlet v bolnišnico „l*'ranjo“ . Govorili 
so še o odkritju spominske plo.šče v 
spomin na prvi sestanek aktivistov iz 
Mirenske doline.

D. PUC

PRED ČETRTIM POIVOJNIM POlPISOM

Pomagati popiso- 
 valcem______
Jože Kastelic, tajnik občinske popisne koimisije, 

o nalogah prebivalstva in pomenu popisa

v  prvih desetili dneh aprila bo v 
Jugoslaviji četrti povojni popis pre
bivalstva, čemur sc po starem pravi 
tudi ljudsko štetje. To delo, ki bo 
stalo veliko dela in denaija, bo dalo 
vrsto zelo pomembnih statističnih 
podatkov. Strojna obdelava bo omo
gočila, da bodo iz množice popisa
nega papirja kmalu dobili tudi naj
važnejše rezultate.

Da bo popis kar mogoče naglo 
potekal, bo potrebno tudi sodelo
vanje prebivalcev. Jože Kastelic, taj
nik občinske j)opisne komisije, je 
takole strnil naloge, ki čakajo ob
čane;

„V trebanjski občini bo v popiso
vanju sodelovalo 89 popisovalcev, ki 
bodo delali pod nadzorstvom 8 in

štruktorjev in občinske popisne ko
misije. Popisovalci bodo obdelovali 
posamezna naselja po tako imeno
vanih popisnih okoliših. Da bi delo 
potekalo brez zastojev, jc treba po
udariti, da je dajanje podatkov ob
vezno. Želimo, da ljudje ne bi zavla
čevali popisovanja. V popisnih dneh 
naj se bolj držijo domov, pri hiši naj 
bo vedno kak tak član družine, ki 
bo vedel dati želene podatke.

Dodam naj, da pri popisu prebi
valstva ne bo šlo za zbiranje osebnih 
podatkov o posameznikih, ki bi jih 
uporabili za kaj drugega kot za sta
tistične namene ljudskega štetja. 
Odveč jc poudarjati, kolikšen je po
men popisa prebivalstva; brez njega 
si sodobne države ni mogoče pred
stavljati."

nalomiti, zdrobiti in prepeljati, da se 
zdaj beli 1775 metrov dolga kača 
nasutega kamenja do sosednje Dečje 
vasi.

Ob sobotah in nedeljah, ko so 
drugi počivali, so Šmaverčani tlako
vali svojo prihodnost. Skoroda brez 
lastne vprežne živine so se lotili zelo 
zahtevnega dela. Z živino so jim po
magali ljudje iz Dečje vasi in še ne
kateri dobri sosedje, ki imajo vino
grade v Smavru. In kako trdo so de
lali! Ni jih zadržalo niti najslabše 
vreme. Ko je voz obtičal v razmo
čenem blatu in ga živina ni mogla 
izvleči iz njega, so ga razstavili na 
kose . . .

Cesto, vredno 6,4 milijona starih 
dinarjev, so naredili za dobrih 1,3 
milijona dinarjev, ki so jih prispevali 
trebanjski obrat ter krajevni skup
nosti Nemška vas in Svetinje. Veliko 
prispevkov je bilo v obliki strojne 
pomoči, nekaj pa tudi v denarju. In 
kako so ljudje hvaležni zanjo! Ko
liko zahval je veljalo predstavnikom 
občinske skupščme, gozdnega obra
ta in krajevne skupnosti, ko smo 
sedli za obloženo mizo v Udovičevi 
hiši in je bilo vaščanom obljubljeno 
še čez milijon starih dinarjev za na
kup in prevoz peska, s katerim bbdo 
do maja posuli in dokončno zgradili 
svojo cesto -  bližnjico proti Treb
njem ali mnogo bolje rečeno; bliž
njico do boljšega življenja.

M. L.
NA VESELI GORI 

KOT NEKDAJ
Letošnji Gregorjev semenj na Ve

seli gori je bil tako množičnjo ob
iskan kot v svojih najboljših časih. 
Domnevajo, da je ta dan prišlo na 
Veselo goro kar 2000 ljudi. Kmeto
valci iz daljne in bližnje okolice so 
prignali veliko živali. Tudi kupcev ni 
manjkalo in kupčka je bila zelo ži
vahna. Prodajali so tudi razna se
mena, lončeno posodo, vinske pipe 
ter različno orodje za polje in vino
grade, manjkalo pa ni niti mladih 
drevesc, suhe robe in tekstila.

T. ODLAZEK

Huda cestnina
Jože Jerič, odbornik iz dobrniške 

volilne enote, je postavil odborniško 
vprašanje, ki zanima marsikaterega 
kmeta; kakšne so možnosti, da bi 
zmanj'šali prevelike dajatve za regi
stracijo- traktorskih prikolic, ki jih 
kmetje uporabljajo za lastne potre
be. Od občinske uprave je dobil na
slednji OdgOVOL

Za cestna motorna vozila sta 
predpisani dve vvrsti dajatev; davek 
na cestna motorna vozila in priklop
na vozila, česar so po republiškem 
zakonu kmetje oproščeni, in pri
stojbina na cestna motorna vozila 
(cestnina), ki je predpisana z zvez
nim zakonom in kar mora plačati 
tudi kmet. Cestnina je nesoraz
merno visoka, če upoštevamo de
narne zmožnosti kmetij. Tako znaša 
za traktor do 25 knjskUi moči 120 
dinarjev, če je KM od 25 do 40 pa 
170 dinarjev. Še večja kot za t r ^ -  
torje je cestnina za traktorske priko
lice, saj je treba plačati po 200 di
narjev od tone nosilnosti, če ima 
prikolica nosilnost do treh ton.

Tak je torej uradni odgovor. Pro
blem ob vsem tem ostane. Ker je 
cestnina po mnenju mnogih, ki glob
lje poznajo kmetijstvo, previsoka, bi 
kazalo na pristojnih mestih predla
gati, da bi obremenitve zmanjšali, 
saj poteka modernizacija kmetijstva 
že tako in tako prepočasi.

Priprave 
na proslavo OF

Osrednja občinska proslava dneva 
ustanovitve Osvobodilne fronte, ki 
bo ob letošnji tridesetletnici še po
sebno slovesna, bo v ponedeljek, 26. 
aprila, ob 19. uri v dvorani prosvet
nega doma v Trebnjem. Tako je 
sklenil pripravljalni odbor, ki se je
19. marca sestal na svoji prvi seji. 
Proslava bo obsegala slavnostni go
vor, podelitev priznanj OF 9 obča
nom, branje najboljše naloge o 
pomenu Osvobodilne fronte in NOB 
ter nastop znane kulturne skupine. 
K slovesnosti bodo še posebej pova
bili vse prvoborce in aktiviste, člane 
občinskih vodstev družbeno-politič-, 
nih organizacij in predsednike kra
jevnih organizacij. Odbor je tudi pri
poročil vsem večjim krajem, naj pri
redijo krajevne proslave.

Za kruhom gredo 
za delo sposobni

Trebanjska občina ne more uiti 
usodi manj razvitih, kar zadeva pre
bivalstvo. V zadnjih petih letih seje 
število ljudi, ki živijo v občini, 
zmanjšalo od 17.361 na 17.085, in 
to kljub temu da ima občina dokaj- 
šen naravni prirast prebivalstva. 
Ljudje gredo za kruhom, to velja 
zlasti za tiste, ki so si ga sposobni 
sami služiti. V občini ostaja vse 
večji odstotek vzdrževanega prebi
valstva, kar slabša njihov socialni po- 
lo&j, saj potrebe naraščajo hitreje 
kot gospodarska moč. Odseljevanje 
naj bi vsaj delno zaustavili s pove
čano gospodarsko rastjo, ki je pred
videna s srednjeročnim programom 
razvoja.

Stara pesem 
o stanovanjih

Po zadnjih podatkih je bilo v letih 
1966 do 1970 zgrajenih v trebanjski 
občini toliko stanovanj, da dajo sku
paj 8368 površinskih metrov. Ce to 
kevilo delimo s poprečno površino 
enega stanovanja, dobimo število 
stanovanj. Za minulo obdobje je 
značilno, da je zasebna gradnja sko
raj dvakrat tolikšna kot družbena, 
kar je posledica spremenjene stano
vanjske politike. V občini že nekaj 
časa ugotavljajo, da je družbena 
gradnja zapostavljena, kar slabo vpli
va zlasti na večje zaposlovanje stro
kovnih ljudi iz drugih krajev, ki po
trebujejo stanovanje. Vendar se raz
mere bistveno ne spremenijo, če
ravno jih kritizirajo.

DROBNE IZ MIRNE
PRODAJA SADIK. V ponede

ljek, 12. aprila, bo Kmetijski kombi
nat „Zasavje" iz Sevnice prodajal na 
Mirni enoletne in dvoletne sadne sa
dike. Ne zamudite ugodne prilož
nosti!

SPET P(X}IN RIB. 15. marca so 
prišli očividci povedat, da so našli v 
Mirni pri Puščavi poginule ribe. Naj
prej so sumili, da sta KPD Dob ali 
mirenska DANA spustila strupene 
snovi v vodo, kasneje pa so ob pre
gledu ugotovUi, da je po vsej verjet
nosti nekdo pobil ribe z dinamitom.

KMETIJSKO PREDAVANJE ZA 
MLADINO. Vaški aktiv ZMS je va
bil v soboto, 20. marca, na kmetij
sko predavanje za mladino. O našem 
kmetijstvu naj bi govoril inž. Miha 
Krhin, kmetijski inšpektor pri ob
činski upravi, vendar je bilo premalo 
obiskovalcev in so predavanje prelo
žili.

BI RADI ZA2GAU? Obrat IMV 
na Mirni sežiga odpadke na prostoru 
pred jedilnico. Ogenj, ki je včasih 
precej močan, gori komaj kakih 10 
metrov stran od lesene barake. Prav 
bi bilo, da bi odpadke raje odvažali 
v poseben, za to določen prostor, in 
se ne bi bilo treba bati požara. Po
dobno delajo tudi pri trgovskem

podjetju „Dolenjka**, ko sežigajo 
odpadke tik ob potoku Mirna, ko
maj nekaj metrov stran pa je lesena 
drvarnica s premogom in drvmL

ODLOČBE SO, LOGARJA NI. 
Nekateri kmetje bi želeli posekati 
les še v marcu, odločbe o odobritvi 
poseka že imajo, ni pa logarja, ki bi 
posek odkazal in debla žigosal. 
Gozdni obrat Mokronog ima težave 
s kadri, ljudje pa vendarle ne morejo 
čakati, saj jih poljsko delo že pri
ganja in kmalu ne bo več dosti časa 
za delo v gozdu.

DOBER OBISK „SUTJESKE". 
Pred kratkim so na Mirni vrteli zna
ni partizanski film „Sutjeska". 
Obisk je bil zadovoljiv, oglede so 
organizirali tudi za učence osnovne 
šole; zanje je bila vstopnina 2,50 
din.

SPET VADBA. Strelska družina 
. Matije Gubca z Doba je spet začela 
vaditi. K strelstvu vabijo vse, ki ima
jo veseUe za ta šport.

VEC POSTRVI V MIRNI. Miren
ski pododobr Ribiške družine heroja 
Maroka je začel odlavljati potočne 
postrvi v gojitvenih potokih ter jih 
vlagati v Mirno. S tem se obeta v 
zgornjem toku potoka Mirne ribi
čem boljši lov postrvi.

TREBANJSKE NOVICE



Odprli novo ribniško banko
Pred desetimi leti so imeli le polomljeno mizo, 

danes pa imajo najlepšo stavbo

16. marca popoldne so v Ribnici 
svečano odprli novo ekspozituro (iz
postavo) Ljubljanske banke. Sveča
nosti so se udeležili predstavniki 
bank, gospodarstva, občin Kočevje 
Ul Ribnica ter drugi gos^e.

Novi prostori so v ŠeSkovi ulici, 
ki je glavna cesta skozi Ribnico. Pre
novitev stare stavbe v poslovne pro
store in ureditev stanovanja v prvem 
nadstropju je vejjala 839.000 din. 
Po mnenju predstavnikov bank sodi 
ribniSca ekspozitura med najlepSe v 
Sloveniji in Jugoslaviji Ogledati so 
si jo prišli celo bančniki iz Beogra
da.

Ribniška ekspozitura bo oprav
ljala vse vrste bančnih poslov, vodila 
^  tudi devizne račune občanov, ki 
jih doslej ni. Hranilne vloge v tej iz
postavi so znašale leta 1961 okoli
634.000 din, že od leta 1966 naprej 
pa znašajo preko 12 milyonov.

Pred desetimi leti je imela ekspo
zitura prostor na hodniku, v stari 
stavbi, zaposlovala pa je le eno 
uslužbenko, ki je uradovala pri po
lomljeni mizi brez predalov. Danes 
pa je ribniška izpostava banke naj
lepša poslovna stavba v Ribnici.

J. P.

Destilarna je imela izgubo
Drugi obrati zaključili leto z dobičkom

Kolektiv Kmetijske zadruge Rib
nica šteje 63 članoif. Delovno po
dročje zadruge je različno -  od me
sarije in trgovine do kmetijske ko
operacije, odkupa suhe robe in dru
gega.

Zadruga je lani uspešno gospoda
rila. Vse dejavnosti so zaključile po
slovanje z dobičkom, le destilarna je 
imela zgubo. Letos bodo skušali sta
nje popraviti tako, da bodo z vitimi 
odkupnimi cenami dobili več smreč
ja.

Na n«davnem občnem zboru so 
se nekateri člajii-siridikata zavzeli za 
uspešnejše reševanj? stanovanjskih 
problemov svojih članov, za posre
dovanje pri najetju posojil za nujne 
potrebe, za organizacijo letovanja v 
času letnih dopustov in drugo. V 
razpravi se je tudi izkazalo, da neka
teri ne vedo, zakaj je potreben sin
dikat v delovnem kolektivu. Sklenili 
so, da bodo letos organizirali sku
pinski izlet.

- r

•//, 4%

H

Delavska univerza iz Ribnice je v okviru svojega programa organizirala kuharski tečaj pri Sv. Gregorju. 
Trajal je od 5. do 17. marca. Prijavljenih je bilo celo za dva tečaja, vzeli pa so lahko samo 20 žena in 
deldet. Tečaj je bfl v šoli in gaje zelo uspešno vodila Danica Cvar iz Jurjeviče. (Foto: Drago Mohar)

Tretjina novih članov
AMD Ribnica bo za občinski praznik organizirala 

vožnjo v Jelenov žleb

s ! I  ^  5

Tako je zahtevala večina udeležencev, ki so sodelovali v razpravi 
o zadevi INLES na nedavni občinski seji — Z napačnimi informa
cijami in s skrivanjem resnice prispevamo, da se bohotijo sumni

čenja in laži

„Rad bi vedel, če lahko nekdo nekoga obdolži, daje ubil 
človeka, v resnici pa tega ni storil. Vsi ste slišah za obdolži- 
tev, da je v našem podjelu INLES kriminal. Ali lahko ^udje 
zv ^o , če so bile tiste obdolžitve lažnive ali resnične? “ je na 
seji občinske dcupščine Ribnica, ki je bila 16. marca, vprašal 
Vinko Šparovec, direktor INLES in občinski odbornik.

SOLAR VPRASUJE 
O KRIMINALU

,J4i normalno, če ne povemo 
javnosti resnice,** je nadaljevala 
razpravo odbornica Milena Boro- 
vac, direktorica osnovne šole 
Ribnica:

,4*ri pouku socialistične mo
rale sem dala otrokom možnost 
za anonimna (nepodpisana) pis
mena vprašanja o odnosih v » li ,  
družbi, med spoloma. Veliko 
vprašanj se je nanašalo na vpraša
nje o prestoi>kih v gospodarstvu. 
Eno vprašanje se je glasilo pri
bližno tako: ,JKaj veste o zadevi 
na INLES? Koliko denaija je 
bilo ukradenega? Kako bo za
deva v zvezi s tem kriminalom 
potekala naprej? “ Menim, da je 
v korist vzgoje mladine in ^loš- 
no korist, če o tej zadevi javno 
spregovorimo, jo razčistimo in o 
ugotovitvah obvestimo občane.** 

Bogo Abrahamsber^, predsed
nik občinske skupščine: „Meni 
so prišli povedat posamezniki, 
da gre za 400.000 din, v resnici 
pa morda na vsem tem ni nič 
resnice. Ljudje si lahko mislijo, 
da je vse gnilo od predsednika 
občine preko sek re t^a  komi
teja do vodstev podjetij, da je

K)vsod korupcija, kriminal, 
enim, da bi morali o resnici v 
zadevi INLES obvestiti javnost, 

pa čeprav morda še ni popolno
ma jasno, kako je s stvarmi. Ko 
je So za kriminal na občinski 
upravi, sem zameril novinarju, ki 
je o tem pisal. Pol leta nisva 
imela pravih stikov. Vendar se 
danes ne bi upal več tako dolo
čeno kot takrat trditi, kaj je 
prav.**

Milena Borovac: „Mladolet
niki si zaradi takega našega ob
našanja ustvarjajo povsem na
pačno podobo o družbi, kot 
češ: „Saj ie vse gnilo. Tako kva
rimo otroke!**

MAU TATOVI 
SO VEDNO KAZNOVANI

ni 
da
na najrazličnejše načine. Kraja jc 
tudi, če nekje znižajo ceno neke^ 
mu blasu zato, da ga nato sami 
pokupijo. Res je, da prihaja do 
zlorab, a se vsjjc po svoje brani. 
Včasih je napad najboljša 
obramba. Prepričan sein, da v 
INLES ni vse čisto. Veqetno se 
ne nanaša vse ali celo nič na di- 
rektojrja Vinka Šparovca, ampak 
na ni^e od i\jega. Na njegovo 
vprašanje pa mu pojasnjujem, da 
ni moTOce nobenemu očitati 
kraje, ce mu to ni dokazano s 
pravnomočno sodbo.

Kaže, da v INLES niso urejeni 
notranji odnosi, kar bi morali 
storiti samoupravni organi in ko
lektiv. Znotraj vsega tega sc 
lahko skrivajo zadeve, ki jih ne 
bomo nikoli odkrili.

Končno pa jc tudi res: delav

ca, ki je ukradel desko, kaznuje
mo; uslužbencu, ki je prodajal 
mimo podjetia za milijone, pa 
ničesar ne dokažemo!

Kar zadeva vse govorico okoli 
INLES, moram povedati: noben 
formalen (v skladu s pravili, obi
čaji) postopek o INLES ni spro
žen. Vse je v obdobju odkriva
nja. Upoštevati moramo javno 
mnenje in razčistiti zadeve.

Samoupravnim orranom v 
podjetju pa bi morau bolj za
upati, jim dati ve^e pristojnosti 
in jih bolje seznanjati z vsem.**

„OBDOLŽEN SEM BIL 
ZA 6 TOCK**

Odbornik Gvido Čarman: „Ni 
prave povezave med službo druž
benega knjigovodstva, drugimi 
indukcijskimi organi in javnim 
tožilstvom. To sodelovanje je 
treba zagotoviti, pa bo mogoče 
lažje in hitreje odkrivati res
nico.**

V razpravo je spet posegel 
Vinko Šparovec: „Tudi z odgo
vorom tožilca Petka nisem zado
voljen. Obdolžen sem bil za 6 
točk. Obdolžitve je po točkah 
p reuda la  posebna komisija v 
podjelu in sodnik. Vsi so ugoto
vili, da niso resnične. Po tele
fonu so me pogosto -  dokler.^a 
nisem odklopil -  klicali ljudje, 
ki sc niso predstavili, in mi oči
tali to in ono. Dobivam nepod
pisana pisma . . .

Prepričan sem, da so v Ribnici 
sile, ki si prizadevajo, da bi naše 
pozitivno delo propadlo. Nisem 
se dobil odgovora na vprašanje: 
kako onemogočiti obrekljivce? **

Alojz Petek: „Tožite lahko 
tistega, ki vam očita neresnične 
stvari.**

Vinko Šparovec: ,Jaz za svoje 
osebne zadeve ne bom iskal pra
vice po sodiščih.**

Alojz Petek in Julij Plut, pred
sednik občinskega sodišča Ko- 
čewe: ,J*otem pa potrpite!**

Bogo Abrahamsberg: „Včasih 
si človek res ne more misliti dru
gega, kot da so na delu razdiral
ne sUe. Meni so priSe na uho go
vorice, da bom dal ostavko na 
mesto predsednika občinske 
skupščine in šel za direktorja 
INLES, tovarišica Milena Boro
vac pa da bo predsednica ob
čine. Seveda \o  take govorice 
popolna izmišljotina.**

VSI VEDO VSE,
LE DELAVSKI SVET 

NE

Milena Borovac; „INLES je 
dolžan o vseh zadevah javnost 
obvestiti,**

Janez Pucelj, odbornik: 
„Kako naj obvestimo javnost, ko 
pa delavski svet o tem nič ne ve. 
Ce bi dali ves denar, ki smo ga 
porabili zaradi teh razprtij, za 

‘ vrtec, bi imeli lahko že zlatega! 
Dva tabora sta. Ljudje sc boje za 
stolčke.“

Alojz Levstik, odb<Hnik: „De
lavci v INLES smatrajo, da sam 
postopek iskanja resnice ni bil 
pravilno izveden. Delavski svet je 
bil sklican na hitro. Oba člo
veka, ki sta v sporu, bi morali 
suspendirati (začasno odsloviti 
iz slušne, razrešiti dolžnosti), ne. 
le enega. Tako je bila seveda do
puščena možnost, da je tisti, ki 
je ostal, lahko delal, kar je ho
tel.**

Gvido Čarman: „Morda bi 
bilo prav napraviti v podjetju 
med delavci anonimno anketo o 
tem, komu zaupajo in komu 
ne? **

Milena Borovac: „Samouprav
ni organi znotraj podjela naj 
raziščejo resnico. Ce bodo čutili 
potrebo po pomoči, naj pova
bijo k sodelovanju še, kogarkoli 
želijo izven podjetja!“

Danilo Mohar, sekretar komi- 
td a  občinske konference ZK: 
,jlComite ZK nima namena, da bi 
o tem kogarkoli ob]^ščal. Kot 
mi je znano, so sammipravni or- 
mni INLES zadevo razčistili. 
Dokazane so oa^ro tne  stvari, 
kot so navedene v obtožnici. 
Neka družba, morda .Marijina*, 
znotraj podjetja, raznaša te vesti. 
Slišali pa smo, da nekateri o r^ n i 
to zadevo še raziskujejo. Menim, 
da v vso zadevo ne bi vmešavali 
širše javnosti, dokler stvari niso 
raziskane.**

SAMOUPRAVU ANJE 
NI I a <;t  

POSAMEZNIKOV!

Javnost pa je v zadevo INLES 
že vključena. To so ugotovili vsi, 
ki so sodelovali v razpravi. Ven
dar so zelo verjetno posamezni 
občani enostransko obveščeni, 
se pravi, da poznajo zadevo v 
tisti luči, ki jim jo je kdo prika
zal.

Prav gotovo je bila zadeva 
INLES na občinski seji najbolj, 
kar je trenutno mogoče, osvet
ljena z vseh strani. Zato je lahko 
za javnost le koristno, če dobi 
takšno popolno obvestilo, pa če
prav zadeva še ni niti povsem 
jasna niti zaključena. S tem se 
namreč izognemo ugibanjem, 
pretiravanjem in govoričenjem, 
ki k odrivanju resnice ne prispe
vajo, pač pa povzročajo le razpr
t je ,  sumničenja, podtikanja in 
podobno.

Zavedali smo se, da je odkri
vanje zadeve INLES za marsi
koga boleče, tudi za podjetje 
kot celoto, ne le za posamez
nike, vendar je lahko tudi korist
no, če bo prispevalo k čimprejš- 
iyi, vendar povsem Mavični re
šitvi zadeve. Ce o neki zadevi ve 
manj ljudi, potem lai^e prevla
dajo interesi manjšine, ki so 
lahko pravilni, lahko pa tudi ne. 
Samoupravno reševanje zadev, 
na katero se vedno radi sklicu
jemo, pa zahteva tudi, da so 
ljudje o zadevah čim bolje in ne
pristransko obveščeni.

Ko bomo o zadevi INLES zve
deli kaj bistveno novega, bomo s 
tem bralce seznanili. Upamo, da 
nam bodo pri tem pomagali <

firedvsem samoupravni organi 
NLES in občinsko javno tožil

stvo iz Kočevja.
J0 2 E  PRIMC

Avto-moto društvo Ribnica si je s 
pametno propagando povečalo član
stvo od lani za več kot sto, tako da 
šteje danes 334 članov. Vpis novih 
članov še ni zaključen. Pohvalno je, 
da vključuje društvo v svoje vrste 
tudi pionirje. Tako so samo v Sodra
žici lani vključili v Avto-moto dru
štvo 30 piomijev.

Poglavitna naloga društva je v^o- 
ja šoieijem-amaterjev. Usposabljajo

CIk-cak skozi 
želje volivcev

GORA: VODOVOD, FASADA. 
Gorniki bi končno radi uredili na 
šolski stavbi fasado. Investicija sicer 
ni velika, za njihovo krajevno skup
nost pa vseeno prevelika. Pri ure
ditvi fiisade naj bi sodelovala cen
tralna šola Sodražica in kmetjska 
zadruga. Večje težave imajo z vodo
vodom, o katerem se dogovarjajo že 
dolgo let. V bližnji prihodnosti bo 
treba pripraviti načrte in predračun, 
se dogovoriti o samoprispevku in 
poiskati še druge vire.

UPOVEC: ASFALT. Občani
Lipovca pri Dolenji vasi so predla
gali med drugim, naj bi pričeli pri
pravljati vse potrebno za asfaltiranje 
okrog dveh kilometrov ceste Lipo
vec -  Dolenja vas. Skupščina naj 
pripravi načrte, sami pa so priprav
ljeni sodelovati s samoprispevkom. 
Obnove pa je potrebna tudi vaška 
pot Lipovec — Otavice. Poleg vašča
nov jo uporablja tudi vojska. Z ure
jeno potjo bi lahko prišel v vas tudi 
zbiralec mleka; sedaj Lipovčanje no
sijo mleko v zbirabiico Dolenja vas.

2IMARICE: CESTA GLOBEU- 
VAGOVKA. Zaradi ugodnejših 
avtobusnih zvez občani predlagajo 
popravilo ceste GIobey -  Vagovka. 
Šolski avtobus naj bi spremenil voz
ni red in smer; s krožno vožnjo bi se 
pot skrajšala, občani pa bi v teh va
seh imeli boljšo avtobusno zvezo. 
Zavzemajo se tudi za kanalizacijo v 
Zimaricah, ki je vedno bolj nujna. 
Postavljajo jo celo pred asfaltiranje 
ceste skozi vas.

DOLENJI LAZI: VODOVOD IN 
TRGOVINA. Vodovod in trgovina 
sta dve najodločnejši zahtevi prebi
valcev Brega in Dolenjih Lazov. Vo
dovod sicer imajo, le voda priteče 
malokdaj ali sploh ne. Nujna je te
meljita rekonstrukcija cevovoda do 
Ribnice in naprej. Trgovine ta del 
občine sploh nima in morajo za vse 
nakupe v Ribnico. Zavzemajo se za 
manjšo, morda montažno trgovino 
na Bregu, kjer bi kupili najnujnejše 
stvari. Precei kritičnih pripomb je 
bilo izrečenin nad poslovanjem trgo
vine, češ da povzroča z vitimi ce
nami in slabo izbiro precejšen odtok 
kupne moči iz občine.

OTAVICE: ASFALT! Do Otavic 
vodi okrog tri kilometre izredno sla
be ceste, katero pogosto uporablja 
tudi vojska in jo pole^ domačinov m 
gozdarjev krepko uničuje. Otovčani 
bi radi temeljitejše vzdrževanje 
ceste, pri čemer naj sodeluje tudi 
vojska. Cestni asfalt bi moral biti 
močnejši in prilagojen težkim vozi
lom, asfaltiranje samo skozi vas 
(300 metrov) pa je tudi drago, 
okrog 90.000 dinarjev. Občani so 
{MTipravljeni na samoprispevek.

VEUKE POUANE: SOLE NE 
DAJO! Poljanska šola bo predvi
doma jeseni ukinjena. Obiskuje jo le 
devet otrok, šolanje enega učenca 
pa stane TIS okrog 6000 din letno 
(v Ribnici maiy kot 2000!). Otroke 
bi vozili v šolo v.Su^e, s čimer sc 
Poljanci sploh ne strinjajo.. O usodi 
poljanske šole l>Q(ponovno odločala 
občinska skupščina. , —vec

jih na tečajih, ki obsegajo teoretični 
in praktični deL Društvo je izučilo 
490 kandidatov za voznike motor
nih vozil raznih kategorj.

Društvo ima tudi precej zaslug pri 
prometni vzgoji pionirjev. Sodelova
nje s šolami bo v bodoče še tesnejše.

Društvo ima dva osebna avtomo
bila, ki sta potrebna za vzgojo tečaj
nikov. Po dolgem času je prišlo tudi 
do potrebnih prostorov za učilnico 
in pisarno.

RibniSco Avto-moto društvo tes
no sodeluje s komisijoza promet in 
varnost in z nekaterimi drugimi 
Avto-moto društvi, posebno s ko
čevskim.

Avto-moto društvo bo organizi
ralo v počastitev 26. marca, občin
skega praznika, vožnjo v Jelenov 
žleb. Pred spomenik zmage v Jeleno
vem žlebu l^do  položili venec.

- r

KUPILI CISTERNO
Ribniški gasilci so imeli 14. marca 

občni zbor. Največja pridobitev dru
štva v lanskem letu jc bila nova avto- 
cistema, ki pa ni pomembna samo 
za Ribnico, temveč tudi za širšo 
okolico. Na občnem zboru so izvo
lili nov upravni in nadzorni odbor in 
sprejeli smernice za bodoče delo.

GORA: 
ZMANJKALO DENARJA
Na Gori nad Sodražico se na zbo

rih volivcev ali sestankih družbeno
političnih organizacij večkrat pogo- 
vaijajo, kako izkoristiti stavbo 
nekdanje stare šole. Preureditve na 
dela v tej stavbi so pred leti ostala 
na pol poti, kpr je zmanjkalo de
narja. S to stavbo so imeli prebivalci 
Gore lepe načrte, med drugim, da bi 
bili v njej gostinski prostori s pre
nočišči. Tako bi območje Sodra
žice, Travne gore in Gore spet turi
stično napredovalo.

VOLILI SVETE 
ZAVAROVANCEV

Na območju Komunalnega za
voda za socialno zavarovanje Ljub
ljana, ki zajema 18 občin, bodo v 
času od 1. do 10. aprila volitve v 
občinske svete zavarovancev. Svet 
zavarovancev v ribniški občini bo 
štel 15 članov. Člane sveta zavaro
vancev bodo volili na razširjenih se
jali delavskih svetov. Novi svet zava
rovancev bo iz svoje srede izvolil v 
skupščino socialn^a zavarovanja 
delavcev Ljubljana dva člana. Skup
ščina bo štela 75 članov.

DELAVEC 
IN SINDIKAT

Sindikalna organizacija v delovni 
enoti INLES v Loškem potoku «  
uvršča med delovne. V naslednjih 
mesecih bo organizirala razpravo o 
uresničevanju zaščitne v lo ^  sindi
kata v delovni skupnosti, zlasti o 
statutarnih določilih o zaščitni vlogi 
sindikata, zaščiti delavcev na delov
nih mestih in v času bolezni, o od
dihu in rekreaciji, o razvoju samo
upravnih odnosov, srednjeročnem 
programu razvoja delovne enote itd.

Novo vodstvo sindikalne organt- 
zacye, izvoljeno na zadrijem 
občnem zboru, je krepko popruelo. 
Vodilna v odboru sta priznana druž
bena delavca Jože Anzeljc, ki je 
predsednik, in Anton Hs^e, ki jc taj
nik siiKlikalne organizacije. Zato pri
čakujemo letos še večje delovne 
uspehe sindikata v tej delovni enoti.

-r

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
POROŠTVO GASILCEM -  Po

roštvo za najetie posojila je dala 
občinska skupščina Ribnica gasil
skemu društvu Vinice-Zapotok. 
Gasilci bodo najeli 10.000 din poso
jila za 3 leta po 8-odstotni obrestni 
meri. Posojilo bodo odplačevali z 
dobičkom od prireditev, ki ga vsako 
leto ustvarijo za okoli 7.000 do
8.000 din.

ZANIČ CESTA -  Tovariš Pezin 
iz Kota sc je oni dan hudoval na 
občini, da hoče župana, in sicer za
radi njihove ceste ali poti. Trdil re, 
da bi po njihovi poti včasih lahko 
jajce potočil (zakotalil), tako je bila 
gladka, danes pa je taka, da še z vo
zom ne moreš po njej, ker bi sei za
radi lukenj polomila kolesa.

VOLITVE -  V svet za narodno 
obrambo pri občinski skupščini 
Ribnica so izvolili Guština Vatovca 
in Franca Grivca; razrešili pa so 
članstva v tem svetu Matijo Zobca

in Vinka Kersniča.
PIJANI OTROCI -  Po Ribnici se 

včasih opotekajo tudi 134etni pijani 
otroci, prijave zaradi točenja alko
holnih pijač mladoletnikom pa ni 
nobene.^ Nekateri gostilničarji so 
brez morale, mlini pravice pa pre
počasi meljejo.

SLABO SODELOVANJE -  So
delovanje med postajo milice in 
o bčin ^o  skupščino je bUo doslej 
bolj slabo. Skupščina je prejemala 
predpise, miličniki pa niso vedeli 
zanje, ker jih skupščina o njih ni 
obvestila. Oboji so ugotovili, da 
mora biti v bodoče- sodelovanje 
boljše.

POBARVANI PREKRŠKI -  Ne- 
nadoma je v ribniški občini zelo po- 
rastlo število prometnih prekrškov. 
Ko so ugotavljali, kje je vzrok, so 
ugotovili, da ob cesti ni prometnih 
znakov. Znake so dali barvati, niso 
pa jih nadomestili z začasnimi.

ORTNEŠKI POROČEVALEC
MOST PRETEKLOSTI in bodoč

nosti! Fotografije našega nekdanjega 
mostu v Ortneku smo bil i prav ve
seli. Naj d rup  vidijo podrtijo! Most 
je za naš mali kraj pomemben, ker je 
po njem obvoz in bližnjica s kočev
ske smeri za Ortnek.

PTICJA s v a t b a  -  Vsi pogoji 
zanjo so bili dani. 12. marca je bilo 
lepo in toplo vreme. Svatbo so nam 
naznanili ptiči po gozdovih in logih 
s svojim veselim in lepim prepeva
njem. Marsikateri par naših domačih 
pevcev in pevk sc je dogovoril, da si 
bo spletel gnezdece in omislil dru
žinico.

GRMADA VABI -  Naši turisti so 
ugotovili, da nam za napredek turiz
ma manjka dobra in redno vzdrže
vana cesta ter večje gostinske in po
sebno prenočitvene zmogljivosti.

JESENI NADALJEVANJE -  Go
spodinjski tečaj pri Sv. Gregorju se 
jc končal. Jeseni bo tečaj o vkuha- 
vanju. Sadja in gozdnih sadežev je 
vsako leto dovolj. Žal tega ne zna
mo pravilno izkoristiti. Mnogokrat 
nam sadje zgnije po vrtovih.

SPREMENITI VOLILNE ENOTE
-  V času volitev in zborov volivcev 
ter podobnih množičnih prireditev 
se nekateri stanovalci v Ortneku in 
iyegovi bližnji okolici znajd^o v te

žavah. Pešačiti morajo -  tudi ob sla
bem vremenu -  daleč v hrib, da lah
ko opravijo svoje državljanske dolž
nosti. Tjuco moriuo prebivalci hiš 
I^aprošče 1, 2, 3 in 4, ki stanujejo v 
neposredni bližini vasi Ortnek, opra
viti svoje dolžnosti pri Sv. Gregorju, 
ki je od i^jihoVih his oddaljen 5 1 ^ ,  
do Ortneka pa im ^o le 300 do 
700 m. To pomanjkljivost, nad ka
tero že dolgo negodujejo volivci, bi 
morali čimprcj odpraviti.

MANJKA ZNAK -  Na pri
ključku lokalne ceste Ortnek k cesti
II. reda manjka opozorilna promet
na tabla STOP. Postavimo ga prej, 
preden se bo dogodila nesreča, da 
ne bomo zvonili po toči!

HOCEJO n o v o  p r o g o  -  Po
datki lokalne ankete o prevozih na
ših delavcev kažejo, da precejšnje 
število delavcev še vedno zamuja 
delo, ker ni primerne avtobusne 
zveze. Zato bo občinski sindikalni 
svet predlagal podjetju SAP, da bi z 
novim voznim redom uvedel med 
Velikimi Laščami in Ribnico še nov 
avtobus, ki bi pripeljal v Ribnico 
vsaj ob 5.50. Po zbranih podatkih je 
za vse ribniške delovne or^nizacije 
okoli 40 zaposlenih, ki bi jim nova 
avtobusna zveza prišla prav.

V. P.
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Delavni čez zimo
Zimške nicsece smo v Drugutušu 

kar dobro izkoristili. Vse organiza
cije in društva so imele letne konfe
rence in povsod je bila dobra ude
ležba. V tem času je Rdeči križ po
sredoval dve zanimivi predavanji: o 
rakastih in srčnih obolenjih. S po
sebno pozornostjo so ljudje 14. mar
ca spremljali predavanje dr. Antona 
Kvasiča, zatem pa so imeli še veliko 
vprašanj.

Tudi ob dnevu žena je šola prire
dila bogat spored, pozabljeni pa niso 
bili tudi stari in onemogli ljudje. 
Obiskali in obdarili smo jih s skrom
nimi darili.

14. marca nas je obiskala igralska 
skupina iz Zilj s komedijo Sumljiva 
oseba. Takih iger že dolgo nismo 
gledali, zato smo se ziljske predstave 
z veseljem udeležili. Upamo, da bo 
naš dragatuški mladinski aktiv, ki se 
je pred kratkim ustanovil, začel kaj 
gibati na kulturnem področju, saj je 
v njem dosti mladih in tudi sposob
nih ljudi.

FRANCKA BAHOR

ZIUANI 
NISO ZADOVOUNI

V nedeljo, 14. marca, je igralska 
skupina mladih iz Zilj gostovala na 
Vinici in v Dragatušu. Čeprav je 
Nušičeva „Sumljiva oseba“ vesela in 
priljubljena igra, so ZUjani na Vinici 
doživeli poraz. V dvorani ni bilo več 
kot 50 ljudi, od tega več kot polo
vica šolskih otrok. Kot ugotavljajo 
igralci, je v manjših krajih veliko 
boljši obisk. Tako so imeli tudi v 
Dragatušu polno.

_F.P.

ZA ADLEŠICKI 
PRAZNIK

V počastitev krajevnega praznika 
v Adlešičih so imeli v nedeljo, 21. 
marca, lepo proslavo, ki sc je je ude
ležilo rekordno število občanov. 
Popoldne so imeli pred šolo pro
slavo z lepim programom, v katerem 
je nastopila tudi godba na pihala iz 
Črnomlja. Ker so godbeniki igrali 
brezplačno, so jim vaščani in kra
jevne organizacije zelo hvaležni. Za
tem so na popoldanski predstavi za 
otroke vrteli jugoslovanski film 
,Akcija B eo g rad zv eče r pa je bil 
nim namenjen odraslim.

ZAKAJ NE UKREPAJO?
Med Gradcem in Vranoviči je 

cesta mestoma tudi več kot meter 
ožja, odkar so ob straneh kopali jar
ke za vodovod. Ljudem, posebno 
voznikom motornih vozil, se zdi 
nerazumljivo, da nihče od prometne 
inšpekcije nič ne ukrene. Ko so ko
pali jarke, so ponekod zemljo metali 
na cestišče namesto na travnik. Za
radi zoženega cestišča, po katerem 
je precej ilovice, morajo avtomobili 
mestoma voziti čez črto, ki ozna
čuje sredino ceste. Spričo tega kaj 
lahko pride do nesreče.

K. K.

KAJ JE  BILO V ENEM LETU NAREJENEGA?

Vsi niso izpolnili pričakovanj
Sekcija za turizem ugotavlja: večjega napredita ne bo, dol<ier se bodo za 

razvoj navduševali samo nekateri — Gostinstvo kritizirano!

v  četrtek, 18. marca, je v Črnomlju zasedala sekcija za turizem 
pri občinski konferenci SZDL, prisotni pa so bili tudi predstavniki 
turističnih društev, občinske skupščine, občinskih družbeno-poli- 
tičnih organizacij in vseh drugih dejavnikov, ki imajo vpliv na tu
rizem.

Vesela vest za ženske: Brivsko-frizersko podjetje je v Ulici 
oktobra odprlo lepo urejen damski salon (Foto; Ria Bačer)

21.

Leto dni je minilo od sklepov 
in smernic, ki jih je občinska 
konferenca Socialistične zveze 
sprejela v zvezi s turističnim 
razvojem, toda kot se je izka
zalo, so naloge pri nekaterih 
ostale pozabljene v predalih. 
Medtem ko so lepo prizadev
nost pokazala turistična dru
štva, ribiška družina, sekcije za 
razvoj turizma na terenu in 
občinska skupščina, so bili 
mlačni in manj učinkoviti v Po
čitniški zvezi, pri tabornikih, v 
Zavodu za kulturno-prosvetno 
dejavnost ter v Gostinskem 
podjetju.

Največ imata pri delu poka
zati turistično društvo Vinica in 
Črnomelj, pa tudi občinska 
skupščina, ki je začela z načrt
nim turističnim razvojem, ob 
tem pa z vlaganji v infrastruk
turne objekte turističnega po
mena.

Največ nezadovoljstva pa se 
Je zgrnilo nad Gostinsko podjet
je C^rnomelJ, kjer so precej obe
tali in obljubljali, naredili pa 
veliko manj. Prav zato. ker Je ta 
gospodarska organizacija pred
met naJvečJih kritik pri vseh 
razpravah o turizmu. Je sekcija 
predlagala občinski skupščini, 
naj pošlje v ta kolektiv komisijo 
za družbeni nadzor.

Kakšne naloge čakajo turi
stične dejavnike letos? Jasno 
Je, da bo treba v prvi vrsti nada
ljevati z uresničevanjem že spre
jetih smernic, pri tem pa bo po
trebno doseči več zavzetosti za 
delo vseh organizacij in društev, 
ne pa le nekaterih kot doslej. 
Sekcija nadalje predlaga, naj bi 
inšpekcijske službe še pred glav
no sezono pregledale gostinske 
in trgovske lokale. Sekcija mora 
po sklepu tega zasedanja tudi 
aktivno sodelovati v pripravah

na proslavo 30-letnice vstaje, s 
tem da bo poskrbela za ureditev 
zunanjega videza mesta in bliž
nje okolice.

Eno pomembnili priporočil 
Je še, naj občinska skupščina z 
odlokom sprejme turistično 
takso 1,50 din za osebo, na 
kakršno so pristale tudi druge 
dolenjske občine.

R. B.

Cene v Črnomlju
V ponedeljek so veljale na tržnici 

v Črnomlju naslednje maloprodajne 
cene:

čebula (venec) 
fižol (liter) 
krompir 
korenje
solata — endivija 
zelje
motovilec (merica)
hruške
limone
pomaranče
banane

(cene v din za kg)
5.00
5.00
1.50
5.00
7.00
3.00
1.00
4.50
6.50 
6,00 
6,00

K JER DOBRO GOSPODARIJO, JE  ČLANSTVO DELAVNO

Bo armada gasilcev splavala na suho?
Po nekajletnem životarjenju se kaže v delu gasilskih društev premik na 
boljše — Lani odobreni večji znesek za potrebe gasilstva iz proračuna se 

bogato obrestuje, saj so k temu gasilci veliko dodali

Na občnem zboru občinske gasilske zveze v Črnomlju so 14. 
marca tehtali dejavnost enoletnega obdobja. Splošna ugotovitev je: 
društva so si malce opomogla iz najhujše tehnične zaostalosti, zdaj 
bo treba sile usmeriti v izobraževanje kadrov in praktične vaje.

V črnomaljski občini deluje 31

članstvo ni nedelavno. Se vedno pa 
je nekaj gasilskih društev, o katerih 
je že tekla beseda na prejšnjih zbo
rih, ki se nikakor ne zganejo iz 
mrtvila. V Starem trgu na primer ne

prostovoljnili gasilskih društev in 3 
industrij^a društva. Ob koncu lan
skega leta je bilo med prostovolj
nimi gasilci 1689 članov, po starosti 
le-teh pa je lahko ugotoviti, da je 
mladina v gasilskih vrstah zelo slabo 
zastopana.

Leto 1970 je za črnomaljsko ga
silstvo pomenilo prelomnico, saj so 
dobili v Črnomlju sodoben ^silski 
dom, nov gasilski avtomobil in mo
torno brizgalno. V Stranski vasi so 
imeli prav tako otvoritev novega 
doma, v Gribljah, Ziljah in na Vinici 
so svečano prevzeli v uporabo nove 
brizgalne. S tem, ko je Črnomelj 
dobil svojo stavbo za potrebe gasil
stva, je bila dana tudi osnova za šir
jenje gasilske dejavnosti v vsej ob
čini. Zdaj imajo vsaj prostor za pri
rejanje seminarjev in tečajev.

Občni zbor je ugotovil, da v dru
štvih, kjer dobro gospodarijo, tudi

Vedno več šolanih v ISKRI
S štipendiranjem je postala izobrazt>ena raven 
bistveno drugačna kot pred 10 leti — Rezultat 

tega je vsako leto večja produktivnost

v  zadnjih 10 letih seje produktivnost v tovarni kondenzatoijev 
močno povečala. K temu so največ pripomogli strokovnjaki, ki so 
se v tem času zaposlili v podjetju ali pa so bUi že^)rej člani kolek
tiva. Pred desetimi leti je imela tovarna samo enega inženirja, teh
nike pa bi lahko prešteli na prste ene roke. Uvideli so, da razvoja ni 
mogoče doseči brez šolanih ljudi, zato so temeljito spremenili 
štipendijsko politiko.

morejo sklicati občnega zbora in 
imajo slab odnos do čuvanja opre
me, v Rožnem dolu pa nedograjeni 
gasilski dom propada.

S tem, ko je lani občinski pro
račun odmeril nekaj več denarja za 
potrebe gasilstva, so si posamezna 
društva malce opomogla od hude 
tehnične zaostalosti. E>enar, ki so ga 
ponekod dobili, so prizadevni gasilci 
z lastnimi prispevki še štiri do pet
krat povečali, kar lepo dokazuje, da 
sc je naložba izplačala.

Medtem ko so bila doslej vsa pri
zadevanja društev v glavnem usmer
jena v nabavo opreme in v gradnjo 
domov, bo treba, v prihodnjem ob
dobju po sklepu zbora sicer s tem 
nadaljevati, obenem pa sc preusme
riti v operativno dejavnost.

Kako letos finančno kaže gasil
cem, se še ne da reči, lani pa so 
imeli 102.000 din dohodkov. Od 
tega so dobrih 41.000 dinarjev raz
delili med društva na terenu.

GNOJIL JE 
LETOS DOVOU

Kmetijska zadruga Črnomelj je 
na srečo že novembra lani naročila 
2 vagona semenskega krompirja in 
ga dobila, kajti zdaj semena ni mo
goče dobiti. Gnojil je za spomladan
sko setev letos dovolj. Februarja so 
razprodali 1200 ton gnojil, kakih 
200 ton pa jih računajo spraviti še v 
promet. Cena se od lanskega leta ni 
spremenila, za 10 par je rena višja le 
zaradi podražitve železniškega pro
meta. Zadruga bo imela na razpo
lago tudi 30 ton semenske pšenice, 
poleg tega pa še 2400 ton hibridne 
koruze, ki jo bodo letos prodajali z 
regresom sklada za pospeševanje 
kmetijstva.

KAKO KRMITI 
BREZ KRMILA?

Prejšnji teden v Črnomlju ni bilo 
dobiti močnih krmil. Zaradi tega so 
nastale težave pri prehranjevanju 
živine in piščancev za rejo. Letos 
februarja je zadruga razprodala že 
12.000 piščancev, do srede marca 
pa še nadaljnjih 15.000. Za tovrstno 
rejo je vsako leto več zanimanja, 
vendar bo slej ko prej upadlo, če 
preskrba s krmili ne bo jurejena. 
Nova pošiljka krmil bo sicer v krat
kem na razpolago, vendar gre za bla
go, ki bi moralo biti stalno v trgo
vini.

Kdaj bo mehanična delavnica?
Zaenkrat bodo uredili pralnico avtonrK>bilov

9  Vabimo vas na oRled tcksiilneK« blaca. kon fek r i je ,  perila 
in plolenin za pomlad in poletje.

•  S talna tovarn iška  razp roda ja  blai;a po zni^.anih renah .
^  P roda jam o  tudi na S-mesećno obrobno odplaćilo.

O e le te k s f ih ^  ČRNOMELJ

ČRNOMAUSKI DROBIR
NISO BILI ZADOVOLJNI Z 

IMENOM -  Občinska skupščina je 
sprejela poimenovanje ulic v Loki, 
zatem pa so občani tega dela mesta 
protestirali, ker se jim ime ene iz
med ulic (Lovska pot) ni zdelo pri
merno. Na željo ljudi bo ta ulica, v 
kateri bo sčasoma čez 50 hišnih šte
vilk, dobila ime Nova Loka.

ZA JOŽL! OVO BREZ GOVE
DINI' -  Gospodinje so bile prejšnji 
teden precej slabe volje, ko so po 
mesnicah iskale govedino, a je ni 
bilo dobiti. Kot so izvedele v mesa
riji, bo tega mesa dovolj, ko bo do
voljena vi^a cena, po dosedanji pa 
TOvedine ne morejo dajati na trg, 
ker prinaša podjetju izgubo.

s p i :t  o d d a ja  k r v i  v n o 
v e m  MESTU -  30. marca bo za 
občane črnomaljske občine prosto
voljna oddaja krvi na novomeški 
transfuzijski postaji. Po terenu že 
zbirajo prijave krvodajalcev in raču
najo, da se bo akciji odzvalo vsaj 50 
ljudi.

POMLAD SAMO V IZLOŽBI -  
Mraz je sicer popustij, vendar ne
stalno vreme ne daje videza po
mladi, četudi je po koledarju že na
stopila. Pomladansko vzdu^e je za
enkrat videti fe v izložbi Veletek- 
stila, kjer imajo razstavljene lepe 
vzorce diolenov za lahke ženske 
obleke.

AVTO-MOTO DRUŠTVO Črno
melj je v Črnomlju organiziralo 
pouk praktičnih voženj za voznike 
amaterje. Kandidatov za pouk je 
okoli 40. Nadaljevali se bodo tudi 
izpiti iz teorije. V glavnem bodo 
prvi stopili pred komisijo šoferji, ki 
že od jeseni čakajo na preizkus zna
nja. Na prvih izpitih po daljšem raz
dobju je bilo 43 kandidatov, nare
dilo pa jih je 23.

TRI SMRTI: Pretekli teden so 
umrh; Janez Poglajen iz Ručetne 
vasi, star 67 let; Ana Deslič iz Vojne 
vasi, stara 88 let, in Anton Klevišar 
iz Rodin, star 69 let.

Od leta 1951 do 1961 sp 
imeli vsega 11 štipendistov, 
samo leta 1962 pa Jili Je bilo 
15, od tega 3 na visokih šolah, 
7 na srednjih in 5 na pokUcnih 
šolah. V naslednjih letih so po
delili poprečno 13 štipendij na 
leto. Taka kadrovska politika je 
vplivala tudi na strukturo zapo
slenih, saj je zdaj v kolektivu že 
16 ljudi z visoko in vi^o iz
obrazbo ter 40 zaposlenih s 
srednjo šolo. To je v primerjavi 
z letom 1962 velik napredek, še 
vedno pa strokovnjakov ni do
volj. Trenutno ima Iskra na viš
jih in visokih šolah 13 rednih in 
6 izrednih slušateljev, na sred
njih šolah štipendirajo 20 dija
kov in na poklicnih 13.

Ob začetku letošnjega leta so 
močno popravih tudi štipen
dije. Na srednjih šolah znašajo 
zdaj 370 do 617 din, na višjih 
in visokih šolah 477 do 936 
din. Višina štipendije je odvisna 
od letnika študija in učnega 
uspeha. Za tovarno so zanimivi 
predvsem tehnični poklici, zato 
največ štipendirajo na šolah 
elektro, strojne in kemijske 
stroke. Po praksi zadnjih 10 let 
so v tovarni sprejeli tudi načelo, 
da iinajo pri podeljevanju šti-

NA DESINCU 
BO VODOVOD

Komunalno podjetje Črnomelj 
gradi vodovod v vasi Desinc. Cevi 
napeljujejo iz glavnega vodovoda 
proti Gradcu. Vse izkope so vaščani 
že opravili, strokovna dela pa bodo 
nadaljevali takoj ob ustalitvi- vre
mena. Gradnja tega vodovoda je 
predvidena v programu javnih del za 
leto 1971. Vodovod bo dolg 700 m 
in bo letos dograjen.

pendij prednost Belokranjci. 
Nedomačini so namreč dosti
krat po hudiju pokazali fige.

ANTON MARENTIČ

Pred kratkim je bil v Semiču 
občni zbor avto-moto krožka, kjer 
so sklenili, da je treba pridobiti več 
članstva. Deset ljudi bo obiskald bli-

Naložba v zdravje se izplača t
Medicinska sestra v tovarni pri nas ni takô  
vsakdanji poklic — Julijana Malnarič pa ga 

v semiški ISKRI opravlja že drugo leto

Tovarna kondenzatorjev v Se
miču je eno redkih podjetij v 
Beli krajini in na Dolenjskem, ki 
ima v svojih prostorih lepo ure
jeno ambulanto za delavce. Po
sluje že dve leti, zadnje čase kot 
oddelek semiške ambulante, ta 
pa wdi v sklop novomeškega 
zdravstvenega doma.

Iskra je veliko vložila v uredi
tev prostorov za ambulanto, 
kakor v nabavo opreme. Kolek
tiv je spoznal, da se to izplača, 
ker izgubijo zaposleni veliko 
manj časa, če jih zdravnik pre
gleda doma. Ambulanta je 
odprta vsak dan tri ure, vodi jo 
dr. Kvasičeva, medicinska sestra 
pa jc delavcem na razpolago vse 
dopoldne.

-  Kakšno delo opravljate, ko 
je redna ordinacua končana?

„Imam precej administrativ
nih poslov, na razpolgao sem za 
prvo pomoč, previjam rane in 
dajem nasvete. Dela ne manjka."

-  Se je v vašem kolektivu sta
lež bolnih kaj zmanjšal, odkar 
imate ambulanto doma?

„Statistika kaže, da imamo na 
leto samo 4,6 odst. bolnih med 
zaposlenimi, vsak dan pu pride v 
ordinacijo več kot 30 ljudi. Po
klicnih bolezni ni več, zelo red
ke pa so postale tudi nesreče pri 
delu."

- Ker poznate vs;ikega, ki 
pride v ordinacijo, tudi m dosti

možnosti, da bi se kak simulant 
vrinil na bolniSko. Ali pač?

„Naš pravilnik o nagrajevanju 
je tak, da se ljudem ne izplača 
ostajati doma zaradi kmečkih 
del. To opravijo po službi.“

-  In vi, ste s poklicem zado
voljni?

„Ko sem končala sre«Injo me
dicinsko šolo v Ndvem mestu, 
doma v Semiču sprva isem mo
gla dobiti zaposlitve v piiklicu. V 
Iskri sem začela kot delavka, ko 
pa jc bila ustanovljena am bu-. 
lanta, sem takoj dobila ustrezno 
delovno mesto. V naiSem kolek
tivu je takih primerov še več. Za
dovoljna sem, poklic me veseh. 
Tudi mož je tu zaposlen in s po
sojilom podjetja nameravava zi
dati hiSo.“

R. B.

zu 200 motoriziranih občanov v 
okolici Semiča in jih nagovarjalo, 
naj bi delalo v našem krožku. Ugo
tovili so, da je samo v tovarni Iskra 
več kot 80 motoriziranih članov ko
lektiva, v obratu IMV pa jih jc blizu 
25.

Razen tega nameravajo s prosto
voljnim delom urediti pralnico za 
.notorna vozila, ki je Semiču nujno 
potrebna. Zaenkrat bi pralnica po
slovala na prostem, kasneje pa bi jo 
pokrili. V ta namen jc zbranih že 
okoli 4.000 dinarjev, kar bi bilo za 
začetek dovolj. Izvoljen jc tudi grad
beni odbor, ki bo najprej določil lo
kacijo.

Športno dejavnost v krožku bi 
bilo nujno oživiti, zato nameravajo 
poslati štiri mlajše člane na seminar 
za športne funkcionarje v Črnomelj. 
Na občnem zboru pa so precej raz
pravljali o tem, da bi kraj zaradi na
raščajoče rriotorizacije nujno potre
boval mehanično delavnico. 2^en- 
krat ne vedo za človeka, ki bi bil 
pripravljen začeti s to dejavnostjo, 
toda potreba je velika, saj morajo 
lastniki motornih vozil po vsako naj
manjšo uslugo v Črnomelj ali v 
Metliko.

J0 2 E  HUTAR

ŠOFERSKI TECAJ 
NA VINICI

Avto-moto krožek na Vinici je s 
pomočjo AMD Črnomelj organiziral 
tečaj za voznike amaterje. Tečaj sc 
je začel v ponedeljek, 15. marca, 
obiskuje pa ga 25 kandidatov. Med 
njimi sta dve ženski. Število članov 
v avto-moto krožku na Vinici se je 
letos skoro podvojilo. ^

RAZGLEDNICA
DRAGATUSA

Sekcija za turizem pri krajevni 
organizaciji SZDL v Dragatušu bo 
izdala razglednico kraja. Doslej je ni 
bilo dobiti, mnogi izletniki in doma
čini pa so jo pogresah. Letos bodo 
tudi uredili dragatuški trg. Z rožami 
b(xlo obsadili prostor na trgu, ki je 
že več let, zlasti pa po asfaltiranju 
ceste, precej zanenurjcn.



»Štirideset let sem odslužil«

17. marca zvečer malo pred 20. uro je Ivan Geršič s prikolico tovornjaka zadel Bračikovo tehtnico v 
Metliki in jo v hipu spremenil v kup ruševin. Upajo, da naprava sama ni poškodovana in da se bo 
tehtanje na sejmih lahko nadaljevalo (Foto: R. Bačer)

PRED PO'PISOM PREBIVALSTVA

Ker niso dovolj poučeni, ugibajo
Slavo Orlič, tajnik občinske popisne komisije v Metliki, pojasnjuje, kaj 

čaka 1. aprila popisovalce in kaj domače prebivalstvo

Cele gore papiija in raznih obrazcev se zbirajo pri popisni komi
siji, vse to pa bo treba spraviti na teren in vpisati vrsto podatkov, ki 
jih zahteva splošen popis prebivalstva.

Kot je že povedal Slavo 
Orlič, je 5-članska občinska po
pisna komisija pod vodstvom 
inž. Ivana Kostelca precej nare
dila. Vseh 36 imenovanih popi
sovalcev je že dobilo odločbe, 4 
inštruktoiji pa jih bodo dva dni 
poučevali, preden se bodo lotili 
dela na terenu, da ne bi prišlo 
do napak. Še prej bodo šli in
štruktorji na seminar v Črno
melj, kjer bodo popisovalci 
obeh belokranjskih občin dobili 
vse potrebne tehnične napotke 
za popisno akcijo.

Pri izbiri popisovalcev so zelo 
pazili, da so našli sposobjie in 
vestne ljudi. Med njimi je naj
več uslužbencev metliških de
lovnih organizacij, nekaj spo
sobnih ljudi iz vasi, nekaj štu
dentov in mlajših upokojencev.

Priprave so torej v polnem 
teku, ugotavljajo pa, da so 
ljudje na terenu premalo ob

veščeni o tem. Popis bo zajel 
dokaj podrobne podatke iz vsa
kega gospodinjstva o osebah, 
stanovanjih, vikendih itd. Ob
dani bodo pravočasno obvešče
ni, kdaj jih bo obiskal popiso
valec, nujno pa je, da bo go
spodar takrat doma, ker bo

moral dati tudi podatke o po
sestvu in lastnini.

Predvsem je važno, da prebi
valstvo popisovalcev ne bo spre
jelo z nezaupanjem, kajti gre za 
akcijo v vsej državi, ta pa je iz
peljana v okviru OZN. Popiso
valec pa je z uradno molčeč
nostjo obvezan dobljene podat
ke obdržati zase. Kar bo iz
vedel, ne sme prav nikomur po
vedati.

Druga stran hrupa
v  Dolenjskem listu št. 10 z dne 

11. marca jc na str. 19 izšel članek z 
, naslovom „Krik in vik moti ljudi".

Podpisani Martin Kočevar iz Rosal- 
nic 20 obžalujem, da krik in vik 
moti Uudi po vasi in da so vaščani 
vznemiijeni. Upam pa, da ljudje 
vedo, kaj je družinski spor pri hiši.

Pred 13 leti sem ostd doma, na
mesto da bi šel v tujino, ker sem 
hotel prevzeti zapuščeno kmetijo.
Želel sem jo urediti, obnoviti vino
grad, nabaviti kmetijske stroje, po
praviti gospodarsko poslopje in sta
novanjsko hišo. Vse dobre namene 
je oviral oče, ki je lastnik zemlje in 
je pod vplivom primitivnih vašča
nov. Z ženo in štirimi otroki sta
nujem v eni sobi. Obstaja celo ne

varnost, da se hiša poruši. Ni res, da 
bi bil vzrok družin^ega spora alko
hol. Ne pijem nič več kot drugi va
ščani, pač pa je vzrok boj za napre
dek kmetijstva in vasi. Polja še 
vedno obdelujem z zastarelim orod
jem in volovsko vprego.

Tudi kar zadeva pretepanje 
očeta, hi res, pač pa je oče že več
krat mene udaril, da sem moral iska
ti zdravniško pomoč. Resnica je 
tudi to, da me je zadeva zelo ganila. 
Želel bi samo to, da bi bil pri hiši 
mir in da bi imel proste roke pri pre
urejanju kmetije in s tem za boljše 
življenje družine, ki jo imam zelo 
rad. Prav tako želim, da se sosedje 
ne bi vtikali v moje družinsko živ- 

MARTIN KOČEVAR

MALA ANKETA MEI> SUHORČANI

Najboljše: služba in kmetija
Suhor je eden izmed predelov metliške občine, ki je v zadnjem de
setletju precej spremenil zunanjo podobo in način življenja ljudi — 

Kako danes teče življenje, so povedali itirje domačini

JOŽE GERŠiC, kmet z 
Gor. Suhorja: — Prvo in 
osnovno: denarja pri kmetu 
ni. Zdi se mi škoda govoriti 
o tem, ker trobimo in trobi
mo o razmerah v kmetijstvu, 
a na vasi ni čutiti tiste dobre 
volje, ki jo vsi razglašajo. 
Najbolj bi potrebovali boljši 
odkup. Mleka je dovolj, a je 
kljub temu pomanjkanje, 
ker se ga kmetom ne izplača 
oddajati za tako ceno. Pa 
mladih ni na kmetijah, ker 
ni mehanizacije. Tudi vaška 
krajevna skupnost ne more 
naprej. Začeli smo razširjati 
pokopališče. Samo z Gor. 
Suhorja so ljudje prispevali 
256 ur. Ko je za material 
zmanjkalo denarja, smo mo
rali nehati.

MARIJA BRAJKOVEC, 
gospodinja z Gor. Suhorja:

— Bila sem odposlanka na 
Kočevskem zboru, zdaj pa 
se ubadam na kmetiji. Sin je 
v Nemčiji, hčerka v Ljublja
ni, najmlajši se uči poklica. 
Z možem sva ostala sama. 
Meni je 56. njemu 51 let. 
Otroci nočejo biti doma, po
magajo pa finančno. Premiš
ljujem, kaj bo, ko z očetom 
ne bova mogla več delati. Bo 
kmetija propadla? Prav ver
jetno. Upam, da'naju otroci 
ne bodo zapustili.

FRANC CIMERMAN- 
ClČ, delavec iz Bereče vasi:
-  Če si v službi in imaš še 
malo zemlje, kar gre. Mi se 
ne moremo pritoževati, pač 
pa je slabo za tiste, ki mora
jo živeti samo od kmetije. 
Ne morejo in ne morejo na
prej. Tak obrat, kot je naš 
na Suhorju, pomeni za vsak

kraj odrešitev. Osebni do
hodki niso taki, da bi z njimi 
lahko preživljal družino, pač 
pa nam pomenijo veliko, ker 
za hrano in stanovanje ne 
dajemo dosti. Po mojem bi 
morali bolj skrbeti za osta
rele. Poznam starejšo žen
sko, Kato Ferenc, kije inva
lidka ,in je ostala čisto brez 
sredstev.

MARA POPOVIČ, gospo
dinja iz Bereče vasi: — Pred 
šestimi leti smo prišli iz Po
povičev. Imamo malo kme
tijo, mož in hčerka sta v 
službi. Kar dobro nam je, če 
se spomnim, kako je bilo 
pred leti, ko smo živeli samo 
od zemlje. Res pa je, da člo
vek ni nikdar zadovoljen in 
si zmeraj želi še kaj več. 
Danes pravimo, da so plače 
premajhne. r . bAČER

Jože Matekovič je eden redkih metliških 
upokojencev, ki v delu išče zabavo — Še 
danes je z vsem na tekočem in rad pomaga 
v organizacijah in društvih, predvsem pri 

upokojencih

v  Metliki ga srečaš zdaj tu, 
zdaj tam, z mapo pod pazduho, 
ljudje ga na cesti ustavljajo in 
vsakemu ima kaj naročiti. Od 
leta 1965 dalje je tajnik in bla
gajnik podružnice društva upo
kojencev, vsi leta je podpredsed
nik poravnalnega sveta, pa tudi 
vrsto let tajnik pri čebelarjih.

Videti je čil in zdrav kot dren, 
a mi je potožil, da je bil v bolniš
nici zaradi srčnega infarkta. „Za
radi te bolezni ne pijem in ne 
kadim. Morda je tako bolje, sicer 
bi bil najbrž belokranjski vese
ljak,“ je pojasnil.

Možak ima za seboj precej 
burno življenjsko pot. Vojna ga 
je zatekla v službi v Pirotu. Tam 
so ga Nemci zaprli, a je ušel in 
od tam komaj poročen z ženo 
večinoma peš pribežal v rodno 
Metliko.

„Mislil sem, da je v naši Beli 
krajini najbolj mirno, a je bilo 
tudi tu že leta 1941 vse narobe. 
O partizanih takrat nisem dosti 
vedel. Ljudje so hodili k meni po 
nasvete, pisal sem jim prošnje ter 
tako počasi spoznaval osvobodil
no gibanje. Leta 1942 sem šel v 
partizane. Bil sem po raznih e 'o- 
tah, največ pa sem delal po ura
dih kot administrator. Po vojni 
sem prišel k sodišču. Tu mi je 
bilo najbolj všeč. Bili smo kot 
ena družina."

-  Kako živite danes, ko ste 
po 40 letih službovanja že pora
bili dobršen del svojih moči?

„Pokojnina ni velika, zato de
lam še drugje. Počivati ne znam. 
V prostem času se ukvarjam s 
čebelami, v veliko veselje pa mi 
je tudi pet vnučkov. Kar naprej

Vv>

snujem načrte, tako da še po
noči nimam miru.“

-  In kako gre drugim upoko
jencem - j i h  je veliko?

„Podružnica šteje 400 članov. 
V pomenkih ugotavljamo, da je 
danes vse drugače. Metlika je 
večja, veliko je novih ljudi pa 
več besed. Tudi nepotrebnih. 
Najbolj me jezi, če kdo noče 
redno plačevati članarine. V po
slovanju imam rad red. Med na
šimi člani pa je 30 takih, ki jih 
moram vsako leto opominjati. 
Ce kateri od njih določenega 
dne ne dobi nakazila od social
nega zavarovanja, takoj priteče k 
meni, naj mu pomagam. Takrat 
človeku dopovem, da sta v fi
nančnem poslovanju pov.sod po
trebna točnost in disciplina.“

Na Krasincu so se izkazali
Ob otvoritvi trofaznega 

lepo slovesnost
toka so vaščani priredili 
in pravo gostijo

Krajevna skupnost Krasinec, 
ki zajema še vasi Boršt, Prilozje, 
Boginj.0 vas in Majer, se je lan
ske jeseni lotila akcije za nape
ljavo trofaznega toka. Tega si 
ljudje najbolj želijo, saj bi na 
ravninskem predelu lahko upo
rabljali razne kmetijske stroje, 
pa tudi gospodinje imajo doma 
že vrsto električnih aparatov, ki 
jih zdaj niso mogle uporabljati. 
Samo na Krasincu, kjer je 47 
hiš, so že v 19 gospodinjstvih 
čakali pralni stroji na boljšo 
elektriko.

Pri napeljavi trofaznega toka 
so ljudje vsa težaška dela opra
vili sami, predsednik gradbene
ga odbora Anton Pezdirc pa je 
bil zelo prizadeven. Vaščanom 
so pri nabavi potrebnega ma
te rija  in strokovnih delih po
magala občinska skupščina in 
podjetje Elektro.

Ko je 11. marca na Krasincu 
stekel po žicah trofazni tok, so 
vaščani iz hvaležnosti priredili 
lepo slavje in pravo pojedino. 
Povabili so montersko skupino, 
ki je zelo požrtvovalno in hitro 
opravila dela, predstavnike ob
činske skupščine in podjetja 
Elektro.

Ob tej priložnosti so se 
spomnili, kako je bilo v jeseni 
1945, ko je v teh krajih prvič 
elektrika nadomestila petro
lejke. Med ljudmi, ki so takrat 
vodili elektrifikacijo, jih je bilp 
nekaj še tokrat navzočih.

Na Krasincu vlada splošno 
zadovoljstvo, prebivalci drugih 
vasi v krajevni skupnosti pa 
bodo imeli otvoritev malo ka
sneje, ker montažna dela še tra
jajo.

Štiri sobote 
v sindikalno šolo

Konec marca se bo v Metliki 
začela sindikalna šola, ki jo 
organizira občinski sindikalni 
svet, namenjena pa je članom 
izvršnih odborov vseh osnovnih 
organizacij sindikata in članom 
občinskega sindikalnega sveta.

V štirih zaporednih sobotah 
bodo znani predavatelji obdelali 
s slušatelji naslednje teme: 
osnovne organizacije sindikata 
med dvema občnima zboroma, 
o čemer bo govoril Jože Marolt,

tajnik republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. O samo
upravljanju v delovni organiza
ciji ter o osnovah gospodarske 
politike v državi kot stabilizacij
skih načrtih bosta predavala 
Mitja Švab, predsednik komisije 
za samoupravljanje pri republi
ških sindikatihi in Srečko Glo- 
bačnik, podpredsednik sindi
katov.

Domačin Jože Jankovič, šef 
računovodskega sektorja iz to
varne BETI, bo pojasnjeval go
spodarjenje in delitev dohodka, 
kadrovsko politiko pa bo ob
delal Humbert Gačnik, član re
publiške Zveze sindikatov.

Kot zadnji predavatelj bo na 
metliški sindikalni šoli nastopil 
Franci Volčanšek, predsednik 
občinskega sindikalnega sveta iz 
Brežic, ki bo obravnaval delov
na razmerja in življenjske ter 
delovne pogoje delavcev.

EDEN SESTANKI
Te dni se bodo v metliški občini 

sestale novoizvoljene krajevne kon
ference SZDL. Sestavile bodo de
lovni načrt za letošnje leto, izvolile 
vodstvo ter člane občinske konfe
rence SZDL. Na teh sestankih bodo 
razpravljali še o ponovnem vpisu v 
evidenco za možne odbornike in po
slance.

KOMITE SE JE SESTAL
v  petek, 19. marca, sc je v Metli

ki po daljšem razdobju sestal komite 
občinske konference Zveze komu
nistov. Člani so razpravljali o predla
ganih ustavnih spremembali in 
amandmajih in se dogovorili, kako 
bodo to gradivo prenesli v razpravo 
na teren. Pogovor je stekel tudi o 
načrtih za stabilizacijo v delovnih 
organizacijal). Predlagali so, naj bi 
občinska skupščina zahtevala od 
podjetij take načrte na vpogled. 
Razpravljali so še o sprejemanju no
vih članov. Lani so v tem delu naj
bolj uspeli med vsemi dolenjskimi 
občinami, letos pa bodo s tem na
daljevali. Komite jc evidentiral tudi 
4 možne kandidate.za delegate re
publiške konference ZKS.

NAČRT ZA VODOVOD 
ROSALNICE

Za novo industrijsko področje 
Rosalnice-Curile-Dacaije je načrt 
za gradnjo vodovoda že gotov. Vo
dovod bi bil dolg okrog 4 km, mo
rali bi zgraditi še 50-kubični re
zervoar na čurilskem hribu, vse to 
pa bi po sedanjem predračunu ve
ljalo 1,141.000 din. Dela so zajeta v 
občin^em  programu javnih del, iz
vajali jih bodo postopoma. Sredstva 
bodo zbrah deloma iz samoprispev
ka občanov, s posojili, računajo pa 
tudi na pomoč podjetij Komet in 
Metlikatrans, ki sta za vodovod zelo 
zainteresirana.

ZBOR NA RADOVIČI
28. marca bo na Radoviči ob 14. 

uri zbor občanov krajevne skup
nosti. Razpravljali bodo o dosedanji 
dejavnosti, izvolili pa bodo tudi 
novo vodstvo, ki bo uresničevalo 
bodoči program del. Vabijo občane 
k čim večji udeležbi.

JESENI BO VODA
Gradaški vodovod je že požrl ne

kaj živcev vaščanom, izvajalcem del, 
kakor odgovornim na občinski 
skupščini. Na tem terenu je izredno 
težko graditi, zato je, kot bi zemlja 
požirala denar. Do vasi je bil ce
vovod položen do zime, zdaj bodo 
dela nadaljevali. Pri gradnji omrežja 
v naselju bodo vaščani pomagali, 
občina pa bo morala za dokončanje 
del poleg samoprispevka najeti še 
eno posojilo za 30.000 dinarjev.

ENAKI POGOJI 
PRI ZASEBNIKIH

Občinski sindikalni svet Metlika 
bo v kratkem poslal zasebnim obrt
nikom predlog kolektivne pogodbe, 
ki pomeni novost, uvedena pa bo 
zato, da bi imeli zaposleni pri zaseb
nikih enake pogoje kot delavci v 
družbenem sektorju. Do 31. marca 
bodo morali obrtniki poslati pri
pombe, sindikat pa bo miel še raz
govor z zaposlenimi v zasebnem sek
torju.

ANKETA 
ŽE MED LJUDMI

Komisija za življenjske in delovne 
pogoje pri občin^em  sindikalnem 
svetu v Metliki je med podnajem
nike v zasebnih in družbenih stano
vanjih že razposlala anketne liste. 
Dobljeni odgovori bodo služili za 
analizo o razmerah podnajemnikov, 
ta pa bo del gradiva o stanovanjski 
problematiki, ki jo bo sindikalni ple
num obravnaval v aprilu.

SPREHOD PO METUKI
NA GLAVNEM CESTNEM KRI

ŽIŠČU v Metliki, to je  v bližini sa
mopostrežne trgovine, so v asfaltu 
tako na gosto posejane globoke luk
nje, da se jim vozniki motornih vozil 
skoraj ne morejo izogniti. Tudi dru
god po mestu je marsikje asfalt 
močno načet, k čemur je seveda

Erecej pripomogla zima. Upajmo, da 
odo spomladi vsaj najhujše luknje 
pokrpali.

SNEG, KI JE V SREDO. 17. 
marca, med dežjem znova pobelil 
Gorjance, je presenetil mnoge avto
mobilske voznike, ki niso imeli po
trebne zimske opreme. Vozila je 
prav nevarno zanašalo in so se šo
ferji le s počasno vožnjo in spretnim 
manevriranjem izognili nezgodam. 
Večjo smolo je imel opoldanski 
avtobus SAP, ki je vozil iz Metlike 
in ga je na Gorjancih v ovinku za
neslo ob varnostno ograjo, kjer je 
nagnjen obstal. Potnikom se ni nič 
zgodilo, vendar so morali več ur ča
kati, da so avtobus spet spravili na 
cesto.

DELA NA METLIŠKEM MO
STU nad Kolpo dobro napredujejo. 
Minuli teden so delavci na oba ploč
nika montirali velike betonske se
stavne dele. S pomočjo žerjava pa jc

delo kar uspešno potekalo. Pločnike 
bodo zavarovali še z granitnimi rob
niki, postavili železno ograjo, nape
ljali na most električno razsvetljavo, 
nakar bo na vrsti asfaltiranje. Kot 
kaže, bo most 1. maja odprt.

TUDI POLOVICO NOVEGA 
ŽELEZNIŠKEGA NADVOZA pri 
Carovi gostilni so že zabetonirali in 
prejšnji teden po njem usmerili pro
met. Zdaj pride na vrsto druga po
lovica nadvoza. Tudi ta most mora 
biti do 1. maja nared.

K ošark^i KK Metlika so imeli 
letni občni zbor. Pogovorili so se o 
načrtih kluba, ki bo sodeloval v II. 
republiški košarkarski ligi. Izvolili so 
novo vodstvo, predsednik je Jože 
Jankovič.

CENE NA ZADNJEM ŽI
VILSKEM SEJMU se od prejšnjega 
sejma niso veliko spremenile. Precej 
je bilo, spričo bližajoče se pomladi, 
naprodaj semenja. Literčebulčkaje 
veljal 10 din, korenjevega semena 8 
do 9 din in pesnega prav toliko. Ko
zarec semenskega fižola je stal 1 di
nar. Jajca so prodajali po 50 par.

UMRLI SO: Janez Žlogar iz Ra
doviče, star 72 let; Marija Žlogar iz 
Bušinje vasi, stara 85 let in Jože Ša
vor iz Radoviče, star 74 let.

metliški tednik



SGP P IO N IR  NOVO M ESTO  VAM  PONUJA

Če ste v skrbeh, kam  s fantom , k i končuje osem
le tko , ga dajte  m ed gradbince  —  Ne bo vam  
žal, sa j bo za vašega otroka ves čas, ko bo v 
uku, v ce lo ti skrbelo podjetje

SPLOŠNO G RAD BEN O  P O D J E T J E  
PIO N IR,  NOVO MESTO

s p re jm e  več je  število fan tov  v uk za:

#  tesarje
#  zidarje
% železokrivce 

ključavničarje
V uk za t e sa r j e  in z ida r je  s p r e je m a m o  tudi 
k an d ida te  s končan im  7. r az re d o m  osnovne 
šole.

Če se boste  odzvali našem u  vabi lu ,  boste z a 
upali  svojega o troka g r a d b e n e m u  podje tju :
#  ki je med t remi  na jveč j im i  slovenskimi 

g radben im i  podjet ji ,

#  ki g rad i  na na jsodobne jše  nač ine  z n a j 
sodobnejšo opremo,

#  ki je us tvar i lo  lani 295 milijonov din v r e d 
nosti ,

#  ki ima med 2000 zaposlenimi 34 inženir jev  
in de lavcev  z visokošolsko izobrazbo,  114 
tetinikov, 55 g rad b en ih  delovodij in 2 
ob ra tovod ja ,

#  ki ima v uku 250 v a jencev  raznih s t rok  in 
posveča p rav  v a je n c e m  posebno skrb .

Ce ste torej v skrbeh, kam s 
fantom, ki bo v letošnji pomla
di končal osnovno šolo, se lah
ko odločite! Dajte ga v uk k 
SGP PIONIR za enega izmed 
zgoraj navedenih poklicev. Za
upali ga boste kolektivu, ki je 
znan po skrbi za svojega de
lavca.

TUDI BREZ 8. RAZREDA 
OSNOVNE SOLE!

Ce vaš fant morda ni končal 
8. razreda osnovne šole, gre lah
ko kljub temu za vajenca tesar
ske in zidarske stroke, pod

pogojem, da bo končal 8. raz
red osnovne šole med ukom, v 
oddelku za zaposlene na novo
meški osno\ ; šoli.

Svojega otroka boste s tem, 
da ga daste v uk k SGP PIONIR 
za enega od zgoraj navedenih 
poklicev, zaupali v skrbne roke 
in se rešili izdatkov za njegovo 
šolanje. V času, ko se bo učil, 
bodo v podjetju skrbeli za to, 
da bo dobro napredoval v Šoli 
in ga v času delovne prakse 
usmerjali ter usposabljal za 
delo, hkrati pa bo vaš f ^ t  pod 
nadzorstvom tudi v svojem pro
stem času.

ZA VAŠEGA OTROK.A 
BO SKRBELO SGP PIONIR, 

NOVO MESTO
Uk za tesarsko, zidarsko in 

železokrivsko stroko traja 3 
leta.

V 1. letniku uka daje SGP 
PIONIR vajencu celotno oskrbo 
in vajensko nagrado 77 din na 
mesec,

v II. letniku mu daje osebni 
dohodek nekvalificiranega de
lavca, kar znese okoli 700 din 
na mesec,

v III. letniku mu daje osebni 
dohodek polkvalificiranega de
lavca, kar znese okoli 800 din 
na mesec.

V treh letih uka gredo va
jenci tesarske, zidarske in že- 
lezokrivske stroke 2-krat po 4 
mesece v poklicno šolo pri dol
skem gradbenem cenfru v Ljub
ljano. V času šolanja plača pod
jetje vse stroške za internat in 
šolanje, vajenci II. letnika do
bijo tačas vajensko nagrado 88 
din na mesec, vajenci IM. let
nika pa 99 din na mesec.

Vajenec dobi vsako leto brez
plačno od podjetja delovno 
obleko in delovne čevlje ter za
ščitna sredstva (zaščitne roka
vice, čelado, itd.). Vsako leto 
mu pripada 21 delovnih dni pla
čanega dopusta.

STANOVANJE 
IN PREHRANA 

STA ZAGOTOVUENA
Kot smo že rekli, tiaja uk tri 

leta, kar je 36 mesecev. V tem 
času bo vaš fant 9 mesecev v 
Ljubljani v šoli. Stanoval bo v 
internatu, povedali pa smo že, 
da plača stroške oskrbe in šola
nja tačas zanj podjetje. V treh 
letih bo dva meseca in pol pre
bil na dopustu, preostalih 24 
mesccev in pol pa na delovni 
praksi.

Tačas bo stanoval v samskem 
domu podjetja SGP PIONIR v 
Novem mestu. V domu je cen
tralna kurjava, v času, ki ga bo 
prebil v domu, pa se bo z vašim 
otrokom ukvarjal poseben va
jenski inštruktor, ki vajence 
vzgojno usmerja in skrbi tudi za 
njihovo razvedrilo (šport, čtivo, 
razne igre itd.). V domu so ko
palnice s toplo vodo, tam je 
pralnica za pranje perila in vse

drugo, kar bo potreboval. V I. 
letniku mu bo plačalo stanova
nje podjetje, v II. letniku si ga 
bo z zaslužkom nekvalificira
nega, v 111. letniku pa z zasluž
kom polkvalificiranega delavca 
plačal sam.

Hranil se bo v menzi podjet
ja, kjer stanejo 4 dnevni obroki 
hrane okoli 280 din na mesec. 
V 1. letniku mu bo hrano pla
čalo podjetje, v II. in v III. let
niku pa si jo bo plačal sam.

GRADBINSKO DELO 
NI VEC t a k o  NAPORNO 

KOT VCASIH

SGP PIONIR gradi na naj
sodobnejše načine in z najso
dobnejšimi stroji, delo gradbin
cev pa zdaleč ni več tako na
porno, kot je bilo včasih. Va
jenci so v času delovne prakse 
pod nadzorstvom posebej šola
nih inštruktorjev, kijili stroT<ov- 
no usposabljajo in pedagoško 
usmerjajo. Popoldansko življe
nje vajenca je posebej organizi
rano in je dokaj pestro: vzgo
jitelj v domu jim popoldne po
maga pri učenju, navaja jih na 
red in sodeluje z njimi tudi v 
prostem času. Tu imajo vajenci 
veliko možnosti za zdravo raz
vedrilo, saj ima SGP PIONIR 
največje sindikalno športno 
društvo v novomeški občini. 
Ukvarjajo se lahko z nogo
metom, odbojko, strelstvom, 
namiznim tenisom in šahom ter 
lahko atletiko. Vse potrebne 
naprave za te športe so jim na 
voljo pri podjetju, saj ima SGP 
PIONIR med drugim posebno 
dvorano za strelstvo in namizni 
tenis.

PROSTA POT 
ZA NADAUNJE ŠOLANJE
Ko bo vaš fant opravil učno 

dobo v stroki, za kater.) se bo 
odločil, bo postal kvalificirani 
delavec. Delovno mesto mu je 
pri podjetju zagotovljeno, za
služek pa znese zdaj okoli 1400 
din ria mesec in se bo v treh 
letih, ko bo vaš fant uk končal, 
ustrezno povečal.

Nato so mu odprte (po dveh 
letih dela) možnosti za naprej: 
če l/O pri volji, se bo lahko od
ločil za študij na srednji tehni
ški šoli za gradbince ali pa na 
2-letni delovodski šoli. '
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»S fanti sem zadovoljen!«

Alojz Hosta je inštruktor 
vajencev na PIONIRJEVEhs 
gradbišču otroške varstvene 
ustanove v Novem mestu. O 
svojem zanimivem in odgo- 
vornetTi delu, ki ga zelo za
vzeto opravlja, je povedal:

— Naloga inštruktorja je 
razporejanje in praktični 
pouk vajencev na gradbišču. 
Tu jih moramo naučiti vsega 
tistega, s čimer se bodo 4)0- 
zneje srečevali pri samostoj
nem delu. Šola jim namreč 
da predvsem teoretično zna
nje.

Inštruktorje vajencev smo 
pri PIONIRJU uvedli iz več 
vzrokov. Najvažnejša sta 
dva: podjetje želi dobiti
strokovno čimbolj usposob

ljenega delavca, hkrati pa ne 
zametavamo pomena šolske
ga pouka.

Inštruktorji skrbimo, da 
se vajenec v času delovne 
pi:akse na gradbišču dejan
sko poklicno vsestransko 
usposablja in da ga v tem 
času nihče ne izrablja za raz
na postranska dela, kot je to 
še močno v navadi v obrti. 
Poleg tega vajenca vzgojno 
usmerjamo tudi v njegovem 
prostem času v sam«jcem do
mu.

Seveda pa skrbimo za 
naše fante tudi tačas, ko so 
v šoli. Vedno smo v stiku z 
vzgojitelji na poklicni šoli in 
nenehno spremljamo učni 
uspeh vsakega posameznika 
v šoli.

Na tem gradbišču imam 
na skrbi 14 vajencev zidar
ske in tesarske stroke. 
Dobro se razumemo, Z njimi 
sem zelo zadovoljen, priza
devni so, trudijo se in lepo 
napredujejo. Med njimi je 
kar 9 takšnih, ki smo jih 
sprejeli v uk s končanim 7. 
razredom osnovne šole. Teh 
devet obiskuje vsak drugi 
dan popoldne pouk za 8. 
razred v oddelku za zaposle
ne na novomeški osnovni 
šoli. Tiste dneve, ko imajo 
pouk, delajo na gradbišču 
po 6 ur, sicer pa po 8 ur na 
dan kot vsi drugi.

»Ostane ml 50 tisočakov«

Lado Debelak je vajenec v 
II. letniku tesarske stroke. 
Doma je iz Spodnjega Sta
rega gradu 33 pri Krškem. 
Brez zadreg je razložil, kako 
gaje zaneslo med tesarje:

— Ko sem hodil v 8. raz
red osnovne šole, je prišlo na 
šolo obvestilo od SGP PIO

NIR, da potrebujejo vajence. 
Na vasi ni posebne izbire za 
uk, zato sem zagrabil za pri
ložnost.

Odločil sem se za tesaijdf 
Zadovoljen sem. Stanujem v 
samskem domu v Novem 
mestu. Hrano imam pri pod
jetju, vsako leto dobim de
lovno obleko in delovne 
čevlje. V času, ko sem v šoli, 
mi plačajo internat v Ljub
ljani in učne pripomočke, 
poleg tega pa dobim takrat 
še 88 din vajenske nagrade 
na mesec. Zdaj, ko sem na 
delovni praksi, dobivam v II. 
letniku plačo nekvalificira
nega delavca. Po odbitku za 
stanovanje in hrano mi osta
ne 50 tisočakov čistega na 
mesec.

S poklicem, za katerega 
sem se odločil, sem zadovo
ljen. Ce se bo le dalo, bom 
odšel nato, ko se izučim, na
prej na srednjo tehniško 
šolo, ker mi pri podjetju da
jejo to možnost.

'i-  v C  '

Vajenci na dopoldanskem toplem obroku v PIONIRJEVI menzi v Novem mestu Inštruktor Alojz Hosta uči vajence na delovni praksi uporabe cevne tehtnice



Kaj pravijo veterani
Pri podjetju RIKO oziroma njegovih pravnih prednikih 

delajo že 20 in več let ie naslednji člani kolektiva: Pavel 
Šobar, Lojz Andoljšek in Franc Pelc. Dela v kolektivu, do
godkov oziroma zgodovine podjetja se spominjajo zelo raz
lično.

FR.\NC PELC
-  Pri RIKU delam od 

leta 1948. V začetku sem bil 
pomožni delavec, zdaj pa 
sem varilec. V začetku nam
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je šlo dobro. Včasih smo do
bili celo 15 plač na leto. Pod 
zadrugo, ko smo začeli de
lati pluge, je šlo bolj slabo. 
Odkar imamo novega direk
torja, pa gre odlično. Več 
naredimo, več pa tudi pora
bimo. Pri podjetju sem ostal, 
ker ne prebiram rad dela. 
Bolj kot človek izbira, slabše 
je.

LOJZ ANDOUŠEK
Pri RIKU sem od leta 

1949. V začektu sem bil 
ključavničar, zdaj pa sem 
šofer viličarja. V starih časih 
sem nosil s seboj na delo 
kavo v steklenici, zdaj pa 
imamo dobro in poceni ma
lico v menzi, ki smo jo sami 
zgradili. Pri prostovoljnem 
delu se je moj viličar celo 
bolje obnesel kot gradbeno 
dvigalo.

Tažko je bilo takrat, ko 
smo dobivali 60 ali 80-od-

stotne plače. Dela ni bilo. 
Zadnja 3 leta pa je dela do
volj, plače so dobre. Imamo 
inženirja iz Indonezije, ki je 
študiral v Ljubljani.

PAVEL ŠOBAR
-  Ne bom nič povedal, 

če boste pisali. Ne bi bil rad 
v časopisu. Novinarji vse 
preradi obračate po svoje.

Ja, prej smo delali na 
Mlaki, tam, kjer je danes 
„Žičnica".- Potem smo se 
preselili sem, en obrat pa je 
delal še na Mlaki. Cez čas 
smo ga ukinili, tam pa je- 
kasnejt nastal obrat „ Žič
nice “.

Saj veste, da je bilo dobro 
in hudo. Pisali ste o nas do
bro in slabo. Saj se spomi
njate tistega „Kdo bo na
slednji na bobnu? “ Na sre
čo se napoved ni uresničila. 
Takrat sem bil hud na vas. 
Danes pa ne bom nič rekel, 
če je bil članek dober ali 
slab. Preden bi dal oceno, bi 
moral vse ponovno dobro 
premisliti.

V RIKU je ves kolektiv že navajen, da vsako leto napravi nekaj 
prostovoljnih ur za potrebe podjetja. Lani so s prostovoljnim de
lom nadzklali delavnico. Za to delo je vsak prispeval 16 prosto
voljnih ur. Tale posnetek za spominje napravil Drago Mohar

■ ■

v 87 letih od JOR do RIKA — Od telovadne opreme k plugom in nato k opremi za letališča 
in opremi za zimsko cestno službo — Člani kolektiva so k napredku podjetja pomagali tudi 
s prostovoljnim delom — Hiter vzpon RIKA po letu 1969 — RIKO med najuspešnejšimi pod
jetji v ribniški občini — Lani prvi, letos že velik izvoz — Opremili so 6 letališč

Ribniška kovinsdca industrija RIKO je danes najuspešnejše pod
jetje v ribniški občini, čeprav je bilo še pred tremi leti v velikih 
težavah. Leta 1969 so se specializirali za proizvodnjo nekatere 
opreme za ceste in opreme za letališča. Danes je že 6 jugoslo
vanskih letališč v celoti opremljeno z izdelki RIKO. Lani je pod
jetje zabeležilo prvi izvoz v svoji zgodovini, in sicer v znesku 
681.701 DM. Letos pa imajo že sklenjenih pogodb za izvoz svojih 
izdelkov v vrednosti 3 milijone DM.

ZACI-T1:K LliTA 1884

Podjetje RIKO ima 
100-letno tradicijo. Njegov p
nik je podjetje oziroma delavnica 
JOR, ki jo je 1884 ustanovil Jakob 

je

skoraj
vdhod-

Oražem. Ta delavnica a zelo
znana po vsej tedanji Avstro-pgrski. 
saj je izdelovala športno opremo 
(bradlje, kroge, lestve, ogrodja za 
konje, koze itd.) /a  skoraj vse njene 
dežele. ■

Delavnica je poslovala pod Tirmo 
JOR vse do leta 1948, koje bila na
cionalizirana in jo je prevzelo pod
jetje „Planica šport“ , predhodnik 
današnjega KLANA. Razen športne 
opreme so začeli izdelovati še opre
mo za vadbo padalcev. Podjetje pa 
je takrat zaposlovalo 14 delavcev in 
7 vajencev.

1954 je prevzela ta obrat Kmetij
ska zadruga Ribnica in ga preimeno
vala v „Zadružno kovinsko potljetje 
PARTIZAN Ribnica". Delali pa so 
še naprej isto, se pravi športno opre
mo, opravljali varilske in ključavni
čarske storitve ter drugo. Zaposle
nih so imeli leta 1955 14 delavcev in 
20 vajencev.

Že leta 1957 se je obrat osamo
svojil kot „Kovinsko podjetje PAR
TIZAN Ribnica“ . Iz Mlake so se 
preselili sem, kjer jo še danes RIKO. 
obrat na Mlaki pa so še obdržali. Ta
krat so imeli zaposlenih 23 delavcev 
in 8 vajencev.

Leta 1959 so se preimenovali v 
Kovinsko podjetje Ribnica, kije ob
stajalo natančno 10 let, nakar se je 
leta 1969 preimenovalo v Ribniško 
kovinsko industrijo RIKO.

Število zaposlenih je leta 1960 
znašalo 56 delavcev in 10 vajencev, 
leta 1965 že I I I  delavcev in 34 va
jencev, leta 1967 seje število zmanj
šalo za enega vajenca, lani pa je zna
šalo že 170 delavcev in 40 vajenccv.

V povojnem obdobju so bili di
rektorji: Alojz Orehek. Stane
2bona, Jože Kušljan, Vlado Bajde 
in Stane Skrabec, ki je še danes.

Temeljito je podjetje spremenilo 
proizvodni program leta 1956, ko jc 
začelo izdelovati pluge, brane, oko- 
palnike, samokolnico in japanaijc. 
Do leta 1968 so izdelali okoli
10.000 plugov in okopalnikov ter
3.000 bran.

Leta 1959 so začeli v pogodbe
nem sodelovanju s SKIP Ljubljana 
izdelovati gradbena dvigala in beton
ske mešalce. To sodelovanje še traja.

do leta 1968 pa jC bil glavni pro
izvodni program prilagojen temu so
delovanju.

„BLŽIMO,
INSPI-KTOR GRE!“

Leta 1961 sc je začelo podjetje 
širiti. Zgradili so prvo proizvodno 
halo s 480 kvadratnimi metri površi
ne, leta 1964 pa drugo halo s 1035 
kvadratnimi metri površine. Kot je 
bil takrat splošen običaj, so delali s 
prostovoljnim delom in seveda kar 
brez gradbenega dovoljenja. Se da
nes se tedanji člani kolektiva spo
minjajo. kako so se bali, da jih ne bo 
zalotil gradbeni inšpektor Janez 
Pahulje in zaradi črne gradnje kaz
noval.

Ko so delavci med gradnjo opa
zili. da prihaja strogi inšpektor po 
cesti z INLI'^SOVl', smeri, so jo 
ucvrli, kar so jih nesle noge po oni 
cesti proti železniški postaji.

Inšpektor je prišel na zapuščeno 
gradbišče, poklical tiste -  običajno 
vodilne -  ki jih je lahko ,.ujel“ . in 
strogo vpra.šal:

Ste spet zidali?
Nismo, so se ponižno izgovar

jali vprašani.
-  Zakaj je pa potem tukaj svež 

cement?
Tega pa ne vemo. so sc delali 

nedolžne angelčke.
Ko je inšpektor odšel, pa so se 

seveda prostovoljni delavci spet 
zbrali in nadaljevali gradnjo.

Ves kolektiv je vedno sodeloval 
pri vseh delih za napredek podjetja, 
kjer so pač lahko sodelovali kot ne
kvalificirani gradbinci. Seveda pri 
prostovoljnem delu ni manjkal niti 
direktor. Večje ko je bilo podjetje, 
več so člani kolektiva tudi prosto
voljno delali.

Tudi kasneje, ko seje podjetje re
šilo iz težav, niso prcnehali s prosto
voljnim delom. 2. novembra 1968 
so začeli kopati s prostovoljnim de
lom temelje za menzo, do 26. de- 
ccmbra dogradili pritličje in prvo 
nadstropje, 28. decembra je bila v 
novi menzi že prireditev za dedka 
Mraza. Menza in zgornji prostori 
imajo skupaj 110 kvadratnih metrov 
površine. Za to gradnjo je prispeval 
vsak član kolektiva najmanj 8 delov
nih ur.

Predlanskim in lani pa so s pro- 
stovolinim delom nadzidali delav
nice. Vsak član kolektiva je prispe
val najmanj 16 prostovoljnih ur.

C r n i d n e v i  k o l e k t iv a

V letih 1965 do 1968 je bilo v 
RIKO -  takrat še v ,,Kovinskem 
podjetju" najtežje. Najhuje je bilo 
1967. ko so začeli ostreje delovati 
ukrepi reforme. Gradbeniki niso ku
povali opreme, zmanjkovalo pa jc 
tudi drugega dela. Delavce so po
šiljali na brezplačen dopust, nekaj 
pa so jih dali na razpolago Stano
vanjskemu podjetju. OPEKARNI in 
drugim. Mnogi so ..Kovinskemu 
podjetju" prerokovali, da bo prišlo 
na boben, podobno, kot je malo 
prej ribniški GRADBENIK. Tudi so
lidarnosti vseh ribni.ških podjetij, ki 
so pomagala Kovinskemu, se je tre
ba zahvaliti, da m prišlo do najhuj- 
■šega.

Vendar pa se niso povsem pre- 
puvtili usodi. Ko je bil februarja 
1968 imenovan /.a vršilca dolžnosti

direktorja Janez Bolha, so za<̂  ' na 
vse načine iskati delo. Vsepovsod so 
prosili ter sprejeli vsako delo in za 
vsako ceno. 2e v novembru in de
cembru 1967 pa so za vsak primer 
izplačevali le 80-odstotne plače, če
prav so sicer vsi izračuni kazali, da 
bodo novo leto le dočakali z malen
kostnim dobičkom oziroma dohod
kom za sklade. Bolje je namreč 
malo b ’>lj zategniti pas. kot zapla
vati v izgubo in likvidacijo podjetja.

OPREMLJAJO LETALISCA

Na zeleno vejo so splezali 1968, 
ko so nekatere proizvode opustili in 
se specializirali za proizvodnjo opre
me za letališča in opreme za cestno, 
predvsem zimsko službo.

Izmed opreme za letališča izdelu
jejo:

-  več vrst stopnic za vstop v vse 
vrste letal,

-  vlečne drogove za letala,
-  podmetače (cokle).
-  transportne vozičke za prt

ljago.
Razen tega poltovorne oziroma 

dostavne avtomobile preurejajo in 
opremljajo za prevoz vode in fekalij.

RIKO je doslej s to opremo po
polnoma opremil 6 letališč v Jugo
slaviji. nekatere pa delno. Sodelovali 
so tudi na razstavi opreme za leta
lišča, ki jc bila na Brnikih.

DELAJO STROJE 
ZA CESTNO SLUŽBO

Razen tega sodi v glavni proizvod
ni program podjetja še izdelava ne
katere opreme za ceste, in sicer:

-  različni cestni snežni plugi,
-  posipalci proti poledici za ce

ste in
-  stroji za brizganje asfaltne 

emulzije.
Letos bodo začeli izdelovati še 

kompresijske snežne pluge, ki bodo 
primerni za namestitev na vse vrste 
in tipe vozil, tudi na traktorje in vili
čarje.

PRVA MILIJARDA 
IN PRVI IZVOZ

Od leta 1969 so začeli redno raz
stavljat i svoje izdelke na Zagreb
škem velesejmu. Lani so končno za
čeli tudi izvažati. V svojem prvem 
izvoznem letu so iztržili 
681.701 DM. Letos bodo izvozili 
precej več. Doslej so že sklenili iz
voznih pogodb za 3 milijone DM.

Predlanskim so dosegli pomemb
no zmago. Prvič so dosegli in pre
segli milijardo starih din proiz
vodnje. Lani pa je znašala letna 
vrednost proizvodnje — preidemo 
spet na nove dinarje -  kar 
15,730.916 din.

Z gotovostjo laliko trdimo, da so 
bila doslej za podjetje RIKO naj
uspešnejša zadnja tri leta. Vendar so 
se morali tudi v teh treh letih včasih 
otepati s težavami, čeprav z ne tako 
hudimi, kot sojih prestali v obdobju 
1965 do 1968.

Ko so maja 1969 že splavali' iz 
krize, ko so imeli precej naročil, ve
zanih na zelo kratke dobavne roke, 
je podjetje naenkrat zapustilo 6 va
rilcev, v vsem letu pa skupno 8. To 
je bil za podjetje zelo hud udarec. 
Proizvodnja je začasno skoraj popol
noma zastala. Že junija so organizi
rali varilski tečaj in izučili 13 varil^ 
cev, izmed njih jih je 11 še vedno pri 
podjetju. S tečajniki sklepajo zdaj 
tudi pogodbe, da morajo ostati pri 
p o le tju  leto dni.

Ze od druge polovice leta 1969 
pa le še redki delavci zapuščajo pod
jetje. K ustalitvi delavcev je ne
dvomno pripomoglo nagrajevanje po 
uspehu dela, ki je imelo za posledico 
razveseljiv porast ne le osebnih do
hodkov. ampak tudi storilnosti, 
celotne proizvodnje, skladov itd.

Med težavami, s katerimi so se 
otepali v zadnjih treh letih, pa jc 
zelo pomembno pomanjkanje repro
dukcijskega materiala, predvsem 
profilnega železa in kakovostnih 
jekel. Pomanjkanje kotnega železa 
pa rešujejo z iznajdljivostjo znotraj 
podjetja.

ZAVIDLJIV STANDARD

Omenili smo že, da so člani ko
lektiva RIKO zelo složno pomagali s 
prostovoljnim delom podjetju in s 
tem tudi sebi. V napredek podjetja 
niso vlagali truda le na rednem delu, 
ampak še na raznih prostovoljnih 
delih. Tudi ta dela so pripomogla k 
utrditvi podjetja in s tem hkrati vpli
vala na boljši standard zaposlenih.

Danes je v podjetju v primerjavi s 
prejšnjimi leti ali z nekaterimi dru
gimi podjet’* zelo lepo poskrbljeno 
za standarc zaposlenih.

Po višini osebnih dohodkov je 
RIKO med prvimi podjetji v občini. 
Razen tega dobi vsak zaposleni za 
dinar tako malico, ki je po kalorijah 
enakovredna kosilu. Za malico pri
speva del tudi podjetje, ki je lani za 
to porabilo 20().000 din.

V podjetju organizirajo tudi sku
pinske izlete v tujino. Leta 1969 je 
potovalo 50 delavcev 3 dni po 
Avstriji in Italiji, lani pa po Madžar
ski in Avstriji. Vsak udeleženec je 
prispeval za stroške izleta Ic 100 
din. Takih izletov si še pred nekaj 
leti sploh niso mogli privoščiti, 
mnogi kolektivi pa si jih tudi šc da
nes ne morejo ali nočejo.

Leta 1969 so razdelili članom ko
lektiva 160.000 din posojil za grad
njo zasebnih hiš, lani pa že 680.000 
din. Pri kreditiranju gradnje za.seb- 
nih stanovanj sodelujejo z Ljubljan
sko banko, pri kateri imajo vezan 
denar. Delavec dobi do 50.000 din 
posojila za dobo 10 let z I-odstotno 
obrestno mero. Letos bo za krediti
ranje zasebne stanovanjske gradnje 
na razpolago okoli 800.000 din.

Razen tega je podjetje kupilo lani 
4 družinska stanovanja. Vse do leta 
1968 pa je podjetje razpolagalo teo
retično z dvema stanovanjema, de
jansko pa z nobenim.

Za vsak mesec delovne dobe v te
kočem letu dobi zaposleni 50 din 
prispevka za letni dopust, se pravi, 
da prejme lahko v letu dni do 600 
din, kar je zelo ugodno. Ta prispe
vek je za vse zaposlene enak.

Znotraj pdojetja oziroma v okviru 
sindikalne organizacije imajo tudi 
samopomoč, znano pod imenom 
„Cebelica“ . Vanjo prispeva vsak za
poslen po novem 20 din in dobi, ko 
je v težavah, do 1000 din brez
obrestnega posojila za obdobje 10 
mesecev.

IZVOZ JE PRAVA POT

Ob zaključku naj ponovno po
udarimo, da je šel delovni kolektiv 
Ribniške kovinske industrije RIKO 
sl :i mnoge težave i(i uspehe. V po
ve' lem obdobju so tu iz kmetov na
stali obrtniki in industrijski delavci. 
Vlagali so velike napore za napredek 
podjetja, v zelo težkih letih pa celo 
za obstoj podjetja. V tem boju so se 
kalili, in kot kažejo zadnji podatki, 
uspeli. Reforma leta 1965 jih je 
našla popolnoma nepripravljene, že 
prej pa jih jc premetavdo zdaj sem, 
zdaj tja nemirno morje našega go
spodarstva. Prav v obdobju nove re
forme, se pravi lani in letos, pa jc 
podjetje zabeležilo tudi prve izvozne 
uspehe. Za prvo leto izvoza je bil 
iztržek 681.701 DM dober; za letos 
sklenjene pogodbe o izvozu proizvo
dov v vrednosti 3 milijone DM pa 
nam povedo, da se je podjetje resno 
vključilo v mednarodno delitev dela. 
da je na edino pravi poti za utrditev 
podjetja, to pa jc tudi jamstvo za še 
liitrejši napredek.



TEDENSKi-Es
Petek, 26. marca -  Maksim 
Sobota, 27. marca -  Rupert 
Nedelja, 28. marca -  Janez 
Ponedeljek, 29. marca -  Ciril 
Torek, 30. marca -  Branimir 
Sreda, 31. marca -  Pavlin 
Četrtek, 1. aprila -  Hugo

Brestanica; 27. in 28. 3. francoski 
barvni film „Manon 70“.

Brežice: 26. in 27. 3. italijanski 
barvni film „Silvia in ljubezen". 28. 
in 29. 3. mehiški barvni film „Pra
vica do rojstva**. 30. in 31. 3. an
gleški barvni film „Nedolžna ljube
zen**.

Črnomelj: 26. 3. do 28. 3. itali- 
jansko-š^nski barvni film „Te- 
pepa**. 30. 3. angleški barvni film 
„Svetnik proti mafiji**.

Kočevje: 27. in 28. 3. ameriški 
barvni film „Kraljeve sanje**. 29. in 
30. 3. mehi3ci barvni film „Panca iz 
Acapulca**. 31. 3. ameriški barvni 
film „Komisar in tri zlate kače**. 1. 
in 2. 4. ameriški barvni film „Sirota 
s čudežnim glasom**.

Kostanjevica: 27. 3. italijanski 
barvni film „Sin revoivcraša**. 28. 3. 
jugoslovanski film „Most“ .

Krško: 27. in 28. 3. jugoslovanski 
barvni film „Imam dve mami in dva 
očeta**. 31. 3. in 1. 4. francoski 
barvni film „letoviran**.

Mirna: 27. in 28. 3. danski barvni 
film „Odkritje ljubezni**.

Metlika: Od 26. do 28. 3. ame
riški barvni film „Noč generalov**. 
Od 26. do 28. 3. ameriški barvni 
film „Dvojnik v škripcu**. 31. 3. in 
1. 4. italijanski barvni film „Intimne 
ure**.

Mokronog: 27. in 28. 3. ameriški 
barvni film „Katarina velika**.

NOVO MESTO: 27. in 28. 3. slo
venski barvni film „Na klancu**. 29. 
in 30. 3. italijanski barvni film 
„Izkoplji sebi grob“.

Sevnica: 27. in 28. 3. italijanski 
film „Z druge strani zakona**. 31. 3. 
danski film „Rdeči plašč**.

Ribnica: 27. in 28. 3. mehiško- 
ameriški barvni film „48 ur do 
smrti**.

Sodražica: 27. in 28. 3. francoski 
film „Fantom proti Scotland 
Vardu**.

Šentjernej: 27. in 28. 3. „Dva
najst žigosanih**.

Trebnje: 27. in 28. 3. ameriški 
bavni kavbojski film „Jezdec mašče- 

.  valeč**.

0 2

S L U Ž B O  D O B I  < ■  S T A N O V A N J A

TAKOJ ZAPOSLIM samostojno go
spodinjsko pomočnico k dvema 
otrokoma. Pogoji ugodni. Ga
šperin, Krško, Ulica 4. julija 54.

DELAVCA, mlajšega, nekvalificira
nega, sprejmem takoj v redno za
poslitev. Možna priučitev, stano
vanje preskrbljeno. Ponudbe pod 
„Ljubljana-kemija**.

DEKLETU za pomoč na mali kme
tiji dam vso oskrbo v hiši. Pre
skrbim službo v tovarni. Tončka 
Skrjanc, Stefetova 12, Šenčur na 
Gorenjskem.

2-CLANSKA kmečka družina nujno 
potrebuje gospodinjo. Pogoji 
dobri. Milena Gračnar, Ilirska 2, 
Ljubljana.

S P R E JE M  likarico v redno delov
no razmerje. Stanovanje v hiši. 
Kei.ačna čistilnica Ljubljana, 
PodUmbarskega 13.

ZAPOSLIMO gostinsko delavko. Jo
žefa Spolar-Verce, 68216 Mirna 
peč 7.

DEKLE za pomoč v gospodinjstvu 
iščem -  lahko je tudi začetnica. 
Nudim samostojno sobo, hrano in 
plačo po dogovoru. Ponudbe poš
ljite na naslov: Dunja Gale, Ljub
ljana, Rožna dolina c. V /38 a.

ZAPOSLIMO poštenega in vestnega 
delavca in ličarja v kovinski galan
teriji Zaželen odslužen vojaški 
rok. Kovačič, Novo mesto, Nad 
mlini 55.

HRANO in stanovanje dobi kmečki 
fant za pomoč na kmetiji po služ
bi, Knific, Medno 21, Sentvid- 
Ljubljana.

ISCEM s o b o , najraje v centru No
vega mesta. Plačam šest mesecev 
vnaprej. Možna je dopoldanska 
pomoč. Ponudbe pošljite na upra
vo lista pod „Marec ali april**.

ISCEM opremljeno sobo v Novem 
mestu. Našlo
(598/71).

lov v upravi lista

MLy^^A uslužbenka išče oprem
ljeno sobo v Novem mestu. Na
slov v upravi lista.

ZAKONSKI par brez otrok išče 
enosobno stanovanje ali eno sobo 
(lahko je neopremljena) s soupo
rabo kuhinje v Novem mestu ali 
bližnji okolici. Naslov v upravi 
lista.

DVA mlada fanta iščeta opremljeno 
sobo v Novem mestu. Ponudbe 
pod „Milijon**.

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM enoosni traktor Pasquali 
14 KM, prikolico za 10 ''0kg in 
obračalni plug s frezo. Naslov v 
upravi lista (582/71).

PRODAM AVTO fiat 750, gene
ralno popravljen, letnik 1964. 
Vprašajte v blagovnici I. nad
stropje, Novo mesto.

PRODAM Zastavo 750, letnik 1963. 
Naslov v upravi lista (612/71).

PRODAM tovorni avto Mercedes, 
kiper, 5 ton. 2abja vas 16, Novo 
mesto.

P R O D A M

PRODAM malo rabljen športni vozi
ček in stajico. Naslov v upravi 
lista (592/71).

PRODAM tritonsko diatonično har
moniko Heliki^nka CFB. Ivan 
Grlica, Dalnji vrh 11, Novo 
mesto.

PRODAM SPALNICO z vložki jogi. 
Culig, Kandijska cesta 13, Novo 
mesto.

PRODAM KOSILNICO za traktor 
Ferguson. Darovic, Ločna 26, 
Novo mesto.

PRODAM nemške traktorske grablje 
„Sonce 4** ali zamenjam za vprež
ne kombinirane grablje (z bob
nom), širina 180. Franc Kralj, 
Dobrava, Škocjan.

PRODAM kmečki mlin na motorni 
pogon, premer kamnov 80 cm. 
Jože Lindič, Drama 15, Šentjer
nej.

PRODAM bukovo oglje. Franc Ho
čevar, Visejec 25, Hinje.

KMETIJSKA zadruga „Krka“ , Novo 
mesto -  EE Zalog, bo v soboto, 
3. aprila, ob 15. uri prodajala na 
Mestnih njivah košnjo sena na 
rastilu. Interesenti vabljeni!

PRODAM kopalno kad in peč na 
drva, hrastova vhodna vrata ter 
vprežne grablje-kombinirke. Jože 
Jarkovič, Cadraže 4, Šmarješke 
Toplice.

K U P I M

KUPIM rabljeno enoosno prikolico 
za osebni avto. Naslov v upravi 
lista.

UGODNO PRODAM gradbeno par
celo -  Mestni log, Kočevje. An
ton Pugelj, Lipa 7, Struge.

PRODAM VINOGRAD (20 arov), 
primeren za vikend (dovoz možen 
z avtomobilom), nad Starim gra
dom. Jože Janc, Lešnica 6, Oto
čec.

PRODAM HI So z gospodarskim 
poslopjem, 4 ha zenJje z vinogra
dom ter gozdom. Cena po dogo
voru. Zglasite se pri Francu Zi- 
bertu, Presladol 40, Brestanica.

PRODAM manjše posestvo (elek
trika, vodovod). Dostop z vsakim 
motornim vozilom. Cena ugodna. 
Leopold Keržič, Velika Lašma 6, 
Kamnik,

UGODNO prodam gradbene parcele 
(600 in 800 kv, m) v Šmarju ob 
potoku Sevničine. Informacije -  
Ivan Lužar, Orešje 33, Sevnica,

PRODAM hišo z dvema komfortni
ma stMovanjema ali samo eno 
stanovanje ob glavni ulici v No
vem mestu in z lepim sadnim 
vrtom. Naslov v upravi lista 
(615/71).

R A Z N O

SLOVENSKO DEKLE v Nemčiji, 
staro 33 let, želi spoznati pošte
nega fanta, starega od 30 do 35 
let. Naslov v upravi lista pod šifro 
„Osamljena**.

V NEDELJO, 21. marca, m ije  ute
kel papagaj svetlo modre barve, 
grahast. Vrnite na naslov; Miloš 
Jakopec, Nad mlini 25, Novo 
mesto.

POROCNI PRSTANI! -  Vsa zla
tarska dela vam po vaši želji naj
bolje opravi zlatar Otmar Zidarič 
v (gosposki 5, Ljubljana, kjer do
bite tudi poročne prstane vseh 
oblik! -  Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta!

POSVOJIMO OTROKA (deklico ali 
fantka) od drugega do četrtega 
leta starosti. Naslov v upravi lista 
(583/71).

M
Ljubi mami Angeli Hočevar iz 

Gorenje vasi pri Sma^eti želijo za 
rojstni dan vse najboljše, predvsem 
pa zdravja, hčerke Fanika, Mojca in 
Cilka z družinami.

Dragi mami Mariji Turk iz Stopič 
5 želijo za dvojni praznik še mnogo 
srečnih in zdravih let vsi njeni. Miha 
z ženo, Milan z ženo, Lojze, Tone, 
Jože, Ivanka in Angelca z druži
nami.

Najini ljubi hčerki Jožici, ki živi v 
Avstraliji, želiva vse najboljše za 
njen god. Jontezova iz Vrhka pri 
Tržišču.

‘im
Podpisani Andrej Vrečko iz Gr- 

čarskih Raven preklicujem besede, 
katere sem izrekel dne 23. januaija 
1971 v gostilni Černe v Grčaricah 
proti Francetu Segi in Jožetu Pe
rušku iz Grčaric, ker so bile neres
nične. Zahvaljujem se jima, ker sta 
odstopila od tožbe.

Podpisani Jože Primc, Zalog 4, 
obžalujem vse, kar sem govoril ne
resnične^ na škodo Marjana Mesa
riča iz Cešče vasi št. 2, ter se mu 
zahvaljujem, da je umaknil zasebno 
tožbo proti meni.

Terezija Vovk iz Pokleka 78, 
Blanca, preklicujem žaljivke, ki sem 
jih izrekla zoper Alojza Balantiča iz 
Pokleka, in se mu zahvaljujem, daje 
odstopil od tožbe.

Marija Golobič, Maline 2, Semič, 
prepovedujem svojemu možu pro
dajo ali oddajo v najem česarkoli, 
ker je vse last obeh in nisem plač
nica njegovih morebitnih dolgov.

Ivan Pugelj iz Drganjih sel 41, 
Straža, prepovedujem pašo kokoši 
po mojem vinogradu in okoli zida
nice. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Janez Jereb, Gruča 9, Šentjernej, 
prepovedujem hojo po moji parceli, 
ki sem jo kupil za pot. Kršitelje bom 
sodno preganjal. y

Karel Umek, Uršna sela 30, pre- 
' povedujem vsako vožnjo po mojem 
travniku na Marofu. Kdor prepovedi 
ne bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

Podpisani Franc Butara prepove
dujem vsako vožnjo po mojem zem
ljišču, razen lastnikom globelskih 
gozdov, oziroma ne po mojem vrtu.

Enako prepovedujem Lovski družini 
Veliki Podlog parkiranje avtomo
bilov, streljanje steklenic in podob
nih stvari. Ana Jelašič ni upravičena 
dovoliti, ker sem jaz lastnik. Kdor 
prepovedi ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

ESTILAI
Prostovoljno gasilsko društvo 

Bela cerkev razpisuje licitacijo do
stavnega avtomobila Kombi -  I.MV 
1000. Je v brezhibnem stanju ozi
roma generalno popravljen. Licita
cija bo v nedeljo, 28, 3., ob 8. uri 
zjutraj v Beli cerkvi.

NOVO: praktične ščetke za či
ščenje radiatorjev in vse ščetarske 
storitve nudi: Sčetarstvo Armič, 
Tržaška 52, Ljubljana.

ENODNEVNE PISCANCE naj
boljših vrst, bele težke in rjave nes- 
nice, dobite v novi valihiici v Stolov- 
niku od 22. marca dalje. Sprejemam 
naročila in od 50 kosov dalje po
šiljam tudi po železnici. Po želji do
bite tudi krmila. Tonika Vodopivc, 
Stolovnik 49, Brestanica.

V Č e t r t e k , 8. aprila, se bo 
začel tečaj japonske cvetlične umet
nosti ikebane, ki ga bo vodila prof. 
Klara Kosova iz Ljubljane. Hortikul
turno društvo kot organizator vabi 
vse, ki se za tečaj zanimajo, da se 
najkasneje do 31. marca prijavijo v 
Cvetličarni na Glavnem trgu. Vpisali 
ne bodo več kot 20 udeležencev, 
zato s prijavami pohitite. O podrob
nosti bodo vse prijavljene pismeno 
obvestili.

ENODNEVNE PISCANCE, rjave, 
črne in bele, lahko dobite vsako so
boto v valilnici Borovnica. Cena je 
2,50 din. Nudimo tudi krmila. Pi
ščance pošiljamo na željo kupca po 
železnici Avgust Mazi, Borovnica.

V A B O O

'CBt\9

Ob nenadomestljivi izgubi našega 
dragega moža, očeta in starega 
očeta

JOŽETA K A PLERJA
iz Zavinka 

pri Škocjanu
se iskreno zahvaljujemo sorod
nikom, prijateljem, znancem in va
ščanom, darovalcem vencev in 
cvetja ter vsem, ki so ga spremili iia 
njegovi zadnji poti, zdravnikom in 
osebju internega ter kirurškega od
delka novomeške bolnice, tovarni 
zdravil Krka, Industriji motornili vo
zil, kakor tudi častiti duhovščini za 
spremstvo in nagovc;.

Žalujoči: žena, ter otroci z druži
nami

Ob boleči, izgubi našega dragega 
in dobrega moža, očeta ter starega 
očeta

ALOJZA NOVAKA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod- 
. nikom, prijateljem, znancem, daro
valcem vencev in šopkov cvetja. Po
sebne, zahvale sosedom ter požrtvo
valnemu sodelavcu Franju Mariču, 
Prav lepa hvala ŽTl’ Novo mesto za 
izkazano posebno čast, šefu črno
maljske železniške postaje za lepe 
besede ob odprtem grobu, predstav
niku Zveze borcev Gradac, gospodu 
župniku za opravljeni obred in 
vsem, ki so našega dobrega očeta 
spremili na zadnji poti. Se enkrat 
lepa hvala.

Žalujoči: žena Pepca ter hčerke 
Jožica z družino. Dragica z družino 
in Breda

Po dolgi in mučni bolezni nas je 
za vedno zapustil naš dobri ata

STANE RAVNIKAR
gostilničar iz Čateža 15 

pri Veliki Loki
Zahvaljujemo se prijateljem in 

znancem, vaščanom, darovalcem 
vencev in cvetja ter vsem, ki so so
čustvovali z nami in ki so ga spre
mili na zadnji poti. Lepa hvala 
zdravnikom Zdravstvenega doma 
Trebnje in kolektivu DOLENJKE. 
Enako zahvalo smo dolžni obema 
župnikoma za obred in poslovilna 
govora, g, Šparovcu in g. Kotarju. 
Prav lepa hvala za spremstvo gasil
cem in izkazano poslednjo čast in za 
poslovilne besede tov. Zajca in tov. 
Anžiovarja. Vsem še enkrat iskrena 
hvala.

Žalujoči; žena Marija, hči Mar
tina z družino, sin Stane z ženo, hči 
Branka in Nada

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

JANEZA STROJINA
iz Sušic 

pri Dol, Toplicah
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, znancem, kolek
tivom osnovne šole Črnomelj, tovar
ne zdravil Krka, avtoprometu Gor
janci, duhovščini in vsem, ki so ga 
spremili na zadnji poti, mu darovali 
cvetje in vence, sočustvovali z nami 
in izrekli sožalje.

Žalujoči: žena, sinovi in hčere z 
družinami ter sestre

GOSTINSKA SOLA  
NOVO MESTO

p r  i 1' e j a 
v .soboto, ‘27. marca

-  MATURANTSKI 
PLES
v res tavrac ij i  
na Otočcu

Pričetek ob 20. uri. 
Igral bo ansambel 
Orioni.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

F.S. Finžgar

II

Ponedeljek je bil kakor nalašč, da 
vzamejo snopje iz slogov in prično 
mlatiti. Toda pri podružnici svetega 
Jerneja še ni odzvonilo sedem, ko je 
že zaropotal koleselj s Srebrnjakovega 
dvorišča in ubral pot proti Ljubljani. 
Hojevec — tudi pražnje oblečen — ga 
je opazoval izpred hleva. Takoj je za
grabil komatiček, ga vrgel šimeljčku 
na vrat in velel hlapcu zapreči. Ni pre
teklo četrt ure in že je tudi Hojevčev 
koleselj drdral po cesti, da se je kar 
kadilo, Simeljček je bil diijalec, kakor 
ga ni bilo blizu. Hojevec je priganjal: 
„Ce mi cepneš, prevoziti ga moram. 
Tistega Srebrnjakovega krampa boš že 
zmagal, ,J4i!“ In ga je pritisnil z 
bičem. Zares, še pred / Ljubljano je 
šimeljček planil mimo težke Srebrnja-

kove kobile, ki jo je Hojevec ošvrknil 
z bičem in zaklical: ,,Vsaj ogni se, 
šklemfa stara!“

Srebrnjak je vpil za njim, „Ali ti je 
celo cesarska cesta preozka? Tudi za 
to boš odgovarjal! “

Hojevec ga ni več slišal. Škodo
željno se je smejal na voziču. Fi
govcu ne pojdem. Rajši k Levu,“ je 
sklenil, da bi se ne srečala v krčmi.

Ko je privozil za njim Srebrnjak, se 
je hotel prav tako ogniti sosedu in je 
takisto zapeljal na dvorišče k Levu. 
Ko je zagledal tam Hojevčev koleselj, 
je potegnil kobilo in tako strupeno 
naglo obrnil, da se je skoraj zvrnil. 
Hojevec se mu je zarežal izpod pred- 
verja. Srebrnjak pa je krenil k 
Figovcu.

Poiskala sta vsak svojega odvetnika. 
Srebrnjak je tožil za sHvo in odsekano 
vejo, Hojevec je preganjal tata, ki ga je 
obesil Srebrnjak njegovim otrokom.

Zmagoslavno sta se vrnila vsak v 
svojo krčmo, se pogostila z golažem, 
ga veselo zalila in se odpeljala domov. 
Od bližnje zmage omotična sta spo
toma razmišljala samo to, kako bosta 
drug drugega opravdala. Do obeda sta 
bila doma. Toda pri mizi ni bilo veselo 
kakor sicer. Obe družini sta gledali bo
ječe na svoja gospodarja. Bila sta na 
videz dobre volje, toda obema se je 
brala z lica jeza in skrb. Zato so vsi 
molčali, tudi otroci, ki so bili po na
vadi neugnani besedniki. Samo žlice' 
so previdno škrabale po skledi, od 
koder so obupno zajemali jed.

Obe ženski sta silno trpeli. Obe sta 
vse dopoldne nemirno begali po hiši, 
po dvorišču in obje samo eno pre
udarjali: ,J)a je moralo priti tako!“ 
Hojevka je Primožka ozmerjala za vsa
ko stvarco, ga podila sem, ga gonila 
tja. Nikoli ji ni storil prav, Rada bi ga 
bila zlasala. Ni si upala. $e črhnila ni o 
slivi. Zakaj Primožek in oče — sta bila 
eno. Zatožil bi jo bil.

Srebrnjakova pa je zuhala Pavla, ker 
je vrgel kamen na sosedovo dvorišče. 
A ne zaradi kamna. Saj ni bilo nikogar 
na dvorišču. Kar tako, da bi se od- 
teščala zavoljo vsega hudega, ki se je 
začelo pri hiši samo zaradi teh smrka
vih otrok.

Dnevi, ko sta oba sosedova ne
strpno čakala sodnega dne, so se vlekli 
v puščobi, zadirčnosti in nepokojnih 
nočeh. Ženi sta skrivaj molili za mir 
in spravo, žalostni Materi božji dajali v 
pušico in skušali gladiti vsaka po 
svoje.

Toda kako neki? Jeza, ki se je za
grizla v drob obema gospodarjema, je 
izžarevala na vso družino: na otroke, 
na hlapca, na dekle. Otroci, ki so prej 
hodili skupaj v šolo, so se ločili. Vsak 
je drobil po svoji poti, ob svojem 
času. Če so se srečali, so se ozmerjali. 
Primožek in Pavle sta se večkrat stepla 
in drug drugega tožila v šoli. Kazen 
pretepov ni ustavila. Nabrala sta si 
vsak svojih zaveznikov, jih kupila s 
kruhom in pogačo, in tako so se ro
dile otroške vojske, ki so razburjale

vso vas, Šolarji so hodili domov opra
skani po rokah, po nosu. Matere so 
začele očitati dmga drugi: „Vaš je na
šega opraskal!“ -  „Vaš pa našega po 
nosu!“ Jeza vaškilt dveh ,Jcraljev“ je 
zastrupila srenjo, da je mešetar 
Lovrič, ki ni bil, da bi ga bil za zgled v 
oltar deval kar jezen razsodil: „Ce 
nam ni sam hudič tega zakuril, potem 
ga sploh ni.“

Ko so pri Hojevčevih mlatili, je pri
šla pred pod Srebrnjakova kokoš. Ko 
jo hlapec opazi, iztakne od pluga otko 
in jo zadene v čopo, Z velikim koko- 
dajsom sfrči kokoš domov; toda tam 
počene na tla in se ne gane. Gospo
dinja jo dvigne in vidi, da ima odbito 
nogo. Njena najboljša jajčarica! Pre
magalo jo je, da je začela zmerjati 
hlapca. Na pomoč je prišel Srebrnjak 
sam. Toda nič ni zmerjal. Zvabil je 
priče iz vse družine, kokoš so zaprli v 
kurnik, koleselj pa je odrdral spet v 
Ljubljano k odvetniku.

Ko so isti dan pri Hojevcu večerjali, 
je primijavkala v vežo muca, Pok-pok- 
pok-pok je hodila po veži. Dekla je 
pogledala: ,Jemnasta, naša muca! 
Glejte, kaj so ji storili, grduni!“ Muca 
je imela na tačicah s smolo prilepljene 
orehove lupine.

,JCdo, za zlodeja, je to storil? “ 
bruhne iz gospodarja, ki je vrgel žlico 
po mizi in divje gledal po družini.

Primožek se hitro o^asi:
, Srebrnjakov Pavle!“
,Ali si ga videl? “

„Lovričev Franček mi je povedal. 
Za kos pogače.“

Dekla je s težavo rešila mucka ore
hovih podkvic; vsi so se zgražali in hla
pec je obetal Pavlu, da ga skrivaj tako 
pretepe, da bo pomnil.

,.Da se rni ga nihče ne dotakne! To, 
kar je fant storil, je zoper postavo. 
Skupil bo, kar mu gre,“

Drugo jutro je drdral Hojevčev ko
leselj v mesto — za novo pravdo.

Slednjič je prišel težko pričakovani 
dan obravnave. Odvetnika sta na dol
go in široko branila, zagovarjala in iz
govarjala vsak svojega varovanca. In 
konec dolgega truda je bil: komisija 
na mestu!

In prišla je. Ob vereji so ležale po 
tleh raztrošene, od mravelj objedene 
gnile slive. Veja je žalostna povešala 
velo listje. Ko bi bila znala govoriti, bi 
bila vse skupaj vprašala: ,^ l i  ste res 
znoreli? “ Pa je molčala in tiho čakala 
usode.

Ko je sodnik povedal, kar je moral 
po paragrafu povedati, je mimo pred
lagal: „Alije res ta veja vredna tožbe? 
Predlagam: porawajta vsak svoje stro
ške, vejo v ogenj in mir!“

Vsi so za hip pomolčali, Le nemo 
so nekateri p r il^ a li .

Tedaj zarohni prvi Hojevec: ,JPra- 
vica naj se izkaže. Zato ste prišli, 
gospodje!“

Pridodal je z druge plati Srebrnjak: 
„Zato je sodišče, da pouči ljudi, kaj je 
tvoje, icaj je moje! Pravda do konca!“
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00, Pisan glasbeni spored od 4.30 
do 8.00.

PETEK, 26. MARCA: 8.10 Oper
na matineja. 9.05 Radijska §ola za 
nii^o stopnjo — Kapljica, potok in 

-reka. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Po- 
'  ročila -  Turistični napotki za tuje 
t. » s te .  12.30 Kmetijski nasveti -  

Inž. Gvido Fajdiga: ^iprave na pre- 
I hod za čredenjc. 12.40 Z ansam- 
’ bl6m Mihe Dovžana. 13.30 Priporo

čajo vam . . .  14.35 NaS poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.30 Na
potki za turiste. 16.00 „Vrtihak“.
17.10 Človek in zdravje. 17.20 
Operni koncert. 18.50 Ogledalo na
šega časa. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute s triom Avgusta 
Stanka. 20.00 „Naj narodi 
pojo . . . “ 20.30 T op-^ps 13“ .
21.15 Oddaja o morju in pomoršča
kih.

SOBOTA, 27. MARCA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti 
-  inž. Franc Dovč: Možnosti izbolj
šanja stroškov za mleko pri krmlje
nju krav. 12.40 Poje basist Danilo 
Merlak. 13.30 Priporočajo v a m . . .
14.30 Z domačimi ansambli. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 „Vrti
ljak". 17.10 Gremo v kino. 17.50 
Kitara v ritmu. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s kvintetom 
bratov Avsenik. 20.00 Zabavna ra
dijska igra -  Michael Aske: „Strah 
ob zori . 22.20 Oddaja za naše iz
seljence.

NEDEUA, 28. MARCA: 6.00 do
8.00 Dobro jutro! 8.05 Veseli tobo-

fin. 9.05 Koncert iz naših krajev. 
0.05 Se pomnite, tovariši. . .  Dr. 
Ferenc Tone: Napad na Jugoslavijo. 

10.45 do 12.00 Naši poslušalci če- 
< stitajo in pozdravljajo -  1. del -  
' vmes ob 11.00 Poročila -  Turistični 

^ napotki za naše goste iz tujine. 
■'■'‘12.00 Rezervirano za prenos zadnje 

serije dcokov na 90-metrski skakal
nici v Planici za Poldov memorial.
13.15 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo -  II. del. 14.05 Vedri 
zvoki s pihalnimi orkestri. 17.05 Iz 
opernega sveta. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 „V nedeljo zvečer . 22.20 
Zaplešite z nami. . '

PONEDEUEK, 29. MARCA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti -  inž. Dušan Terčelj: 
I^ihodnost slovenskega vinarstva.
12.40 Igrajo veliki pihalni orkestri.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.35 
Naa poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak**. 17.10 Ponedelj
kovo glasbeno popoldne. 18.15 
„Signah**. 19.00 I^hko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Maksa 
Kumra. 20.00 Giuseppe Verdi: 
„Traviata**. 22.15 Za ljubitelje 
jazza.

TOREK, 30. MARCA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.05 Radijska šola za 
srednjo stopnjo -  Bliža se železna 
cesta. 10.15 Pti vas doma. 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za tuje

K ste. 12.30 Kmetijski nasveti -  
ž. Zdravko Hafnar: Koper „sav
na** tudi za naše gozdne delavce.

12.40 Lepe melodije. 13.30 Priporo
čajo vam . . .  14.40 Mladinska od
daja „Na poti s kitaro**. 15.30 Glas
beni intermezzo. 16.00 „Vrtiljak**.

16.40 Rad imam glasbo. 17.10 Po
poldanski simfonični koncert. 18.15 
V torek na svidenje! 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam
blom Vilija Petriča. 20.00 ^oda- 
jalna melodij. 20.30 Radijska igra -  
Alain Decaux: Rosenberga ne smeta 
umreti**. 22.15 Ludwig van Beetho
ven: Godalni kvartet.

SREDA, 31. MARCA; 8.10 Oper
na matineja. 9.05 Iz. mlade radoved
neže. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti -  
mž. Marija Orešnik-Ocvirk: Kokole 
pasme in križanci za meso in jajca.
12.40 Lahka glasba. 13.30 Priporo
čajo vam . . .  14.35 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljao. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 „Vrti
ljak**. 17.10 Jezikovni pogovori.
18.40 Naš razgovor. 19.00 Lahko

noč, otroci! 19.15 Glasbene razgled
nice. 20.00 Simfonični orkester 
RTV Ljubljana v stereo studiu.
22.15 S festivalov jazza.

ČETRTEK, 1. APRILA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti -  Jože Kregar: Vrt v 
aprilu. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.10 „Pesem 
iz mladih grl**. 15.30 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 „Vrtiljak**. 17.10 
Koncert po željah poslušalcev. 
18.30 Z ansamblom Francija Pu
harja. 19.00 tahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Jožeta 
Privška. 20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi in napevov. 21.40 
Glasbeni nokturno. 22.15 Iz del 
Karla Amadeusa Hartmanna.

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 28. MARCA
8.55 MADŽARSKI TV PRE

GLED (Pohorje, Plešivec) (Bgd) -  
9.35 PET MINUT ZA BOLJŠI JE
ZIK (Lj) -  9.40 KMETIJSKI RAZ- 

- ^ L E D I :  Herbicidi (Lj) -  10.00 
KMETIJSKA ODDAJA (Bgd) -
10.45 MOZAIK (Lj) -  10.50 
OTROŠKA MATINEJA: Pika Noga
vička, Skrivnosti živali (Lj) -  11.45 
TV KAŽIPOT (do 11.55) (Lj) -  
ŠPORTNO POPOLDNE -  18.05 
POSLEDNJI VOZ -  ameriški film 
(Lj) -  19.45 CIKCAK ( U ) -  20.00 
TV DNEVNIK (Lj) -  20.30 3-2-1 
(Lj) -  20.35 NASE MALO Ml STO 
— humoristična oddaja (zg) -  21.35 
PRED FESTIVALOM „PESEM EV- 
ROVIZIJE** -  H. del (Lj) -  22.05 
ŠPORTNI PREGLED (JRT) -  
22.50 POROČILA (Lj) -  20.00 TV 
DNEVNIK (Zg)

PONEDELJEK, 29. MARCA
9.05 ODPRTA UNIVERZA 

(Bgd) -  9.35 TV V SOLI (Zg) -  
10.30 ANGLEŠČINA (Zg) -  11.00 
PROMETNA VZGOJA: Kolesarje
nje (Zg) -  14.45 TV V SOLI -  po
novitev (Zg) -  15.40 ANGLEŠČI
NA •- ponovitev (Zg) -  16.45 
MADŽARSKI TV PREGLED (Po
horje, Plešivec) do 17,00 (Bgd) -  
17.38 NAPOVED SPOREDA (L j)-  
17.40 MENDO IN SLAVICA (Zg) -  

-18.00 RISANKA <Lj)— 18^5 OB
ZORNIK (Lj) -  18.30 UUDJE V 

'SOSESKI 3 (Lj) -  19.00 MOZAIK 
(Lj) -  19.05 MLADI ZA MLADE 
(Sa) -  19.50 CIKCAK (Lj) -  20.00 
TV DNEVNIK (Lj) -  20.25 3-2-1 
(Lj) -  20.35 SVETA LAŽ (Lj) -  
21.15 SVETOVNO HOKEJSKO 
PRVENSTVO SKUPINE A -  sreča
nje CSSR : ŠVEDSKA, prenos v 
barvah EVR (Lj) -  22.30 PORO
ČILA (Lj) -

TOREK, 30. MARCA
9.35 TV V ŠOLI (Zg) -  10.40 

RUŠČINA (Zg) -  11.00 OSNOVE 
SPLOŠNE IZOBRAZBE (Bgd) -
14.45 TV V ŠOLI -  ponovitev (Zg) 
-  15.35 RUSCiNA -  ponovitev 
(Zg) -  15.55 TV VRTEC (Zg) -
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec do 17.00) (Bgd)

V

Z A H V A L A

Po dolgi in mučni bolezni nas je za vedno zapustila 
naša dobra žena in skrbna nvama, stara niama, sestrič

na in svakinja

MARIJA NOVAK
iz Trebnjega 18

Prisrčno se zahvaljujemo g. dr. Vilfanovi za požrtvo
valno skrb in nesebično pomoč v času hude bolehni, 
vsem darovalcem vencev in cvetja, pevskemu zboru za 
žalostinke, č. g. dekanu za obred, spremstvo in poslo
vilni govor. Se posebej se zahvaljujemo naSim dobrirri 
sosedom ter vsem, ki so jo v velikem številu spremili 

na zadnji poti. Se enkrat vsem Iskrena hvala.

2aluJo6i: mož Ivan, sinova Ivan In Darko z družinama 
in dni^o sorodstvo

-  17.45 TIKTAK: Trije kačji pastir
ji (Lj) -  18.00 RISANKA (Lj) -  
18.15 OBZORNIK (Lj) -  18.30 
TORKOV VECER: Gen Rosso (Lj)
-  19.00 MOZAIK (LjT- 19.05 SO
DOBNO GOSPODARSTVO: Tehni
ka mrežnega planiranja (Lj) — 19.30 
STARŠI IN OTROK -  L oddaja 
(Lj) -  19.40 PET MINUT ZA 
BOLJŠI JEZIK -  6. oddaja (Lj) -  
19.50 CIKCAK (Lj) -  20.00 TV 
DNEVNIK (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 NEPOZABNI FERNAN- 
DEL: Krava in ujetnik -  francoski 
film (Lj) -  22.25 SVETOVNO 
PRVENSTVO SKUPINE A -  sreča
nje SZ : ZDA -  11. in 111, tretjina, 
posnetek v barvah (Lj) — 23.35 PO
ROČILA (Lj)

SREDA, 31. MARCA 
8.15 TV V ŠOLI (Zg) -  17.05 

MADŽARSKI TV PREGLED (Po
horje, Plešivec do 17.20) (Bgd) -  
17.45 PIKA NOGAVIČKA -  šved,- 
ski fikn (Lj) -  18.15 OBZORNIK 
(Lj) -  18.30 ZABAVNA GLASBA 
(Sk) -  19.00 MOZAIK (Lj) -  19.05 
OD FILMA DO FILMA (Lj) -  
19.20 PO SLEDEH NAPREDKA 
(Lj) -  19.50 CIKCAK (Lj) -  20.00 
TV DNEVNIK (Lj) -  20.25 3-2-1 
(Lj) -  20.35 TEH NAŠIH 50 LET 
(Lj) -  21.25 ZGODBE ZA VAS -  
film (Lj) -  21.50 JAZZ -NA ZA
SLONU: The Edwin Hawkins Sin- 
gers (oddaja v barvah) (Lj)

ČETRTEK, 1. APRILA 
9.35 TV V SOLI (Zg) -  10.30 

NEMŠČINA (Zg) -  11.00 FRAN
COŠČINA (Bgd) -  14.45 TV V 
ŠOLI -  ponovitev (Zg) — 15.40 
NEMŠČINA -  ponovitev (Zg) -  
16.10 OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (Bgd) -  16.45 MADŽAR
SKI TV PREGLED (Pohoije, Pleši
vec do 17.00) (Bgd) -  17.45 VE
SELI TOBOGAN: Valdoltra -  1. del 
(Lj) -  18.15 OBZORNIK (Lj) -  
18.30 POUUDNO ZNANSTVENI 
FILM: Skrivnosti živali (Lj) -  19.00 
MOZAIK (Lj) -  19.05 ENKRAT V 
TEDNU (Lj) -  19.20 VSE ŽIVLJE
NJE V LETU DNI -  serijska oddaja 
(Bgd) -  19.50 CIKCAK (Lj) -  
20.00 TV DNEVNIK (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 ČETRTKOVI 
RAZGLEDI (Lj) -  21.20 lljf-Pe- 
trov: ZLATO TELE -  Nadaljevanka 
(Lj) -  22.00 SVETOVNO HOKEJ
SKO PRVENSTVO A -  srečanje SZ 
: ČSSR, posnetek II. in 111. tretjine, 
posnetek v barvah (Lj) -  23.15 PO
ROČILA (Lj)

PETEK, 2. APRILA 
9.30 TV V SOLI (Zg) -  11.00 

ANGLEŠČINA (Bgd) -  14.40 TV 
V SOLI -  ponovitev (Zg) -  16.10 
OSNOVE SPLOŠNE IZOBRAZBE 
(Bgd) -  16.40 MADŽARSKI TV 
PREGLED (l*ohotjc, Plešivec do 
16.55) (Bgd) -  17.25 VlJAVAJA- 
RINGARAJA -  7. oddaja (Lj) -  
18.15 OBZORNIK (Lj) -  18.30 
JAZZ PORTRET (Bgd) -  19.00 
MOZAIK KRATKEGA FILMA, od
daja v barvah (Lj) -  19.50 CIKCAK 
(Lj) -  20.00 TV DNEVNIK (Lj) -  
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 PROSTOR 
NA SONCU -  ameriški film (Lj) -
23.35 POROČILA (Lj) -  22.40 IZ
KAŽIMO SE -  quiz TV Zagreb (Lj)

SOBOTA, 3. APRILA 
9.35 TV V SOLI (do 11.00) (Zg)

-  16.30 PO DOMACE z  ANSAMB
LOM MAKSA KUMRA (Lj) -  
17.00 HOLANDSKI DRAGUUI -  
serijski tlim (Lj) -  17.30 OBZOR
NIK (Lj) -  17.45 DRŽAVNO 
PRVENSTVO V KOŠARKI -  sre
čanje LOKOMOTIVA : JUGOPLA- 
STIKA, v odmoru hokej CSSR : 
Finska (Zg) -  19'. 15 MOZAIK (Lj)
-  19.20 SPREHOD SKOZI C AS: 
Leto 1941, 2. oddaja (Lj) -  19.45 
CIKCAK (Lj) -  20.00 TV DNEV
NIK (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 SVETOVNO HOKEJSKO 
PRVENSTVO SKUPINE A -  sreča
nje SZ : ŠVEDSKA -  111. tretjina, 
prenos v barvah EVR (Lj) -  21.15 
RISANKE (Lj) -  21.45 Dublin: 
„PESEM EVROVIZIJE** -  prenos v 
barvah (Lj) (EVR) -  pribL 23.15 
TV KAZiR )T  (Lj) -  23.35 PORO
ČILA (Lj)

JUGOBANKA

<

O r P̂

LJUBLJANA, 
Titova 32
LJUBLJANA, 
Celovška 106
CELJE,
Titov trg 7

Vabimo vas, da izkoristite bančne storitve, l<i vam jih nudi 
JUGOBANKA s svojimi poslovnimi enotami v Jugoslaviji in 
preko predstavništev v inozemstvu.

#  zbira hranilne vloge občanov
#  vodi devizne račune občanov
#  opravlja vse usluge na podlagi varčevanja v Jugoslaviji in 

inozemstvu
#  odobrava kredite za stanovanjsko izgradnjo in potrošniške 

kredite

Jugoslovanom na začasnem delu v tujini JUGOBANKA omo
goča, da svoje prihranke vložijo tudi pri inozemskih bankah, 
s katerimi imamo posebne aranžmaje o dvojezičnih in troje
zičnih knjižicah, in to v ZR Nemčiji, Avstriji in Švici.

Prihranke v markah, šrlingih in frankih na teh knjižicah se 
lahko prav tako uporabi v teh državah in v Jugoslaviji pri vseh 
filialah JUGOBANKE.

Banka v Celju posluje vsak delavnik, razen sobote, od 9. do 
12. ure in od 13. do 17. ure.

trajno
goreča
peč 5

kcal/h
z
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P ortret tega tedna

Milijonarji so težki
Direktor Dolenjke Lojze Urbanč: »Bodoč
nost trgovine je v blagovnicah, kjer bo ku

pec hitro In sodobno postrežen.«

Direktor Dolenjke Lojze 
Urbanč bo, ko bo odprl to 
številko Dolenjskega lista, 
lahko potrdil, da ima časo
pis težo: tako se je že nekoč 
pošalil, ko je bila njegova fo 
tografija objavljena v našem 
tedniku. Naslov pa je kajpak 
namenjen Dolenjki, ki je lan
sko poslovno leto končala 
tako, da je prebila „zvočni

zid". Še do nedavnega je vla
dalo prepričanje, da je 
100-n.\lijonski prorfiet za 
trgovsko podjetje n ^ j 'v e l i 
kanskega

-  Kako ste dosegli tak 
uspeh?

„Začeli smo z majhnim 
prometom in neuglednimi 
trgovinami Po združitvi s 
črnomaljskim Potrošnikom 
smo seveda povečali število 
trgovin, nekaj smo gradili 
sami -  in promet je. rastel. 
Neverjetno se mi zdi, kakšen 
je nasploh napredek v trgo
vini. Dobro se še spominjam, 
kako smo začeli s prvo sa
mopostrežno trgovino pri 
mostu čez Krko v Novem

1

% mestu. Prerokovali so nam, 
da jo bo vzel vrag, ampak 
kljub temu da je na nepri- ___

memem prostoru, ima še da
nes ogromno prometa. “

-  Ni treba posebej vpra
ševati, da človek ugotovi, da 
sta si Mercator in Dolenjka 
konkurenta Ce tega ne ka
žeta na zunaj, gotovo to pri
znavata v srcu. Posel je posel 
-  in trgovski boj za kupca je 
neizprosen. Kakšna je torej 
bodočnost poslovnega uspe
ha v trgovini Ali je v Novem 
mestu usmerjena v speciali
zacijo ali v kaj drugega?

„ V specializacijo ne, tega 
ne bi rekel Specializacija je 
po mojem mnenju danes 
preživela stvar. Človek gre 
kupovat tja, kjer lahko kupi 
šivanko in kjer lahko kupi 
tudi slona To pa se pravi, da 
imajo bodočnost tiste trgo- 

'Vine, ki bodo velike in dobro 
organizirane in pa seveda 
hkrati take, da bo blago 
kupcu na očeh, da ga bo 
zvabilo. To so velike samo
postrežne trgovine. “

-  To je torej vaše na
čelo. A li ga boste tudi ures
ničili?

„Uresničevali ga bomo. 
Ce bomo uspeli, seveda ni 
odvisno samo od nas. . .  “

„Trgovec ste: kje je glav
na pomanjkljivost novo
meške trgovine?

„Jasno je, da mora trgo
vina imeti dovolj parkirnega 
prostora. Vse več kupcev se 
pač pripelje z avtomobili in 
kupili bodo tam, kjer lahko 
izstopijo. Prometno za
vozlano središče mesta pa 
takih možnosti novomeški 
trgovini ne daje. “

-  Torej imate možnost 
za uspeh, če odprete blagov
nico, ki bo imela dovolj par
kirišč?

„Prav to nameravamo 
storiti Najpozneje do 1975. 
leta bomo sredi Novega me
sta odprli blagovnico, ki bo 
večja od vseh dosedanjih 
trgovin v mestu in ki bo ime
la tudi parkirišča. “

J. SPLICHAL

Ji

Umrlao iiega
Nesreča se je pripetila v nedeljo — Od pika če-}' 
bele je umrla 51-letna Ana Novak iz Trebnjega t

Ni še dolgo tega, odkar smo 
v našem listu pisali, daje čebelji 
pik lahko tudi smrtno nevaren, 
in opozaijali na čebelji strup 
preobčutljive ljudi, naj bodo 
kar se da previdni in naj takoj 
iščejo zdravniško pomoč.

V nedeljo popoldne je v Treb
njem umrla od čebeljega pika 51-let
na Ana Novak, kuharica otroškega 
vrtca v Trebnjem. 2 čebeli sta jo 
pičila v sadovnjaku v bližnjem za
selku Praproče. Ko so prisotni vi
deli, da je po piku v glavo njena 
koža naglo začela spreminjati barvo,

in ker se ji je počutje naglo slabšalo, 
so jo prepeljali v zdravstveni dom, 
kjer pa je dežurni zdravnik dr. Jer
nej Kranjec ugotovil, daje že mrtva. 
Pomagale ji niso niti injekcije niti 
dolgotrajno umetno dihanje, s ka
terim jo je hotel obuditi k življenju.

Dr. Kranjec nam je dejal, da je 
■bila pokojna Ana ena izmed redkih ' 
ljudi, ki so zelo alergični na čebelji 
pik, in da je svoj čas že imela težave 
s čebeljim pikom, kar je njeno ob
čutljivost še povečalo. Od pika pa 
do zdravniške pomoči je v nedeljo 
preteklo komaj 15 do 20 minut, kar 
je zadostovalo, da je pokojnica pod
legla učinku strupa. M. L.

Žalostni konec jelena}
v vas so ga prignali psi, kmet ga je ujel, lovec, 
ustrelil, nato pa so ga zavlekli na krmišče )

MIRO CERAR JE OBISKAL KOSTANJEVICO -  Mladi Kostanje- 
vičani so ga v sredo, 17. marca dopoldne, sprejeli z velikim navdu
šenjem. Med njimi se je zadržal skoraj eno uro. Ob koncu razgovora 
so mu učenci podarili šopke zvončkov. (Foto; S. Doki)

Psi so pred kratkim prignali v vas 
Zagozdec pri Pred^adu ranjenega 
jelena. Domačin Alojz Hudelja, kije 
bil včasih lovec, gaje ujel in privezal 
k drevesu. Izmučeni jelen se mu ni 
kaj prida upiral.

Kmalu pa se je jelen spet malo 
opomogel in se zdetel v Alojza Hu- :: 
deljo, ki je hodH okoli njega. Ranil ; 
ga je po prsih in glavi, da je moral i 
iskati zdravniško pomoč v ambu- ‘ 
lanti v Predgradu. i

I
Svojci izseljencev, ne zamudite ugodne priločnosti 
za obisk svojcev v ZDA, Kanadi in Avstraliji.

UG O AG ENT, Informacije; Gregorčičeva 13, 
61001 Ljubljana, tel. 21-701

ODPRLO SEJE 
PODZEMUE
Prejšnji teden so pri ko

panju jarka za kbstanjeviški 
vodovod v bližini izvira po
toka Studene odkrili novo 
jamo. Enemu izmed kopa
čev se je udrla zemlja in po
kazala se je podzemna dvo
rana v velikosti 10 x 10 
metrov. Po obvestilu delav
cev so kostanjevimi jamaiji 
še isti dan raziskali brezno. 
Ugotovili so, da ima jama 
štiri rove ter manjše jezero. 
Zaenkrat so jamatji prišli po 
rovu le 100 metrov daleč. 
Za nadaljnje raziskovanje 
morajo počakati na lepše 
vreme, ker jih pri delu ovira 
voda. Dvorana je zelo lepa, v 
njej je polno kapnikov, sliši 
pa se tudi tok vode. Nova 
jama leži v bližini že raziska
ne jame Studene.

A.BURJA

Starka v veži ubila lisico
7. marca se je v veži 79-letne Marije Žagar iz 

Damlja pri Vinici odigral nevsakdanji boj

Jernej je zajokal. Solza za 
solzo se je boleče trgala iz 
njegovega srca in vsaka je 
odnesla s seboj kapljo ne
izpovedanega trpljenja po
slednjih le t . '

Prekleti, stokrat prekleti 
kanadski gozdovi! Kot ne- 
na.sitna zver so ga goltali. Pa 
se niso zadovoljili samo s te
lesom. Ne, tudi v dušo so se 
zažirali. Počasi, a vsak dan 
globlje . . .  Pa vse le za do
lare!

In kaj bi Jernej s temi do- 
laiji?

Tisoč kilometrov ga je 
ločilo do mesta, tisoč kilo
metrov je bilo med njim in 
življenjem.

Včasih je ure in ure opa
zoval ptičje jate pod nebom, 
drugič spet družine srnjadi, 
ki so se pasle na jasah. In ta
krat ga je zmeraj dobilo v 
oblast divje hrepenenje po 
nečem, čemur Še imena ni 
znal najti. Grizel bi, tulil, 
tudi tisto poslednje bi storil, 
da ni vzel polne steklenice 
cenenega viskija in uro za
tem s prazno obležal -  kjer
koli.

Da, kaj Ih z dolarji, Jer
nej!

Pa jih je vendar skrbno 
spra\ij^, tiste zelene pa
pirčke. Enkrat na mesec jih 
je potem poslal sestri v do
movino. Njena pisma so bila 
en sam obupen klic: poma
gaj! Davki nas bodo požrli, 
draginja nas davi, otroci so 
bosi, streho bo treba za
krpati, vsaj za silo. Za vse je 
hudo, saj to ni več življenje, 
toda za nas je najhuje. Po 
nas bo! *

Rad ji je veijel, kako tudi 
ne?

Bolj ,Jbela“ sta bila z 
Ančkinim možem. Saj ne 
tako, da bi hodila s puško 
okoli, to ne. Ampak mislila 
sta ,Jbelo“ , pa jezika nista 
znala držati. Zato sta jo kar 
na hitro stisnila čez mejo. 
Ančkinega moža je že v ta
borišču pobralo. Prešibak je 
bil. On pa je ostal in po- 
m ^al . . .  Vse do takrat, ko

JANJA KASTELIC:

Vrnitev
ga je podrla sekvoja. Ne prvi 
ni bil in zadnji ne. Ko Je ^o 
dolgotrajno zdra\djenje v 
bolnid h kraju, je pisal 
Ančki, da se namerava vrniti 
domov. Da ni varno, je od
govorila, zaprli bi ga.

Toda želja po domu je 
strah potisnila ob stran. Naj 
bo, naj se že zgodi karkoli, 
domov!

Zaprosil je. Nobene sit
nosti ni imel pa Se tako pri
jazni so bili z njim na amba
sadi, da ga je kar peklo pri 
srcu.

Presenetiti jih je hotel, 
zato ni sporočil, da bo pri- 
Sel. In zdaj je tu. Z leseno 
nogo, ki se je Se ni dodobra 
privabi, se je počasi spustil 
po griču nizdol. Prehiteli so 
ga razposajeni otročaji s tor
bami v rokah. Jernej se je 
grenko spomnil, da je bil 
vsega skupaj le sedemkrat, 
osemkrat v Soli. Ne časa ne

denaija ni bilo tedaj za take 
stvari. Pa obut tudi ni bil.

Ko je prispel do kapelice, 
se je ustavil. Hotel je biti 
vsaj za trenutek čisto sam s 
svojo vasjo. Z enim pogle
dom jo je lahko objel. Opeč
nate strehe so nagajivo meži
kale zahajajočemu soncu v 
slovo. Pod bližnjim kozol
cem je drdrala mlatilnica. 
Glasovi radia so se mešali z 
zvonjenjem, ki je vabilo k 
večernicam.

Jernej se je opotekel.
,Alar vam je 'slabo, 

stric? “ Fantič, ki je gnal s 
paše, je začudeno bolščal 
vanj.

Jernej pa se je zastrmel 
med stari drevesi, ki ju je za
sadil Se njegov ded.

„Ne, ne morem se znajti. 
Kje je zdaj Lužarjeva doma
čija? “

„Tamle, vidite, stric,“ je

Eokazal otrok veliko novo 
iSo, ki je kraljevala med 

ostarelima hruškama.
,J*a to vendar ni Ančkina 

hiša,“ je Se zadnjikrat po
izkusil Jernej.

,4e, je. Nova je in lepa, 
kaj? Saj v celi fari ni lepSe,“ 
se je razgovoril otrok. ,4 , saj 
ni čudno. Ančka dobro za
služi v tovarni. Ampak to Se 
ni nič. Veste, strica imajo v 
Ameriki, tako bogatega stri
ca, da bi lahko po samih do- 
laijih priSel od Amerike pa 
do nas.“

Jernej ga ni več poslušal. 
Obrnil se je vstran, da bi ušel 
posmehu širokih oken. 
Noga, ki je ni bilo več, ga je 
zaskelela. Nekje v daljavi se 
je iz mraka zabliskalo . . .

Žagarjeva že več let živi čisto 
sama v svoji Jeseni, stari in slabi hi
šici. Vaščani jo poznajo le pod ime
nom „Perganica ‘. Ostala je samska, 
letos 4. januarja je dopolnila 79 
let. Njena hiša stoji na koncu vasi in 
razna divjad, ki je tam ne manjka, 
pogosto obišče Žagarjevo dvorišče.

V nedeljo, 7. marca, je bila gospo
dinja v svoji sobi,'ko je zaslišala, da 
so kokoši nenadoma začele kokoda
kati. Ko je iz sobe stopila v leseno 
vežo, kjer je na vhodnih vratih izre
zana luknja, je videla, da se skoznjo 
plazi petelin, za njim pa lisica.

Starka se je sicer nepovabljenega 
gosta malce prestrašila, vendar je 
ostala prisebna. Začela je klicati so
sedo, dokler pa te ni bilo, je z eno

VSE JE ZAMAN:

Pošta prihaja na 
naslov, ki ga ni

Trdovratno se drži nekega kočev
skega občana naslov starega stano
vanja, iz katerega seje izselil že pred 
sedmimi leti. Preselitev je seveda pri
javil prijavnemu uradu občinske 
skupščine Kočevje.

V dobri veri, da je vse prav ure
dil, je bH nemalo presenečen, ko je 
bil vpisan za volitve v volilnem ime
niku terena, kjer ima novo stano
vanje, žena pa še vedno v volilnem 
imeniku terena, kjer sta prej stano
vala. J

Občan je šel zopet v prijavni 
urad, da bi to uredili, vendar se je 
pri drugih volitvah vse ponovilo. 
Potem je občan obupal in pustil za
devo v miru.

Pred kratkim so ga spet prese
netili. Za svojo hčerko, kije bila ro
jena že v novem stanovanju, je prejel 
vabilo za vpis v malo šolo, kije bilo 
naslovljeno na prejšnje stanovanje 
Trg svobode 26.

Vabilo je dobil le po zaslugi vest
nih poštarjev. Tudi vabilo za ženo, 
da se mora udeležiti obveznih pre
davanj civilne zaščite, je bilo naslov
ljeno na staro stanovanje.

Da pa bo zadeva še bolj zanimiva, 
naj povemo, da je  hiša na Trgu svo
bode 26 že nad 4 leta porušena, na 
njenem nekdanjem prostoru pa raste 
zelo lepa solata! *

NASTOP 
MLADIH TELOVADCEV
Danes bo v gimnazgski telovad

nici merilo svoje moči v orodni telo
vadbi več kot sto pioniijev in pio
nirk skoraj iz vseh osnovnih šol no- 
vome.ške občine. Učenke bodo tek
movale dopoldne, fantje pa popol
dne. Lani so se izredno dobro odre
zali tekmovalci iz podeželskih šol.

REKORDEN NAKUP 
AVTOMOB'LOV

Od 1. januarja dalje so na metli
škem pristojnem uradu za notranje 
zadeve registrirali že čez 100 novih 
motornih vozli, od tega samo po de
valvaciji čez 50 avtomobilov. To
likšen porast avtomobilov v dveh 
mesecih je za Metliko rekord. Vsega 
skupaj je v občini 1180 motornih 
vozil, med temi je 425 osebnih avto
mobilov.

nogo stala lisici na vratu in jo čvrsto 
stiScala, da ne bi ušla. Lisica jo je 
u^iznila, a je Žagarjeva kljub temu 
m izpustila. Ko je prišla na pomoč 

eda, sta zvitorepko pokončali.
FRANC PAVLAKOVlC

Nato je Hudelja obvestil lovca 
Alojza Mestnerja iz Brezovice, da je 
ujel jelena. Mestner sije privezanega 
jelena ogledal. Ugotovil je, da ima 
hudo poškodovano levo prednjo 
nogo, da je izčrpan, suh in zelo star 
Zaradi vsega tega bi zelo veijetno 
kmalu sam poginil. Lovec mu je 
skrajšal muke t ^ o ,  da gaje ustrelil.

Meso mrtvega jelena ni bilo upo
rabno, zato so ga odpeljali na mrho- 
višče za krmo medvedom. J. PRIMC

POROČILO O TEKMO
VANJU PISMONOŠ NA 
7. STRANI!
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19. marca je neznani „divji lcvec“ proti večeru pri tovarni 
Novoteks v Bršlinu na Krki ustrelil dva mlada laboda, last 
hotela Otočec. O tem, kaj pomenijo labodi na Krki, smo že 
večkrat pisali, zato se nam zdi nerazumljivo, kako je objest- 
než mogel kaj takega storiti. Otoški labodi, ki so si svoj 
ž iv ljen ji prostor poiskali na vsej Krki, so bili povsod pri
ljubljeni. Prebivalce Novega mesta je novica zelo razburila in 
za storilca zahtevajo strogo kazen ter plačilo za ubite labode. 
Pred zaključkom redakcije so nas delavci postaje Ljudske 
milice v Novem mestu obvestili, da so izsledili storilca deja
nja nad katerim so se zgražali vsi prebivalci Novega mesta. 
Laboda, je ustrelil z malokalibrsko pištolo Anton Cesar, 
delavec v tekstilni tovarni Novoteks, stanujoč v Prečni št. 41 
pri Novem mestu. Anton Cesar je bil zaradi lovske nedisci
pline izključen že prej iz LD Novo mesto. K dejanju ga je 
zapeljala zgolj objestnost, saj si drugače ne bi mo^i razlagati 
njegovega nepremišljenega dejanja. Na Otočcu so nam po
vedali, da bodo za vsako ubito ptico zahtevali po 4.000 
novih dinaijev! Na sliki: Labodica J e  ostala sama, saj so jo 
prikrajšali za materinsko ljubezen. (Foto: S. Dokl)

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJI IN IZD A JA TE LJI: občinske konference  

SZDL Brežice, Črnom elj, Kočevje, KrSko, Metlika, Novo mesto, 
Ribnica, Sevnica in T rebn je . •

IZD A JA TELJSK I SVET: F ra n c  Beg, V iktor DragoS, inž. Janez  
G ačnik, Janez  G a r tn a r  (predsednik  sveta). Tone GoSnlk, Ciril 
Gril. Jože Jeke , Ivan K astner, Lojzka Potrč , S lavko Sm erdel 
in F ranc  S ta jdohar.

U REJU JE UREDNIŠKI ODBOR; Tone GoSnlk (glavni in odgo
vorni u rednik), Ria Bačer, Slavko Dokl. M arjan  Legan, Jože 
Prim c, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ana Vitkovlč in Ivan Zoran. 
T ehnični u red n ik ;  M arjan  MoSkon.

IZHAJA vfiak če tr tek  — Posam ezna Številka \ d in a r  — Letna 
n aročn ina  49 d inarjev , polletna 24,50 d inar ja ,  plačljiva vnapre j — 
Za Inoeemstvo !(►<. d in a r jev  nli 8 amerlSklh do larjev  (ali ustrezna 
d ruga  valu ta  v v rednosti 6 ZDA dolarjev , pri čem er je  že vfitet 
10-odst. popust, ki pa velja bumo za tiste, ki p laču je jo  naročn ino  
v devizah). Naš d e ^ z n l  račun : 521-820-1-32002-10-8-9.

OGLASI; l e m  viSlne v enem  stolpcu (45 m m  oz. it) cicero) 
33 din, 1 cm na  določeni s tran i 45 din, 1 cm na  1., .srednji in zadnji 
stran i lista: B8 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din, vsaka 
nad a ljn ja  beseda 1 din. Za vse ostale oglase In ogla.se v barvi 
vella do p reklica cenik Sl. 4 od 6. I. 1971 — Za oglase odgovarja  
Mirko Vesel.

TF.KOCi RACIIN ori podružnici SDK v Novem m estu  521-8-9 
— NAST.OV UREDNIŠTVA IN UPRAVE; 68001 Novo m esto. G lav
ni trg  — PoStnl predal 33 — Telefon; (068) 21-227 — N enaročenih  
rokootsov in fotografij ne  v račam o — Tiska t isk a rn a  »Ljudske 
pravice« v L jubljani.


