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 ̂ Zgrabi pomlad, brate moj, zgrabi jo! 
I  Veje so polne, vabijo, vabijo,
I  zdaj je čas!

Brate moj, če se boš dolgo okleval, 
drugi bo s šopkom za trakom prepe

OTON 2UPANČIČ

Foto: NIKO PAULiC

••Doslej smo molčali, ker so
I ^fnislu nas ,vzgojevali‘
* sn! danes
! ^  ® spoznali, da je
\ thnii poguba in da se z 
t f. f delavnih množic ved-
! ProA gospoda. Zato
I orj molkom, nadomestimo
* îcî f ljudski pra-

\ poročal neimeno'
* Pn^ iz Spodnjega
I Ljudski pravici leta
* /,• y • se je obnavljanje po-
f  ̂ in prosvetnega življe-

n f vsem tegobam teda- 
kô -̂ znova začelo krep- 
So obupne
.,.1’ozmere viničarjev in vin- 

delavcev, .... . 
Sf̂ ’'^^>f"omašenje in beda ra- 

i~ dneva  r  dan holf. Tu-

He dobrine na zem lji...
kajšnji viničar, mali kmetje in 
njih družine, ki so tudi po 
večini odvisne od zaslužka v 
vinogradih, danes nimajo več 
za milo, sol, zabelo, petro
lej. . .  kaj Šele za obleko. C e 
greste danes skozi tukajšnje 
vasi, vidite od dela in bede 
oslabele in izmozgane bledo
lične postave, ki se skrivajo 
pred tujcem iz sramu, da jih 
ne vidi raztrgane in gole. Da
nes oni. ki dela- od svita do 
mraka, nima niti za sol, milo, 
zabelo, za najpotrebnejšo 
obleko: njemu ni življenje res 
::ivljcilj(\ niaircč le stopnje

vano odmiranje. Dočim na 
drugi strani vidimo ljudi, ki 
živijo iz dneva v dan bolj raz
košno, ki niso v vsem življenju 
mogoče niti enkrat občutili 
vso trdoto napornega dela, ki 
lahko kot lastniki tovarn, rud
nikov, veleposestev, vinogra
dov živijo brez dela. Ali je to 
ljudska pravica, da tisti, ki 
garajo iz dneva v dan bolj, od 
svita do svita, morajo polago
ma odmirati od oslabelosti, 
pomanjkanja in bede? Mar 
niso vse dobrine na zemlji 
plod dela, plod žuljev in truda 
dcktvnih m nožic? "

Komaj 37 let je minilo, od
kar je Ljudska pravica objav
ljala taka pisma iz dolenjskih, 
spodnjeposavskih in drugih 
slovenskih pokrajin. Komaj 
37 let! Mar naj se potem še 
čudimo, če je delovni človek, 
če so z delavskim razredom 
združeni napredni ljudje vseh 
slojev našega naroda že s pred
vojno Ljudsko fronto našli 
pot do organizirane družbene 
akcije? Ni treba znova ugo
tavljati, kar je že med vojno 
popolnoma  ̂jasno pokazala 
zgodo v ina Osvobodilne
Jronie:

brez prizadevnega teoretič
nega in političnega delovanja 
komunistov v OF, „ . . .  brez 
njenega opiranja na marksi
zem kot znanost o družbi, ka
terega ne moremo razglasiti za 
ideologijo dela prebivalstva, 
kar so med vojno spoznale in 
priznale vse ustanovne . sku
pine Osvobodilne fronte, ne 
bi bili močni niti v analizira
nju razmer niti v perspektiv
nem načrtovanju progra
mov.. ."' (Vida Tomšič). V 
tem sta moč in zmaga napred
nega gibanja, OF in Sociali
stične zveze. Danes, ko živi

mo bolje kot smo živeli kdaj
koli doslej, velja dosledno 
uresničiti vse, kar zajema be
seda „samoupravljanje*". De
lovni človek naj kar najbolj 
popolno in neposredno nad
zoruje, razpolaga in upravlja s 

^presežnim delom.

V tem je veličina praznika 
Osvobodilne fronte in SZDL. 
Naj zavihrajo rdeče prvomaj
ske zastave v pozdrav vsem, ki 
se trudijo, da bo delovni člo
vek premagal politično in 
ekonomsko odtujenost v so
dobnem svetu, da bo resnično 
sam odločal v gospodarstvu, 
politiki in kulturi.

^ > TONEGOSNIK



SOCIALISTIČNA REPUBLIKA M A K E D O N I J A

Tekma za prvp mesto v nekaterih 
panogah kmetijstva

Odgovoriti na vprašanja, kateri so 
osnovni problemi gospodarskega razvoja 
Makedonije in na to  navezati uspehe 
republike ter stopnjo mediepubliškega 
sodelovanja, je sicer hvaležno delo, ven
dar nanj ni mogoče podrobno odgovoriti 
venem samem sestavku.

Osnovna karakteristika gospodarskega raz
voja Makedonije danes je pogojena z doseda
njimi n ^ o r i  in smermi razvoja. Enotna je 
ocena, da se je republika Makedonija razvijala v 
okvirih realnih možnostih nerazvite republike. 
To dejstvo je odločilno vplivalo na podobo go
spodarskega razvoja v zadnjih desetih letih, ko 
je bila poglavitna skrb Makedoncev posvečena 
razvoju industrije in kmetijstva, v zadnjem času 
pa tudi blagovnemu prometu in drugim, ne
gospodarskim dejavnostim.

Makedonsko gospodarstvo je lani doseglo 
vrednost proizvodnje okrog 6100 milijonov 
dinarjev, kar je za okrog 39 odst. več kot leta 
1965, ki se smatra kot pričetek „izhoda iz za- 
ostalosti“ . Vrednost družbenega proizvoda na 
prebivalca je 490 dolarjev.

Proizvodnja električnega toka se je povečala 
za 1400 milijonov kilovatnih ur, proizvodnja 
surovega jekla je dosegla 300 tisoč ton, svinca 
600 tisoč in proizvodnja cementa preko 630 
tisoč ton, kar je nekaj čez 5 odst. celotne jugo
slovanske proizvodnje.

V KMETIJSTVU -  MELIORACIJE

S srednjeročnim planom razvoja republike 
naj bi do leta 1975 dosegli nekatere značilne 
spremembe gospodarske strukture z namenom, 
da se zaposli čim več ljudi in izboljša kvalifi
kacijski sestav zaposlenih. Močno prisotna je 
tudi težnja po izboljšanju življenjskega stan
darda, s poudarkom na solidarnosti. S srednje
ročnim načrtom porasta življenjske ravni je za 
celotno državo predvidena stopnja 7 odst., za 
nezadostno gospodarsko razvito Makedonijo pa 
9,2 odst., kar pomeni za našo republiko velik 
napor in kar je v skladu s politiko razvoja manj 
razvitih območij v Jugoslaviji.

V letih od 1965—70 sta predstavljali make
donska industrija in kmetijstvo po 28 odst. 
vrednosti proizvodnje, do leta 1975 pa naj bi 
industrija sama predstavljala vrednost skupne 
proizvodnje 36 odst., medtem ko naj bi se vred
nost proizvodnje v kmetijstvu zmanjšala na 22 
odst.

Ker je bila elektroeneigetika v zadnjem pet
letnem obdobju osnovna ovira industrializacije, 
je dano tej panogi v naslednjih letih posebno 
mesto. V petih letih naj bi v elektrogospo
darstvo investirali 2,15 milijard dinaijev, kar je 
precej, če so investicije za celotno gospodarstvo 
predvidene v znesku 9,2 milijarde dmaijev. 
Načrt predvideva gradnjo termoelektrarne 
Oslomej, hidroelektrarni Kozjak in Gradec in še 
termoelektrarno na tekoče gorivo. Gospodarske 
organizacije predvidevajo za 5,02 milijard dinar
jev investicij v osnovna sredstva, za obratna 
sredstva pa 0,03 milijarde dinarjev. Konzorcij za 
gradnjo naltovoda Solun-Skopje in za rafine
rije predvideva prav tako 0,80 milijard dinarjev 
za investicije.

V kmetijstvu je v prvem planu dokončna ure
ditev melioracijskega sistema, ki pomeni 20

odst. povečanje obdelovalnih površin. Kot do
slej, bo tudi v prihodnje poudarek na izboljše
vanju razmer v živinoreji, ki naj bi čez tri leta 
dala 20 odst. vrednosti kmetijske proizvodnje.

ZAPOSUTI 89 TISOČ LJUDI

Naloga makedonskega gospodarstva in ostalih 
dejavnosti je, zaposliti v naslednjih letih 80 
tisoč ljudi. Čim bo to  doseženo bo skupna za
poslitev v dmžbenem sektoiju znašala 310 
tisoč, od tega nekaj čez 11 tisoč v industriji. V 
kolikor bo letno dosežena stopnja 4 odst. pove
čevanja zaposlenih, bo s tem doseženo zado
voljivo stanje na priliv aktivnega prebivalstva.

Uspehi Makedonije do danes? Naj navedemo 
samo nekatere, pomembnejše: železarna
„Skopje“ , HEC „Tikveš“ , in „Špilje“ , rudnik 
svinca „Sasa“ , nova cementarna „Usje“ pri 
Skopju, novi obrati kemične industrije ,,Ohis“
— Skopje. Makedonska industrija proizvaja tre
nutno 6560 različnih proizvodov, kar je glede 
na Jugoslavijo 3,3 odst.

Makedonija si prizadeva osvojiti v naši deželi 
pri proizvodnji nekaterih kmetijskih proizvodov 
prvo mesto — predvsem pri tistih, ,ki jih na 
tržišču primanjkuje. Z dokončanjem hidro
melioracij bodo petino vse obdelovalne zemlje 
umetno namakali, kajti prav voda je največji 
problem makedonskega kmetijstva.

MAKEDONIJA V SODELOVANJU 
NIČ NE ZAOSTAJA

Če steče beseda o medrepubliškem sodelo
vanju in o pobudali takšnega sodelovanja, po
tem imamo v misHh integracijske procese posa
meznih podjetij. Rezultati so tukaj, ti pa so 
potrdili resnico, da je moč s skupnimi napori in 
pod pogojem, da je sodelovanje enakopravno in 
konkretno, doseči lepe uspehe v korist sodelu
jočih podjetij, neglede na delež v kooperaciji.

V Makedoniji bi lahko našli več primerov so
delovanja podjetij medrepubliškega značaja. 
Skopska delovna organizacija ,,Alumina“ se je 
kaj hitro razvila šele po združitvi s sarajevskim 
Energoinvestom. Danes proizvaja ,,Alumina“ 
valjane profile aluminijastih konstrukcij in 
anodne zaščitnike. Da bi zadostila ambicijam, 
predvideva ta tovarna 150 milijonov dinarjev 
investicij. Podobno je s tovarno karoserij „11. 
oktober“ , ki kot del koncema FAP -  FAMOS 
predvideva povečanje proizvodnje avtobusov na 
1300 enot do leta 1975. Proizvodnja kamionov 
te tovarne je vezana na „Crveno zastavo“ v Kra
gujevcu. Tudi tovarna „Ruen“ Iz Kočanov sode
luje s „Crveno ?^stavo“ . Na osnovi tega sodelo
vanja je kolektiv dobil kredit Gospodarske 
banke Skopje v višini 32 milijonov dinaijev, 
namenjen pa je proizvodnji spojk.

„Mikron“ iz Prilepa sodeluje l „Iskro -  
Kranj“ . Tudi to podjetje bo dobilo 55 milijonov 
dinarjev kredita za povečano proizvodnjo 
električnih motorčkov. Tovarna „Rade Kon- 
čar“ iz Zagreba "spešno sodeluje s tovarno hla
dilnikov v Bitolju in s tovarno „Jug“ iz Skopja.

Ni to vse. kar bi laliko našteli v prid med
republiškemu povezovanju in sodelovanju v 
gospodarstvu — je pa že s temi primeri dovolj 
ilustrirano povedano, da obstaja v rcsnici še ve
liko možnosti gospodarskega povezovanja.

VELKO KOCEV

r '

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA H R V A T S K A

Poslovnost prek republiških meja
v  saboru SR Hrvatske potekajo za

ključne razprave o srednjeročnem planu 
razvoja republike, ki bi ga lahko imeno
vali tudi „plan sedanjosti in prihodnosti 
hrvatske ekonomije” .

Če bi hoteli ob nelikvidnosti, finančnem pri
manjkljaju in ob težavah, ki so podobne vsem 
republikam, izdvojiti to, kar je za Hrvatsko spe
cifično, potem bi bili to problemi turizma in 
zaposlovanja v tujini. Toda, gospodarstvo Hrvat
ske je pripravljeno prebroditi te težave. Če k 
vsemu že znanemu ob decentralizaciji v zvez
nem merilu dodamo še decentralizacijo poštne 
hranilnice in decentralizacijo v p o je d u  pri
marne emisije denarja Narodne banke, potem 
vse skupaj ni več toliko nezavidljivo, kot je bilo 
videti sprva.

NAMAZATI GOSPODARSKI STROJ

Predsednik IS Hrvatske dr. Ivo Perišin je pred 
nedavnim dejal, da letos ne bodo uvedli novih 
obveznosti za gospodarstvo, da bi izenačili 
republiški primanjkljaj, ki znaša okrog 2 mili
jardi dinarjev. Obveznosti do Narodne banke 
naj bi bile plačane takrat, ko bo izkazala 
Hrvatska višek. Povečani dohodki iz naslova 
zvezne decentralizacije pomenijo okrog 9,5 
milijard dinarjev. Prav tolikšne pa so tudi nove 
obveznosti, ki jih je prevzela republika 
Hrvatska.

Če bi uspelo odložiti plačilo takoimenovanih 
eksternih obveznosti, bo lahko republika Hrvat
ska namazala številna kolesa gospodarskega 
stroja, ki so pričela zaradi nelikvidnosti nevamo 
zaostajati. Če bo uspelo izdvojiti denar za delno 
poravnavo dolgov turizmu, kar pomeni dati 
denar v gospodarski tok, bo s tem aktivirana 
gradbena in lesna industrija, kmetijstvo in še 
druge dejavnosti,' ki se vključujejo v gradnjo 
turističnih objektov.

ZDOMCI SPET DOMOV

Po podatkih zaključnih računov za leto 1970 
je bilo hrvatsko gospodarstvo najbolj obreme
njeno. Za slab položaj gospodarstva so krivi 
visoki prispevki na osebne dohodke, nič manj 
pomembni pa tudi niso visoki davki v prometu 
na drobno. Hrvaški gospodarstveniki in politiki 
so mnenja, da je treba omenjene instrumente 
posrednega in neposrednega jemanja denarja go
spodarstvu urejati v smeri popuščanja. Tako bi 
do leta 1975 pridobili okrog 13 milijard dinar
jev, to pa bi omogočilo ostvaritev programov 
gospodarstva, ki bi spet zagotovilo večjo zapo
slenost. Znano je, da je delež zdomcev iz 
Hrvatske v vsej Jugoslaviji največji. S poveča
njem števila zaposlenih v družbenem sektorju 
gospodarstva za okrog 130 do 140 tisoč ter z 
naravnim praznjenjem delovnih mest za okrog 
255 tisoč bi lahko zaposlili naravni prirastek 
aktivnega prebivalstva in zaposlili večje število 
zdomcev.

IZVOZNI „BUM“ 
HRVATSKEGA GOSPODARSTVA

l*tud nedavnim jo hila v Zafircbu ustanovna skup
ščina Združeni' hanko Zagreb, ki bi /dmžcvaia pel naj- 
VL'čjih hrvatskih denarnih zavodov. Poslovni ljudje 
upajo, da bi bil /ilružtMii dinarski m ilevi/ni potencial 
te l>;uike močan partner v dogovorih doma in i/vcn 
meja na^c države, kar bi učinkovito pomaualo gospo
darstvu v n.‘publiki.

la  najnovejši poslovni uspeh hrvatskega gospo
darstva kaži’ na to, da hrvatski ..trenutek" nc vsebuje 
samo težav, marveč tudi uspehe.

Danes ustvarja Hrvatska okrog 250 milijonov dolar
jev deviznega pnliva od turizma, kar uvršča Hrvatsko 
med turistično ra/.vite deželo. Nekaj dokazov: Porečje 
imel leta 1961 za 40 odst. manjši narodni dohodek od 
jugoslovanskega poprečja, že lota 1969 pa jo bil ta 
dohodek za 17 odst, nad jugoslovanskim poprečjem.

Podobno jc bilo z Makarsko in Dubrovnikom. To 
bila turistična razvojna orientacija, tako v zveznem 
v rupubliškem merilu. Predvideno je, da bo turisti^'’* 
potrošnja porasla od 4,2 rnilijarde v lotu 1970 na 8. 
milijard v letu 1975, dohodki iz turistične dejavn<̂ ® 
pa se bodo povečali od že omenjenih 250 na 463 n’*'’' 
jonov dolarjev.

V republiki Hrvatski jc 98 odst. največje jugosl®] 
vanske izvozne industrije. Glavnino pri tem poiB̂ ''' 
ladjedelništvo, ki je svoj delež v izvozu v zadnjih P**' 
najstih letih povečalo v skupnem jugoslovanskem
zu za 13,6-krat, medtem ko se je skupni jugoslovanS*’ 
izvoz povečal v tem obdobju za 4-krat. Računajo, 
bo leta 1975 zgrajenih ladij za okrog 850 tisoč 
registrskih ton, kar bo za 54 odst. več kot leta

HITREJE SE JE RAZVIJALA 
SAMO SLOVENIJA

V zadnjih desetih letih je znašal devizni priliv skoi*! 
trikrat več kot v mediteranskih deželah, ki so sic*'l 
turistični konkurenti Jugoslavije.

Hitreje od hrvaškega se je razvijalo samo še 
vensko gospodarstvo. Po izračunih strokovnj*!^  ̂
Gospodarske zbornice Hrvatske bi republika 
lahko p o^ča la  poslovne sklade gospodarstva za j 
odst., osebne dohodke pa za 10 odst., če bi doscS* | 
gospodarsko učinkovitost Slovenije iz leta 1970. .̂ jj

Med nalogami bodočega razvoja jc treba i 
razvoj črne metalurgije, posebno ob Jadranu. Progt^j 
razvoja barvne metalurgije predvideva gradnjo bazici* 
kapacitet aluminijske industrije (tovarna glinice s kan 
citcto 300 tisoč ton in elektroliza aluminija 110 
ton letno). V tej zvezi naj bi sc okrepile tudi 
tovarne za predelavo aluminija od 50 na 65 tiso^ ‘ 
letno. To narekuje vlaganja 5 milijard dinaijev v 
elektroenergetske kapacitete.

TUDI V PRIHODNJE POUDAREK 
NA RAZVOJNIH PROGRAMIH

Ob razvoju industrije barvne metalurgije nastopaj 
dve osnovni vprašanji. Najprej bi morali zagotovil 
milijard dinarjev za investicije, in drugič: uskladi^^ 
potrebno ta program z razvojem elektrocneige**’̂ 
sistenia. ^

Toda ne samo omenjeno, tudi vse druge 
gospodarstva narekujejo usklajevanje razvojnih 
gramov. Tako na primer v avtomobilski in trakt®^-
industriji, pri modernizaciji železnic, P r r  
zračnega prometa in podobno. Najhitrejše rcšitv*̂  
hteva kemična industrija.

SODELOVANJE 
Z VSEMI REPUBLIKAMI

kOsiješka „Saponija“ je pred leti pripomogla jj
voju podjetja .,Bor“ na Kosovem, „Vitamin
Banjaluke pa sc je pridružila zagrebškemu 
„Vočc-cksport“ . .

Podatki rcp.ibliške gospodarske zbornice ka^cj®’ 
vodijo gospodarske kroge Hrvatske izključno P 
darski interesi, nc glede na republiške meje. 
v;injo podjetij Hrvatske in BiH. jo t r e n u t n o  oricnti 
na razvoj kovinsko industrije. P o m e m b n o  p o v e z o *  

nK‘d Hrvatsko in Bosno tor Hercegovino jc tud' 
glodu električne energije. Dogovorjena jc skupni* 
sticija tonnoeloktrame .. Tuzla 4“ . Omenimo ^  
v;mjo mod oboma a'publikama na področju " 
industrijo in gradnje ceste Zagreb-Split.

Tudi s Srbijo. Crno goro in Makedonij'-' 
nekaj primerov poslovnega sodelovjuija.

ob

Najmočneje pa jo Hrvatska doslej razvila jjii 
soik-'lovanjo s Slovenijo. Najpomembnejši akciji l’ 
sta združena gra^Jnja koksarne in nuklearno cK‘
/  močjo 6(M) megavatov. k;tf p o m o n i  polovi e® 
elektrarno Djordap. Ivlektrarna naj bi b ila/gf^^’'''  ̂ |'(i 
1977. Projoičt je osnovan na delitvi '50:50 
investicijah kakor pri izkoriščanju in pri 
kadrih.

ODPRTOST JE POGOJ ZA USPEH

Na ustanovni skupščini Združeno b:uiko 
njen novoi/.volioni predsednik dr. Nikola
izjavil, da jo /a dobro poslovnost jugoslovaiisl'^’ 
premajhno. Sinnjal se jo, da so lahko pod 
pogoji vključijo v to b;uiko tudi banko izven 
da bi nastopale na svetovnem tržišču. S t̂ ’"' ^

t l i i l i  i i - t  L ' r  «\«i  i  A  K o l . «  *.«•«pokazal ludi na kronično bolo/on hrvaškega

N SI
darstva v zvo/i s poman|k;uijem kapitala.

Ml ADI



SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ČRNA GORA

Izjemen položaj
Cma gora se je znašla ob startu novega 

srednjeročnega načrta v precej nezavidlji
vem pdožaju, kar je glede na ostale repu
blike izjemno. Osnovna koncepcija raz
voja je bila podrejena že prejšnjim 
načrtom z g r ^ j o  železniške p ro ^  
Beograd—Bar in s kompleksom alumi
nijske industrije pri Titogradu.

Znani so razlogi, ki so privedli do zakasnitve 
pri gradnji železnice Beograd-Bar na odselil, ki 
pelje skozi Črno goro. Znani so tudi razlogi za 
močne podražitve tega objekta, za kar repub
lika nima dovolj sredstev; zato je prisiljena, da 
najema kredite pod izredno neugodnimi pogoji. 
Računajo, da bodo znašale podražitve na črno
gorskem delu proge okrog 850 milijonov di
narjev. Pred nedavnim je bil republiki odobren 
kredit v znesku 350 milijonov dinarjev, to  pa 
pomeni, da dokcmčne rešitve za ureditev te pro
metne žile še ni.

Občutljive so podražitve tudi pri aluminij
skem kombinatu blizu Titograda, ki bo namesto 
v lanskem, pričel obratovati v sredini letošnjega 
leta. Če k temu dodamo še okoliščino, da 
obstaja v okviru C me gore kot manj razvite 
republike drastična razlika med primorskim in 
njenim ostalim delom, potem si ni težko pred
stavljati, da so predlagatelji srednjeročnega 
načrta v precej kočljivem položaju. Politični 
sklepi so nakazali usmeritev, da mora srednje
ročni načrt izhajati iz realne osnove in v merah 
stabilizacijske politike, hkrati pa se postavl^jo 
zahteve po tem, da se zaključijo dela na velikih 
objektih, ki so v gradnji in da se zagotovi bolj 
enakomeren razvoj celotne republike.

NAČRTOVALCI SO VEDNO OPTIMISU

Republiški zavod za gospodarsko planiranje 
je predvidel razvoj Črne gore s precejšnjo mero 
optimizma. Predlog srednjeročnega načrta, ki je 
bil osem mesecev v javni obravnavi, predvideva 
v naslednjUi štirih letih nujnost 8 in pol milijard 
dinarjev investicij. Od tega naj bi imelo gospo
darstvo samo na razpolago milijardo 200 mili- 
jcmov dinarjev lastnih sredstev. V javni obrav
navi načrta so mnogi posumili v realnost tako 
velikih investicij, posebno pri tistem delu sred
stev, ki naj bi jih dalo gospodarstvo samo. 
Dvom podpirajo z dejstvi, da je črnogorsko go
spodarstvo izredno slabo reproduktivno in da so 
največja podjetja, kot železarna v Nikšiču, ivan- 
gradska tovarna sulfatne celuloze ter titograjska 
industrija gradbenih strojev, tik pred rekon
strukcijami, za kar pa nimajo denarja.

Za politični položaj v republild je pač naj
važnejše, da se do leta 1975 ukrene čim več za 
hitrejši razvoj zelo siromašnih občin na sevem 
republike. Prevelike razlike med posameznimi 
predeli niso več vzdržne. Narodni dohodek v 
Budvi in v Herceg Novem je skoraj desetkrat 
večji kot v občinah Plav, Rožaje, Plužine, 
Savnik ali v nekaterih drugih občinah severne 
Čme Gore. Predstavniki nerazvitih občin vztra
jajo, da uresničijo sklepe druge republiške kon
ference ZK o hitrejšem razvoju siromašnih 
krajev republike.

Trenutno dobiva okrog polovica občin repu
bliško dotacijo za potrebe šolstva, zdravstva in 
podobno. Predstavniki manj razvitih predelov 
predlagajo kot poroštvo za hitrejši razvoj usta
novitev posebnega republiškega sklada. Pred
sednik republiškega izvršnega sveta dr. Žarko 
Bulajić je na nedavni seji izvršilnih oi^anov 
družbeno političnih organizacij med dmgim 
izjavil, da mora razvoj nerazvitih območij izha
jati iz dokumenti ranili projektov, ki bodo jam
čili smotmost vloženili sredstev in prodajo pro
izvodov na tržišče.

„ZAMRZOVANJE*- 
TURISTIČNIH GRADENJ

Zaradi pomanjkanja denarja sc bo razvoj turizma v 
naslednjih Štirih letih „umiril“ . Turizem pa je gospo
darska panoga, ki jc v preteklih letih močno presegla 
predvideni razvoj. Vse to bo vplivalo, na zakasnitev 
ostvaritve projekta „Južni Jadran“ , ki predvideva, da 
bi leta 1990 razpolagala Crna gora z 200 tisoč ležišči v 
hotelih, počitniških domovih, kampih in ostalih 
objektih družbenega sektorja. Večji del tega projekta 
naj bi bil uresničen do leta 1975. Danes ima Cma gora 
55 tisoč ležišč, polovico tega v družbenem sektorju. 
Za letos računajo 750 tisoč domačih in tujih turistov, 
to pa naj bi pomenilo 35 milijonov dolarjev deviznega 
priliva.

NAKLONJENOST MEDREPUBLIŠKEMU 
GOSPODARSKEMU SODELOVANJU

Sodelovanje čmogorsk»^a gospodarstva z delovnimi 
organizacijami izven republike je znatno boljše kot so
delovanje med gospodarskimi organizacijami znotraj 
rcpublike. Najprej so se združili rudniki cinka in svinca 
v Mojkovcu s Trepčo v Kosovski Mitroviči. Proizvod
nja bentonita .,l‘etrovac“ jc šla skupaj z bt'ograjskim 
podjetjem „llempro“ . Ribiška industrija „Bijela“ se je 
priključila kmetijskemu kombinatu „Beograd", „Criio- 
gorka“ v Bijelem Polju seje integrirala s prehrambenim 
kombinatom „Budimka“ v Užički Požegi, kmetijsko 
posestvo v llcrceg Novem jc prav tako v sklopu kombi
nata „Beograd**. Železniško transportno podjetje Tito-, 
grad jc pri 2l'P  Beograd, Transportno podjetje 
„Tranšped** Ivangrad je vključeno v Avtotransportno 
|X)djelje Cačak, tovarna radiatorjev v Diuiilovgradu jc

obrat „Energoinvesta** iz Sarajeva, prav tako pa so 
izvedli združitev trgovskega podjetja „Titograd** z bla
govno hišo „Beograd**. Druga trgovska podjetja iz 
Titograda in Nikšiča so se združila s trgovskim pod
jetjem „Ateks** v Beogradu. Našteli bi lahko še nekaj 
integracij v bančništvu. Dana je pobuda za integracijo 
nikšičke železarne z Zenico, ladjedelnico ,,Bijela** v 
Herceg Novem z ladjedelnico ,,Jadranbrod**, nikšički 
„Javorak** naj bi se združil s „Slovenijalesom** itd.

Vse navedeno nedvomno govori o črnogorski gospo
darski odprtosti. Predsednik CK ZK Črne gore Veselin 
Djuranovič je pred nedavnim izjavil, da so od časa do 
časa lansirane v javnosti ocene o nekakšnem, „zapi
ranju republike**, kar je moč slišati tudi na nekaterih 
sestankih ZK. Po mnenju Djuranovića so take ocene 
posledica nepoznavanja stvarnosti ali pa so podane z 
določenimi političnimi nameni.

Po oceni Djuranovića je gospodarska enakopravnost 
Cm e gore osnovno vprašanje boja za v vsem enako
vredno mesto v jugoslovanskih razmerah. Napori v 
smeri gospodarskega združevanja v Cm i gori in pa poli
tika ZK v tej republiki kažejo, po katerih poteh bi 
morali graditi vezi v odnosih med jugoslovanskimi 
narodi.

DOSLEJ NAJVEČJI USPEHI 
-  V TURIZMU

Med vsemi gospodarskimi vejami Cm e gore je bil v 
zadnjih letih pač najbolj uspešen turizem. Sorazmerno 
mlada gospodarska panoga je dosegla tolikšen razvoj, 
da lahko danes predstavlja osnovno orientacijo hitrej
šega razvoja celotne republike. Pred petimi, šestimi leti 
je bilo v črnogorskem Primorju vsega 8 tisoč ležišč v 
družbenem sektorju, čeprav je znano, da je južni del 
Jadrana od Igala do Ulcinja najlepši na vsej obali.

To je bil razlog, da so leta 1966 pričeli s prvimi 
večjimi investicijami. Zgradili so na desetine novih 
hotelov, tako da so dosegli 30 tisoč ležišč v hotelih, 
prav toliko ležišč pa je na razpolago pri zasebnikih. 
Turizem je silovito pripomogel k razvoju primor>ikih 
občin, med katerimi so nekatere (Budva, Herceg Novi) 
dosegle višji narodni dohodek na prebivalca kot v repu
bliki Sloveniji.

Čeprav trejiutno ni dovolj sredstev, se C m a gora 
turizmu ne namerava odpovedati. S tem, daje projekt 
,,Južni Jadran** uzakonjen, je tudi rečeno, daje v daljši 
perspektivi ostvarljiv, čeprav ni mogoče računati na 
sredstva republike iz že opisanih razlogov, pač pa je za 
ta predel jadranske obale vedno večje zanimanje v 
ostdih republikah. Niso pa izključeni tudi krediti iz 
mednarodnih virov.

IVO POPOVIČ

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA BOSNA IN H E R C E G O V I N A

Bosansko-hercegovski »recept«

Zmanjšane investicije, nizka akumula- 
tivnost gospodarstva, odstopanje od 
reforme in tudi subjektivne slal^sti, to so 
osnovni razlogi zaostajanja Bosne in Her
cegovine po letu 1956.

Investicije do leta 1956 v bazično industrijo. 
Iz strateških razlogov so nastajale tovarne 
„bogu za hrbtom“ , ki so danes svojevrsten pro
blem ne Jugoslavije, temveč Bosne in Herce
govine. Čim je bilo uzakcMijeno načelo tržišča, 
so bile te tovarne, grajene v planinskih predelih, 
brez prometnih zvez, v izredno težavnem polo
žaju.

Naslednji razlog zaostajanja BiH je v spre
membi strukture investicij. V drugi polovici 
šestdesetih let je dobila prvenstvo predelovalna 
in terciarna dejavnost, zmanjšale pa so se inve
sticije v bazično in energetsko gospodarstvo, ki 
pa je v BiH prevladovala. Politika depresivnih 
cen in stalne modernizacije proizvodnje, ki so 
krčile število zaposlenih, so pomenile za to 
industrijo vedno nižjo akumulativnost. Primanj
kovalo pa je tudi strokovnjakov. Vendar, naj
večji „krivec“ je bil sistem, ki je onemogočal, 
da bi bosensko-hercegovska industrija nadalje
vala svoj razvoj z lastnimi silami.

Gospodarska reforma je ponujala boljše 
dneve bazično-energetski industriji, toda julij 
1965 je izenačil pogoje gospodarjenja med pre
delovalno in surovinsko industrijo. Tako je 
surovinska industrija ostala skoraj brez izjeme 
na istem mestu kot ob pričetku reforme.

VEDNO NA PLAČNEM SEZNAMU 
ZVEZNEGA SKLADA ZA POMOČ

BiH je bila skupaj s Kosovim, Čmo goro in 
Makedonijo vedno na seznamu zveznega sklada 
za pomoč nerazvitim republikam. Čeprav pred
stavlja Bosna in Hercegovina polovico neraz
vitega območja Jugoslavije, je dobivala po ne
kakšni računici le 30,7 odst. sredstev omenje
nega sklada. Tako je bila BiH vedno oško
dovana.

BiH je vkljub vsemu vztrajno vlagala v razvoj 
svoje bazične industrije, saj je bila po zveznih 
planih glavni dobavitelj predelovalne industrije
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Z gradnje železniške proge Beograd—Rar pri Mojkovcu

________________ ) K_________________

z reprodukcijskim materialom in p d fabrikati. 
Na ta način je iz republike odtekalo letno okrog 
500 milijonov dinarjev.

Če bi vsa sredstva preusmerili namesto v ba
zično v predelovalno industrijo, bi bilo danes 
zaostajanje BiH, v primerjavi z dmgim i republi
kami, mnogo bolj blago. Res je, da bi v tem 
primeru imela Jugoslavija več tovarn potroš
niškega blaga, pa tudi neskladje med bazično in 
predelovalno industrijo bi bilo večje.

Računajo, da naj bi ostala BiH tudi naprej na 
tem razvojnem konceptu, računajo pa tudi na 
to. da se bodo do leta 1975 razmere za bazično 
industrijo spremenile njej v prid. Od skupno 4 
milijard dinarjev, ki naj bi jih dobili iz sklada za 
r;i/voj, naj bi bilo potrošenih največ sredstev za 
čm o in barvno metalurgijo in za elektro
gospodarstvo.

1850 KILOMETROV 
ASFALTNIH CEST

Ni dvoma, da je dosedanji največji bosensko- 
hercegovski uspeh 1850 km asfaltnih cest. Kot 
je znano, je BiH prva iznašla „recept“ za zbira
nje sredstev za gradnjo cest. Razpisdi so ljudsko 
posojilo, ki naj bi omogočilo 1850 km asfalta. 
Do konca letošnjega leta bodo zgradili 1850 
kilometrov. S tem je dosežen dvojni učinek: 
možnosti za večjo povezanost gospodarstva, 
večjo ceno pa so s tem dobili tudi nekateri 
mrtvi kapitali -  prirodna bogastva, kakor tudi 
nekatere tovarne, ki so bile grajene v nepri
stopnih planinskih predelih.

Poleg „Energoinvesta**, ki pa ni samo bosensko- 
hercegovski, marveč gigant jugoslovanskih razsežnosti, 
sta v zadnjih petih letih nastali še dve močni gospo
darski korporaciji lesne in kovinskopredelovalne indu
strije. To sta UNIS in „Sipad**, ki sta na najboljši poti, 
da s svojim poslovnim okvirjem prestopita repubhške 
meje.

Omenjene tri gospodarske organizacije -  zraven pa 
še nekaj manjših -  so postale osnovni nosilec gospo
darskega napredka republike. Da je tako, kaže po
datek, da v vseh 27 povojnih letih BiH ni uspela izbolj
šati izkoriščenosti zalog boksita, pač pa bo to  do
seženo v naslednjih štirih letih z industrijskim kom
pleksom Zvornik -  Vlasenica -  Srebrenica in z alumi
nijskim kombinatom v Mostarju. Pred nedavnim je 
sklenil „Energoinvsst** pogodbo za 35 milijonov dolar
jev posojila s francosko firmo „Pechine** za mostarsko 
elektrolizo, medtem ko je bilo za nekatere druge 
objekte sklenjenih doslej za 200 milijonov dolarjev 
inozemskih posojil. V zvomiško-vlaseniškem indu
strijskem bazenu, ki bo stal približno 230 milijonov 
dolaijev, bo dobilo zaposlitev okrog 12 tisoč delavcev. 
To hkrati pomeni tudi ureditev razvoja srednjedrinske 
regije.

Rudarsko metalurški kombinat Zenica seje postavil 
na lastne noge. Ob odkritju bogatih ležišč železove 
rude naj bi tukaj nastala največja jugoslovanska žele
zarna in tako bi črtali s seznama nerazvitih tudi to 
regijo. Unis, „Sipad** in še nekatera druga podjetja so v 
zadnjem času dosegla tolikšen razvoj, da lahko konku
renčno nastopajo na mednarodni borzi kapitala.

Velika podjetja so nosilci razvoja celotne republike. 
V 48 skrajno nerazvitih občinali gradijo 40 večjih in 
manjših obratov.

SKUPNO, NE PA TUDI 
ENOTNO TRŽIŠČE

Težko je govoriti o medrepubliškem sodelovanju, ko 
še nimamo jugoslovanskega koncepta razvoja in k 
temu pripadajočega instrumentarija, ko je naše tržišče 
zgolj skupno, ne pa tudi enotno.

To čutijo najbolj gospodarstveniki, ki hodijo od vrat 
do vrat družbeno političnih skupnosti, zahtevajoč 
dovoljenje, ki je sicer zajamčeno z zakonom: svoboden 
promet blaga, delovne sile in kapitala na enotnem 
jugoslovanskem tržišču. Delovne organizacije pogosto
krat želijo pri svoji ekspanziji prekoračiti republiške 
meje, pa jim to preprečujejo družbeno politične skup
nosti ali pa občine, za katere želijo, da bi jih razvijali. 
Okrog 90 takšnih iniciativ propada na meji republike, 
zato je za novinarja nehvaležno „inventarizirati** pro
padle iniciative, o katerih se po 21. zasedanju pred
sedstva ZKJ sicer redkeje, vendar še vedno govori v 
smislu zaokroževanja takoimenovanih ..nacionalnih 
ekonomij** in ustvarjanja „nacionalnih** tržišč v okviru 
enotnega jugoslovanskega ti^žišča. V elektro
gospodarstvu se združujejo v enotne sisteme cele 
države, pri nas pa ustvarjamo republiške sisteme, kijih 
modema ekonomija ne prenaša. To pa ima za posle
dico, da plačujemo električni tok deset ali petnajst par 
dražje, čeprav bi lahko znašala ta podražitev le pet par. 
(jradimo elektrarne za nafto, ki jo uvažamo in po
dobno. To niso rešitve za ureihtevenol.iega tržišča.

BiH kot surovinsko območje jc bila vezana na 
gospodar.tvo drugih jugoslovanskih republik. Struk
tura gospodarstva te republike zahteva, da bo pobud
nik medrepubliškega sodelovanja. Toda težko je l>ili 
pobudnik v razmerah našega bolj skupnega kot onol 
nega tržišča. Izkušnje kažejo, da je bilo v preteklih 
letih težje pridobiti kapital iz sosednih republik kol iz 
tujine. Cenui lorej pol)uda, ko pa vemo, ila ne moie 
priti do njene financnc realizacije?

Pa viMularle, pobude so ludi s strani Bosne in Herce
govine. Poleg ,.l iK'rgoinvesta*' so tudi nekatera druga 
podjetja poskušala preiti republiške meje. Naj opie- 
nimo samo primer, da se bo morala predelovalna indu
strija. ki ji bo onemogočeno zaradi uravnovešenja 
zunanjetrgovinske plačilne bilance uvažanje surovin, 
nujno srečati /. domačo bazično industrijo, v katero 
naj bi vlagala svoj kapital.

I)ru>-’i primer je formiranje samouprav:)-j-a sklada /a  
iiradnjo clcktrocnergeLskili kapac.'.ei. lo  polniilo so 
ilali nekalen proi/vajaki elekIričiK'L’a loka v Bill, vci- 
jelno pa jim bo šU» na roko ci'Iohu) v leki rogospo- 
datslvo republike.

SLA\ KO S l ANK’
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industrija obutve
NOVO MESTO

Delovnim ljudem in poslovnim prijateljem čestitamo za 
praznik!

c
zdravilišče

Toplice
Osnutek predloga ureditve kandijskega križišča z novo banko, ki ga pripravlja dipl. ing. arh. Marjan Lapajne

'BAZEI\II*RESTAVRACUE*KAVARNE*BAR*BAZ

PODJETJE 
DOMINVEST 
NOVO MESTO

k o lek tiv i

•  upravlja s stanovanji in poslovnimi prostori v družbeni lasti
•  izdeluje urbanistično in lokacijsko dokumentacijo
•  komunalno ureja in oddaja stavbna zemljišča
•  izdeluje načrte za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, industrij-
•  skih in drugih objektov
•  opravlja gradbeni nadzor in druge investicijske posle
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SKUPŠČINA OBČINE

RIBNICA
Občinski sindikalni 
svet
Občinska 
konferenca ZKS 
Občinska 
konferenca SZDL 
Občinski odbor 
ZZB NOV
Občinski komite ZMS
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Za praznike obiščite na§e obrate
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Prvi maj danes in včasih: v besedali slovensiciti nagrajencev OF Jožeta Plavca in Janeza Ovna ter v staviciii 
otrol< tretjega razreda osnovne šole v Škocjanu: osemnajstih učencev, starih po devet let

Prvi maj še vedno ni samo praznik cvetja in brezskrbnih izletov, 
še vedno teče boj za uveljavitev poštenega dela, celo v tako sociali
stični deželi, kot je naša! Mineva 31 let od ustanovitve Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda, 86 let od prvega praznovanja prvega 
maja. Koliko rodov je že proslavljalo eno in drugo, za nas tako 
pomembno obletnico? In koliko rodov bo moralo še počakati, da 
bo praznik dela res plemenit praznik enakosti, zapisane v tistih 
u s o ^ ih  dneh krvavega boja od leta enainštiridesetega naprej, praz
nik enakosti, zapisane v pravicah in dolžnostih delovnih ljudi Jugo
slavije, zbranih v naši novi ustavi.

Chicago

Kje so že tiste prvomajske 
ure leta 1886! Kje so že spo
mini na tiste usodne strele ame
riških policajev, izstreljene na 
stavkajoče delavce. Kako ne
navadno in simbolično hkrati 
je, da so prav v Chicagu, v me
stu sredi Amerike, države torej, 
ki se ima za najbolj svobodno 
med svobodnimi, padle prve 
žrtve za delavski praznik. StreU 
so presekali nit življenja šeste
rici stavkujočih in v sodnem 
procesu so potem še peterico 
obsodili na smrt. Koliko podob
nih st\'ari smo potem podoživ
ljali v gnusni resničnosti pred
vojne Jugoslavije? Vsi tisti 
trpeči, obsojeni in preganjani 
delavci in kmetje, ki so z upor
no dvignjeno ^avo praznovali 
svoj praznik oblastem in posta
vam navkljub, lahko povedo 
bridke resnice. Resnice, kakršne 
so pripovedovali revolucionarji 
na prvih straneh časopisov ali v 
svojih spominih, resnice, ka
kršne so pripovedovali brezimni 
delavci in kmetje svojim otro
kom ali vnukom. Vse te resnice 
so enako pomembne za naš da
našnji prvi maj.

Zato je prav, da se jih spom
nimo vsaj ob teh dneh spomina 
na nekdanjo borbo in na današ

nji čas, kjer je potrebna borba 
za znanje in za delo.

Očetje in sinovi

Prvi rod praznujočih v svo
bodno plapolajočih zastavah so 
bih tudi otroci revolucionaijev, 
borcev za osvoboditev in borcev 
za svobodno praznovanje prve
ga maja.

Drugi rod praznuje danes, 27 
let po osvoboditvi: to so otroci 
otrok, vnuki nekdanjih revolu
cionarjev, otroci očetov, ki so 
gradili socializem . . .

Kakšen je njihov prvi maj? 
Tretji razred osnovne šole v 
Škocjanu. Nova šola, na refe
rendumu v novomeški občini se 
bomo v naslednjih dneh odlo
čali še za več takih šol s sodob
nim poukom. Prostome učil
nice, velika in svetla okna. Son
ce v prebujajoči se naravi, če
bele na razcvete lili češnjah . . .

V razredu pa 18 kuštravih 
glavic. Tretji razred, devetletni 
otroci. Tovarišica vprašaf na
pišite karkoli, kar mislite ali ču
tite ob besedah prvi maj. „Ste 
razumeli, otroci? “ ponovi 
skrbno, ta hči očeta, prvi rod 
praznujočih v svobodi. In dmgi 
rod pokima, prime za svinčnike 
in na bele liste papirja piše, kar

misli o prvem maju. Dve besedi, 
stavek, dva stavka ali t r i . .  .

Kaj misli ta drugi rod?
Kaj čuti ob dveh besedah: 

prvi maj?
Kaj jim, v otroški razigra

nosti otrok, v brezskrbnosti da
našnjega trenutka, pomeni prvi 
maj? Kaj bodo zapisali v teh 
nekaj minutah?

Ne vedo, daje življenje njiho
vim dedom prav ob takih preiz
kušnjah pisalo romane, delalo iz 
običajnih ljudi z majhnimi sre
čami, vsakdanjimi problemi in 
skrbmi — junake.

Eni napišejo takoj. Drugi gri
zejo svinčnike, težko jim gre 
misel iz srca na papir.

Tovarišica gleda, pomaga, če 
je potrebno, da misel steče.

Prvi maj.

Besede 
iz spominov

In kaj je življenje in kaj je 
smrt? Kako preprosta odloči
tev v tistih bumUi časih, kako 
preprosto zapisana v Županči
čevih verzih.

Kako je lani, nekaj tednov 
pred smrtjo, rekel španski borec 
Miha Počrvina: „Takrat ni bilo 
kaj razmišljati, odločitev je bila 
lahko samo ena. Kako ponosni 
smo bili, če smo za prvi maj do
bro namikastili frankovce. Ali 
če smo obesili visoko v zvonik 
vaške cerkve rdečo zastavo!“

Kako pripoveduje Daki? 
Kako so govorili vsi tisti, ki so 
že umrh, izčrpani od naporov? 
Kako pravijo tisti, ki še lahko 
povedo o drobnih človeških tre
nutkih sreče, o velikem zmago
slavju?

PRIZNANJE OSVOBODILNE FRONTE:

Rudarsko vcepljen prvi maj
Janez Oven-Janče Iz Trebnjega: »Posebno mi je ostal v spominu 

prvi maj 1944 nad Kriško vasjo. Veiil( miting, rajanje . . . «

Janez Oven-Janče, rudarjev 
sin iz Moravč pri Gabrovki. Ro
jen leta 1925. Letos, 27 let po 
osvoboditvi, dobiva priznanje 
slovenskega ljudstva: navado
01 .

Njegova privrženost delavske
mu gibanju, rdečemu praporju 
in zastavam prvega maja se je ko
vala v težkih očetovih prviz- 
kuSnjah v trboveljskem rudniku. 
Globoko pod zemljo, s kram
pom v roKi, posejani z žuhi, v 
črnem praliu in kalni vodi oče ni 
izbiral odločitve. Trbovlje so 
praznovale prvi maj, četudi so 
pivpovedali shode, čeprav so de- 
lavtx* tepli in zapirali. Ovnov oče 
je bil me tistimi, ki so šli prvega 
maja na ulice z zastavami v 
rokah, z vzkliki na ustnicah.

„Prvi maj je imel Širok odmev 
tudi v našem koncu, saj so bili 
mnogi rudarji, mnogi so hodih 
na šihte z Mi me ali iz Šent
ruperta," se spominja tistih 
predvojnih časov in prvih spomi
nov na prvi praznik delavcev.

Zc iz otroških let je toa-j Ja
nezu Ovnu prvi maj v krvi. Vce
pil mu ga je oče rudar . *..

,,Med vojno smo v partizanih 
vedno praznovali. Odvisno je 
bilo kajpak od tega, če smo bili 
na položajih, če smo sc borili s 
sovražnikom ali pa čc je bilo za
tišje, če smo imeli čas. Takrat so 
sc kulturniki našega Zahodno- 
dolenjskcga odreda, TomSčcve 
12. brigade in Dok;njskega odiv- 
da, kjer sem bil med partizani, 
ivs izkazali.

Posebno mije ostal v spominu 
prvi maj nad Kriško vasjo. To je 
bilo, sodim, leta 1944. Zelo ve- 
hk miting je bil. Borci, aktivisti 
in prebivalci okoliških vasi so 
prišli. Politkomisar je govoril o 
pomenu praznovanja, kulturniki 
so pripravili več skečov, ki so se 
jim gledalci od srca nasmejali. 
Oglasila se je partizanska pesem, 
harmonika je zaigrala. Končalo 
se je s splošnim ljudskim vt*se- 
Ijem, z rajanjem, ki je s ponosom 
in z upanjem napolnilo vsa 
srca . . .

Tak je bil prvi maj takrat, 
med vojno. Takrat, ko so še po
kale puške, ko je bila borba za 
svobodo .še srdita.

In današnji prvi maj? Takoj 
po vojni, bi rekel, smo ga dobro 
proslavljali. Tudi kmečko pre- 
ijivalstvo ni delalo, vsi so slavili. 
To je bil res praznik! To bi mo
ral še vedno biti praznik delavca 
in kmeta, našega človeka -  sa
moupravljavca.

To bi moralo biti resnično 
praznovanje delovnili ljudi, ma
nifestacija v pravem pomenu be
sede. 2al se danes dogaja, da 
večina ljudi vidi le tri proste dni, 
tri rdeče zapisane datume v ko
ledarju . . .

Manjka tovarištva, ljudje se 
zapirajo v vikende, potujejo z 
avtomobili, se cepijo na majhne 
skupine. Morda je tako tudi 
zato, ker 50 se sindikati premalo 
zavzAjli za praznovanje, ker so 
vajeti nekako izpustili iz rok, ker 
ne skrbe več tako za množična 
zborovanja, za množične prvo
majske shode, kot je bilo to 
nekoč. Najbrž tudi ni več pravih 
organizatorjev. Ampak lepo bi 
bilo, ko bi spet praznovali tako, 
kot smo praznovali nekoč. 
Tako, kot smo praznovali takrat 
pred vojno ali v partizanih. Ta
krat, ko so bila rajanja, ko so sc 
ljudje nasmejali skečem, ko so 
ploskali in se veselili."

Taka je beseda letošnjega na
grajenca Janeza-Jančeta Ovna, 
47-letnega prebivalca Trebnjega.

PRIZNANJE OSVOBODILNE FRONTE:

»Za dobrine smo se borili«
Jože Plaveč, letos 60-letnik: »Kakšen je bil nekdanji in kakšen je 
današnji prvi maj? Harmonika in pesem, govor in ples. Rajanje...«

tingi! Rusi so na frontah napre
dovali, borbena morala je rasla. 
Skojevci so pripravljali miting:, 
veš, kako je bilo tiste čase: har
monika in pesem, govor in ples. 
Rajanje. Malo je bilo potrebno 
za človekovo veselje . .  .

Naslednje leto, 1944, tako se 
mi zdi, smo prvi maj doživljali 
na položajih. Ce me spomin ne 
vara, smo bili nekje v bližini No
vega mesta. Borci pač nismo 
imeli posebnega časa za prazno
vanje, vedeli pa smo, da se bliža 
konec in nemški zlom. To je bilo 
čutiti v zraku. Zato je bilo tudi 
razpoloženje boljše.

Naslednjega prvega maja, zad
njega v vojni, smo bili spet na 
pohodu. Iz roških Crmošnjic 
smo se premikali proti Kočevju 
in Ljubljani. Takrat, no, takrat 
je bil slovesen občutek -  vsi 
smo vedeli, vsi smo šteli dneve, 
morda samo še ure do resnič
nega konca. . .

Prvi maj, ki m ije najbolj ostal 
v spominu. To so bili prvomajski 
prazniki po osvoboditvi. Tistega 
prvega leta graditve. Beseda ma
nifestacija morda še najbolje 
opiše, kaj se je dogajalo takrat. 
Morebiti smo prvi maj takoj po 
vojni res bolj slovesno pro
slavljali kot danes.

Borih pa smo se vedno za to, 
da bi imeli v naši samoupravni 
družbi delavci čimveč material
nih dobrin. V tem je morda tudi 
smisel današnjega praznovanja. 
Borili smo se za dobrine in zdaj, 
po dobrih 25 letih, lahko re
čemo: uspelo nam je! In to ni 
majhen uspeh v tako kratkem 
obdobju. Čeprav ne gre še vse 
kot po maslu, moramo priznati 
napredek. In napredek, to je ra
zumljivo, prinaša tudi spre
membe. Spremembe tudi v na
činu praznovanja. In ker smo se 
za napredek borili, potem mora 
biti tudi nov način praznovanja 
prvega maja nekako razumljiv. 
Čeprav je tudi res, daje mnogim 
žal za tisto prvomajsko zagna
nostjo, za tistimi tovarištomi 
praznovanji v prvih letih po 
osvobodi tvi.“

Tako govori Jože Plaveč, le
tošnji nagrajenec z republiškim 
priznanjem OF.

Jože Plaveč bo decembra letos 
star 60 let. Novomeščan ali Belo
kranjec? Bržkone eno in dru
go, človek s srcem, ki je zasidra
no v tej dolenjski zemlji, v lju
deh, ki živijo tod. V ljudeh, ki 
živijo na strmih pobočjih Gor
jancev, na košenicah in pod stre
ho tovarn, ki jim vse večji kos 
kruha režejo in odrežejo.

Kako so se spremenili časi od 
tistega viharnega dvainštiridese
tega, kajne? Od takrat, ko je 
prišel iz tujine nazaj v Belo kra
jino. Te dni Jože Plaveč gotovo 
spet premišlja o tistih časih po
sameznikove in narodove odlo
čitve. Te dni, ko slavi: slovenski 
narod mu je pripel na prsi repub
liško odlikovanje, slovensko pri
znanje OF.

„Do septembra 1943 sem de
lal na terenu," pripoveduje, ,,v 
terenskem odboru OF in v na
rodni zaščiti. Potem sem šel v

15. brigado in v 7. korpus, v nje
gov zaščitni bataljon. Hudo smo 
se tolkli. Najbolj je pokalo po 
Suhi krajini, okrog Dobrega- 
polja, na Ilovi gori, pa okrog 
Ozlja na onem bregu K o^e, po 
Vivodini in okrog Netretiča," se 
spominja partizanskih dni.

Njegovi spomini na prvi maj, 
tisti m ih spomini, ki se prižgo v 
srcu kot topel plamenček, ki 
ogreje človeka, čeprav ne daje 
ognja?

„Okrog Badovinca, na Selih in 
tam okrog sovražnik nikoli ni 
imel prave oblasti. Nikoli: vdiral 
je, a ozemlje okupirati ni mogel. 
Moji spomini na prvi maj v tistih 
časih? No, mislim, da bi laže 
pripovedoval o borbi za učvrsti
tev Osvobodilne fronte. 1942. 
leto je bilo pri nas leto borbe za 
popolno enotnost ljudstva, za 
enotnost misli in dejanj. Nasled
nje leto pa, takrat pa so bili mi-

Kako zaneseno vsi pripove
dujejo o prvem maju!

Vsi: od kurjača na lokomo
tivi, od rudarja, ki pod zemljo 
koplje črno zlato, od delavca za 
strojem v fabriki -  do kmeta, 
ki priganja sebe in konja in plug 
na njivi, do vinogradnika, ki 
koplje vinograd, do živinorejca, 
ki ljubeče žene vole na 
vodo . . .

Misli iz srca

Spet se vračamo v škocjan
sko šolo.

Kaj so n ^ isa li otroci?
Tretji razred, po devet Ićt 

imajo!
Štefka: Prvi maj je praznik 

dela, zato ga proslavljamo brez 
dela in gremo na izlete. Dan je 
sončen, vse je v cvetju . . .

Milan: Za prvi maj plapolajo 
zastave . . .

Jožica: Prvi maj je svečan 
praznik vseh dclavcev . . .

France: Za prvi maj imamo 
proslavo . . .

Bojan: Ko je bil prvi maj, je 
sijalo sonce . . .

Tončka: Ob prvem maju
praznujejo vsi ljudje. Vsi se ve
selimo prvega maja. Prvega maja 
imamo otroci proslavo v šoli. 
Ob prvem maju smo otroci ve
seli . . .

Jože: Prvi maj proslav
ljamo . . .

Tone: Za prvi maj sije
sonce . . .

Slavko: Takrat vsi praznu
jejo . . . .

Martina: Na prvi maj imamo 
otroci proslavo. Lansko leto 
smo prvega maja nastopali. . .

Stanko: Takrat vsi delavci 
praznujejo prvi maj . .  .

Zvonko: Prvega maja naše 
mamice in očetje praznu
jejo . . .

Dušan: Prvi maj je praznik 
dela . . .

Ivanka: Za prvi maj cveti 
drevje, vse zeleni. . .

Drago: Vsi se veselimo prve
ga m aja . . .

Darko: Takrat se prebudi vsa 
narava. Tisti dan praznujejo vsi 
delavci . . .

Tone: Ob prvem maju sije 
sonce . . .

Drago: Takrat naše mamice 
in očetje praznujejo praznik 
dela. Praznujejo zato, ker jim ni 
potrebno dela ti. . .

Naš prvi maj!

Tako zapišejo ti otroci: iskre
no in neposredno. O soncu, o 
proslavah, o dneh brez dela, o 
cvetju in zelenju.

Za trikrat pt) osem ur so sc 
borili stavkajoči takrat v Chica
gu. Za osem ur dela, za osem ur 
kulture in za osem ur počitka.

Danes, 86 let po tistem 
prvem prazniku prvega maja, 
smo pri nas, v samoupravni in 
socialistični Jugoslaviji, uresni
čili že dobršen del treh osmič. 
Dela, kulture in počitka.

Kljub temu revolucija še tra
ja: revolucija /a  boljše delo, /a 
boljše delovne pogoje, za bolj

kvalitetno delo. Letos še pose
bej, ko smo leto proglasili za 
„leto kvalitete“ . Naj bo tudi 
delo kvalitetno, potem bo praz
novanje še slajše.

Revolucija mora trajati tudi v 
kulturi: niso še vsem dostopne 
kulturne dobrine, ne morejo še 
vsi v gledališče ali v kino. Mnogi 
še preradi delijo kulturo na dve 
kulturi: na kulturo za izbrance 
in na kulturo za vse druge. Kul
turne skupnosti imajo še mnogo
-  dela!

In tudi počitek ni še za vse 
počitek Mnogi so še, ki po 
enem šihtu narede še drugega, 
ki po osmih urah dela delajo še 
osem ur. Matere — delavke in 
gospodinje. Očetje — delavci in 
kmetje, polproletarci. Tudi v 
počitku boiha še traja. Potru
diti se bomo morali, da bomo v 
osmih urah vsem lahko zagoto
vili tako plačano delo, da ne bo 
treba nikomur več delati še po
tem — za obstoj. Potem bo naš 
prvi maj še bolj prazničen.

V naporu borbe je bila vse
bina dela bolj otipljiva. Misel pa 
tudi danes, v naporu dela zlah
ka najde dovolj vsebine za delo. 
Za to, da bodo vsi ljudje res de
ležni trikrat po osem ur: osem 
ur dela, osem ur kulture in 
osem ur počitka. Potem bomo 
res socialistična in samoupravna 
država!

Država, ki s ponosom praz
nuje svoj delavski praznik!

Svoj prvi maj: v veselju, 
cvetju, m ladosti. . .

Besedilo in sliki: 
JOŽESPLICHAL
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SAMOKOLNICE IN KRAMPE SO ZAMENJALI STROJI
Cestno podjetje Novo mesto, ki jc 

bilo ustanovljeno 1. januaija 1962 
na podlagi temeljnega zakona o jav
nih cestah in zakona o cestnih pod
jetjih z odločbo izvršnega sveta SRS 
v sporazumu z okrajnima ljudskima 
odboroma Novo mesto in Ljubljana, 
jc letos praznovalo deseto obletnico 
obstoja.

Ob ustanovitvi jc bil določen 
glavni poslovni picdmet podjetja: 
upravljanje, vzdrževanje in moderni
zacija ter rekonstrukcija cest I., II. 
in III. reda na območju občin Novo 
mesto, Metlika, Črnomelj, Trebnje, 
Sevnica, Krško, Brcžice, Kočevje in 
Ribnica.

V zvezi s to dejavnostjo podjetja 
so se razvijale tudi vzporedfte dejav
nosti: proizvodnja in transport gra
moza in drugih gradbenih mate
rialov, proizvodnja asfaltnih mas, 
predelava lesa, obratovanje servisnih 
delavnic za vzdrževanje strojev in 
vozil, projektiranje, asfaltiranje 
izvencestnih površin itd.

SKOKOVIT RAZVOJ 
MEHANIZACIJE 

IN NALOŽB
V OBJEKTE

Ob ustanovitvi podjetja je bila 
vrednost osnovnih sredstev
6,815.724 novih dinaijev, ki pa so 
imela nizko uporabno vrednost, ker 
so bila že močno izrabljena. Po kon
čani gradnji avtomobilske ceste sq 
dobili nekiy rabljene mehanizacije, 
ki je tvorila osnovo za nadaljnje iz
polnjevanje strojnega parka. V de
setletnem obodbju je bilo vloženih v 
osnovna sredstva 22 milijonov last
nih sredstev. S tem denarjem so na
bavili sodobno gradbeno mehaniza
cijo, kot so: asfaltne baze, flnišcrji, 
gredeiji, nakladalniki, valjaiji, kom- 
presoiji, drobilniki, tovorna vozila 
in drugo. Od večjih naložb velja 
omeniti zgraditev sodobnega obrata 
v Bučni vasi in asfaltno bazo z vsemi 
potrebnimi objekti v Drnovem pri 
Krškem.

Objekt v Bučni vasi je urejen za 
poslovanje strojnega obrata in teren
skega obrata Novo mesto. Tam so 
urejene delavnice, garaže za vozila in 
stroje, skladišča za rezervne dck;, 
goriva iid. Celotna naložba je veljala

N«

»Leteči« France
I*'ranc Novak, cestni preglednik, 

doma z Mirne, je pri cestni službi že 
dvajset let. Največkrat ga srečamo 
na avtomobilski cesti med Bičem in 
Krakovskim gozdom, ko z rumenim 
citroenom kroži in išče morebitne 
napake pri signalizaciji ali na ce
stišču. Veliko napak lahko odstrani 
sam, če pu so večje, mu pomagajo 
dc lavci.

--K ak o  so počutite v tej službi?
.Jzredno mi je všeč. Tako sem se 

navadil na delo, da mi jc kar dolg
čas. če nisem v svojem citroenu. 
Dela ima/y k;ir precej, saj velik pro
met zahteva svoje. Zaslužki so se v 
zadnjem letu zelo zlioljšali, tako da 
se nimam kaj pritožiti. Vesel sem, 
da podjetje tako hitro napreduje, saj 
se spominjam skromnili začetkov 
pred dvajsetimi oziroma desetimi 
leti."

-  Kaj si želite /a  desetletnico?
,,Mojega citroena so tri zime 

dobro /delale, požria ga je sol. zato 
M želim nov avtomobil."

In še želja za ves kolektiv?
„Da bi dobro gospodarili!

več kot 4 milijone novih dinarjev.
V Drnovem je bila 1968 zgrajena 

asfaltna baza z zmogljivostjo 60 ton 
asfalta na uro, njena vrednost pa je 
l milijon 700.000 dinaijev. Poleg 
tega so UH zgrajeni še drugi objekti, 
ki sodijo k asfaltni bazi.

Vrednost osnovnih sredstev v 
podjetju je ob koncu 1971 znašala 
ite blizu 30 milijonov dinaijev.

V DESETIH LETIH 
ŠTIRIKRAT VEČ!
V zvezi z izpolnjevanjem stroj

nega parka in mehanizacije v pod
jetju se je povečeval tudi fizični 
obseg proizvodnje in siccr takole:

1962
1963
1964 
1965-
1966
1967
1968
1969
1970
1971

novih dinaijev 
9,444.607

14,675.030 
17,159.523 
14,665.587 
18,754.056 
24,806.533 
30,894.544 
38,848.576 
35,513.414 
39,816.912

Okrnjene samo- 
upravljalske 

pravice
Jože Križman, predsednik delav

skega sveta, je pri podjetju vse od 
ustanovitve, pri cestni službi pa se
demnajst let. Zaposlen je kot delo
vodja na obratu Cestnega podjetja v 
Trebnjem.

-  Kako ocenjujetc rast pod
jetja?

„V zadnjih letih smo dosegli izre
den razvoj. Spominjam sc, da smo 
pred desetimi leti delali vse z ro
kami, danes pa v veliki večini vsa 
dela opravijo stroji. Tehnološki po
stopek se je bistveno zboljšal, kako
vost dela pa jc verjetno tudi dosti 
boljša."

-  Kaj pa samoupravni odnosi?
„Samoupravni odnosi so se tudi

precej razvili, čeprav smo začeli pri 
nas s samoupravljanjem nekoliko 
kasneje kot drugi. Zadnje čase so 
nam samoupravIjalske pravice neko
liko okrnili. V mislih imam repub
liški zakon o javnih cestali, ki je 
povzročil precej vroče krvi. Ome
njeni zakon jc odvzel cestnim pod
jetjem pravico upravljanja z javnimi 
cestami prvega, drugega in tretjega 
reda. Glede cest prvega in drugega 
reda jc prenesel to pravico na repul> 
liško skupnost za ceste, medtem ko 
so za ceste tretjega reda pristojne 
občine. Vse kaže, daje  zakon v na
sprotju z ustavo, zato ne bo prenesel 
kritike."

-  Kako je z obveščanjem v pod
jetju?

„Boljše je, kot je bilo, čeprav so 
še vedno težave, saj smo raztepeni 
na vse konce in kraje. Osebno veliko 
dam na dobro obveščenost delavcev, 
ker se tako izognemo marsikaterim 
nevšečnostim."

-  Kaj pa kadri?
„Čeprav precej strokovnih kadrov 

šolamo v Ljubljani, nam jih še vedno 
primanjkuje. Občutek imam, da ne
katerim delo pri cestnem podjetju le 
smrdi."

STROJI 
SO NADOMESTILI 

UUDI
Uvajanjctnovih tehničnih dosež

kov v cestno službo je vplivalo tudi 
na zmanjševanje števila zaposlenih, 
ravno tako pa tudi na spremembo 
kvalifikacijske sestave zaposknih, ki 
se je v zadnjih letih bistveno spre
menila v korist kvalificiranih ka

drov. Jasno je, da so minili časi roč
nih delavcev: kjer se je le dalo, sojih 
žc nadomestili stroji. Vendar brez 
prisotnosti človeka tudi stroji ne 
morejo dati tistega, kar lahko.

L. 1962 je v podjetju bilo zapo
slenih 661 delavcev; od teh jih je 
bilo 319 nekvalificiranih: 1965 seje 
število zaposlenih zmanjšalo za 157, 
število nekvalificiranih delavcev pa 
celo za 180. Tri leta kasneje je bilo 
zaposlenih 490, nekvalificiranih de
lavcev pa je bilo še 142. Stanje 1.
1971 kaže, da je število zaposlenih 
padlo na 444; nekvalificiranih delav
cev pa je ostalo samo 38. Največji 
porast je opaziti pri kvalificiranih 
delavcih, saj jih je bilo 1962 180, 
deset let kasneje pa že 237.

V zvezi s hitrim razvojem, ki je 
narekoval tudi izobraževanje ka
drov, je podjetje skupaj z drugimi 
cestarji v Sloveniji ustanovilo izobra
ževalni center v Ljubljani pri Skup
nosti cestnih podjetij SR Slovenije.

Od ustanovitve izobraževalnega 
centra pa do danes so usposobili 10 
cestnih delovodij, 45 cestaijev, 49 
strojnikov, 6 gradbenih mineijcv, 9 
asfalterjev in 3 zidarje.

Za izobraževanje je bilo v obdob
ju 1962-1971 porabljenih 800.000 
dinaijev, pri čemer pa so upoštevani 
samo stroški izobraževanja brez

osebnih dohodkov delavcev. Ce bi 
upoštevali še osebne dohodke v času 
šolanja, bi se stroški povzpeli na bli
zu 2 milijona.

ZA DELOVNEGA 
ČLOVEKA

V Materadi ima podjetje v okviru 
Počitniške skupnosti Krško osem 
ležišč, v katerih v zadnjih letih pre
živi dopust 4 0 -5 0  delavccv in njiho
vih svojcev, poleg tega gre na re
kreativni dopust še 8 do 12 delav
cev. Na (lorj;incih imajo cestarsko 
hišo. kjer je 6 ležišč. V podjetju pa 
niso zadovoljni s številom tistih, ki 
izkoristijo dopust za počitek, kajti 
večina še vedno porabi dopust za 
delo doma.

Novomeško cestno podjetje je 
bilo organizator 1. letnili športnih 
iger delavccv cestnih podjetij Slo
venijo. Vsa leta od ustanovitve let
nih in zimskih športnih iger so ude
leženci teh koristnih športnih mani
festacij.

Sindikalna oiganizacija podjetja 
skrbi za obiskovanje bolnih članov 
kolektiva, ki jih “tudi primemo ob
dari. Vsako leto organizirajo tudi
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Asfalt prekriva 
dolenjske ceste

Leta 1962 je novomeško 
Cestno podjetje imelo v 
oskibi 1.092 kilometrov ma
kadamskih in asfaltnih cest 
I I I .  in lli. reda. Od tega jih 
je bilo asfaltiranih 200 kilo
metrov; čez deset let je ob
seg cest bil enak, asfaltiranih 
cest pa je bilo že 413 kilo
metrov.

Glede nanovo kategoriza
cijo je podjetju z letom 
1972 ostalo še 826 km cest, 
od teh je 450 km makadam
skih in 376 km asfaltnih.

obdaritev otrok za dedka Mraza, in 
zaključek poslovnega leta za vse za
poslene.

Za nakup stanovanj in kreditira
nje delavcev za obdobje 10 let jc 
bilo vloženih 4,^50.000 dinaijev.

SAMOUPRAVLJA
NJE V RAZVOJU
Ob ustanovitvi sta bila izvoljena 

delavski svet in upravni odbor za ce
lotno podjetje. S statutom iz leta 
1964 so poslovne enote dobile svoje 
svete, vendar so pravice bile zelo 
majhiK -  v glavnem jc šlo za pred
laganje in obveščanje.

Statut iz lanskega leta je postavil 
svete enot z določenim obsegom •sa
moupravnih pravic. Enote odločajo 
o sprejemanju in odpuščanju delav
cev in drugih pravicah iz delovnega 
razmoija. Enote ugotavljajo in delijo 
dohodek, ki ga ustvarijo s svojim de
lom. : i

Tone in njegov 
pomočnik

Strojnik Anton Šiško je pri Cest
nem podjetju deset let. Že devet let 
dela na gredeiju, ki se mu jc po
sebno priljubil. Menda jc Tone med 
tistimi delavci Cestnega podjetja, ki 
ima največ dela. Saj si res ne more
mo predstavljati ureditev cest brez 
tega sodobnega in izredno korist
nega stroja.

Trenutno dela Tono pri urejanju 
križtSča na Čatežu pri Brežicah, kjer 
bodo zgradili novo cesto, ki bo 
peljala na novi brežiški most; ob tej 
priložnosti sva se tudi pogovaijala.

-  Kako to, da ste zdržali toliko 
let na grederju?

„Marsikdo me je žc enako vpra
šal. 2e takoj od začetka sem bil iz
redno navdušen nad novim strojem, 
ki je v vseh zbujal posebno spošto
vanje. Leta so tekla, navadil som sc 
nanj, izredno me je ubogal, zato sva 
postala res prijatelja. Nikoli mi ne 
dela te?.av, zato se ne morem ločiti 
od njega."

-  Kaj vas samo gredcr veže na 
poikeljc?

„flikakor. Na splošno se počutim 
dobro, zato sem pri podjetju rad. Pri 
naši hiši smo vsi taki: ko pridemo v 
neko podjetje, tam tudi ostanemo."

-  Slišjili smo za va.šc nagrade. 
Koliko ste jih dobili m za kaj?

..Pri podjetju nagrajujejo tiste, ki 
dobro vzdržujejo-.istroje. Z mojim, 
kot sem že povedal, ni posebnih sit
nosti, zato sem bil tudi med nagra- 
jc*nci.“

-  Kolikšno pot ste že premerili z 
greik'rjem'’

,,Na Dolenjskem skoraj ni maka
damske ali asfaltne ceste, na kateri 
no l)i bila midva. Prcmonla sva žc 
več tisoč kilometrov poti in povsod 
kaj koristnega naredila."
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VLADIMIR NAZOR:

RaMiina z reko, ob straneh hribčki, v ozadju 
planine. V sadovnjakili sadje, po njivah žito, po 
travnikih trava; pašniki so polni živine; po rib- 
nikili in mlakah plavajo in bredejo velike ptice. 
Iz razstresenih hišic prihajajo ljudje; žanjejo, 
kosijo, obirajo in pasejo, obsijani od nekega ne
vidnega sonca.

,,Ej, ljudje, dober pridelek!'"
Ne od go valjaj o, čeprav bi rekel, da to niso 

strašila, marveč živa bitja.
,,Čigave njive so to? “
„Begove,“ mi odgovarjajo.
„Čigavo je to sadje? “
„Agovo.“
,Jn  čigava živina? “
„Samostanska.“
„Čigava perutnina? “

Vse ilustracije na tej strani so iz ciklusa ,4*RED- 
NtESTJE“ (1933) slikaija Maksima Sedeja

V_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

„Grofova.“
„Seno? “
„Trgovčevo.^
„A kaj je vaše. delavci? “
„Nič.“
Zrem v Starca, a njegov obraz postaja trd, s 

primesjo žalosti, kakor da pravi:
„Da, tako je.“
„A kako žive ti ljudje? “
„Sam boš videl,“ mi odgovarja.
Starec globoko vzdihne, potem pa izpusti 

sapo.
Spočetka izdihava počasi, toliko da plahne 

lica. Kakor da se od te sape dvigajo z ljudi in z 
reči doslej nevidne koprene. Ko da so ljudje 
posiveli od trpljenja, porumeneli od žolča. V 
njih trepeče zadržana razkačenost, zatajevana 
jeza kipi.-Suhi so, sklonjeni, ko da jili pritiska 
breme še tedaj, kadar ga ne nosijo; golih glav so 
in bosi, oblečeni v cape. Trije izmed njih se mi 
vsiljujejo in jaz jih prepoznam.

Prvi je visok, sama kost in koža, njegove pro
nicljive oči bodejo ko igle, usta se mu pre
meteno smejo, globoka brazda na čelu govori o 
njegovi skriti jezi. Napoti se proti neki dolgi 
stavbi, ki nosi nad ploščo z napisom grb, in na 
hrbtu nosi vrečo, iz katere gleda jazbečev 
gobec.

,,David, to si ti! Jaz sem pa mislil, da si samo 
plod domišljije!“

Odgovaija m i:,
,4 n živel bom, dokler bo živel ta nepridiprav^ 

ki mi krade žito. Preganjal ga bom tudi v naj
oddaljenejše rodove. Obhodil bom vsa sodišča 
sveta, v sedanjosti in prihodnosti.”

„Hi! Hi!“ zaslišim rezek, piskajoč glas. 
Pridruži se nama človek tenkih nog, okrogle

ga trebuščka, s kozjo bradico in s fesom na 
glavi.

„Hi! Hi! David! Ko to govoriš, priznaj, da 
želiš-postati — neumrljiv!”

Človek z jazbecem brž plane:
„Molči, nori hodža! Podoben si vinu, ki se je 

pokvarilo in skisalo. Nasredin nadležni, ti nisi 
nikak predstavnik bosenskega duha.”

„Sem, samo jaz sem to!“ se nenadoma 
vtakne tre^’i človek, ki nosi na glavi zamaščeno 
kapo, oblečen v ponošen telovnik, z zakrpanimi 
hlačami in v tako obrabljenih opankah, da sta 
pedala iz njih oba palca.

,,Ha! Ha! Jaz, Nero, veseljak in burkež!“ se 
zameji izzivalno in pokaže gnUe, počrnele 
zobe.

In prepir med temi tremi čudaki — Davidom, 
Nasredinom in Herom — bi še trajal, ko ne bi 
začel pihati iz Starčevih ust veter, ki je vzvalovil 
žita in zazibal veje.

Kmalu postane veter tako močan, da dviga 
oblake p r ^ u  s ceste; odpadlo listje zafrfota v 
sotesko; ljudje in živina se zapode v beg proti 
stajam in hišam.

,JMe tako!” zakličem Starcu.
Ne uboga me. Piha že v hiše. Slama in leseni 

strešniki lete s streh v zrak in se razsipavajo 
daleč naokoli; zidovi se majejo in podirajo.

,J^ikar! Škoda je!”
„Ni!” mi odgovarja. „Takoj boš videl.”
In videl sem.
V vseh teh hišah je bila največja umazanija: 

prah, saje, smeti; dvorišče polno blata; zasmra
jene staje.

„Pihaj! Pihaj!” zakličem. ,JPrezračiti! 
Očediti! Zapihaj v njihova stanovanja, v njihova 
telesa, v duše!”

Kričim iz vsega grla, v vrtincih prahu, izsu
šenih izmečkov in spihnele gnilobe, s polnim 
nosom ogabnega smradu, s pljuči v bolestnem 
krču; a ko se ta oblak razredči in poleže, se 
znajdem s Starcem v drugem kraju.

Neke mrzle .zimske svetle noči v začetku leta 
1944 sva hodila s pesnikom Francetom Kosma
čem od Svetega Gregorja čez Sodražico v Loški 
p o to k  Štab 18. divizije je bil namreč pri Sv. 
Gregorju, in poklicani smo bili vsi načelniki 
odsekov, vsi komandanti in komisarji brigad na 
posvet. Posvet je vodil prvi komandant te divi
zije, tovariš Pehaček, ki je prihajal v ta namen iz 
štaba Vil. korpusa. Na posvetu smo razpravljali 
o podrobni organizaciji vseh odsekov divizije, ki 
so trne v tistem času že izvrstno organizirane 
vojne formacije. Naša divizija je takrat skupaj z 
Notranjskim odredom tolkla s svojimi briga
dami sovražnika na področju od Kočevja in 

'Ribnice mimo Krim‘a pa vse do Rakeka.
Ko sem stopil v zakajeno kmečko hišo, v ka

teri je bilo posvetovanje, sem zagledal Pehačka 
na peči. Iz njegovega vivčka, ki ga je malokdaj

TONE SELIŠKAR:

Okoli polnoči sva se s pesnikom Kosmačem 
vračala v Loški potok, kjer je tačas imel kul- 
tumi odsek XVIII. divizije svojo bazo. Gazila 
sva globoko v snegu. Ruševine Sodražice, 
okostnjaki vasi, so bUe v mesečini še bolj ža
lostne kakor podnevi. Ko sva se povzpela že 
visoko nad vas, se je pri Ribnici razbesnela 
bitka. Ognjeni sij raket je plahutal v daljavi in 
votel odjek havbice je prevrtal tišino noči. Sedla 
sva na porušeno drevo in še pomnim najin raz
govor. Govorila sva šepetaje, morda zaradi 
žalosti noči same, morda zaradi Kajuha, ki sva 
ga to noč izgubila. Zasnežene veje mogočnih 
smrek so segale prav do tal in ko mi je puška 
zdrknila z ramen ob deblo, je kovina orožja za
zvenela otožno, toda le tako zvočno, da je 
obema predramila misel, ki je bila te noči.vse- 
bina najine zavesti.

je imela še dolge kite in pištolo za pasom . . .  in 
še mnogo dmgih, mladih, neznanih, ki se z no
vimi pesmimi oglašajo nekje v brigadah in 
bataljonih.

„V knjigah zgodovine bo nekoč zapisano: 
dvignili so se delavci, kmetje in pesniki, možje, 
žene in otroci!” je zanosno zašepetal France. 
„Pa magari, da bo zgodovinar postavil pesnike 
na zadnje mesto! Tu smo, ob vrelcu krvi 
naroda! Vidiš, to nas nosi, da ne omagamo, 
kajti to ni pesniška fantazija ne pesniška do
mišljavost, to je zdaj resnica!”

„Saj, brez resnice pa je tudi pesnik krpa pa
pirja in na papir nečečkana prazna, puhla 
beseda!”

Mraz je vedno huje pritiskal. Bitka pri Rib
nici je pojenjevala, mesec je plaval že nad Slo
kanii. pa sva zato spet puško zadela na ramo in

odložil, sc je bodro kadilo in ko sem se rokoval 
s svojim nekdanjim komandantom, ki je vodil 
svoje brigade konec leta 1943 v zmagoviti osvo
bodilni pohod na Hrvaško, kjer so naši borci 
nad Mizlimi vodicami gledali takrat še ne- 
osvobojeno naše sinje morje, mi je dejal tiho, 
prizanesljivo:

„Pesnik Kajuh je p ad e l. . .“
Dobro še pomnim hude ure, ki sem jih tisto 

noč preživlj^. Malce pred ppsvetovanjem se je 
hiša stresla od raztreska granate, ki so jih belo
gardisti metali iz Velikih Lašč na Sv. Gregorja. 
Spodaj v dolini se je naenkrat oglasila z ostrim 
laježem naša težka strojnica. Ena naših brigad je 
napadala Ribnico, v katero so se pred nekaj 
dnevi vgnezdili Nemci in belogardisti. Toda vsa 
ta bojna slišna izraznost ni mogla prevpili bole
čine srca, ki je objokovalo partizana in pesnika 
Kajuha. Ozrl sem se po obrazih, /branih okoli 
peči in mize. To so bila ostra obličja borcev, 
odločna, jasna, ki se jih je smrt že vsakega nič 
kolikokrat dotaknila. Zavest vseh teh je bila za
ostrena v konico uničevanja z ognjem in krvjo; 
z brzostrelko, pištolo in bombo so pisali po 
svoji zemlji nov zakonik novega človeka 
očiščene domovine, kakršno so v svoji jasno
vidnosti videli Prešern, Levstik in Cankar.

Takrat, v tistih ostrih časih, smrti tovarišev 
nismo objokovali s solzami. Le srce se je odprlo 
kakor grob in vanj smo polagali padle tovariše. 
Vsi ti borci okoli mene, že po nekajkrat ranjeni 
komandanti in komisarji, so skozi glasni zvok 
posvetoviuija občutili smrt svojega pesnika. Ni 
ga bilo med njimi, ki bi kot pesnik Kajuh sam 
ne občutil njegove pesmi, ki se konča:

Zdaj veter raznaša besede njegove, 
prisluhni natanko, da čuješ glasove:
Lepo je: veš, mama, lepo je živeti, 
toda, za kar sem umrl, 
hi hotel še enkrat umreti!

France Kosmač je bil vojni poročevalec naše 
divizije. Hodil je od brigade do brigade, udele
ževal sc je borb m pohodov in prav liste dni je 
pripravljal svojo prvo pesniško zbirke ,,Pred po
mladjo” , ki sem ji napisal uvod in ki jo je raz
množila divizijska tehnika — na položaju marca 
1944. Prva pesniška zbirka pesnika in partizana, 
napisana med borbami in razmnožena med 
borbami, daje še prav poseben pečat delu 
ustvarjalca, ki seje na življenje in smrt povezal z 
usodo svojega ljudstva. To je največja stvar, ki 
jo  more k ^  umetnik doživeti; tudi največja 
sreča, ki jo more kak umetnik občutiti v kipeči 
sli svojega ustvarjalnega nagona.

In tako sva tiste zimske noči sedela na poru
šenem deblu dva pesnika; mladenič, kije kom aj 
odprl svoje srce in napisal prve pesmi, ter zrel 
mož, ki je napisal že nekaj knjig, pesmi in po
vesti. Na poteh, na katerih se je naše ljudstvo 
razvilo v borbo in revolucijo, sva se srečala tova
riša po poklicu, tovariša in brata po orožju, 
tovariša po usodi, tovariša, hiteča proti istemu 
rilju.

,,l>a pesnika blodita v mesečini oborožena s 
puško, pištolo in bombo. Pravkar sta se izmuz
nila granatam, zdajle sta porinila v cev nov 
okvirček nabojev, k^jti odkar so beli v Ribnici, 
poslavljajo tod okoli zasede . . . Pesniki so 
postali vojščaki ljudske vojske . . sem pame- 
toval skozi noč svojemu tovarišu, kajti /ajclo 
me je občutje, da sedijo poleg naju še vsi drugi: 
Kajuh, ki je že omahnil s te strme poti. Miran 
Jarc, ki ga je leta 1942 pogoltnila roška olen- 
/iva, šaljivec in pesnik Rob, ki Je padel kot 
talec, Vinko Košak, ki je prelil kr: v (jianio/.ni 
jami, Peter lx*vac; ki hodi /dajle kdo ve po ka
teri partizanski stc/i, 1-rance Bevk. ki se potika 
nekje na Primorskem. Matej Bor, ki kro/i s XV 
divi/.ijo nekod okoli Novega mesta. Vida Bre
stova. ki sem JO prvikrat srečal v T;obnjein. ko

se vzpenjala na Vagovko, kjer se pot prelomi 
proti Loškemu potoku. Tam je stala samotna 
bajta. Zima naju je pestila prav do mozga. Po
trkala sva na okno.

,,Kdo je . .? ” je zadihal znotraj preplašen 
ženski glas.

„Partizani!” sva odgovorila olajšano.
Vrata so se odmaknila. Stopila sva v toplo 

izbo in v naju se je zastmiel zaskrbljen obraz 
ženske. Četvero otrok je spalo ob peči. Edino 
bogastvo te revščine je bila toplota, ki sva jo kar 
požiraki, saj sva že dve noči blodila po zasne
ženih hostah v klance in v doline.

„Oh, fanta, kar naprej pojdita! Včeraj zjutraj 
so bili beli tu, komaj da so se rešili trije parti
zani, ki so tu spali,” je zašepetala ženska za
skrbljeno.

Toda najina zavest sc je že opila toplote. Ni
kamor več se ne spraviva! Že sva ležala na tleh /. 
nahrbtnikom pod glavo. Z roko sem potipal 
bombo in ko se je mraz selil iz telesa, sva že 
spala.

Kaj pa beli? Preden sem zaspal, sem za trdno, 
vedel, kaj se bo zgodilo. In prav tako se je zgo
dilo. Brž ko sva zaspala, se je ženska oblekla in 
stopila v temo in na mraz. In je oprezala v noč. 
Bila je na straži! Ob svitanju naju Je prebudila.

„Cas je, fanta, dani se!” nama je dejala pri
zanesljivo opominjajoče.

In spet sva se pogreznila v sneg.
,,Oblikovalec našega velikega partizanskega 

teksta ne bo smel mimo takih žena!” sem dejal. 
,,Samo enkrat, pa morda še kdaj v zgodovini 
kakega naroda, sc gode take velike stvari!”

Nebo se Je potemnilo. Drobceno snežinke so 
sc pričele sipati na naju. Velik, lep lisjak nama 
Je zaskočil pot. Nekje lili/u Kočevja so rjoveli 
topovi. Globoko spodaj v dolini se Je pomikala 
kolona partizanov. .

REGINA FIR:

Spomin na Prvi maj
Nepregledna množica ljudi je hitela iz središč 

mesta ven proti vzhodnemu predelu. Stekali so 
se iz vseh ulic, uličic in cest. i\u glavni ulici sc jc 
rix' skupaj strnilo kakor deroča reka, ki pobere 
s seboj vse, česar se dotakne.

Bil je prvi maj, malo pred začetkom vojne; 
ostal m i bo vedno r spominu. Obetal se je lep 
sončen dan. Mesto je bilo lepo in m im o kakor 
nikoli prej. Ta da)i n i vozila niti cestna želez
nica, niti avtomobili. \ 'lak je pripeljal v mesto 
irs okrašen s pomladnim cvetjem in z zelenjem. 
Vse je praznovalo iz solidarnosti z delavci. 
Vrtovi so dehteli v pisanih barvah cvetja. Rože 
na vrtovih in cvetje na ulici. Ljudje so nosili 
cvetje, možje, ženske in celo otroci, nekateri 
zataknjeno za pokrivalom, v gumbnici obleke 
ah kar r ivkah. Za praznik dela in pomladi.

„Tovariši, danes ne delamo, danes je naš 
praznik!" je vzkliknil glas iz reke ljudi. Kaj 
zato, če je želodec prazen, da bi pajek lahko 
mrežo pletel. Z  mnogimi je bilo tedaj tako; ah 
stalna brezposelnost ali pa so bili dnevi: če nisi 
delal, nisi imel kaj jesti.

„Hočemo dela in kruha za vse!" je vzkliknil 
drugi, 'še odločnejši glas. Bila so gesla, ki so vse 
živo in neposredno prizadela. Saj to je  bilo 
tisto, kar nas je povezovalo: brezposelnost in 
pomanjkanje.

Med deročo reko ljudi, znanimi in neznanimi 
sem šla tudi sama. Vsi smo si bi h tako zelo 
blizu. V roki sem stiskala dišečo vejico špan
skega bezga. Kje sem jo dobila, se ne spominjam  
več. Blago podnebje na jugu je tako prijetno 
vplivalo na ljudi in njihovo razpoloženje, da so 
vsaj za ta dan pozabili na tegobe. Le kdo bi 
vedel, kako se bo končal dan, ki se je tako lepo 
začel. ;

Kmalu je zvedela policija za demonstracije, ki 
jih je organiziralo delavstvo za prvi maj. PoslaU 
so nad demonstrante na ducate policajev, ki so 
se divje zapiali v množico, neusmiljeno mahaje 
z gumijevkami Najprej je bilo slišati krike žena 
in otrok, potem  preklinjanje moških. Da ne bi 
bili prizadeti otroci in žene, je več moških za
ustavilo skupino policistov in jih m ed srditim 
spopadom odvedlo v drugo ulico. Tam so de
lavci odvzeli policajem gumijevke in jih z njimi 
nambtilL Le najbolj pogumni, ki so se od b itu  
upali gledati spopad, so vzklikali in hrabrili 
delavce, policiste pa zmerjali

Policija je kmalu dobila okrepitev in razgnala 
demonstrante. Mnoge so prijeli in z njimi napol
nili zapore. Mnogo jih je pobegnilo ali pa so se 
poskrili za zidovjem in za ograjami vrtov. Na 
ulici je  ostalo cvetje, vse uvelo in poteptano.

Z  manjšo skupino sem bila skrita za velikim 
kupom opeke pred nedograjeno stavbo. Neka 
ženska je svojemu možu obvezovala krvavečo 
roko, zraven pa je jokala mala deklica z rdečo 
pentljo v laseh.

„Prekleti!“ je mrmraje robantil mož, „še se 
bomo srečali, še!'‘

Tako se je končalo praznovanje prvega maja. 
Upanje v srcu pa je ostalo.

★

Umrlj? Da ste umrji?
Ne! Živite!
To priča kamen tu 
in srca naša 
pomnljiva žrtve 
bridko plemenite, 
ki vzela nase jo mladost 
je vaša.
Spomin krvi za dom 
in nas prelite 
nenehoma se v dušah 
nam oglaša.
Vam plete venec 
hvale vekovite, 
iz roda v rod 
naj živa se prenaša.
Tako sijali boste 
v zarji slave 
dokler izvor ne usahne 
vaše Save.

ANTON SOVRE 
(posvetilo v knjigi ,,Padli v ognju revolucije. 
Krško, 1971)

_________ _̂____________ J
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Samoprispevek 
-  za srečo 
mladine! 
Odločitev:
14. in 15. maja 
1972

„Osemnajst let sem v Do
lenjskih Toplicah. Kot akti
vistka sem spoznala vso Slove
nijo, a take revščine, kot jo 
imamo tu, nisem še nikjer vi
dela. Ne spominjam se kraja, 
kjer bi se morala šola potikati 
po vsem naselju kot tu pri 
nas, kjer skoraj ni hiše, da ne 
bi imela v vsem tem dolgem 
času in večnem upanju na 
boljše učilnice pod streho,“ 
pravi Anica Brkič.

„Žalostno, resnično žalost
no, da tak partizanski kraj na 
šolskem področju v letih po 
vojni še ni nič pridobil,“ go
vore prebivalci v vsej Topliški 
dolini. Čeprav že utrujeni od 
pričakovanja, so se vseeno 
odločfli, da lx)do šli 14. maja 
na referendum — zaradi soli
darnosti z drugimi krajevnimi 
skupnostmi, ki tudi uvajajo 
samoprispevek.

V sodobnejših 
šolah: 
več znanja! 
Odločitev:
14. in 15. maja 
1972

Zadnji čas!
„Dokler je človek mlad, 

potrpi in upa. Z leti potrplje
nje mine in obljube ne zale
žejo več. Zato je zadnji čas, 
da se v Dolenjskih Toplicah 
začne.“

Tako predmetna učiteljica 
Anica Brkič, tako vsi ujčitelji 
in učenci -  vsa Topliška do
lina. Šolska stiska v tem kraju 
je postala soznačnica za za
ostalost.

„Stisko še huje občutimo 
učitelji, ker se med odmori ni
mamo kam dati,“ slišite med 
odmorom v mali pisarnici, ki 
je vse: tajničina pisama, rav
nateljeva soba, zbornica.

V razredih je komaj prosto
ra za učence, tablo in kredo. 
Krožke in druge izvenšolske 
dejavnosti imajo večkrat kar 
na stopnicah. Razredi so polni 
od jutra do večera.

Za zgled drugim
»Če hočemo novo šolo, moromo no referen
dum,« pravi kmet Lojze Bradač iz Podhoste

že  deset let učenci in učitelji v osnovni šoli v Ddenjskih Toplicah (na sliki) upajo, da bodo 
zapustili to „francjožefovsko“ hišo in se preselili v sodobno prostorno in svetilo šolo. Se jim bo 
želja nq)osled izpolnila? (Foto: I. Zoran)

Nova šola -  spomenik solidarnosti
Taka, kot je zdaj, osnovna šola v Dolenjskih Toplicah nima tekmice 
med najslabšimi in najtesnejšimi šolami na Dolenjskem -  Franc Mar
kovič trdi: »če bi ostalo tako, bi nam prihodnji rodovi očitali, da nismo 

omogočili napredka v topliški dolini

Dvanajst oddelkov učencev 
bi se vsak dan izmenjalo v šti
rih učihicah, če ne bi v vasi 
poiskali že v prvih letih po 
vojni še nekaj zasilnih prosto
rov za izobraževanje. Takoj je 
treba pripomniti, da sta tretji 
in četrti razred prenatlačena 
(38 in 40 učencev), saj bi mo-, 
rali praviloma iz njiju napra
viti še dva oddelka. Toda kam 
bi ju dali? Golih šest prosto
rov — to je vse, kar ima šola 
za sodoben proces obveznega 
izobraževanja. Pouk obiskuje 
več kot 340 otrok iz Dolenj
skih Toplic in okoliških vasi.

Odveč je ponavljati, da v 
takih okoliščinah ni možno 
zagotoviti znanja po učnem 
načrtu, kije predpisan enotno 
za vse slovenske šoloobvezne 
otroke. Kjer učitelj ne more 
uporabljati drugih pripo
močkov kot kredo in tablo, je 
to  tembolj razumljivo.

Šola je polna od jutra do 
večera, na varstvo učencev, ki 
se vozijo, sploh ne morejo po
misliti. Tako imenovanih inte
resnih dejavnosti, ki dopolnju
jejo pouk, ne morejo razvijati 
in so, preprosto povedano, 
prikrajšani za vse, česar imajo 
ponekod na pretek. „Davek“ 
morajo plačevati tudi učitelji, 
ker se ne morejo pripravljati 
na pouk, Samo 16 kv. metrov 
prostora imajo za to: v tej 
„utici“ je zbornica, ravnatelje

va pisama, tajničina miza, 
inventar in kdove kaj še vse.

Pod topliško šolo so tri po
družnice: Poljane, Gomje Su
šice in Soteska. To so nižje- 
razrednice s kombiniranimi 
oddelki. Pouk je tam še težji, 
še manj sodoben in nemara ti 
otroci „povzročijo“ tolikšen 
osip v prvih dveh višjih razre
dih. Podružnice sicer nimajo 
prihodnosti. Poljane, na pri
mer, že odmirajo: za prvi raz
red v jeseni se je vpisal en sam 
učenec, štirje razredi v tem 
šolskem letu imajo vsega 20 
učencev.

Ljudje hočejo, 
da se začne

Kaj storiti? Že dolgo se za
vedajo, da jih reši zadrege 
samo nova, sodobno grajena 
in opremljena šola. Prepričani 
so, da bodo lopate ob obron
ku anrekovega gozda na le
vem bregu Sušice zasadili le
tos. Kajti šele potem, ko se bo 
to zgodilo, bodo zares veijeli, 
da bo v prihodnosti tudi v Do
lenjskih Toplicah dmgače.

Dve leti že plačujejo samo
prispevek za lepše čase svojih 
otrok, ki bi jih radi odrešili 
stiske, zmrzovanja in — da, 
tudi tega! -  strahu pred stro
pi, ker so začeli tramovi po
puščati. Imajo tudi že grad

beni odbor. Franc Markovič, 
ki mu je predsednik, hkrati pa 
je tudi občinski odbornik, 
pravi:

„Prepričan sem, da je pri
spevek ljudi, ki ga bomo izgla
sovali na referendumu 14. 
maja, samo ena od oblik sode
lovanja večine prebivalstva pri 
gradnji tako potrebnih šolskih 
prostorov. Je del pomoči, ki 
jo vsi občani ponujajo za sre
čo naših otrok — bodočih de
lavcev, tehnikov, inženirjev. 
Dobro poznam topliško šolo 
in moram reči, da dela v ne
vzdržnih razmerah.

Danes zahteva dmžba od 
naših otrok več, kot smo ji 
morali svoj čas dati. Da bodo 
to zmogli, jim moramo omo
gočiti, sicer se bo zaostalost 
nadaljevala, razlike med revni
mi in bogatimi bodo Še večje. 
Zaradi tega ne moremo in ne 
smemo čakati, da pridemo na 
vrsto pri občinskem proraču
nu. Do šole — spomenika so
dobnosti — lahko pridemo že 
prej, če si bomo solidamo po
magali, četudi z minimalnim 
samoodrekanjem. Take in po
dobne oblike pomoči so stare. 
Spomnimo se samo na potoke 
znoja, ko so ljudje obnavljali 
porušene domove. Pogumno 
trdim, da je taka zavest tudi v 
sedanjem rodu odraslih -  to 
bodo ljudje pokazali na refe- 
rendumu.“

Plačevali bomo
Jože Avsec, predsednik sindi

kata v Boru: „V našem podjetju je 
88 zaposlenih in imajo skoraj vsi 
otroke, vsi pa tudi vedo, kako 
skromna je šola v tem kraju. To 
sta ^avna razloga, ki me podpirata 
v optimizmu, da se bo reierendum 
posrečil. Plačevali bomo, ne da bi 
to  koga bistveno prizadelo.**

J?..

Za šolo damo!
Henrik Kocjančič, gostilničar iz 

Loške vasi: „Zdaj plačujem po 
l.SOO din na leto ali 3 odst. od 
osnove in tudi vnaprej sem pri
pravljen. Sedem let bo res malo 
dolgo, pravim pa, kot drugi: Za 
šolo damo! Ne vem, če je v naši 
vasi kdo, ki bi se v tako težkih 
trenutkih za našo šolo ne izkazal 
moža. še več; po sestankih, na ka
terih smo slišali, da gre zares, je 
splošno navdušenje. Glejte, dva 
otroka imam, pa mi ni vseeno, 
kam bosta hodUa. Kaj je to sploh 
kakšna šola, če so razredi po vseh 
Toplicah? !‘*

Pred očmi 
jo imamo

Jože Plut, računovodja v zdravi
lišču: „Tudi ljudje, zaposleni pri 
nas, imajo otroke, šolo pa vsak 
dan pred očmi, tako da vedo za 
podrobnosti. Prepričan sem, da 
14. maja ne bodo izostali, če bi se 
to zgodilo, bi bil presenečen. Pri
spevek delovnih orgaiiizacij se mi 
zdi tudi primerno oblikovan. Mi bi 
dali na leto stari milijon.**

Lojze Bradač, kmet iz Pod
hoste, predsednik krajevne 
skupnosti Dolenjske Toplice: 
„Že več kot deset let se pri
pravljamo na to gradnjo, lani 
pa so nam borci NOV malone 
ukazali, da se moramo vpreči 
v akcijo. Vse možnosti, da bi 
po k ^  drugi poti prišli do 
nove šole, so se razblinile v 
nič, tako tudi obljubljena in 
pričakovana pomoč poslanca, 
ki smo ga izvolili v Topliški 
dolini.

Svet krajevne skupnosti je 
prvotni sklep, da razpiše nov 
referendum šele potem, ko bo 
zasajena prva lopata na pro
storu za novo šolo, opusti^in 
pristal, da razpiše referendum 
hkrati z drugimi krajevnimi 
skupnostmi v novomeški 
občini. Tako smo se odločili 
na zborih volivcev, ker je na
vsezadnje še najbolje ne biti 
bela vrana.

Samoprispevek plačujemo 
v naši krajevni skupnosti že 
dve leti. Uvedli smo ga za štiri 
leta in se bo iztekel 1974. 80 
odst. denarja odvajamo za 
šolo, 20 odst. za komunalno 
urejanje. Na bližnjem referen
dumu se bomo torej odločali 
samo o podaljšanju že uvede
nega samoprispevka za nasled
nja tri leta. Tako bomo samo
prispevek tudi pri nas plače

vali 7 let, le prenehali bomo 
dve leti prej kot tiste krajevne 
skupnosti, ki ga zdaj na novo 
uvajajo. _ _ _

Razumevanje ljudi za razre' 
. ševanje šolskih težav je ne

izmerno, čeravno tarejo mno
ge kraje krajevni problemi 
(vodovodi, ceste, poti, kanali
zacija in podobno). Ob vsem 
pa je šola še vedno problem 
št. 1. Gozdni posestniki so 
obljubili, da bodo prispevali 
več kot 200 kub. metrov lesa, 
če bo referendum uspel. Ob 
taki pripravljenosti ljudi šol
ske akcije res ni težko izvajati.

Kar se uspeha na referen
dumu t ič ^  bomo mi dmgim 
za zgled. Želim pa, da bi bile 
vse krajevne skupnosti v tej 
akciji čimbolj enotne.“

To je obupno
Ivan Horvat, komandir oddelka milice v Dolenjskih Toplicah: 

„Občudujem ljudi, da so se tako zavzeli za zidavo nove š(4e. 
Sedanja iz francjožefovskih časov ni samo tesna, ampak je v njej 
nevarno poučevati. Najbrž ste že slišali tisto o stropih. Pozimi 
sem im d priložnost videti, kako so učenci mencali iz razreda v 
Gašperjevi hiši na stranišče v š<4o. Saj to je obupno! Na 
odprtem partijskem sestanku 13. aprila sem slišal poziv, naj 
giemo vsi na referendum in glasujemo za samoprispevek. 
Navzoči so zaploskali. Razumem jih, čeprav nisem Topličan, tu 
živim šele nekiy let. Če se ne bi premaknilo, bi učitelji prenehali 
učiti.“

Jože Peršina, delavec pri Petro
lu, iz Dolenjskili Toplic: „Podalj
šani samoprispevek, ki bomo zanj 
glasovali na referendumu, bi se 
moral zbirati samo za šolo. Za 
ljudi to ne bo preveliko breme in 
ga bo vsak zmogel. Saj tako in 
tako ne bomo veliko zbrali; kar 
bomo dali, ^  samo kaplja v moije 
v primerjavi z vsoto, ki je potreb
na za novo šolo. Mora pa tako 
biti, si bomo vsaj zapomnili, kd:g 
smo gradili. O tem, da referendum 
ne bi u ^e l, spk>h ne razmišljam, 
ker tega v moji kombinaciji ni. 
Lahko se grem le napovedovalca: 
če smo pred dvema letoma dosegli 
95-odstotni odziv, bomo tokrat 
dosegli vsaj 80 odstotkov.**

Možno 
samo »ZA«

Stefan Fifolt, predsednik DS v 
Boru: „Ce še na referendum ne bi 
ŠU, bi šlo vse po zlu in bi se n^brž 

•še za nekaj let obrisali pod nosom. 
Včasih mi hčerka pravi, kakšna 
škoda je, da nimamo boljše šole. 
Ce otrok vidi težave, jim moramo 
tudi odrasli. Naši delavci so z vsem 
seznanjeni in upam, da bomo vsi 
glasovni „za**. Drugo tudi ni 
možno!**

t



m m

Po medvedji poti

Jože Papež, učenec 2. razreda 
iz Velikega Lipja: „Ce hočem 
priti pravočasno v šolo, motam 
zjutraj vstati že ob pol petih, ker 
je do avtobusne postaje več kot 
3 km. Domov pridem ob dveh. Ko 
bom končal šolo, bi se rad izučil 
za kleparja in delal v Iskri kot moj 
oče.“

Jože Molek, učenec 2. razreda 
iz Velikega Lipja: „Trinajst nas 
hodi iz tega kraja. Večkrat nas je 
strah zaradi medvedov in drugih 
živali. Danes (14. <^)rila) smo vi
deli velikega medveda, ki je loma
stil poleg poti, koder hodimo na 
avtobus."

Cvetka Mum, 7. a, iz Sel pri 
Ajdovcu: „Pol ure moram peš, po
tem pa na avtobus in v šolo. Tako 
vsak dan, pozimi in poleti. Vstati 
moram že ob petih. Se eno leto pa

bo vse mimo. Sla se bom učit k 
teti za šiviljo. Mama pravi, naj bi 
šivala.”

y u b a  Senica, tajnica KO SZDL 
v Žužemberku: „Ljudje poznajo 
razmere v šoli in menijo, daje tre
ba pomagati. Po dograditvi bi uld- 
nili popoldansko izmeno, to pa 
bodo najbolj pozdravili učenci iz 
oddaljenih krajev. Na našem zboru 
volivcev smo rekli, da je treba 
hkrati s šolo urediti tudi telovad
nico in misliti na razširitev vrtca. 
Zužemberška šola naj bi prišla na 
vrsto v prvem obdobju uresniče
vanja 7-letnega načrta za izgradnjo 
šol v občini. Plačevanje samopri
spevka v glavnem ne bo proble
matično. Teže bodo plačilo 
zmogli pri hišah, kjer so ostareli 
ljudje, cq)rav imajo prek 1.000 
din katastrskega dohodka."

II . ' 7 i i l i i

Trenutki razvedrila na športnem igrišču ne morejo iz mladih src izriniti grenkobe: v žužemberško šolo (na sliki v ozadju) morajo 
učenci še vedno hoditi v dveh izmenah — eni dopoldne, drugi popoldne. Otroci iz oddaljenih vasi pa še tega razvedrila nimajo. 
(Foto: I. Zoran)

Hiša, v kateri je žužemberška 
osemletka, je bila 1947 obnov
ljena na razvalinah predvojne 
zgradbe, 1966 pa so jo spet do
zidali. Danes ima devet učilnic, 
tehnično delavnico, dva kabi
neta za učila, zbornico, upravni

prostor, kuhinjo z jedilnico in 
shrambo ter knjižnico.

Število učnih prostorov pri se
danjih 17 oddelkih in dveh izme
nah ustreza. Takoj pa je treba 
povedati, da bi moralo 11 od
delkov z učenci višjih razredov 
obiskovati pouk v dopoldan
skem času. Pouk v teh razredih 
je predmeten in se učitelji vsako 
uro menjajo. Ker niso mogli dru
gače urediti, imata dva oddelka s i 
predmetnim poukom šolo po
poldne.

Za žužemberško šolo je poleg 
tega značilno, da se veUko nje
nih učencev vozi s posebnim 
avtobusom iz Ajdovca, Dvora in 
Malih Lašč. Učenci iz teh krajev 
prihajajo k pouku dopoldne in 
popoldne, zato opravi avtobus 
vsak dan dve krožni vožnji več.

Tega ne bi bilo treba, če bi šoli 
dozidali vsaj še štiri učilnice. S 
tem bi pridobili tudi prostore, 
kjer bi se do odhoda na avtobus 
zadrževali vozači, hkrati pa 
omogočili namoteno delo mali 
šoli, ki bo obvezna.

Ljudje moramo 
sodelovati

Stefan Galič, direktor Goijafl? 
cev: „V našem kolektivu smo že 
pri prejšnjih referendumih ugo
tavljali, da krajevnih zadev, kot se 
zdaj kaže osnovna šola v Vavti 
vasi, ni mogoče reševati brez pri
spevka ljudi, ki na tem območju 
živijo in delajo, naj bo to doma ^ i 
v podjetjih. Opozorili so nas, da 
naša šola dela dejansko že v treh 
izmenah, še težje je, ker morajo 
otroci v šolo po uro hoda in več.

Podpiramo prizadevanje za ure
ditev šol in se bomo zavzemali, da 
bo tudi naš referendum izglaso
van. V imenu kolektiva lahko re
čem, da smo imeli pri nas vselej 
razumevanje za take akcije. Na 
jroslavah, kjer se je zbralo veliko 
ljudi, sem večkrat izrabil prilož
nost in povedal, da moramo začeti 
vprašanja zdravstva, kulture, 
šolstva in podo^ega  začeti sami 
reševati. Prepričan sem, da smo 
prebivalci prvi poklicani, da to 
storimo v kraju, kjer živimo in de
lamo.”

Dograditev ni zalegla
Območje šolskega okoliša 

osemletke v Vavti vasi se gospo
darsko hitro razvija, šola pa se le 
počasi prilagaja sodobnim zahte
vam na področju izobraževanja. 
Zgradili so jo 1908 in je imela do 
1964 na voljo le tri učilnice ter 
ravnateljevo stanovanje. V pri
zidku so dobili prostor za štiri 
učilnice, zbornico, manjšo pisarno 
in kuhinjo z jedilnico. V učilnico

so preuredili tudi ravnateljevo sta
novanjc.

Kabinetnega pouka si ne more
jo privoščiti, saj so vse učilnice ob 
dveh izmenah polne dopoldne in 
popoldne. Tako niso mogli razviti 
izvenšolskih dejavnosti in tudi ne 
zagotoviti dodatne pomoči učen
cem, ki se teže učijo. Šola potre
buje prostore za podaljšano biva
nje učencev in za najmanj dva od
delka celoletne male šole. Nič 
manj nujna ni telovadnica.

Onkraj Krke se kadi iz industrijskih dimnikov, ki opozarjajo, da smo v 
industrijskem kraju -  tu pa je še šola, zgrajena pred prvo svetovno vojno. 
Prizidek iz leta 1966 osnovne šole v Vavti vasi ni odrešil prostorske 
stiske. Najhuje je, ker ni telovadnice. (Foto: I. Zoran)

Prednost šoli!
Stane Šobar, mojster pri Gor

jancih: „Štiri leta smo že imeh sa
moprispevek: prvi dve leti ga ^  
plačevalo 14, drugi dve 12 naselij. 
Denar smo zbirali za vodovode, 
poti, kanalizacije. Na bližnjem re
ferendumu se bomo odločali o 
uvedbi samoprispevka, ki bo šel v 
celoti za Šolske potrebe. Raču
namo, da bo tega denaija vsako 
leto 70.000 din. Na zadnji seji sve
ta krajevne skupnosti v Straži smo 
osnovali štab za priprave na glaso
vanje. Predsednik je Franc Iva
netič, ki vodi tudi našo organi
zacijo Socialistične zveze.”

M rv- j

Ne brez 
telovadnice!

Ana Medic, uslužbenka iz Stra
že: „Ni čutiti godrnjanja, saj gre 
vendar za našo šolo! Najbolj po
trebna je po mojem telovadnica. 
Dom TV D v Vavti vasi ni rešitev, 
ker je od šole predaleč, je pa tudi 
premajhen in neurejen. Ker bomo 
dali ves samoprispevek za šolo, si 
bo morala krajevna skupnost po
magati tako, da bo za namenska 
dela iskala pomoč pri prebivalstvu 
in delovnih organizacijah.”

spominjam
Vesna Brsan iz Novolesa: 

„Osem let sem hodila v šolo v 
Vavto vas, in ker še ni dolgo, kar 
sem končala, se vsega še dobro 
spominjam. Praktičnih vaj nismo 
imeli ali pa zelo malo v razredu, 
zato ni bilo pravega znanja. Takrat 
je še bilo nekaj laožkov, zdaj pa, 
kot sem slišala, ne delujejo. Saj 
tudi nimajo kje! Razmere so se v 
nekaj letih zelo poslabšale. Kot 
domačinka sem seveda za to, da 
ljudje prispevamo za dograditev 
tudi kaj iz svojih žepov.”

Najhuje 
za vozače

Ciril Kosmina, ravnatelj šole in 
sekretar osnovne organizacije ZK: 
„Komunisti v našem kraju podpi
rajo zamisel, da bi s samoprispev
kom prebivalci in delovne oigani- 
zacije pomagali dograditi našo 
šolo. Zdaj so težave zlasti zaradi 
učencev, ki prihajajo iz okoliških 
in oddaljenih vasi. Ti so zaradi 
dvoizmenskega pouka tudi najbolj 
prizadeti.

Ce bomo ljudem znali pravilno 
prikazati vse te težave, na referen
dumu ne bomo propadli. Cc nam 
bo sreča naklonjena, da bomo do 
čakali predvideno dozidavo šole v 
Žužemberku, bomo v naslednjih 

 ̂ k'tih lahko urediU tudi vse tri 
podružnice. Možnost za to se po
nuja* tako, da bi šmihelsko, dvor
sko in ajdovsko nižjerazrednico iz
boljšali z denarjem amortizacije.”

DO REFERENDUMA:

Med ljudmi!
v  žužemberski krajevni skup

nosti bodo predvideni samopri
spevek prelšvalstva in delovnih 
organizacij namenili v celoti za do
graditev šole. Stroške za komu
nalno urejanje bo krajevna skup
nost v tem času kiila s svojimi do
hodki.

Ivan Plut, predsednik krajevne 
skupnosti, je povedal, da so m 
zadnji seji sveta imenovali odbor, 
ki bo vodil politično akcijo v pri 
pravah na referendum. V odboru 
ki ga sam vodi, so poleg vseh čla 
nov sveta krajevne skupnosti tud 
predstavniki SZDL, ZK, ZB, sindi 
katov, ZMS, ZRVS in drugi.

„Ce hočemo računati na uspeh 
bom o morali politično delo stop 
njevati iz dneva v dan,” je p ri
pomnil ter poudaril, da se bi ' 
akcija pri njih končala šele na dar • 
referenduma, 14. maja. Clan 
odbora bodo nenehno obiskoval 
ljudi na terenu in tudi v delovnil' n 
oiganizadjah.

Plačeval bom 
za svoje

Stane Kolenc, mehanik pri Gor
jan cih: „Tole s samoprispevkom je 
čLsto v redu, saj drugače šole še 
leta in leta ne bi mogli povečati. 
Tudi otrok je vedno več. Meni ne 
bo težko plačevati, saj vem, da 
bom dajal denar za to, da bi ne-

J koč mojim otrokom bilo bolje v 
šoli. Prav se mi zdi tudi, da bodo 
prispevala podjetja.”
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[Telovadnica 
in bazen

Telovadnico potrebu
je predvsem srednje
šolska mladina -  Od 
kod denar?-Tudi sa

moprispevek

Kot drugod — na primer 
pri krajevni skupnosti, turi
stičnem društvu, gimnaziji, 
občinski skupščini -  so tudi 
pri temeljni izobraževalni 
skupnosti (TIS) Kočevje 
ugotovili, da Kočevje nujno 
potrebuje telovadnico in pla
valni bazen.

Nova telovadnica naj bi 
stala pri gimnaziji in delavski 
univerzi, ker ju ti dve usta
novi nimata. Tako bi se 
sprostili prostori doma teles
ne kulture za osnovnošolsko 
telovadbo in za vadbo čla
nov telesnovzgojnih organi
zacij.

Pobudo za gradnjo nove 
telovadnice naj prevzameta 
gimnazija in delavska univer
za, pri tem pa jim bosta po
magali občinska skupščina 
in TIS. Seveda je dolžnos* 
republiške izobraževalne 
skupnosti, da sodeluje tudi 
pri financiranju tega srednje
šolskega objekta.

V dosedanji razpravi še ni 
razjasnjeno, koliko bi telo
vadnica veljala in če naj bo 
montažna ali zidana. Večina 
predlogov je takih, naj bi 
plavalni bazen oziroma ko
pališče postavili v Gaju in iz
gradnjo financirali s samo
prispevkom, za gradnjo telo
vadnice pa je treba zagoto- 

^ i t i  denar iz d rugh  virov

- •

sfldobnih kmetij do leta 1975
Zaustaviti izseljevanje mladih s kmetij -  Obdelovalne zemlje vedno manj _  
-  Z dotacijami in posojili pomagati zasebnim kmetom, ki urejajo sodobne /  

kmetije -  Na leto potrebnih 750.000 din

Od skupnih 76.587 ha zem
ljišč v občini Kočevje je v za
sebni lasti Ic 15.‘)b7ha  ali
20.85 odstotka, ostalo pa je 
družbena last.

Med zasebnimi zemljišči je 
po katastru 1.627 ha njiv in 
vrtov (po oceni je dejansko le še
1.085 ha njiv in vrtov), 213 ha 
sadovnjakov (po oceni 147 ha),
11 ha vinogradov (ocena 8 ha), 
4.239 ha travnikov (ocena 
4.321 ha), 4.051 ha pašnikov 
(ocena 3.085 ha), 5.562 ha 
gozdov (očena 7.050 ha) in 
264 ha nerodovitne zemlje 
(ocena 271 ha).

Dejansko je torej precej manj 
obdelovalnih površin, kot jih je 
vpisanih v katastru. To je zate
gadelj, ker se mladina zaposluje 
v drugih poklicih, na deželi pa 
ostajajo ostareli kmetje.

t'o oceni je bilo lani v občini 
440 čistih kmetij s 1.036 člani, 
1960 mešanih kmetij s 4.860 
člani in 2.800 nekmetijskih go
spodinjstev z 11.369 člani.

Leta 1970 je bil ustanovljen 
v občini sklad za pospeševanje 
kmetijstva, ki naj bi skupaj z 
obratom za kooperacijo pri 
ZKGP Kočevje pomagal pri raz
voju zasebnega kmetijstva.

Srednjeročni načrt razvoja 
kmetijstva predvideva, da bo do 
leta 1975 v občini posodoblje
nih in prirejenih za tržno pro
izvodnjo 21 kmetij. Kmetije, ki 
se bodo preusmerile v pridobi
vanje mleka, bodo imele 12 
krav molznic, 3 plemenske te-' 
lice in ustrezno število telet.

Kmetije, ki bodo sle v rejo pita
ne živine, bodo redile po 20 
glav živine. Slednje so manjše, 
zahtevajo manj stroškov za ure
ditev, manj delavcev in jih lah
ko vodijo tudi starejši ljudje.

Do leta 1975 bi na teh kme
tijah redili 179 krav, 172 telet, 
55 glav plemenske živine in 87 
glav pitane živine. Kmetije bi 
prodne 1,428.0001 mleka, 
45.800 kg telet, 35.040 kg mla

de plemenske živine in 
48.692 kg pitane živine.

Za uresničitev teh nalog bi 
potrebovali po približni oceni 
letos 328.000 din (to  je že za
gotovljeno), v naslednjih letih 
pa po 750.000 din. Okoli polo
vico tega denarja bo v bodoče 
predvidoma zagotavljala občin
ska skupščina v obliki dotacije, 
preost'»lo polovico pa banka s 
posojili. J. PRIMC

Kočevje: delo za 50 žensk
Ustanovili bodo obrat za izdelavo rokavic

Obrat VEZENINE, ki bo začel 
delati v Kočevju 'predvidoma za 
novo leto, bo zaposloval približno 
50 žensk, ki bodo delale v dveh iz
menah rokavice.

Do jeseni bo treba preurediti in 
opremiti sedanjo dvorano množič
nih organizacij, tako da bo primerna 
za tak obrat, nato pa se bo začel 
tečaj za bodoče delavke. Usposab- 
jjanje bo plačal zavod za zaposlo
vanje, tečaj pa bodo vodili stro
kovnjaki podje.tja VEZENINE z 
Bleda.

Pri zavodu za zaposlovanje smo 
zvedeli, da so za delo v tem obratu 
primerne predvsem mlajše ženske.

PRIDNI GASILCI
Člani gasilskega društva kočevske 

občine so na minulih občnih zborih 
društev kritično ocenili svoje dose
danje delo in sprejeli programe za 
letos. Splošna ugotovitev vseh 
občnih zl^rov je bila, da so gasilci s 
prostovo^im  delom pripomogli k 
plodnemu dehi na področju ga
silstva v občini.

- d r

stare do 30 oziroma 35 let. Delo v 
obratu VEZENINE bodo lahko do
bile tudi šolarke, ki bodo letos kon
čale osemletko.

J. P.

Tele kmetije ob Kolpi ne bo mogoče več obnoviti oziroma po
sodobiti. Tudi za mnoge druge kmete, ki danes še obdelujejo 
zemljo, bo veijetno prišla pomoč prepozno (Foto: Z, Vardijan)

POBUDA KOČEVSKE MLADINE:

Organizirati mladinsko delovno 
Mccijo za posodobljenje ceste!

Delovno akcijo vse slovenske mladine za posodobljenje ceste LIvold-Brod 
|ia Kolpi noj bi organizirala republiška konferenca ZM

Občinska konferenca Zveze mla
dine Kočevje je edina izmed sloven
skih o bč in sk i mladinskih konfe
renc, ki je do določenega roka pred
lagala republiški kcmferenci ZM de
lovno akcijo: sodelovanje pri izgrad
nji oziroma posodobljenju' ceste 
livold-B rod na KolpL

Republiška konferenca ZM še ni 
dala povsem določenega odgovora 
na ta predlog kočevske mladine, po
sredovala pa ga je vsem občinskim 
konferencam ZM v Sloveniji.

Na nedavnem posvetu z vodstvi 
občinskih mladinskih oiganizacn je 
bil sprejet načelni sklep, naj bi Zve
za mladine Slovenije organizirala re
publiške delovne akcije v manj raz
vitih krajih. V teh akcijah bi gradili 
ceste ali športne naprave.

Ker je območje kočevske občine, 
posebno pa Kolpska dolina, tako ne
razvito območje, so kočevski mla-

T b č a n  ’
v p r a š u j e  f  ̂ ^

f i  i ^ '■

V' / m o d v o d  

I o d g o v a r j a

Kočevsko pokopališče v teh dneh prevzema v upravljanje krajevna skupnost, ki bo poskrbela, da bo 
pokopališče razparcelirano, da bodo parcele oštevilčene in da bodo lastniki grobov in parcel dobili 
potrebne dokumente. Izdelan in javno razstavljen bo načrt pokopališča. Jeseni bodo postopno uredili 
zelenice na pokopališču (Foto: J. Primr)

-  O bazenu veliko govorite, a ga 
še vedno nimate,

-  Imamo pa pogosto bazenska 
posvetovanja!

•
-  l a  po čem sklepaš, da bo pre

novljeno kočevsko kegljišče nekaj 
izrednega?

-  I, po tem vendar, ker so ■ 
NAMO zgradili in opremili v Šestih 
mesecih, kegljišče pa tudi že obnav
ljajo skoraj toliko časa!

dinci predlagali, n ^  bi s tako mla
dinsko delovno akcijo zgradili -  
hkrati s cesto -  tudi ^ o r tn e  objek
te za osemletko v Vas-Fari.
' Posebno poudarjamo, da je to le

PREUREDITI INTERNAT
v  Domu Dušana Remiia, se pravi 

v kočevskem internatu, nameravajo 
preurediti en trakt (krflo) tako, da 
bo le za učence osnovne in posebne 
šole.

V Kočevju so namreč prešolali 
učence iz zunanjih osnovnih šol, 
predvsem iz vi^ih razredov, in vse 
učence posebne šole. Nekateri sta
nujejo v mestu pri sorodnikih in 
drugfii družinah, za okoli 20 pa 
bodo uredfli prostore v internatu.

Računajo, da bodo glavna preure- 
ditvena dda  dokončana med počit
nicami, primerno opremo pa bodo 
dokupovali verjetno postopno, glede 
na denarne možnosti.

J. P.

GROBNICA PROPADA
Partizanska zobnica na kočev

skem pokopališču, ki je veljala pre
cej denarja, propada. Na njej so se 
začele pojavljati razpoke, ki so ved
no širše. V krajevni skupnosti me
nijo, da so razpoke nastale zato, ker 
grobnica pozimi ni bila pokrita ozi
roma zavarovana proti mrazu.

predlog in da~nl Še nikjer sklenjeno, 
da taka delovna akcija bo v kočevski 
občini, Ce bi tak sklep sprej'&li, bi 
bil verjetno izvedljiv — zaradi dolgih 
organizacijskih priprav — Šele v pn- 
hodnjem letu,

K<^evska mladina si bo posebno 
prizadevala, da U bila cesta Ko- 
cevje-Brod na Kolpi dokončana v 
prihodnjem letu, ko bo v Kočevju 
proslava 30*letnice Kočevskega 
zbora.

J. PRIMC

MORAVA: 
POPRAVITI VODOVOD

Vaščani Morave pri K o č ^ u  so si 
že pred drugo svetovno v(^no zgra
dili vodovod, ki ga uporabljajo še se
daj. Ugotav^ajo pa, da je precej 
dotrajal in da je potreben te
meljitega popravila.

Uporabniki vode ne plačujejo no
benih obveznosti in tudi \^ rž e -  
vanju vodovodnega omrežja ne po
svečajo posebne skrbi, ker so za
dovoljni, da jim voda priteka brez 
večjih izdatkov. Sedaj, ko bo po
trebno opraviti večja popravila, se 
bodo verjetno znašli v težavah, ker 
ne bodo mieli dovolj denarja.

Prav ta ugotovitev jih je prisilila, 
da so že pričeli razmišljati, kako 
bodo zbraU denar za popravilo in 
vzdrževanje svojega vodovoda. 
Končne besede še niso rekli, vendar 
jo bodo morali v kratkem.

PARTIZANSKI KOTIČEK

Prvič med partizani
Pred 30 leti prvo srečanje s portizani -  Požgane 

vasi spomladi 1942

hruškovca plesali še pozno v noč.
Cez nekaj dni so prišli partizani 

tudi k nam v Laze. Organizirali so

Bil je velikonočni ponedeljek v 
zgodnji spomladi 1942. Alojz Briški 
iz Lazov, Jože Glad iz Ograje in jaz 
smo bili sošolci in dobri prijatelji. 
Zelo radi smo zahajali ob nedeljah 
vasovat k dekletom v dobre tričetrt 
ure oddaljeno vas Stružnica. To je 
bila majhna vasica s tr^mi hišami 
sredi mogočnega gozda. No, tri hiše, 
tri družine in kar sedem deklet! Naj
raje smo šli k Ofakovim, kjer so 
imeli kar pet deklet, prijaznih in ve
selih.

Tistega velikonočnega ponedeljka 
smo šli nič hudega sluteč na Struž
nico. Čeprav je bila v Brodu na 
Kolpi in v Kužlju italijanska posto
janka, je bila naša ljubezen večja od 
strahu pred okupatorjem. Že na

stružniških košenicah nas je zausta
vil stražar.

Seveda smo bili razočarani in ne
koliko preplašeni, ko je stal pred 
nami neznan vojak. Hotel je vedeti, 
od kod smo in kam smo namenjeni. 
Ko smo mu povedali, je bilo vse v 
redu in smo ŠU lahko naprej.

V Stružnici smo naleteli na večjo 
skupino partizanov. Še kar hitro 
smo se sporazumeli in zaupali so 
nam. Seznanili so nas z OF Slove
nije, nam povedali, kdo so, oziroma 
kakšna vojska so, poučili so nas o 
pomenu partizanov in še marsikaj 
poučnega smo zvedeli. Seveda so 
tudi zabičali, da ne smemo Italija
nom črhniti besedice o njih. Nato 
smo pri Ofakovih ob dobri kapljici Jože Križ (Foto: Vardijan)

razne sestanke in zbirali hrano, Malo 
kasneje je prišel z njimi tudi Fajfar, 
kot so ga oni klicali in Jože Kodelič- 
Jure. Iz Stružnice prek Lazov in 
Glad loke so imeli tudi zelo dobro 
zvezo s hrvaškimi partizani. Tovariš 
Kodelič je bil pozneje komisar 10. 
udarne Ljubljanske brigade, v kateri 
sem bil tudi jaz.

Ker je bilo ljudstvo zelo složno in 
ni bilo izdajstva, so ostale okoliške 
vasi in sam Kuželj nepožgane in ne
poškodovane. Požgane pa so bile 
vasi Rake in Koželič, na Stružnici 
pa Ofakova hiša in to <pomladi 
1942. Tudi precej moških je bilo 
interniranih. Dosti se jih ni več vrni
lo v naročje svoje domovine.

Sedaj, ko od takrat mineva tri
deset let, želimo vsi, da sc ne bi ni
koli več ponovile take strahote in da 
na-s ne bi nikoli več preganjale tuje 
sile iz rojstne domovine -  s krvjo 
prepojene zemlje.

Smo za mir med narodi in za sre
čo vsega človeštva!

JOŽE KRI2 
KUŽELJ -  Kolpska dolina

Asfalt do leta 1985
Na Kočevskem manj sodobnih cest kot 

v bližnji okolici Triglava ali no Kozjanskem

Osnutek zakona o dolgoročnem programu za gradnjo, 
rekonstrukcijo in vzdrževanje magistralnih in regionalnih 
cest v Sloveniji, ki gaje dal v javno razpravo Cestni sklad SR 
Slovenije, predvideva, da bo do leta 1985 obnovljenih 
2462 km republiških cest in da bodo odpravljena vsa gra
mozna vozišča na teh cestah. >

Po tem osnutku programa bodo do leta 1985 poso
dobljene v kočevski občini naslednje ceste:

— Kočevje-Brod na Kolpi,
— Kočevje—Smuka—Dvor,
— Livold—Kanižarica,
— Stari tig-B rod na Kolpi-Osibiica-Cabar,
— Sodražica—Hrib—Trava—Cabar.
Razen tega je predvidena še posodobitev ceste Planina— 

Bloška polica—Žlebič, ki je za kočevsko občino zanimiva 
zato, ker je to bližnjica Kočevske za Notranjsko in Pri
morsko,

Zanimiv je tudi zemljevid posodobljenih cest do 1. ja- 
nuaija 1971, ki je priložen osnutku z ^ o n a . Iz njega se da 
razbrati, da ^  najmanj posodobljenih cest na Kočevskem 
(med Notranjsko, Belo krajino, Dolenjsko in Ljubljano) in 
da naš del Slovenije po gostoti posodobljenih cest zaostaja 
celo za „razvpitim“ Kozjanskim, za goratim Pohorjem in 
celo za območjem Julijskih Alp, od koder sam očak Triglav 
gleda nekiim jezno na to slovensko cestno socialno dife
renciacijo,

J. PRIMC



s POLNIMI JADRI NA TRG

MetliSka BETI je z rekordnim startom zajadrola v poslovno leto 1972 
-  Značilnosti ietoSn|e proizvodnje: novo sympafresh spodnje perilo, 

modno kolekcija kopalnih oblek In tiskana blaga

Pred kratkim je metliška BETI,slavila šele 15-letnico delovanja, 
vendar je v tem kratkem času pustila za seboj že vrsto u redn ih  
podjetij svoje stroke v državi z veliko daljšo poslovno tradicijo.

V prvem tromesečju letošnje
ga leta je kolektiv ustvaril že za 
,53 niiUjonov dinarjev celotnega 
dohodka, kar se v vsem doseda
njem obdobju na začetku leta 
še ni zgodilo. Največji uspeh pa 
je, da je tovarna rekord dosega 
v času, ko so bistveno spreme
njeni proizvodni programi, ko 
se srečuje s hudo nelikvidnostjo 
in ko sta jo prizadela devalva
cija in zamrznjenjp cen.

Smer več .konCnih 
izdelkov

Program proizvodnje volne 
NE VEDA so v BETI začasno 
opustili, ker so iz proizvodnje 
izločili izdelke, v katere so vla-' 
gali malo dela. Ti namreč teže

prenašajo zamrznjene cene in 
padec vrednosti dinarja. Name
sto tega so okrepili predelavo 
lastne osnovne proizvodnje v 
pletilnici in barvami, hkrati z 
vrsto kooperantov zmanjšujejo 
prodajo polizdelkov. Vedno 
večji odstotek proizvodnje gre 
iz tovame kot končni izdelek. 
Preja je bila v prejšnjem pro
izvodnem programu v precejšnji 
meri namenjena prodaji, zdaj jc 
v celoti predelajo za svoje po
trebe.

Z devalvacijo je bilo podjetje 
prikrajšano za okrog 5 milijo
nov dinarjev. Plan proizvodnje 
za leto 1972, ki so ga sestavljali 
lani novembra, se je v celoti' 
podrl, namesto tega so hitro 
^rem enili proizvodni program. 
Čeprav je prvo^tromesečje letos 
potekalo v prilagajanju uvede-

1

IMAJNOVEJSE*
Stroj jm  tkanin

nim novostim, je poslovni 
uspeh kljub temu odličen.

Izdelki še topli 
med kupce

v  letošnjem letu zalog proiz
vodnje ni. Vse, kar pride izpod 
strojev, kupci bodisi doma ali v 
tujini sproti odnesejo. Tovarna 
ima za leto 1972 že več kot 80 
odstotkov celotne proizvodnje 
prodane, čeprav so se pojavili 
na trgu z nekaterimi novimi iz
delki, ki jih pri nas še ne po
znamo.

SVMPAFRESH PERILO so 
začeli delati letos in so spet edi
ni in prvi proizvajalci tovrstnega 
spodnjega perila v Jugoslaviji. 
Gre za sintetične ženske hlač
ke, ki so zavoljo posebnih meša
nic trpežnejše od običajnega 
bombaža in enostavnejše za 
vzdrževanje. Prenesejo vsako
dnevno pranje. Vsak dan nare
dijo okrog 15.000 takih hlačk.

KOLEKCIJA KOPALNIH 
OBLEK za ženske, moške in 
dekleta obsega 30 modelov. 
Prodanih je že več kot 1 milijon 
kopalk, od tega tretjina na tuji 
tig. Betine kopalke imajo to 
lastnost, da ustrezajo modnim 
zahtevam, hkrati pa so zaradi 
cene dostopne predvsem obča
nom s povprečnim standardom. 
Proizvodnjo kopalnih' oblek so 
popestrili z materiali, ki pred
stavljajo modni krik: so iz tiska
ne tkanine lycra. Taki modeli 
so občutno dražji, delajo jih v 
manjših količinah in so name
njeni zahtevnejšim kupcem.

TISKANA BLAGA so ena iz
med novosti, s katerimi se jc 
BETI začela ukvarjati. Tiskanje 
s „termo tiskom“ je veliko 
drai^e od načinov, ki so se jih 
doslej posluževale tiskarne tka
nin, vendar ima vrsto prednosti. 
Imejo veliko različnih možnosti 
za tiskanje raznih vzorcev, raz
nih blag in raznih barv. Tiskana 
blaga uporabljajo že za ženske 
kombineže in spodnje hlačke, 
za kopalne obleke, blago v me
traži pa je na voljo tudi za lahke 
ženske poletne obleke in za je
senske komplete.

PROIZVODNJE DIQLEN 
LOFTA letos ne bodo količin

sko povečevali, temveč skušajo 
tkanine plemenititi. Ukvarjajo 
se z novimi materiali te vrste, ki 
jih nikjer v državi še ne izdelu
jejo in bodo . že poleti na 
tržišču.

Graditi 
v zunanjih obratih

Vsa zadnja leta je bilo za 
BETI značilno, da je imela kar 
naprej velike investicije. Ob 
zdajšnjem gospodarskem polo
žaju v državi, ko so obsežne 
investicije zavrte, se tudi BETI 
temii?>prilagaja. Letos so v na
črtu le obsežnejša dela v zuna
njih obratih: Dobova, Črnomelj 
in Mirna peč, naslednji korak 
pa predstavlja nova šivalnica v 
Metliki. Okrog 5 milijonov di
narjev bodo veljale rekonstruk
cije zunanjih obratov v letoš
njem letu.

Medtem ko v Dobovi dela že 
potekajo in se celo bližajo kon
cu, so za obrata Črnomelj in 
Mima peč načrti že pripravlje
ni, za novo šivalnico v obratu 
Metlika pa projekte priprav
ljajo.

Najbolj pomembno je to, da 
bodo po končani rekaistrukciji 
zunanji obrati dobili možnost 
povečati število zaposlenih za 
100 odstotkov.

Pretirano previdnost?

Plan letošnje proizvodnje 
predvideva za 180 milijonov di
narjev celotnega dohodka. Pri 
planiranju so bili previdni, kaže, 
da celo preveč. Ce bodo poslov
ni u ^ e h i  vse leto taki ko t v 
prvem tromesečju, potem leta 
1972 ne bodo končali z manj 
kot 200 milijoni dinarjev reali
zacije.

Tako velike številke bodo do
segli kljub temu, da so si pro
stovoljno amortizacijo povečali 
za 4 milijone din ali za 50 odst., 
da bodo čez leto osebni do
hodki narasli za 20 odstotkov 
in da so proizvodni stroški zara
di podražitev mnogo večji, kot 
so bili lani.

Zaradi takih uspehov in takih 
številk tovarno BETI lahko mir
ne duše uvrščamo med udar
nike dela. Prva povojna leta 
smo jUi nagrajevali in slavili za 
delavski praznik -  1. maj. Kdor 
v današnji gospodarski zmedi, 
zlasti pa v tekstilni stroki, tako 
jadra čez tržni ocean kot medi- 
ška BETI — je dober gospodar. 
Takih bi potrebovali več.

0 S

\ Upravičeno ponosni |
J Za delavski praznik noj ima delavko besedo: % 
2 Dragica Vrbančič, ena izmed 1100 žensk med j  

1400 zaposlenimi v podjetju

Ce bi jo srečal na ulici, vi
soko, z dolgimi črnimi lasmi 
in v športnem hlačnem 
kostimu, ji ne bi prisodil 
preprostega dela za strojem. 
Pa je navadna šivilja, doma 
iz Ozlja, in se že 8 let vozi v 
Metliko na delo.

Ni edina med 1100 žen
skami v podjetju. Napredek',

značilen za tovarno, se po
zna na ljudeh, v njihovem 
mišljenju, oblačenju, v nači
nu življenja, v modernizira
nemu domu in v splošni živ
ljenjski ravni Redki so še 
brez televizorja in pralnega 
stroja, vse več jih je z avto- 
moUli in motorji 

„ V osmih letih, kar sem 
jaz v podjetju, se je tovarna 
tako spremenila, da je kot 
noč in dan. Včasih se usta
vim pred vhodnimi vrati in 
kar gledam. Komaj verja
mem, da je to ruiša BETI, 
skromna pred nekaj leti. Po

nosna sem, da sem v tem 
kolektivu in da sem po svoje 
pripomogla k temu, kar pod
jetje danes predstavlja. “ 
Tako je rekla Vrbančičeva 
Dragica.

„Zavedam se, da mi je to
varna omogočila živeti člo
veka dostojno življenje. 
Imam službo, vsak mesec 
prinesem domov 1200 dinar
jev. Ker živim sama z mamo 
na mali kmetiji, mi ta denar 
veliko pomeni. Kupila sem 
nekaj strojev, imam tele
vizor, razmišljam celo o 
avtomobilu, vendar mi je le
tos še nedostopen. Pa kas
neje! Ce bi ostala na vasi, 
vsega tega ne bi bilo. Samo 
hiše poglejte v bližnji okolici 
Metlike! Na slovenski in 
hrvaški strani se pozna vpliv 
tovame BETI. Tudi cele vasi 
spreminjajo podobo. “

Kje so pred leti delavke 
hodile na morje? Zdaj pa. 
„ Vsako leto si privoščim do
pust. Letovanje na morju 
organizira podjetje. Vedno 
grem v drug kraj, da spo
znavam mesta in ljudi,'' je 
rekla.

Tovarišica Dragica pa je 
tudi v vrstah voljenih samo-i 
uprav^avcev. Sodelovala je 
že v osrednjem delavskem 
svetu podjetja, zdaj je v sve
tu ekonomske enote. Ker je 
tudi njena odločitev pri
pomogla k usmeritvi tovame 
in doseženim uspehom, je 
njen ponos toliko bolj upra
vičen R. B.

Kolektiv Beti iz Metlike 
s šojimi obrati čestita .j 

vsem delovnim ljuderti ! ■ 
za praznik OF 

in praznik dela!

.



odslej v novih prostorih m
trimo
trebanjska
industrija
montažnih
objektov

TREBNJE

t r i m o  projektira, proizvaja in montira 
montažne objekte iz lahkih jeklenih kon* 
štrukelj »na ključ«:
•  industrijske hale (tudi z žerjavnimi 

progami)
#  skladišča -  hangarje
•  servisne in športne objekte
#  rezervoarje in cisterne za industrijo 

in gospodinjstva
investitorji -  graditelji -  potrošniki, obr
nite se na t r i m o ,  trebnje, 
telefon (068) 38-030, 38-031, 38-125, 
telex 33 735 YU TRIMO

| p i |
IBliiiipl

T R i E L E S
f  'HinHiir w.

TRELES
TREBNJE

prej Mizarslo delavnica TREBIMJE

Izdelujemo opremo za vse vrste lokalov

PAPIRKONFEKCIJA, KRŠKO
D O O O O O O O O O O O O O C

Ciklostilni papir vseh vrst, špecerijske vrečice s tiskom in brez tiska, vse vrste škatel iz 
valovite lepenke in kartona s tiskom in brez tiska, vse tiskarske storitve

SKUPŠČINA OBČINE

TREBNJE Občinski sindikalni 
svet
Občinska 
konferenca ZKS 
Občinska 
konferenca SZDL 
Občinski odbor 
ZZB NOV
Občinski komite ZMS

Tcjovsko In gostinsko |>o>ljelje
UUDSKA POTROŠNJA IN 
HOTEL TURIST« BREŽICE

   ,

SKUPŠČINA OBČINE

BREŽICE
OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKA KONFERENCA ZKS 

OBČINSKA KONFERENCA SZDL 
OBČINSKI ODBDR ZZB NOV 
OBČINSKA KONFERENCA ZMS

Popravilo avtomobilov in 
mehanizacije

J ,

Nudimo vse vrste lesa za indu
strijo, predelavo in drva. S svo
jimi obrati čestitamo za praz
nik!

Združeno KG P Kočevje
S svojimi organizacijami združenega dela čestitamo za praznik OF in za 1. maj!

kolektivi 5^

%
' za dan OF 
- in 

praznik dela

KRK
ČESTITAMO ZA 1.MAJ!



Dober glas seže v deveto vas. Ta pregovor velja tudi za PIO
NIRJEV avtoservis v Novem mestu, ki je poznan po vsej Sloveniji 
in Hrvaški. 

šef vseh Renaultovih servisnih služb na svetu g. Ernest iz 
Pariza je ob nedavnem obisku pri PIONIRJU pohvalil kolektiv 
avtoservisa in bil navdušen ob tem, kar je videl.

AVTOSERVIS „PIONIR

I  Kolektiv SGP PIONIR |
I  Iz Novega mesta s svojimi obrati |
I  čestita vsem delovnim ljudem |
I  za praznil< OF in praznik'tlelal |
★  '  ̂
l A M I D f f

»MRSS« »n

D elavnice P IO N IR JE V E G A  avtoserv isa , k je r  o p ra v lja jo  tu d i re d n a  se rv isna  p op rav ila  vozil 
R enau lt in F ia t-Z astav a , so p ro s to rne  in  m oderno  oprem ljene

V'̂ '' 'JBr

2e  kratek  obisk v PIONIRJEVI 
mehanični delavnici ali mehansko- 
kovinskem obratu SGP PIONIR v 
Novem mestu, kot ga navadno 
imenujejo, vzbudi pozornost tako 
slučajnemu obiskovalcu in Se bolj 
strankam , ki v dclavnici iščejo 
storitve ali pomoč za svojega »Je
klenega konjička«. Vrsta različnih, 
naprav in pripomočkov v vseh 
oddelkih obrata pritegne zanima
nje vsakogar.

Prijetno se Je sprehoditi skozi 
oddelek servisa osebnih vozil, k jer 
skrbijo za servisne preglede, ga
rancijska in vsa ostala popravila 
različnih tipov vozil ZASTAVA in 
RENAULT. V lepo urejenem  de
lovnem prostoru so kot vojaki 
razvrščena vozila — na eni strani 
Zastava, na drugi Renault. Ce so 
na vozilu težave s kolotekom in z 
nenormalno obrabo gum, uredijo 
to ria preciznem optičnem aparatu. 
Brez tega aparata, pravijo PIO
NIRJEVI strokovnjaki, ni več m o
goče kvalitetno popraviti avtomo
bila. Pozornost vzbudi tudi tele
vizorju podobna naprava, ki na 
ekranu pokaže, ali Je z motorjem 
vse tako, kot mora biti. Izjema Je 
le ta, da Je »govorica« te naprave 
razumljiva strokovnjakom, ki 
Jih pri Pionirju ne manjka.

V Pionirjevi mehanični delavnici 
želijo narediti vsak dan več, že
lijo ustreči vsakomur. Imajo pa 
težave s prostorom. las tn ikov  vo
zil je vsak dan več, zato vseh ne 
morejo sprejeti. Posebno ozko grlo 
je bila lakirnica In kleparska de
lavnica. Vsaj za nekaj časa so

N ajno vejša  p ridob itev  P IO N IR JE V E G A  av toserv isa  je  m o 
d e rn a  lak irn ica  s sušilno kom oro s te m p e ra tu ro  do 100” C

P red  k ra tk im  so u red ili novo p ro s to rn o  av tok leparsko  delavnico

rešili tudi ta  problem s postavit
vijo moderne mantažne lakirne 
komore. Tako se ta, za danes že 
kar problematična dela, opravljajo 
kvalitetno in mnogo hitreje. Lak 
je bleščeč in na novo prelakiran 
avtomobil se posuši v slabi uri.

V veliki dvorani obrata je bolj 
glasno, včasih oglušujoče zaropota; 
nenavajenega obiskovalca prese
neti opozorilni znak sirene žerjava, 
ki prenaša vse težke tovore po 
prostoru. Tukaj je ta naprava tudi 
najbolj potrebna, saj so deli tovor
nih vozli, buldožerjev, bagrov In 
različne gradbene mehanizacijo 
težki za prenašanje. V tem veli
kem prostoru je vedno polno stro 
jev In vozil. Tu se srečujejo In 
skupaj delajo vsi poklici obrata: 
mehaniki, ključavničarji, avto- 
električarji, varilci, kleparji, ki 
naredijo večkrat tudi kaj nena
vadnega. Ni treba posebej poudar
jati. da so mojstri v svojem delu, 
da radi delajo, le {prostora bi radi 
več. Tem fantom je tudi TAM 
zaupal svoje zastopstvo. Lastniki 
teh vozil radi prihajajo k njim na 
redne servise in tudi takrat, ko 
jim vozilo nepričakovano odpove.

Stočlanski, s poklici pisan kolek
tiv mehanične delavnice pri PIO
NIRJU v Novem mestu, ve za svoj 
dolg vsem tistim, ki ga obiskujejo 
In pri njem Iščejo pomoč. To ve 
vedno razpoloženi 2an | na tehnič
nem pregledu motornih vozli, to 
ve tudi vsak mehanik in ključav
ničar. Vsi se bodo tudi v prihod
nje potrudili, da bodo stranke za
dovoljne zapuščale njihov servis.

3# ';s'v

P oprav ilo  250-litrskcga betonskega m ešalca  v k ljučavn iča r 
skem  oddelku

' ■■ i') 1 
\ 1. 
\ ( v «. .1 % > llf
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Dobro poznana  je  P IO N IR JE V A  av to -e lek tro  d e lav n ica . Na sliki: vod ja  delavn ice  F ran c  N ovak « Za red n e  tehn ičn e  preg lede m o to rn ih  vozil im a jo  p ri P IO N IR JU  vse p o trebne  n ap rav e  »in 
p re izkuša  p rev ito  d inam o  pripom očke



inkop
industrija kovinske opreme

KOČEVJE

SKUPŠČINA OBČINE
KOČEVJE

Občinski sindikalni 
svet
Občinska 
konferenca ZKS 
Občinska 
konferenca SZDL 
Občinski odbor 
ZZB NOV
Občinski komite ZMS 

Z veza  RVS

inles
RIBNICA

okna ■vrata-polkna

industrija klimoodzračevalnih naprav in 
predelava plastike

O H

INKOT
TREBNJE
Projektiramo In izdelujemo kompletna odzrače- 
vanja, ogrevanje in pnevmatski transport v 
lesni, kovinski in metalurSki industriji

Mercator
PE-TRGOPROMET

KOČEVJE

Kmetijska zadruga 
*  KRKA *

NOVO MESTO

%

SKUPŠČINA OBČINE

KRŠKO
OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKA KONFERENCA ZKS 

OBČINSKA KONFEt^ENCA SZDL 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV 

OBČINSKA KONFERENCA ZMS

CATE2 — BREŽICE MOTEL

nedrčki
stezniki
kopalne

obleke

za  d a n  OF 
in
prazn ik  d e la

hldrotorll

Avtopromet, gostinstvo in turizemIndustrija 
gradbenega materiala

montaža

»SAVA«

KRŠKO

SIGMAT ^
strojna industrija 
in gradbeni material

BRESTANICA
prej iniVAUDSKE DELAVNICE
betonski meSalcI 250 In 100 litrov 
hidroforji
betonski bloki In gramoz od stene

NOVO MESTO-STRAŽA

Opravljamo prevoz tovora in potnikov. PiriDoro 
čarno gostinske storitve v hotelu METROK)L



■GRADBENO
■ OPEKARSKO PODJETJE,
■  MIRNA

gradimo vse vrste visokih gradenj 
proizvajamo opečne izdellce 
opravljamo razrez lesa

Slavnik koper

tu r ist  hotel "SREMIČ"

KRŠKO
bo odprt naš bife na kopališču. Ob sobotah ples!

skupščina občine 

Metlika
Občinski sindikalni 
svet
Občinska 
konferenca ZKS 
Občinska 
konferenca SZDL 
Občinski odbor 
ZZB NOV
Občinski komite ZMS

KOVINAR
podjetje storitvenih 
obrti

KOČEVJE

Industrija 

in rudniki 

nekovin 

»K r.e m e n« 

Novo mesto

KOVINAR
NOVO MESTO
kovinske konstrukcije
oprema za trgovine, gostinske in druge lokale 
storitve strojne In stavbne ključavničarske stroke

T R A N S P O R T N O  P O D J E T J E

M E T L I K A

i

!

t
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^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Občanoir, vsem delovnim ljudem in našim poslovnim prijateljem čestitamo za
Pfaznikdela!

bnfekcijd«KOMET«n/lETLIKA

*  to v a rn a
^  damskih nedrčkov
*  pasov 
^ Koržetov
* in 

steznikov

k o lek tiv i

lesni kombinat

novoles
novo mesto 
Straža

telefon -  centrala: 84-530 

prodajna služba: 84-529 
telex:‘ 33726 yu novoles

S SVOJIMI TOVARNAMI:

•  TOVARNA DROBNEGA POHIŠTVA

•  TOVARNA VEZANIH PLOŠČ

•  TOVARNA STILNEGA POHIŠTVA

•  TOVARNA PLOSKOVNEGA POHIŠTVA

•  2AGA V SOTESKI IN STRAŽI

KI VSEM PRIPOROČAJO SVOJE KVALITETNO 

POHIŠTVO. POLIZDELKE IN SUROVINE

'  26. aprila 1972

SKUPŠČINA OBČINE

ČRNOMELJ
Občinski sindikalni 
svet
Občinska 
konferenca ZKS 
Občinska 
konferenca SZDL 
Občinski odbor 
ZZB NOV
Občinski komite ZMS

DOLENJSKI LIST I b



TUDI LETOS NA BEOGRAJSKEM SEJMU

IM  V: še več prikolic!
Novomeška industrija motornili vozil je na beograjskem sejmu avtomo
bilov predstavila kamping prikolice, osebne in dostavne avtomobile in 
servisno opremo -  Največ novosti pri novem zastopništvu za specialna 

in osebna vozila: landroverji, triumplii, jaguarji ________

Na beograjskem sejmu ima. 
novomeška Industrija motornih 
vozil veliko ceno in dve dvo
rani. V prvi, kjer prireja tudi ti
skovno konferenco, vsako leto 
pripravljajo drobno presene
čenje. Letos so tam postavili 
prikolice — in to zgovomo do
kazuje, da nameravajo prav tem 
izdelkom posvečati še posebio 
pozornost.

Največji slovenski industrij
ski izvoznik, tovarna iz Novega 
mesta, je lani prodala na tujem

t r ^  skoraj za 16,000.000 do
larjev kamping prikolic. Pet let 
nazaj številka ni dosegla vfbd- 
nosti petih milijonov. In letos: 
za 400 milijonov dinaijev pri
kolic, nova tovarna IMV za 
montažo prikolic v Belgiji, pro
dor med največje e v r o p ^  pro
izvajalce prikdic. V devet za- 
ho(^oevropskih držav prodsy 
IMV svoje prikdice — od naj
manjših do največjih hišic na 
kolesih. Deseta država, kamor 
so lani izvozili tri prikolice, je — 
Kuvait.

Ob tolikšnem številu različ
nih prikdic, znanih pod družin

skim imenom ADRIA, je prav
zaprav težko opaziti novosti. 
Kljub temu je treba poudariti, 
da strokovnjaki novomeške to- 
vame svoje izdelke sproti do
polnjujejo, izpopolnjujejo in 
modernizirajo. Ze to, da so se 
prebili v zahtevno zahodno
evropsko konkurenco, zgovor
no priča o kvaliteti. Le najboljši 
se tam tudi obdržijo. Šele kadar 
gledamo s te plati, je bolj oči
ten napredek in uspeh delov
nega človeka izpod Gorjancev, 
ki ne samo da je tja prodrl in 
obstal, pač pa celo krepi svoj 
pdožaj. Industrija motornih vo
zil namreč postaja naivečji 
evropski proizvajalec prikolic. 
Tako uspešnih podjetij je pri 
nas resnično malo!

Od l.-m arca je zastopniška 
organizacija IMV postala tudi 
generalni zastopnik za specialna 
vozila BLMC. V zastopana spe
cialna vozila spadajo vse vrste 
terenskih vozil, med katerimi so 
najpomembnejši znani land- 
roveiji in novi terenski avto 
Range rover. V to zastopstvo 
sodijo tudi avtomobili Rover, 
Triumph in Jaguar: osebni avto
mobili" s tradicijo in ugledom. 
IMV jih predstavlja tudi na 
beograjskem sejmu. Ta vozila 
bo IMV uvažala preko svoje za
stopniške organizacije, proda
jale pa jih bodo poslovalnice 
prodajne oiganizacije IMV. 
Hkrati je tovarna povečala tudi 
konsignacijo rezervnih delov za 
vsa ta vozila. IMV kot generalna

zastopnica je s tem pridobila 
tudi možnost kooperiranja v 
proizvodnji za našo deželo zani
mivih tipov vozil.

Ko smo pri osebnih vozilih, 
ne smemo pozabiti na IMV spe- 
cial, izpopolnjen austin 1300. 
To je avto, ki je narejen v No
vem mestu in ima dva vplinjača, 
kovinsko barvo in še nekaj dm- 
gih novosti. IMV jih je predsta
vila na beograjskem sejmu v raz
ličnih barvah, pretežno v zlati 
in srebrni.

Tovarna, ki šteje v različnih 
svojih obratih po Jugoslaviji že 
blizu 4000 zaposlenih, ostaja še 
vedno najmočnejši jugoslovan
ski izdelovalec kombijev. Vozil 
IMV 1600 -  samo pod imenom 
IMV 1600 super‘B imajo deset

nih izvedbah: na sejmu je to
varna predstavila tudi osebni 
avto maxi — namenjen reševal
nim službam in posebno oprem
ljen.

Četrta dejavnost iz avtomo
bilske stroke je za mnoge ne
znana. Z majhno reklamo, na 
tihem, toda hkrati zavzeto se 
IMV skuša uveljaviti na doma
čem trgu tudi kot izdelovalec 
servisne opreme. Opremo delajo 
v tovarni IMV v Belem Mana
stiru — razstavljena oprema 
pred razstavno dvorano IMV na 
beograjskem sejmu pa je vzbu
dila veliko zanimanje obisko
valcev.

Prav gotovo najbolj zanimiv 
in spektakularen hkrati pa je bil 
pred razstavno dvorano prikaz

različnih izvedb — je dosti po 
vseh jugoslovanskih cestah, ra
zen običajnih kombijev pa de- 
1^0 najrazličnejše izvedbe. 
Tako ustrežejo gasilcem, milič
nikom, reševalnim postajam -  
skratka, s kombijem omogočajo 
moderen prevoz za sodobnega 
človeka. Ko smo že pri različ

zmogljivosti specialnih teren
skih vozil, ki jih zastopa in ki 
jih bo lahko tudi sestavljala no
vomeška tovarna. Landroveiji 
in range roverji so „plezali“ po 
posebnem mostu, ki se je v loku 
vzpenjal skoraj navpično pod 
nebo. In tudi tako težko nalogo 
so zmogli — brez težav!

Prikolice na dveh izmed štirfli proizvodnih trakov v montažni' 
ni novomeške tovarne ^

2
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Družina prikolic A D R IA  v veliki ra/stuvni dv(>r;ini n;i leloSnjcni sulonu ccstnih vo/.il v Heo)>r:Klii (Polo: M. Moškon)
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KOCEVJE -  Včeraj zjutraj je  
^C do snežiti. Droban sneg je  

precej na g osto , vendar se 
sproti tonil.

»v-A -  Miga Ribičič, 
2 «  predsedstva SFTRJ in ZKJ je 
^ r a j  opoldne o b i ja l  Ribnico, 
a t^  i« pogovarjal s političnim 

občine, obiskal podjetie 
SnpPLET in RIKO, zvečer ^  

o zadnji seji predsed- 
na Brionih.

m e s t o  — Danes po- 
h ob 15.30 bo na Stadionu 

ratstva in enotnosti tekmovanje 
SRS.

OTOČEC -  Tu so se včeraj 
Vrl sklepni slovesnosti ob 

‘̂ pijenja proti črnim ko- 
^  zdravstveni delavci iz novo- 
"ie|ke občine.

CERKEV -  Proslava 
skft ^  kočev-

^  danes popoldne.
POpPRESKA -  Daifes ob 11 

^ ‘̂ r l i  novo, 880 kva- 
no A veliko proizvod-

LIK. Razen pred
se Kočevje in obči-
turti otvoritve udeležili
LF^.P'^dstavniki SLOVENIJA- 

ll^erim je U K  zdnižen. 
občiT^i, ~ Danes zaseda
Obravn • *^P ^^n a  Trebnje, 
občine program razvoja
Zakl?,! *®tos, analizo SDK o 

delovnih
je?o leto 1971, ocenju-
•^Jevliih u lansko dejavnost
Piavliaift jl^^Pnosti in raz-

**aiešinan!^ zaslužnim rezervnim

Na Dolenjskem ni malo obratov, ki se potegujejo za večje samoupravljavske pravice, zato sta se sekretariat CK ZKS in predsedstvo republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije odločila, da o tej problematiki spregovorita pri nas. Zasedanja v Novoteksovi dvorani so se udeležili tudi predstavniki dolenjske regije. — (Foto; 1. Zoran)

SEKRETARIAT CK IN REPUBLIŠKI SINDIKAT ZASEDALA V NOVOTEKSU

Politična ost proti tistim, ki nočejo slišati o ustanavljanju temeljnih organizacij 
združenega dela, hkrati pa tudi proti lokalni ozkosti

Icit zmage
In  » P o h o d  o b  S i c i  o k u p i -  

rone Ribnlcen

Občinska zveza za telesno kul- 
«ro o ^ an u ira  skupno z občinskim  

obČWiIP združenj borcev in 
.sindikalnim svetom

86“ W hn »Tek zma-
Pf»večen 80-letnici loj- 

2maa?!®<5e^ika Tita. Na ~  ■ 
“Odo sodelovali i

Prejšnji četrtek je bila v dvo
rani tekstilne tovame „Novo- 
teks“ v Novem mestu skupna

.,Tpku 
sodelovali pionirji, 

stari nad 18 let. 
5*^l^™oyalna ekipa v vsaki 

Isti L n  Prcjela prehodni pokal. 
•.Pohod nK • ^'^di tradicionalni 

a njem ol^upirane Ribnice". 
’'^ * P io n ir^  u° sodelovali p re i ta v -  

in dniliu’ *^ladinskih, sindikal- 
P^anizacii ? i)  družbeno-političnih 
ljudi. Ekipe bodo štele po pet

vs^o*leto  "^^"‘festacijo prire- 
^  " a  o L p i-

N o v  Ribnico v
na mlade tradicijo

'ako veliic v7on’ ^  ’*^a prireditev
‘*^vzgojm pomen.

Kostanjevica vabi
v soboto, 6. maja, se bo ob 19.30 

v domu kulture v Kostanjevici na 
Krki začel literarni večer, na kate
rem bodo brali svoja dela in se pred
stavili sodobni koroški ustvarjalci: 
Milka Hartman, Gustav Janusch, 
Andrej Kokot, Florian Lipusch, Va
lentin Polanšek in Janko Messner. 
Več del naštetih pesnikov in pisa
teljev bodo brali la večer še Štefka 
Drolčeva, Miha Baloh in Marjan 
Kralj.

Kurirčkova pošta
Glavna kurirčkova pošta bo prišla 

v kočevsko občino v sredo, 3. maja, 
ob 10. uri pri Starem trgu oziroma 
Predgrađu. V Kočevje bo prispela 4. 
maja ob 10. uri; tam jo bodo sve
čano sprejeli, skupaj s stranskimi 
kurirčkovimi poštami iz Podprcske, 
Strug in Koprivnika, ki se bodo med 
potjo priključile glavni progi. 5. 
maja ob 10. uri pa bodo kočevski 
pioniiji na Jasnici svečano predali 
pošto ribniškim.

razširjena seja sekretariata CK 
ZKS in predsedstva republi
škega sveta Zveze sindikatov 
S lo v e n j. Na seji, ki sta jo  vo
dila predsednik slovenskih sin
dikatov Tone Kropušek in se
kretar sekretariata CK ZKS inž. 
Andrej Marinc, so obravnavali 
samoupravni položaj delavcev v

Obranovič 
pionirski prvak

V Borovnici je bilo v nedeljo 
pionirsko republiško šahovsko 
prvenstvo, na luterem so imeli naj
več uspeha pionirji iz Kočevja. Med 
starejšimi pionirji je prvo mesto 
osvojil Obranovič iz Kočevja; med 
mlajšimi pioniiji pa sta Malnar in 
Zilevski iz Kočevja delila drugo oz. 
tretje mesto.

dislociranih enotah združenega 
dela.

C lan komisije za samouprav
ne odnose pri CK ZKS Franci 
Šali je v uvodnih besedah po
udaril, da je utrditev samo
upravnega položaja delavcev v 
temeljnih organizacijah zdru
ženega dela odvisna predvsem 
od tega, kako bomo uresniče
vali ustavna dopolnila v že ob

stoječih zdmženih podjetjih. V 
tej akciji, ki bo dolgotrajna in 
napoma, moramo še posebno 
pozornost posvetiti dislocira
nim enotam združenega dela, 
ker imajo zaposleni v teh eno
tah pogosto ~n^manj samo
upravnih pravic. Samoupravni 
položaj delavcev je še posebno

(Nadaljevanje na 21. str.)

Včeraj je preko srednje 
Evrope proti Balkanu vdd 
hladen zrak, ki je povzročil 
pri nas padavine in sneg do 
nižin. Jutri bodo naši kraji 
še pod vplivom h la d n ^  zra
ka, vendar ne pričakujemo 
večjih razjasnitev, torej tudi 
dane ne. Ob koncu tedna se 
bo vreme izboljšalo in otop
lilo.

DRUGIČ PODEUENE HA6RADE SKLADA »KRKINIH« NAGRAD

Sodelovanje univerz in »KRKE«
Lani 7, letos že 21 nagrad za študente in dijake -  Razveseljiv sicolc v kva
liteti in uporabnosti predloženih nalog ter zamisli -  »KRKA« bo še naprej 

podpirala mlade nadarjene raziskovalce

te

o  p i l ^ e -

i r m l o  p r a z n o v a i ^ B  2 7 .  o | i T i l a ,  

p r v e g a  m a j o ,  m e d n c n f d i t e g a

d e k l i  _______ ■ ■

U R E m i i m O  i n  U P R I V A

DOUbSKEGfi USTX

D B H
NOVOMESm
J E  V / A Š A  B A I M K A

Današnja Številka domačega tednika je šla že v tisk, ko so se 
včeraj dopoldne v knjižnični dvorani KRKINEGA inštituta v Ločni 
zbrali uredni predstavniki izvršnega sveta SRS, ljubljanske uni
verze, Gospodarske zbornice SRS in novomeške občinske 
skupščine. Skupaj z vodilnimi delavci tovame zdravil so prisrčno 
čestitali mladim raziskovalcem, študentom in dijakom, ki so si za
služili letošnja priznanja sklada „Kricinih** n^rad.

Prvomajski popusti 
na železnici

Tudi letos bodo Jugoslovanske 
železnice dale za prvomajske praz
nike 25 odstotkov popusta. Popust 
bo veljal pri odhodu od petka, 28. 
aprila ob 0.01, do torka, 2. maja. Pri 
vrnitvi pa velja popust od sobote, 
29. aprila (od polnoči dalje), pa do 
srede, 3. maja, do 12. ure.

V noči med 27. in 28. majem 
1972 bo začel veljati novi letošnji 
vozni red jugoslovanskih železnic.

Podrotmeje bomo zato lahko po
ročali o poteku slovesnosti šele pri
hodnji teden, kljub temu pa lahko 
že zdaj zapišemo, da so se v celoti 
uresničila predvidevanja, ki so jih 
lani 19. maja izrekli ob prvi pode
litvi Krkinih naerad generalni diiek- 

(Nadaljevanje na 21. str.)

D* ^®lavcem “  največja delovna zmaga leta 1972. Čezenj se bomo prvič peljali za dan mladosti. Deževje nagaja graditeljem,
•'Pejr) '-estnega podjetja, ki morajo do 25. maja asfaltirati 13 tisoč kvadratnih metrov cestišča in drugih površin. (Foto: Jožica

V ponedeljek dopoldne so picmiiji iz Stopič izročili pri spomeniku 
Majde Sile na Novi gori pri Težki vodi kurirčkovo torbo vrstnikom 
iz Suhoija pri Metliki. Ob tej priložnosti so pripravili pioniiji lep 
skupni program; govorila pa sta borca Lojze M um in Tone Rauh. 
Na sliki: pionir Ivo Umek izroča torbo pionirki Majdi Mule iz 
Suhoija. (Foto: SLAVKO DOKL)
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tedenski
mozaik

„Kako sta ljubka,^ je dejala 
nekega dne konec minulega ted
na soproga ameriškega predsed
nika Richarda Nixona, ko je v 
washingtonskem živalskem vrtu 
obiskala medvedka posebne 
vrste, takoimenovani pandi, ki 
ju je njen soprog dobil med 
obiskom v Pekingu. Medvedka 
sta bila res ljubka in videti je 
bilo, da se v novi domovini ime
nitno počutita -  za razliko od 
ameriških bizonov, ki ju je 
predsednik Nixon med obiskom 
poklonil Kitajcem in se po po
ročilih iz Pekinga počutita če
dalje slabše. . . kitajskim med
vedom prija ameriško podnebje, 
ameriškim bizonom pa kitajsko 
n e . . .

Na drugem koncu Atlantika, 
na Švedksem, pa so pravkar 
sporočili, da so uspeli s poseb
nimi zaščitnimi ukrepi podalj
šati življenjsko dobo avtomo
bilov za leto dni Za zdaj še ni 
prišlo tudi pojasnilo, za kakšne 
ukrepe gre. Trdijo, da bodo 
lahko najbolj zavarovali švedske 
volve in zahodnonemške volks- 
wagne. . .  dobra novica -  če le 
ni zgolj propaganda...

Nihče pa ni mogel zavarovati 
črne pevke jazza Earthe Kitt, ki 
je imela napovedan koncert v 
južnoafriškem mestu Bloemfon- 
tain. Ko je namreč znamenita 
pevka prišla v to majhno mesto, 
so ji enostavno ukazali, naj se 
pobere ker da njena (črna) pri
sotnost žali (rasistične) bel
ce . .. hudo je, če ne moreš za
treti zla v sebi niti tedaj, kadar 
gre za glasbo, ki bi jo sicer rad 
poslušal. . .

Še večjo zadrego pa so imeli 
te dni v Washingtonu, kjer je 
poseben odbor, ki zbira denar
ne prispevke za predvolilno 
kampanjo sedanjega ameriškega 
predsednika, poslal prošnjo za 
prispevek tudi nekemu Algerju 
Hissu. In kaj je pri tem nena
vadnega? Nič drugega kot to, 
da so tega gospoda Hissa leta 
1950 obsodili na 44 mesecev za
pora, ker je bil bojda komunist 
in nevaren element. Tedaj so ga 
obsodili predvsem po zaslugi 
nekega gorečega borca proti ko
munistom v ZDA. Ime tega bor
ca? Richard Nixon!. . .  Časi se 
pa res spreminjajo, kaj!. . .

y

Korenine nestabilnosti
Gospodarstvo vse bolj nestrpno pričakuje, kdaj bodo cene od

mrznjene. Vendar če bi u s tre li  vsem zahtevam po podražitvah, bi 
cene naenkrat poskočile za četrtino ali celo za tretjino. Zato se 
moramo seveda vprašati, zakaj take zahteve po podražitvah, ki 
presegajo vse razumljive meje.

Iz jugoslovanskega petletnega 
plana, o katerem je te dni go
vorila tudi slovenska skupščina, 
lahko povsem jasno razberemo, 
da je trajnejša stabilizacija mož
na le ob ustreznih spremembah 
gospodarske strukture. To po
meni, da moramo preusmeriti 
vse vrste porabe, predvsem in
vesticijsko, in odpraviti nesoraz
merja v proizvodnji. Verjetno 
to ni samo naloga razvojnega 
obdobja do leta 1975, ampak še 
nadaljnjih let, in sila zahtevna, 
ker bo hitrejši razvoj določene 
proizvodnje terjal počasnejši 
napredek dmgs in ker moramo 
rešiti nekaj temeljnih razvojnih 
nalog, brez katerih ne more 
naprej nobeno gospodarstvo.

Proizvodnja in prenos elek
trične energije je prva med 
njimi. Leta 1975 bomo v Jugo
slaviji potrebovali že 45 milijard 
KWh in seveda tudi veliko no
vih daljnovodov. Vsekakor na
loga, ki bo terjala zelo učinko
vito in gospodarsko organiza
cijo ter tesno sodelovanje re
publik in pokrajin. Ce tega 
vprašanja ne uredimo, bo rast 
našega gospodarstva, zaposle

nosti in življenjske ravni nepo
sredno ogrožena. Kot dmgi 
osrednji cilj strukturalnih spre
memb navajamo povečanje pro
izvodnje surovin in proizvodnih 
materialov. Znano nam je po
manjkanje železa, aluminija, 
bakra, cementa, proizvodov 
bazične kemije in dmgega. Zato 
bo treba tovrstno proizvodnjo 
do leta 1975 močno povečati, 
ponekod celo podvojiti in po
trojiti, če hočemo zagotoviti 
ustrezno izkoriščanje zmoglji
vosti in nadaljnji razvoj prede
lovalne industrije. Proizvodnih 
materialov ne moremo še naprej 
uvažati v takem obsegu kot do 
zdaj — lani so na primer pred
stavljali 63 % vrednosti vsega 
uvoza — pri čemer moramo 
upoštevati, da ima tudi naše 
zadolževanje v tujini svoje meje.

Omenimo naj še dve nalo^: 
povečanje kmetijske proizvod
nje, s čimer bomo zmanjšali 
uvoz hrane, in nekaterih suro
vin za živilsko predelovalno in
dustrijo, za kar smo lani pri 
uvozu plačali 400 milijonov do
larjev, in neodložljivo hitrejšo 
gradnjo prometne mreže. Ta 
namreč že resno ovira gospo-

m

Posadka vesoljske ladje ApoUo 16 Mattingly, Young in Duke se vrača na 2^mljo po doslej'’̂  
daljšem ,4zletu“ na Mesecu. Dva izmed treh vesoljcev, Young in Duke, sta se trikrat sprehajala (in ^  
vozila s posebnim avtomobilom) po Mesečevi površini in nabrala zelo veliko zanimivih kameni®'*: 
katere strokovnjaki v vesoljskem centru v Houstonu že nestrpno čakajo. Razen tega so opravili 
pomembnih znanstvenih poskusov -  le eden, namreč meritev toplote, ki prihaja iz Mesečeve 
njosti, pa se ni posrečil, ker je Young po nesreči uničil napravo, vredno več kot 1,2 milijona doUiF 
Medtem ko so nam še vedno v spominu izredno lepi posnetki TV prenosov z Meseca (enega izmed 
vidimo na naši sliki levo), pa v Tihem oceanu že čaka na prihod vesoljcev ameriška letalonosilka 
kateri je vse pripravljeno za sprejem vesoljskih junakov. (Telefoto; UPI)
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~  ZakftJ pa NOVO LETO?
— Zato, ker se mi letoinje idi ie jtafnrano.

darski razvoj in v Sloveniji mor
da to še posebej živo čutimo.

To seveda ne pomeni, da bo 
proizvodnja zunaj naštetih te
meljnih področij zastala, pač pa 
bo verjetno naraščala po nekaj 
skromnejši letni stopnji, ki bo 
pač posledica naših resničnihr 
možnosti. Vendar ima izredne 
možnosti napredka proizvod
nja, ki mora zagotoviti tržišču 
blago, potrebno za uresničitev 
zamišljenega napredka življenj
skega standarda

Iz vsega povedanega je torej 
razvidno, da je brez kakršnih
koli teženj po gospodarski av
tarkiji ustrezna stm kturna spre
memba v našem gospodarstvu 
nujna. Vendar je tudi jasno, da 
ob tako globokih koreninah 
nestabilnosti lahko označimo 
ocene o „dejanski stabilizaciji v 
pol leta ali enem letu“ le kot 
utvaro ali politično frazo. Pri 
tem moramo vedeti, da bi pre
cejšnji del teh zahtevnih stabi
lizacijskih nalog že opravili, če 
bi dosledno uresničevali re
formne smemice iz leta 1965, 
tako pa moramo popraviti tudi 
stare grehe in plačati stare ra
čune.

Kr. T.

tedenski notranjepolitični pregled  -  tedenski notranjepolitični pregled

Prejšnji teden (v sredo) se je sestalo pred
sedstvo SFRJ zaradi zelo pomembnega vnra- 
šanja — obravnava je tekla (predvsem) o 
uresničevanju za letos začrtane GOSPO
DARSKE POLITIKE. Ocene, ki jih je ob 
tem izrazilo predsedstvo, resda še niso mogle 
biti dokončne -  saj so za sedaj na voljo šele 
prehodni podatki o tekočih gospodarskih 
gibanjih, ki pomenijo uresničevanje začrtane 
ekonomske politike — vendar se predsedstvo 
kljub nekaterim ugotovitvam nedvomno 
ugodnih rezultatov na posameznih področjih 
le ni moglo izogniti precejšnji zaskrbljenosti; 
nekatera gospodarska gibanja, ki se še kar 
naprej kažejo, namreč nikakor niso takšna, 
kot bi si jih želeli in kot smo si jih zastavilili 
v letošnjih načrtih našega razvoja. Še več 
to so nekatera izrazito NEGATIVNA GIBA- 

, N JA, ki nikakor niso v skladu s predvideva
nji, izraženimi v resoluciji o temeljih našega 
letošnjega družbeno-ekonomskega razvoja.

Ob tem moramo kajpak na prvem mestu 
omeniti velik porast NEPOKRITEGA 
TRŽNEGA POVPRAŠEVANJA, ki poglab
lja neskladja med kupno močjo in našimi 
blagovnimi tržnimi zalogami, pritiska na 

> cene ter ogroža naše odnose v celokupni zu- 
» nanjetrgovinski menjavi. Povedano z drugimi 

besedami -  še vedno se gremo preveč po
trošnike, pri tem pa dostikrat sploh ne pomi- 

j slimo, da bi se pravzaprav smeli iztegniti po 
postelji samo toliko, kolikor je le-ta dejan
sko dolga. Res pa je, da ob vsem tem na 
območju vse države še vedno skoraj ne
zaustavljivo (spet!) začenjajo naraščati oseb
ni dohodki in sploh celokupni prejemki pie- 
bivalstva, kar nam kajpak spet ustvarja 
nezdrava nesorazmerja nad možno kupno 
močjo porabnikov na tržišču ter splošnim 
porastom proizvodnosti. Slednje pa je - o 
tem nam ni treba sploh dvomiti -  edini 
izhod iz vseh naših gospodarskih zagat, saj se 
bomo iz njih izkopali edino z večjo pro
izvodnostjo in nič drugače.

No, pa ugotovitve predsedstva SFRJ govo
rijo tudi o tem, da pri nas splošna in pro

računska poraba še vedno naraščata hitreje, 
kot pa je bilo predvideno -  in še in še. Za
tegadelj je predsedstvo tokrat sprejelo celo 
vrsto opozorilnih sklepov, ki terjajo pred
vsem takojšnjo in odločno akcijo za uskla
ditev vseh oblik PORABE z našimi DEJAN
SKIMI MOŽNOSTMI. Predsedstvo ob tem 
poudarja vlogo republik in pokrajin pri obli
kovanju in izvajanju takšne gospodarske po
litike, za kakršno smo se dogovorili in ki je

Proizvodnost 
edino zdravilo

eden od bistvenih pogojev za uresničitev za
črtane POLITIKE CEN in nujne STABILI
ZACIJE našega gospodarstva.

Konec prejšnjega tedna (v petek) je imel v 
Zagrebu predsednik Tito daljši pogovor s po
litičnim aktivom Hrvatske. Pri tem je tudi 
sam spregovoril ter se dotaknil najbolj 
aktualnih vprašanj našega notranjepolitične
ga življenja. Spregovoril je o vlogi Zveze ko
munistov v sedanjem trenutku in poudaril, 
da nikakor ni mogoče gledati skozi prste 
tistim komunistom -  še posebej, če so le-ti 
na visokih položajih — ki počnejo razne ne
pravilnosti. Omenil je t u i  naš sedanji boj 
proti bogatenju. Z delom zasluženi imetek ni 
bogatenje, je poudaril Tito, pač pa je boga
tenje PRISVAJANJE REZULTATOV 
TUJEGA DELA in to so tudi razne špekula
cije. Tako, je dejal, si nekateri znajo pri
dobiti tudi desetine novih milijonov — ven
dar jih zaradi takšnega početja kaznujejo vse 
premilo. To so zločini proti NAŠIM LJU
DEM, je dejal, proti NAŠIM OTROKOM, 
proti DELAVCEM, ki ustvarjajo proti vsej

družbi. Takšne, ki tako neupravičeno boga
tijo, ki špekulirajo in prisvajajo rezultate tu
jega dela, bi morali kaznovati tudi z zapo
rom do dvajset let in jim obvezno odvzeti 
prisvojeno imetje, je poudaril predsednik 
Tito.

Te dni je vprašanja socialnega razlikovanja 
-  in med ta vprašanja predvsem tudi sodijo 
pojavi neupravičenega bogatenja posamezni
kov — obravnavala zvezna skupščina; na seji 
pristojnih zborov (zbora narodov in gospo
darskega zbora) naj bi poslanci sprejeli pred
lagano priporočilo, torej skupščinski doku
ment, ki bi bil na|5crjen proti NEUPRAVI
ČENIM SOCIALNIM RAZLIKAM. V pone
deljek, ko je bilo zasedanje zvezne skupšči
ne, pa so poslanci potrdili to, kar so izražali 
2e doslej po raznili odborih -  češ da takšno 
priporočilo ne bi imelo prav nikakršnega 
haska, ampak da je namesto tega treba spre
jeti ostrejša zakonska določila proti tistim, 
ki očitno kršijo vse družbene norme. Zatega
delj omenjenega priporočila v skupščini tudi 
niso sprejeli.

Republiški izvršni svet je na svoji zadnji 
seji (prejšnji četrtek) odobril več novih za
konskih predpisov -  med katerimi posebej 
omenimo le to, da se je IS odločil za zakon
sko ureditev nevzdržnega zastrupljanja 
ozračja na območju termoelektrarne 
Trbovlje II. S posebnim zakonom bodo sedaj 
primorali trboveljsko temioelektramo, 3a bo 
poskrbela za sanacijo DIMOVODNIH NA
PRAV, ta sanacija pa naj bi bila dokonča
na že (Jo jeseni prihodnje leto. Utemeljitev 
ob tem je, da je ta zaščitni poseg nujen za
radi varstva zdravja prebivalcev na širšem 
trboveljskem območju. Prejšnji četrtek so 
tudi sporočili, kako in kdaj bodo potekala 
dela na nadaljnjih odsekih nove slovenske 
avtomobilske ceste: že začeti odsek ceste 
Vrhnika Postojna bo dokončan do letoš
njega 31. oktobra, odsek Postojna—Razdrto 
bo dograjen do 31. julija 1974, odsek 
Hoče-Levec pa do 30. septembra 1975. 
leta.

tedenski zunanjepolitični ptegl^

Medtem pa se v 
Nemčiji bliža trenutek 0 ^ .

ve za Willyja Brandta in n f r  
vlado, ko mora 4. m aja^^

Boji v Južnem Vietnamu se trditve, da skušajo v Vieti^
nadaljujejo z nezmanjšano srdi- in okoU njega uporabiti i
tostjo in saigonske sile so skoraj sredstva; v o j a ^ ,  politic®* 
na vseh bojiščih v močno pod- propagandna. ^
rejenem položaju. Videti je, da 
bi se njihovi položaji mnogokje 
že zdavnaj sesuli, če ne bi bilo 
orjaških osemmotomih letečih 
trdnjav B-52 in bliskovitih -
phantomov, ki uro za uro stre- nem parlamentuizbontt .jj
sajo na napadalce tone in tone ~  al* pa se morda pod 
smrtonosnega eksploziva. Ko
nec minulega 'tedna so prišla 
tudi prva poročila o letalddh 
napadih sevemovietnamskih 
migov na ladje ameriškega Sed
mega ladjevja, ki plujejo ob 
ob^i Demokratične republike 
Vietnam in obstreljujejo cilje na 
kopnem. Letalskim napadom so 
se pridružili tudi napadi hitrih 
bojnih ladij in tako se je vojna 
preneda s kopnega in zraka še 
na morje. Ameriška letala še 
vedno napadajo ozemlje sever
no od demilitarizirane cone, če
prav ni poročil o novih napadih 
na Hanoi in Haifong — o čemer 
smo podrobneje pisali v prejšnji 
številki. Nekateri obveščevalni 
strokovnjaki v VVashingtonu in

Ofenz 
se n 
dalj

oblasti. Tega dne bodo 
v parlamentu razpravljal* ̂  
glasovali o potrditvi ali zf ^

«iu.vuT..jana t ------takoimenovanih vzhodu^ ̂
Saigonu napovedujejo, da bo razumov. Kot sedaj s t v ^  
trajala ofenziva osvobodilnih sil jijo, je položaj skrajno
še najmanj mesec dni in da je M ti  koalicija 
njihov cilj najprej razdeliti Juž- ima samo še 249 glasov 4  

ni Vietnam na dva dela, potem mentu, to pa je skrajn« ^  
pa napasti Saigon. Ce je to toč- nižja meja, ki sploh še a f 
n o, bom o kmalu videli. Treba je upanje na zmago v 
povedati, da Američani med- torej podpis 
tem še vedno umikajo svoje sile Brandtov problem je 
iz Vietnama in da jih sedaj tam tem, da je po poraz« 
samo še okoli 75.000. Trdijo, čakovanem) na n e d e l j ^ ^  
da jih bo do začetka prihod- vah v pokrajinsko l  
njega meseca že manj kot Baden-VVuertenberg 
70.000 -  točno toliko, kot je enega poslanca, ki J® 
to napovedal Nixon. Res pa je, vrste njegovega Pyj)ô  
da so medtem znatno okrepili Scheella. Tako 
svoje letalske sile, pri čemer pa slancev, na katere 2̂  ̂
zatrjujejo, da ^  kljub temu v vlada,^ zmanjšalo že^‘ ^ ^ 0, 
Vietnamu sedaj manj ameriških 
letal kot jih je bilo leta 1965, 
ko jih je bilo največ. Ravno 
tako so okrepili tudi oddelke 
pomorske pehote na ladjah Sed
me flote, ki pa jih tako in tako 
niso nikoli šteli kot prisotne v 
Vietnamu in torej niso vštete v 
število Američanov v tej deželi.
Omeniti velja še, da so tudi pa
riški pogovori o vietnamski voj
ni še vedno na mrtvi točki, kajti 
Američani jih bojkotirajo in za
trjujejo, da se jih ne bodo ude
ležili toliko časa dokler ne bo ogrevanje za

če odstopi samo še y p y  
Brandt lahko izgublje'^' 
to pomenilo ne sani® ^  
Zahodno Nemčijo,  ̂^
za Evropo, je težko tc . J  
trenutku, vsekakor pa 
velike ui za zdaj še ne r 
jasne posledice. 9pKni v i 
skušala začeti prv*  ̂ W  
smislu že sredi tega -Ju ^
bo v zveznem 
čela razprava o le to jn j^  ^

čemo se pogajati z

čunu, ki
To bo prvi spopad, "

■; v ,

bilko v <5prenehala sedanja ofenziva. No- umvw » p«.«...— rf
ljudmi, lu eela 4. maja. Po n e ^ i j .  ^
za konfe- menjih sodeč, b"
napadajo htevala tudi gla

naše zaveznike v Vietnamu, niči in to ne . 
trdijo. In napoded še en drobec vzhodnih ^ j :
iz Vietnama: predsednica dele- 
gacije začasne revolucionarne 
vlade na pariških pogovorih je 
poslala vsem ameriškim sena- 
toijem pismo, v katerem jih 
prosi, naj zastavijo ves svoj vpliv 
in preprečijo Nixonu njegovo nikakor 
„avanturistično

medtem, ko sedijo za konfe- menjih O
renčnimi mizami, napadajo htevala tudi

**** i n i o v f V

di notranjih 
čuna, vojske m 
gih. Vsekakor dr^. f
s svojo vlado p r ^  ‘̂ j  pj 
kušnjo in da J® 
bo prestal, p r e c e j ^

)iiu iijcgvTu nikakor ne zgo J 
nadaljevanje Nemčiji. 

poti v Vietnamu.“ Težko je ver- njih nekaj dni ^  
jeti, da bo Imelo to pismo kak- uprte v Bonn. kje 
šen večji vpliv na razvoj dogod- čalo o velikih ‘ 
kov, je pa zgovorna ilustracija vprašanjih
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Dež, dež, dež, dragati{ški šolaiji pa se [vipravljajo 
na jiujevanje. Če se bo vreme vsq malce izbolj
šalo, bodo 6. maja spet krenili nad Obili in od 
tam z Zelenega Jurija in sČEirico zimo pospremili 
na trg, kjer bodo s koli in običaji počastili po- 

‘ mlad. (Foto: R. Bačer)

POSLEJ DVA VZORCA — Kmetje iz Šentjanža 
so na zboru volivcev zahtevali, naj celjska mlekar
na ne opravlja več ocenjevanja tolšče v mleku. 
Inž. Kaiel Kos sedaj obvezno pušča kmetom 
dvojnik vzorca, tako da je ob sp o i^  m<^oče oce
njevati tudi drugje. (Foto: A. Železnik)

Gradbena dela pri ureditvi kopalnega bazena s 
slačilnkami in drugimi potrebnimi objekti v 
Šmarjeških Toplicah se bližajo koncu. Čeprav je 
okrog gradbišča še precej razmetano, bodo do 
konca maja vsa dela končana. Na sliki: gradnja 
slačflnk, bifeja . . .  (Foto: S. D.)

Nakladanje jeklenih osi za montažo žeijavov v 
kovinarskem obratu rudnika Senovo. Delo kovi- 
naijev poteka v težkih okoliščinah, ker nagnjeno 
zemljišče ni pnlagojeno sedanjemu delovnemu 
obsegu. Po selitvi v obrat M etine bodo težave 
mimo. (Foto: Jožica Teppey)

Do obisti
Ko so na četrtkovi partijski 

konferenci v Metliki obravnavali 
odstope in kadrovske spremem
be, je bila prva na vrsti kadrov
ska komisija. Ko je odstopil 
predsednik in so iz^asovali, da 
je potrebno obravnavati še druge 
Člane, je na listi neoporečnih 
članov ostal pravzaprav edinole 
Toni Gašperič -  honorarni hu
morist . . .

Sprijenost ima več obrazov
Da so inšpekcijske službe 

premalo učinkovite, slišimo naj
pogosteje na posvetih komuni
stov. Odtod tudi predlogi, da bi

Sejmišča
BREŽICE: Na sobotnem sejmu je 

bilo naprodaj 633 mlajših in 31 sta
rejših prašičev, prodali pa so 620 ži
vali. Za kilogram žive teže mlajših 
prašičev so zahtevali po 17, za Wlo- 
gram žive teže starejših prašičev pa 
po 9 dinarjev. V soboto bo sejem.

NOVO MESTO: Na ponedeljkov 
sejem so pripeljali 947 prašičev, pro- 
dali so jih 584. Za mlajše so zahte- 

T vali 230 do 300 dinarjev, za, starejše 
pa 310 do 460 dinarjev. Promet je 
bilo zelo živahen, kupci so prišli 
tudi iz drugih občin, cene pa so bile 
za mlajše prašičke celo nižje kot 
prejšnji teden.

Jutri sejem 
na Veseli gori

Jutri, 27. aprila, bo na Veseli gori 
pri Šentrupertu tadicionalni živinski 
sejem. Turistično društvo, ki je 
organizator, upa, da bo sejem dobro 
obiskan.

Inšpekcijam razvezati roke!

jih financirala republika in jim s 
tem omogočila večjo samostoj
nost, z večjo samostojnostjo pa 
bi se povečala tudi njihova 
odgovornost.

Zakaj ljudje toliko razmišlja
jo o daižbenem nadzoru? 
Zato, da bi bile njihove samo
upravne odločitve bolje zava
rovane, da bi bilo čim manj za 
skupnost škodljivih vplivov, 
katerih posledice so včasih 
vidne šele po daljšem obdobju.

Sekretar komiteja ZK Krško 
Milan Ravbar je na zadnjem 
posvetu političnega aktiva Po

Kmetijski nasveti

Strune, ki grozijo
Zdaj, ko imamo na Dolenjskem (na Mirni) tovamo za 

predelavo krompirja, se je treba pridelovanja lotiti še z večjo 
skrbjo. Zeleni, od škodljivcev in bolezni poškodovani gomolji 
niso uporabni za industrijsko predelavo, zato jih tovarna 
dosledno zavrača. Med škodljivci utegnejo postati izredno 
nevarne strune, kosom žic podobni svetlo mmeni črvi, ki so 
ličinke hroščka — poljske pokalice.

Strune zavrtajo v gomolje do 2 mm široke rove in s tem 
uničujejo krompir, ki ga ni več mogoče olupiti s strojem in 
industrijsko predelati. Ne uničujejo pa samo krompiija, lotijo se 
tudi pese, repe, koruze in drugih gomoljev in semen, zato se 
poljedelci že dolgo ubadajo s tem, kako bi se jim kar najbolj 
učinkovito postavili po robu.

Preprost ukrep proti strunam je, če zemljo preoravamo ob 
žgočem soncu jo večkrat pobranamo, tako da lahko sonce, 
vrane in škorci pobero čimveč škodljivcev. Za vrtove 
priporočajo tudi nastavljanje vab, za kar uporabimo različne 
gomcAje ali solato. Strune preženemo globlje v zemljo, kjer so 
manj škodljive, če izdatneje pognojimo z apnenim dušikom, 
kalijevo soljo ali če zemljo poapnimo.

Najbolj učinkoviti so seveda kemični pripravki. Dobro so se 
obnesli ddrin, heptaklor in lindan, vendar bo s strožjimi 
predpisi, ki delno že veljajo, njihova poraba v prihodnje zelo 
omejena in le izjemno dovoljena. lindan taka prepoved že 
velja.

Kaj uporabiti namesto teh pripravkov? Strokovnjaki 
priporočajo, dvoje novejših prašiv: fundan in basudin. Prašimo 
lahko celotno površino njive ali pa samo zemljo med 
rastlinskimi vrstami Slednje je cenejše, vendar ima tudi prašenje 
celotne površine svoje prednosti, saj ga lahko opravimo hkrati s 
setvijo oziroma trošenjem umetnih gnojil.

Inž. M. L.

savja omenil, da moramo in
špekcijam razvezati roke in jih 
osvoboditi vseh pritiskov ljudi, 
ki s svojim položajem poskušajo 
vplivati nanje.

Zakaj bi si zakrivali oči? 
Vsak od nas ve, da ima 
izprijenost različne obraze. 
Samo odprimo dnevno časo
pisje in spoznali jih bomo. Moti 
se, kdor misli, da samo denar 
podtika polena doslednosti. 
Podobno moč ima socialni 
položaj in posamezniki jo tudi 
uveljavljajo, pri tem pa pozab
ljajo, da niso niti občina niti 
podjele ali politična organiza
cija, ki jo zastopajo, ampak le 
njihovi predstavniki s funkcijo, 
ki so jim. jo zaupali, da bi jo 
opravljali v skupno korist.

JOŽICA TEPPEV

Koliko ža dopust?

Dopusti
Cas dopustov se bliža in prav 

kmalu se torno začeli pomenkovati
o tem, koliko bomo dotnli izplača
nega v podjetju kot regres za do
pust. Analiza o tem, kako in kje 
preživljamo dopust, ter o tem, ko
likšne zneske in po kakšnih merilih 
izplačujejo delovne organizacije, ki 
jo je lani izdelal občinski sindikalni 
svet Novo mesto, je prinesla na dan 
žalostne podatke.

Pokazalo se je, da si za ureditev 
dopustov sicer že vnto let mnogo 
prizadevamo, da pa smo pri tem se 
vedno močno na začetku. Najprej 
glede nadomestil (regresov) za do
puste. Slika v delovnih oiganizacijah 
je zdo  razUčna in tudi zneski, ki so 
jih v ta namen dobivali posamezniki 
do lani, so bili največkrat simbo
lični, takšni, da so zlasti za tiste z 
manjšimi osebnimi dohodki pome
nili zelo malo. Sindikalni svet je 
predlagal za lansko leto, naj delovne 
organizacije izplačajo nadomestilo v 
mejah od 300 do 600 din na člana 
kolektiva. Za letos je to vprašanje že 
urejeno s samoupravnimi sporazumi

Vprašanje, kako in kje preživlja
mo dopust, ponuja celo kopico od
govorov. Kar premnogi ga še vedno 
porabijo za l^ e č k a  dela. Počitni
ških domov niti ni tako malo, toda 
ljudje se naveličajo hoditi iz leta v 
leto v isti kraj. Zato kaže razvijati 
menjavo med podjetji. Zelo malo 
delavcev je doslej preživljalo dopust 
v počitniških domovih. Že lani so se 
za to podjetja precej bolj zavzela. K 
temu navajajo popusti pri pensionih, 
predvsem pa je tu potrebna vztraj
nost. Pravi počitek v času dopusta 
zagotovi moči za vse k;to in pomaga 
k zdravju. Tega ne smemo pozabiti.

M. J.

G^eča povsod

Pretesno
v  črnomaljski občini kmalu po

manjkanja zdravnikov ne bodo več 
čutili, pač pa nastaja vprašanje, kje 
bodo delali. Posebno zdravstveni 
dom v mestu vedno bolj pogreša 
novo stavbo.

Ustanova domuje v poslopju, ki 
ni bilo grajeno za potrebe zdravstve
ne službe, zato so prostori tudi 
neustrezno razporejeni, poleg tega 
jih je premalo. Zdravniki že zdaj 
nimjyo dovolj ordinacij: Kaj šete bo, 
ko dobijo jeseni nove moči! Raču
najo, da bodo imeli na območju 
občine 8 zdravnikov, 2 zobozdrav
nika in 3 dentiste.

Zamisel o gradnji novega zdrav
stvenega doma je stara več let, iz 
leta v leto pa je stiska hujša. Svet za 
zdravstvo in socialno politiko pri 
občinski skupščini Črnomelj je o 
tem pred kratkim razpravljal in se 
sklenil z vsemi silami zavzeti za to, 
da bi načrti za gradnjo dobili 
konkretnejšo podobo.

I^ jn i  načrt že imajo, ^avni 
projekt pa bi morali po m ^ n ju  
Črnomaljcev izdelati še letos, da bi v 
prihodnjem letu vsaj začeli gradnjo. 
Novi zdravstveni dom v Črnomlju je 
sicer predviden v okviru investicy v 
zdravstvu na širšem dolenjskem 
območju, vendar predvsem zaradi 
pomanjkanja denaija v te namene 
doslej niso prešli od besed k 
dejanjem.

Na moije ali ob'Krid?

Laguna
v  naslovu ni nič posebnega, ko 

boste prebrali naslednje vrstice. Ju
goslovanski turizem je zaradi črnih 
koz in draginje v nevarnosti, zato so 
začela hotelska podjetja in zraven 
tudi turistične organizacije na raz
lične načine vabiti turiste v svoje 
prazne postelje.

Tako sta ljubljanska ag&ficija 
Globtour in poreško podjetje Plava

laguna -  tam je dosti ^adil Pionir!
-  pred dnevi pripravila tiskovno 
konferenco, na kateri sta novinarje 
seznanila z letošnjimi načrti.

Globtour, ki se je v začetku 
usmeril na inozemski turizem, po
sveča zdaj več pozornosti domačim 
gostom. Najetih ima okrog 20.000 
postelj v hotelih in 15.000 v zaseb
nem sektorju. Lanski bmto promet 
je bil vreden 215 milijonov dinarjev.

Pri Plavi laguni, hotelskem naselju 
z 10.432 posteljami, so imeli 160 
milijonov dinarjev prometa -  a niti 
dvajsetino niso prispevali Jugoslo
vani. Sime Kalčič, direktor direkcije 
M turizem: „Cas je, da tudi doma
čega gosta pripeljemo skozi glavna 
vrata!“ V tem hotelsko-turističnem 
podjetju gra^jo zdaj hotel s 1500 
ležišči, v tej sezoni pa bodo pen
zioni veljali 37,50 do 157,50 dinar
jev. Številke so različne od maja do 
oktobra.

Dolenjcev je v Poreču in njegovi 
okolici navadno dosti. Se podatek 
za prvomajsko praznovanje; za pre
nočišče in hrano boste lahko plačali 
od 42 dinarjev navzgor.

Makadamski ementaler

Brezvladje
Hoteli smo razpisati visoko nagra- 

lo za šefa tistega podjela, ki 
vzdržuje cesti Novo m esto-Prečna- 
Straža in Novo mesto-Birčna vas, 
če bi se upal peljati s svojim (zaseb
nim) osebnim avtomobilom po teh 
dveh kamncdomih. Ker se po njih ne 
da voziti niti korakoma, je vsako pi
sanje o številu jam na meter po
vršine, o Robini posameznih jam ali 
še o čem drugem, popolnoma nepo
trebno. Videl sem velik vojaški te
renski avtomoUl, ki se je na cesti 
proti Prečni dvakrat ustavil, zavozil 
vzvratno in spet počasi naprej, da se 
'je izognil n^hujšemu. Novi cestni 
zakon je 31. marca letos razbre
menil cestna podjetja nekaterih ta
kih poti, za katere že tudi prej ni 
bilo od srca poskrbljeno, pa naj bo 
že to zaradi skopega mošnjička ali 
česa drugega, še bolj „objektiv
nega"! Ker najbrž ne gre samo za 
omenjeni dve cesti, je takih prvo
aprilskih sirot po vsej Dolenjski pre
cej. Z našo posebno nagrado za po
gumnega šefa torej ni bilo nič, na 
novomeški občini pa so nam pove
dali, da bodo brezvladje prekinili 1. 
maja 1972, ko bo ti dve cesti pre
vzel v upravljanje in oskrbovanje ko
munalni cestni sklad. Posuli, da ju 
bodo z gramozom, pravijo, še pred 
prazniki. Kolikor so trpeli avto
mobili in mopedi ta mesec, pa naj 
bo za verne duše v vicah, lahko je pa 
tudi kazen avtomobilistom v okviru 
prizadevanj za reševanje socialnega 
razslojevanja. Tako je vsaka stvar za 
nekaj prav!

M. M.

č r e d n o  

g f g . M i s u t t '  • • •

Popolna, kritična in ce-̂  
lovita informacija je v današ
njem času nadvse pomemb
na. Samo dobro informiran 
delavec bo lahko hkrati tudi 
dober samoupravljavec. Ana
lize kažejo, da v posameznih 
kolektivih prihaja navadno 
do nesporazumov, nasilnosti

Obveščanje

in stavk prav zaradi slabe 
obveščenosti večjega dela 
kolektiva. Prisvajanje infor
macij in njihovo zapiranje v 
ožji krog odločujočih je za
to skrajno škodljivo početje 
z daljnosežnimi posledicami

Tovarniški časopisi lahko 
prav pri obveščanju mnogo 
pom^ajo. Pri tem ne gre 
zgolj za to, da bodo pisali o 
tem, koliko novo zaposlenih 
ima podjetje, kdo je šel k 
vojakom in kdo je umrl, ter 
da bodo razpisovali nagrad
ne natečaje za pravilno re
šene križanke -  čeprav tudi 
to, razumljivo, zanima delav
ce — pač pa da bodo s pre
prosto, razumljivo, jasno in, 
poljudno napisanimi sestavki 
poročali o vseh tistih po
membnih stvareh v kolek
tivu, ki morajo zanimati vse 
zaposlene.

Samo takrat bodo tovar
niški časopisi dosegfi svoj 
namen, kadar jih bodo de
lavci z zanimanjem jemali v 
roke in kadar bodo čutili, da 
so jim v pomoč pri vsalcda- 
njem delu in da odgovarjajo 
na vprašanja, na katera sicer 
sami ne bi znali odgovoriti.

Vsekakor bo precejšen 
napredek, kadar bodo imeli 
po tovarnah svoje časopise
-  namesto sedanjih sten- 
časov in ciklostiranih obve
stil, ki zvečine izhajajo „po 
potrebi". Zal to „potrebo** 
določajo tisti, ki so pri viru 
informacij.

Morda je nespametno go- 
coriti o tem, ^kšn i naj bi 
bili tovarniški časopisi, ko 
pa jih v dolenjskih delovnih 
organizacijah skoraj ni za 
prste ene roke. T o^: bolje 
je prej vedeti, kaj hočemo 
od takih glasil, kot da po
zneje razočarani ugotavlja
mo, da je šel stenčas s stene
-  na strani časopisa.



1  Slovenski komunisti so 
pred nekaj meseci pre
tresali socialno razsloje
vanje. Kaj so sindikati 
naredili, da bi bilo v na
ši družbi čim manj so 
cialnih neenakosti?

SINDIKATI?
Serijo reportaž o današnjem 

političnem trenutku v devetih 
dolenjskih občinah končujemo 
danes z odgovori predsedni
kov občinskih sindikalnih sv e 
tov. Tudi tokrat nas je zani
malo, s kakšnimi težavami se  
srečujejo pri socialnih neena
kostih, še posebej pa smo se  
pozanimali, kako je z osebni
mi dohodki delavcev. Kakšne 
podatke imajo sindikati in ka
ko se borijo za l^ te z naj
manjšimi osebnimi dohodki -
o tem lahko preberete odgovo
re predsednikov sindikalnih 
svetov.

Odgovarjali so
predsedniki 
občinskih 
sindikalnih 
svetov:

VOLCANSEK 
iz Brežic

J02E KOLENC 
iz Črnomlja

TONE ŠERCER 
iz Kočevja

EGON PETRIČ 
iz Metlike

FRANCE ZAJC 
iz Ribnice

FRANC PIPAN 
iz Sevnice *

FRANC LONGAR 
iz<Trebnjega a ' .  W' 

1
EDO KOMOČAR, 

predsednik občinskega sindi
kalnega sveta v Krškem, ni 
mogel odgovoriti, ker ni imel 
'zbranih podatkov. <

BREŽICE: Socialne razlike v naši 
družbi niso nastale šele v zadnjem raz
dobju, ko razpravljamo o tej proble
matiki na vseh ravneh, ampak so po
gnale korenine že mnogo prej. V hi
trem procesu smo napravili sistemsko 
napako, ker temu vprašanju nismo 
posvetili dovolj pozomosti. Sindikat 
se tem vprašanjem vsak dan posveča: 
zgolj sindikati pa ne bomo naredili 
premika n ^ re j .  Zato smo toliko bolj 
pozdravili načrtno akcijo Zveze ko
munistov. Z vsemi močmi se bomo 
trudili za uresničitev akcijskih progra
mov.

ČRNOMELJ: Akcijski program za 
odpravo socialnih razlik v občini je 
dolgoročen in ga bomo uresničevaJi 
skupaj z drugimi dmžbeno-političnimi 
organizacijami in službami. Sindikati 
sami socialnih razlik ne bomo odpra
vili, lahko pa vplivamo, da bo denar, 
ki gre kot materialni izdatek v osebne 
dohodke, smotrno izkoriščen. Vsem 
sindikalnim organizacijam smo pripo
ročili, naj podrobno obravnavajo pri 
zaključnih obračunih postavke in ob 
tem ugotavljajo upravičenost in smo
trnost takih stroškov. Prav tako smo 
priporočili, naj regrese delijo tako, da 
bodo zaposleni z nižjimi dohodki in 
številnejšimi družinami dobili več kot 
drugi.

KOČEVJE: Socialno razlikovanje 
ni nov pojav. Nanj so sindikati že dol
go opozarjali. Ta zadeva pa terja ob
čutljivo reševanje, realno presojo in 
brezkompromisno doslednost. Sicer 
lahko zaidemo v dmgo skrajnost, ki 
bo povzročila več škode kot koristi. 
Na posvetu našega sindikalnega sveta 
smo ugotovili, da vzrokov socialnih 
razlik ni treba iskati le v deHtvi do
hodka in osebnih dohodkov, ampak 
tudi v politiki staovanjske gradnje in 
njenem kreditiranju, varstvu, zapo
slovanju in drugod.

METLIKA: Že pred poldrugim 
letom je občinski sindikalni svet spre
jel n iogo : razvijati samoupravne
odnose in povečati vpliv samouprav
ljavcev na vsa dmga dogajanja ter 
Zboljšati življenjske razmere in de
lovne pogoje zaposlenim. Takrat smo 
sprožili akcijo, naj bi v občini izginili 
z obračunskih spiskov zaslužki pod
1.000 din. Zavzeli smo se za večja 
vlaganja v dmžbeno gradnjo stano
vanj, ker m'^oramo misliti na ljudi z 
nizkimi osebnimi dohodki, ki se lastne 
gradnje ne morejo lotiti, in na samske 
delavce. Akcija še traja, napredek je 
viden.

NOVO MESTO: Na prvi konferenci 
smo razpravljali o življenjskih in de
lovnih pogojih zaposlenih, ki so osno
va za, reševanje socialnega razsloje
vanja. Sklepi nam odpirajo možnosti 
za reševanje težav na področju naj
nižjih osebnih dohodkov, socialnega 
in zdravstvenega varstva, varstva na 
delovnem mestu, izboljšanja pogojev 
dela, stanovanjske izgradnje, prehrane, 
prevoza delavcev ter nočnega dela 
žena in mladine. Navsezadnje so tudi 
medsebojni odnosi vir in žarišče za 
razlikovanje.

RIBNICA; Na zadnjih sejah smo 
razpravljali o socialni neenakosti. 
Imenovali smo posebno komisijo, ki 
bo obiskala vse delovne organizacije in 
ugotavljala, če so samoupravni akti 
usklajeni z ustavnimi spremembami in 
kako se uresničujejo družbeni dogo
vori med panogami. Naš sindik^ni 
svet se je zavzel za pravičnejši način 
štipendiranja. Menimo, da za dode
litev štipendije ne sme biti odločilen 
le učni uspeh, ampak predvsem nadar
jenost dijaka in poprečni dohodek na 
družinskega člana.

SEVNICA: Imam občutek, da v 
republiki prepočasi uresničujemo 
sklepe III. konference ZKS o družbe
nih razlikah. Prepad v največjih druž
benih razlikah, ki so med pokrajinami 
in občinami, se še veča. To je očitno v 
družbenih službah. V občini smo do
slej sprejeli le odlok o subvencioni
ranju stanarin, pripravljamo podobno 
pomoč revnejšim dmžinam pri otro
škem varstvu. Letošnji občinski pro
račun namenja več denarja za socidno 
skrbstvo. Čaka nas referendum o 
zdmžitvi sklada delavskega in kmeč
kega zavarovanja.

TREBNJE: Večkrat smo razprav
ljali o družbenih razlikali. Osnovne 
sindikalne organizacije smo zadolžili, 
da spremljajo izvajanja samoupravnih 
sporazumov o delitvi dohodka. Zavze

mamo se, da davčni sistem progre
sivno obdavčuje nadpoprečne do
hodke občanov. Tisti dohodki, ki ne 
izvirajo iz osebnega dela, naj se real
neje ugotavljajo in sorazmerno bolj 
obdavčujejo. Osnovnim organizacijam 
in vodstvom delovnih organizacij smo 
priporočili, naj v okviru samoupravnih 
sporazumov zagotovijo večje osebne 
dohodke delavcem z majhnimi do
hodki, tako da bi bil najmanjši doho
dek za delo v rednem delovnem času 
vsaj 800 dinarjev.

Najmanjši osebni do
hodki v Sloveniji naj bi 
bili 1000 din. Zanima 
nas, koliko delavcev je 
še v vaši,občini, ki ima
jo nižje osebne dohod
ke, in kaj so sindikati 
ukrenili, da delavcev s 
tako majhnimi osebnimi 
dohodki ne bi bilo?

BREŽICE: Točne številke ne bi 
mogel navesti, kajti ta se hitro spre
minja. Res pa je, da je v naši občini 
približno 200 delavcev, ki prejemajo 
za redni delovni čas manj kot 1.000 
dinarjev osebnega dohodka. Že lani 
smo zahtevali, da osebni dohodek ne 
bi smel biti manjši od te številke, in 
pri tej zahtevi tudi vztrajamo.
* C l^O M ELJ: Dvig osebnih dohod

kov je odvisen od notranje organiza
cije dela, produktivnosti, načina de
litve osebnega dohodka ter od moder
nizacije in racionalizacije proizvodnje. 
Pri nas je do septembra lani (poznejših 
podatkov ni) dobilo manj kot 1.000 
din na mesec 626 od 4.000 zaposlenili 
delavcev. Ob polnem delovnem času 
in pri doseganju nomi dobiva take ali 
celo manjše osebne odhodke po oceni 
zdaj še k ^ ih  200 ljudi.

KOČEVJE; Prvega januaija letos je 
bilo med zaposlenimi v naši občini 5,1 
odstotka takih, ki so prejemali pod
1.000 din osebnega dohodka, celo 3,8 
odstotka pa manj kot 800 dinaijev. 
Sindikati smo se zavzemali in še se 
zavzemamo, da, mora biti najnižji 
osebni dohodek najmanj 1.000 din, 
kar utemeljujemo tudi z rastjo živ
ljenjskih stroškov. Osebni dohodki 
zdaj naraščajo tudi v delovnih organi
zacijah, kjer so bili vedno nizki, in 
računamo, da ob novem letu ne bo za 
redno delo nihče več prejemal manj 
kot 1.000 din na mesec. .

METLIKA: V občini je še okrog 
20 odst. zaposlenih, se pravi okrog 
400 ljudi, ki prejemajo manj kot
1.000 din na mesec. Poudariti pa mo
ram, da so se pri mnogih delovnih or
ganizacijah medtem postavke že zvi
šale, tako da se močno približujejo tej 
številki. Seveda če delavec dosega 
nomio. Sindikalni svet bdi nad de
lavci in si prizadeva, da bi v podjetjih 
iskali vzroke za slabo doseganje norm 
in vse drugo, zaradi česar posamezniki 
ne morejo dobiti polnega zaslužka. Pri 
tem si najbolj prizadevajo v sindikalni 
organizaciji podjetja Komet.

NOVO MESTO: Konferenca je ugo
tovila, da je imelo lani 19. odst. delav
cev osebne odhodke pod 1.000 din. 
Vendar moramo med te šteti tudi ti
stih 1.300, ki so se zaposlili lani. Ker 
so to predvsem nekvalificirani delavci 
na priučitvi, lahko rečem, daje tistih, 
ki so v rednem delovnem času m v 
redni zaposlitvi prejemali manj kot
1.000 din, znatno manj — vendar jih 
imamo. Ker teh vprašanj samoupravni 
sporazumi ne rešujejo, smo se dogo
vorili za nadaljevanje akcije in tudi za 
to, da ugotovimo, kje so vzroki za ta
ko nizke osebne dohodke. Zalitevamo 
od tistih delovnih organizacij, ki im^.jo 
delavce z nižjimi dohodki, da pripra
vijo sanacijske načrte in ljudem po
kažejo prihodnost.

RIBNICA: V občini dobiva 70 do 
80 delavk manj kot 1.000 din oseb
nega dohodka Največ jih je v pred 
kratkim ustanovljenih obratih Krim v 
Sodražici In bombažne predilnice in 
tkalnice v Loškem potoku. Te delavke 
so se komaj priučile in še ne dosegajo 
takih delovnih uspehov, da bi zaslužile 
več.

Anketo o prizadevanju 
sindikalnih organizacij so 
izvedli: RIA BACER, J02E 
PRIMC, JOŽICA TEPPEY, 
IVAN ZORAN in ALFRED 2E- 
LEZNIK. Vprašanja je pri
pravil in stran uredil: J02E 
SPLICHAL.

SEVNICA: Osebni dohodek pod
1.000 din ima v občini še 100 delav
cev. Večinoma gre za snažilke v usta
novah in nekvalificirane delavce. De
lovne organizacije smo opozorili, naj 
iniajo razumevanje do težav teh de
lavcev. Ne smemo pa pozabiti na dej
stvo, da so celo dmžbeni sporazumi o 
delitvi osebnih dohodkov postavili 
dohodke nekaterih delavcev pod tiso
čaka.

TREBNJE: Občinski sindikalni svet 
je v sodelovanju z občinsko skupščino 
pripravo analizo osebnih dohodkov za 
prvo polovico lani. Desetina zaposle
nih je imela nižje osebne dohodke od 
800 din, 31 odst. pa manj kot 1.000 
din. Kasnejših analiz nimamo, menim 
pa, da se jć stanje po sprejetju samo
upravnih sporazumov popravilo. Ven
dar tudi samoupravni sporazumi, 
predvsem v dmžbenili službah, one
mogočajo vsaj 1.000 din osebnega 
dohodka zaradi omejitve izplačevanja. 
Tudi letos bomo naredili podobno 
analizo, da bomo ugotovili, kako se 
uresničujejo samoupravni sporazumi.

Zadnja leta so se tudi 
sindikati vključili v ak
cijo za zaposlitev zdom
cev v domačih podjetjih 
(novoletna srečanja). Ko
liko prostih delovnih 
mest so v  občini razpi
sali za zdomce in koliko 
zdomcev se je v zadnjih 
dveh letih zaposlilo do
ma?

BREŽICE: Že nekaj let imamo red
na srečanja z zdomci. Reči moram, da 
so uspešna, toda v akcijo za njihovo 
zaposlovanje doma za vsako ceno 
nismo šli, ker nismo imeli prostih de
lovnih mest. Pri nas ne razlikujemo 
domačih delavcev od zdomcev, zato 
zanje nismo posebej razpisovali zapo
slitve. Morda še podatek, da se je v 
zadnjih dveh letih zaposlilo doma pri
bližno 40 zdomcev.

ČRNOMELJ: Naši zakoni ne do
puščajo razlikovanja pri zaposlovanju 
domačih delavcev in zdomcev, zato 
podjetja ne morejo delati razHk. Lani 
se jih je sedem odločilo za zaposUtev 
domjf in vsi so delo dobili. Ugotav
ljamo, daje v občini premalo delovnih 
mest, posebno takih, s katerimi so bili 
zdomci zadovoljni. V tujini je zapo
slenih 1.000 naših ljudi, za zaposlitev 
pa je še precej kandidatov iz kmetij
stva, ker jim ta poklic ne daje socialne 
varnosti. Rešitev je v odpiranju novih 
delovnih mest. Nadaljnje zaposlovanje 
pa je odvisno od tega, če bodo pod
jetja dobila posojila za uresničitev raz
vojnih načrtov.

KOČEVJE: Posebej za zdomce^de- 
lovnih mest nismo razpisovali. Orga
nizirali smo sestanke z zdomci in 
predstavniki naših delovnih skupnosti.
V zadnjem letu se je doma zaposlilo le 
7 zdomcev.

METLIKA; Med našimi zdomci je 
okrog 300 ljudi, pretežno moških. 
Zanje ni lahko najti ustreznega dela 
doma, ker prevladuje tekstilna indu
strija, Iger pa so pretežno zaposlene 
ženske. Moško delovno silo iščeta 
Komunalno podjetje In obrat IMV na 
Suhorju, vendar so tu majhni osobni 
dohodki in se zdomci za tako zapo
slitev ne navdušujejo. Sami so pove
dali, da bi prišli nazaj, če bi dobili vsaj 
1.600 din osebnega dohodka. Toliko 
jim ne morejo še nikjer zagotoviti.

NOVO MESTO; Že trikrat smo pri
pravili pogovore z zdomci. Poudaijajo, 
da bi prišli domov, ko bi jim lahko 
zagotovili večje osebne dohodke. O 
številu zdomcev, ki so se zaposlili 
doma, nimamo podatkov, vendar do
slej nimamo primera, da se kateri od 
tistih, ki se je odločil ostati doma, ni 
zaposlil.

RIBNICA: Z zdomci se srečamo 
vsak december. Seznanjamo jih z raz
vojem gospodarstva in z možnostjo za 
zaposlitev. Odpiramo nove obrate in 
nova delovna mesta. Ponekod že 
manjka moških In žensk (območje 
Sodražice), kvalificiranili delavcev 
(Ribnica), dovolj dela pa bo tudi v 
Loškem potoku, ko bo RIKO odprl 
obrat. Koliko se jih vrne, toliko jih bo 
dobilo delo. Dohodek ni ravno nem
ški, so pa tudi stroški življenja doma 
nižji. Ker je marka spet draga, se jih 
malo vjača.

SEVNICA; Odziv ždomcev na do
sedanja srečanja je bil slab, tudi pred
stavniki delovnili oi^anizacij se niso 
odzvali vabilu. Zdomci, ki so prišli na

pogovor, niso kazali zanimanja za za
poslitev v domači industriji. Večina se 
je zanimala za uspešnost obrti. Osebni 
dohodek naših delavcev je občutno 
manjši od dohodkov zdomcev, zlasti 
pri nekv'alificiranili. Nimamo podatka, 
koliko zdomcev se je zaposlilo.

TREBNJE: Delovnih mest zlasti za 
kvalificirane delavce ne primanjkuje. 
Zdomci, ki se vrnejo, se lahko zaposle. 
Nimamo pregleda,, koliko zdomcev se 
je vrnilo in zaposlUo v domačih de
lovnih organizacijah, tudi posebnili 
razpisov ni bilo.

Mineva leto dni od 
kongresa samoupravljav
cev v  Sarajevu. Koliko 
stališč ste v vaši občini 
v tem letu že uresničili 
in kako?

BREŽICE: Na kongresu samo
upravljavcev je bilo sprejeto veliko sta
lišč. Vključili smo jih v naše akcijske 
programe in programe osnovnih sin
dikalnih organizacij ter jih poskušamo 
uspešno uresničiti z aktivnostjo na 
vseh področjih.

ČRNOMELJ: Stališča, sprejeta na 
sindikalnem kongresu, so dolgoročna, 
zato jih v tako kratkem času še nismo 
mogli uresničiti. Pač pa si prizadeva
mo, da bi čimprej zaživela v praksi.

KOČEVJE: V naši občini posve
čamo posebno skrb uresničevanju ti
stih sldepov kongresa, ki govore o 
utrjevanju in širjenju samoupravnih 
pravic delavcev, to rešujemo hkrati z 
uveljavljanjem ustavnih dopolnil. Za
vedamo se, da nam ostane še veliko 
dela, čeprav ne gre le za uresničevanje 
tistih sklepov kongresa, ki imajo dol
goročnejši značaj.

METLIKA: Med osrednjimi nalo- 
g ^ i i  je uveljavitev ustavnili dopolnil v 
organizacijah zdmženega dela. V ob
čini imamo štiri take organizacije. 
Temu vprašanju smo posvetili eno sejo 
občinskega sindikalnega sveta: takrat 
smo ugotoviH, da nismo zadovoljni s 
stanjem v IMV na Suhorju in v zdrav
stvenem domu. Moram reči, da se je 
odtlej posebno pri IMV veliko spre
menilo. Ta obrat je vnesen v program 
razvoja podjetja, najnižji osebni do
hodki bodo višji kot 1.000 din, dobili 
pa so tudi denar za stanovanjsko grad
njo in si zagotovili ugotavljanje po
slovnega uspeha in vplivanje nanj.

NOVO MESTO: Se posebej smo si 
prizadevali pri reševanju samouprav
nih odnosov, zlasti na področju uve
ljavljanja ustavnih dopolnil. Za učin
kovitejše delo smo pripravili analizo 
položaja v dislociranih obratih, ker 
veliko govorimo o temeljnih organi
zacijah temeljnega dela. Posebno skrb 
smo posvetili obveščanju delovnih 
ljudi, saj smo na eni seji sindikalnega 
sveta govorili samo o tem in tudi spre
jeli ve^ sklepov. Posredovali smo jih 
na skupnem sestanku z direktorji 
delovnih organizacij in predsedniki 
delovnih svetov.

RIBNICA; Vse, kar sem doslej 
omenil, sodi tudi v uresničevanje sta
lišč kongresa samoupravljavcev. Naš 
sindikalni svet posebej poudarja re
kreacijo zaposlenih. Prizadevamo si, 
da bi obdr/.ali za delavce spodbudne 
cene oskrije v počitniških domovih, za 
razvoj športa in drugih oblik rekrea
cije.

SEVNICA: Sami kongresi ne mo
rejo prispevati bistvenega k uveljav
ljanju resničnega samoupravljanja. 
Majhen je odstotek ljudi, ki imajo 
možnost in zanimanje za A'ključitev v 
samoupravljanje. Po^avitno vero vi
dim v neznanju in nepoznavanju pra
vic. Delavci hitro ugotove, da s svojimi 
predlogi le s težavo premagujejo ,,res- 
nico“ vodilnih. Samo družbeno-poll- 
tlčno izobraževanje lahko pomaga. 
Mora pa biti v vsaki organizaciji! V 
Lisci pripravljajo za člane samouprav
nih organov Šolo, v Jutranjki sodelu
jejo s celjsko delavsko univerzo. De
lovne organizacije prepočasi uresni
čujejo ustavna dopolnila. Uspelo nam 
je preprečiti izkrivljanje ustavnega 
dopolnila minulega dela, kar pa ne bi 
smelo biti razlog, da delovne organi
zacije ne bi hitreje dopolnjevale samo
upravnih aktov.

TREBNJE; To ni enkratna naloga. 
Prizadevamo sl, da bi sistemska vpra
šanja uredili v samoupravnih aktih de
lovnih organizacij. Kljub priporočilom 
gre počasi, vzrok je tudi v pomanjka
nju strokovnjakov. Še največ smo na
redili pri delitvi dohodka in osebnih 
dohodkih ob pripravi samoupravnih 
sporazumov. O bčutneje napredovalo 
tudi obveščanje delavcev o problemili 
gospodarjenja.
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{A'delovanje
(Nadaljevanje s 17. str.)
tor tovarne magister Boris Andri
janič, direktor inštituta za raziskave 
in razvoj mag. Peter Jerman in pred
sednik sveta sklada „Krkinih" na
grad dr. mag. Miha Japelj: podpira
nje mladih raziskovalcev bo postalo 
v KRKI ena izmed stalnih oblik 
dela, povezava med teorijo in 
prakso. To pa je hkrati tudi pravilna 
pot za pridobivanje talentov in po
glabljanje znanosti, kot je, pravtako 
lani, na podobnem slavju dejal 
lektor prof. dr. Mirjan Gruden. So
delovanje med univerzo in tovarno 
se je v zadnjem letu še porobilo, o 
čemer govori tudi kvaliteta del le
tošnjih nagrajencev. Dobra organiza
cija dela, pomoč Krkinih stro
kovnjakov ter univerzitetnih uči
teljev mladim raziskovalcem, kate
rim so bili profesorji predvsem pri
zadevni mentorji, vse je pripomoglo, 
da so bile letos oddane nagrade ne
primerno na višji ravni kot ob prvem 
razpisu.

Letošnje Krkine nagrade so dobili 
naslednji študentje ljubljanske in za
grebške univerze: Tanja Alebič in 
Aleksander Sabljič, Viktor Grilc, 
Janez Seliger, Janez Pirnat, Milenko 
Roš, Janez Marin, Alenka Vengust, 
Jože Kovačič, Blanka Radoševič, 
Mihela Novak in Stjepan Mužic, 
Vesna Vučevac, Anton Šporar, Beri- 
slav Dobrenič in Ivica Rojšek. Na
grajeni so bili tudi naslednji dijaki: 
Maja Serajnik in Danica Ferfolja, 
Majda Dvoršak, Maja Serajnik (fe za 
drugo nalogo) in Janez Bambič.

T. GOSNIK

Jurjevanje
Gasilsko društvo Kapele vabi 30. 

aprila na tradicionalno juijevanje v 
gozdiču na Raviuh v Kapelah. Igral 
bo orkester „Dobri prijatelji" iz Bo- 
koška. Dobiček je namenjen kot pri
spevek za nakup nove motorne 
črpalke, ki si jo bodo občani lahko 
isti dan ogledali v kapelskem gasil
skem domu. Gasilsko društvo Kape
le se za pomoč pri nabavi črpalke 
zahvaljuje obč in ^ i gasilski zvezi v 
Brežicah. V.

8 C r t a n i h
A U  IZKLJUČENIH

17. aprila je bila sklicana seja 
osnovne organizacije ZK v Metliki, 
na kateri so izvolili 3 nove člane 
sekretariata in novega sekretarja. 
Izvoljen je bil Tine Molek. Tokrat so 
črtali ali izključili iz članstva ZK 8 
članov zaradi odselitev, nedelavnosti 
ali neplačevanja članarine. Dogovo
rili so se predvsem za večjo odgovor
nost in zaostritev disc^line.

■ ■

VESELJE ZA ZASKRBLJENOST — Dolgotrajno spomladansko deževje je tudi na Kočevskem povzročflo močne poplave. Od Rakit 
nice do Obrha se je raztezalo veliko jezero, ki je kmetovalcem povzročilo nove skrbi, otrokom pa veselje, saj so se s čolni vozili po 
jezerski Radini. Fotografija tedna — nagrada 100 i n .  (Foto: D. Mohar)

Kmetijstvo: 
društvo 

noj bo vez
Ob tem, ko je na Dolenjskem 

med kmetijskimi zadrugami in dru
gimi ustanovami premalo sodelova
nja, ko je v pospeševalnem delu ču
titi zapiranje vase in celo nekakšno 
ljubosumnost, lahko k odpravi tega 
veliko pripomore Društvo kme
tijskih inženirjev in tehnikov Novo 
mesto, ki združuje strokovnjake iz 
štirih dolenjskih občin. To so po
udarjali na petkovem letnem obč
nem zboru dmštva, ki je bilo v hiši 
nabolje opremljene kmetije na Do
lenjskem, pri Tonetu Bevcu na Kiju 
pri Otočcu. Udeleženci so si razen 
njegove ogledali še kmetiji Toneta 
Darovca in Toneta Žure iz Ločne 
ter se posvetovali o strokovnih pro
blemih. Žal se občnega zbora ni 
udeležil nihče iz ljubljanskega Kme
tijskega zavoda, čeravno je bilo do
govoreno, da bo predstavnik zavoda 
poročal o razmerah v kmetijski po
speševalni službi.

DELAVCU VEČ PRAVIC O ODLOČANJU!
(Nadaljevanje s 17. str.)

težak v tistih dislociranih eno
tah, katerih sedež podjetja je 
zunaj domače občine. Delavci v 
teh enotah pogosto nimajo 
možnosti odločati o pogojih 
ustvarjanja in delitve dohodka, 
o kadrovski politiki in perspek
tivi lastnega razvoja. Skratka, 
odvzeto jim je odločanje o re
zultatih svojega dela ter vpliva

nje na enostavno in razširjeno 
reprodukcijo.

V razpravi so poudarili, da 
mora biti položaj delavcev ne le 
v dislociranih enotah, ampak 
povsod urejen tako, da jih bo 
spodbujal k večjim učinkom in 
boljšemu gospodarjenju. Doseči 
je treba, da bodo o delitvi do
hodka dejansko odločali tam, 
kjer ga ustvarijo. V razpravi so 
še posebej poudarili nujnost 
širših prizadevanj za uresniče-

lAB/
'  ' B R E Ž I C E

S te  v  za d re g i: i  
za darilo?

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč 
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbliži cvetličarni

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

vanje ustavnih dopolnil v 
praksi, pri čemer nikakor ne gre 
za težnje po dezintegracijah, 
ampak za potrebo po še hitrej
šem uveljavljanju integracijskih 
procesov v našem gospodarstvu , 
ter po utrjevanju že obstoječih 
integracijskih tvorb z razčišče
vanjem včasih precej zameglje
nih ekonomskih odnosov zno
traj le-teh. Politična ost pa mo
ra biti uperjena zoper dve skraj
nosti, ki se nam ob-tem pojav
ljajo. Na eni strani gre za upi
ranje matičnih podjetij, da bi 
ustanovili temeljne organizacije 
zdmženega dela, na drugi strani 
pa za preveč ozke, lokalne in
terese samih dislociranih obra
tov. Pri tem ugotavljajo, da so 
delovni ljudje marsikje še pre
malo osveščeni za učinkovitejšo 
akcijo pri uresničevanju ustav
nih dopolnil v praksi. Zato teija 
ustanavljanje temeljnih organi

zacij združenega dela tudi večje 
napore za dmžbeno-ekonomsko 
izobraževanje delavcev, zlasti 
še, ker bo uresničevanje delav
skih ustavnih dopolnil dalo 
pomemben prispevek k nadalj
njemu urejanju našega sistema v 
drugi etapi ustavnih sprememb.

Na seji so sprejeli skupna sta
lišča Zveze komunistov in sin

dikatov do teh vprašanj, v ka
terih usmerjajo politično akcijo 
za izboljšanje samoupravnega 
položaja delavcev v dislociranih 
enotah združenega dela. Ob 
koncu so udeleženci seje obso- 
diU stopnjevanje vojne v Viet
namu in vnovič podprli priza
devanja vietnamskega ljudstva
za osvoboditev. R. S.

Cenjenim potrošnikom nudimo svoje proij^ode in storitve po k(mkuienčnih cenah. Za praznik OF 
in za 1. m ^  čestitamo vsem delovnim ljudem!

GOZDNO GOSPODARSTVO 
BREŽICE

štafeta mladosti 
s pozdravi 
Titu tudi 

na Dolenjskem
Letošnja štafeta mladosti, ki 

nosi pozdrave tovarišu Titu za 
njegov 80. rojstni dan, bo na 
slovensko ozemlje prišla v ne
deljo, 14. maja, ko bo prestopila 
hrvaško-slovensko mejo pri Mo
stu na Dragonji. Štafeta bo tekla 
tudi na Dolenjskem; najprej se 
bo ustavila v Ribnici (14. maja 
ob 14.45) in nadaljevala pot do 
Novega mesta, kamor bo pri
spela isti dan ob 19.15. Postanek 
bo imela tudi v Kočevju, Vinici, 
Črnomlju, Gradcu in Metliki. V 
Novem mestu bo prenočila in 
nadaljevala pot v ponedeljek zju
traj ob 7. uri; prejeli jo bodo še 
v Kostanjevici, Brežicah, Bre
stanici, Sevnici na Lisci, potem 
pa jo prevzamejo Celjani v Rim
skih Toplicali.

I
revija 

N A G R A J U J E !

_ 1
ve naročnike za revijo m v svojem, domačem ^

Icraju. Vprašajte svojega razrednika, ki vam bo ^  

razložil prav vse o novi akciji. ^ITekmovanje bo trajalo do 31. marca letos. Naj- ^  

uspešnejše razrede čakajo zanimive nagrade. Več ^  

zbranih novih naročnikov, večja možnost za na- ^  

grado in končni izlet celotnega razreda. ^

[DOMUS

v .

DOMUS je že na manevrih! NAŠ DOM št. 4 pa v prodaji.



tura
n
bra-
anje

LISTINE S TITOVIM PODPISOM NA RAZSTAVI

»Tovariš Tito in Dolenjci«
Zanimivo razstavo bodo odprli v Dolenjski galeriji v Novem mestu v poča

stitev dneva mladosti in 80-letnice rojstva tovariša Tita

JA K I V  N E M C IJ I

Slikar Jože Horvat-Jaki iz Nazarij, 
stari znanec dolenjskih hramov 
umetnosti, se je predstavil nem
škemu občinstvu z obsežnejšim iz
borom svojih del. Razstavo je v 
Koelnu odprl jugoslovanski velepo
slanik v Bonnu Rudi Čačinovič in 
obsega 75 Jakijevih slik, gravur in 
grafik. Prihodnje leto bodo v Nem
čiji izdali tudi obširen katalog Taki- 
jevih slik oziroma knjigo, ki bo z 
več strani osvetlila ustvarjsdnost tega 
zanimivega in svojevrstnega sodob
nega slovenskega slikaija.

Nova razstavo 
v Novem mestu

V Dolenjski galeriji so odprli 
včeraj novo slikarsko razstavo. Z 
olji, grafikami in risbami sta se 
predstavila dva mlada akadem
ska slikarja: 25-letni Tomaž Per
ko iz Ljubljane in 24-letni Rudi 
Španzel iz Zabukovice pri Celju. 
Perko je razstavil petero olj na 
lesonitu in petn^st grafičnih 
listov (litografij), Španzel pa 
šestnajst olj na platnu, štiri risbe 
in dvanajst grafik (od litografij 
do lesorezov). Razstava bo

Na razstavi, ki jo pripravlja Dolenjski muzej, bodo prikazali foto
grafske posnetke s predsednikovih uradnih in zasebnih obiskov na 
Dolenjskem in v Beli krajini ter posnetke z obiskov predstavnikov 
dolenjskih in belokranjskih občin pri njem. Na ogledu bodo tudi 
listine s Titovim podpisom, umetniške stvaritve, ki so v zvezi z 
njim, in več predmetov in listin, ki pričajo o medsebojnih stikih.

ocvrta do 12. maja.

Prvi Titov posredni stik z Dolenj
sko sega v leto 1934, ko je partijske
mu vodstvu, ki je bilo t ^ a t  na Du
naju, poročal med drugim tudi o 
stavki tekstilnih delavk v Povhovi 
tovarni v Novem mestu. Po vojni pa 
je tovariš Tito obiskal številne kraje 
na Dolenjskem. Od uradnih obiskov 
so še posebej ostali v spominu: 
obisk Črnomlja in Kočevskega Roga 
v avgustu 1947, udeležba in govor 
na proslavi 10-letnice ustanovitve 
prvih slovenskih brigad v Dolenjskih 
Toplicah 1952 in zatem obisk ob 
koncu del na avtomobilski cesti 
Ljubljana-Zagreb z veličastnim

zborovanjem in govorom na novo
meškem Glavnem trgu 23. novem
bra 1958.

Predsednik Tito se je večkrat 
ustavil na Otočcu, kjer je gostil tuje 
državnike, ko so obiskali našo do
movino. Z ženo Jovanko seje odpe
ljal v Pleterje in si ogledal kartuzijo, 
ici je aktivno in vsestransko podpi
rala narodnoosvobodilno gibanje.

Od njegovih zasebnih obiskov je 
znan še posebno tisti iz leta 1968, 
ko je nenadoma prispel na Trebanj
sko, si na Mirni ogledal, kako dela 
Dana, prebil nekaj časa v Springer- 
jevi gostilni na Vrhu, zvečer pa se

SLOVENŠČINA 
ZA NESLOVENCE

80-umi tečaj slovenskega govor
nega .jezika se je začel pred dnevi v 
Novem mestu za pripadnike drugih 
narodov in narodnosti, ki živijo v 
tem kraju. Tečaj dela v dveh skupi
nah, v obeh pa so večinoma vojaške 
osebe.

REVIJA MLADEGA RODU
V soboto se je v Idriji končalo 3. 

srečanje mladinskih in pic»iirskih 
skupin Slovenije. Sodelovali so 
dramski krožki in družine iz gimna
zij, osnovnih in drugih šol.

Igralci, za vas!
Novomeško DPD Dušan Jereb 

se je po nedavni temeljiti pre- 
osnovi odločilo okrepiti dram
sko dejavnost in gledališkemu 
ustvarjanju oziroma življenju 
povrniti nekdanjo množičnost, 
kakovost, delovno vnemo in 
kajpak ug}ed. 4. maja bo v gle
dališki garderobi v Domu 1^1- 
ture pomenek o tem. Nanj va
bijo vse mlajše in starejše, ki so 
že sodelovali v gledališču, ter vse 
druge, ki jih dramska dejavnost 
veseli.

V Lamutovi galeriji v Kostanjevici pripravljajo veliko retrospektiv
no razstavo del slovenskega kipaija in dolenjskega rojaka Franceta 
Goršeta. Komisar razstave bo dr. France Stele — Na sliki: IMesni par 
Pia in Pino Mlakar, novomeška rojaka in letošnja Prešernova nagra
jenca, kakor ju je upodobil in v bronu odlil kipar Gorše.

GOSTOVANJE V GABRJU -  
Dramska skupina brusniškc osnovne 
šole je pred kratkim gostovala v 
Gabrju z igrico „Kralj Daradej“ , ki 
jo je nap is i in režiral ravnatelj Ivan 
Perhaj. Obiskovalci so osnovnošol
cem z navdušenjem zaploskali.

ODMEV NOVOMEŠKEGA JU
BILEJA -  O jeseni praznovanem 
jubileju novomeške gimnazije pišejo 
tudi po svetu: revija Mladika, ki iz
haja v Trstu, je v eni letošnjih številk 
prinesla daljši članek o 22S-letnici 
tega zavoda, ki ga je napisal Martin 
Jevnikar.

OPERNI SOLISTI V BREŽICAH 
-  Jutri bodo na umetniškem večeru 
v Brežicah nastopili operni solisti 
Ladko Korošec, Rajko Koritnik in 
Alenka Demač, pianist Marjan Li
povšek, baletna skupina in dramski 
igralec Saša Miklavc. Prireditev v 
kulturnem domu sta pripravila ob
činski sindikalni svet in izobraže
valna skupnost v počastitev dneva 
OF in prvega maja.

„KLOPOTCI*^ V TREBNJEM -  
Satirično leplfenko „Klopotci", ki 
jo je napisal Vlado Bajc in režiral

2e jeseni?
Brali smo, da je odbor za 

vzgojo in izobraževanje pri re
publiškem prbsvetno-kultumem 
zboru u g o ^ o  prejel predlog 
novega predmetnika v šolah, o 
čemer so pred tem več mesecev 
tekle polemike: precej strokov
nih združenj in mnogi posa
mezniki z vzgojno-izobraževalne- 
ga področja je namreč dolgo 
nasprotovalo predlogu, ki ga je v 
razpravo poslal Zavod za tolstvo 
SRS. Predmetnik bo veljaven, ko 
ga bo sprejel prosvetno-kulturni 
zbor republiške skupščine v ce
loti. Vse kaže, da bo to kmalu in 
da bo novi predmetnik, ki je se
stavni del zamišljene revizije 
celotnega osnovnošolskega 

^pouka, veljal že jeseni ^

Franci Čuček, so člani novomeške
ga amaterskega gledališča minuli 
četrtek predstavili tudi trebanjske
mu občinstvu. To domače izvirno 
delo so do zdaj z uspehom uprizorili 
dvakrat v Novem mestu, po enkrat 
pa v Krškem in Metliki. Maja bodo 
Novomeščani gostovali v Kostanje
vici, dogovaijajo pa se tudi z Bieži- 
čani.

KONCERT V SEVNISKEM 
GRADU -  Lutrovska klet na sevni- 
škem gradu je sprejela „Slavčka**, 
pevski zbor iz Trbovelj. Gostje iz 
Zasavja so peli na prire(Utvi v poča
stitev dneva OF in 1. maja.

GOSTJE IZ DUGE RESE -  Na 
brestaniškem gradu bodo danes od
prli razstavo del kipaijev in rezbar
jev amaterjev iz Duge Rese. Povabil 
jih je Klub likovnih amaterjev iz 
Krškega. Prireditev sodi v okvir kul
turnega sodelovanja med obmejnimi 
slovenskimi in hrvaškimi občinami, 
Id so ga začeli v zadnjem času po
spešeno gojiti.

KONEC SEZONE -  Z gostova
njem celjskih gledališčnikov, ki so 
prejšnji četrtek uprizorili delo ru
skega pisatelja Turgenjeva „Mesec 
dni na kmetih**, se je v Brežicah izr 
tekla gledališka sezona 1971/72. 
Vse predstave so bile dobro obiska
ne, kar so zagotdvili tudi z abonma
jem.

TUDI NOVOMEŠKI ABONMA 
SE IZTEKA -  V okviru abonmaj
skih prireditev v Novem mestu je 
prejšnji četrtek pel na novomeškem 
odru Stane Mancini. Celovečerni 
koncert je obsegal narodne in na
rodnozabavne melodije. Do konca 
abonmajskih prireditev v tej sezoni 
je predvidenih še nekaj predstav.

KNJIGE NAPRODAJ -  Ljubi
telji knjig s plitvim žepom so se te 
dni prav gotovo razveselili razpro
daje leposlovnih, poljudnoznanstve
nih in strokovnih knjig Državne za
ložbe Slovenije, ki so bile naprodaj s 
popustom od 50 do 70 odstotkov. 
Na našem območju se je razprodaja 
začela 17. aprila v treh kn jigam i 
DZS: v Brežicah, Kočevju in Čr
nomlju.

Da izdaja knjige poleg založb 
še kdo drug, je znano. Pred leti 
je bila v modi samozaložba, ob
lika, da je avtor sam plačal izid 
svojega dela. Zdaj med podatki, 
ki so navadno odtisnjeni na kon
cu knjige, večkrat beremo: „Iz
dal in založil Dolenjski kulturni 
festival** ali „Občindca skupšči
na v sodelovanju z delovnimi or
ganizacijami** itd. Včasih so 
rekli, da se že po tem vidi, ko
liko je d«*'o vredno in pomemb
no, kdo 1 je založil in izdal. O

Tudi tako
samozaložnikih so navadno 
rekli, da niso kvalitetni, sicer bi 
jim knjige tiskale redne in pri
znane založbe. To pa je res in ni.

Čeprav imamo na Slovenskem 
založb več kot preveč, ne znK>- 
rejo vsega. Nemalokrat se opravi
čujejo, da bi bila izdaja tega ali 
onega avtorja „prevelik denarni 
rizik**. Mnogi z leti le pridejo na 
vrsto, nekateri nikoli. Te „luk
nje** poskušajo zakrpati nepo
klicni založniki. Ce ocenijo,, da 
je delo dobro in pomembno vs ĵ 
za določeno območje, hitro 
dobijo tudi denar za natis -  več
krat tudi za delo, ki ga je cen
tralna založba zavrnila.

Na Dolenjskem, ki ima sicer 
svojo založbo (ta pa je bolj na 
papirju), je v zadnjem času sli
šati za razveseljive pojave: pone
kod bodo knjige izdajale delovne 
organizacge! Da ne bo ovinkov: 
v mislih imam to v a rn  zdravil 
Krko, ki je sklenila založiti knji
ge, katerUi avtorji so zaposleni v 
tem podjetju. j. JuST

udeležil lova na polhe, ki so ga nje- 
mu na čast priredili domačini.

Nazadnje je bil tovariš Tito v na
ših krajih med lanskimi manevri 
„Svoboda 71‘*. Tedaj si je del ma
nevrov ogledal z opazovalnice na 
Vinici.

Razstava bi bila kajpak nepo
polna, če na njej ne bi bilo tiste zna
ne Titove podobe, ki jo je med dru
gim zasedanjem AVNOJ v Jajcu no
vembra 1943 ustvaril član slovenske 
delegacije, novomeški rojak slikar 
Božidar Jakac.
* Odprli jo bodo sredi maja in bo 
trajala približno tri tedne. Gradivo 
bodo posodili številni posamezniki 
in ustanove. Dolenjski muzej na
proša vse, ki imajo kaj takega, daje 
vezano na predsednika Tita in Do
lenjsko, naj to posodijo za razstavo.

A. STAMPOHAR

TONE KRALJ 
RAZSTAVLJA

V dvorani radovljiške ^aščine 
razstavlja svoja dela slikar in kipar 
Tone Kralj, letošnji Prešernov na
grajenec in dolenjski rojak.

Šentrupert: 
nagrobnik Steklasu

v  Šentrupertu bodo delavski (1. 
maj) in krajevni praznik počastili že 
danes, 26. aprila. Najprej bo ob 18. 
uri komemoracija pred spomenikom 
padlih, nato pa bodo odkrili nagrob
ni spomenik domačinu profesorju 
Ivanu Steklasu, ki šteje med vidnejše 
zgodovinarje iz začetka tega sto
letja. Osrednja proslava bo v domu 
kulture, sodelovali bodo pevci, 
godba, recitatorji in dramska sku
pina. Na proslavo so povabili tudi 
borce XIII. proletarske brigade, kije 
sodelovala v napadu na postojanko.

VEČINA OTROK SE ODLOČI ZA UK

Šola išče štipendijo
Telovadbo imajo mladi Globočani kar v raz

redu -  Premalo učilnic

Sola ji pomeni več kot kruh, zanjo živi, zanjo dela in komaj čaka, 
da bodo učenci v Globokem imeli tisto, kar se zdi drugim že samo
umevno. Ta okoliš ima 208 učencev, ki obiskujejo pouk v dveh 
izmenah. Na razpolago so le štiri učilnice in pozimi jih še vedno 
ogrevajo z lončenimi pečmi. Šolsko kuhinjo so uredili v kleti, v 
vlažnih prostorih pa odlagajo otroci tudi čevlje. Iz debelih zidov bo 
pregnalo vlago šele centralno ogrevanje.

Učenci globoške šole so naj
bolj prikrajšani pri pouku teles
ne vzgoje. Telovadbo imajo v 
malo večji matični učilnici četr
tega oziroma šestega razreda. Ob 
lepem in suhem vremenu gredo 
na igrišče. Žal, ni urejeno za šo
larje in tudi prostor ni primeren 
zanje. Svetovali so jim drugo lo
kacijo.

Na šoli manjka prostor za ka
binetni in tehnični pouk. Letos 
bo na vrsti centralna kurjava, ki 
jo nameravajo napeljati tudi čez 
cesto v prosvetni dom. Dvorano 
bodo preuredili v telovadnico.
Adaptacija šole je predvidena ne
kaj let pozneje. Idejni načrt že 
imajo, naredili so jim ga strokov
njaki iz Regiotia v Brežicah. S 
preureditvijo se ne bodo otresli 
vseh težav. Učilnic bo še vedno 
premalo. V primeru, da bi šte
vilo otrok v pišeški šoli v nekaj 
letih zelo upadlo, bodo morali v 
Globokem nujno dozidati nekaj 
šolskih prostorov.

Na vprašanje, kam se razkro
pijo otroci po končani osemletni 
obveznosti, je ravnateljica Anica 
Kežmanova odgovorila, da neka
teri nadaljujejo šolanje na sred
njih šolah, a večina jih gre v uk, 
za kar si zelo prizadevajo tudi 
kmečki starši. Za učria mesta do 
;sedaj niso bDi v zadregi, učenci 
so jUi dobili brez težav. V pokli
ce jih usmerja svetovalka na šoli 
v tesnem sodelovanju z Zavo
dom za zaposlovanje v Celju. O 
dokončani usmeritvi se pogovo-

Anica Kežman-Mihelin
njo s starši na roditeljskih se
stankih, iia katere povabijo po
klicne svetovalce iz Celja.

Za nadarjene učence si šola 
posebej prizadeva in sama na
slavlja prošnje za štipendijo na 
republiško izobraževalno skup
nost. Lani sta dobili štipeiKlijo 
dve učenki: ena za gimnazgo in 
ena za tekstilno šolo. Letos je 
ravnateljica naredila vlogo za 
štiri učence. Glede na njihov so
cialni položaj pričakuje, da bodo 
vse štiri prošnje ugodno rešene.

JOŽICA TEPPEV

O LIRIKI (NE)ZNANIH BELOKRANJSKIH BORCEV

Pesmi so pisali učeni in neuki
Dokaze hrani enajst številk »Belokranjskega plamena«, tednika, ki je 1944 
tri mesece izhajal v Beli krajini -  Danes morda gledamo drugače, toda tem 

pesmim nihče ne more odrekati pomena in vrednosti

NOB kot zgodovinska pre
lomnica je rodila veliko literar
nih del. Nastajala so v premorih 
„sredi pušk in bajdnetov“. Za 
pero in svinčnik so prijeli vsi: 
stari in mladi, učeni in neuki. 
Človek, komaj zmožen pisem
skega sporočOa, je pisal pesmi. 
Z njimi je podžigal upor proti 
nasilju.

Kulturno delovanje se je razplam
telo predvsem na osvobojenem 
ozemlju. Velik delež duhovnemu 
preporodu v Beli krajini je prispeval 
„Belokranjski plamen**, tednik belo
kranjskega vojnega področja. Izhajal 
je od 15. julija do 15. oktobra 1944. 
Muzej ljudske revolucije v Ljubljani 
hrani 11 številk, lahko pa jih je izšlo 
Še več.

Precej strani tega glasila so napol
nile pesmi, ki so jih napisali „ljudje 
iz množice**. Večina teh je bUa Be- 
lolaanjcev: Slavko Satošek, frizer iz 
Črnomlja (1907-1968), ki je bil 
verjetno urednik lista, Albin Dol- 
ščak, Franc Butala (s komande 
mesta v Starem trgu ob Kolpi), 
Stanko Petek (1919-1945), Lojze 
Sonc -  Toni Sonc, danes upravnik v 
Ljubljani, Ivan Grabrijan, kmet iz 
Dragošev pri Adlešičih. Poleg teh 
pesnikov -  borcev, je bilo še nekaj 
sodelavcev, ki so se podpisovali s

JOlE;

SKOZI VAS
Prišli so čez dan, 
jih vzela je noč, 
veselo so vriskali, 
veselo so peli, 
na prsih jim nageljni 
so rdeči dehteli.

In nihče ni vprašal, 
od kod in pa kam, 
kdaj v hišo domačo 
ponese jih čas, 
ki v borbi poslednji 
zedinil bo nas.

(Iz belokranjskega 
plamena)

ZARES USPEH
Prejšnji teden smo pisali o navdu

šenju Poljakov za razstavo del dese
tih naših likovnih samorastnikov, ki 
so jo odprti v mestu Bytom pri Ka- 
towicah. Poročajo, da si je samo v 
prvih treh dneh ogledalo razstavo 
nad 8000 obiskovalcev. Zares uspeh, 
kakršnih pri nas nismo vajeni!

.»Poglejte, po dolgih letih sem v največji samoti in tajnosti 
sestavil popolnoma novo sredstvo za množično obveščanje -  
imenoval ga bom televizor!“

psevdonimom in pravih imen do 
zdaj ni bilo možno odkriti.

Pesmi so nastajale od 1942 (v ta
boriščih Rab, Padova, Renici) do je
seni 1944. Cas in kraj ništa znana, 
saj se danes še živeči avtorji tega sla
bo spominjajo.

Pesmi obsojajo sovražnikovo na
silje, pozivajo Slovence v odločilen 
boj, hrepenijo po svobodi, opevajo 
lepoto Bele krajine in dobroto nje
nih prebivalcev. Večkrat je mogoče 
v njih odkriti tiho hrepenenje po 
materi in domačih. Končujejo se 
največkrat z napovedjo, da bo 
trpljenja kmalu konec in da bodo 
vsi, ki bodo vztrajali, poplačani za 
vso žalost.

In kaj bi rekli na koncu? Marsi
katera pesem je danes le še doku
ment časa, v katerem je nastala, če
prav njene bodrilne misli ne gre pre
zreti. Vse to raznovrstno gradivo je 
odsev štirih nenavadnih let življenja. 
Ce moti, da v pesmih ni prave doži- 
vetosti in lep^a  umetniškega izraza, 
pa toliko bolj velja navdušenje, s ka
terim so bile napisane. TONE FINK

Knjige v letu 
knjige

CERKVENE KNJIŽNICE -  Na 
Dolenjskem so n^bolj znane tri: 
frančiškan^a in kapiteljska v No
vem mestu in kartuzijska v Pleter
jah. Imajo 55.664 knjig in 57 raznih 
revij.

Knjižnica frančiškanske^ samo
stana v Novem mestu je najstarejša: 
ustanovili fo jo že 1472. Iz tega časa 
je več kot 30 inkunabul (knjig, ti
skanih pred letom 1500). Dragoce
nost povečujejo sredt\jeveški roko
pisi (kodeksi). Knjige so pisane v la
tinščini in nemščini, več tisoč je slo
venskih.

Kapiteljska knjižnica ima približ
no 5000 knjig, pretežno iz 19. sto- 
letia. Inventarna kt\jiga ne ustreza 
dejanskemu stanju: med drugo
vojno se je  precej knjig izgubilo, po 
vojni pa je dobila več sto starejših 
sloveiiskih knjig Studijska knjižnica.

Knjižno bogastvo pleterske knjiž
nice -  40.000 kr\jig v francoskem in 
nek^ drugih jezikih -  so v obnovlje
no kutuzijo pripeljali iz Francije. V 
zadnjem obdobju se je število slo
venskih kr\jig precej povečalo. 
Knjižnico preurejajo: v reprezenta
tivni dvorani bo „živa** literatura, 
ostalo literaturo bodo razmestili po 
drugih prostorih. Po ureditvi bo zna
no točno število knjig, ki jih ta 
knjižnica premore. M(^ zanimivosti 
štejejo zbirko zemljevkiov in zbirko 
znamenite edicije Acta Sanctorum, 
ki izhaja od 1643 -  danes pod ime
nom Analecta Bollandiana.



Nova pot mladine v metliški občini Sedem točk za rokometaše
Na konferenci mladine metliške občine so sprejeli obsežen delovni pro

gram, ki ga bodo v dveletnem obdobju tudi uresničili

Metliška mladina je imela svojo 
redno letno konferenco. Pregledala 
je delo v preteklem obdobju in si 
zadala nove naloge za prihodnost.

IZ VSEH STRANI
SMARJETA -  Na osnovni šoli 

Smarjeta so v letošnjem šolskem 
letu izdali že tretjo številko šolskega 
glasila „Kamenčki". Do konca leta 
bo izšla še ena številka, ki bo zajela 
razgibano šolsko dejavnost v četrti 
konferenci. (M. H.)

KRŠKO -  Delegacija učencev 
osnovne šole „Jurij Dalmatin” se je 
odzvala vabilu pionirjev osnovne 
šole iz Griž. Domačini so jim prire
dili kulturni program in jih pogo
stili. Skupaj so obiskali rojstno hišo 
Ivanke Vranjek in si ogledali več 
spomenikov, postavljenih padlim iz 
Griž v drugi svetovni vojni. O bojih 
v tem delu Slovenije so jim govorili 
tamkajšnji borci. Srečanje je lepa 
priložnost za zbliževanje mladih iz 
Spodnjega Posavja in Savinjske do
line. (G. R.)

^  NOVO MESTO -  Prejšnji teden 
je aktiv mladih novinarjev v Novem 
mestu izvedel zanimivo akcijo, ki je 
istočasno potekala tudi v drugih slo
venskih mestih. Med mladimi novo
meškimi delavci, študenti, dijaki in 
vsemi tistimi v starosti od 15 do 27 
let so mladi novinarji postavljali za
nimiva vprašanja, kot so: 1. Kaj je 
po tvojem mnenju bistvo socia
lizma? 2. Kaj nam še manjka, da bi 
pri nas bilo lepo biti mlad? 3. Kaj ti 
osetmo pove beseda humanost? 4. 
Opiši na kratko najsrečnejši trenu
tek v svojem življenju! Na vprašanje 
je odgovorilo 32 mladink in mla
dincev. (J. P.)

GABRJE -  Pred dnevi so imeli 
člani aktiva ZMS Gabrje redno sejo, 
na kateri so ocenili svoje delo. Ugo
tovili so, da so bili dokaj delavni, saj 
so organizirali nekaj uspešnih prire
ditev. Odločili so se, da bodo v le
tošnjem letu zgradili športno igrišče 
ter pomagali pri gradnji dvorane, ki 
jo mladi v Gabrju težko pogrešajo. 
Se naprej bodo sodelovali in poma
gali pri organizaciji proslav ob po
membnih državnih praznikih, orga
nizirali pa Ijpdo tudi nekaj tovari
ških srečanj. Dogovorili so se, da 
bodo organizirali tudi klub OZN ter 
mladino vključili v najrazličnejše 
družbeno-politične organizacije.

NOVO MESTO -  Uredniški od
bor ,Jnformacij“ občinske konfe
rence ZMS Novo mesto se je sestal 
prejšnji teden. Člani odbora so se 
dogovorili, da bodo odbor povečali, 
ker je dela vedno več. Sklenili so 
tudi, da morajo Informacije vsebin
sko obogatiti, to pa se da le s trdnej
šim delom. Povezali so se tudi z 
aktivom mladih novinarjev v Novem 
mestu, tako da bo to gasilo odse
valo dejansko delo mladih v Novem 
mestu. Največ prostora smo posve
tili seznanjanju z delom občinske 
konference ZMS, njenih oiganov in 
z delom krajevnih organizacij ZMS. 
(J. P.)

METLIKA -  Slovensko društvo 
Bazovica z-Reke je vrnilo obisk mla
dinski igralski skupini, ki je lansko 
jesen nastopila v slovenskem domu 
na Reki s Kovačičevo ,,Jamo“ . Pev
ski zbor gostov je Metličane navdu
šil. (T. G.)

Konferenca je bila dob*ro obiskana, 
udeležil se je je tudi predsednik RK 
ZMS Živko Pregl.

Slobodan Udovičič, predsednik 
občinske konference ZMS Metlika, 
je v svojem izčrpnem poročilu po
udaril, da je mladinsko dejavnost 
čutiti na vseh področjih udejstvo
vanja: tako v krajevni skupnosti, v 
TVD Partizan, v splošnem ljudskem 
odporu ipd. Zlasti je v zadnjem času 
zaživelo delo vaških aktivov, ki so 
bili doslej zapostavljeni in slabo or
ganizirani. Na konferenci so sprejeli 
sklep, da ustanovijo sklad za pospe
ševanje dela mladine na vasi.

Govorili so še o klubu, večerni 
šoli, aktivnosti pred volitvami, sta- 
novanjskili vprašanjih mladih, o raz
vedrilu in re^eaciji mladine v mestu 
in na vasi, kulturnem udejstvovanju, 
športu, folklori ipd.

Izvolili so 23-člansko predsedstvo 
ter sprejeli delovni program. Za po
klicnega predsednika je bil ponovno 
izvoljen Slobodan Udovičič, ki so ga 
izbrali tudi za člana republiške kon
ference.

Mladina bo letos pripravila več 
športnih in kulturnih prireditev, 
problemske konference o športu, 
kulturi in samoupravljanju v občini.

uredila si bo klubske prostore, or
ganizirala več srečanj, posvetovanj 
in seminarjev, poživila aktiv mladih 
komunistov ter se še uspešnejše 
vključila v krajevne skupnosti in v 
samoupravljanje. Skratka, glas mla
dih naj bo slišati povsod, zlasti tam, 
kjer se bo odločalo o pomembnili 
vprašanjih družbenega dela.

Z veseljem lahko ugotovimo, da 
metliški mladini ne gre samo za za
bavo, temveč da je pokazala tudi 
precejšnje zanimanje za vprašanja, ki 
zadevajo širšo družbeno skupnost. 
Najbrž je ravno ta premik v delo
vanju metliške mladine najpomemb
nejši. T. GASPERIC

MRAK, GERJEVIČ 
IN BREŽIČANI

Na prvenstvu gimnastičnih cen
trov Zasavja, Posavja in Dolenjske v 
Brežicah so nastopili telovadci iz 
Brežic, Trbovelj, Hrastnika, Novega 
mesta in Krškega. Pri pionirjih je 
zmagal Jazbinšek iz Hrastnika, ekip
no pa Brežice. Mladinci III. razred — 
posamezniki: 1. Mrak (N. mesto); 
ek^no: 1. gimnazija (Brežice); II. 
razred -  posamezniki: 1. Gerjevič; 
ekipno -  1. gimnazija Brežice.

V. P.

MLADI IN SVET

Me manjka volje in načrtov!
Na Miriii mladi radi delajo v Ljudski tehniki -  Nji
hov nadaljnji razvoj je odvisen od prostorov, ki 

se jim obljubljajo v stari baraki

Branko Sladič, finomehanik v obratu gospodinjske opreme v Mirni, je 
eden najbolj delavnih članov Ljudske tehnike, ki ima v tem kraju precej 
privržencev. Njegov konjiček je fotoamaterstvo, zato veliko prostega časa 
prebije v tesni temnici, ki jo ima klub v kletnih prostorih mirenskega stano
vanjskega bloka. Opazovanje narave, slikanje in izdelava posnetkov mu 
nudijo poseben užitek, ki ga ne zamenja za karkoli. Nabral si je že precej 
izkušenj, zato uči mlade, ki zadnje čase vedno bolj zahajajo v fotoklub.

Mirenčani vedo za svoj fotoklub 
in fotoamaterje, saj imajo na vidnem 
mestu v posebni vitrini obešeno stal
no razstavo slik, kjer prikazujejo 
najboljše posnetke iz življenja v Mi
renski dolini. Spremljajo-vse najza
nimivejše prireditve, postali so zapi
sovalci dogodkov.

V okviru Ljudske tehnike ne dela 
samo fotoklub, aktivni sta tudi ra
dijska in modelarska sekcija. Vendar 
se vse tli sekcije, ki vključujejo ne

kaj deset članov, borijo s precejš
njimi težavami. Najtežje je seveda s 
prostori in kadri.

Kljub vsemu so člani Ljudske teh
nike, ki jih je še do pred kratkim 
vodil Miro Novak, polni načrtov. 
Njihovi pogledi so uprti v staro ba
rako Gradbenega podjetja Gro
suplje, v kateri začasno stanuje 
stranka, ki se bo kmalu preselila. Po
tem so lepe možnosti, da Mirenčani 
pridejo do svojih prostorov; v njih 
bodo uredih dom Ljudske tehnike 
in s tem še bolj razgibali dejavnost.

Upravičeno upajo, da jih bodo v 
prizadevanjih podprle tudi družbene 
organizacije, ki jim je tudi do tega, 
da mladino koristno zaposlijo.

„Poleg prostorov nam manjk^jo 
tudi kadri, vendar sem prepričan, da 
če dobimo streho nad glavo, nam 
bodo ljudje radi prišli pomagat. Na 
ta način bomo še bolj poživili delo 
mladinske organizacije. Ker sem 
član občinske konference mladine 
Trebnje in imam že nekaj izkušenj iz 
dela z mladimi, trdim, daje mladina 
vdjna delati, seveda če ji damo 
nožnosti. Menda tudi na Mirni 
nismo nobene izjeme," je razgovor 
zaključil Branko. T. P.

Kje so tiste »Stezice«?
Pred dnevi je izšla prva številka 

„Stezice**, glasila novomeških sred
nješolcev, Id na prvi pogled veliko 
obeta, glede njegove vsebine pa 
imamo nekaj dobronamernih pri
pomb. Zdi se nam, da je v tem teh
nično skrbno urejenem glasilu vse 
preveč poročevalskih zvrsti (poro
čil), kar ni dejanska podoba dejav
nosti in razmišljanj mladih na naših 
sredivjih šolah. Pogrešamo več iz
virnih sestavkov, pa naj bo to s pod
ročja proze ali poezije, čeprav se 
kotičku, kjer so v kronološkem redu 
objavljeni dosežki na kulturnem, 
športnem, mladinskem ali kakšnem 
drugem področju, ne smejo odpo
vedati. Izredno domiselne so ilu
stracije, moda za mlade in prispevki 
poezije.

Vsak začetek je težak! Zato smo 
trdno prepričani, da bodo združeni 
novomeški srednješolci, ki jim volje 
ne manjka, z drugo številko, kot so 
v uvodu že obljubili, še bolj zadeli 
okus bralcev, ki poznajo Stezice iz 
prejšnjih let. Ponovno oživljanje 
pozdravljamo, uredniškem odboru 
želimo uspešno delo in srečno roko 
na novi poti Stezic.

Revolucija še živi!
Današnji mladi svet živi v svojem času. Oči mladine so v glavnem uprte v 

orihodnost, ki ^  precej meglena, in negotova. Velikokrat se vprašamo, o 
čem ta današnji doraščajoči svet ^ lo h  razmišlja. Zanimalo nas je, kako 
dedajo učenci osnovne šole v Smarjeti na našo narodnoosvobodilno borbo, 
kak.šne predstave imajo o njej. Vsem smo zastavili enako vprašanje: kako si 
predstavljaš narodnoosvobodilno borbo? Ali vidiš v današnjem času njej
podobno? torjevega jarma, si naš» narodno-

ANTON KAVCiC, učenec sed- osvobodilne vojne ne bi tako živo 
mega razreda: „Iz pripovedovanja predstavljala.**
Stašev in učiteljev sem si ustvaril 
posebno podobo o revoluciji; mo
ralo je biti hudo, saj številni grobovi 
pričajo, daje šlo zares. Žalostno pri
merjavo vidim v boju vietnamskega 
ljudstva.“

MILENA LlNDlC, učenka sed
mega razreda: ,,Ce ne bi vedela za 
nečloveške n;ipore ljudi v Aziji, ki sc 
borijo za osvoboditev izpod okupa-

SLAVKO HRIBAR, učenec sed
mega razreda: „Ko sem zadnjič ne
sel kurirčkovo torbo v Vinice pri 
Smarjeti, sem si čisto lahko pred
stavljal boj partizanskih kurirjev. 
Revolucija je zasidrana v moji glavi 
kot težko in krvavo dejanje, ki je 
bila nujna zaradi okupatoijev.** 

POLONCA MEDJA, učenka 
osmega razreda: „Trdno sem pre

pričana, da je tako bilo, kot nam 
starejši pripovedujejo. Ce bi danes 
do kaj takega prišlo, ne vem, če bi 
mlade sile zdržale takšne napore, 
občutek imam, da smo precej po
mehkuženi.**

TOMAŽ KOS, učenec osmega 
razreda: ^Boj vietnamske^ ljudstva 
mi naš revolucionarni boj predstavi 
v dovolj oprijemljivi obliki. Vsakdo 
hoče biti sam na svoji zemlji go
spodar. Prepričan sem, da bodo to 
končno tudi Amerikanci spoznali in 
se umaknili. Narodi naj si sami kro
jijo svojo usodo!**

NUŠKA GRE(X)RClC, učenka 
osmega razreda; „Ko mi mama pri
poveduje doživljaje iz revolucije, ko 
je bila aktivistka, se zami.sliin, kako 
bi bilo, če bi mene kaj takega dole
telo. Revolucija je zame vehko de- 
jajije, žal pa mora biti tudi krvava.'* 
(Slike od leve).

Zadnja športna nedelja je bila za 
dolenjske rokometaše izredno u^eš- 
na, saj so v štirih srečanjih iztržili 
kar sedem točk. Največ je vredna 
zmaga Brežičank v Hrastniku ter 
Brežičanov v Kranju. Precej slabše 
so se odrezali odbojkarji, saj so čast 
naših ek^  rešile edinole Novo- 
meščanke, ki so doma premagale 
ekipo Kamnika. Novomeščani in 
Trebanjci pa so svoja srečanja na Je- 
senicali oz. v Ljubljani gladko izgu
bili s 3:0.

RIBNICA : IZOLA 15:15
Ribničani bi z malo več sreče 

lahko ugnali Izolo, tako pa seje sre
čanje končalo neodlpčeno. Ribnica: 
I. Kersnič, Erčulj, Žuk, J. Kersnič 
3, Puželj, S. Kersnič, Mikulin 9, 
Andoljšek, Radič, Ponikvar 3, Mate
lič, Lovšin (F. Levstek).

SEVNICA : JADRAN 23:17
Gostje so v prvem polčasu bfli 

boljši, nato pa so pobudo prevzeli 
domačini. V ekipi Sevničanov se je 
poznala odsotnost Šilca. Sevnica: 
Sirk, Možic, Bizjak 2, Simončič 5, 
Brežan 1, Svažič 4, Koprivnik, Štole 
3, Trbovc 8 (E. Rauter).

SAVA : BREŽICE 14:22
Brežičani so brez večjih težav pri- 

3i do točk, saj so pokazali izredno 
igro. Brežice: Mars, Rovan 5, Šetinc
1, Novosele 3, Štangelj 1, Zore 1, 
Bosina 6, Iskra 5, Jurešič, Gorišek, 
Blatnik, Berglez (V. Podgoršek).

OSANKARICA : BREŽICE
2:2

Brežičani so srečanje v Slovenski 
Bistrici po zaslugi sodnika igrali ne
odločeno. Dvakrat so po zadetkih 
Božiča vodili, vendar jim je zmago 
preprečil sodnik, k ije  preveč vidno 
navijal za domačine.

LESKOVEC : HRASTNIK 
15:11

Tudi drugo rokometno srečanje 
so mlade Leskovčanke odločile v 
svojo korist: v Hrastniku so porazile 
domačinke s 15:11. Naju^ešnejši 
sta bili Ostreličeva in Zalokarjeva, ki 
sta dosegli po štiri gole.

STEKLAR : BREZICE4:7 

NOVO MESTO : KAMNIK 
3:1

Ženskima ekipama Novega mesta 
in Kamnika je spomladansko sonce 
onemogočilo, da bi pokazale boljšo 
igro. Novomeščanke sp bile boljše in 
so zasluženo zmagale s 3:1.

BRESTANICA : GABRJE 
1:3 

KOVINAR : NOVO MESTO 
3:0

Novomeščani so na Jesenkah do
živeli zaslužen poraz, saj niso poka
zali pričakovane igre. V drugem 
nizu so vodili z 9:4, vendar jim ga ni 
uspelo dobiti.

SAVA (ČRNUČE) : KEMO 
OPREMA 3:0

RIBNICA -  Ribniški rokometni 
klub se je v predtekmovanju sezone
1972 v celoti preuredil in kadrovsko 
okrepil. Za predsednika kluba so 
izvolili inž. Vlada Miheliča iz 
INLESA, za podpredsednika pa 
Matijo Zobca. Tajnik kluba je Ciril 
Grilj. (F. L.)

BRESTANICA — Prvenstvena 
rokometna tekma zasavske roko
metne lige med Brestanico in Cerk
ljami se je kcmčala z zmago gostov z 
18:12. Za Brestanico je dosegel naj
več zadetkov Avsenak, za goste pa 
Bevc. (3- Z.)

špilar spet soliden
Ker v soboto v Novem mestu ni 

bilo tekmovanja za atletski pokal 
SRS, so nekateri novomeški atleti 
nastopili v Celju na tartanskem 
igrišču. Najboljši rezultat je dosegel 
Marjan Špilar, ki je kopje spet za
lučal prek 68 metrov.

Dosežki naših tekmovalcev: kopje
-  1. Špilar (N. m.) 68,90; mladinci
-  2. Sečnjak (N. m.) 48,56; daljina: 
3. Gazvoda (N. m.) 5,12; 60 m -  3. 
Gazvoda 8,0. Solidno je tekla tudi 
pionirka Begova na 200 m; dosegla 
je rezultat 28,3.

ŠPORTNI KOMENTAR ŠE PRED POLČASOM

Za nekatere je žoga okrogla!
Na startu najbolj presenetili Sevničani, razočarali 

Brežičani, največ dobili Novomeščani

Res, da je težko prerokovati, kako se bo naprej odvijalo tekmovanje v 
zahtevnejših ligah za naše ekipe, saj smo komaj dobro startali. Vendar je 
vseeno na dlani, da smo dosegli skoraj več, kot smo pričakovali. V mislih 
imamo zlasti rokometaše, ki igrajo od nedelje do nedelje bolje.

Najbolj prijetno presenečenje so ostala pod samim Olimpom (Tatjana 
nam pripravili Sevničani, ki so v 
dveh srečanjih pregazili ekipo ma
riborskega Branika oziroma jesenske 
republiške prvake Izolo na njihovem 
igrišču. Precej slabše so igrali Sev
ničani v Brežicah, kjer so domačini 
zmagali brez večjih težav. Od ekipe 
Brežic smo pričakovali precej več; 
zlasti zadnji spodrsljaj z Radečami 
ni nič kaj obetajoč. Kaže, da je 
ekipa v krizi, ki ima lahko usodne 
posledice. Tudi ženska ekipa se bo 
morala precej bolj prizadevati, če 
hoče osvojiti tretje mesto, kar bi 
zadostovalo za uvrstitev v višjo ligo.
Ribničani igrajo solidno, so ekipa, 
ki zna presenetiti v obeh pomenih te 
besede.

Zelena luč je zagorela tudi za 
odbojkarje. Najzanimivejše je bilo 
srečanje v Novem mestu, kjer je šlo 
za to, kdo bo ujel re^n o  bilko.
Novomeščani so bili srečnejši in so 
si z zmago nad Trebanjci malce iz
boljšali položaj. Novomeščanke so v 
Ljubljani pokazale, da so čez zimo 
pridno vadile, kar pa seveda ne velja 
v tolikšni meri za Brestaničanke, ki 
so precej popustile.

Atletska ekspedicija v Novi Gorici 
je osvojila en vrh (Marjan Špilar) ter

Gazvoda). Za začetek sezone je to 
kar zadovoljiv start. Torej letos na 
Dolenjskem res lahko pričakujemo 
poplavo rekordov.

Sezona bo potemtakem zanimiva, 
saj je že sam začetek pokazal, da 
presenečenj ne bo manjkalo. Kaj 
hočemo, takšen je šport, i i  kot pra
vijo: „Žoga je okrogla.** K. S.

Največ pokazali 
Koprčani 

in Novogoričani
v  oreanizaciii dijaškega -doma 

Majde ^ c  iz Šmihela pri Novem 
mestu in pod pokroviteljstvom re
publiške konference ZMS je bila v 
Ncvem mestu od petka do nedelje 
X. jubilejna domiada, na kateri so 
sodelovali gojenci dijaških domov iz 
Celja, Nove Gorice, Kopra, Murske 
Sobote, Krškega in Novega mesta.

V športnem delu programa so bili 
najuspešnejši gojenci in gojenke iz 
Nove Gorice, v kulturnem pa Kopr
čani. Zastopniki Dolenjske, dijaki iz 
Novega mesta in Krškega, so se sicer 
športno borili, vendar večjih do
sežkov ni bilo.

l i l i j i
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BREŽICE -  V nadaljevanju sin
dikalnega prvenstva v odbojki je 
ekipa OŠ Bratov Ribaijev premagala 
Cateške Toplice in občinsko skup
ščino z 2:0. (P. R.)

MOKRONOG -  Na šahovskem 
hitropoteznem turnirju za marec je 
zmagal J. Hočevar (12 točk), sle
dijo: Nada Peterle, Videčnik, Zu
pančič, Vovk itd. Sodelovalo je 13 
šahistov, v skupni uvrstitvi pa vodi 
Frane Videčnik, sledijo Hočevar, 
Peterletova, Žutič itd. (J. H.)

RIBNICA -  Lansko jesen je rib
niški Partizan ustanovil tudi žensko 
rokometno ekipo, ki jo vadi Tone 
Matelič. Dekleta so že toliko na
predovala, da so sposobna za lažja 
tekmovanja, ki si jih tudi želijo. Se
veda pa potrebujejo opremo, kar bo 
vodstvo kluba moralo upoštevati. 
(F. L.)

PODPRESKA -  V mladinskem 
klubu v Podpreski so odigrali ša
hovski dvoboj med mladinci Ko
čevske Reke in kombinirano ekipo 
mladincev Podpreske in Srednje 
vasi. Srečanje se je končalo 2,5:2,5. 
Dvoboj je bil v okviru medsebojnega 
sodelovanja navedenih mladinskih 
aktivov na športnem, kulturnem in 
zabavnem področju. (G. S.)

NOVO MESTO -  Med tednom je 
bilo v Ljubljani odigrano prijateljsko 
košarkarsko, srečanje med ekipo 
Novega mesta in Olimpijo, ki jo vodi 
preizkušenr veteran Ivo Daneu. Tek
ma je bila zelo zanimiva, ob koncu 
pa je zmagala ekipa nekdanjih Olim
pijinih veteranov s 87:84. (K. R.)

RIBNICA -  Tekmovanje v do
lenjski rokometni ligi bo končano 4. 
junija. Takrat bo znan tudi prvak 
dolenjske rokometne lige za sezono 
1971/72, ki bo tekmoval v kvalifi- 
kacij^i za vstop v ljubljansko con
sko ligp. Lani je bil prvak RK Parti
zan iz Šmarij. (F. L )

VELIKA DOLINA -  Na občin
skem prvenstvu v rokometu za pio
nirje je sodelovalo 8 ekip. Tekmo
vanje je kljub slabemu vremenu 
dobro uspelo, prec*ej zaslug za to pa 
ima tudi vodstvo šole v Veliki Do
lini, ki je za tekmujoče pripravilo 
lep sprejem. Tekmovali so v dveh 
skupinah. Iz prve sta se v finale uvr
stili ekipi Pišec in Brežic, iz druge pa 
Cerklje in Velika Dolina. PTnalna 
srečanja so se končala takole: Pišece

Velika Dohna 6:1, Brežice : 
Cerklje 4j2. Najvišjo zmago so za
beležili rokometaš iz Cerkelj, ki so 
vrstnike z Bizeljskega premagali z 
10:0. Končni vrstni red: L Brežice,
2. Cerklje, 3. Pišece, 4. Velika Do
lina, 5. do 6. Artiče, Globoko in 7. 
do 8. Dobova in Bizeljsko. Najboljši 
strelci so bili: Mavsar 14, Kalin in 
Žalac 10. (P. R.)

NOVO MESTO -  Občinsko pr
venstvo v košarki za mladince so 
brez težav osvojili košarkarji novo
meške gimnazije. (M. H.)

SEVNICA -  Pri ke^jaških tek
movanjih v okviru sindikalnih po
družnic je Stane Hočevar iz Krmelja 
postavil rekord kegljišča s 109 po
drtimi keglji. Ekipa Metalne pa je 
dosegla rekord med ekipami, saj je 
podrla 450 kegljev. V skupni uvr
stitvi je zmagala JUTRANJKA, 
METALNA pa je bila z 804 podr
timi keglji druga. (B. D.)

LJUBLJANA -  V organizaciji 
Avto-moto društva Moste bo v so
boto in nedeljo, 13. in 14. maja, v 
javnih skladiščih velika mednarodna 
dirka v kartingu, ki je pod okriljem 
mednarodne avtomobilistične zveze 
FIA oziroma njenega komiteja za 
karting CIK. Prireditelji pričakujejo 
udeležbo tekmovalcev iz naslednjih 
držav; Italije, Zahodne Nemčije, 
Švice, Holandije, Poljske, Češkoslo
vaške, Madžarske in SSR. (S. D.)

PRED NAJVECJIM ATLETSKIM DOGODKOM NA DOLENJSKEM

Atletika skozi oko televizije
Kmalu bodo ustanovili pripravljalni odbor, ki bo organiziral največjo atlet
sko prireditev vseh časov na Dolenjskem -  Kot kaže, bo predstavo in revi

jo slovenske atletike prenašala ljubljanska televizija

Pred dnevi so se v Novem mestu 
sestali telesnovzgojni delavci in go
vorili o največji atletski prireditvi na 
Dolenjskem -  „Velikem kriteriju 
slovenskih mest*', ki bo 17. junija v 
središču Dolenjske. Prireditev bo 
revija najboljših slovenskih atletov, 
poleg tega pa tudi velika odgovor
nost za športne delavce na Dolenj
skem, ki morajo to predstavo pri
praviti na enaki ravni, kot je to bilo 
v Novi Gorici, Celju, Ljubljani, 
Kranju in drugod.

Veliko V)bremenitcv čutijo tudi 
atleti in atletinje Novega mesta, ki 
bodo imeli letos dosti bolj nehva
ležno nalogo: nastopali bodo pred 
domačimi gledalci. Ti bodo zahte
vali rezultate, dobro uvrstitev, topa 
je v taki eliuri konkurenci težko 
doseči.

Trener Novomeščanov Marjan 
Špilar je ob tej priložnosti izjavil, da 
so dekleta dosti bolje pripravljena

kot fan^e, saj je med temi precej 
mladih in obetajočih mladeničev, 
vendar v taki konkurenci še ne mo
rejo pokazati vsega znanja. Zato se 
bodo dekleta veijetno visoko uvr
stila, fantje pa se bodo težko rešili 
zadnjega mesta, ki jih še vedno pelje 
v kvalifikacije za obstanek v družbi 
najboljših.

Na tem shodu športnih delavcev 
smo zvedeli, da bodo v kratkem 
ustanovili poseben organizacijski 
odbor s komisijami, ki bodo pre
vzele pripravo prireditve.

Ker je kriterij ena najpomembnej
ših atletskih prireditev v naši repu
bliki, so možnosti, da bo prireditev 
prenašala RTV Ljubljana.

Čeprav je do nastopa še dva me
seca, so prisotni menili, da je treba 
takoj začeti delati, kajti takšna pri
reditev zahteva ureditev stadiona in 
vseh atletskih naprav, spraviti je 
Ireba v tek celotni mehanizem.

Kdo, kje, kdaj?
V okviru moške rokometne 

republiške lige se bosta danes 
srečali ekipi Jadrana iz Kozine 
in Ribnice. Brežičani bodo imeli 
v soboto (29. aprila) dvojni pro
gram: moška in ženska ekipa se 
bosta srečali z ustreznima eki
pama Pirana. Sevničani bodo v 
nedeljo (30. 4.) igrah doma z 
Rudarjem iz Trbovelj.

Tekem v republiški odbojkar
ski ligi zaradi prvomajskih praz
nikov ne bo! Tretje kolo bodo 
igrali 7. maja. Košarkarji Novo- 
teksa bodo v 11. kolu republiške 
lige gostovali v Škofji Loki pri 
Kroju.



OBVESTILO DELOVNIM ORGANIZACIJAM 
GLEDE EVIDENCE O USPEŠNEM CEPLJENJU 

ZOPER ČRNE KOZE

N ujno  nap ro šam o  vse delovne organ izacije , d a  p r ip ra 
v ijo  seznam e svo jih  delavcev , ki so b ili uspešno cep 
ljen i zoper koze. S a n ita rn im  in šp ekc ijam  je  n am reč  
naročeno , da  k o n tro lira jo  uspešnost c ep ljen ja  in  d a  
p ro ti de lovn im  o rgan izac ijam  te r  posam eznikom , ki 
k rš ijo  te m e ljn i zakon o z a t ira n ju  in  p rep rečev an ju  n a 
lez ljiv ih  bolezni in odredbo  o obveznem  cep ljen ju  p re 
b iv a ls tv a  zoper koze, sprožijo  u p ra v n i postopek  in  p ri 
tem  u p o rab ijo  vse p red p isan e  sankcije .

Sodelovanje delovnih organizacij pri preprečevanju in 
zatiranju nalezljivih bolezni predpisuje drugi člen te
meljnega zakona o preprečevanju in zatiranju nalez
ljivih bolezni.

L ju b ljan a , 17. a p r i la  1972

REPUBLIŠKI STAB ZA BORBO 
P R O n  KARANTENSKIM BOLEZNIM

»SLOVENIJALES-STILLES« 
tovama stilnega pohištvo In notronje opreme 

SEVNICA
f

O B J A V L J A  
prosti de lovni m esti:

1. VODJE VZDRŽEVANJA STROJEV IN 
NAPRAV

2. REFERENTA ZA DELOVNA RAZMERJA
P O G O JI ZA  SP R E JE M :

pod 1. s tro jn i te h n ik  s 6 le ti de lov n ih  izkušen j v s trok i, 
zaželena, p rak sa  p ri vzd ržev an ju  s tro jev  in in s ta 
lacij, e lek tr ičn ih  in s ta lac ij in n ap rav . K an d id a t 
m o ra  im eti o rgan izac ijske  sp>osobnosti;

pod 2. s re d n ja  eko nom ska  a li a d m in is tra tiv n a  šola /. ̂  
n a jm a n j  3 -le tn im i iz k u šn jam i p ri a d m in is tra tiv 
n ih  delih . K a n d id a tk e  m o ra jo  o b v lad a ti s t ro je 
p isje.

K an d id a ti n a j svoj v loge pošlje jo  n a  naslov  p o d je tja  
v  ro k u  10 d n i po ob jav i.
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MEHANIZACIJA 
ZA PRETOVOR

Podjetje za pretovor in skladiščenje blaga

JAVNA SKLADIŠČA, Novo mesto, Ljubljanska 27, vam 
nudi mehanizacijo za pretovor, in to:

— viličar 5 ton z dodatno opremo
— viličar 2 toni
— viličar 1,5 tone

in ostalo težko mehanizacijo za pretovor do 20 ton. Vsa dela 
opravljamo z usposobljenim osebjem in po ugodnih cenah. 
Naročila za vse dela sprejemajo JAVNA SKLADIŠČA, Novo 
mesto, Ljubljanska 27, telefon 21-956

Zakaj težave?
Na nedavnem posvetu o po

ložaju in razvoju trgovine v Rib
nici je direktor ribniške trgovi
ne in gostinstva Drago Turnšek 
sredi svojega poročila o slabem 
položaju v gostinstvu dejal:

-  Zdaj bom pa malo kofeta 
spil.

-  Pa še en štamperle rukni, 
mu je svetoval inž. Alojz Ma
rolt, ki je vodil sestanek. (Na se
stanku so namreč postregli z 
obojim.)

Direktor ga je zavrnil:
-  Prijatelj alkohola pa ni

sem.
Na to pa je priporrmil direk

tor INLES Vinko Šparovec:
-  Potem pa ni čudno, da gre 

ribniškemu gostinstvu slabo!

Le vžigalice...
Na nedavnem mladinskem se

stanku v kino dvorani je hotel 
Slobodan Udovičič, predsednik 
mladinskega komiteja, kaditi. 
Cigarete je imel, vžigalic pa ne. 
Njegovo zadrego jie opazil mla
dinec v tretji vrsti in mu vrgel 
vžigalice na oder. Slobodan jih je 
spretno ujel, zraven pa komen
tiral:

„To je bilo najbrž namesto 
gnUega jajca!“

Izjava je neke vrste samokri
tika, ne tH se pa čudil, če bi na 
oder res priletel klopotec. Pa ne 
od mladinca, temveč od kod 
drugod.

- h

PODATKE PREVERJAJO
Davčna igrava v Brežicah je do

slej zbrala 743 prijav osebnega do
hodka nad 25 tisoč din. Najvišji do
hodek 70.000 din je prijavil zdrav
nik. Podatke še prevejrajo, ^ ro t i  
nad 25 tisoč din. Najviši dohodek 
70.000 din je prijavil zdravnik. Po
datke še preverjajo, sproti

Maja Dokl-
republiška
prvakinja

V soboto in nedeljo je bilo v 
Ljubljani republiško prvenstvo v 
gimnastiki, na katerem je nastopilo 
blizu 200 telovadcev !n telovadk. 
Dolenjsko so zastopale telovadke iz 
Novega mesta in telovadci iz Brežic. 
Z uspehom naših predstavnikov smo 
lahko zadovoljni, saj so Brežičani v 
drugem razredu mladincev ekipno 
osvojili prvo mesto, Gerjevič in Klo- 
kočar pa sta zasedla četrto oz. peto 
mesto. Med pionirkami je najvišji re
publiški naslov osvojila Maja Dokl, 
ekipa Novega mesta pa je zasedla 
odlično drugo mesto.

Rezultati: pionirke višji razred -  
1. M. Dokl 75,35 točke, 10. T. Fur
lan 67,10 točke itd. Ekipno -  2. 
mesto: Novo mesto (M. Dokl, Fur
lan, J. Dokl, Žlogar, Zupančič) 
278,05; mladinci 11. razred: 1. SSD 
Brežice 257,10; posamezniki: 4. 
Gerjevič 54,05, 5. Klokočar 53,40.

Cepilni tečaj na Grmu
(V s e j i )  deželne filokserne komisije je bUo 

sklenjeno, osnovati v kmetiški šoli na Grmu, 
kakor tudi v Vipavi, posebne tečaje za praktič
no poučevanje zelenega cepljenja ameriških trt. 
Veleslavni deželni odbor je določil ravnokar, da 
ima biti letošnji cepilni tečaj na Grmu v dneh 
2., 3. in 4, junija, torej tri dni zaporedoma.

( N a j g r o z o v i t e j š e )  novice prihajajo iz 
Francije. Večkrat smo že opomnili, da je mno
go delavcev po svetu, ki hočejo sedanji državni 
red popolnoma vreči, ter vladati svet po svoje. 
Iz Pariza smo zvedeli zadnji čas: gostilno, kjer 
so bili zgrabili onega Ravachola, so z dinamitom 
razstrelili pri belem dnevu. Enajst ljudi je bilo 
pri tem poškodovanih. Vse se ježi — in trese. 
Bati se je najhujšega — zlasti še danes, 1. maja, 
ker ta dan so tudi zadnja leta delavci najbolj 
rogovilili.

( I z  Š t .  J e r n e j a )  Približuje se vesela po
mlad, pa pri nas imamo le veliko žalost. Lansko 
leto v jeseni smo imeli po fari bolezen „davico“ 
in ,,škrlatinko“ , na katerej je pomrlo mnogo 
ljudi, posebno otrok. Zdaj pa so vsled bolezni 
,,MiIarija“ , ki v vaseh Ostrog, Brezje in Groblje 
tako hudo ljudi pobira, da je žalostno, zopet 
žolo zaprli. Od novega leta imamo že čez 103 
mrliče.

( U m r l )  je 21. aprila po noči g. Emil Smola, 
dosedanji veleposestnik na Grabnu, v 38. letu 
starosti; njegov oče pa je umrl komaj pred 8

meseci. — Dne 28. aprila pa je unirla gospa Fani 
Kovačič, c. kr. nadavkarskega kontrolorja 
vdova, v 52. letu svoje dobe. Blag jima spomin!

(V M e t l i k i )  je bilo leta 1891 zaklanih: 
227 volov, 2 junčka, 65 krav, 43 telic, 314 te
let, 36 jagnjet, 38 ovac in 191 svinj, skupaj 916 
glav.

(U b i j a v e c) svoje matere. Dne 24. t. m. 
prijeli so orožniki Franc Jerovca, posestnikove
ga sina iz Malega Trna, političnega okraja 
Krškega, radi uboja svoje lastne matere Elizabe
te Jerovc. Sam je priznal svoje hudodelstvo, in 
povedal tudi podrobnosti, kako se je to izvršilo. 
V vinski kleti začela sta se hudo prepirati, ves 
togoten vzame sin France poleno ter mahne z 
njim svojo mater tako močno po glavi, da pade 
brez zavesti na tla. Da bi storil konec njenim 
mukam, udari jo  še enkrat ter odide nemudoma 
domu. Dne 26. t. m. odpelje mrtvo truplo v 
hosto ter ga tam pokoplje. Ker pa.je več ljudi 
videlo, da sta stopila z materjo v klet, iz nje pa 
je prišel sam, se je to nezaslišano dejanje kmalu 
zvedelo.

( D o b e r )  svet. Mlada vdova: „Vedno me 
muči glavobol, gospod doktor,” kaj naj vendar 
storim? — Zdravnik: „Omožite sc zopet milost
ljiva gospa,“ potem pa bo moža namesto vas

glava bolela. DOLENJSKIH NOVIC

1. maja 1892)

KLEPET S PEVKO 
IVANKO KRAŠEVEC

Ne gre brez 
komolcev...
Ivanka Kraševec je 
$e vedno skromno 
belokranjsko dekle, 
ki se odlikuje s svo
jim prikupnim glosom 
-  No »Slovenski po
pevki 72m ne bo pela

Odkrila jo je oddaja ,4*okaži, 
kaj znaš“ . Prvi nastop v Metliki 
je bil življenjskega pomena za 
mlado in skromno dekle, ki je 
do tedaj vedelo samo za belo
kranjsko idiliko, katero ji je pri
čarala pokrajina belih brez, ljud
skih običajev in zelene Kolpe. 
Ivanka K r iv e c  je zapustila be
lokranjske steljnike, odšla je v 
Ljubljano. To pa je bila nova 
stopnica v njenem življenju. Da
nes je zapodena v oddelku di
skoteke pri RTV, p o l^  drugega 
pa tudi poje.

Čeprav je za belokranjsko 
dekle, ki se ni nikoli rinilo v 
ospredje, dosegla veliko, je Ivan
ka še danes ostala skromna, pri
jazna in vedno pripravljena na 
razgovor. Njeno popularnost so 
izmerili tudi poslušalci, saj pisma 
kar dežujejo. Ker ima vel^o 
dela, zato odgovarja z veliko za
mudo; tnidi se, da ne bi razoča
rala oboževalcev.

-  Ali vaš še vežgo spomini 
na Belo krajino?

,JCadar le utegnem, grem do
mov. Čeprav je precej zbledela 
naša belokranjska idilika, ki sem 
ji bila še priča pred petr^jstimi 
leti, ko sem zapustila Metliko, je 
zame deželica še vedno prikup
na. Marsikaj me veže na to zem
ljo, ki sem ji  vrnila vse, kar sem 
ji mogla v pesmih iz Bele krajine, 
vat^e sem vložila več žara, kot je 
to navada drugje.“

-  Zadnje čase pojete v an
samblu Mihe Dovžana. Kako ste 
se znašli?

„V sestav sem se dobro vži
vela, občutek imam, da smo tudi 
pri poslušalcih dobro sprejeti.

mislim na tiste srednje starosti, 
ki si želijo čustvenih pesmi. V 
tem ansamblu bom tudi ostala 
toliko časa, dokler me bodo 
ljudje hoteli poslušati. Vedela 
bom, kdaj je treba ,spokati‘.“

-  Prič^ovali smo, da boste 
peli na festivalu „Slovenska po
pevka 72“ . Ali ste se sploh pote
govali za nastop?

„Nihče me ni povabil, sama 
pa se tudi nisem rinila. Menim, 
da je za vsak festival treba imeti 
dobre komolce, jaz jih pa ni
mam.“

-  Kot kaže, je tudi pevski 
kruh težak.

„Razumljivo, zato je bolje biti 
amater in peti tedaj, ko je za to 
priložnost.**

-  Vaš največji pevski uspeh?
„Bele rože iz Aten.**
-  Nam laliko poveste še kaj 

posebnega?
„Velik uspeh sem doživela na 

pevskem koncertu v Spanyi, pela 
sem v njihovem jeziku. Ocenili 
so me z naj višjo oceno, trdili so 
celo, da se ni opazilo, da nisem 
Španka. Vsa moja španščina pa 
so bile besede, ki sem jih pela, 
vendar moram povedati, da sem 
vedela, kaj pomenijo v sloven- 
5čini.“ S. DOKL

ZA LETOVANJE
Občinski svet Zveze sindikatov 

Ribnica bo prispeval Počitniški 
skupnosti Ribnica, kot pomoč za le
tovanje delavcev v počitniških do
movih v Novem ^adu  in Mal inski, 
5.000 din. Koordinacijski odbor sin
dikalnih podružnic INLES Ribnica 

‘ pa je na zadnji seji sprejel načelni 
sklep -  veljal bo, ko ga bodo 
odobrili izvršni odbori sindikalnih 
oiganizacy -  da bo njihov prispevek 
v ta namen znašal 10 odstotkov od 
članarine, ki ostaja njihovim organi- 
zac^am. Predlagali so še, naj bi sin
dikat vsako leto plačal letovanje 
dvema ali trem socialno ogroženim 
družinam. - r

V Libiji pa so nedavno tega 
sprejeli zakon, ki ne samo da 
prepoveduje vse stavke, marveč 
celo trdi, da je to zločin proti 
državi . . .  kaj pa je potem zlo
čin proti delavcem. . .?
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člani dopisniškega krožka iz Šentruperta s svojo tovarišico Danico Zupan, ki je zaslužna, da so mladi 
novinaiji upoštevani in da jih povsod poznajo. (Foto: S. D<^)

OBISK pm MLADIH NOVINARJIH V ŠENTRUPERTU

Pišejo: preprosto, doživeto, resnično
Dopisniški krožek na osnovni šoli Šentrupert, ki ga vodi prosvetna delav
ka Danica Zupan, se je v zodnjlh 10 letlb lepo uveljavil -  Mladi objavljajo

svoje prispevke v številnih glasilih

Šentrupert, manjši kraj v trebanj^ občini, je dobU ime, ko je 
pričel na tamkajšnji šoli delati novinarski krožek, ki je s številnim' 
p r is p e l  poplah naše mladinske časnike, posebno pa se je uvdja*  ̂
vil v mladinskih oddajah Radia Ljubljana. Nfladi novinari, ki delajo 
že več kot 10 let pod skrbnim vodstvom prosvetne delavte Danice 
Zupan, bodo letos organizatoiji srečaija m ladih slovenskih dopisni
kov v Trebnjem.

Tovarišica Zupanova, k iji  gre 
zahvala, da so se mladi Šentru- 
perčani tako uveljavili v naši 
javnosti, mi je pokazala dnevnik 
dela tega krožka, ki vključuje 
blizu 30 učencev. V njem so vsi 
tisti, ki imajo veselje sukati 
pero. V skrbno urejenem zve
zku, ki ga pišejo sami člani

krožka, je moč videti vse odda
ne prispevke, so pa tudi vsi iz
rezki člankov, objavljenih v 
Delu, Dolenjskem listu, Pionir
ju, Pionirskem listu in drugih 
glasilih.

Na vprašanje, kako je zado
voljna s svojimi varovanci, je 
povedala, da so učenci zelo

PRED SODIŠČEM:

»Vračal« denar, ukradel uri/    ____

Jože Hočevar je bil obsojen na 9 mesecev zapora 
zaradi 60 dinarjev In dveh ur

Jože Hočevar iz Črnomlja, star 
23 let, je bil obsojen zaradi dveh ve- 
likfli tatvin. Na Silvestrovo lani je v 
Dolenjskii Toplicah nasilno odprl 
vrata stanovanja Lidije Alijevič in 
Branke Ivančič, da bi vzel denar. Iz 
ženske torbice Ivančičeve je potem 
odnesel 60 dinarjev in denarnico.

Protestno pismo
Zaradi počasnega posodobljanja 

ceste Livold-Brod na Kolpi je ob
činska skupščina Kočevje poslala 
Cestnemu skladu Slovenije protest
no pismo. V vednost ga je razen 
odbornikov, poslancev in družbeno
političnih organizacij dobilo tudi 
Cestno podjetje Novo mesto, ki to 
cesto posodoblja.

26. ja n u ^ a  letos pa je vdri v stano
vanje Ljudmile Časar v Loki pri 
Črnomlju, vse premetal in odnesel 
budilko in ročno uro.

Dejanje je priznal, trdil pa je, da 
je Alijevičeva obljubila, da mu bo 
posodila denar. K Časarjevi pa je 
vlomil, ker je mislil, da je Aliieviče- 
va -  njena hči in njegovo nekdanje 
dekle -  pri njej in da ji bo vmfl de
nar. Ko ni nflcogar riaišel, je -  sam 
ne ve, zakaj -  vzel obe uri.

Senat pod predsedstvom sodnika 
Janeza Pirnata ga je obsodil na 9 
mesecev zapora. Upošteval je dose
danjo nekaznovanost in m ^ n b  
vrednost ukradenih stvari, obtežilna 
okoUščina pa je bila njegova brez- 
delnost, čeprav ima iskan poklic šo
ferja.

marljivi, vendar da nimajo vsi 
'*nake sreče in uspehov. Kajti 
pri nekaterih listih ali na radiu 
so se posamezniki s svojimi pri
spevki, zlasti tedaj, ko so izvir
ni, preprosti, resnični, lepo uve
ljavili. Posebno uspevajo tisti, ki 
opisujejo življenje v prirodi, 
svoji okohci in vse tisto, kar 
vznemirja mlade. Med najboljši
mi so: Vera Štrukelj, Zdeiika 
Jurglič, Miro Brezovar, Jože 
Ramovš, Bojan Bučinel, Slavka 
Huč, Zlatka Zgonc, Marica 
Ramovš, Majda Bartolj in Zden
ko Bučinel.

Mladim dopisnikom je v naj- 
večje veselje*, kadar jim je pri
spevek objavljen, razveselijo pa 
sf tudi knjig, ki jih dobijo za 
darila. ^

Izdajajo tudi šolsko glasilo 
„Preproste besede“ , v katerega 
poleg dopisnikov pišejo tudi 
drugi učenci. g DOKL

Zadnje dni me vse več ljudi 
začudeno gleda; morebiti zato, 
ker sem še živ, ali zatp, ker sem 
še na cesti, ali zato, ker nisem 
nič pretepen. Nekateri me za
čudeni sprašujejo: „Daj, povej, 
kdo te je pritisnil, kdo je prepo
vedal Jagode. “

Ce zmignem z rameni -  mu 
ne odgovorim. To ni lepo.

Ce mu povem kratko in jedr
nato, pošteno in po pravici -  
mi ne verjame. Tudi to ni lepo.

Ce povem kratko in j^ r -  
nato: nehal sem, ne da se mi 
več, premalo takih ljudi, vsem 
ZTumih, je, o katerih bi naj kaj 
napisal. Ne verjamejo. Ne re
čem: zamerili so. Nekateri so 
grozili, da bodo tožili, nekateri 
so grozili, da me bodo pretepli 
Nekaterih žene so po telefonu 
vrešče grozile s sodnijo, z ne 
vem kakšno kaznijo.

Razlog je tako preprost. Pre
prostih stvari pa ljudje danes 
nočejo razumeti Glejte, kaj se 
vam ni še nikoli zgodilo, da se 
vam je ena izmed oblek zazdela 
ponošena, da vam čevlji niso 
bUi več všeč, da puloverja niste 
več marali obleči? Mislim, da 
se vam je že. Tako se je zgodilo 
tudi meni „Jagode*' mi niso 
bile več všeč, obesile so se mi 
kot kamen za vrat.

To pa še ne pomeni, da od
slej ne bi smel kaj podobnega 
napisati SPLICHAL

Bomo imeli gobovo leto? So
deč po tem, da je prve tri pri
merke iz rodu gobanov že sredi 
aprila našel delavec v okolici 
Rateža, lahko upamo na naj
boljše. Ce bo po temle deževju 
pritisnilo sonce, se bodo gobarji 
gotovo zapodfli v hoste. (Foto: 
R. Bačer)

Sprli so se in pobegnili
Nabiralci polžev so morali spet domov

Občani Trate pri Kočevju so se 
18. aprila pritožili, da jim delajo po 
njivah in travnikih škodo konji ne- 
kil» tujih Ciganov, ki so se pred krat
kim priselili sem. Miličniki so ugoto
vili, da gre za Cigane iz bližnjih 
Željn. Na Trato so se preselili zaradi 
sporov s sosedi, ki so po narodnosti 
tudi Cigani.

Med obiskom miličnikov so bili 
doma le redki priseljenci. Glavnina

je namreč zaprcgla voz in se podala 
na lov polžev, kijih je zdaj precej na 
robu poplavljenih območij. Čeprav 
Cigane pogosto kritiziramo zaradi 
njihovih navad, ker pogosto niso v 
skladu s predpisi, se le najdejo mno
gi, ki si želyo zaslužiti kruh v glav
nem na pošten način.

Miličniki so nove priseljence seve
da napotili v Zeljne, kjer je njihovo
stalno bivališče. J. P.

SKUPŠČINA OBČINE 
NOVO MESTO

KRPANOV KOTIČEK

Pred praznikom
,4)aj, Martin, piši enkrat 

o delovnih ljudeh! Menda 
veš, da se. bliža praznik vseh 
ljudi, ki delajo, akoravno je 
tudi takih veliko, ki največ 
jedo,“ so me poučili, ko sem 
se namenil zložiti to pisanje.

„N aj vam bo,“ sem jim 
popustil in se odločil, da po
iščem človeka, ki veliko 
dela.

Napotil sem se v Mišji dol 
h kovaču, ki je dal sina v 
mestne šole, Ta je najprej 
hodil s trebuhom za kruhom 
po svetu, potlej se je pa vr
nil. Zdaj ima ženo in otroke, 
zato v s ^  dan, ko pride z 
dela domov, še v kovačnici 
kaj postori. Malo pomore 
drugim ljudem, nekaj pa 
sebi. Veste, prav rad izdeluje 
take reči, ki jih drugi še ni
majo. Temu menda pravijo 
izum ali patent ali t ^ o  ne
kako.

Ko sem šel mimo, sem mi
slil, da je vse umrlo. Nikjer 
ni bilo žive duše, vendar sem 
vseeno pokukal v kovačnico, 
kjer je na stolu sedel mlad 
mož srditega obraza.

„I, kaj pa ti je? “ ga na 
naglo vprašam. ,JKaj se je 
dogodilo, da ti je oglje ugas
nilo, da ti je meh brez sape 
in ni slišati plenka ne druge
ga ropota, ki se za tako izbo 
spodobi? Menda nisi že da
nes začel praznovati, ka-li? “

„Saj je vseeno. Dovolj mi 
je vsega! Martin, le kako mo
rejo biti taki? “

„O čem pa govoriš, člo
vek božji? “ se začudim.

„Prav vsi so se spravili 
nadme. Pol leta sem se mu

čil, da sem izdelal tole na
pravo. Pisal sem jim, naj jo 
priznajo za mojo, jo ponujd, 
pa se nihče ni zmenil zanjo. 
Ti ne veš, koliko novcev, 
truda in vsega me je stala 
tale stvar. Oni pa nič. Še to 
liko se niso pobrigali, da bi 
vsaj videli, kaj pravzaprav je. 
4*rava reč!‘ so mi dejali in 
me poslali proč.

Kaj sem hotel? Prodal 
sem jo drugam. Ako drugi 
ljudje dajejo delo svojih rok 
in ^ v e  za plačilo, zakaj ne 
bi še jaz storil takisto?

Dobro sem prodal. Mislil 
sem, da me bodo vsi pohva
lili, kako sem pameten in 
priden, me pa kregajo in mi 
očitajo, da delam za tujce in 
na domače pozabljam. Mar
tin, vsaj ti mi ne reci tega! 
Poglej, vse veselje do dela 
sem izgubil!“

,J e  že prav,“ ga tolažim. 
„Tudi meni se ni godilo bo
lje, ko sem se bojeval z Br
davsom. Orožja mi niso dali, 
pa sem si ga moral sam izmi
sliti. Naredil sem si kg in 
mesarico za bojevanje. In kaj 
so mi rekli v zahvalo? Prava 
reč je bilo položiti Brdavsa, 
ko je bil že mrtev, akoravno 
je prej pomoril že sto juna
kov. Jezili so se zavoljo lipe, 
ki sem jo posekal. Tudi to je 
že za mano.

Jaz zdaj grem, ti pa bodi 
junak in še naprej pošteno 
delaj. Na druge se ne oziraj, 
kajti njihova usta sgejo ne
voščljivost in jezo, ker sami 
kaj takega ne zmorejo.**

MARTIN KRPAN

F . i ^ / I . D o s t o i ^ v s k i  't

Foto tedna: Moharjeve poplave
Ta teden smo prejeli pridevke iz Kočevja, Novega mesta in Sel pri 

Ratežu. Najboljšo fotografijo nam je podal naš kočevski sodelavec 
Drago Mohar, ki se mu je posrečil posnetek poplav med Rakitnico in 
Obrhom; prejel bo nagrado 100 dinarjev. Pridevki fotokrožka na 
novomeški osnovni šoli Katje Rupene, Franca Brusa iz Kočevja in 
Zvoneta Šeruge iz Sel pri Ratežu so sicer dobri, vendar za fotografijo 
tedna niso prišli v poštev, ker trenutno niso zanimivi.

Ker bomo zaradi prvomajskih praznikov izšli v skrčenem obsegu in 
ker je čas v tiskarni za nas neugodno prilagojen, prosimo, da nam 
pridevke za fotografno tedna pošljete do 8. maja.

Ce hočete, da bo fotografija prišla v poštev za nadov „Fotografija 
tedna“ , mora biti posneta v preteklem tednu, “  - •
dika tehnično zadovoljiva in narejena na foj:
200 kvadratnfli centimetrov za druge forr 
biti vsaj v ponedeljek do 12. ure (za tek 
bodo zamudile ta rok, bomo upoštevali v ; 
diko pošljite tudi primeren (kratek) opis, ( 

kdaj je bila posneta, 
kje je bila posneta in 
kdo ali kaj je na diki.
Za vsako obja^djeno fotografijo dobi avflJtnajmaf^sMJ^^Jn^rjev 

h o n o r^a , za fotografko tedna pa so rezerviranelHigtadrlSd 100 do 
200 dinarjev. Posnetke poSjite do 8. maja, zadnji rok je 12. ura.
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obrat BREŽICE

„Ah, to ni ona, ni ona! Poznam njen glas. Sedaj sem se 
prepričal, da ni ona,“ je rekel go^od  v rakunjem kožuhu in 
prebledel ko smrt.

„Molčite!**
Mladenič se je stisnil k steni.
„Gospod, jaz bežim: to ni ona, in strašansko sem veseL** 
„No, prav, le pojdite, pojdite!**
„In vi? Zakaj še stojite? “
„In vi? Kaj še čakate? **
Vrata so se odprla in gospod v rakunjem kožuhu ni strpel: 

planil je po stopnicah.
Mimo mladeniča sta prišla moški in ženska; srce mu je 

obstalo . . .  Zaslišal je znan ženski glas, potem hiipav moški, 
vendar docela neznan.

„Nič hudega, naročil bom sani,** je rekel hripav glas.
„O, prav, prav! Le naročite . .  .**
„Takoj bodo pred hišo.**
Dama je ostala sama.
„Glafira! Kaj pa tvoja prisega? ** je zakričal mladenič in 

zgrabil damo za roko.
„Aj, kdo pa ste? O, vi, Tvorogov! Moj bog, kaj pa po

čnete tukaj? **
,JPri kom pa ste bili? **
„To je vendar moj mož, pojdite, pojdite. Takoj bo prišel 

ven — od Polovicinovih. Pojdite, za božjo voljo, pojdite!** 
„Polovicinovi so se preselili že pred tremi tedni. Vse 

vem!“
„Ojej!** Dama je ušla v vežo, toda mladenič jo je dohitel. 
„Kdo vam je povedal? ** ga je vprašala.
„Vaš mož, g o^a , Ivan Andrejič. On je tukaj, pred vami, 

gospa. . . “
Ivan Andrejič je res stal v veži.
„Ah, to ste vi? ** je zakričal gospod v rakunjem kožuhu. 
„O, c’est vous? ** je zakričala Glafira Petrovna in z nehli- 

njenim vese^m  planila k njemu. „Moj b ^ ,  ne veste, kaj se 
mi je pripetilo? Bila sem pri Polovicinovih, si lahko misUš? 
Saj veš, da sedaj stanujejo pri izmajlovdcem mostu, povedala 
sem ti, se Rominjaš? Od njih sem se odpeljala s sanmi. 
Konji so se splašili, zdirjali, razbili sani, jaz pa sem zletela na 
cesto kakih sto korakov od tod. Izvoščka so aretirali, jaz sem 
bila vsa iz sebe, toda na srečo je monsieur Tvorogov . .  .** 

,JCdo? “
Monsieur Tvorogov je bil bolj podoben kamnitemu kipu 

kot monsieurju Tvorogovu.
„Monsieur Tvorogov me je našel in se ponudil, da me bo 

spremil domov. Toda sedaj ste vi tukaj, zato vam, Ivan Iljič, 
lahko izrazim samo svojo najglobljo hvaležnost. . .

Dama je okamenelemu Ivanu Iljiču segla v roko in ga bolj 
uščipnila vanjo, kot mu jo stisnila.

„Monsieur Tvorogov je moj znanec! Na plesu pri Skorlu- 
povih sva imela to čast, da sva se spoznala. Mishm, da sem ti 
takrat povedala, ne? Upam, da nisi pozabil. Koko? **

„Aha, seveda seveda! Aha, spominjam se!** je razblebetal 
gospod v rakunjem kožuhu, ki so mu rekli Koko. „Jako sem 
vesel, jako vesel!**

In je vroče stisnil roko gospodu Tvorogovu.
„S kom pa govorite? Kaj to pomeni? Jaz pa čakam . . .** 

so zaslišali hripav glas.
Pred našo trojko je stal gospod, dolg ko prekla. Vzel je 

lomjon in pozorno pogledal gospoda v rakunjem kožuhu.
„Ah, monsieur Bobinicin!** je zažvrgolela dama. „Od kod 

pa vi? Kakšno naključje! Pomislite, ravnokar so me prevrnili 
kon ji. . .  no,^ tole je pa moj mož! Jean, predstavljam ti 
monsieurja Bobinicina, na plesu pri Karpovih , . ,**

„O, jako jako sem vesel!. . .  No, takoj pokličem kočijo, 
ljuba moja.**

,J*okliči jo , Jean, pokliči: vsa sem prestrašena, še naprej 
se tresem, kar slabost me obhaja . . .  Nocoj na maškaradi,** je 
pošepetala Tvorogovu. . .  Zbogom, gospod Bobinicin, 
zbogom! Verjetno se bova jutri srečala na plesu pri Kar
povih . .  .**

„Ne, oprostite, jutri me ne bo; če je tako, bom ju t r i . .  .** 
Gospod Bobinicin je nekaj siknil skozi zobe, se staromodno 
poklonil, usedel v svoje sani in se odpeljal.

Pred hišo je pripeljal izvošček in dama je sedla v kočijo. 
Gospod v rakunjem kožuhu je obstal; kazalo je, da se ne 
more niti zganiti in le neumno je buljil v mladeniča, ta pa se 
mu je prav neumno nasmihal.

„Jaz ne vem . . .**

„Oprostite, zelo sem vesel, da sva se spoznala," je odgovoril mla
denič pa se boječe in hkrati radovedno priklonil.

„Zelo zelo sem vesel. . . “
„Ce se ne motim, se vam je sezula galoša . .
„Res? Ah, da! Hvala vam, hvala! Zmeraj pravim, da si bom kupil 

gumaste . . . “
„Veste, v gumastih se noge preveč p o t i j o j e  rekel mladenič, 

očitno z izrednim zanimanjem.
„Jean! Kaj še čakaš? “
„Res se potijo. Takoj, takoj, ljuba moja! Veš, tako zanimiv pogo

vor! Prav res je, kot ste izvolili pripomniti: noge se potijo . . .  No, 
jprostite, prosim, jaz , .

„Samo izvolite!"
|,Zelo zelo sem vesel, da sva se spoznala . . . “
Gospod v rakunjem kožuhu se je usedel v kočijo, voznik je pognal. 

Mladenič je še kar naprej stal in z osuplimi očmi strmel v kočijo. •

Naslednji večer je bila predstava v Italijanski operi. Ivan Andrejič 
je prihrumel v dvorano kot viliar. Še nikoli niso opažih pri njem tako 
divje stras,'! do glasbe. Dobro so vedeli le to, daje Ivan Andrejevič v 
Italijanski operi strašno rad za kako urico zasmrčal; nekajkrat se je 
celo pohvalil, kako sladko in prijetno zaspi. „In ta primadona, 
kakšna p'evka pa je? Mijavka kot ^ l a  muca tisto svojo uspavanko,“ 
je govoril prijateljem. Vendar je že dolgo, kar je tako govoril, še v 
prejšnji sezoni. Toda sedaj, jojme! Ivan Andrejič še doma ne more 
zaspati, niti ponoči! Prihrumel je torej kot vihar v dvorano, nabito do 
zadnjega kotička. Celo gledališki sluga ga je nekako sumljivo pogledal 
in takoj poškilil na njegov stranski žep, prepričan, da iz njega, za vsak 
primer, štrli ročaj skritega kinžala. Moram crmeniti, da sta bili tedaj v 
gledališču dve stranki in vsaka se je bojevala za svojo primadono. Eni 
so se imenovali zisti, drugi pa nisti.

(Nadaljevanje sledi)
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MOPEDA NI BILO VEC -  Jože 
Matko iz Male Poljane pri Škocjanu 
je prijaivil, dam u je nekdo 17. ^ r i la  
ukradel moped izpred gostilne Povše 
v Zburah.

IZ KOLESARNICE -  Fani Re
dek iz Doh Kamene, zaposleni v to
varni Novoteks, je neznanec 19. 
aprila med popoldansko izmeno 
ukradel kolo iz kdesamice.

HALOGENKI -  20. aprila so iz 
motela na Otočcu sporočili, da je 
neznanec ukradel z avtomobila 
Avstrijca Leopolda Kreindla dve ha- 
logenski luČi. Tujec je oškodovan za 
o l^ g  500 Slingov.

SURJE b a n k o v c i  -  Jože Klo
bučar iz Bršlina je 20. aprila prijavil 
novomeškim miličnikom, da mu je 
neznanec ukradel iz sobne omare 
2.000 dinarjev: štiri bankovce pa 
500 dinarjev. Nazadnje je denar vi
del 17. aprila.

DO IZTREZNITVE -  Novo
meški miličniki so 20. aprila pri
držali do iztreznitve Andrijo Budi- 
savljevića s Partizanske ceste v No
vem mestu. V ekspresu hotela Me
tropol je razbijal jedilni pribor, nad
legoval natakarice in sploh kršil jav
ni red in mir. Dali ga bodo še sod
niku za prekrške.

MED SPANJEM -  Natakar zdra
vilišča v Šmarjeških Toplicah Franc 
Godnjavec je prijavil novomeškim 
miličnikom, da mu je neznanec 21. 
aprila ponoči ali zjutraj, medtem ko 
je spal, ukradel natakarsko denar
nico s 150 dinarji gotovine.

OB LUC PRI „ELEKTRU“ -  
Novomeščanka Marija Žura je 21. 
aprila parkirala svoj avto na dvo
rišču podjetja Elektro na Ljubljan
ski cesti. Neznanec ji je ukradel 
steklo z leve luči in jo oškodoval za 
90 dinarjev.

POSEKAL SMREKE -  Marta 
Stangelj iz Stopič je prijavila milič
nikom, da ji je neznanec posekal v 
gozdu 15 smrek.

ŽALIL GOSTE -  23. aprila do
poldne so črnomaljski miličniki pri
držali do iztreznitve Omera libića iz 
Črnomlja, ki je opit žalil goste in jih 
nadlegoval v Švajgerjevi gostilni. Pri
javili so ga sodnil^ za prekrške.

PIVO V NATAKARICO -  23. 
aprila so novomeški miličniki pri
držali do iztreznitve Puljčana 
Vaskrsija Borojevića, ki je vinjen pri- 
šd v hotel Kandija, tam pa mu niso 
hoteli postreči. Lotil se je natakar
jev in jim grozil, da jim bo polomil 
rebra, v natakarico pa je vrgel stekle
nico piva. Borojevič se bo moral za
govarjati pred sodnikom za pre- 
KXŠ1CC.

RAZBIJAL -  Andrijo Ceko so 
novomeški miličniki pridržali do iz
treznitve 23. aprila: vinjen^ razgra
jal v kolodvorski restavraciji in raz
bijal steklenino. Prijavili so ga sod
niku za prekrške.

5  KAMNOM PO GLAVI -  Pred 
gostilno „Rog“ v Kočevju so se 17. 
aprila ob 21.50 stepli Drago Surajac, 
Ivo Marjanovič, Salkan Mehmedo
vič, Niko Marin in Sejad Hrusta- 
nović. Mehmedovič je udaril Surajca 
s kamnom po obrazu. Surajca so od
peljali v bolnišnico, vsi ostali pa so 
bili do iztreznitve priprti.

VLOM V MENZO -  V noči od 
17. na 18. aprila je bilo vlomljeno v 
točilnico menze na Rudniku pri Ko
čevju. Vlomilci so odnesli nekaj ci
garet in denaija.

DVE LETI STAR OTROK VES DAN SAM:

Ljubiteljica zabave, ne otrok
Slavki Malnarjevi iz Cegelnice pri Novem mestu 
bodo otroka vzeli in ga dali v rejo -  Miličniki so 
morali otroka rešiti jetništva -  še žival ne zapusti 
mladiča -  Si lahko predstavljate otrokovo grozo?

Za človeka z navadno pametjo je bil d ^ o d e k  nezaslišan: v 
torek, 18. aprila, je dveleten otrok v zaklenjeni hiši jokal toliko 
časa, da so sosedje poklicali miličnike. H  so potem vdrli v hišo in 
rešili iz neprijetnega ujetništva malčka, lačnega in prestrašenega.

Zgodilo se je v Cegelnici pri matere ni bilo doma. Otrok je
Novem mestu. Posredovali so bil po besedah sosedov vso noč
novomeški miličniki. Nevestne in ves dan sam, mati Slavka

m m

Fotografija ne kaže poplavljene ceste in tovom j^a  na njej, čeprav 
so vode obilno prestopUe bregove, šofer tovornjaka kranjske regi
stracije je namreč ponoči prejšnjo sredo zaspal za volanom -  in 
avto je pri Trebnjem zaneslo v Temenico, ki teče vzporedno s 
cesto. Esadu Kačaiju z Jesenic se ni nič zgodilo; tovornjak je bil 
prazen. (Foto: J. Splichal)

Mama, kje si?

Malnar pa se je klatila naokrog. 
Ko so miličniki vdrli v stano
vanje in rešili otroka, so ga pu
stili v sosednji hiši pri bratu.

Direktor centra za socialno 
delo v Novem mestu Viktor 
Bartolj sodi: „Zaradi malomar
nega ravnanja nič kaj materin
sko razpoložene Slavke Malnar
jeve smo mladi materi predla
gali, naj prepusti otroka nam, 
da ga bomo dali v rejništvo. 
Tega ni marala storiti. Poiskali 
smo ji delo: delovno mesto jo 
čaka, a delo ji ne diši. Zdaj je 
otrok še pri bratu, vendar smo 
ji že pred tem dogodkom po
vedali, da morajo biti stvari ure
jene še ta mesec. Kot vse kaže, 
ni dmge rešitve, kot da bomo 
otroka vzeli materi in ga dali v 
rejništvo. Prisilni odvzemi so 
sicer boleča zadeva, toda kadar 
stvari presežejo vse meje, se jih 
moramo poslužiti!"

Po praznikih bo torej pro
blem rešen, mati, ki je ljubite
ljica zabave, ne otrok, bo ob 
malčka. Ta pa bo gotovo našel 
več toplote in boljšo vzgojo pri 
ljudeh, ki ga bodo vzgajii z lju
beznijo — čeprav ne bodo nje
govi starši.

Ob zaključku številke smo 
izvedeli, da je otrok zdaj v bol
nišnici, od tam pa ga bo center 
za socialno ddo  dal naravnost v 
rejništvo. Mati se od ponedeljka 
še ni oglasila doma; usoda ma
lega Matjaža jo ne zanima! .

J. SPLICHAL

v PETIH TEDNIH DVA STARA MILIJONA

Izkušen s poštno knjižico
Franc Oder obsojen na 2 leti in 8 mesecev strogega zapora, Majda škofija* 

nec pa na 4 mesece, pogojno za dobo dveh let

Franc Oder (31 let) iz Prevrata pri Slovenskih Konjicah in Majda Skoflja- 
nec (32 let) z Lesc pri Bledu sla bila prejšnji teden obsojena pred senatom 
okrožnega sodišča v Novem mestu, ki mu je predsedoval Janez Pirnat: Oder 
zaradi treh goljufij in zaradi ponarejanja listin na 2 leti in 8 mesecev strogega 
zapora, Škofljančeva pa zaradi goljufije na 4 mesece zapora, pogojno za 
dobo dveh let.

Oder bo ostal v priporu do prav
nomočnosti, dolžan je vrniti KB 
Gorenjska 21.800 din, oba skupaj 
pa hotelu „Lovec“ na Bledu 789 
din.

Od avgusta lani sta bila oba brez 
zaposlitve in brez denana, čeprav je 
O i;r  usnjarski tehnik, Škofljančeva 
pa bolniška sestra. Oktobra lani sta 
v Mariboru pri Škofljančevem stricu 
Kolmanu izprosila 500 din, ker je 
Oder natvezel, da sta v Ptuju kupila

UMETNIK
Moram priznati, da rad sprem

ljam in občudujem najnovejše 
umetniške dosežke, poskušam 
razumeti njihovo vsebino in zve
deti, kaj je umetnik s svojim 
umotvorom hotel povedati še 
poznim rodovom. Zategadelj 
večkrat postojim pred velikim 
platnom, ki visi v avli galerije, in 
opazujem trumo raznobarvnih 
pack in zmazkov, prepletenih z 
debelejšimi in tanjšimi krivu
ljami, in vraščenih v krvavo ze
leno ozadje. Poskušam razumeti, 
a zaman. Vprašam prijatelja, pa 
ne dobim odgovora. Zvem le, da 
je slikar sila spoštovan človek, 
zelo na liniji, pa zato lahko na
riše in prod^ kar hoče.

„Pri moji veri,“ sem si dejal, 
„kaj takega bi lahko spravil sku
paj tudi jaz.“

Poskusil sem, pa mi ni uspelo. 
Videti je bilo sicer lepše kot ti
sto iz avle, bolj jasno in razum
ljivo, a nihče ni kupil. Kdo ve, 
če ne zato, ker nisem imel do
ločenih priporočil. . .

Onega dne sem poskusil s 
poezijo, tako, moderno, avant
gardno:

Veter tuli 
v nočni posodi 
oh
ljubezen moja

sosedu je počilo kolo
Takih in podobnih sem spačil 

še na ducate, jih zbral in nesel 
najbližjemu uredniku. In spet 
zaman. Se prebrati jih ni hotel 
do kraja. Da moram še prebirati 
klasike in pisati, pisati -  je dejal 
-  potlej pa naj vnovič pridem. 
Morda mi bo v drugo uspelo.

Kmalu zatem sem se vrgel na 
komponiranje. Ugotovil sem 
namreč, da imam čudovit smisel 
za glasbo. Napisal sem kompo
zicijo brez melodije in tonov, 
zgolj za straniščni rezervoar in 
centrifugo pralnega stroja. Nekaj 
edinstvenega v naši ghsbeni 
ustvarjalnosti, pa spet nič . . .

In tako sem, kot kaže, nera- 
zum^en umetnik. Imam ideje in 
dobre zamisli, zavedam se, da bi 
lahko ljudem marsikaj lepega 
pokazal, pa ne morem. Menda 
zato ne, ker nimam -  določenih 
priporočil.

JAKA PRAVIČNIK

osebni avto in jima je zmanjkalo 
denaija. 14. oktobra sta se nastanila 
v hotelu ,,Lovec“ na Bledu, in če
prav sta imela denarja komaj za en
kratno prenočevanje, sta si izgovo
rila penzion za teden dni, potem pa 
sta odšla, ne da bi poravn^a račun.

Nato sta se potikala po raznih 
krajih, v začetku novembra pa je 
Oder iznašel nov način za pridobi
vanje denarja. S poštno hranilno 
knjižico je začel s pomočjo prena- 
rejanj dvigati večje zneske. Najprej 
je ob gjavnici 5 din popravil številke 
na 15.005 dinarjev, glavnico pa je 
potem še enkrat povečal za 10.000 
din. Denar je dvigal na poštah v Ma
riboru, Murski Soboti, Portorožu, 
Piranu, Kopru, Ilirski Bistrici, Bre

žicah in v Novem mestu. Ko je v 
Novem mestu poskušal drugič, so ga 
prijeli. V dobrih 5 tednih je s Skof- 
Ijančevo pognal 21.800 dinarjev!

Oder je dejanja priznal, Skofljan- 
čeva pa je svojo goljufijo v hotelu 
„Lovec“ sicer priznala, poudarjala 
pa je, d a je  bila pobuda Odrova.

Z nožem ga je zabodel
21. aprila okrog 15.30 je 37-letni 

Jožo Poplašen, delavec gradbenega 
podjetja Tehnika iz Ljubljane, v ba
raki pri tovarni Belt v Črnomlju dva
krat zabodel z nožem 29-letnega 
Pera Aščiča, delavca Belta. Tega dne 
sta popivala in se začela zmerjati. 
Ko je Aščič popoldne legel v svojo 
posteljo v barako, je prišel za njim 
Jožo Poplašen in ^  dvakrat zabodel 
z nožem, tako da je bil Aščič takoj 
mrtev. Poplašen je v priporu.

DEVETIČ v ZAPORU

Otroka znancem, ona v zapor
Jožefa Pakar Iz Poljan je tokrat dobila dve leti in 

4 mesece strogega zapora

30-letna Jožefa Pakar iz Poljan 
pri Dolenjskih Toplicah je oktobra 
lani rodila otroka, v začetku no
vembra pa ga je nesla znancem, da 
nanj popazijo nekaj časa. Sla je v 
Ljubljano in se ni vrnila nek^ dni, v 
tem času pa so jo prijeli miličniki. 
Otrok je zdaj v rejništvu, Pakarjeva 
pa je bila zaradi vehke tatvine, dveh 
majhnih tatvin in ene tatvine obso
jena na 2 leti in 4 mesece strogega 
zapora. Predsednik senata Janez 
Kramarič je odredil pripor do prav
nomočnosti sodbe.

Pakarjeva je blLi doslej zaradi 
tatvin že osemkrat kaznovruia, za
poslena je bila le občasno. Obtožba 
ji jc dokazala tatvino 470 din, elek

tričnega brivnika in moških čevljev 
v Cesarjevi hiši v Prečni, v stano
vanju Franca Rusa. Cesarjevi pa je 
odnesla 200 din in denarnico. Ker je 
bila Cesarjeva njena teta, je vedela, 
da pušča ključ na polici za rože ob 
vratih. Maja 1970 je v Gornjem 
Kamenju Ivanki Bašelj odnesla pu
lover in kombinežo, Mariji Pate pa 
pulover. Aprila bni pa je v Ljubljani 
ukradla iz stanovanja Alenke Lukač 
ženski semiš plašč, vreden 2.500 
din, in ga odnesla na podstrešje iste 
hiše, da bi ga pozneje odnesla. So- 
diSče pa ni imelo dovolj doka/.ov, da 
bi v Veliki Bučni va.si Manji Luk
man odnesla ženski kostim, jopico 
in rjuhe. Tega dejanja je bila opro
ščena.

Grabežljiva cesta
Med prazniki pričakujemo večji promet, zato 

opozarjajo strokovnjaki: »Previdno!«

Za prvomajske praznike se 
navadno uradno začne turistična 
sezona. Ce bo lepo vreme, bodo 
bržkone odprti tudi dolenjski 
bazeni s termalno vodo, kar bo 
povzročilo na cestah še večje 
kolone.

Izkušnje iz prejšnjih let ka
žejo, da sc promet ob praznikih 
močno poveča, ker je vse več 
izletnikov, ki za praznike ali pa 
vsaj za en praznični dan odpo
tujejo na izlet. Upoštevati mo
ramo, da imamo v Jugoslaviji 
zdaj že skoraj milijon osebnih 
avtomobilov in da bo velika ve
čina vozil na cestah.

Će k temu dodamo, da je vož
nja v kolonah utrujajoča, da 
majhne nepazljivosti spravljajo v 
velike zadreg vse, ki so na cesti, 
potem ni odveč opozorilo: po
trebna je skrajno previdna vož
nja, da bo nesreč kar najmanj.

Poročila s cest so zadnje ted
ne pretresljiva. V nesrečah se

ubijajo cele družine, škode so 
vsak dan večje.

Strokovnjaki še posebej opo
zarjajo, da v takih pogojih, ka
kršne laliko pričakujemo med 
prazniki naslednje dni, zares drži 
star preMvor: „Počasi se daleč 
prideV' Prehitevanje je tvegano, 
še posebej v morebitnem slabem

pdrasrdfi
vremenu. Povsod tam, kjer bo 
promet gostejši, se pač moramo 
sprijazniti s počasnejšo vožnjo v 
kolonah. Na morje oziroma z 
morj^ po cesti Ljubljana-Za- 
greb in po drugih cestah, ki pe
ljejo v turistične kraje, bo avto
mobilov, motorjev in koles naj
več.

Bodimo previdni, da se bomo 
vrnili domov zdravi!

V .

Ča t e ž : m o k r a  c e s t a  -  i8.
aprila zjutraj je voznica Vera Jakše- 
vac iz Zagreba zavirala na mokri 
cesti pri mostu čez Krko na Čatežu, 
pri tem pa jo je zaneslo čez križišče 
v kamnito ograjo. Škode je za 4.000 
din.

ŠKOCJAN: V SLIVO -  Z nere
gistriranim mopedom se je 18. apriki 
pripeljal v Škocjan Milan Kranjc z 
Jerman vrha. Z njim se je peljal tudi 
Jože Bregar iz Slemena pri Bučki. 
Pred Mercatorjevo trgovino se je 
ozrl za nekim dekletom, zato je iz
gubil oMast nad vozilom in trčil v 
slivo pred trgovino. Kranjc, ki nima 
vozniškega dovoljenja, se je pri pad
cu huje poškodoval po glavi in so ga 
odpeljali v novomeško bolnišnico.

IMPOLJCA: TRČENJE -  19. 
aprila popoldne sta trčila tovomja- 
lu, ki sta ju vozila Rudi E)emač iz 
Šmarja in Milan Lisec iz Loga. Lisca 
je na mokri cesti pri zaviranju za
neslo. Škode je za 4.000 din.

TOLSTI VRH: PO LEVI -  Mar
tin Cečelič iz Gornjega Suhadola se 
je 19. aprila zjutraj pripeljal s kole
som s pomožnim motorjem na 
Tolsti vrh, ko mu je n^^roti po levi 
pripeljal motorist Alo^t Gorjanc s 
Tolstega vrha. Cečelič ^  je hotel 
umakniti na levo, Gorjanc pa je 
naglo zavil na svojo desno stran. 
Trčila sta in padla. Škode je za 500 
din, voznika pa imata nekaj odrgnje
ne kože.

NOVO MESTO: PREBLIZU -  
Novomeščan Miha Slejkovec je 19. 
aprila zjutraj ustavil svoj avto pred 
prehodom za pešce na Ljubljanski 
cesti. V pre kratki, razdalji je pripeljal 
za njim Pavel Starič iz Gotne vasi in 
trčil v Slejkovčev avto. Škode jc za 
1.500 din.

STAN: V JAREK -  CUil Grivec 
iz Slivnice pri Cerknici je 19. aprila 
popoldne vozil osebni avto od Mirne

Ero ti Debencu. V vasi Stan je v ovin- 
u avto zaneslo s ceste v jarek, nato 
pa nazaj čez cesto v 5 m globoko' 

globel. Vozniku in sopotniku ni bilo 
nič, škode je za 4.500 din.

METLIKA: PREOZKA CESTA -  
19. aprib popoldne sta v nepregled
nem ovinku na Bregu revolucije v 
Metliki trčila Metličan Zvonko Ger
bec in osebni avto, ki mu je pripeljal 
naproti. Škode je za 3.000 din.

POLJANE: V JAREK -  Beograj
čan Zitomir Janežič jc hotel 20. 
aprila zaviti na počivališče ob cesti 
na Poljanali, vendar je avto zaradi 
prevelike hitrosti na makadamu za
čelo zanašati, da je  zdrknil čez živo 
mejo v jarek. Voznik in sopotnica 
Beograjčanka Zlatija Djordević sta 
bila laže poškodovana, škode je za 
4.000 din.

TREBNJE: ZLOM NOGE -  Jože 
Pekolj iz Dobrniča jc 20. aprila pri 
krojaškem podjetju v Trebnjem za
vijal na desno, tedaj pa je iz poslopja 
pritekel 9-letni Borut Zupančič. 
V'oznik je ilcčka zadel z desnim 
blatnikom in ga zbil na tla. l-'ant si 
je zlomil levo nogu.

NOVO Ml S lO: PRI-D AVTO - 
Pri odcepu v Gubčevo ulico je 20. 
aprila mopedist Marjan Brulc iz Re- 
gerče vasi zavil na levo pa*d osebni

avto, ki ga je peljala Milena Zupan
čič iz Gotne vasi. Moped in fičko 
sta trčila, Brulc je padel na tla in si 
zlomil desno nogo v gležnju. Škode 
je za tisočaka.

NOVO MESTO: V CESTNI KA
MEN -  Ko je 21. aprila zjutraj Rudi 
Rifelj iz Ir& vasi z avtom po Parti
zanski cesti proti železniškim zapor-' 
nicam prehitel skupino pešcev, gaje 
pri zavijanju na desno stran zaneslo 
v cestni kamen. Škode je za 3.500 
din.

TEŽKA VODA: NI OBVLADAL
-  V levem nepreglednem ovinku je 
21. aprila zvečer Franc Hrovatič iz 
Stranske vasi, ki se je peljal proti 
Novemu mestu, zdrtoil s ceste in 
trčil v betonski steber ograje. Hrova
tič je bil lažje poškodovan, škode na 
avtomobilu pa je za 6.000 din.

KARTEUEVO: NEMKA NA
LEVO -  22. aprila zjutraj je Zagreb
čan Danijel Kranjc z avtom potoval 
v Ljubljano, ko mu je v karteljev
skem klancu pripeljala naproti s 
spačkom nemške re^stracije Helga 
Marouardt in nenadoma zapeljala na 
levo stran v Zagrebčana. Spaček je 
popolnoma uničen, močno poško
dovan je tudi fiat 850. Škode je za 
30.000 din, nihče pa ni bil huje po
škodovan.

ČRNOMELJ: TRCENJE MOTO
RISTA -  Vinko Jerman iz Naklep « 
je z motorjem vozil v prekratki raz
dalji za osebnim avtomobilom, ki ga 
je vozil Alojz Plut s Tanče gore, 
zato se je 22. aprila zaletel v njegov 
avto. Pri trčenju je izgubil ravno
težje, padel na tla in zdrsel še 25 
metrov. Na srečo je bil le laže po
škodovan, škode pa je za 1.200 din.

PODBORST: z e l e n  ALKO-
SKOP -  Željko Tir iz Slavonske Po
žege je 22. aprila peljal proti Zagre
bu, v Dol. Podborštu pa je za njim 
pripeljal Marko Prkič in trčil v 
gov avto. Škode je za 4.000 din, Za
grebčanu so po preizkusu z alko- 
skopom preprečili nadaljnjo vožnjo.

ODRGA: TAUNUS V AUSTINA
-  Ljubljančan Alojz Udovič je 23. 
aprila po stranski cesti proti Odrgi 
ustavil avto, ko je opazil, dam u na
proti vozi taunus. Bruno Utenkar iz 
Gabrovke pa ie med srečanjem trčil 
z austinom. Škode jc za 7.000 din. 
Utenkar je bil vinjen.

ŠENTJERNEJ: NI VIDEL ZAVI
RANJA -  Milan Kuralt iz Mokrega 
polja je 23. aprila zvečer vozil v pre
kratki razdalji za Matevžem Potoč
nikom iz Zagrada pri Prcvaliah. Ko 
je v nepreglednem ovinku med Rate- 
žem in Mokrim poljem Potočnik 
zavrl, je Kuralt s taunusom trčil v 
zadnji del fička. Skodc je za 2 ti
sočaka.

Smrt na progi
Marija Konec iz Sevnice sc jc 19. 

apnla v zgodnjili jutranjih urah 
odpravila ni. vlak. Po industrijskem 
tiru jc šla proti železniški postaji in 
prečkala progo tam, kjer ni dovolje
no. ledaj jo je zadel vlak. Končeva 
jo biLi takoj mrtva.
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ČETRTKOV INTERVJU

Celotna ureditev
Jože Suhadolnik: »Skrajni čas je, da v No
vem mestu uredimo celoten prometni režim. 

Odlok o tem že pripravljamo!«

v  prejšnjem četrtkovem 
intervjuju je Jože Ficko, ko
mandir postaje milice Novo 
mesto, predlagal, naj Jože 
Suhadolnik, načelnik oddel
ka za upravnopravne zadeve 
pri ObS Novo mesto, odgo
vori, kdaj bo končno ureje
no parkiranje na novome
škem Glavnem trgu in kaj je 
z Novemu mestu prepotreb
nim parkiriščem za tovornja
ke. Vprašani je odgovoril:

-  Ker spada v dejavnost 
oddelka za upravnopravne 
zadeve tudi varnost cestnega 
prometa, je vprašanje pravil
no naslovljeno. Glede parki
ranja na novomeškem Glav
nem trgu lahko povem tole: 
izdelan je projekt za sodob
no opremo tamkajšnjih par
kirišč s parkirnimi urami. Na 
tak način bo urejeno parki
ranje na vsem Glavnem trgu 
z izjemo dohodov do trgo
vin. Komunalno podjetje je 
v dogovoru z občinsko skup
ščino že naročilo potrebno 
opremo, projekt, ki sem ga

omenil, pa bi bil že uresni
čen, če se ne bi zataknilo pri 
uvozu parkirnih ur. Ce par
kirne ure ne bodo prispele v 
kratkem, bomo parkirne 
prostore kljub temu označili 
v skladu z načrtom, ki je iz
delan za uporabo parkirnih 
ur.

— Kakšne bodo omejitve 
za parkiranje in kakšne ta
rife?

-  Glede tarif še ni do
končnega sklepa, lahko pa 
rečem, da bodo tarife za 
parkiranje v Novem mestu 
podobne tistim, ki so na ob
močju SR Slovenije že v ve
ljavi, in da bo tudi omejitev

parkiranja podobna (1. uro). 
Ureditev parkiranja vozil je 
samo del velikih prometnih 
težav, v kakršnih se duši 
Novo mesto. V mestu je nuj
no potrebno urediti celomi 
prometni režim, zato naš 
organ že pripravlja ustrezen 
odlok. S tem odlokom bo 
dejansko do potankosti za
gotovljena varnost prometa 
v mestu, saj bo razen parki
ranja, prometne signaliza
cije, določil o vožnji vseh 
vrst vozil, peš hoje in določil 
o javnem prometu določal 
tudi mnoge doslej neurejene 
podrobnosti in predpisoval 
kazni Upamo, da bo občin
ska skupščina sprejela ta od
lok še pred letošnjimi skup
ščinskimi počitnicami

-  Zdaj pa še odgovor o 
parkirišču za tovornjake!

-  To vprašanje je v No
vem mestu kljub mnogim 
predlogom za rešitev še ved
no najbolj odprto. Največ je 
glede tega storilo podjetje 
GORJANCI. V BrŠlinu je za 
svoje potrebe razširilo obsto
ječe parkirišče, in če tovor
njaki GORJANCEV parki
rajo po mestu, ni za to nobe
nega opravičila. Krivdo za to 
lahko pripišemo le nedisci
pliniranosti prizadetih vozni
kov. Za druge potrebe pa 
mesto zaenkrat nima parki
rišča, ki bi bilo namenjeno 
tovornjakom. Ustrezen, naj
bližji splošni parkirni pro
stor za tovornjake je pri PE
TROLOVI črpalki 'ob avto 
cesti pri Otočcu.

Združenju VEKTOR je 
bilo v Ločni dodeljeno zem
ljišče za ureditev splošnega 
parkirne^ prostora, vendar 
VEKTOR del še ni začel. Ob 
glavnih mestnih vpadnicah 
bi kazalo urediti manjše par
kirne prostore, čeprav v ma
kadamski izvedbi Dodal bi 
še to, da bi morali odločneje 
preganjati tiste, ki kršijo par
kirni red, in da bi morali biti 
milica pri tem ostrejša.

Moje vprašanje: Direktor 
NOVOTEKSA inž. Avgust 
Fajfar naj pove, v čem so 
bili vzroki velikega NOVO- 
TEKSOVEGA prispevka in 
pobude za gradnjo šole v 
BrŠlinu in kako gledajo na 
tokrami referendum!

M. JAKOPEC
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Deževje je dvignilo Krko, da se je razlila po nizkih nabrežjih in odrezala od sveta vasi in polja. Na 
šentjemejskem območju je voda zalila več sto hektarov zemlje in ceste. Cesto od Dobrave do Šent
jerneja so zaprli, voda na cesti pri Drami pa je dosegla višino enega metra. Franc Martinčič, kmet iz 
tega kraja, ki te dni tudi uporablja čoln za na drugo stran, se spominja največjih poplav 1. 1928, ko se 
je oblak utrgal. (Foto; I. Zoran)

IZ OCEN VOLILNIH KONFERENC SOCIALISTIČNE ZVEZE:

Enim odlično, drugim nezadostno!
Na petkovi sej! občinske konference SZDL v Novem mestu so se zlasti vpra
šali, kaj z organizacijami, s katerimi ni mogoče dobiti stika -  Predlog za 

boljšo organiziranost SZDL: krajevne konference v KS

V NOVEM MESTU:

Priznanja O F
Podelili jih bodo da

nes 16 občanom

Občinska konferenca So
cialistične zveze je v petek 
potrdila predloge za prizna
nja Osvobodilne fronte. Pri
znanja bodo danes dobili 
naslednji tovariši in tovari
šice za aktivno dolgoletno 
družbenopolitično delo:

Karel Durjava iz Škocja
na, Ljuba Senica iz Žužem
berka, Zalka Kos iz Otočca, 
Ana Zajc iz Novega mesta, 
Rihard Romih iz Novega 
mesta, Stane Koblar iz 
Gotne vasi, Viktor Vovk z 
Dvora, dr. Ema Primožič iz 
Novega mesta;

Janez Hrovatič iz Stran
ske vasi, Franc Aš iz Gomje 
Straže, Mimica Perc iz No
vega mesta, Marija Suhy iz 
Novega mesta, Franc Medle 
iz Sel pri Ratežu, Alojz Hle
de iz Žabje vasi, Kajolina 
Gašpir iz Šen Jerneja in 
Franc Počrvina iz Dolnjih 
Kamene.

Vztrajno, dosledno, strpno
Akcijski program občinske konference ZK velja za vse komuniste v občini 
ne glede na to, na kakšnem delovnem mestu so In kakšno funkcijo Imajo -  

V 9 delovnih organizacijah: poslej samostojne organizacije ZK

Občinska konfcrenca Zveze komunistov v Novem mestu je na seji 13. 
aprila odkrito in kritično ocenila svojo vlogo, nekatere pojave v odnosih v 
občini, delovnih organizacijah in krajevnih ^upnostih ter zastavila akcijsko 
usmerjenost nada^nje dejavnosti. Na podlagi gradiva, uvodnega poročila in 
razprave je sprejela naslednje sklepe:

Od 53 krajevnih organizacij Socialistične zveze v novomeški 
občini jih je imelo volilne konference samo 36 in med temi samo 4 
do roka — 31. decembra. 17 organizacij je odreklo: nekatere zaradi 
nedelavnosti odborov, druge zaradi splošnega družbeno-političnega 
mrtvila.

kdo je kdo, tudi posredovanje iz
vršnega odbora občinske konference 
ne zaleže.

S takim stanjem se, kot so menili 
člani občinske konference, ne gre

Suhokrajinski 
drobiž

NA DVORU IN V ŽUŽEM
BERKU nabirajo polže. Odkupujeta 
jih ribogojnica KRKA na Dvoru in 
kmetijska zadruga Žužemberk. Na
biralci so otroci, ki si s tem prislu
žijo nekaj denarja.

ZARADI KROMPIRJEVIH KA- 
UC je Antonu Travniku iz Žužem
berka poginila krava, vredna nad 
4.000,00 din. Travnik je kravi že 
nekaj časa kmiil krompir, ker ga si
cer ni mogel vnovčiti, čeprav ima 
sorto Igor, ki so jo priporočali sa
diti. Glede krmljenja ni bil poučen 
in kalic ni obiral. Tako je sedaj dva
krat oškodovan: za kravo in pri 
krompirju.

V GRADENCU imajo zelo zani
miv studenec, ki pa ^  ni urejen. 
Voda priteče iz skiJ sredi hriba; baje 
je zelo zdrava in njen.izvir, ki je si
cer majhen, tudi v največji suši ne 
presahne. Z^to bi kazalo tam urediti 
okolico in napraviti zajetje z večjim 
rezervoarjem, saj bi voda prišla prav 
tudi sosednjima vasema Veliko Lipje 
in Malo Lipje, ki jima v suši često 
zmanjka vode. Ureditev zajetja je 
sedaj toliko pomembnejša, ker bodo 
te vasi povezane z novim odsekom 
ccstc.

GRADNJA DVORSKE TRANS
FORMATORSKE POSTAJE je v 
teku. Zidarska dela bodo kmalu 
opravljena, tudi ostala obrtniška de
la, računajo, bodo pravočasno izvr
šena; problematična pa ostane opre
ma, ker je zanjo treba izposlovati 
kredit, ki bi ga prevzelo podjetje 
Elektro Ljubljana-okolica, bodoči 
prevzemnik postaje kot osnovnega 
sredstva.

V PESKOKOPU V POLJANAH 
se je pričelo globinsko izkopavanje 
peska in naleteli so na izredno kva
liteten pesek, ki je droben in čist. 
Povpraševanje za tem peskom je ve
liko in ga komaj sproti nakopljejo. 
Zato bodo za peskokop dobili še en 
stroj.

M. Senica

Na petkovi seji občinske konfe
rence Socialistične zveze so se še 
posebej vprašali, kaj storiti z orga
nizacijami, ki so že več let samo na 
papirju. Poudarili so, da so take v 
BrŠlinu, Dolnjem Maharovcu in 
Mokrem polju. Znani so tudi raz
l o g  zakaj tako.

V BrŠlinu krajevna organizacija z 
občinsko pomočjo že dve leti za
man poskuša sestaviti vodstvo 
SZDL, medtem ko so stiki z Dol
njim Maharovcem in Mokrim poljem 
pretrgani še dalj časa. Ker v teh or
ganizacijah, če še sploh so, ne vedo,

v STOPICAH:

Posluh za vse
Več kot 140.000 din so vredna 

dela, ki so jih lani opravili na ob
močju stopiške krajevne skupnosti. 
Napeljali so vodovod v Gornjo Tež
ko vodo, zgradili most čez Težko 
vodo pri Bohtetu in manjši most pri 
Pangrč grmu na cesti proti Gabrju in 
v Pangrč grmu preusmerili potok 
Draga. Popravili (obnovili in razši
rili) so več cest in poti: Hrušica -  
Pangrč grm Hrib -  Veliki Orehek, 
pod Hrušico in Mali Orehek -  Bre
zovica. Kanalizacije pri studencu na 
Zajčjem vrhu niso dokončali, že 
kupljene betonske cevi bodo polo
žili letos.

Kljub pičli blagajni krajevna 
skupnost ni bila glulia za razreševa
nje vrste drugih vprašanj. Med dru
gim je dala svoji socialnozdravstveni 
Komisiji 5.000 din (za pomoč osta- 
relinr' in nakup sanitetnega mate
riala) in pomagala gasilskemu dru
štvu pri nakupu novega avtomobila.

nem podjetju, Dolenjki, Gorjancih, 
Novotehni, Iskri v Šentjerneju, Iskri 
v Žužemberku, SDK, Dominvestu in 
UJV.

1. Občinska konferenca ZK No
vo mesto sprejema poročilo o dejav
nosti komiteja med prvo in drugo 
sejo. Pri tem poudarja, daje  komite 
vodil delo v duhu sklepov, sprejetih 
na 1. seji občinske konference, in z 
vso odgovornostjo deloma že izvriil, 
deloma pa še uresničuje sklepe. Ko
mite niu z enako odgovornostjo in 
prizadevnostjo dela tudi v prihod
nje.

2. Konferenca sprejema akcijski 
program, ki sta ga predložila v ob
ravnavo in sprejem Komite in med
občinski svet ZK Novo mesto. Kon
ferenca obvezuje vse komuniste v sa
moupravnih organih v delovnih or
ganizacijah, krajevnih skupnostih, 
družbeno-političnih organizac^ah in 
občini, da se vztrajno, dosledno, 
premišljeno in strpno bojujejo za 
uresničitev akcijskega načrta.

Se posebej obvezuje konferenca 
■ vodilne komuniste v družbeno-poli
tičnih organizacijah in občini, da 
navežejo tako medsebojno sodelova- 

K nje, ki bo zagotovilo enotnost akc|je 
v občini. Zato mora biti akc^ski 
načrt ZK podlaga za dejavnost dru

gih družbeno-političnih organizacij.
Konferenca sprejema proname 

komisij in častnega razsodišča ter 
jim nalaga, da vse opravgo dosledno 
in v roku ter ji poročajo o uresniče
vanju.

3. Konferenca meni, da objektiv
no različen gmoten položaj posa
meznih območij v regiji pogojuje 
različne družbene rnglede in intere
se ter neskladja. Zato konferenca 
predlaga medobčinskemu svetu ZK, 
n^  to prouči in politično oceni od
nose.

4. Konferenca podpira prizadeva
nja, da se v solidarnosti krijejo po
trebe po šolskih prostorih, zato 
sprejema načrt političnega delova
nja komunistov za izvedbo referćn- 
duma za samoprispevek. Komunisti 
v občini se mor^o odgovorno in de
javno vključiti v prizadevanje za 
uvedbo samoprispevka za gradnjo, 
preureditev in do^aditev šol.

5. Da bi omogočili okrepljen 
vpliv za vsa središča in tokove samo
upravnega in političn^a odločanja, 
konferenca na predlog komunistov 
ustanavlja organizacije ZK v Cest-

ENOTEN ŠKOCJANSKI SKLEP:

Boj proti mrtvilu
Za poživitev organizacij zadolžili komuniste -  Za 

krajevni praznik: otvoritev vodovodov

Zdru^Senje borcev NOV je napove
dalo razpust, Socialistična zveza je 
životarila (še članarine niso pobi
rali), ZRVS ni znala zaživeti, odbor 
za organizacijo SLO še ni imel seje 
(ne vedo, kdo so člani), mladina je 
bila brez organizacije, gasilci mrtvila 
niso pregnali niti z novim vodstvom. 
Od vseh družbeno-poUtičnih organi
zacij nista vrgh puške v koruzo edi
nole Rdeči križ in krajevna skup
nost.

Na nedavni razširjeni seji osnovne 
organizacije ZK, predstavnikov 
družbeno-političnih organizacij in 
krajevne skupnosti so tako stanje 
ocenili z cnko. „Mrtva barka mora 
dobiti živo in sposobno posadko, ki 
bo znala zakrmariti v življenje,“ -

tak je enoten škocjanski sklep. Z de
javnostjo in ne z malodušjem se 
morajo izkazati organizacije, motor 
pri oživljanju pa naj bodo komu
nisti, ki jih za to še posebej obvezu
jejo sklepi ZKS in ZKJ.

Dogovorili so se, da bodo v maju 
skupaj proslavili 80-letnico tovariša 
Tita, krajevni praznik in 30-letnico 
prvega narodnoosvobodilnega odbo
ra v škocjanski dolini. Trojni praz
nik bodo proslavili s slavnostno aka
demijo in otvoritvijo nekaterih no
vih vodovodov (na Stari Bučki, v 
Tomaiyi vasi itd.). V pripravljalnem 
odboru so Roman Celesnik, Pavle 
Zupet, Slavko Sutar, Marija Crček  
in Jože Perše.

pomiriti. Poskusih bodo še enkrat: 
tam, kjer SZDL ne dela, bo posegel 
izvršni odbor in sklical občane, ki 
naj povedo, kakšno obliko organizi
ranosti bi radi. Prav tako bo izvršni 
odbor preučil predlog konference, 
naj bi poskusili z novo obliko orga
niziranosti članstva Socialistične 
zveze, in sicer s krajevnimi konfe
rencami. Praviloma naj bi bilo toliko 
krajevnih konferenc, kolikor je kra
jevnih skupnosti.

Ustanovitev krajevne konference 
ne bi pomenila, da bi ukinili odbore 
sedanjih krajevnih organizacij So
cialistične zveze. Novo telo bi imelo 
predvsem povezovalno nalogo med 
posameznimi krajevnimi organiza
cijami SZDL na območju ene kra
jevne skupnosti. Temu se že pribli
žujejo v Straži, kjer bodo v taW kra
jevni konferenci predstavniki vseh 
vasi iz ondotne krajevne skupnosti.

Občinska konferenca je na tej seji 
podprla referendum za uvedbo kra-> 
jevnega samoprispevka, ki so ga za 
dograditev osnovnih šol v občini 
razpisali v štirinajstih krajevnih 
skupnostih, s poudarkom, da mo
rajo ta prizadevanja podpreti tudi 
vsi člani Socialistične zveze, kar de
jansko pomeni vsi volivci.

Priznanja za voznike
Jutri ob 10. uri lx)3o na zboru 

delovnega kolektiva Goqanci v 
Vavti vasi podelili tradicionalna 
priznanja zaslužnim voznikom. Za. 
nagrajene so pripravili sprejem in 
kosilo.

750 DOLARJEV 
NA PREBIVALCA

Izvoz novomeškega gospodarstva, 
preračunan na enega občana, je zna
šal leta 1970 519 dojagev, lani pa že 
750 dolarjev. Hkrati s tem je novo
meško gospodarstvo 1. 1970 ustva
rilo 8,6 odst. vsega izvoza v Slove
niji, lani pa že 11,2 odst.

SZDL predlaga 
Avgusta Avbarja

Občinska konferenca Sociali
stične zveze v Novem mestu 
podpira Francija Kuhaija, ki 
prosi za razrešitev predsedniške 
funkcije iz zdravstvenih razlo
gov, in predlaga, naj bi občin
ska skupščina za novega pred
sednika izvolila Avgusta Avbar
ja, sedanjega podpredsednika 
občinske skup^ine. Za pod
predsednika pa SZDL še nima 
uradnega kandidata.

KovomeSĴ kronika
ZA ZDAJ DOZIDAVA -  Novo

meška pošta je v opažu: prejšnji te
den so začeli zazidavati teraso, ker 
potrebujejo nove prostore za raz
širitev telefonskih in telegrafskih 
naprav. S tem pa bodo vprašanje 
prostorov rešili le začasno. Raču
najo, da bo to zadostovalo do l '̂ta 
1976. Glede na nadaljnjo razširitev 
zmoejjivosti bodo morali po letu 
1976 izvesti obsežnejšo dozidavo ali 
pa graditi dodatne prostore na dru
gem mestu.

TRGOVCI POKROVITELJI -  
Trgovsko podjetje Dolenjka je pre
vzelo pokroviteljstvo nad gasilskim 
slavjem na Bučki v nedeljo, 30. apri
la. Takrat bo tamkajšnje gasilsko 
društvo obhajalo obletnico ustano
vitve. Na slovesnosti bodo razvili 
prapor, n^kar se bodo gasilci pred
stavili na vajah.

DRAŽJE MLEKO -  Od prejšnje
ga tedna kupujemo v novomeških 
trgovinah dražje mleko: liter v tetra
paku je 3, liter v polivinilu pa 2,90 
din.

BELJENJE -  Od ponedeljka do 
četrtka prejšnji teden je bila kavarna 
(jenter zaprta, ker so jo prebelili. V 
tem času so stregli v spodnjih pro
storih, ki so sicer odprti samo po
noči.

METEOROLOGI SE SELIJO -  
Meteorološka in sinoptična postaja 
se bo z Grma preselila na ragovski 

. hrib, kjer gradijo nove prostore.
ZELENICE „OSTRIŽENE" -  

Mestne zelenice so te dni prvič oči
stili in „pristrigli".

ZNAK ODVEC? -  Prometni 
znak sicer prepoveduje zavijanje s 
kandijskega mostu na levo proti de
lavski restavraciji, ker pa je ža krmi
lom tudi precej , .nepismenih", ga 
seveda ne upoštevajo. Največ kršitev 
je, ko minejo tako imenovane pro
metne konice.

ZEBRE IZ aN JA JO  -  Pred dne
vi na novo označeni prehodi za 
pešce so še komaj vidni: deloma so 
jih zbrisala vozila, deloma pa jih je

spral dež. Turistična sezona se bo 
lonalu začela, zato bodo morali 
pleskanje ponoviti.

ŽENSKE ZAPUŠČAJO NOCNO 
DELO -  Sklauiiv.. « prizadevanjem 
sindikata in vsega kolektiva, da žen
ske na nočnem delu zamenjajo mo
ški, so v Novoteksu že pripravili 
prvo zamenjavo.

TRŽNICA -  Tokrat smo novo
meško tržnico obiskali že v četrtek 
in petek. Kupcev je bilo sicer manj 
kot ob ponedeljkih, prodajalci pa so 
se vseeno potrudih, da so Novome- 
ščane oskrbeli s pridelki. Cene niso 
poskočile: krompir je bil po 1 i n  
kg, fižol 10 din, solata po 10 din, 
koleraba 4 din, jajca 0,70 in 0,8() 
din, kislo zelje in kisla repa po 4 
din kg, jabolka pa po 6 do 7 din. 
Naprodaj je bilo tudi nekaj suhe 
robe in izdelkov domače obrti. V 
kioskih so ponujali tudi piščance, v 
prodajalni semen pa sveže cvetje.

POGREBI -  Na šmihelskem po
kopališču so prejšnji teden pokopali 
Rudolfa Kulovca, posestnika z Vrha 
pri Ljubnu, ki je umrl v 76. letu sta
rosti, na ločenskem pokopališču pa 
Velentina Humarja, upokojenca iz 
Novega mesta, ki je umrl star 74 let.

-  Ena gospa je rekla, da je kar 
prav, da se meteorologi selijo na 
višje mesto. Morda se jim bo poslej 
posrečilo ujeti tudi veter, ki piha 
zgoraj.



Krajevna skupnost (KS) Kočevje je letos krepko poprijela za delo in zelo polepšala mesto, čeprav ni 
bilo za dela lepih dni na pretek. Prebivalci središča mesta (Kidričeva ulica, Ljubljanska cesta) upajo, da 
bo KS poskrbela tudi za nasipanje blatne poti med stolpnicami in staro Tomšičevo cesto. Ta pot je 
zelo prometna, ker je bližnjica mnogim za v službo ali k zdravniku. Uporabljajo jo tudi avtomobilisti. 
(Foto: J. Primc)

20-LETNICA DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE

Največ skrbi socialno ogroženim
Glavno delo: zbrati denar za letovanje socialno ogroženih otrok, pomagati 

pri gradnji otroških Igrišč -  Novi predsednik Jajtič

Na nedavni skupščini občinske 
zveze prijateljev mladine (ZPM) 
Kočevje so izvolili za novega pred
sednika Staneta Jajtiča, za tajnico 
Marijo Vidmarjevo in blagajnika 
Rudija Zbačnika. Na skupščini so 
ugotovili, da je Zveza pod doseda-

i^m  predsednikom Rudijem Zbač
nikom z razmeroma malo denarja 
veliko naredila.

Občinska ZPM je skrbela za leto
vanja socialno in zdravstveno ogro
ženih otrok, zbirala denar za razne 
druge akcije, pomagala reševati vpra-

Novi poldicni voznilci
Izpit jih je opravilo že 19

Zadnji letnik večerne šole 
1971/72 za poklicne voznike mo
tornih vozil v Kočevju je končan. 
Izpit je delalo 22 kandidatov. Uspeš
no ga“je opravilo 19 kandidatov, 
trije pa bodo morali delati popravni 
izpit. Uspeh je bil tak: 2 odhčna, 8 
prav dobrih, 8 dobrih, 1 zadosten, 3 
pa imajo popravni izpit

KAM SMETI?
Sedanje odlagališče smeti za Ko

čevje in okolico med Mestnim lo
gom in Cvišlarji je po mnenju pre
bivalcev na zek) neprimernem pro
storu, ker je v neposredni bližini 
mesta.

V prizadevanju, da bi za daljše 
obdobje rešili vprašanje odlaganja 
smeti, je podjetje KOMUNALA Ko
čevje ob sodelovanju z ostalimi 
organi predlagalo, da bi uredili sme
tišče med Livoldom in M o^em  na 
območju katastrske občine Črni po
tok.

Končno besedo o premestitvi 
smetišča bodo morali izreči pri
stojni občinski organi.

Bodočemu odlagališču smeti za 
Kočevje in okolico bo potrebno v 
prihodnje posvetiti več skrbi in uve- 
^ i  strožji red pri odlaganju smeti. 
Ce bi še nadalje odlagali tako, kot je 
sedaj v navadi, bo vsa oko'lica no
vega smetišča kmalu onesnažena z 
odpadki.

Strokovna komisija je spremljala 
zaključne izpite iz praktične tehno
logije ter praktične vožnje in pro
metne tehnologije. Nadzor šole je 
opravljal Center za kovinsko stroko 
Novo mesto, ki je dal šoli na razpo
lago tudi učne primočke. Predava
telji so bili iz strokovne komisije 
ZŜ AM Kočevje.

Znanje, ki so ga vozniki pridobili, 
je zelo dobro. K temu so pripomogli 
tako dobri predavatelji kot priza
devni tečajniki. a . ARKO

šanja otroškega varstva, šolanja Ci
gančkov in izvedla še razne druge 
akcije v korist otrok in mladine ali 
pa je sodelovala pri njih. Menili so, 
da vse to delo še vedno ni dovolj 
usklajeno in da zato marsikatera 
zadeva še ni urejena. Potrebno bo 
;ireč dela v vseh društvih in manj 
ugotavljanja!

Okvirni program bo.dočega dela 
ZPM je osredotočen na proslavo 
30-letnice ustanovitve pionirskih 
odredov in 20-letnico ustanovitve 
Društva prijateljev mladine v Slove
niji. Na proslavi obletnice bodo po
delili tudi zlate značke zaslužnim 
članom društev prijateljev mladine. 
Pripravili bodo izlet na veliki zbor 
pionirjev v Ljubljani ter sodelovali 
na pionirskih proslavah doma. Glav
na skrb bo zopet organiziranje leto
vanj zdravstveno in socialno ogro
ženih otrok in družin. Odločili so se 
tudi za pomoč pri gradnji otroških 
igrišč. Skupna ugotovitev pa je bila, 
da se starši premalo zanimajo za de
lo prijateljev mladine. V boJoče 
bodo sklicevala društva tudi sestan
ke staršev.

A. ARKO

Jamarski dom velika jamarska slčfff̂

Premalo stanovanj
Izravnava dolgov ni koristila -  Anketa o razvoju 

občine -  Obrate odpreti tudi na vasi

Splošna izravnava dolgov delov
nim organizacijam v kočevski občini 
ni prinesla koristi, so ugotovili na 
nedavnem posvetu z direktorji go
spodarskih organizacij. Kočevska 
podjetja so dolgove v redu prijav
ljala, njihovi dolžniki pa ne. Zato jih 
še vedno tare nelikvidnost.

Na sestanku so sklenili tudi, da 
bodo 70 ljudi anketirali o njihovem 
mnenju glede prihodnjega razvoja 
občine. Pri sestavi vprašalnika in

DROBNE IZ KOČEVJA
TABORNIKI IZ DOLINE pri 

Trstu, se pravi iz pobratene občine, 
so si preteklo nedeljo o^edali naše 
mesto. Rožni studenec so si izbrali 
za prostor, kjer bodo v letošnjih 
počitnicah postavili taborišče. Za 
slovenske tabornike iz območja 
Trsta bo tu instruktorski tečaj za 
vodnike. Pri tem jim bodo pomagali 
tudi domači športniki.

POVODFNJ je napravila na šport
nem stadionu in igriščih v parku Gaj 
precej škode, ki je še ni mogoče 
oceniti, ker voda na športnih povr
šinah še stoji. Objekti niso poško
dovani, bo pa razdrta atletska steza 
in močno razmočeno nogometno 
igrišče, ker je tu voda najbolj drla. 
Voda je ponoči pridrla iznenada, 
zato so prepozno odprli zapornice.

OBJKSTNKŽl ne nehajo z vanda
lizmom nad športnimi objekti. 
Nihče ničesar ne ukrene, da bi to 
početje zatrli. Vse to naredijo v 
poznem mraku mladoletniki, ki jim 
vse preveč prizanašajo, čeprav so 
nam znani. Najpreprostejše bo tožiti 
starše za povračilo škode. Paviljon- 
ček-biagajno so dokončno iztrgali iz 
betonskih temeljev, prevrnili in raz
bili.

RAZPRODAJA KNJIG -  Držav
na založba je imela razprodajo lepo- 
siovnili, strokovnih in mladinskih 
knjig. Popust je znašal od 50 do 70 
odstotkov. Občani so kupovali 
knjige, vendar je opaziti, da imajo 
pred dobro knjigo in domačo knjiž

nico še vedno prednost avtomobiU 
in mraže.

ČASOPISOV v kioskih primanj
kuje, posebno ,,Dela“ , ker so na 
osnovni šoli uvedli tudi branje časo
pisov, nakar pišejo sestavke iz tega 
čtiva.

ŠIVALNI STROJI „BAGAT“ 
stojijo, ker so e le ktro motorčki za te 
stroje „zamrznili". V skladiščih ima
jo motorčke, a jih ne prodajajo, ker 
čakajo na ,,otopitev“. Ce bo šlo ta
ko naprej, bodo „zamrznili" tudi 
krojači, šivilje in njihove storitve.

anketiranju so oziroma bodo sode
lovali tudi strokovnjaki iz Ljubljane.

Ugotovili so tudi, da je potrebno 
programiranje na področju gradnje 
stanovanj. V zadnjem obdobju je 
zastala družbena gradnja, potrebnih 
pa je precej stanovanj za strokov
njake, borce, družine z majhnimi 
dohodki, mladoporočence itd. Me
nili so, da je treba začeti graditi še 
drugi in tretji blok za socialnim za
varovanjem (prvi je že v gradnji) in 
po možnosti čimprej tudi stolpnico 
v stari Vrtnariji (pri novi šoli). '

Direktorji so bili seznanjeni še s 
protestnim pismom zaradi počasne
ga posodobljanja ceste Livold-Brod 
na Kolpi, naslovljenim na Cestni 
sklad, in s predlogom, naj po mož
nosti kočevske delovne organizacije 
začno odpirati obrate tudi v večjih 
krajih na podeželju.

J. P.

Pomoč potrebnim
RK zbira prispevke za 

socialno ogrožene

-  Zakaj sta se podražila mleko in 
meso, alkohol pa ne?

-  Alkohol je obravnavaj! kot 
nujno potreben za standard obča
nov, saj ga uporabljamo lahko tudi 
za razkužilo, medtem ko se po mle
ku in mesu človek le redi! Že star 
pregovor pa pravi: „Širok pas - 
kratko življenje."

V tednu Rdečega križa, ki bo od 
7. do 14. maja, bodo v Kočevju 
mladi člani RK zbiraU pri PE
TROLU in NAMI prostovoljne pri
spevke za letovanje socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok. RK bo 
organiziral razen tega še zbiranje pri
spevkov po delovnih organizacijah z 
zbiralnimi polamL

Lani so tako zbrali okoli 8.000 
din. Ta denar so namenili za leto
vanje 20 socialno ogroženih otrok, 
predvsem s podeželja. (Razen tega je 
s prispevki dnigih organizacij in dru
štev, na primer Zveze in Društev 
prijateljev mladine itd., bilo posla
nih na letovanje še nadaljnjih 100 
socialno ogroženih otrok.)

Nad;ilje bodo v tem tednu spre
jemali po šolah pionirje prvih raz
redov med mlade člane RK, občin
ski odbor bo organiziral v nekaterih 
šolah predavanja itd.

Aktivisti RK bodo zbirali kolek
tivne in posamezne podporne člane 
RK. Doslej imajo 15 kolektivnih 
članov, se pravi ilclovnih organi
zacij. ki phičajo na leto 200 ali več 
dni članannc. in 5 posanie/nih pod- 
porniii članov (upokojenci, ohruiiki 
in ostali), ki plačajo na leto po 20 
din članarine.

J. P.

Tudi v ribniški občini Imajo človeške ribice, ven
dar jih varujejo in ne povedo javnosti, kje so -  
Urediti lastništvo zemlje, na kateri stoji dom rib

niških jamarjev -  Dom prijetna izletniška točka

Na nedavnem občnem zboru so 
člani ribniškega jamarskega kluba 
ponovno izvolili za predsednika 
Franceta Škrab ca.

KOMISIJA ZA ŠPORT '
Občinski svet Zveze sindikatov 

Ribnice je imenoval komisijo za 
šport, ki jo sestavljajo: inž. Lojze 
Marolt (predsednik), Ciril Grilj, Ma
tija Zobec, Dušan Erčulj in Borut 
IGržan. Naloga komisije bo skrbeti 
za razvoj športne aktivnosti in re
kreacije v delovnih organizacijah 
oziroma za zaposlene. Občinski svet 
Zveze sindikatov je odobril 3.000 
din, ki jih bo komisija dodelila ti
stim športnim dejavnostim, ki so 
najbolj aktivne oziroma pomoč naj
bolj potrebujejo.

V delovni program so jamarji 
sprejeli nadaljnjo raziskavo jam in 
brezen, raziskave na območju Trav
ne gore, Kadic in seveda v Tenteri, 
urejanje tehnične dokumentacije in 
zaščito človeških ribic. Poskrbeli 
bodo tudi za strokovno obdelavo 
podatkov o raziskanih jamah in 
breznih, sami bodo popravljali ali 
izdelov^i nekatero jamarsko opre
mo, predlagali občini in Združene
mu KGP ograditev nekaterih jam, 
sodelovali pri napeljavi telefona do 
jamarskega doma itd.

Posebno pa so bili ribniški jamarji 
vedno ponosni na svoj prvi jamarski 
dom v Jugoslaviji, ki pa jim dela 
tudi največ sivih las. Z njim so imeli 
doslej veUko dela in stroškov, do
hodkov pa malo. Zdaj so sklenili, da 
ga bodo dali v najem; urediti pa

bodo morali tudi lastništvo zem
ljišča, na katerem stoji dom.

Jamarski dom, ki je blizu Rib
nice, je s svojo okolico in France
tovo jamo najblizje in najprimer
nejše izletišče za Ribnico. Do njega 
sc da priti peš in tudi z avtom. Go
tovo bi bilo tu vedno dovolj izlet
nikov, če bi bilo v javnosti znano, 
kdaj je dom zagotovo odprt, in če bi 
izletniki v njem tudi zagotovo dobili 
še kaj, razen pijače.

Občnega zbora ribniških jamarjev 
se je udeležil tudi predsednik Dru
štva za raziskavo jam Slovenije prof. 
France Habe, ki je prikazal jamar
jem skioptične slike iz raznih jamar
skih akcij ali srečanj.

J. PRIMC

Izvoz na Vzhod in Zahod
Od Kitajske In SZ, do Etiopije In Nemčije zanima

nje za proizvode ribniškega RIKA

Novi, 19-članski delavski svet 
ribniškega podjetja RIKO je pred 
kratkim ponovno izvolil za pred
sednika delavskega sveta Marjana 
Levstika, za njegovega namestnika 
pa Ivana Zobca.

RI KO vztrajno osvaja tuja tržišča. 
Njegova snežna mehanizacija si je že 
pridobila domovinsko pravico v 
Zahodni Nemčiji. Začel pa je osva
jati 'tudi vzhodno Evropo, se pravi 
Sovjetsko zvezo in dmge sociali
stične dežele.

RIKO je tudi največji proizvajalec 
letalske opreme v državi. Z le tisko  
opremo je prodrl v Zahodno Nem
čijo. Za njegove izdelke se zanimajo 
tudi v Etiopiji. Zanimivo je, da se za 
proizvode RIKA zanimajo celo na 
daljnem Kitajskem in v Indiji. To je 
vsekakor veliko priznanje.

Gradijo in načrtujejo še nove de
lovne prostore v Ribnici in Loškem 
potokTi, kar bo omogočilo občutno 
porast proizvodnje. Njihov cilj je: v 
šririli ali perih letih povečati vred
nost letne proizvodnje na približno 
150 milijonov din (15 milijard starih 
din). V podjetju usklajeno delajo

Volitve In Imenovanja

Na zadnji seji občinske skupščine 
Ribnica, ki je bila 10. marca, so bili 
izvoljeni oziroma imenovani:

-  za ravnatelja osnovne šole So
dražica Zinka Benulič, ki je tudi do
slej opravljala to dolžnost;

-  v komisijo za volitve, imenova
nja in kadrovske zadeve: Franc Gri- 
vec, Franc Zajc in Ciril Grilj (to je le 
dopolnitev komisije, ker je Stefan 
Lovšin, umrl; Angelca KosrKalan se 
je odselila, razen tega pa so število 
članov komisije poveč^i za enega);

-  v svet Delavske univerze Rib
nica sta bila kot predstavnika druž
bene ^upnosti imenovana Dušan 
Lavrič in France Debeljak.

Dobimo se 
na Jasnici
Občinska sindikalna sveta in 

občinski konferenci SZDL ob
čin Kočevje in Ribnica organi
zirajo skupno prvomajsko zbo
rovanje dclavcev in ostalih pre
bivalcev obeh občin 30. aprila 
ob 10. uri dopoldne na Jasnici. 
Igrala bo tudi kočevska delavska 
godba.

To bo prvo skupno zborova
nje ob prvomajskih praznikih, ki 
jih organizirata sindikalna sveta 
obeh oličin. Organizatorja ra
čunata na veliko udeležbo, saj si 
je Jasnica že pridobila ugled tu
rističnega središča v tem delu 
Slovenije. Zborovanje bo orga
nizirano v počastitev delavskega 
praznika l. maja, združeno pa 
bo s prijetnim izletom in veselim 
tovariškim srečanjem.

Torej: 30. aprila se dobimo na 
Jasnici!

Danes zaseda 
skupščina

Na današnji seji občinske skupšči
ne Ribnica bodo razpravljali o pro
računu /a letos, o financiranju vzgo
jo in izobražcv;uija, o ureditveno- 
/iizidaliKMii načrtu Ribnice, o li- 
luuičnih načrtih skladov /a lotos, o 
pmgranui /̂ i pospešc'vanjo kme
tijstva, o n;ilogali na socialnem po
dročju in šo nokati'nli zadevah.

organi upravljanja in sindikalna, par
tijska ter mladinska organizacija. 
Tudi ta složnostjo vzrok za uspešno 
delo podjetja.

Borba za kruh
Pa smoga zopet mi, preudarni 

Ribničani, enkrat k r^ k o  po
lomili! V modi vsesplošnih zdru
ževanj smo združili celo prodajo 
kruha. Namesto boljše oskrbe s 
kruhom smo dobili dolge vrste 
čakajočih občanov, ki segajo 
tudi po 20 in več metrov daleč, 
posebno okoli 8. ure.

Pa saj ne more biti dmgače! 
Prodajo kruha so stisnili v ne
primerno majhen prostor!

Morda imajo res prav tisti, ki 
pravijo, da bo letos hujše kot 
leta 1948. Seveda hočemo mi 
Ribničani to prvi nazomo po
kazati in dokazati, da smo spet 
„na liniji“ . Ce-

'' -; -'''C-

Čeprav povzroča ribniškim jamarjem njihov dom največ sivih las, so 
nanj upravičeno ponosni. To je prvi jamarski dom v Jugoslaviji, pa 
še zgradili so ga sami. (Foto: J. Primc)

ORTNEŠKt POROČEVALEC
ORTNEK NA OGLEDIH -  Ort- 

neški dom (grad) je prazen in čaka 
novega gospodarja. Tudi okolica je 
zapuščena. Manjka dobrih, pridnih 
in iznajdljivili rok in ,,ortneški bi
ser" bi spet zaživel. Interesenti že 
prihajajo, si ga ogledujejo in povpra
šujejo o vsem mogočem. Morda se 
bo le našel ,,vitez", ki bo zbudil za
kleto ortneško kraljično iz spanja.

Mu STICEK -  Predolgo je na 
ogledih tudi naš mostiček. Upamo, 
da bo letos le popravljen.

TELEIONI PRIHAJAJO -  V 
Ortneku bomo dobili avtormtski 
telefonski priključek. Tako bomo 
lahko klicali kogarkoli brez posre
dovanja našega poštnega urada, in to 
podnevi in ponoči. Enkratni'izdatek 
se bo bogato obrestoval, saj bo svet 
hitro dosegljiv v sreči in nesreči. 
Vsaka vas naj bi imela vsaj en tele
fon.

TRGOVINA ONA ON Rib
nica vedno s čim preseneti. Trgovina 
,,Modna oblačila" se sedaj imenuje 
„ONA ON". Lepo je urejena in 
okusno opremljena Tudi stara tra
fika ljubljanske Tobačne tovarno bo 
v kratkem preurejena in lx) okras 
našega trga.

RIBNIČANI O MAKSIMARKE- 
TU — Tudi nam, podeželanom je 
všeč nova trgovska hiša ,,Maksimar- 
ket“ , ki v vsem nadomešča in v mar
sičem prekaša tržaško „Ponte- 
rosso". Jezi pa nas, da se odpira šele 
ob 10. uri. Kupci s podeželja (mi
slim, da tudi iz mesta) nimajo časa 
na pretek, da bi čas od 7. ali 8. ure 
zjutraj zapravljali s čakanjem po 
gostilnah in bifejih. Bolje bi bilo 
trgovino nekaj ur prej odpreti in

nekaj ur prej zapreti. Ces od 10. do 
12. ure pri nakupu tako hitro mine, 
da gospodinji priman kuje ta čas 
doma v kuhinji ali pri delu na vrtu 
in njivi. Vemo, da bo to glas vpijo
čega v puščavi, vendar beseda ni 
konj.

SALON SMEHA -  Žulova gosUl-. 
na v Ribnici je neke vrste salon, kjer 
si lahko ogledaš nešteto šaljivih li
kovnih prikazov, ki ponazarjajo da
našnje čase stabiliz.acije. Vedno na
smejani in dobrovoljni mladi krčmar 
je gostom prijeten sobesednik in 
ustrežljiv ter postrežljiv, čeprav to 
ni vsem po godu. Ce prideš še tako 
slabe volje v to gostilnico, pa si ogle
daš nove pridobitve smeha, se raz
vedriš in pozabiš na vse tegobe tega 
sveta

V. P.

občan
vprašuje

-  Po čem sklepaš, da naši trgo
vini slabo kaže?

Ker komercialni iz trgovskega 
podjetja kupuje v Kočevju.

Je smetarska vojna res tako 
huda?

Seveda, saj je direktorju KO
MUNALE pobrala precej las.

KOCEUSKE HOUKE REŠETB



Kot desetnica s prazno malho
Letos bo vsak občan deležen za 17 din kulture -  Le kaj mu bodo nudili? Še 

za redno dejavnost je premalo, kaj šele za investicije

Kulturna skupnost v občini Črnomelj bo letos razpolagala z 
okrog 300.000 in a i j i .  Res bo aobila 50.000 din več kot lani, toda 
če revežu podariš dinar, bo še vedno lačen.

Ta sredstva ne bodo zadoščala 
niti za nemoteno delo poklicnih in 
amaterskih institucij, ki se ukvarjajo 
s kulturo. Sploh pa ni misliti, da bi 
kak dinar vložili v popravilo in adap
tacije prosvetnih dvoran. Niti ene ni 
v vsej občini, ki bi veljala za ure
jeno. Še manj možnosti je očuvati 
propada kulturne spomenike.

Prosvetni dom v Črnomlju, k ije  
osrednja dvorana za kulturne prire
ditve v občini in hkrati pomemben 
spomenik iz NOB, saj je bilo v njem 
leta 1944 prvo zasedanja SNOS, ima 
več pomanjkljivosti. Predvsem pu
šča streha, oder pa ni primeren za 
gostovanja gledališč. Prosvetni dom 
v Semiču ima dotrajano električno 
nspeljavo, prazen oder in polomlje
no opremo v dvorani. V Dragatušu 
se dobesedno podira v dvorani 
strop, stene so razpokane, vdira 
voda. V Adlešičih imajo prireditve 
le v šolskem razredu, v Starem trgu 
prav tako, pa spadata oba kraja med 
večja središča občine.

Da ne govorimo o kulturnih spo
menikih. Cela vrsta jih je, a možno
sti ni, da bi jih zaščitili pred nadalj
njim propadanjem. Predvsem gre za 
cerkvico sv. Duha v Črnomlju. Ima 
gotske temelje, v njej pa komunalno

podjetje še vedno shranjuje cement, 
železo in drug gradbeni material. 
Streha pušča, stavba propada, a bi 
bila zelo uporabna za glasbene prire
ditve in zahtevnejše koncerte, ker je 
prostor akustičen. Podobno je s Ko- 
betičevim gradom. Je najstarejša 
stavba v Črnomlju, strokovnjaki iz 
Ljubljane pa menijo, da je zgodo
vinska redkost. Ce bi grad zaščitih 
in malce preuredili, predvsem pa iz
selili stranke, bi Črnomelj, lahko 
imel muzejsko zbirko in lep prostor 
za likovne razstave. Tudi ni rešeno 
vprašanje odkupa Župančičeve 
rojstne hiše na Vinici in ureditev 
gradu Pobrežje. Našteli še nismo

GOSPODARSTVO 
IN SZDL

Za torek, 25. aprila, je bila skli
cana občinska konferenca Sociali
stične zveze. V programu je bila 
ocena gospodarjenja v pogojih sta
bilizacije in določitev prejemnikov 
letošnjih priznanj Osvobodilne fron
te. Poleg članov konference so bili 
vabljeni tudi delegati iz podjetij in 
člani zbora delovnih ljudi občinske 
skupščine.

\ »Napredek? Oho!« ^
Anton Tomc iz opekarne je tipičen predstav- (  
nik belokranjskega polproletarca: ima službo 

in majhno kmetijo, pa gre
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Aprila 1955 je iz domače 
Jerneje vasi prvič prišel v kani- 
žarsko opekarno Anton Tomc. 
Začel je kot delavec, toda ker je 
bil uren in sposoben, so ga kma-

lu dali k stroju. Za strojnika se je 
izučil v opekarni in to službo še 
danes opravlja, poleg tega pa je 
predsednik sindkalne podruž
nice.

Sprva mu ni in ni šla beseda iz 
ust. Povedal je, da ima dve hčer

ki in sina, da žena ni v službi, 
naštel pa tudi, s čim se ukvarja 
sindikat v podjetju.

,,Skrbi za zaščitila sredstva in 
delovne obleke delavcev, včasih 
razpravljamo o osebnih dohod
kih. Letos so se zaslužki pove
čali že za 20 odstotkov, tako da 
prav nizkih osebnih dohodkov 
pri nas ni več. Včasih smo imeli 
razvito tudi športno dejavnost, a 
je zamrla, ker so šli najbolj vneti 
k vojakom.“

Ko sem ga vprašala, kako je 
podjetje zadnja leta napredovalo 
in kako modernizacijo občutijo 
zaposleni, so se mu usta razlezla 
v nasmeh, da je v licih pokazal 
dve jamici:

„Napredek? Oho! Ta je pa 
velik! Prva leta so pele samo 
samokolnice. Vse delo je bilo 
ročno, zdaj tega ni več. Stroje 
imamo. Kot noč in dan je naše 
podjetje. Zaposlenih je še enkrat 
več. Veliko smo naredili, veliko 
pa še bomo. Zdaj imamo v na
črtu urediti trak za proizvodnjo 
betonskih blokov.“

Žarel je kot mavrica na sonč
nem nebu in o tem bi lahko go
voril celo uro. Preprost in 
skromen, toda nič mu ne uide, 
kar se v podjetju dogaja, in ima 
zavest, da je delček rasti tudi 
njegova zasluga.

R. B.
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•  REDKA PRILOŽNOST!
Od priznane tovarne konfekcije smo prejeli v prodajo kvali
tetne prehodne pomladne

ZENSKE PLASCE 
Iz Ciste 100-odslotno volne v modemih barvah in krojih po 
300 din. Izkoristite priložnost!

.OelefehsUl" č r im o m  e lj

ČRNOMALJSKI DROBIR
DOMACI PLANINCI se priprav

ljajo na srečanje, ki bo 20. maja na 
Bazi 20 in ga organizirajo skupno s 
Planinskim društvom iz Kočevja v 
počastitev 80-letnice maršala Tita. 
Vsako društvo bo na srečanju pred
stavilo svoj program.

POTRJEVANJE ZDRAVSTVE
NIH izkaznic za kmečke zavarovan
ec poteka po vsej občini. Od 10. do 
19. aprila so potrjevali v 10 krajih, 
zadnji pa je bil na vrsti Črnomelj. 
Kmetje so še precej dolžni, zato je 
davčna služba poslala zraven izter
jevalce,

PROMETNO OGLEDALO v Loki 
že dolgo stoji prazno, le okvir je še 
cel. Prej je take stvari urejevala ko
misija za varnost v prometu, odkar 
pa je namesto nje imenovan svet pri 
občiaski skupščini, dejavnosti še ni 
čutiti.

STRANIŠČA V GRADU, ki so

vseh kulturnih vrednot, ki propa
dajo.

V take objekte vsa povojna leta ni 
bilo vloženo niti dinarja. Ne iz malo
marnosti ali zavoljo nerazumevanja s 
strani domačih oblasti, temveč ni
koli ni bilo kje vzeti. Ce bi zdaj ho
teli take stavbe vsaj zaščititi pred 
propadom, bi potrebovali tolikšna 
sredstva, da si jih v Črnomlju ne 
upajo niti izračunati.

Ubrali so edino možno pot: pro- 
•■Ui za pomoč republiško kulturno 
skupnost. Ker gre za nerazvito črno
maljsko področje, je malo upanja, 
toda le za zaščito gradu Pobrežje in 
za cerkvico sv. Duha. Še to je up, 
kot medla lučica v daljavi. Vse dru
go bo zagotovo prepuščeno zobu 
časa.

SODELOVANJE S 
ŠTUDENTI

V petek, 28. aprila, se bodo v 
Črnomlju sestali člani Kluba belo
kranjskih študentov s predstavniki 
obeh belokranjskih občin. Posvet 
organizira Socialistična zveza in ima 
namen vpeljati tesnejše sodelovanje 
z bodočimi strokovnjaki. Obenem 
bodo proučili razmere, v katerih 
študenti živijo, in razpravljali zlasti 
o nizkih štipendijah ter o kadrovski 
politiki. Taki posveti so bili pred leti 
pogostejši, zadnji dve leti pa so za
mrli.

DRAGATUŠ
PREDPRAŽNIKOM

Krajevni praznik 5. maj bodo le
tos v Dragatušu slavili 7. maja na 
običajen način. Obenem bodo po
častili 80-letnico predsednika Tita, 
cfbletnico zmage in praznik dela. 
Pripravljajo lepo proslavo v dvorani 
zadružnega doma, na kateri bosta 
sodelovali šolska mladina in godba 
napihala iz Črnomlja. Po kulturnem 
programu bo veselica v oiganizaciji 
domačih gasilcev. Do krajevnega 
praznika bo krajevna skupnost ure
dila tig.

Ljudski časnik 
vest socializma!

STAVBA DOKONČANA
V Starem trgu so 22. aprila kon

čali gradbena dela v stavbi, ki jo 
pripravljajo za industrijski obrat 
podjetja KOMET. Vse je nared, ra
zen zunanjega ometa. Prebivalci 
upajo, da bo podjetje kmalu začelo 
dobavljati opremo in da bo delo 
čimprej steklo. To bo prva možijost 
za zaposlitev v tem kraju, zato jo 
nestrpno pričakujejo.

V OSPREDJU OPREMA
V nedeljo, 16. aprila, so imeli 

občni zbor občinske gasilske zveze v 
Črnomlju, ki vključuje 31 d m štev z 
okrog 1600 člani. Pohvalili so iz
datnejšo družbeno pomoč, ki soje 
deležni v zadnjih dveh letih in s 
pomočjo katere se je stanje precej 
'popravilo. Zgrajenih je že 16 gasil
skih domov, več pa jih še gradijo. 
Imajo tudi 38 motornih brizgaln, od 
tega 7 nabavljenih šele v preteklem 
letu.

Nadaljnja prizadevanja gasilcev 
bodo usmerjena v nabavo opreme in 
nadzor nad njo. Organizirali bodo 
več nadzornih obiskov po društvih 
in seminarjev, na katerih bodo ljudi 
usposabljali za strokovno ravnanje z 
opremo. Izvoljeno je bilo tudi novo 
vodstvo, za predsednika pa so po
novno izbrali dolgoletnega in zasluž
nega aktivista Janka Banovca.

napol javnega pomena, bi že davno 
zaprli, če bi jih obiskala inšpekcija. 
Prostore so že nekajkrat prebelili in 
za silo uredili, toda reda ni. Ce zaide 
v te prostore slučajno kak izletnik 
ali gost, si bo zapomnil Črnomelj. V 
slabem pomenu.

LUKNJE NA CESTI proti Kani
žarici so čedalje večje. V bUžini Bel- 
sada je prav za ovinkom luža, velika 
dobra dva metra. Ko avtomobil nič 
hudega sluteč prileti izza ovinka 
naravnost v lužo, ne more prepre
čiti, da ne bi oškropil mimoidočih. 
Tudi otroci, ki gredo v šolr, so več
krat prizadeti.

VESELI TOBOGAN -  javno ra
dijsko oddajo so imeli Črnomaljci 
20. aprila popoldne v Prosvetnem 
domu. Za mlade je bil to velik do
godek, na katerega so se sodelujoči 
vestno pripravljal. Seveda brez 
treme ni šlo.'

15. aprila so v prostorih delav
ske restavracije Rudnika odprii 
lepo urejeno dvostezno avto
matsko kegljišče, edino v Čr
nomlju. Rudnik ga je namenil 
za rekreacijo in razvedrilo zapo
slenih in za razvoj športnega 
kegljaštva. (Foto: R. Bačer)

Metliška godba s kapelnikom Jerino na enem od neštetih nastopov v domačem mestu. Letos bodo 
gostovali še v več krajih doma in v pobratenih mestih Ronchi v Italiji in Wagna v Avstriji. Odpravljajo 
se celo v Nemčijo. Za letošnji prvi maj pa bodo kot običajno zaigrali budnico. (Foto: R. Bačer)

NA OBČINSKI KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV

Doslej neresno in nenačrtno
V vsej metliški občini imajo reci in piši 15 ljudi s pravo visoko šolo -  Kad
rovska politika ni v redu In še marsikaj drugega ne! -  Povrhu vsega je 

Metliko zajela še epidemija odstopov s funkcij

Spisek kadrov in štipendistov, ki je bil sestavljen po podatkih iz 
kolektivov, kaže, da gre za največji primanjkljaj višje in visoko 
izobražaiih ljudi ter kvalificiranih delavcev. Kakšen je bil doslej 
odnos do kadrov, kaže tudi to, da je metiiška občina edina v Slo
veniji, ki še ni podpisala družbenega dogovora o štipendiranju.

V vseh delovnih organizacijah 
(razen občinske uprave in zaposle
nih v dmžbeno-političnih organiza
cijah, za katere ni podatkov!) bi 
morali imeti po pravilniku 48 stro- 
kovanjakov z visoko šolo, imajo pa 
jih 15. Poleg tega gre za primanjkljaj 
24 ljudi z visokošolsko izobrazbo in 
le 17 s srednjo. Obratno pa je kar 57 
ljudi preveč z nižjo šolo.

Podobno je s kvalifikacijo pri de
lavcih. M orii bi imeli 1621 kvalifi
ciranih, imajo pa jih 654 ali 967 pre
malo. Polkvalificiranih manjka samo 
80, nekvalificiranih pa je 1059 pre
več.

Ob tako hudi kadrovski stiski bi 
bilo pričakovati, da je štipendiranje 
na višku, toda daleč od tega! Vsega 
skupaj imajo 2 na visoki šoli, 18 na 
višji, 59 na srednjih šolah, 180 v 
poklicni šoli in 46 učencev v go

spodarstvu. Poudariti gre, da ima pri 
dosedanjem kadrovanju in štipendi
ranju nekaj uspeha edino tovarna 
BETI, prav tako pa je tudi v letošnji 
sliki štipendistov udeležena z levjim 
deležem.

Vzrokov za tako stanje je več in 
konferenca jih je skušala osvetliti z 
vseh strani. Za naprej bo verjetno 
drugače, kajti sprejeti so bih sWepi, 
ki zavezujejo komuniste v občinski 
skupščini in v delovnih organizaci
jah kot člane konference, da čim
prej popravijo napake tako v kadro
vanju kot v štipendiranju. Naloge so 
točno določene, za nekatere tudi 
roki.

Drugi del konference se je odvijal 
tu in tam že v stilu „komičnega 
ping-ponga“ , kot se je izrazil nekdo 
od navzočih. Obravnavali so namreč 
več kadrovskih sprememb v komi- 
^ ju  in komisijah, ker sta odstopila

iz komiteja Slavo Prevalšek in Frenk 
Molek, Martin Štefanič pa kot pred
sednik kadrovske komisije. Kot je 
člane konference obvestil Ivan Škof, 
sekretar komiteja, n^ovedujeta 
odstop tudi Andrej Smuk kot pred
sednik občinskega sindikalnega sve
ta in inž. Janez Gačnik kot pred
sednik občinske kaiference SZDL.

Gre torej za val odstopov, ob 
hudi kadrovski stiski v Metliki pa bo 
gotovo težko najti nadomestila.

R. b a Ce r

Za siromake ni stanovanj
121 družbenih stanovanj je v lasti 13 metliških 
delovnih organizacij, zaposlenih pa je več kot 

2000 ljudi -  Zasebna gradnja ni vse! .

Ko obravnavamo socialne razlike 
in vzroke zanje, ne bi smeli mimo 
stanovanjskega vprašanja, ki je prav
zaprav osnova za življenje družine 
ali posameznika. V zadnjih 15 letih 
je metliška občina dosegja izreden 
gospodarski napredek, delno so te
mu sledili šolstvo in otroško varstvo 
ter prehrana, medtem ko je stano
vanjska problematika še zelo pereča.

Stanovanjski fond je skromen, saj 
ima 1 3 delovnih organizacij v občini 
vsega skupaj 121 družbenih stano
vanj. Uradnih prosilcev za družbena 
stanovanja je še 33, v resnici pa ve
liko več, saj preprosti delavci na
vadno niti ne vlagajo prošenj, ker 
vedo, kako težko je priti do stano
vanja v bloku. Ta so ,,rezervirana“ 
predvsem za ljudi, ki jih v podjetju 
ali ustanovi ne morejo pomešati. 
Prav tako je pereče vprašanje sam
skih stanovanj. Podnajemnikom se 
slabo godi, plačujejo več, kot bi dali 
za stanovanjc v bloku. Dogaja se 
celo, da ljudje v družbenih stano
vanjih oddajajo sobe delavkam in 
zanje dobijo več, kot plačajo na
jemnine.

Stanovanjsko problematiko je gle
de na število zaposlenih doslej naj
bolje reševala BE ll. Razpolaga že z 
48 družbenimi stanovanji. Samo lani 
je podjetje vložilo v stanovanjsko 
gradnjo 1,032.789 din; od tega je 
šlo za družbena stanovanja več kot 
polovica denarja, 20 članom kolek
tiva pa so dali še posojila za zasebno 
gradnjo.

V vsej občini so v letu 1971 po
rabili za stanovanjsko gradnjo nekaj 
nad 2 milijona dinariev. Od 926.279

Na novi poti
v  petek, 22. aprila, je tja do ve

černih ur trajalo prvo zasedar\je 
konference nietl iških sindikaiov, ki 
je bilo v prostorih tovarne BETI. Ob 
dokaj dobri udeležbi izvoljenih dele
gatov iz osnovnih sindikalnih organi
zacij in vabljenji gostov je tekla be
seda o utrditvi sindikata v delovnih 
kolektivih ter o življenjskili in delov
nih pogojih zapodenih v domači ob
čini. Obširneje bomo o tem še pisali.

dinarjev, vloženih v družbeno grad
njo, sta udeležena samo Beti s 
643.000 dinarji in Komunalno pod
jetje z 282.490 dinarji. Vsi ostali 
nič.

Resda so podjetja 60 občanom 
dala posojila za zasebno gradrjo, 
toda večina pozablja na ljudi z 
majlinimi osebnimi dohodki, ki na 
lastno gradnjo niti ne pomislijo. Ce 
niso v službi nepogrešljivi, da bi pri
šli na listo za družbeno stanovanje, 
jim tako rekoč ni pomoči. Nadalje
vati s tako stanovanjsko politiko kot 
lani, ko so podjetja pri 2000 zapo
slenih zgradila samo 11 stanovanj, se 
pravi umiti si roke nad stanovanj
skim vprašanjem občanov z naj
manjšimi dohodki.

R. B.

Že delajo
Marca je metliško komunalno 

podjetje prevzelo v oskrbo več 
cest, ki so prej spadale pod re
publiške in čez katere je bilo ve
liko pritožb. Kakšno je po me
secu dni stanje na cestah, je po

vedal Matija Jerman, direktor 
komunalnega podjetja:

-  Prvo, kar smo naredili je, 
da je vsaka cesta dobila svojega 
cestarja. Najhujše luknje že krpa
jo. Bistvenega napredka pa ne 
bo, dokler ne dobimo strojev in 
dokler ne bo rešeno vprašanje 
lastništva kamnoloma v Grmu. 
Poleg tega ne moremo v nekaj 
tednih popraviti tega, kar je bilo 
zamujeno v več letih. Vsekakor 
pa se bo kmalu poznalo, da ceste 
niso več osamljene.

SPREHOD PO METLIKI
ŽE DALJ CASA na več sestankih 

razpravljajo o tem, da bodo organi
zirali prevoze na delo tudi iz krajev, 
ki nimajo redne avtobusne zveze. 
Delavci morajo pešačiti tudi po ne
kaj ur, zato prihajajo v službo že 
utrujeni. Prevozi bi bili zanje velika 
pridobitev.

GASILCI SO IMELI občni zbor 
gasilske zveze. Pregledali so delo in 
ugotovili, da je uspešno. Na zboru 
so sestavili tudi načrt za letošnjo 
dejavnost.

PROFESOR J0 2 E  DULAR je v 
Ljubljani preda^'al članom Društva 
Bela krajina. Predavnje, ki je bilo 
zelo dobro obiskano, je nosilo na
slov „Kulturna podoba Bele kra
jine'* in jC bilo spremljano z več 
diapozitivi.

NA MESTU, KJER ljudje čakajo

avtobuse, je pravo smetišče. Morda 
bi učenci, ki se vsak dan vozijo v 
šolo in domov, skrbeli za red. Kupi 
papirja in druga nesnaga mestu go
tovo niso v ponos.

DELAVSKA UNIVERZA bo je
seni organizirala večerno osnovno 
šolo za peti, šesti, sedmi in osmi raz
red. V občini je še veliko zaposle
nih-, ki nimajo končane osemletke. 
Interesenti se lahko prijavijo pri 
predsedniku mladine Slobodanu 
Udovičiču, ki opravlja tudi posle v 
Delavski univerzi.

DOBRO BI BILO UGOTOVITI, 
kdo odlaga smeti za gradom nad 
Obrhom. Pa tudi na Gavgenhribu, 
ob cesti, ki pelje v Črnomelj, je že 
nastalo smetišče. S ceste ^  je prav 
lepo vkleti. Krivce bi morali poiskati 
in kaznovati.

metliški tednik
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Petek, 28. aprila -  Pavel 
Sobota, 29. aprila -  Robert 
Nedelja, 30. aprila -  Katarina 
Ponedeljek,' 1. maja -  Praznik dela 
Torek, 2. maja -  Boris 
Sreda, 3. maja -  Aleksander •* 
Četrtek, 4. maja -  Cveto

BREŽICE: 28. in 29. 4. italijan
ski barvni film „Alibaba in sveta 
krona". 30. 4. in 1. 5. francoski 
barvni fibn „Napačen strel“ .

ČRNOMELJ: 1. 5. ameriški
barvni film ,,2001 Odiseja v vse- 
mirju“. 3. 5. slovenski barvni film 
„Rdeče klasje“ .

KOSTANJEVICA: 29. 4. ame
riški barvni film „Maščevalec na 
konju“ . 30. 4. ameriški barvni fibn 
„Goloroki šerif“ . 1. 5. ameriški

S L U Ž B O  D O B I

SKUPINA slovenskih gozdarjev iz 
Nemčge išče kuharico za kuhanje 
in pranje S slovenskim fantom. 
Placa po dogovoru. Nastop službe 
takoj. Zaželena starost 20 do 30 
let. Lahko tudi vdova ali ločenka 
brez otrok. Samsko stanovanje 
preskrbljeno. Interesentke naj se 
oglasijo na naslov: Mirko Pe- 
k^ek, 6341 Eibach, Goldner str. 
41, West Deutschland.

ISCEMO pošteno slovensko dekle, 
staro od 20 do 25 let, ki ima vese
lje do gostinstva. Kvalifikacija in 
znanje jezika nista nujna. Dobr • 
zaslužek. Ponudbe pošljite na na
slov: Silvia Gabrovšek, Sem-
pacherstr. 9, 4000 Basel -  
Scliw6iz«

OSKRBNIKA in KUHARICO (zaže
len zakonski par) zaposlimo v let
ni sezoni od 1 .6 . do 30. 9.1972 
v Planinskem domu „Kokrškega 
odreda“ na Kališču nad Preddvo
rom (1540 m). -  Planinsko dru
štvo Kranj.

PEKOVSKEGA POMOČNIKA ali 
fanta za priučitev pekovske stro
ke in vajenca sprejme pekarna 
Omerzel, Krško. Vsa oskrba v 
hiši. Nastop 1. maja ali po dogo
voru.

TAKOJ zaposlim fanta na stroju za 
predelavo bakelita. Stanovanje za
gotovljeno. Janez Zaletel, Sta- 
nežice 22, Ljubljana-Sentvid.

GOSPODINJSKO POMOČNICO, 19 
do 40 let, pošteno, vestno, za laž
ja gospodinjska dela pri 4-^lanski 
družini sprejmem. Hrana, soba z 
lastno kopalnico in mesečna pla
ča 1500 din. Pismene ponudbe na 
naslov: Dr. Peče, Ljubljana, Ale- 
Šcv5cv3 33

ZAKONCA Z ENIM OTROKOM 
iščeta prazno sobo v Novem me
stu ali bližnji okolici. Naslov v 
upravi lista (937/72).

ZANESLJIVO POMOC v odUčno 
urejenem mehaniziranem gospo
dinjstvu išče družina industrialca
v Salzburgu (govori slovensko). 
Starost od 20 do 40 let. Pogoji po 
osebnem dogovoru. Priporočila 
zaželena. Ponudbe pod „Salz- 
buig“ .

ISCEM frizersko vigenko. Stanova
nje in hrana v hiši. Nastop možen 
takoj. Ponudbe pošljite na naslov: 
Anton Juhant, 61230 Domžale, 
Ljub^anska 100.

DEKLE za priučitev strojnega ple
tilstva ali šivanja pletenin sprej
mem. Stanovanje in hrana v hiii. 
Plača dobra, po dogovoru. Ama- 
iya Slapnik, Bočna 133, 63341 
Šmartno ob Dreti.

S L U Ž B O  I Š Č E

NA DOM sprejmem honorarno stro
jepisno delo. Kralj, Paderšičeva
1 i .  Novo mesto.

S T A N O V A N J A

SAMSKEMU DEKLETU oddam 
opremljeno sobo s posebnim vho
dom. Naslov v upravi lista 
(914/72).

DEKLE išče sobo v Novem mestu. 
Ponudbe pod „Cimprej“ .

ODDAM SOBO in kuhinjo v Treb
njem. Lahko tudi dve sobi. Na
slov v upravi lista (943/72).

DRUŽINA z enim otrokom išče 
enosobno stanovar\je v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Za uslu- 
^  tudi pazim na otroke. Lahko 
izmenično. Naslov v upravi lista 
(950/72).

barvni film „Izkrcavanje v Anziu“.
KRŠKO: 29. in 30. 4. ameriški 

barvni film „Krvavi plen“ . 3. 5. 
francoski barvni film „Primi hudiča 
za rep“.

METLFKA: Od 28. do 30. 4. 
ameriški barvni film „Kanyon Sity“ . 
Od 28. do 30. 4. ameriški film 
„Bratje Marx v Cirkusu“ .

METLIKA: 3. in 4. 5. japonski 
barvni film „Preplah v vsemirju".

MIRNA: 29. in 30. 4. „Sedem 
revolverjev za brate Mac Gregor“.

NOVO MESTO: 27. in 28. 4. do
mači barvni film ,,Ko slišiš zvo
nove”. 29., 30. 4. in 1. 5. ameriški 
barvni film „Mož, ki ga ne ubiješ 
lahko“ . Od 2, do 4. 5. italijanski 
barvni film „Garingo“ .

SEVNICA: 29. in 30. 4. franco- 
sko-italijanski film ,Agent X 13“ .

RIBNICA: 1. in 2. 5. japonski 
barvni film ,,Nanami“ .

ŠENTJERNEJ: 29. in 30. 4. 
„Antibaby pilula“ . 1. in 2. 5. „Sa- 
moubijalski komandos".

TREBNJE: 29. in 30. 4. ameriški 
barvni kriminalni fibn „Sestanek je 
naslednjega dne“ .

Qg
USLUŽBENEC IŠCE ogrevano 

sobo, najraje v središču Novega 
mesta. Ponudbe pod „15. maj“ .

ISCEM opremljeno sobo za enega 
ali dva fanta. Nasi
(963/72).

, Naslov v upravi lista

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM traktor Ferguson 35 Ho- 
nomog s koso, 12 KS, dve lahki 
prikolici, pihalnik, dva obračal
nika Diesel s cirkulaijem Une- 
mog, dve šivalni mašini in manjše 
posestvo z novim poslopjem. Po
izve se na Gor. Gomili 5, Šmar
ješke Toplice.

PRODAM motorno kolo PCH 175 
kub. cm v voznem stanju, vprežne 
grablje, vprežni sejalnik umetnega 
gnoja, smrekov les (grušt), plohe 
5 cm, voz na trda kolesa in hru
škov mošt. Cena po dogovoru. 
Žefran, Gotna vas 23.

UGODN(D PRODAM moped štiri- 
brzinec, prevoženih 5000 km. Na
slov v upravi lista (925/72).

PRODAM KOSILNICO Moto- 
benezi, malo rabljeno -  6 KS. 
Alfonz Majcen, Vrh 6, Šentrupert 
na Dolenjskem.

UGODNO PRODAM fiat 750, let
nik 1962, in cirkular v dobrem 
stanju. Tomaž Potočar, Vel. Buč
na vas 35, Novo mesto.

KUPIM KOMBI, zaprt. Naslov v 
upravi lista (931/72).

AUSTIN SUPER DE LUXE 1300, 
nov, neregistriran ali do 6000 km, 
kupim -  gotovina. Anton Perko, 
Vevče 54/d, Ljubljana-Polje.

PRODAM ŠKODO 1000 MB, 
85000/65. Kristanova 26/13, 
Novo mesto.

PRODAM POLTOVORNI FIAT 
620 v voznem stanju. Franc Je- 
nič, Gotna vas 50 a. Novo mesto.

PRODAM AVTO, Skoda, letnik 
1965, in tri trodelna zastekljena 
okna. Alojz Jurak, Dol. Kamence 
33, Novo mesto.

UGODNO prodam opel kadet, do
bro ohranjen, letnik 1968. Infor
macije na tel. 21-569.

P R O D A M

PRODAM POLKAVC in divan. Jože 
Pintarič, Zagrebška 14, Novo me
sto.

PRODAM suhe hrastove deske (5 
kubikov, 5 cm) in ohišje -  ža
gano. Nalov v upravi lista 
(916/72).

PRODAM knjižno omaro, fotelje, 
enodelno omaro, preprogo in 
mizo. Ogled vsak dan. Ivanka 
Hrovat, Jerebova 3, Novo mesto.

UGODNC) prodam motorno kosil- 
nk:o Majster 7 KS. Cena 250.000 
S-din. Franc Brulc, Vinja vas 13, 
Stopiče.

PRODAM KOŠNJO sena in otave na 
Hrastu, shrambo za žito in stiskal- 
nk;o za vino. O^ed v nedeljo od 
9. do 14. ure pn Milanu Zajcu na 
Gorjancih, ostale dneve pri Marku 
Badovincu, Irča vas 33, Novo me
sto.

PRODAM kmečki mhn za belo žito, 
mlatilnico na tresala in reto, mo
torno žago Stihi 050, motorno 
kosilnko BCS 127 in traktorski 
obračalnik PONTIGER. Jože Žit
nik, Huda polica 4, Šmarje-Sap.

PRODAM kombinirano omaro z 
mizo. Dam tudi na obroke. Ogled 
vsak dan od 15. do 20. ure. Bra
tož, Vrhovčeva 3, Novo mesto.

PRODAM mizarski poravnalni stroj 
s cirkularjem in vrtalne naprave. 
Drago Prešeren, Regerča vas 101, 
Novo mesto.

PRODAM 1 kub. m smrekovih desk
-  colaric. Naslov v upravi lista 
(958/72).

PRODAM KOŠENICO na Gorjan
cih, primerno za vikend. Naslov v 
upravi lista (915/72).

POCENI prodam plinski štedilnik. 
Pepca Modic, Ločna 40 a. Novo 
mesto.

UGODNO prodam nov gumi voz 
(15 col) in zapravljivček v do
brem stanju. Hudoklin, Dobravica 
25, 68310 Šentjernej.

PRODAM 4 m dolg transporter, 
nov, komplet, cementne stebrič
ke za vinograd. Kerin, cement- 
ninar, Podbočje.

Ob boleči izgubi našega moža in 
očeta !

VALENTINA HUMARJA 
iz Novega mesta

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
ga spremili na njegovi zadnji poti, 
vsem, ki so mu darovali cvetje in 
nam ustno ali pismeno izrazili so
žalje. Posebno se zahvaljujemo druž
benopolitičnim organizacijam La
boda in Novolesa in SGP Pionir za 
izkazano pozornost.

Novo mesto, 24. aprila 1972
Žalujoči: žena, otroci, bratje in 

drugo sorodstvo

PRODAM novo enostanovanjsko 
hišo, primerno za zdomce, v bli
žini Metlike, 15 minut do želez
niške postaje; je celotna podkle
tena, z garažo in balkonom; dva 
lepa vrta, drvarnica in prostori za 
kokoši ter nekaj metrov mladega 
gozda. Voda in elektrika v hiši. 
Cena po dogovoru. Naslov v upra
vi lista (893/72).

ZARADI GRADNJE HIŠE prodam 
senik 4 x 7 m s podstreškom 2 m. 
O^ed vsak dan popoldne. Anton 
Fink, Podturn 38, Dolenjske 
Toplice.

PRODAM lepo domačijo blizu Žu
žemberka. Ponudbe p o d ,,Ugodna 
prilika".

R A  Z IM O

INŠTRUIRAM vse predmete za 
osnovo šolo. Naslov v upravi lista 
(946/72).

KATERA BI POROCiLA moškega, 
nealkoholika, nekadilca, spora
zumno razvezanega, s svojim do
mom, 40-letnega, VK mojstra, 
prišla na Gorenjsko kot dobra go
spodinja z ljubeznijo za srečen za
kon. Ponudbe pod „Gorenjska**.

DOBRO situiran K. Antony, star 41 
let, s stalnim delom in srednjo de
lavsko plačo, si želim najti po
šteno dekle, staro od 35 do 40 
let, ki bi imela rada moja otroka; 
sina, starega 8 let, in hčerko, 11 
let, ki sta ostala brez matere. Po
nudbe s sliko pošljite na naslov: 
Box 95, Grande Cache, Alberta, 
CANADA.

POROČNI PRSTANI! -  Pobočni 
prstan, ki vam ga bo izdelal zlatar 
v Gosposki 5 v Ljubljani, bo tra
jen spomin na sklenitev vaše za
konske zveze! -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

Ob smrti naše ljubljene mame

EUZABETE FUGINA
se lepo zahvaljujemo vsemu zdravni
škemu osebju interne bolnišnice, po
sebno pa še dr. Kapšu in dr. Vod
niku, pa tudi vsem, ki sojo spremili 
k večnemu počitku.

Žalujoča: hčerka z družino "■

Ob smrti našega dragega moža, 
očeta, starega očeta, strica in tasta

RUDOLFA KULOVCA 
iz Vrha pri Ljubnem

se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki 
so ga spremili na njegovi zadnji poti, 
sosedom, ki so ga obiskovali v Času 
njegove bolezni, sorodnikom, so
sedom, znancem in pr^ateljem ter 
kolektivoma Krka, Novoles in sa
lonu Milka za poklonjene vence in 
lepo cvetje ter vsem, ki so nam iz
razili sožalje. Posebna hvala gospodu 
župniku za posebni obred in pev
cem za žalostinke.

Žalujoči: žena, sin in hčerke ter 
drugo sorodstvo

Ob tragični in prerani smrti mo
jega ljubega moža in ata

VENCESLAVA SKEDLJA 
iz Dobrave 

pri Kostanjevici
se iskreno zahvaljujem vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so z menoj sočustvo
vali, mi izrekli sožalje in mi stali ob 
strani v težkih urah. Posebej se za
hvaljujem Cekutovim, Tomšetovim, 
Tončki Zagorc in Betki Jorga za vso 
pomoč, tovarni zdravil Krlu, kolek
tivu Grad Kostanjevica, osnovni šoli 
in učencem 6. b razreda Kostanje
vica za podarjene vence in cvetje ter 
eospodu župniku za pogrebni obred. 
Se enkrat hvala vsem, ki so se od 
ljubega moža poslovili v tako veli
kem številu, mu darovali vence in ga 
spremili k prezgodi\jemu počitku.

Žalujoči: žena Marija, hčerka 
Marinka in drugo sorodstvo

m š M [IM
Slavki Koligar, ki živi v Nemčiji, 

želimo za god veliko zdravja, veselja 
in da bi se ji izpolnile vse skrite že
lje: mama, ata, bra^e Jože, Lojze, 
sestra Milka z možem. Jožica in Ani
ca pa pošiljata svoji tetici tisoč po
ljubčkov in pozdravčkov.

Naši dragi, dobri materi in ljub
ljeni stari mami Ani Rozman, upok. 
babici iz Mirne peči, ki praznuje da
nes 86. rojstni dan, čestitamo in že
limo vse najboljše z iskreno željo, da 
bi ostala še dolgo med nami čila in 
zdrava! -  Vsi njeni.

Dragi mami in atu Peskarjevima 
iz Trebnjega za 28-letnico poroke 
vse najboljše in najlepše! Sin Slavico 
z ženo Martino in Duško.

Stanku Prešernu iz Žabje vasi za 
trojni jubilej, Mimici za rojstni dan 
ter malemu Marku za prvi rojstni 
dan želi vse najlepše mama.

Naši dragi, dobri mami in ljub
ljeni stari mami Mariji Černič iz 
Podgore pri Novem mestu za 60. 
rojstni dan čestitamo in želimo vse 
najboljše, predvsem pa, da bi ostala 
še dolgo med nami zdrava in vesela.
-  Sin Mirko, hčerki Marinka in 
Slavka z družino.

'im aci'555
Podpisana Marija Cetinski, Banja 

loka 13, Nova sela pri Kočevju, pre
povedujem vsako hojo in vožnjo z 
živino ter traktorjem po moji parceli 
„Krivanda**. Kdor tega obvestila ne 
l30 upošteval, ga bom sodno prega
njala.

Antonija Sintič, Veliko Mraševo 
66, Podbočje, preklicujem vsako 
vožnjo po mojem zemljišču vsem, 
kateri niso interesenti. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno prega
njala.

Podpisani Štefan Kovačič, Gor. 
Vrhpolje 1'2, obžalujem, da sem fi
zično napadel Franca Pavlina iz 
Gor. Vrhpolja 63, in se mu opravi
čujem ter zahvaljujem, da je odsto
pil od kazenskega pregona. V bo
doče se kaj takega ne bo več zgo
dilo. Štefan Kovačič.

Prepovedujem vsako hojo, vož
njo in pašo po mojih parcelah na 
Prelogah, k. o. PribŽje. Kdor ne bo 
upošteval prepovedi, ga bom sodno 
preganjal. Jože Plut, 61296 Šentvid 
pri Stični 153.

Prepovedujem hojo po mojih nji
vah kat. št. 742/3, 793/1, 792/1 
steza Preloge-Semič. Steza je bila 
do sedaj po njivi tov. Štefana Kapša. 
Kdor ne bo upošteval prepovedi, ga 
bom sodnijsko preganjal. Jože Plut, 
61296 Šentvid pri Stični 153.

Anton Bevc, Češnjice pri Tre
belnem, prepovedujem hojo, vožnjo 
in pašo kokoši po moji parceli na 
Ponikvah pri postaji. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

Anton Miler, Mrtvice 53, Lesko
vec, prepovedujem pašo kokoši ter 
hojo in vožnjo po mojih njivah: 
Konopljišče, Vrtič, Gacene, Pasta- 
rične in Zevnik. Kdor ne bo upo
števal tega preklica, ga bom sodno 
preganjal.

RAZEN ENODNEVNIH piščan
cev lahko v valilnici v Naklem vsak 
torek, sredo in soboto nabavite tudi
2 -3  mesece stare jarčke po ugodni 
ceni.

PERUTNINARJI, POZOR! -  
Od 23. aprila da|je razprodajam 
ijave kokosi, odlične nesnice, stare 
eno leto, po ugodni ceni. Priporoča 
se Toni Grilc, Senovo 38 a.

CENJENE STRANKE obve
ščam, da montiram hitro, solidno in 
poceni vse vrste centralnih kuijav. 
Jože Papež, instalacija centralne 
kuijave. Mestne njive 14, Novo 
mesto.

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Janez Smole, Rudi Omahen, Jože Črnčič, Franc Klemenčič, Jože 
Pahor, Ludvik Markovič in Rasto Murn, člani Krke -  tovarne zdravil. 
Novo mesto; Jožica Krevs, Jože Gerkšič, Valentin Levstik, člani 
Novoteksa, Novo mesto; Franc Sašek, Anton Rajk, Vida Krnc, Anto
nija Hočevar, Alojz Bele, Janez Pureber, Jože Mramor, Alojz Pavlin, 
Franc Čečelič, člani IMV Novo mesto; Jožica Turk, članica KZSZ 
Novo mesto; Tomislav Kralj, Olga Švent, Marija Mali in Marjan Ko
šak, člani Hotela Grad, Otočec; Jože Rauh, član OMP Instalater, 
Novo mesto; Jelka Ilič, Anica Avsec, Marija Dolinšek, Anica Barbič 
in Lojzka Perše, člani SDK Novo mesto; Rudolf Habe, član Vojne 
pošte Črnomelj; Tone Muhič, član KZ Krka, Novo mesto; Franc Volf 
in Nikola Perič, člana servisa RTV, Novo mesto; Bernard Kučej, 
Peter Popovič, Jovan Stanojlovič, Radomir Kneževič, Tomislav Tri
funovič, Drago Pernar, Huso Šehić, Lasto Fenjevši, Stjepan Rezo, 
Milivoje Jeričič, Sejfudin Djuvić, Martin Oršoš, Radenko Djordjević, 
Franc Goričan, Miro Pahernik, Stjepan Petrak, Milomir Dimitrijević, 
Peter Antičević, Anton Blatnik, Marinko R ogljič, Gradibor Pavlovič, 
Lazar Stojičević, Jožef Barnji, Slobodan Vojinović, Desimir Mandič, 
Vojin Kovačevič, Predr^ Sirotanović, Djelat Beriša, Handjija Selki- 
jević, Žarko Radisavljevič, Meho Šoldić, Perica Živkov, Zoran Reš, 
Radoslav Milosavljevič in Husein Selimovič, vojaki VP Novo mesto.

CENJENE STRANKE prosim, 
da do 15. maja prevzamejo poprav
ljene ure pri Milanu D vorš^ v 
Krškem, CKŽ 93 -  dvorišče (v hiši 
postaje milice). Urar Stanislav Kos.

ŠČETKE ZA LOŠČILCE in za 
sesalce za prah obnovi ščetarstvo 
Armič, Ljubljana, Tržaška 52. -  Iz
delujem tudi ščetke za čiščenje ra- 
diatoijev, nbv izdelek, ki temeljito 
očisti rebra radiatoija vsega prahu, 
ki zadržuje oddajo toplote.

PO R O D N iSN iC E S gj
Pretekli teden so v novomeški p o 

rodnišnici rodile: Vekodava Ko- 
baslič iz Bršlina -  Saša; Nada Fran- 
kovič iz Črnomlja -  Aleša; Marija 
Zupančič iz Vavpče vasi -  Andrejo; 
Terezija Kozole iz Krškega -  To
maža; Emilija Kreme iz Gornjega 
Globodola -  Franca; Milica Penca iz 
Ljubljane -  Marijo; Jožefa Cesar iz 
Doblič -  Alenko; Marija Štubljar iz 
Metlike -  Marjana; Terezija Štalcar 
iz Mladice -  Staneta, Marjana Hoče
var iz Škofljice -  Uroša; Zora Seku
lič iz Srebrnič -  Dragico; Breda 
Novosel iz Ločne -  Boštjana; Marija 
Pezdirc iz Črnomlja -  Romano; Kri
stina Maksi iz Kostanjevice -  Vale-* 
rijo; Darinka Bernard iz Gotne vasi
-  Gregorja; Anica Vrščaj iz Cegel- 
nice -  Marka; Maksimiljana Muravič 
iz Ljubljane -  Mojco; Ida Novak z 
Rožnega vrha -  Lidgo; Marija Krhin 
iz Mihovice -  Aleša; Zofija Hodnik 
iz Gornje Brezovice -  Mirana; Dra
gica Radenkovič iz Bršlina -  Tanjo; 
Majda Strajnar iz Kamnja -  dečka; 
Jožica Komljanac iz Grobelj -  deč
ka; Tončka Avsec iz Škocjana -  
deklico; Darinka Rakar iz Gradca -  
deklico; Marija Božič iz Smolenje 
vasi -  deklico; Marija Zupančič iz 
Rumenja vasi -  deklico; Marija 
Gorše iz Metlike -.dečka; Anica Zu
pančič iz Broda — deklico in Emilija 
Hočevar iz Jerman vrha -  deklico.
-  Čestitamo!

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile:. Dragica Kerin iz 
Seniš -  deklico; Anica Kerne iz Sev
nice -  dečka; Zofija Knez iz Laz -  
dečka; Anica Jalovec iz Brežic -  
dečka; Justina Volf iz Srebemika -  
Branka; Cvetka Ferlin iz Dol. Le
skovca -  deklico; Marija Borošak iz 
Rakija -  Ivico; Smiljana Popov iz 
Brežic -  Biljano; Katica Horvat iz 
Samobora -  dečka; Anica Pompe iz 
Sevnice -  dečka; Milka Škugor iz 
Bregane -  deklico; Milena Kozole iz 
Trške gore -  Mileno; Marija Črpič 
iz Male Doline -  Srečka; Darinka. 
Šver iz Pišec -  Antona; Andjela 
Kižlin iz Slave gore -  Marico; Marija 
Lajevec iz Ptuja -  dečka; Marga 
Rupar iz Artič -  Francija; Marija 
Koren iz Hrastja -  Ireno. -  Česti
tamo!

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici: 
Mihael Rostohar je padel na cesti in 
si poškodoval glavo; Alojz Veličevič 
je padel na cesti, in si zlomil levo 
nogo; Stanko Hotko je padel s kole
som in si poškodoval desno nogo; 
Miljenko Rašagič je padel v stano
vanju in dobil pretres možganov; 
Vladu Jurkasu je stisnilo nogo pri 
podiranju dreves; Franc Suban je pa
del na dvorišču in si poškodovd ^a- 
vo; Zdravko Žmavc sije na motorni 
žagi porezal prst na levi nogi _

UMRLI SO

Pretekli teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Anka Hržič, upoko
jenka iz Samobora, stara 54 let; Ani
ca Jalovec, delavka iz Brežic, stara 
34 let; Neža Tkaučič, gospodinja iz 
Slogonskega, stara 68 let.

Titovsko podjetje na veliko 
in malo

KRKA, BREŽICE

Vabimo cenjene potrošnike v naše vselej dobro založene 
prodajalne in hkrati čestitamo za praznik OF in praznik dela!

DOLENJSKI UST
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno

melj, Koftevje, Krfiko, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in 
Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg, Viktor Dragoft, Inž. Janez 
Gačnik, Janez Gartnar (predsednik sveta), Tone Goftnlk, Jože 

' Jeke, Franc l .^ a jn e ,  Lojzka Potrč, Slavko Smerdel, Franc Staj- 
dohar In Ivan Žlvlč.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni In odgo
vorni urednik). Ria Bačer, Slavko Dokl, Marjan Legan, Jože 
Prime, Jože Spllchal, Joilca Teppey, Ivan Zoran In Alfred Želez- 

• nlk. — Tehnični urednik: Marjan Moftkon.
IZHAJA vsak četrtek — Posamezna dtevilka 1 dinar — Letna 

naročnina 49 dinarjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za inozemstvo 100 dinarjev ali 6 amerUklh dolarjev ozir. 20 DM 
(ali ustrezna druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev) — Devizni 
račun: 521-620-1-32002-10-8-9.

OGLASI: le m  vlSlne v enem stolpcu (45 mm ozir. 10 cleero) 
33 din, 1 cm na določeni strani 45 din, 1 cm na prvi, srednji In 
zadnji strani Usta: 66 din. Vsak nvall oglas do 10 besed 10 din, 
vsaka nadaljnja beseda 1 din. Za vse ostale oglase In oglase v 
barvi velja do preklica cenik št. 4 od 6. I. 1971. — Za oglase odgo* 
vnrja Mirko Vesel.

TEKOČI RACUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 521-8-9 
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: 68001 Noivo mesto. Glavni 
trg 3 — Postni predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih 
rokopisov In fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske 
pravice« v Ljubljani.
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00, 

•̂00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. 

glasbeni spored od 4.30 do

PETEK, 28. APRILA: 8.10 Glas
i n a  matineja -  9.35 Od melodije 

melodije — 10.20 Pri vas doma -  
"•00 Poročila — Turistični napotki 
^  goste iz tujine -  12.30 Kme- 
“Jski nasveti -  inž. Tone Zorc:

• lizne razmere za živinorejo -  12.40 
.^ domačimi ansambli in godci -
ii.30 Priporočajo vam . . .  -  14.10 

vam pripoveduje ^ s b a  -  14.30 
poslušalci čestitajo in pozdrav- 

if-*« ~ 15.30 Napotld za turiste -  
^6.00 „Vrtiljak” -  17.10Clovek in 
Mravje -  18.00 Aktualnosti doma 
® po svetu -  i a i 5  „Signali** -  

■^“•00 Lahko noč, otroci! — 19.15 
z ansamblom Lojzeta Slaka

20.00 Naj narodi pojo . . . 20.30 
|.iop-pops 13“ -  21.15 Oddaja o 

in pomorščakih -  22.15 Be- 
in zvoki iz logov domačih. 

SOBOTA, 29. APRILA: 8.10 
glasbena matineja -  9.35 S Pihal- 

orkestrom RTV Ljubljana -  
ijj.20 Pri v ^  doma -  11.00 Poro- 
^  ~ Turistični napotki za naše 
g%te 12 tujine -  12.30 Kmetijski 

~  V îlko Masten: Pokanje 
debel -  12.40 ,J*o do- 

l / i  A r  Priporočajo vam . . .
svet popoldne za mladi

Glasbeni intermezzo -  
kino -  17.10 Gremo v
1Q nn T operetnega sveta -

h S o t r o c i f -  19.15
javite se Podravki** -  20.00 

^  domovino -  
NPnpi ^  izseljence.

8 0 n 30. APRILA: 6.00 do
-  8.05 VeseU 

14 ne Srečanja v studiu 
Mal« D pomnite, tovariši. . .
zveze Partizanske kurirske
lOm *7 revolucije (Pred zbo-

t e " ?  W bo 6-
U.OO i borbe in  dela -  
Za naše • ~  turistični napotki
13 00 ^  “ , '̂^3ine -  11.15 do

Pozdravljaji S
Prihodniti -  n T n  7 
ansambli -  14 30
tedna v  Humoreska tega
Glasovi ~
16 30 Hr» ^  opernih odrov -

P o p ^ e i T o o ^ ' ^ " ' ’ci! -  1Q 1 « ^  P Lahko noč, otro- 
20 00 V razglednice -
Z vpHrI • zvečer** -  22.20
loženje."'* ^ praznično razpo-

r^P N E D E U E K , 1 . MAJA- 8 05 
s o ?  K d f  otroke -  Tove Jan-
9 OŠ V ? ? potolažil Bučka** -

rtoi Emest Petnn: Kultura v 
~  ̂ PoročUa
tu jii^  " ^ o tk i  za naše goste iz 
nite L  « domače zakiad-

-  12.10 Čestitke za 
tail ^A nc Opoldanski cock-
^lav • u- *^azgovori z mladimi

^  s® pravkar vključili v
I 5 0 ? t e '  14.30 „Po domače** -  
nimi af;- ?P®rni pevci s priljublje- 

~  16.00 „Pa vseeno vas 
m S  • • •“ -  17.05 Prvo- 

popoldne -  laOO 
Franc ̂  ~  Cankar -
19.00 I oKu »Hlapec Jernej** -
Minute*-?"”  "O«. o<n>ci! -  19.15 
Čiča -  Borisa Kova-
Obsedno ~  Teodorakis:
ansambli i^ ^ ^ ~  ,^1*30 Naši majhni 
"  22.1*5 .slovenske melodije

t o r e k  V^\iri prijeten večer. 
*kem iutm y 8.05 V maj-
^•05 J. K orošS-^nJf’ P ? s lu ^ c i -  
razvoj sam our^« Delovni uspehi in
S lo v e n s K S ^ " ®  ~ 9-30 
melodijami 10.05 Z

narodne p 
^®lodijami in ritmi

11.00 Poro- 
iz

godci in pevci -  14.05 D. Košmrlj: 
Jugoslavija in mednarodno delavsko 
gibanje (posebna oddaja) -  14.35 
Slovenske pesmi o pomladi -  15.05 
Za vsakogar nekaj -  17.05 Pregled 
športnih d^od k o v  -  18.00 ,,Smeš
ne ljubezni** -  19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Petnajst minut za 
EP -  20.00 Prodajalna melodij -
20.30 Radijska igra -  Blagoje Iva
nov: „Tri bežna srečanja** -  21.20 
Večno lepe melodije -  22.15 Za 
dobro voljo.

SREDA, 3. MAJA: 8.10 Glasbena 
matineja -  9.05 Nenavadni pogo
vori -  10.20 Pri vas doma -  11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine -  12.30 Kme
tijski nasveti -  Jože Kregar: Vrt v 
maju -  12.40 „Od vasi do vasi“ -
13.30 Priporočajo vam . . .  — 14.10 
Izseljenski zbori pojo -  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo
— 15.30 Glasbeni intermezzo -
16.00 , .Vrtiljak** — 17.10 Jezikovni 
pogovori — 18.15 Slovenske po
pevke — 19.00 Lahko noč, otroci!
— 19.15 Glasbene razglednice -
20.00 Simfonični orkester RTV 
Ljubljana -  22.15 S festivalov jazza.

ČETRTEK, 4. MAJA: 8.10 Oper
na matineja -  110.20 Pri vas doma
— 11.00 Poročila -  Turistični na
potki za naše goste iz tujine -  12.30 
Kmetijski nasveti -  ft:of. Franci 
Cimerman: O dodajanju in izme
njavanju matic v panju -  12.40 
Igrajo pihalne godbe -  13.30 Pri
poročajo vam . . .  -  14.10 Pesem iz 
mladih grl — 15.30 Glasbeni inter
mezzo -  16.00 „Vrtiljak** -  17.10 
Koncert po željah poslušalcev -  
1&30 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana -  19.00 Lahko noč, otro
ci! — 19.15 „Halo, javite se Po
dravki** -  20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov -  21.00 
Večer s pisateljem dr. Danilom Lo
karjem — 22.15 Slavko Osterc in 
Marij Kogoj.

RADIO BREl̂ €€
ČETRTEK, 27. APRILA: 16.00 

do 16.15 Napoved programa, poro
čila, šport in turistični napotki —
16.15 do 17.00 Nove plošče RTB -  
Aktualnost tedna — Obvestili in 
reklame — 17.00 do 18.00 Glasbena 
oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 29. APRILA: 16.00 do
17.00 Občani čestitajo in. pozdrav
ljajo — 17.00 do 17.15 Sobotno 
kramljanje — 17.15 do 17.30 Med 
zabavnimi zvoki nekaj obvestil, re
klam in melocUja za vas -  17.30 do 
17.40 Vlado Čurin: Se o sodobnih 
učnih strojih — 17.40 do 18.00 Za 
naše najmlajše: Kavboji ter sklad
bica iz brežiške glasbenp šole.

NEDELJA, 30. APRILA: 10.30 
Domače zanimivosti -  Uvodnik — 
Za naše kmetovalce: inž. Darko Jel- 
čič — Delo z motornimi škropilni
cami ter prSlniki in njihovo vzdrže
vanje — Poročilo s seje občinske 
skupščine Krško -  Obvestila, lelda- 
me in spored kinematografov -  
IŽOO do 15.00 Občani čestitajo in 
pozdravljajo.

PONEDELJEK, 1. MAJA: 10.30 
do 10.45 Pozdrav prazniku dela — 
10.45 do 14.00 Prvomajska voščila 
delovnih kolektivov brežiške in 
krške občine.

TOREK, 2. MAJA: ODDAJA 
ODPADE.

FlAiDIO SEVMCA
NEDELJA, 30. APRILA: 10.30 

Reklame in odasi — Naše delovne 
organizacije čestitajo za praznik 
dela -  1. maj -  Posebna oddaja, po
svečena 1. maju -  Za vsakogar ne

JA PRAZNIKE ODPRTO
«"> >•««"»

V Nov!!!?* od 7. do 11. ure
"® v e m  m e s tu

•  MAftirel Kristanovi cesti
•  D P iiirM ^^  h®ro|ev 

delikatesa na Glavnem trgu

5  ^ Črnomlju

•  JIVIU v Mokronogu
• maja bodo vse prodajalne zaprte

^  Novem mestu odprti 
% prodajalni:

v JI^ pri mostu
^^MOPOSTREŽBA od 7. do 10. ure

podjetja DOLENJKA čestita 
'•r »»ii P®**’o5nlkom za dan OF in praznik dela 

^•selo praznovanje!

kaj -  TRIBUNA POSLUSALCEV -
12.30 Čestitke in pozdravi naših po
slušalcev -  I. del -  Občinske novice 
in lokalna poročila — Čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev — H. del.
-  14.30 Zaključek oddaje.

SREDA. 3. MAJA: 16.00 Občin
ske novice in • lokalna poročila — 
Reklame in oglasi -  Po domače — 
Gospodinjski nasveti — Disco club 
brez imena — Mladinska oddaja .,Mi 
mladi, kakšni smo, kaj hočemo, kaj 
moramo in kaj moremo** — 15 mi
nut za pop ^asbo -  Oddaja za naj
mlajše -  18.00 Zaključek oddaje.

SGP ZASAVJE,. 
TRBOVLJE 

z a p o s l i  

večje število KV 
in PK zidarjev 
in tesarjev ter 
nekvalificiranih 
delavcev
za delo  v  B režicah. 

P ism en e  ali u s tn e  po 
n u d b e  sp re je m a  ta jn i 
štvo  p o d je tja  S G P  Z a 
sav je , T rb ov lje , 
S a v in jsk a  cesta  9, 
te l. 821-328 ali 821-147.

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDEUA, 30. APRILA

8.50 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bg) -  9,40 Po do
mače s Tržaškim nvodnim  ansam
blom (Lj) -  10.12 Kmetijska oddaja 
(Zg) -  10.55 Mozaik (Lp -  11.00 
Otroška matineja: Don Kihot, Čarni 
svet živali (Lj) -  11.45 Mestece 
Peyton ( l j )  -  12.35 TV kažipot (do 
12.55) (Lj) — Nedeljsko popoUne -  
Studio C — Nek^ veselih domačih
-  Obisk v nedeljo -  Za konec tedna 
(Lj) -  18.00 H-8, jugo slovanski film 
(Lj) -  19.45 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.24 3-2-1 (Lj)
-  2u.30 Humoristična oddaja (Bg)
-  21.20 Din-don (Zg) -  21.35 
Športni pregled (JRT) -  22.05 Po
ročila (Lj)

PONEDELJEK, 1. MAJA
9.00 Čestitka in naša partizanska 

pesem (Lp — 9.30 Otroška matineja 
(Bela griva, mladinski film, Jurij 
Muri v Afriki, Pazi na otroka) (Lj) -
11.30 Koncert vojaške godbe (do 
12.45) ( l j )  — 16.15 Kekec — slo
venski film ( l j )  -  17.45 I. Rosič: 
Riki -  otroška oddaja (Lj) -  18.00 
Risanka (Lj) -  18.15 Obzornik (Lj)
-  18.30 V avtobusu — sergski film 
(Lj) -  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 
Mladi za mlade (Lj) — 19.45 Kratek 
film (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25
3-2-1 (Lj) -  20.30 Košarka Jugo- 
slavga : Brazilija, barvni prenos (Bg)
-  v odmoru Rezerviran čas (Lj) -
22.00 Katja Spur (Lj) -  23.00 Poro
čila in reportaža speedway v Rad
goni ( l j)

TOREK, 2. MAJA
10.00 Koncert moškega zbora 

Srečko Kosovel iz Ajdovščine (Lj)
-  10.30 Otroška matineja: F. Mil
činski: Zgodba o žalostni princeski. 
Deček iz Anafgaja -  sovjetski film, 
Risanke (Lj) -  16.30 L. Baum: Ča
rovnik iz Ozza -  I. del (Lj) -  16.55 
Po domače s pDialnim orkestrom 
Francija Puharja (Lj) -  17.25 Teh 
naših 50 let (leto 1945) (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Od 
zore do mraka: Trije veterani (Lj) —
19.00 Mozaik (Lj) — 19.05 Le vicup, 
le vicup uboga gmajna (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Upor v Adalenu — švedski barvni 
film (Lj) -  22.45 Poročila (Lj) -
22.50 Košarka Brazilija : SZ, barvni 
posnetek (Lj)

SREDA, 3. MAJA 
8.20 TV v šoli (Zg) -  16.45 Ma

džarski TV pregled (Pohoije, Pleši
vec do 17.00) (Bg) -  17.50 Don Ki
hot -  serijski film (Lj) -  18.15 Ob
zornik (Lj) -  18.30 Jazz na Ekranu: 
Boško Petrovič -  I. del (Lj) -  19.00 
Mozaik (Li) -  19.05 Na sedmi stezi 
(Lj) -  19.30 Naš ekran (Lj) -  19.50 
Cflccak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (I j)  -  20.30 Ko
šarka Jugoslavija : SZ -  barvni pre
nos (Bg) -  v odmoru Rezerviran čas 
(Lj) -  22.00 Igralci: Lojze Rozman
-  23.00 Poročila (Lj)

ČETRTEK, 4. MAJA 
9.35 TV v šoU (Zg) -  10.30 Nem

ščina (Zg) -  ll.CK) Francoščina 
(Bg) -  14.45 TV v šoli — ponovitev 
(Zg) -  15.40 Nemščina — ponovitev 
(Zg) -  16,10 Osnove splošne iz
obrazbe (Bg) -  16,45 Madžarski TV 
pregled (Pohorje, Plešivec do 17.00) 
(Bg) -  17.45 Veseli tobogan: Crno
me^ -  I. del(Lj) -  18.15 Obzornik 
(Lj) -  18.30 Čarni svet živali -  film 
(Lj) -  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 
Stari mojstri: Jožef Tominc (Lj) —
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev

nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Četrtkovi razgledi (Lj^ — 21,35 Bos 
skozi pekel -  japonska nadaljevanka 
(Lj) -  22.20 Simfonični orkester 
RTV predstavlja: R. Strauss: Uver
tura Don Juan (Lj) — 22.35 Poro
čila (Lj)

PETEK, 5. MAJA 
9.30 TV v ŠoU (Zg) -  11.00 

Angleščina (Bg) — 14.40 TV v šoU
— ponovitev (Zg) -  16.10 Osnove 
splošne izobrazbe (Bg) — 16.45 Ma
džarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.00) (Lj) -  17.25 Veliki 
lovec Hamahamahama (Trapollo HH 
33) (Ij) -  18.05 Obzornik (Lj) -  
18.20 Obisk iz I t ^ je  (Lp -  18.40 
(Jospodinjski pripomočki: Namizni 
električni aparati ( 4 )  — 18.45 Eko
nomsko izrazoslovje: Družbeni do
govor (Lj) -  18.55 Mestece Peyton 
(Lj) -  19.45 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (I j)
-  20.30 Kviz 72 -  prenos (Zg) -  
pribl. 21.40 Posnetek košarke Slove
nija : SZ in Jugoslavija : Brazilija 
(Lj) -  , , ,  Poročila

SOBOTA, 6. MAJA 
9.35 TV v ŠoU (do 11.00) (Zg) -  

. . .  Športno popoldne — 17.45 Tuja 
foklora: Bayanihan — II. del (U) — 
18.05 Obzornik (Lj) -  18.20 Štirje 
tankisti in pes -  poljski serijski film 
(Lj) -  19.10 Mozaik (Lj) -  19.15 
Humoristična oddaja (Bg) -  19.45 
Kratek film ( I j)  — 19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik ( I j)  -  
20.25 3-2-1 (I j)  -  20.35 TV kri
žanka (LJ) -  21.30 Tekmeca -  se- 
ryski barvni film (Lj) -  22,20 Po
hod ob žici okupirane Ljubljane — 
reportaža (Lj) -  22.30 TV kažipot 
(Lj) — 22J50 Poročila -  22.55 Ko
šarka Slovenija : Jugoslavija in Bra
zilija : SZ -  posnetek (Lj)

Piše preprosto, 
poroča kratko 

in razumljivo; 
DOLENJSKI 

LIST

NOVOIKSTO

erf*

i  zbiromo lironilne vloge in jih obrestujemoj 

od 7,5 do 10 odst 
i  vodimo žiro račune in devizne račune 

občanov

% oprovljamo devizno-valutne posle, 
odkup in prodojo volut

i  dojemo kredite za stano« 
vanjsKO gradnjo, pospe- 
ievanje kmetijstvo, 
obrti In turizma 
no podlagi C
mmienskego vorčevonji 

9  odobravamo krotkoročnoi 
in dolgoročne kredite

•  opravljamo vse druge 
bančne posle.

Zaupojte nam svoje de 

narne zadeve! Opravimo 
jih hitro, notončili fn zoupno 

pod nojugodnejllmi pogoji.
Vsok varčevalec, ki Imo pri svoji ________________

banki vloZenIh vsaj 500 din, j t  nezgodno zavarovon.

DOLENJSKA BANKA
IN HRANILNICA
NOVO MESTO
s poslovnimi enotami v KRŠKEM. METLIKI. 
mim  MESTU InTREBMJBl

Z A H V A L A

O b n e n a d n i izgubi n ašeg a  d o b rega  te r  sk rb n eg a  m oža, 
oče ta  in  s ta re g a  očeta

I

JOŽETA BANA
Z Dvora 47

se isk ren o  z a h v a lju jem o  vsem , ki so ga  v  ta k o  ve lik em  
štev ilu  sp rem ili n a  zad n ji po ti, m u  d a ro v a li vence  in 
cv e tje ; vsem  vaščanom , k i so n a m  sta li ob s t ra n i ;  p o 
sebno  se z a h v a lju je m o  o rg an izac ijam  ZB D vora, Ž u 
žem b erk a  in  N ovega m esta , pevcem  in  godbi iz S traže , 
(j O  D vor, k ra je v n i sk u p n o sti Ž užem berk , Z d ru žen ju  
reze rv n ih  o fic ir jev  in  podo fic ir jev  te r  JL A , za poslo 
v iln e  b esede  n a  dom u, p ri sp o m en ik u  n a  trg u  in  za 
govor ob o d p rtem  g robu  tova riš ic i A n drejč ičev!, to v a 
r išem  M ilanu  Senici, Jo že tu  K o cm u rju  in  A d iju  Š to ru  
Isk re n a  z ah v a la  v e l ja  tu d i p o d je tje m  IM V, Isk ri in 
GO S traža . Z a h v a lju jem o  se vsem , ki so sočustvovali 

ob n jegov i p re ra n i sm rti.

Žalujoči: žena Rezka, sin Jože z ženo, hčerka Majda 
z družino, brata Anton in Martin ter sestra M ari^ z 

družinami in drugo sorodstvo

Uagovnieanama
KOČEVJE

\ x i
>1^

SPOROČA:

Obrati kočevske NAME bodo med prvomajskimi 
prazniki odprti:

•  restavrocljo vsak dan od 8. ure do 21.30
•  trgovina 30. aprila od 7. do 11. ure,

1. In 2. maja bo zaprto

•  kegljišče In bife Gaj bosta svečano odprta
v »oboto ob 10. url

Redno bosta odprta ob sobotah, nedeljah in praz
nikih od 9. do 22. ure In ob delavnikih od 15. ure 
naprej. Ob ponedeljkih bo zaprto.
Kolektiv blagovnice NAMA, KOČEVJE, čestita ce
njenim potrošnikom za praznik OF In praznik 
dela!
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Po vsakdanjih poteh
Predpraznični portret matere in delavke

Nič nenavadnega ni v živ
ljenju in delu Stane Vrane- 
šič, pa hkrati toliko tiste 
prastare življenjske sile, da 
človek onemi Njene poti 
niso na nebu med Parizom 
in Londonom, med Beogra
dom in Amsterdamom, Mila
nom in Lisbono. Bržkone še 
nikoli ni bila v letalu. Njena 
pot je neštetokrat prehojeno 
Novo mesto: iz stanovanja 
Nad mlini do tovarne zdravil 
Krka, kjer dela v pakirnici 
In iz Krke na trg pa v trgo
vine in spet domov.

Koliko neuničljive živ
ljenjske sile se pretaka po

žilafi te delavke, ki je bila še 
pred tremi leti gospodinja 
Potem pa usoden udarec: 
moževa smrt. Mož, Belo
kranjec iz Črnomlja, je bil 
kapetan. Plača je bila pre
majhna, da bi s pokojnino 
lahko živela dva otroka in 
mati.

Stana Vranešič, doma iz 
Vranja, se nerada pritožuje. 
Tak občutek sem dobil v 
polurnem razgpvoru. „Zakaj 
bi se pritoževala? Kdaj pd 
smo bolje živeli, kot živimo 
zdaj? Kaj ni tako? “ se vpra
šujoče zazre vame.

Potem navdušeno pripo
veduje o tovarni: „ To je moj 
drugi dom!" O tem, kako 
hitro mineva čas: „Dobila 
sem veliko kolegic, prijate
ljic." O delu v dveh izme
nah: „Včasih je treba po
tegniti, delati več.'" O za
služku: „Zdaj, po novem, 
mislim da že prvega maja, 
bom dobila 1.450 dinarjev 
osebnega dohodka*^ Otroka 
dobivata po očetu pokoj

nino. O otrocih: „Veliki 
otroci -  velika skrb. 17-let- 
na Vesna hodi v medicinsko, 
15-letni Zoran v osnovno 
šo lo r

Zdaj je Novomeščanka. 
Osem let živi tu, če šteje še 
tistih deset, ko je z možem 
hodila v Belo krajino -  po
tem jih je 18. „Saj m i mora 
biti všeč," pove preprosto.

Kakšna očarljiva enostav
nost v pripovedi, čeprav živ
ljenje gotovo ni enostavno. 
Delo v tovarni in gospodinj
stvo doma ji vzameta toliko 
časa, da ne more misliti na 
nič drugega. V kino ne hodi 
„Trikrat sem bila morda v 
zadnjih le tih. “ Kadar ujame 
trenutek prostosti, sede pred 
televizor. ,J^e boste verjeli: 
najraje giedcm kavbojke. In 
z veseljem posedim pred za
slonom, ko pridejo na vrsto 
Vaščani Luga. Saj moram 
Redati, te naše Srbe! Pa je 
dobra oddaja, kajne? “ me 
vpraša

Zanima me, kaj dela, ka
dar ni treba ničesar delati. Z 
otrokoma da hodi v Belo 
krajino, k moževim, na nje
gov dom. Da je čisto nji
hova, pove enostavno. Šo
ferski izpit ima dve leti in 
pol.

Katere so tiste niti, ki 
človeka tako prepletejo, da 
je tak, kakršen je. Da je 
nekdo neuklonljiv kljub te
žavam, ki se mu zgrnejo na 
šibka ramena, vesel kijub 
vsemu, da se veseli majhnih 
radosti.

In kaj bo delala za prvo- 
mcgske praznike? „En dan 
-  Bela krajina. Precej časa -  
beljenje, pospravljanje. Saj 
to ni treba, da jev  časopisu, 
ne? “

Morda sem jo kdaj prej 
srečal v mestu, poznal je ni
sem. Pol ure izpovedi, če je 
bila ^e tako iskrena, prav 
tako ne pomeni dosti. Po 
vsakem pogovoru z običaj
nim človekom, ki hodi po 
vsakdanjih poteh od doma 
na delo, z dela domov -  sem 
vse bolj prepričan: prav ti, 
na videz „majhni" ljudje, 
gradijo velike uspehe, pre
magujejo najhujše težave.

J. SPLICHAL

NA KRATKO
KOCEVJE -  Učenci osnovne šole bodo danes proslavljali dan OF 

in praznik dela 1. maj.
ČRNOMELJ -  Za danes je sklicana seja občinske skupščine. 

Odborniki bodo razpravljali o proračunu za letošnje leto in o 
sredstvih, kijih bodo namenili vzgoji in izobraževanju.

RIBNICA -  Včeraj je predset^ik Mirko Anzeljc v imenu občinske 
konference SZDL podelil enajstim občanom „Priznanje 0 F “ in sre
brno značko.

KOPRIVNICA -  Pismo sveta koprivniške osnovne Sole o nemo
gočih delovnih pogojih v tej šoli, ki so ga poslali republiški in občin
ski izobraževalni skupnosti ter skupščini, so odbornikom prebrali na 
torkovi seji.

NOVO MESTO -  Včeraj so tu izvedli občinsko tekmovanje ekip 
prve pomoči. *

RIBNICA -  Delegacijo, ki bo podpisala listino o pobratenju z 
Arcevio (Italija), bodo imenovali na današnji seji občinske skupščine 
Ribnica.

KRSKO -  Včeraj je občinska skupščina obravnavala predlog pro
računa za leto 1972 in sprejela smernice za gospodarski razvoj občine, 
v tem obdobju.

Č r n o m e l j  -  včeraj je zasedala občinska konferenca SZDL. 
Ocenjevali so gospodarska gibanja in odločili prejemnike letošnjih 
občinskih priznanj OF.

VELIKA LOKA -  V. nedeljo ob 14. uri se bo začela svečanost ob 
65-letnici PGD Vel. Loka, na kateri bodo društvu izročili nov avto
mobil. Pokrovitelj prireditve je zvezni poslanec Bogdan Osolnik.

RIBNICA -  V petek bodo v veži osnovne šole odprli razstavo del 
akademskega slikarja Marijana Pliberška.

KOCEVJE -  V ponedeljek je obiskalo Kočevje in učence osem
letke okoli 100 Šolarjev iz pobratene občine Dolina pri Trstu. Zvečer 
so imeli skupni kulturni nastop v Seškovem domu, nato pa še sre
čanje učencev in pedagogov iz obeh šol.

KRSKO -  V ponedeljek zvečer je prišel v goste harmonikarski 
orkester Ljubljana-Sen tv id. V domu Svobode je priredil koncert v 
počastitev dneva OF in praznika dela.

KOČEVJE -  V soboto ob 10. uri bodo v Kočevju odprli pre
novljeno štlristezno avtomatsko kegljišče.

V______________________________ /

^DEUIO ODPRTO

market m

D O L E N JK A

Dobro obveščeni 
občani — dobri 
samoupravljavci!

PR ITO K
MORAVE

P L A N I N 
SKO  

J R U -  
ŠTVO

M U Č N I
IZ O E IE K

V IE T N A N h  
SKA 

D EŽELA

PLA N ET

A A L TO
A LV A R

SLABOST

OKRASNO
DREVO

VELI KAŠ

N A J M A N h  
Šl DELEC  

SNOVI

P R E Č E N  

D R O G

V TISK.  
NOVA 

VRSTA

NOVINAR
□ L

N O V A K
VLADO

VODNI
P T I Č

PREGON

M.  IME

DEL
POSODE

JUZ. SAD

ODPRTINA

IN D. NAR 
VODJA

P R E B I 
VALEC
U T I K E

P R E B I 
VALEC

N A Z I V

VLADAR
GLED.
IGRA

TKANINA

U T E Ž N A
M E R A

L A N T A N

GR. 
BOGINJA  
MODROSTI

I Z V I R

B R E Z 
IMNOST

RESINA.
O S I N A

RUSKA 
REKA 

MZLIV V 
BALTIK)

OBSEG

K REPI LO

INGRES
DOMINigUE

GR. MU ZA

NAUK O 
TERAPIJI

POVRŠINA

NASA PRVA 
OBLAST

GR. BOG 
LJUBEZNI

VINSKI
CVET

i z s u š e n a "
STRUGA

C E S A R ,
VLADAR

VRSTA
PTI Č A

MATERIAL

ZVISANI  
T O N ( D l

LEPA
CVETICA

N A Š E
M E S T O

P O S L A -
N E C

ZVEZDNI
U T R IN E K

Z L I T I N A
Ž I V E G A
S R E B R A

R I J E K A

SEV.JADR.
O T O K

O V I R A

GR.
J U N A K

J E Z A

T A N T A L

ITAL.
REŽISER
(CARLO)
iMA_

GLAVNA
VRATA
BOG
GOZDOV

V Z M E T
CELJ.  
PODJETJE

OVENELOST

POGAN

IMETJE

SLOVESNA
OPRAVA

ASTENIČEN
BOLNIK

Z A IM E K

ESTONCI

ZVEZA

N A Š A

ARMADA

KUN
DJORDJE
+  AVSTR.  
DIRKAČ

VSTOP
N ICA

PRIPOVED
NE PESMI

H L O D

P A K I S L
R E K A

D R E 
M A N J E

KUT IN A

SEST.
SVET.
PL I N A

PANČEVO

AFR 
V E L E T O K

GERM.
OREL-

STOPAJ DRSNIC*

T R O P .
P T I C A

ODISEJPI*

SESTA'*'̂ '
j.UOll'

PASTA

PRIMOR.
M .

POJAV OB
m m  ■■

POLMER
S L E S A K

L E O

NASA
R E V I  J A

VRSTA 
ORLA

NAVOJNICA

P O N I 
Ž A N J E

SOPROG

VERA

SLABO.
ZADNJE

V I N O

NAS
PESNIK
(LOJZE)

PETER,
KLEPEC
PREVOZNO
SREDSTVO

G L A S

S V E T I L 
KA NA 

O L J E

KROŽNICE
EGON
TOMC

Prvomajska zabava 
ponujamo 30 nagrad!

Ljubiteljem križank objavljamo malo zabave zo j 
nične dni. Kdor bo do 10. maja 1972 poslal reJen  ̂
križanko, bo sodeloval pri žrebanju, ko bomo r« .] 
delili srečnim sodelavcem 30 lepih nagrad. tjiti 
banju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki L  
bomo dobili po pošti ali osebno najpozneje do ^ 
maja 1972. Na izžrebance čakajo tokrat nosieo 
nagrade:

1. nagrada -  250 din
2. nagrada -  200 din
3. nagrada -  150 din
4. nagrada ~ 100 din
in 26 iepili Icnj^inih daril

. i / f « ' 1
prosimo, da tudi tokrat upoštevajo. ^   ̂

na križanka je hkrati kupon

spodnj

kuverre '̂n’aplšl'te: kVlŽAN̂ ^̂ ^̂  Ne pozabite

Reševalce
zona rešena križanka je hkrati kupon 
pri žrebanju. -  Rešitve pošljite na naslov: 
list, 68001 NOVO MESTO. p. p. 33. V levi spoflni 
kuverte napišite: KRIŽANKA. -  Ne pozabite n*> 
točni naslov, ki moro biti obvezno napisan n 
robu križanke!

P E S N I K


