
NOVO MESTO -  Na današnji 
seji bo občinska skupščina spre
jela več urbanističnih odlokov in 
drugih aktov, s katerimi bo za
ostrila ukrepic v prometu, varst
vu voda itd' Med drugim bodo 
spregovorili tucji o družbenem 
dogovoru za kadrovsko politiko.

RIBNICA -  Danes zvečer 
bodo predvidoma sprejeli delov
ni program TVD Partizan in za
dolžili posamezne funkcionarje 
te organizacije za izvajanje dolo
čenih nalog v zvezi z uresničeva
njem pisma.

KRŠKO — Danes se bodo do
govarjali člani občinske konfe
rence SZDL Krško s predsedniki 
krajevnih organizacij o pripravah 
na 6. republiško konferenco 
SZDL, na proslavo 400-letnice 
kmečkih uporov in o podelitvi 
priznanj OF, ki jih bo dobilo 10 

č občanov.
[ TREBNJE -  Danes dopoldne 
5 bodo odborniki občinske skup- 
t ščine obravnavali zaključne ra- 
i čune delovnih organizacij za mi- 
I nulo leto, odlok o občinskem 

proračiinu in program komunal
ne dejavnosti do leta 1975. Na 
seji bodo izvolili volilno telo za 
volitve poslancev gospodarskega 
zbora skupščine SR Slovenije.

SEVNICA -  Jutri ob 19.30 
gostuje v dvorani TVD Partizan 
gledališče z domačim delom 
„Kastelka“ . Zaradi premajhnega 
odra namreč ne morejo gostova
ti s Hiengovo „Lažno Ivano“ ki 
je na abonmajskem programu.

SENOVO -  Včeraj popoldne 
so tekmovale ekipe prve pomo
či, mladi člani RK iz 8 popolnih 
šol v krški občini. Odzvali se ni
sta le osnovni šoli iz Kostanjevi
ce in Leskovca.

TREBNJE -  Včeraj je bila 
skupščina temeljne izobraževal
ne skupnosti. Obravnavali so po- 

r ročilo in nov fmdnčni načrt ter 
I poročilo delavske univerze.

30. obletnici zgodovinskega zasedanja odposlancev sloven
skega naroda v Kočevju je posvečen 110. redni občni zbor 
Slovenskega zdravniškega društva, ki bo prihodnji teden v 
Novem mestu in na Otočcu. Partizanski saniteti in zgodovini 
zdravstva na Dolenjskem pa so namenjeni tudi današnji DO-

LENJSKI RAZGLEDI, s katerimi pozdravljamo srečanje slo
venskih zdravnikov v naših krajih! — Na sliki: prenos ranjen
ca iz operacijske sobe v p a r tiz a n i bobiišnici Vinica v Ko
čevskem Rogu septembra 1944. (Iz foto^hiva Muzeja 
ljudske revolucije)

Kostanjevica: »Krvave kronike glas«
V Lamutovem likovnem salonu razstava, v domu kulture nastop književnikov In opernih solistov

XVIII. Dolenjski kulturni fe
stival v Kostanjevici se je začel

mm

14. aprila z dvema imenitnima 
dogo^om a v počastitev 400-le
tnice hrvaško-slovenskega pun
ta: v Lamutovem likovnem sa
lonu so odpili slikarsko razsta
vo del s puntarsko vsebino in 
pokazali bibliofilsko izdajo 
„Balad Petriče Kerempuha“ 
hrvaškega književnika Miroslava 
Krleže, v kulturnem domu pa je 
bil literamo-g^asbeni večer, na 
katerem so sodelovali znani slo
venski besedni ustvaijalci in 
operni solisti.

Likovno razstavo, ki so jo našlovi-

Prizor iz Marinčeve komedije ,3rcčka“ , s katero nastopajo člani 
obnovljenega Amaterskega odra iz Brežic. S prikupno igro so se 
uvrstili v spored srečanja gledaliških skupin Posavja. V nedeljo so 
gostovali v Mimi peči, v ponedeljek, 23. aprila, pa jih pričakujejo v 
Dobovi. V okviru posavske revije bodo nastopiU 25. maja v Kosta
njevici, nakar jih čaka več gostovanj v brežiSd in krški občini. 
(Foto: M. Jaranović).

Drevi: fanfare za revijo
Brežice: začetek srečanja gledaliških skupin

Dahes bodo na brežiškem odru ig- 
-ralci DPD Svoboda bratov Milavcev 
Uprizorili komedijo „Naši trije ange- 

S tem se bo začelo I. srečanje 
gledaliških skupin Posavja, ki ^  pri
reja področni odbor Združenja gle
daliških skupin Slovenije. Revija se 
bo v obliki gostovanj „odvrtela" do 
25. aprila. Tako bo že jutri v Kr- 
^em  nastopila senovska Svoboda s 
komedijo „Kam iz zadreg*', 22. apri
la bodo Kapelčani gostovali v Krme
lju z dramo „Sveti plamen“ , 23. 
aprila v Leskovcu dramska skupina 
Slavček z Velike Doline s Finžgarje- 

„Divjim lovcem“ , zadnjega dne 
a ■" 25. aprila -  pa bo brežiški Ama- 
^ terski oder gostoval v Kostanjevici z 

Marinčevo „SreČko“ . Predstave si

FRANCE POPIT 
PRIDE-V SEMIČ

jboto, 21. aprila, bo v i>omiču 
r, ki ga za sekretarje osnovnili 
icij ZK iz črnomaljske, me- 
novomeške in trebanjske ob- 
'reja medobčinski svet ZK za 
to. Govorih bodo o uresni- 

sklepov s podobnih semi- 
na Otočcu in v Semiču. Semi- 

2^ja se bo udeležil tudi predsednik 
;;-K ZKS France Popit in udeležen- 

govoril o predkongresni aktiv
nosti.

bo ogledala posebna republiška žiri
ja, da bi najboljšo skupino morebiti 
predlagala za republiško srečanje v 
Kočevju.

Prirf (Itelji posavskega srečanje so 
ob pomoči sevniške Lisce izdah po
seben gledališki list v 5.000 izvodih. 
Na koncu predstav bodo skupinam 
podelili plaketo, ki jo je izdelal aka
demski kipar in medaljer Vladimir 
Stoviček, ter Linhartove značke.

V začetku tega tedna je 
prevladovalo spremenljivo 
oblačno in hladno vreme z 
občasnimi padavinami. Do 
konca tedna bo še oblačno 
in hladno, možne pa so tudi 
manjše padavine.

li „Krvave kronike glas“ , in umetni
ški večer v kulturnem domu so ob 
Dolenjskem kulturnem festivalu pri
redili: občinska konferenca SZDL iz 
Krškega, Partizanska knjiga iz Lju
bljane in zagrebški Institut za zna
nost o književnosti Liber.

Za razstavo, kjer je 20 znanih slo
venskih in hrvaških likovnih ustvar 
jalcev predstavljenih s po enim de
lom, je Vladimir Malekovič iz Zagre
ba med drugim zapisal: „Plebejski 
punt iz leta 1573 nam, v zgodovin
ski retrospektivi, stopa pred oči kot 
poskus internacionalizacije gospo
darske in politične problematike te
ga južnoslovanskega prostora . . .  
Kresovi, ki so jih uporniki zažigali 
po žumberških, dolenjskih, zagor
skih in štajerskih hribih, so pomenili 
prve plamenčke prebujene ljudske 
zavesti ponižanih in razžaljenih . . .  ‘

Na razstavi, ki bo odprta mesec 
dni, sodelujejo: Janez Bernik, Riko 
Debenjak, Marijan Detoni, Boris Do- 
gan, Francina Dolenec, Željko Hege- 
dušič, Vasilije Jordan, Nives Kavurić 
-  Kurtović, Edo Kovačevič, Ferdo

PORTISCH 
PRIDE V  KOČEVJE

Šahovsko društvo Kočevje se je 
dogovorilo z enim vodilnih šahistov 
na svetu madžarskim velemojstrom 
Portischem, da feo v petek, 27. apri
la, odigral simultanko na 40 deskah 
s kočevskimi šahisti.

F .B .

Kubner, Ivan Lackovič, Ivan Lov
renčič, France Mihelič, Virgilije 
Nevjestič, Željko Senečić, Miljenko 
Stančić, Gabrijel Stupica, Vilim 
Svečnjak, KamUo Tompa in Fedor 
Vaić.

Na celovečernem literarno-glasbe- 
nem večeru so so;d«k)vali književniki 
Peter Levec, Ivan Potrč in Mimi Ma
lenšek, ki so brali odlomke iz svojih 
del, solisti ljubljanske Opere Rajko 
Koritnik, Zlata Ognjanovič in Ladko 
Korošec pa so ob klavirski spremlja
vi pianistke Hubadove zapeli nekaj 
umetnih pesmi in opernih arij.

V ELIK A  RAZSTAVA  
BOŽIDARJA JAKCA

Včeraj zvečer so v Modemi galeri
ji v Ljubljani odprli retrospektivno 
razstavo grafike mojstra Božidarja 
Jakca, na kateri so razstavljena ume
tnikova najboljša dela iz dolgega ob
dobja 1920 -  1973. Pojanski Jak
čevi razstavi v Mariboru bo to ena 
izmed največjih predstavitev zasluž
nega umetnika in enega prvih sodob
nih učiteljev grafike na Slovenskem. 
Obisk razstave, ki bo odprta dalj ča
sa, toplo priporočamo. Obiskoval
cem iz naših krajev, ki so se seznani
li z Jakčevimi deli na njegovih dveh 
zadnjih razstavah v Kostanjevici na 
Krki in v Novem mestu, bo zdaj 
omogočeno, da podrobneje spozna
jo predvsem izreden pomen grafike 
v mojstrovem dolgoletnem ustvarja
nju.

Pozdrav
zdravnikom

Pred 110. občnim zbo
rom slovenskega zdrav
niškega društva na 

Otočcu

čez nekaj dni bo v naši obči
ni, točneje na Otočcu, za vse 
slovenske zdravnike velik dogo
dek, kajti srečali se bodo na 
svojem 110. rednem občnem 
zboru. Srečanje vnaša v naše 
življenje ponosen nemir, ki se 
stopnjuje z vsakim dnem, koli
kor bliže smo 25. aprilu.

Občni zbor bo v svojem 
znanstveno strokovnem delu 
posvečen partizanski saniteti, 
kar ni naključje, temveč skrbno 
izbrana, za ta čas sila aktualna 
tema, saj je precejšen del dejav
nosti naše družbe usmerjen h 
krepitvi splošnega ljudskega od
pora. Izkušnje partizanske sani
tete prav gotovo lahko vedno 
postrežejo z uporabnimi nasveti 
pri današnjih pripravah za mo
rebitni jutrišnji vseljudski od
por.

Upravičeno smo lahko pono
sni, da boste slovenski zdravniki 
zborovali v naši sredini. S svojo 
navzočnostjo nas boste počasti
li, domačo, že tako delavno 
podružnico zdravniškega dru
štva, pa še močneje razgibali.

Iskreno se veselimo vašega 
prihoda. Pridite in spoznajte 
uspehe našega dosedanjega 
skupnega dela na področju go
spodarstva in družbenih dejav
nosti! Z  veseljem vam bomo po
kazali vse, kar vas zanima, pri 
tem pa ne bomo pozabili pou
dariti tudi naših uspehov na 
področju zdravstva.

Pri strokovnem in organiza
cijskem delu občnega zbora 
vam želimo uspešno delo, v ča
su bivanja pa ugodno počutje v 
naši sredini in obilo prijetnih 
vtisov.

Na skorajšnje snidenje na 
Otočcu!

AVGUST AVBAR

predsednik občinske 
skupščine Novo mesto

D B H
NOVOMESTI
JE VAŠA BANKA

PIONIR  
NA POLJSKEM

Pionirjevi gradbinci so minuli 
ponedeljek začeli v Zakopanih 
na Poljskem graditi velik luksu
zni hotel, v katerem bo blizu 
300 sob s 600 ležišči, mnogi 
drugi gostinski prostori in plaval
ni bazen. Na gradbišču bo delalo 
poprečno 150 delavcev, hotel pa 
bo predvidoma dograjen 31. ma
ja prihodnje leto. Pogodbo o 
gradnji je pred nedavnim podpi
sal v Varšavi glavni direktor SGP 
PIONIR Ivan Kočevar s predsta
vniki poslovnega združenja polj
skih turistično-gostinskili organi
zacij ORBIS, predračunska vre
dnost investicije pa znaša 
9,130.000 dolarjev. Več o tem 
na 8. strani.

I
Uresničevanje delavskih ustavnih dopolnil je zdaj v ospredju vseh naših nalog: skoraj 800 delavcev KRKE, tovarne farmacevtsl^ m 
kemičnih izdelkov v Novem mestu, se je prejšni teden zbralo na zbor delovnih ljudi. Razpravljali so o org^ziranju v TOZD in sUeniu, da 
bo nosila njihova temeljna organizacija združenega dela ime ZDRAVILA. — V Kiki so bili medtem tudi v drugih enotah ^d o b m  zbon, 
na katerih so se odločili za TOZD KOZMETIKA, ZDRAVILIŠČA in ISIS, hkrati pa so povsod razpravljali o samoupravnih sporazumih. 
(Foto: S. Mikulan)



tedenski
mozaik

v  Franciji so včeraj pokopali 
znamenitega španskega slikarja 
Pabla Picassa (glej sliko na tej 
strani!). Posebnih slovesnosti 
se je udeležilo le nekaj najbliž
jih svojcev in prijateljev, s če
mer so izpolnili zadnjo željo 
velikega umetnika, naj se njegov 
pogreb ne spremeni v hrupno 
prireditev desettisočev. Medtem 
pa še vedno ni jasno, kaj bo z 
zapuščino. Po nekaterih novi
cah naj bi dobil večino slik 
znani pariški muzej Louvre, 
vendar pa je slišati tudi dru
gačna mnenja. Za zdaj o tem 
niso sporočili še nič dokonč
nega in uradnem. .

Medtem pa poskušajo v 
Združenih državah-Amerike iz
vesti nekaj, kar naj bi prisililo 
mesarje in proizvajalce mesnih 
izdelkov, da znižajo čedalje bolj 
visoke cene: zavzemajo se nam
reč za brezmesne dneve in celo 
tedne. Toda videti je, da neka
teri nikakor nimajo dovolj volje 
za kaj takega, saj se nočejo (ali 
pa ne morejo) odpovedati svo
jemu vsakodnevnemu zrezku. 
Akcija zato napreduje z bolj 
mešanimi uspehi. . .

Italijanska policija pa skuša 
izkoreniniti neke čisto drugač
ne navade: pregnati namreč 
znano sicilijansko mafijo. Ta 
teden so v južnem delu države 
aretirali okoli trideset pripad
nikov mafije pod obtožbo, da 
so se ukvarjali z izsiljevanjem, 
podkupninami, grožnjami, go
ljufijami in drugimi kaznivimi 
dejanji. Vendar pa menijo, da 
bo imel tožilec veliko dela pred- 
no bo uspel dokazati vse ob
tožbe: več prič je namreč že 
'zjavilo, da ne bo pričalo pred 
odiščem. .. maščevanje mafij- 

,kih banditov seže daleč in tega 
se najbrž zavedajo. . .

Novica, ki vzbuja začudenje, 
pa je prišla iz Ugande. Pred
sednik Idi Amin je namreč na
povedal, da bo Uganda začela 
ustanavljati svojo mornarico. Za 
tiste, ki se čudijo, kaj bi bilo v 
tem čudnega, je treba pojasniti, 
da pač ta vzdhono afriška drža
va namreč -  nima morja. Ima 
le jezero (bolje rečeno del je
zera), toda n i znano, kaj naj bi 
tam počeli rušilci, ki jih kanijo 
kup iti. . .  megalomanstvo ali 
preveč denarja...?

Križ čez stare grehe
Ustrezna samoupravno kontrolo tudi nad denar

jem naših podjetij in predstavništev v tujini!

v  zadnjem obdobju je čutiti izredne družbene napore, da bi 
odtujena sredstva v čim večji meri in čimprej vrnili gospodarstvu. 
Menimo, da bodo posebni napori potrebni za ureditev razmerij na 
tistem področju, kjer je denar delovnim ljudem najbolj odtujen. 
Gre za sredstva naših podjetij in predstavništev v tujini.

Tu je možnost samoupravne 
družbene kontrole nad f^anč- 
nim poslovanjem najskrom- 
nejša, vendar ta trditev velja 
predvsem za razne trgovske in 
podobne posle, kjer so bile mal-

TELEGRAMI 
RIM -  Italijanski premier Giulio 

Andreotti je dopotoval na obisk v 
ZDA, od tam pa pojde na Japonsko. 
V delegaciji so še trije ugledni go
spodarski strokovnjaki, kar daje 

I sklepati na kaj se bodo osredotočili 
I v pogovorih.

NICA -  Slavni filmski umetnik 
Charlie Chaplin je v ponedeljek pro
slavil 85. rojstni dan v nekem leto
višču blizu Nice, kjer je na počit
nicah z ženo in petimi otroki.

TOKIO -  Japonski tednik .J a 
pan Chronicle“ je objavil v zadnji 
številki izpod peresa imiverzitetnega 
profesorja dr. Sigera Kidaa prispe- 

• vek o nedavno objavljeni Titovi 
biografiji, ki je na Japonskem izšla 
pod naslovom „Titova biografija — 
jugoslovanska pot v socializem**.

NEW YORK — Egiptovski zuna
nji minister Mohamed el Zajat se je 
sešel z generalnim sekretarjem OZN 
Kurtom Waldheimom in se z njim 
pogovarjal o položaju na Bližnjem 
vzhodu.

verzacije najpogostejše. Tega pa 
ne bi mogli trditi za proizvodna 
podjetja, ki jih organiziramo s 
tujimi partneiji, prav tako so 
pomanjkljivosti veliko redkejše 
pri opravljanju investicijskih del 
v tmini.

Zal moramo ugotoviti, da da
nes pravzaprav nihče natanko 
ne ve, koliko deviz je v teh ju 
goslovanskih podjetjih v tujini. 
Nekateri ocenjujejo, da gre pri
bližno za milijardo do milijarde 
in pol dolarjev. Napačno bi bilo 
misliti, da je ta denar namenjen 
samo za špekuliranje. Vendar 
moramo upoštevati, da je v Ju
goslaviji registriranfli za zuna
njetrgovinske posle kar okrbg 
1400 podjetij, da imamo v tu

jini 308 naših podjetij in pred
stavništev ter mešanih podjetij, 
od tega 234 v Evropi, 39 v 
Ameriki, 24 v Afriki, 10 v Aziji 
in v Avstraliji eno podjetje. Ob 
teh številkah je seveda razum
ljivo, da so možnosti za razna 
izigravanja predpisov j^redvsem 
v Zahodni Evropi velika in to so 
nekateri izkoristili.

To je fotografija gradu Vauvenai^ues pri mestu Aix-en Provence, kjer so na njegovo željo pokopali 
španskega, vendar v Franciji živečega slikarja Pabla Picassa. Slikar je grad (zgrajen v šestnajstem 
stoktju) kupil leta 1958. Francoma vlada je izdala za pogreb v tem gradu posebno dovoljenje. 
Zanimivo pa je, da v zadnjih nekaj letih Picasso ^ loh  ni živel v tem gradu, ker se je porekel z 
lokalnimi oblastmi zaradi pravice uporabe vode iz bližnjega potoka. |

(Iz zadnjega PA^TJHE)]

— Tole bo njegovo 
in kitometrine.

edino službeno potovanje brez dnevnic

Zato čakajo tu družbe še za
htevne naloge. Upoštevati mo
ramo namreč, da smo šele lani, 
torej desetletje za tem, ko smo 
dovolili ustanavljati naša pod
jetja in predstavništva v tujini, 
prejeli tudi zakon, ki ureja nji
hov položaj. Zdaj je natanko 
določeno, da morajo g o v e 
darske organizacije v svojih 
knjigah posebej izkazovati ma
terialno finančne odnose glede 
poslovanja podjetij v tujini itd.

Za v prihodnje pa je treba 
vsaki z^ tev i za ustanovitev 
podjetja v tujini priložiti ustre
zen sklep samoupravnih orga
nov, predlog statuta o organiza
ciji in poslovanju podjetja v 
tujini, gospodarsko pravne 
predpise države, v kateri naj bi 
bilo podjetje ustanovljeno,kak
šen odstotek dobička bo pre
nesen v Jugoslavijo, kako se 
bodo vračala vložena sredstva 
itd.

Vse to pomeni, da moramo 
počistiti stare nepravilnosti in 
napake, skratka, narediti križ 
čez stare grehe, pa bodo vna
prej posli teh podjetij v redu 
potekali. To pa je zelo zahtevna 
naloga.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled
Dogovor glede politike in usklajenosti cen 

na našem trgu je pri nas že dolgo eden pe
rečih kamnov gotike — saj se v ustreznem 
medrepubliškem komiteju o tem dogovarjajo 
in dogovarjajo, pa še niso prišli do konca. 
No, kot sedaj napovedujejo, naj bi ta med
republiški DRUŽBENI DOGOVOR vendarle 
sprejeli in podpisali do konca aprila, vendar 
še ni zanesljivo, če bo res tako. Ta dogovor 
bi namreč morali sprejeti že prejšnji mesec, 
pa ga niso — tako da lahko v najboljšem pri
meru računamo, da bo dogovor glede POLI
TIKE CEN pokazal svojo veljavo šele v letoš
njem dmgem polletju.

Že sedanje gradivo, ki je o tem pr^rav- 
Ijeno, pa vzbuja nekatere pomisleke. Tako 
npr. v zveznih sindikatih precej kritično oce
njujejo sedanji operativni osnutek družbe
nega dogovora o cenah — češ da le-ta precej 
odstopa od začrtanih postavk v sprejeti RE
SOLUCIJI O EKONOMSKI POLITIKI, po
sebno v pogledu naraščanja življenj^ih 
stroškov. Po omenjeni resoluciji se letošnji 
življenjski stroški ne bi smeli več kot za 8 % 
povečati v primerjavi z lanskimi — vse pa 
kaže, da se bodo po prejetju dogovora o 
letošnji politiki cen povečali kar za 14,6 od
stotkov. V resoluciji smo tudi prejeli na
čelo, da se letos cene ne bi smele (seveda 
na^loh) povečati več kot za 8 %, po novem 
pa lahko računamo s povečanjem cen za 
10,2 odstotka.

Ta vprašanja najbolj izpodkopujejo uresni 
čevanje naše STABILIZACIJSKE POLI 
TIKE, n jnijo v sindikatih, pri čemer opo 
zarjaio na to, da so se letos (v prvem četrt 
letju) pri nas življenjski stroški že povečali 
kar za 20 %, kar je — če izvzamemo leto 
1965 — pač najhujša podražitev življenja vse 
od osvoboditve dalje. In ne smemo pozabiti, 
da se je to zgodilo v sedanjem obdobju — ko 
so cene vsaj formalno zamrznjene!

Vsakršno posamično urejanje cen — brez 
upoštevanja celovitosti tega ključnega vpra
šanja — je kajpak šepajoča rešitev, ki ne vodi 
do nikakršnih trajnejših ciljev, ki ne vodi do 
resnične stabilizacije gospodarstva. To so

npr. opozorili prejšnji teden (v torek) tudi 
na službi za KMETIJSTVO IN GOZDAR
STVO pri republiški gospodarski zbornici, 
kjer so ocenili, da sedanji sklep o enotnih 
ODKUPNIH CENAH za živino velja samo 
kot začasna rešitev — dokler pač ne bo vpra
šanje cen pri nas rešeno na^loh. Zato tudi

V zvezni skupščini, ki je zasedala prejšnji 
teden (v četrtek in petek), so poslanci treh 
zborov obravnavali predlagani „paket“ za
konov o združenem delu — ki naj bi jih za
časno sprejeli, dokler ne. bo pripravljen in 

rejet celovit sistemski zakon O ZDRU- 
ENEM DELU. Eden med predlaganimi no

ta sporazum velja samo do konca letošnjega vimi zakoni je poslance še' posebno spod 
poUetja (klavniška predelava industrije naj bi budil k razpravi -  v njem so namreč dolo- 
V tem predhodnem obdobju zagotavljala rej- q ustanavljanju delovnih organizacij, 
cem živine odkupne cene od 14,4 din za naj- tistih, ki jih lahko ustanavljajo OBČANI, da 
boljšo junetino do 9,5 din za kg govedine 5j ^  zagotovili ustavno pravico do dela. Po

slanci zvezne skupščine so slednjič sprejeli 
posebno dopolnilo tega zakona (sprva so se 
zato ogrevali samo poslanci družbeno-poli- 
tičnega zbora skupščine), po katerem naj bi 
ODPRAVILI to možnost; sodili so pač, da 
so že dosedanje izkušnje, ki jih imamo v po
gledu ustanavljanja (in poslovanja) tako ime
novanih „podjetij skupine občanov“, dovolj 
slabe, da takšnih „GG-podjetij“ , kot jih ime
nujejo na jugu države, nikako ne bi smeli več 
dovoliti.

Kritična 
vprašanja cen

druge vrste, pri teletih naj bi bila ta cena do 
23 din kilogram itd.).

Konec prejšnjega tedna (minuli teden) je 
zasedal CK ZKS, ki je obravnaval in sprejel 
poročilo za bUžnjo IV. konferenco ZKS. To 
poročilo zajema obdobje dejavnosti sloven
skih komunistov od predlan^ega novembra 
dalje — in to je bilo zares obdobje ZA
OSTRENEGA BOJA ZKS, saj je pomenilo 
nadaljnji obračun razrednega boja proti 
tehnobirokratskim silam,ki so želele shraniti 
doseženo stopnjo vpliva na razpolaganja s 
PRESEŽNO VREDNOSTJO in želele 
UTRDITI svojo oblast. V boj so posegle 
dmžbene revolucionarne sile — predvsem v 
Zvezi komunistov — ki so se zlasti z USTAV
NO REFORMO zavzemale za utrditev obla
sti delavskega razreda. Vse to bodo vpra
šanja, ki bodo na dnevnem redu razprav na 
bližnji konferenci ZKS, pa bodo po celo
vitem poročilu vsekakor našla svoj širši od
mev.

V republiškem zboru sk>venske skupščine, k ije  
zasedal prejšnji teden (v ffedo), so obravnavjili več 
zakonskih predlogov oziroma osnuktov -  med 
drugim so sprejeli predlagani OSNUTEK ZAKONA 
O ZASEBNIH OBRTNIKIH in njihovi dejavnosti. 
Zakonski predbg o tem bo izvršni svet pripravil že 
do konca maja, tako da lahko računamo, aa bomo 
ob polletju ta pomembni sistemski zakon že začeli 
uveljavljati.

Ob tem še povejmo, da so v republiški skupščini 
sprdeli zakonsko spremembo glede obdavčitve pri 
PRODAJI AVTOMOBILOV — poslej bodo avto
mobili domače proizvodnje v prodaji nekoliko ce
nejši, saj so jim sedaj nekoliko zmanjšali stopnjo 
prometnega davka. Ta ukrep pa kajpak ne veUa za 
prodajo uvoženih avtomobilov tuje proizvodnje.

Po najnovejših statističnih podatkih se je indu
strijska proizvodnja v Sk)veniji v prejšnjem mesecu 
kar lepo razdala: marca smo NAREDILI VEC in 
sicer za 9,1 % v primerjavi z letošnjim februarjem 
-  v primerjavi z lanskim marcem pa za 5,8 % več. 
Zanimivi so še podatki o plačanih računih v Šte
ven iji v marcu: 19 % delovnih oiganizacij se je o 
tem izrazilo pohvalno, v 63 % detovnih oiganizacij 
pa je stanje računov slabo, kar v 18 odstotkih pa 
kritično. Življenjski stro? • ‘■o se marca v Sloveniji 
povečali za 0,9% v p.ime' 'v i s februarjem -  v 
tem času so sc po vsej državi povečali življenjski 
stroški za 0,6 odstotka.

tedenski zunanjepolitični pregled
Prvi uradni obisk kakega 

predsednika nemške vlade v Ju
goslaviji je bil že dalj časa v sre
dišču pozornosti jugoslovanske 
javnosti in v trenutku, ko se 
obisk komaj dobro začenja, je 
ta pozornost samo še narava.

DOBRI ODNOSI: izmed
vsega, kar je mogoče in potreb
no povedati ob pravkar (v pone
deljek ob 11.30 na surčinskem 
letališču pri Beogradu) začetem 
uradnem obisku kanclerja Zvez
ne republike Willyja Brandta v 
Jugoslaviji, je nemara prav dej
stvo, da obisk sam dovolj zgo
vorno priča o obojestransko do
brih odnosih med dvema drža
vama. Če tega ne bi bilo, bi bil 
obisk komaj možen, v nobenem 
primeru pa deležen tako zelo iz
jemnega zanimanja.

Državnik Willy Brandt, s ka
terim je imel predsednik zvez
nega izvršnega sveta Djemal Bi- 
jedić tudi že prve uradne pogo
vore, predstavlja izjemno oseb
nost na mednarodni sceni in 
najl>rž je to tisto, kar daje nje
govemu obisku izrazit mik. Po
govori med obema delegacijama 
namreč ne bodo zadevali ob 
mnogo nerešenih vprašanj, mar
več bodo predvsem skušali se
daj dobre odnose in sodelovanje 
še poglobiti.

Tako ugoden in za obe strani 
koristen razvoj dobrega sodelo
vanja beležita obe državi v zad
njih petih letih — po vnovični 
navezavi diplomatddh odnosov, 
prekinjenih polnih deset let. 
Diplomatske odnose je Zvezna 
republika Nemčija pretrgala 
pred petnajstimi leti zato, ker je 
Beograd priznal Nemško demo
kratično republiko.

Prav dejstvo, da se je Bonn 
pred petimi leti znova odločil 
za navezavo diplomatskih sti
kov, priča po svoje o razvoju ne 
samo mednarodnega položaja, 
marveč tudi nemških pogledov 
na svet in dogajanja v njem.

Willy Brandt, ki je dobil za 
svoja mirovna prizadevanja med 
drugim tudi Nobelovo nagrado, 
je tvorec tiste nemške politike 
(imenovane tudi vzhodna), ki 
teži za popuščanjem napetosti v 
Evropi in k miroljubnemu sode
lovanju sicer različnih (po druž
beni ureditvi) partnerjev.

Čeprav sam izjavlja, da je 
mesto Zvezne republike Nem
čije na Zahodu in da bo tam 
tudi ostala, pa Willy Brandt v 
tem ne vidi nikakršnih ovir za 
dobro sodelovanje z vsemi, ki 
niso tam in ne sodijo tja, so pa 
pripravljeni delati v prki stvari 
miru.

Ob tako istovetnih pogledih 
obeh držav je tudi še sicer pre
cej stičnih točk, ki nas povezu
jejo. Več kot pol milijona jugo
slovanskih delavcev, ki so za
časno na delu v Zvezni repu
bliki Nemčiji in poldrug milijon 
zahodnonemških turistov, ki 
prihajajo k nam na letne do
puste -  to je tudi ena iz nespor
nih stičnic, ki razen izrazito 
materialnih koristi eni in drugi

strani prispeva pomemben deleži 
k boljšemu poznavanju Ijud-j 
stev dveh držav. j

Skoraj gotovo je nemogoč^^ 
ob pregledu, pa čeprav bežnem,> 
odnosov mimo zelo razvite bla
govne menjave. Tu lahko z za*^ 
dovoljstvom ugotavljamo, da je [ ’ 
jugoslovanska plačilna bilanca z 
Zvezno republiko Nemčijo za-’ 
beležila lani precej visok pre
sežek, medtem ko je bila, de
nimo, leta 1968 v izrazitem de- 

^ c i t u .
Toda čeprav veljajo odnosi 

med obema državama za dobre 
in ugodno se razvijajoče, pa jel 
vmes tudi še nekaj, na srečo; 
redkih, vprašanj, ki še niso obo
jestransko zadovoljivo urejena.

Obisk

To velja za izplačilo odškod
nine za dcodo, ki jo je med dru
go svetovno vojno povzročil na
cizem v Jugoslaviji. O tem sta se 
obe strani doslej že večkrat po-^^ 
govaijali, vendar pa nista mogli': 
najti skupnega jezika. Pogovori 
Willyja Brandta z Djemalom Bi- 
jedićem bodo dobrodošla pri
ložnost, da se nejaaiosti glede 
tega v največji možni meri raz
jasnijo. Sodeč po pripravlje-: 
nosti obeh strani, je na mestu 
vsaj zmeren optimizem.

Kanclerja zvezne republike 
Nemčije, ki je na obisk dopoto
val s 'svojo soprogo Rut (ki je 
Norvežarika) in desetletnim si
nom Mathiasom, bo prejel na 
Brionih tudi predsednik SFRJ 
Josip Broz Tito.

Po končanem štiridnevnem 
uradnem obisku se bodo gostje 
iz Zvezne republike Nemčije za
držali v Jugoslaviji še nekaj dni 
na privatnem oddihu.

TELEGRAMI
PARIZ -  Avstralski državni to

žilec Lionel Murphy je dopotoval v 
Pariz, da bi francosko vlado obvestil 
o nasprotovanju Avstralije k pred
videnim jedrskim poskusom na Pa
cifiku. „Storil bom, kar je v moji 
moči, in povedal francoskim mini
strom, naj Francija ne ogroža naše 
suverenosti z radioaktivnimi delci, 
je dejal Murphy. T

WASHINGTON — Generalni se
kretar CK KP SZ Leonid Brežnjev 
bo konec junija obiskal ZDA. Tako 
je izjavil Nixonov posebni svetovalec 
Hcnry Kissinger.

HONOLULU -  Predstavnik atiie- 
rii^Cfia vojaškega poveljstva na I*a- 
cifiku je sporočil nocoj, da sp^^iK- 
riški bombniki obnovili opcrs“ “  
nad Laosom. Rečeno je, da 
iiovlli te operacije na zahtevo' 
Ijevske vlade Laosa. Ameriški 
niki so preneiiali napadati 
ozemlje 23. februarja. * ’ .
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ZŠAM Kočevje se vsako leto na občnem zboru 
spomni svojega nekdanjega tovariša Mirica 
Debeljaka iz Slovenske vasi pri Kočevju, ki ga je 
eksplozija cisterne pred sedmimi leti priklenila 
na invalidski voziček. Letos so mu prinesli spo
minsko darilo in priznanje. (Foto: F. Brus)

Suhorobaiji so v soboto bogato založili tržmco 
v Brežicah. Kot pomladne lastovke so, ki pri
hajajo v mesto leto za letom. Z njimi pa tudi 
lončaiji. Tokrat je nad stojnicami zavijal mrzel 
veter, zato bi domače branje\ice lahko prešteli 
na prste. (Foto: J. Teppey)

Ker je BETI v Metliki izrazito ženski kolektiv, 
so v podjetju že pred leti ustanovili svoj frizer
ski salon. Lokal je bil lani tudi preno\djen in je 
zdaj med najlepšimi v Metliki. Strank ne manj- 
kn

(Foto: R. Bačer)

Na pionirskem kolesarskem tekmovanju za lju
bljansko območje 14. aprila je v skupini mlajših 
pioniijev zasedla prvo mesto ekipa iz Kočevja, 
med posamezniki pa Jure Podržaj iz Kočevja.

(Foto: Jože Primc)

TERJAJO ODGOVOR

Zvezni izvršni svet bi moral 
odkrito in jasno povedati jugo
slovanski javnosti, zakaj odlašajo 
z medrepubliškim sporazumom 
o dolgoročni razvojni politiki 
n ^ g a  kmetijstva. V našem kme
tijstvu smo zaradi pomanjkljivih 
sistemskih rešitev prišli v nesmi- 
selen položaj. Majhen, vendar 
dovolj slikovit primer tega je ce
na domačih jabolk in uvoženih 
banan. Jabolka stanejo 8 din ki
logram, banane pa le 6. Tako pi
šejo PRIMORSKE NOVICE.

Med kandidati 30 odstotkov žensk!

DRAŽJI BENCIN?

Na nedavni seji komiteja za pro
met pri izvršnem svetu SR Slovenije 
so obravnavali predlog o povečanju 
cen pogonskega goriva, in sicer pri 
bencinu za 20 par ter pri plinskem 
olju za 60 par. Denar, ki bi ga dobili 
od podražitve, bi namensko porabili 
za ceste. Komite je soglašal s tem 
predlogom, ko je ugotovil, da repu
bliški skupnosti za ceste primanjku
je približno 1.400 milijonov dinar
jev, če hoče uresničiti progrart naj
nujnejših cestnih del v letih od 1973 
do 1975. S podražitvijo nafte želijo 
povečati tudi konkurenčno sposob
nost železnic.

• • v

o ej m IS ca
NOVO MESTO: ker je bil isti dan 

v Škocjanu, je bil novomeški 
m ^ j  živahen kot običajno. Napro
daj je bilo 305 prašičev, starih do 3 
mesece, in 46 starejših. Prvi so bili 
^  360 do 450 din, drugi pa po 460 
do 620 dinarjev. Skupaj je bilo pro
danih 289 živali.

BREŽICE: ponudba je bila to 
krat dokaj velika, saj je bilo na sej
mu v prodaji 562 živali, od tega ve
čina starih do 3 mesece. Prodanih 
jih je bilo 497. Do 3 mesece stari 
pujski so veljali do 26 din, starejši 
pa od 14 do 15 din kilogram žive 
teže.

Da je premalo žensk na odgo
vornejših mestih v družbeno
političnih organizacijah, v dru
štvu in v raznih samoupravnih 
organih, ugotavljajo zadnje čase 
vsi zapovrstjo. Da je delež žena 
v upravljanju očitno neustrezen 
glede na njihov delež med zapo
slenimi, je neizpodbitno dejst
vo.

Republiška konferenca So
cialistične zveze je sprejela do-

Število zaposlenih žensk se 
veča, njihov delež v javnem živ
ljenju pa manjša

govor, naj bi bilo med evidenti
ranimi kandidati za nove funk
cije vsaj 30 odstotkov žensk. V 
tem trenutku se je konferenca 
za družbeno aktivnost žensk na 
terenu znašla v neprijetnem po
ložaju, kajti imela bi priložnost 
več predlagati, ni pa podatkov 
o ženah, ki zdaj aktivno delajo 
v javnem življenju in ki imajo

spioh voljo in zmožnost posve
titi se družbenopolitičnemu 

Ker je nujno zbrati podatke 
o družbeno aktivnih ženah, je 
Konferenca za družbeno aktiv
nost žensk preko SociaUstične 
zveze razposlala v delovne in 
družbeno-politične organizacije 
popisne liste, kamor bo treba 
vpisati nekaj podatkov o tovari
šicah — funkcionarkah. Ne gre 
torej za p(^is nad popisom, 
temveč za družbeno zelo korist
no stvar. Po več letih premora v 
organiziranem javnem delova
nju žena bo to prva in tako re
koč nova evidenca o družbeno 
aktivnih tovarišicah. Odveč bi 
bile tudi pripombe, da si je po
pis nekdo izmislil, ki je plačan 
in nima kaj delati, saj konferen
ca za družbeno aktivnost žensk 
dela na prostovoljni osnovi in 
njene članice, večinoma zapo
slene, žrtvujejo svoj skopo od
merjeni prosti čas za družbeno 
delovanje.

R.B.

lenjska še velik odstotek kmečkih 
Hudi. Na prvem mestu je občina 
Črnomelj, ki jih je ob popisu imela 
še 6.720 ali 39,2 odst., druga je bila 
občina Trebnje s 6.482 kmeti ali
37,9 odst., tretja občina Brežice z 
9.342 ali 37,6 odst.. Četrta Metlika 
z 2.561 ali 35,9 odst., peta občina 
Krško z 8.121 ali 30,9 odst., šesta 
Sevnica s 5.415 ali 28,8 odst., sed
mo Novo mesto s 14.236 ali 28,4 
odst., osma Ribnica s 3.001 ali 25,4 
odst. in deveta občina Kočevje z 
2.350 kmečkimi ljudmi aU 13,8 
odst. vseh občanov.

Torej so še vse dolenjske občine, 
z izjemo Kočevja, po odstotku 
kmečkega prebivalstva nad republi
škim povprečjem. Zanimivi so tudi 
podatki iz industrijskih središč, ki 
pravijo, da ima na primer Celje le še
8.4 odst. kmetov, Hrastnik 2,8 Izola
6.4 Jesenice 2,3, Kranj 9,8, Maribor 
9, Piran 8,7, Trbovlje 2,0, Velenje 
8,6, Radovljica 8,8, Ljubljana- 
center pa le 0,4 odstotkov kmetov.

R .K .

tem, da ne bodo mogle prepričati 
zvezne vlade o nujnosti podražitve 
naftnih derivatov. Drujgo vprašanje 
pa je, če je to res pravi izhod. Podra
žitev izdelkov, na primer nafte, ki 
jih vsakdo vkalkulira v svoje stroŠce, 
je zelo občutljiva. Začno se verižne 
podražitve, pravi plaz, ki potegne 
vse za seboj. Vsakdo najde opraviči
lo za svojo podražitev in s tem je 
konec ustaljenosti v gospodarstvu.

Sicer pa so te stvari tako znane in 
jasne, da tisti, ki odločajo, ne potre
bujejo naših nasvetov. Upajmo. M. L.

Kmetijski nasveti

Spopad s pirnico
Pirnica, trdoživa, malovredna trava je „strah in trepet“ njiv, 

pa tudi travnikov ina pašnikov. Štejemo jo med plevel. Živina jo 
nerada žre, ker je po površini listov in stebel močno dlakava, 
razen tega pa hitro ostari in otrdi ter jo zato preganjamo tudi s 
travnatega sveta.

Kar je slabo, je ponavadi trdoživo in odporno. Kopriva ne 
pozebe, pirnica pa se s svojimi podzemnimi koreninami, živi- 
cami, kaj naglo čezmerno namnoži in razšiti, in da je mera 
polna: prav pirnica je zelo odporna proti herbicidom, snovem, 
ki ubijajo plevele, pri življenju pa pustijo kmetijske rastline.

V poljedelstvu je znan herbicid simazin, nestrupen pripravek, 
ki deluje na enokalične in dvokalične plevele, slabše pa 
učinkuje na pirnico, slak in preslico, torej na rastline, ki imajo 
globoke in razvejane korenine. Pomagamo si tako, da namesto 
običajnih ^3 do 4 kg simazina uporabljamo na močno 
zapleveljenih njivah po 10 do 15 kg simazina na hektar ter ga z 
obdelavo vnesemo v globlje plasti zemlje. Na taki njivi smemo 
sejati potem samo koruzo, ker bi druge poljščine šle po zlu. 
Pripravek uporabljamo že jeseni.

Učinkovitejši so pripravki, narejeni na osnovi trikloracetata, s 
katerimi zatiramo pirnico jeseni, ko zemljo plitvo preoijemo, 
spravimo na površje njene poganjke ter jih poškropimo.

Zanimiva so nova odkritja o zatiranju pirnice na travnatem 
svetu. Znano je, da pirnica izpodriva druge'rastline, zato jo je 
treba omejiti v rasti. Najbolj je občutljiva v času, ko kopiči 
hrano v svojih živicah. To je čas njenega bilčenja. Ce jo v tistem 
trenutku popase živina ali pokosi kosa, si ne more več opomoči. 
Duši jo tudi gosta trava, ki nastane, če pravilno rabimo travnato 
rušo. Intenzivna paša ali štiri do petkratna košnja, zraven tega 
pa še pravilno gnojenje v obliki večkratnega zmernega dodajanja 
gnojil, to je poguba za pirnico, to nevarno, odporno in nadležno 
plevelno rastlino.

Inž: M. L.
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• Kmet: nekmet. Vse naše obči
ne, razen kočevske, nad repu
bliškim povprečjem

Kmečka Dolenjska
Popis prebivalstva je postregel z 

zanimivimi številkami, koliko je še 
kmečkih ljudi pri nas. V vsej Slove
niji seje odstotek zmanjšal na 20,44 
in trenutno so samo še štiri občine, 
ki imajo nad polovico kmečkega 
prebivalstva: Lendava, Murska So
bota, Lenart in Ormož.

Popis je tudi pokazal' da ima Do

Nafta, ,Jcri“ naše dobe

Nafta grozi
Komaj se je pomirila huda kri, že 

rožljajo z novo podražitvijo. Kot po
roča „Gospodarski vestnik“ , se nam 
obeta veijetno že kmalu (in zagoto
vo) nova podražitev naftnih deriva
tov, med njimi seve tudi bencina.

Upravičenosti tega ukrepa ne bo 
težko utemeljiti, zlasti ker prihaja 
dobesedno iz tujine in je zato zunaj 
naše moči. Organizacija držav izvoz
nic nafte, ki jo poznamo pod krati
co OPEC, je že objavila 10-odstotno 
podražitev nafte, češ da lanske po
dražitve niso bile zadostne. Tej sku
pini držav, ki imajo monopol nad 
nafto, bo težko kaj ugovarjati.

Ker naše rafinerije nafte, kot za- 
tijujejo, nimajo več notranjih rezerv 
in že prosijo za pomoč pri kritju iz
gub, skorada ni mogoče dvomiti o

Zdravko Petan: Bo treba zavi
rati delovno storilnost?

Kaznovati pridne
Narobe svet? Povsod tajnamo 

nad našo majhno delovno storilnost
jo, slovenski konfekcionarji pa ima
jo preglavice -  zaradi prevelike pro
duktivnosti.

„Prišli smo do tega,“ pravi direk
tor novomeškega Laboda Zdravko 
Petan, „da bo treba produktivnost 
zavirati, ker bomo morah sicer pla
čevati davek od dohodka, če bomo 
hoteli zaposlene nagrajevati tako, 
kot s svojim delom-zaslužijo." Ka
kih 70 odstotkov slovenskih kon- 
fekcionarjev je že ,prignalo* delovno 
storilnost na evropsko raven; da bi 
to tudi ustrezno nagrajevaU, jih ute
snjuje družbeni dogovor o osebnih 
dohodkih.

Z družbenim posegom v delitev, 
ki je bil ob naraščajočih neupraviče
nih socialnih razhkah nujen, smo to 
rej trčiU v temeljno načelo „debtev 
po delu“ in s tem ob spodbudo, ki 
žene k večjim dosežkom. Ce bodo 
družbeni dogovori omejevah storil
nost in se uveljaviU predvs5Tn kot 
„pravični plačilni razredi“ , bodo’ 
zgreših svoj pravi namen.

Opozorilo, kakršno je prišlo iz 
Laboda, že prej pa iz Plamena in še 
nekaterih slovenskih podjetij, sili k 
razmišljanju -  in k izpopolnjevanju 
ter prilagajanju dogovorov o delitvi.

M. L.
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Ne iščite preživelih poti, 
centralizacije ustvarjenega 
dohodka in ponovne razpo- 
delitve, saj v tem ni logike. 
Pomagajte krčiti novo pot 
urejanja družbenih zadev, ki 
ne pelje prek proračuna in 
ki ne potrebuje državnega 
vtikanja in razsojanja. . .

Brez ovinkarjenja je tako 
odgovoril Andrej Marinc, 
predsednik republiškega iz
vršnega sveta, predstavni
kom novomeške občine, ko 
so mu razlagali problem No
vega mesta in novomeške 
občine in menili, naj bi po
magala širša družbena skup
nost, ker „smo med razviti
mi, vendar z mnogimi odpr
timi vprašanji*'.

Nobenih obljub ne lepih 
besedi, samo trdna razvojna 
usmeritev, ki pelje prek sa
moupravnega interesnega 
združevanja lastnih sil, ki 
dosledno upošteva odvisnost 
želja od možnosti, ki ne kli
če na pomoč državo ali laž
no solidarnost, ki spoštuje 
nagrajevanje po' delu in dru
ga temeljna socialistična na-

Preživele poti

čela in ki postavlja v ospred
je ustvarjalno proizvodno 
delo, ne napuhlo posredništ
vo, trgovstvo, lakajstvo.

Za to pot smo se odločili, 
ker po starem ni šlo več. Čas 
je prerasel administrativni 
način urejanja družbenih za
dev, prerasel je izvajanje 
oblasti v imenu delavskega 
razreda, nevzdržno je posta 
lo, da nekdo tretji razpolaga 
s tistim, kar je ustvaril delov
ni človek. Sicer se ne bi mo
glo zgoditi, da smo v temelj
ni gospodarski panogi, indu
strijo in kmetijstvo, zadnja 
leta vlagali tako malo in se 
šli nekak novi merkantili- 
zem, ki je stavil vse upe v 
trgovino, turizem, obrtništ
vo.

Da bo proizvodnemu delu 
ostalo več dohodka, tega 
trenutno sicer še ni čutiti. 
„ Važno je, “ je naglasil An
drej Marinc, „da so se tokovi 
(trendi) že obrnili in da pe
ljejo v_ take družbene odno
se, v katerih bo samo delo 
imelo čast in oblast. “

To uresničiti je globlji 
smisel naše revolucije.

M. L.



Spomin, ki 
bo trajen

Ob dvajsetletnici smrti 
Borisa Kidriča

„Boris, tvoj neugasljivi 
plamen revolucionarja in ro
doljuba, ki si ga znal z vso 
silo vsajati v srca in misli 
mlajših tovarišev in borcev 
med osvobodilno vojno in 
pri svojem požrtvovalnem 
delu na najobčutljivejšem 
delu v dobi graditve sociali
zma, kakor gfi je najti redko
kje, bo z vso močjo plamtel 
tudi po tvoji prezgodnji 
smrti močno v srcih sedanjih 
in bodočih mladih pokolenj.

Milijoni naših delovnih 
ljudi so vedeli za tvoje požrt
vovalno delo, videli so tvoje 
velikanske umske in delovne 
sposobnosti, toda mi, tvoji 
tovariši, smo te videli pri 
tem delu dan za dnem. Vide
li smo, da goriš in izgorevaš 
v delu dan in noč, videli 
smo, da delaš do nezavesti. 
Bali smo se, da te bo vse to 
prerano strlo, nismo pa ve
deli, kakor tudi ti sam ne, da 
spodkopava tvoje močno te
lo strašna zahrbtna bolezen, 
ki te je tako naglo iztrgala iz 
naših vrxt.

Tovariš Boris, tvoja smrt 
je za nas nenadomestljiva iz
guba. Ti si znal in mogel no
siti velikansko breme na svo
jih ramenih. Mi, ki ostane
mo, se ti bomo najbolje od
dolžili s tem, da si bomo 
breme, ki si ga nosil sam, 
razdelili med seboj in da bo
mo napeli vse svoje sile, da 
bodo čimprej uresničeni 
naši skupni smotri, za katere 
si dal življenje.

Tovariš Boris, s teboj so 
naši narodi izgubili svojega 
velikega sina. Ti si naše nar
ode zelo zadolžil, toda oni 
so v znak priznanja tebi vsa
dili v svoja srca spomin na 
tvojo junaško osebnost, spo
min, ki bo trajen. “

(besede tovariša Tita 
ob Kidričevem grobu)

RIBNICA -  O stanju in ndo- 
gah na področju splošnega ljud
skega odpora so razpravljali v to 
rek popoldne na seji občinske 
konference ZK, na kateri -j  iz
volili tudi delegate za 4. konfere
nco ZKJ.

TREBNJE -  Danes popoldne 
se bodo sestali na skupni seji čla
ni občinske konference SZDL in 
ZMS. Obravnavali bodo proble
matiko dela mladih.

POSVET PREDSTAVNIKOV RK V METLIKI:

Svet je onesnažen!
Letošnji teden RK bo od 6. do 13. maja —  Geslo: 

»Človek in njegovo okolje —  iNva skrb RK«

Kmetijski izobraževalni center Grm je ob koncu šolanja priredil v petek, 13. aprila, revijo kmetijskih 
strojev. Ob tej priložnosti so pri grmski šoli prikazali delovanje različnih traktoijev in drugih kmetij- 
ddh strojev. (Foto: S. Mikulan)

Pripombe majhnjh na načrt velikih
Načrtovanje prepočasno —  Prometno zapostavljeni —  Tudi republiki naj 

tesneje sodelujeta —  Nepravično merilo za razvitost

o  regionahiem prostorskem načrtu Slovenije so pred kratkim na 
skupnem sestanku v Kočevju razpra\ijali predstavniki iz kočevdce 
in ribniške občine. V načelu so se strinjali z osnutkom sklepov in 
jHriporočil republiške skupščine, vend^ pa so predstavniki obeh 
občin le imeli nekatere predloge, pripombe oziroma zahteve.

Tako so poudarili, da poteka 
načrtovanje prepočasi. Zadeve med 
postopkom zastarajo, gradnje pa po
tekajo brez urbanističnih načrtov, 
še pravi nekontrolirano.

Na področju prometnih zvez je 
območje obeh občin v primerjavi z 
ostalo Slovenijo zapostavljeno. Ce
ste bi morali hitreje posodobiti. Ver
jetno pa bo morala ostati tudi žele

znica, saj bo sicer cesta preobre
menjena in hitro uničena.

Območje obeh občin je dokaj ne
razvito, v kočevski celo vse, razen 
mesta. Hkrati je to območje zelo 
redko naseljeno, kar povzroča večje 
stroške za ceste, šolstvo, državno 
upravo itd. Pfav zato narodni doho

dek na prebivalca ni edino pravično 
merilo za razvitost občin.

Republiki Slovenija in Hrvatska 
bi morali tesneje sodelovati pri načr
tovanju razvoja v obmejnih občinah. 
Na Hrvatskem so na tem področju 
napravili precej, v Sloveniji pa pre
malo. Same občine mnogo takih 
„obmejnih** zadev ne morejo rešiti, 
ker niti niso v njihovi pristojnosti. 
Ugotovili so tudi, da kočevsko-ribni- 
ško območje bolj teži proti Ljublja
ni kot Novem mestu, s katerim so 
tudi slabe prometne povezave.

J. P.

Na področnem posvetu 
predstavnikov Rdečega križa 
novomeške, trebanjske, krške, 
m etlice in črnomaljske občine 
je v petek v Metliki delegat RK 
Slovenije v republiški konferen
ci SZDL poročal o izvajanju do
kumenta ,3ZDL danes“ in o 
sodelovanju teh dveh organiza
cij. Na posvetu so pretresli za
ložniški program RKS za letos 
in prihodnje leto, največ besed 
pa so posvetili pripravam na te
den RK.

Letošnji teden bo od 6. do 13. 
maja, njegovo geslo bo: „Človek in 
njegovo okolje — prva skrb RK**. 
Podobna tema je bila tudi ob svetov
nem dnevu zdravja, v Jugoslaviji pa 
je geslo borbe za varstvo okolja „Va
rujmo okolje danes za jutri!**

Geslo letošnjega tedna je izredno 
široko, saj zajema vse: od osnovnih 
higienskih pogojev do psihofizične
ga počutja ljudi. Hkrati s tednom 
RK bo ta humanitarna organizacija 
šla v akcijo za dvig higiene. RK se 
bo povezal z vsemi društvi, ki se bo
do prav tako borila za bolj urejeno 
okolje, ki ne bo ogrožalo človekove-

ZA KUMROVEC

Predstavniki ZB, sindikata in ob
činske konference SZDL v Krškem 
so se v torek dogovorili za takojšen 
začeket akcije, v kateri bodo zbirali 
prispevke za spominski dom borcev 
in mladine v Kumrovcu. Najprej bo 
steklo zbiranje po terenskih organi
zacijah, nato pa še v delovnih kolek
tivih. V občini nameravajo zbrati 
180.000 dinarjev.

NAGRAJENCI 
IZ  KRKE

Med letošnjimi nagrajenci za 
iznajdbe in izpopohiitve ( n ^ a -  
de podeljujejo ob obletnici Ki
dričeve smrti) so bili tudi sode
lavci novomeške tovarne zdravil 
„Krke**: di. Miha J a ^ l j ,  mgr. 
Tone Povše, inž. Franjo Kajfež, 
inž. Pavel Zupet, inž. Milan 
Oklobžija, in dipl. pharm. Peter 
Jerman. Nagrade so p r ^ l i  za iz
najdbe na področju pridobivanja 
antibiotikov in drugih kemičnih 
snovi. Čestitamo!

Domicil okrožnemu odboru O F
Ustanavljlinje okrožnega odbora OF za območje od Barja do Kolpe

10. aprila so se na Jasnici zbrali člani iniciativne^ odbora m  
ustanovitev okrožnega odbora OF za območje Kočevja, Ribnice in 
Velikih Lašč, predstavniki družbeno-poUtičnih organizacy občin 
Kočevje, Ribnica in Ljubljana -  Vič -  Rudnik, kot gos^a pa je 
sodelovaia Lidija Šen^urc.

M LADI KOMUNISTI 
V  ŠOLI

Sola za mlade komuniste se je za
čela 12. aprila v Kočevju. Trajala bo 
do 17. maja, obiskuje pa jo okoli 30 
slušateljev. Mladi komunisti se bodo 
na' 20 predavanjih seznanili z 
marksizmom, metodami političnega 
dela, likom komunista, nalogah ZK 
v občini in samoupravni družbi, 
ustavnimi dopolnili, gospodarsko re
formo, nalogo občinske skupščine 
in komunistov pri vodenju politike v 
občini itd. Predavajo domači preda
vatelji in družbenopolitični delavci.

Slo je za nadaljevanje že pričetih 
razgovorov o ustanovitvi okrožnega 
odbora OF za območje od B ^ja do 
Kolpe in za nadaljnje delovanje tega 
odbora, ki naj bi vključeval vse nek
danje aktiviste- Osvobodilne fronte 
teh krajev. Daljnosežnejši cilj p re v i 
đene akcije pa je pisanje politične 
zgodovine predvojnih in medvojnih 
časov za območje, ki mu tudi pravi
mo zahodna Dolenjska.

Dogovorili so se, naj bi odbor za
jemal vse kraje od Kolpe do vrat 
Ljubljane, občine Kočevje, Ribnica 
in Ljubljana — Vič — Rudnik pa naj 
bi podelile domicil okrožnemu od
boru. Sprejet je bil tudi predlog iz 
Ribnice, da bi listino o podelitvi do
micila izročili okrožnemu odboru 
OF na proslavi 304etnice zloma pla

ve garde v Grčaricah, ki bo v Grčari
cah 9. septembra letos. Tedaj bi. bil 
tudi izvoljen okrožni odbor OF.

Iz inciativnega odbora, ki bo v 
Ribnici zbiral prijave nekdanjih akti
vistov OF, so imenovali tudi o^o  
skupino, ki bo zbirala zgodovinsko
g adivo ter pričevanja za bodočo 

oniko oziroma pisanje politične 
zgodovine teh krajev v časih pred 
vojno in med njo.

-vec

Manj možnosti za šolanje
Za sradnje strokovne šole na Dolenjskem man]« 

ka učnih moči in prostorov

Skupščina komunalne skupnosti 
za zaposlovanje v Novem mestu je 
na seji 12. aprila ugotovila, da je ko
munalna skupnost lani uspešno de
lovala. Spričo dinamične rasti indu
strije na Dolenjskem v zadnjih letih 
in hkrati zaposlovanja novih delav
cev je komunalna skupnost za zapo
slovanje odigrala pomembno vlogo

INLES: VČERAJ  
GLASOVALI O TOZD

Včeraj, 18. aprila, so v vseh de
lovnih enotah podjetja INLES Rib
nica na zborih delovnih ljudi z jav
nim glasovanjem odločali o ustanav
ljanju TOZD. Po predlogu komisije 
za uresničevanje ustavnih dopolnil 
naj bi imeli v INLESU 5 TOZD, in 
sicer: štiri TOZD v tovarnah stavbe
nega pohištva v Ribnici, Sodražici, 
Loškem potoku in Jusićih, peta 
TOZD pa bi bila organizacija skup
ne službe podjetja s prodajnimi 
skladišči, skl^iščem  gotovih izdel
kov in gradbeno skupino

KOČEVJE: POČASNO 
POVEZOVANJE

Na ponedeUkovi sai (16. aprila) 
občinske konference ŽK Koče^e so 
z nekaterimi dopolnili potrdib za
ključke o stanju in nalogah na pod
ročju SLO, razpravljali o uresručeva- 
iyu pisma in sklepov 29. seje CK 
ZKS, o zaključkih prvih dveh se
stankov aktiva komunistov-neposre- 
dnih proizvajalcev, izvolili so štiri 
delegate za 4. konfereco ZKJ in raz
pravljali o nekaterih drugih kadrov
skih vprašanjih CK ZKS m ZKJ. Po
sebno pozornost so posvet^ pove
zovanju gospodarstva znotraj občine 
in izven nje, ki poteka prepočasi.

Nobena stvar več mimo sindikata
Sindikalne organizacije v metliški občini si z delom ustvarjajo veljavo —  

Važna naloga: povsod naj zaživi delavska kontrola

11. aprila je občinski sindikalni svet v Metliki na podlagi ocene 
občnih zborov dopolnil svoj akcijski program. Povsod je zaznati 
premik na boljše.

Za večino občnih zborov sindi
kalnih organizacij je letos značilno, 
da so obravnavali uresničevanje 
ustavnih dopolnil, da so razpravljali 
o stabilizaciji, varčevanju in razvija
nju samoupravnih odnosov; načenja
li so stanovanjsko problematiko, 
izobraževanje in kulturno, športno 
ter zabavno življenje članstva. Med

ZVO KI PRIJATELJSTVA

Pod seslom „Kolpa -  reka pri
jateljstva** so v petek gostovah v 
Vrbovškem, Srpskih Moravicah in 
Severinu na Kolpi učenci glasbene 
šole iz Črnomlja, ki sta jih vodila 
oče in sin Mihelčič.

Občutili smo disciplino in preci
znost izvajanja mladih glasbenikov, 
od katerih so najmlajši komaj nosili 
svoje inštrumente. Deški zbor je za- 
žuborel s čistimi, zvonkimi glasovi, 
potem pa so nastopili še harmoni- 
kaši in tamburaši. Od solistov je pu
blika najtopleje pozdravila najmlaj
šega -  flavtista Tomaža Strmeča, še 
posebej pa je zablestel trobentač 
Franc Žugelj, ki je iwal skladbo Sil
vestra Mihelčiča. Uč îtelj in učenec 
sta gotovo glasbena talenta, ki bi jih 
morali upoštevati tisti, ki jim jc do 
razvoja glasbene kulture.

Z obc^udovanja vredno enostavno
stjo in s prisrčnostjo, ki jo ie redko 
srečati, so nam gostje iz Slovenije 
(>onudili toplo, prijateljsko roko. 
Tovarišem iz Slovenije sc zahvaljuje
mo, zdaj smo mi na vrsti, da 
nadaljujemo začeto!

Marinko Kovačevič 
Severin na Kolpi

novimi nalogami, ki v b liž j i  pri
hodnosti čakajo sindikat, je važna 
zlasti vzpostavitev delavske kontrole 
in ustanovitev sindikalne organizaci
je delavcev pri zasebnih delodajal
cih.

Po sklepu občinskega sindikalne
ga sveta naj bi se sindikabie organi
zacije borile za veljavo, tako da se v 
podjetju ne bi zgodilo prav nič poy 
membnega za delavca, o čemer ne bi 
pred odtočitvijo razpravljal sindikat. 
V akcijskem programu iz lanskega 
leta je zapisano, naj bi v kolektivih 
skušali doseči minimalen zaslužek 
1.000 din na zaposlenega; tokrat 
gredo z akcijo za 200 din navzgor. 
Marsikje je že zdaj najnižji zaslužek 
nad 1.200 din, so pa še taki primeri, 
ko delavec ne dobi več kot 900 din 
osebnega dohodka. Za te se bo za
vzel sindikat.

Da bi bila novoizvoljena sindikal
na vodstva kos zahtevnim politič
nim nalogam, bodo zanje organizira
li sindikalno šolo, delavcem v prid 
pa je tudi sklep, da bodo uredili

S PETJEM 
POMAGALI ŠOLI

14. aprila sta pela v Dolenjskih 
Toplicah na skupnem koncertu pev
ski zbor domačega PD Maks Henig
man in moški pevski zbor Gorjanci 
iz Straže. Izkupiček prireditve so 
podarili topliški šoli za novo opre
mo. Pobudo za ta koncert so dali 
pevci iz Straže. Prireditev je obiska
lo okoli 200 poslušalcev. Za pobudo 
in solidarnostni prispevek so učenci 
in učiteljski kolektiv iz Dolenjskih 
Toplic zelo hvaležni.

brezplačno pravno pomoč za zapo
slene.

Stanovanjsko vprašanje zadeva 
zlasti mlajše zaposbne ljudi. Prav za
to bo sindikat skupno .z mladinsko 
organizacijo o tem sklical problem
sko konferenco. Ti dve organizaciji 
bosta skupno razpravljali tudi o izo
braževanju na delovnem mestu ter o 
telesni kulturi.

ga zdravja. Po drugj plati pa bo RK 
pripravil tudi progjam za lastno de
lo, ki ga bo sam izpeljal in tudi fi
nanciral.

Ob letošnjem tednu RK bodo se
veda stekle vse že običajne akcije, 
od prodaje značk in zbiranja prosto
voljnih prispevkov do sprejemanja 
naimlajših v mlado članstvo. Na
sploh velja: RK želi pomladiti svoje 
vrste, zato si bo prizadeval za spre
jem mladine, ki zapušča osmi razred 
osnovne šole.

J. S.

KRŠKO: ZGODOVINARJI 
NA POHODU

V soboto, 14. aprila, je krenilo iz 
Krškega na predhodni pohod po po
teh Matije Gubca nad 50 udeležen
cev iz raznih šol. Med njimi so bili 
večino zgodovinarji, geografi in 
mentorji pionirskih odredov, ki 
bodo pozneje vodili skupine pionir
jev na pohodih skozi kraje, po kate
rih je hodila Gubčeva vojska.

Franc Mrvar

pri nudenju pomoči za priučevanje 
na novih delovnih mestih, pri pre- 
kvaliiikaciji delavcev in usposablja
nju šolske mladine v srednje in po
klicne šole.

Dolenjski primanjkuje predvsem 
ljudi s srednjo šolo: ekonomskih 
tehnikov, administrativnih delavcev 
in drugih. Zaradi pomanjkanja 
učnih moči za strokovne srednje 
šole in pomanjkanja prostorov bo v 
letošnji jeseni še manj možnosti za 
vpis na ekonomsko srednjo šolo. Po
dobno bo tudi z drugimi srednjimi 
strokovnimi šolami v Novem mestu.

Za nadaljevanje šolanja v poklic
nih šolah se je odločilo 38 odstot
kov šolarjev iz Dolenjske. Za moške 
poklice verjetno ne bo težav, pojavi
la pa se bo stara pesem, kako najti 
ustrezne poklice za dekleta.

Uravnavanje, izobraževanja v sred
njih in poklicnih šolah je predvsem 
zadeva družbeno-politicnin in go
spodarskih dejavnikov, katerim nudi 

, in bo nudila komunalna skupnost za 
zaposlovanje Novo mesto vso 
pomoč. '

S spoštljivostjo, kakršno si je 
v svojem vrednem 754etnem 
življenju zaslužil s prosvetitelj- 
skim delom med ljudmi Suhe 
krajine, so se minuli teden na 
žužemberškem pokopališču po
slovili od Franca Mrvarja, dol
goletnega upravitelja osnovne 
šole v tem kraju, svojci, znanci, 
prijatelji, njegovi učenci.

Njegov čas, predvsem pa leta 
po prvi svetovni vojni, so zahte
vala izjemnega učitelja. Ubošči- 
na od vseh pozabljene Suhe kra
jine, iz skope zemlje in nezna
tna izvirajoča, je klicala po bu
diteljih. V Francu Mrvarju, ki je 
izšel iz skromne kmečke druži
ne, podobne mnogim, je ta čas 
našel pravega ljudskega učitelja. 
Vedel je, kaj mu je storiti. Po 
šolanju se je vrnil v Suho kraji
no, zaživel z ljudmi, zadihal s 
kmeti, osebenjeki, rokodelci, 
bil z njimi na delovni in pražnji 
dan. Desetletja je med svojim 
službovanjem v Ambrusu, A j
dovcu in Žužemberku opravljal 
pionirsko delo med njimi kot 
učitelj v šoli in življenju, kot 
podpornik gasilstva, organizator 
čebelarstva, spodbudnik napre
dnejšega kmetovanja, kot ustva
rjalec kulturnega življenja.

Z  modrostojo in človeško ne
posrednostjo je nas, njegove 
učence, presenečal v šoli in ka
sneje v življenju. Še danes so 
med nami žive svojske prispo
dobe, s katerimi nam je umel 
približati svet znanja. S  kako 
vedoželjnostjo smo spremljali 
pripovedi o njegovem romanju 
okoli sveta, na Dalnji Vzhod, s 
čemer je znal v nas zbuditi zani
manje za neznano, spodbuditi k  
vztrajnosti, upornosti in k volji 
do življenja.

Njegova poslednja pot je sa
mo potrdila, koliko iskrenega 
spoštovanja in hvaležnosti si 
človek zasluži, če dela v korist 
soljudi Učiteljski poklic ponu- 
ja-kot le malokateri-za to obilo 
priložnosti Franc Mrvar jih je v 
svojem življenju znal izkoristiti, 
zato bo živel v našem spominu.

M. LEGAN

P

t
VOJAKI GRADIJO CESTO MOST -  Te dni vojaki iz enote komandanta Jandrića končujejo

• - Med
imajo v

zadnja dela na cesti med vasema Hudo in Gornje Kamence v krajevni skupnosti Bučna vas. 
zadnjimi „tršimi orchi“ na tej 600 metrov dolgi cesti je tudi most čez Bršlinski potok, ki ga m 
delu kot zadnjega. (Foto: S. D.)



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

ČAJ s PRIOKUSOM
Vse najlepše in najprijetnejše smo doživeli kot otroci. To 

je bil čas, ko smo živeli le za danes, novo jutro je prineslo le 
en dan, nobenega včeraj ni bilo in nikakega jutri. Vse je bilo 
enostavno in brez problemov. Še lakota, ki smo jo imeli 
večkrat v gosteh, je bila nekaj samo po sebi umevnega.

Moja generacija je začela življenje tik pred zadnjo vojno, 
zato smo jo doživljali bolj od strani, nezavedno. Nič nismo 
videli zaskrbljenih obrazov staršev, solz matere, ki ni imela s 
čim nahraniti nas otroke, ko smo lačni postopali okoli nje in 
zahtevali kruha. Kruha je bilo malo in še ta je bil črn, iz 
zmesne moke, lepljiv in oster. Našim otrokom bo ta čas le 
kot daljna, izmišljena pravljica in nikoli ne bodo vedeli, 
kakšno otroštvo smo preživeli. Pa vendar, če takole brskam 
po spominu, je bilo takrat najlepše. Bosopetili smo okoli 
vogalov, zmrzovali, ker ni bilo ne prave obutve ne obleke, 
poredko obiskovali pouk, ki se je zaradi vojnega stanja 
venomer prekinjal, in čakali očete, ki so bili v hostah. Kaj 

delajo, nam zaradi večnih obiskov Nemcev in Italijanov 
niso razlagali. Tako so ti časi minili, nanje je ostal le spomin. 
Pa je že tako, da se vtisnejo v spomin le veseli dogodki. In 
tudi tale prigoda je iz tistih časov.

Velikonočni prazniki so bili tisti čas za otroke eno samo 
pričakovanje, polna miza dobrot, po tihem pa smo upali, da 
bomo dobili tudi pomarančo, kar je bilo za nas pravo 
bogastvo.

In je tako velikonočno' jutro odšla mati v cerkev, meni pa 
je naročila, n^ skuham za zajtrk čaj. Seveda sem se takoj 
vrgla na delo počaščena, da mi je zaupala tako nalogo. V 
kuhinji je bilo na mizi za tiste čase nepojmljivo veliko 
dobrot: meso, jajca, bel kruh in še potica.

Na štedilniku se je  kadilo iz velikega rjavega lonca. 
Pogledala sem vanj. Čaj. Čudno, da je mati pred odhodom 
dqala, naj skuham čaj, ko ga je pa že sama. Najbrž je bila 
raztresena. Nalila sem ijave tekočine v skodelico. Oče si je 
nalil dobro porcijo žganja, bratcu in sestrici pa sem dala v čaj 
limonovo kislino. O pravih limonah tedaj ni bilo sledu. JedU 
smo dobrote in pili čaj, ki pa se je meni, ki sem ga pila brez 
dodatkov, zdel nekam čuden. To sem tudi glasno povedala, 
nakar je oče to po svoje razlagal, češ otroci imamo sedaj 
vsega dovolj, še preveč, ko je bil on mlad . . .  in tako 
naprej .Celo predavanje o tem, kako ne zna mladina ceniti 
ničesar.

Čaj je bil res nekam čudnega okusa, spili smo ga pa le, in 
to prav tisti čas, ko seje vrnila mati. Tudi njej sem postregla 
s čajem brez dodatka. Poskusila ga je, se zmrdnila in 
vprašala:

1̂
d

,JCakšen čaj si pa skuhala? “
,3aj si ga vendar ti,“ sem presenečeno dejala.
„Jaz? “ je še bolj presenečeno vprašala mati.
Ozrla se je na štedilnik in stopila k loncu.
„Je to tisti čaj? “
„Menda je,“ sem pritrdila.
Pričela seje smejati, da soji solze tekle po licu.
„T o  je pa odličen čaj, res! V njem so čebulni olupki in v 

tej vodi sem kuhala pirhe.“
No, zares odličen čaj. Še danes me ob spominu nanj posili 

smeh.
J. S.

Gabrje: želimo graditi, ne rušiti
Kot član Zveze komunistov in aktiva ZMS Gabije čutim moral

no dolžnost, da spregovorim o razmerah, ki ovirajo delovanje mla
dine v naši vasi.

Mladinski aktiv v Gabrju je eden 
izmed najmočnejših aktivov pod 
Gorjanci. Dolgo časa organizacija ni 
delovala in je obstajala samo na pa
pirju, zadnje čase pa so začeli mladi 
spoznavati, da je organizirano ko
lektivno življenje v okviru mladinske 
organizacije vsekakor privlačnejše 
ka^kor pa „rekreacija** po javnih lo
kalih. Mladi v naši vasi živimo v za
res kolektivnih odnosih.

Pred približno dvema mesecema 
smo imeli težave zaradi prostora. Pri 
tem smo naleteli na razumevanje 
ravnatelja brusniške osnovne šole 
Ivana Perhaja, ki nam je dovohl upo
rabljati enega izmed obeh razredov.
V tem razredu smo uspešno pripra
vili proslavo materam ob dnevu že
na, v zimskem času pa smo priredili 
tudi tri plese. Na enem je sodeloval 
ansambel garnizije JLA. Delovanje v 
mladinski organizaciji je bilo v tem 
Času zelo razvejeno, toda prišel je 
zastoj, ob katerem želim napisati ne
kaj besed.

Naše težave so se začele, ko smo 
potrkali na vrata drugih družbeno
političnih organizacij. Hoteli smo 
jih aktivirati, ker po našem mnenju

ZAKAJ NIČ  ZA NAS?
Oglašamo se vam iz daljnega kraja 

Repelena. Dolenjski list redno prebi
ramo, vendar nikoli ne najdemo no
benega članka za nas zdomce. Zakaj 
ne bi list posvetil vsaj eno stran 
nam? Sicer pa smo z njim zadovolj
ni, saj nam je v tujini edina tolažba 
in vez z domačimi kraji. Pozdravlja
mo vse naše domače v Sevnici, Me
tliki, na Mirni in ostalem Dolenj
skem.

Štefan in Karolina 
Marušič in Nadica Rugelj 

4131 Repelen 
Zah. Nemčija

ne ustrezajo razmeram sodobnega 
razvoja. Vodilni ljudje teh organiza
cij so, razen predsednika ZB, pojmo
vali to buditev kot rušenje njihove 
avtoritete. Iz tega izvirajo vse teža
ve, s katerimi se srečujemo. Name
sto da bi cenili kritiko, so jo vzeli za 
kritikastrstvo. Začelo se je obreko

vanje po gostilnah, posledica vsega 
tega pa je skorajšnje razsulo mladin
ske organizacije. V vasi se govori, da 
bomo izgubili razred, da bo konec s 
potujočim kinom in še druge stvari. 
Ob koncu naj še zapišem mišljenje, 
da bi morah biti prosvetni delavci na 
vasi med poglavitnimi nosilci druž
benega napredka. Žal pri nas spo
znavamo, da ni vedno tako.

IVO KULJAJ, 
aktiv ZMS GABRJE

NI NUJNO

da se uredništvo Dolenjskega li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so 
objavljeni na tej strani. -  K pri
spevkom, kijih  pošiljate za obja
vo v našem to n ik u , pripišite 
svoj ceh naslov, sicer ne pridejo 
v poštev za tisk. Na posebne že
lje pisca lahko ostane njegovo 
pravo ime za javnost tajno (pod- 
pisaU ga bomo s kraticami aU ka
ko drugače), Vsekakor pa je pred 
sodiščem za resničnost napisa
nega odgovoren predvsem sam.

Na kmetih (Foto: S. Mikulan)

»Tedaj smo v obljubljeno tudi verjele!«
Grenko razmišljanje žene, zaposlene v kmetijstvu

V zadnjem času se veliko govori in piše o pomanjkanju mesa, 
mleka in drugih kmetijskih pridelkov ter da moramo čedalje več 
ter pridelkov uvažati. V družbenem kmetijstvu sem zaposlena že 24 
let, zato vem, da je bilo pred leti težko prodati živino in pridelke. 
Hlevi so bili polni pitariih telet, za krave zlepa ni bilo mogoče 
dobiti kupca. Svinjaki so bili polni, tako da so morali kmetijski 
obrati prašiče klati in meso sušiti.

Vsi vemo, da v kmetijstvu noče
nihče več delati, ker je bilo vsa leta 
zapostavljano. Delo v kmetijstvu je 
naporno, težko in umazano. Ni 
7-urnega delovnika ne prostih sobot. 
Krave je treba krmiti in molsti v ^  
dan.

Zasebni kmetje opuščajo svoje 
kmetije ter se zaposlujejo v drugih 
panogah. Tudi na drudienih posest
vih tu nič boljše. Mladi se v kmetij
skih organizacijah nočejo zaposlova
ti prav zaradi slabih delovnih raz
mer.

Pa ne samo to. Večkrat slišim, ka
ko se kmetijski delavci pritožujejo, 
ko pridejo v mesto, da jUi pri tem 
meščani ponižujejo, češ da zaudarja
jo po silosu in kravah, ali pa se s 
privzdignjenim nosom odmikajo od 
njih kot da bi bili kuibii. Pa ne samo 
delavce, tudi za visoko šolane ljudi v 
kmetijstvu ni nič boljše, saj vem, da 
jih kolegi, ki so prav tako končali 
visoke šole drugih strok, ne priznajo 
za sebi enake. Zato je na podeželju 
čedalje manj kmetijskih strokovnja
kov in vpra^nje je, kdo bo sploh še

Klic: zavarovati vse živo in lepo
Manj govorimo in več storimo za varstvo narave!

ga oTcolja. Tudi za te akcije bi se mo
rali složno zavzeti vsi, ki so že po

Nezadovoljni z mejo

I^dstavniki 40 planinskih društev Slovenije so sprejeli na nedav
nem meddruštvenem posvetu o varstvu narave v Ljubljani razne 
sklepe o varstvu narave.
. določa, naj ima vsako planin- 

društvo v odboru osebo, ki bo 
za varstvo narave. To naj bi 

. izkušen planinec z organizacijski- 
sposobnostmi. Ce v sedanjih 

upravnih odborih ni človeka, ki bi 
P*̂ P*̂ ?vljen prevzeti to zadolži- 

qX' 8® Je treba dodatno izvoliti.

to 1
eno* y znamenju boja zoper one- 
o_, naših gora in gozdov.

PejeU bodo še podrobnejši pro- 
S-u^v ki bo obvezna za vsa

zveza Slovenije bo od-

*• Slovemje, da bodo letos 
dopolnjeni predpisi o naro- 

o °  zaščiti redke flore in
‘̂ ‘''Ji^di ter pravilnik o pro- 
službi za v arstvo narave, 

druoi Mmi kočevski, pa tudi
--p-S~-Pi^ in c i ne bodo zmogli. Ta 

in bi jim morali po- 
dru^ti ‘ druri, npr. tu r is t i^ o

V 4 ‘. «»»»'"*!,
lovci itH .organizacije, gozdarji, 
kai Ho I ’ ljudje, ki jim je ^

o lepe narave in neoskrunjene-

služberii dolžnosti odgovorni za var
stvo narave, pa tudi odbori krajev
nih skupnosti. Za delo je treba po
prijeti kar brez dolgoveznih sestan
kov.

ANDREJ ARKO 
KOČEVJE

vodil družbena posestva, če se bo ta
ko stanje še nadaljevalo. Toliko se je 
že pisalo o pomoči v kmetijstvu, a je 
vse ostalo več ali manj le na papirju.

Tisti, ki zdaj negodujejo zaradi 
mesa, so zaposleni drugod in imajo 
denar, vendar prav ti zaženejo naj
večji vik in krik, če se meso afi drugi 
kmetijski pridelki podražijo. Taki

Čuden 
odnos

V ponedelje, 9. aprila, je 
ZKPO Kočevje organiziralo v 
dvorani gimnazije koncert go
dalnega kvarteta Wilanov iz 
Varšave. Popoldanski koncert je 
bil namenjen šolski mladini, ve
černi pa drugemu občinstvu. 
Kot dopisnik Dolenjskega lista 
sem se tudi sam udeležil tega 
koncerta, da v sliki in besedi 
poročam v našem pokrajinskem 
glasilu o tej kulturni prireditvi.

Toda pri tem sem naletel na 
nepričakovano oviro. Predse
dnik izvršnega odbora temeljne 
kulturne skupnosti Kočevje 
prof, Miloš Humek mi je nam
reč ob fotografiranju dejal: 
„Nehajte že s tem. Pojdite ven 
in ne motite več!“

Menim, da je vsak nadaljnji 
komentar odveč.

FRANCE BRUS, 
Kočevje

naj bi šli sami delat v kmetijstvo, pa 
bi videli, če bi ob takih pogojih la j 
več dosegU.

Tisti, ki sedaj delajo in živijo v 
mestih, so se pogospodili, saj več
krat opazim, ko sê  vozim z avtobu
som, da se posamezniki poleg kmeta 
ali kmetice nočejo niti usesti in rajši 
stojijo. Kmete to boli in jim ni vse
eno, da jih tako ponižujejo. Naj si 
zapomnijo vsi, ki na tak način poni
žujejo kmeta, da pride vse iz zemlje 
ih se tudi vse v zemljo vrne.

Na družbenih posestvih je zapo
slenih skoraj polovico vseh zaposle
nih žena. Prav te so najbolj obreme
njene. Žene v kmetijskih organizaci
jah so vsaj pri delu enakovr^ne mo- 
žem. saj imajo prav take pravice in 
dolžnosti ter prejemajo za enako de
lo enako plačilo. Žene, zaposlene na 
zasebnih kmetijah, morajo prav tako

delati, če ne še več, pa so in ostane
jo vedno le gospodinje.

Spominjam se prvega in zadnjega 
zbora kmetijskih proizvajalk, ki je 
bil v Ljubljani pred 12 leti. Na njem 
so bile zbrane delegatke4cmetyske 
proizvajalke iz vse Slovenije. Kaj vse 
so tedaj obljubljali, me pa smo tedaj 
v obljubljeno tudi verjele!

Žene delegatke — bilo jih je pre
ko sto -  so se v veUkem števcu pri
javile k razpravi in ponosno pripove
dovale vsala v svojem narečju o svo
jem delu, ki je bilo takrat bolj cenje
no kot je danes. Ob koncu je bila 
izdana celo knjiga, ki je bila posve
čena temu zboru.

Po vsem tem pa zdaj občutimo, 
da je kmetijska panoga bolj zapo
stavljena, kot je bila prej.

MARA BEVC 
Cvišlerji 9
k o Ce v j e

N eniška ali Slovenska vas?
Franc Popelar iz Ljubljane, 

borec NOB, je predlagal pred
sedstvu občinske skupščine, naj 
posreduje za preimenovanje 
Nem ^e vasi pri Ribnici v Slo
vensko ali R ibnico vas, kot je 
bilo objavljeno na 14. strani 
Dolenjskega lista 22. marca. Ni
sem v predsedstvu občinske 
skupščine, sem pa njen odbor
nik, in ker poznam nekaj zgo- 
dovin^ih podatkov, bom tova
rišu Popelaiju odgovoril takole:

Krajevna imena so'najstarejši in 
najbolj zanesljivi viri zgodovine. Za
to jih moramo ohraniti v nepotvor- 
jeni obliki.

L. 1082 je Rivnica z Vinicami in 
Sodražico za nekaj časa prišla pod 
oblast Turjaških grofov (Auersper
gov), katerim so morah ti kraji daja
ti tudi desetino. Tuijačani so s krče
njem gozdov hoteli razširiti obdelo
valno zemljo. Slovenski kmet, ki je 
imel že obdelano zemljo, ni rad rinil 
v gozdove, da bi si na novo ustvarj^

V nedeljo, 8. aprila je lovska dru
žina Veliki Podlog imela redni občni 
zbor, na katerem je kritično ocenila 
dosedanje'delo in sprejela gospodar
ski načrt za naslednjo lovsko sezo
no. Že pred 10 leti so člani s prosto
voljnimi prispevki in delom zgradili 
kočo, ob koči dokupili zemljišče, 
kjer prirejajo zelo obiskane lovske 
veselice. Z ustvarjenim dobičkom so 
s 1.000 dinarji pomagah gasilskemu 
društvu v svojem kraju pri obnovi 
dvorane. Društvo pa je sklenilo, ga
silcem Vel. Podloga dodeliti tudi 
brezobrestno posojilo za nakup ga
silskega avtomobila. Tudi krajevno 
Društvo prijateljev mladine, ki je 
eno najbolj delovnih v občini, je 
večkrat deležno denarne poroči.

Lovišče, ki meri 2.484 ha, zajema 
kakih 1.000 ha njiv aU travnikov, 
kjpr je možno na več kot polovici te

površine rediti jerebice in fazane. 
Pred leti le-teh ni bilo več, zato je 
družina začela nakupovati in gojiti 
mlade fazane, pri čemer je dosegla 
dokajšnje uspehe. Z lovskim turi
zmom (največkrat na račun odreka
nja lastnemu plenu) je družina samo 
v minuh sezoni prigospodarila
35.000 dinarjev v devizah.

Lovci pa niso zadovoljni z lovsko 
mejo, ker menijo, da ni gospodarno 
določena. Poteka namreč ob robu 
gozda in deli vasi Jelša in Gorica, ki 
sta središče lovišča, na dva dela. 
Upravni odbor družine je že vložil 
pri občinski skupščini Krško zahte
vo za lovno gospodarno mejo in pri
čakuje, da bo imela razumevanje za 
napore lovske družine.

BRANKO KERIN 
Veliki Podlog

Godalni kvartet Wilanov Tadeusz Gadzina, Pawel Losakievvicz, 
Artur Paciorkiewicz in VVojciech VValasek. (Foto: F. Brus)

kmetije. Pa tudi ^aščaku bi to ne 
hasnilo dosti, če bi delavci zapuščali 
že obdelano zemljo, od katere so 
Turjačani dobivali gotovo desetino. 
Zato so iskali novih kolonov, ki so 
jih kakor na Gorenjskem tudi na 
Dolenjskem dobivali z Nemškega.

Nemška vas pri Ribnici je bila 
sprva nedvomno taka nemška kolo
nija, ki so jo v Ribniški dolini nasta
nili Turjačani. Najprej se je imeno
vala Bavarska vas, „PaiersdorT*, to 
rej so bili tamošnji naseljenci Bavar-' 
ci. Paiersdorf se imenuje Nemška vas 
že v neki listini iz leta 1251, prav 
tako v ribniškem urbarju in leta 
1573 in 1604. Se v 18. stol. so biU 
Turjačani varuhi tamkajšnje podruž
nične cerkve, katerih zastopnik je 
hodil tja k cerkvenim računom. Za
to ima podružnica tudi za patrona 
sv. Lenarta, nemškega svetnika iz 
starofrankovske rodbine.

Verjetno je bila Nemška vas edini 
kolonizatorski poizkus Turjačanov v 
Ribniški doUni. Koloni so seveda vsi 
poštah Slovenci, nemško ime vasi in 
njeniprebivalci Nemčani in Nemšce 
so pa ostali.

V Ribniški dolini je že bilo nekaj 
poizkusov, da bi popravljah ah celo 
spreminjali kr^evna imena: Hrvača 
v Hrovača, Žiigmarice v Žimari- 
ce . .  . Vendar je to laično in škodlji
vo početje, ki nima z nastankom 
imena nikake veze. Žigmarice so iz 
krstnega imena Sigma^ Žiga ah Zig- 
mund, podobno kot Ŝ egova ali Ži
gova vas v Loškem potoku, zato ni-' 
majo nič skupnega z današnjim po
menom „žima** -  Žimarice.

Naj za zaključek omenim še to, 
da je ime nekdanje Hitlerjeve pre
stolnice -  Berlin -  čistega slovan
skega izvora: Berohn iz beroloj, kar 
pomeni pri slovanskih naseljencih 
stavbo na koleh; vendar tudi najbolj 
zagrizeni Gemiani niso preimenovali 
nekdanjega slovanskega imena, v ka
terega neposredni bUžini še danes ži
vijo L užici Srbi.

Prof. JANEZ DEBELJAK
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TOČKOVANJE STANOVANJ
VSEM STANOVALCEM V DRUŽBENIH  
STANOVANJIH IN ETA ŽN IM  LASTNIKOM!

Obveščamo vas, da bodo popisne komisije 
našega podjetja od 20. aprila 1973 dalje toč
kovale stanovanja. Prosimo vas, da popiso
valcem omogočite ogled In izmero stano
vanj. Popisovanje se bo odvijalo predvsem 
v popoldanskem času.

PODJETJE DOMINVEST 
NOVO MESTO

KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE 
telefon 83-086
obvešča vse zainteresirane, da bo od 19. do 25. aprila 1973 
razprodaja osnovnih sredstev, in sicer:

1. VEČJEGA ŠTEVILA  Š IV A LN IH  STROJEV
2. N O ŽA  ZA KROJENJE

Osnovna sredstva niso v obratovanju, ogled pa je možne vsak 
dan od 6. do 14. ure.

Skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov No
vo mesto pozdravlja v imenu vseh svojih zavarovancev udele
žence 110. občnega zbora Slovenskega zdravniškega društva 
in jim želi ploden potek srečanja na Dolenjskem!
Božidar Jakac: POSLEDNJE ZVEZDE (1953, dvotonski le
sorez)

Udeležence 110. občnega zbora Slovenskega zdravniškega društva na Otočcu prisrčno pozdrav
ljajo delavci

K R K E ,  tovarne farmacevtskih in 
kemičnih izdelkov. Novo mesto

Krčani obranili sloves prvakov
Na sobotnem področnem tekmovanjuKaj veš, kaj znaš v prometu 5 občin 

—  V Trebnjem zmagal Saivko Hafner iz Krškega brez kazenske točke!

NOV MLADINSKI 
A K T IV  v  KRMELJU

V obratu Lisce v Krmelju so usta' 
novili mladinski aktiv, ki trenutno 
šteje 30 članic. Vodila ga bo Jožica 
Božič. Sklenili so, da bodo ustano* 
vili tudi svoj pevski zbor ter organi 
zirali javno prireditev „Pokaži kaj 
znaš“ .

B. D

NOV TEČAJ v  BETI
Aprila se bo s pomočjo Delavske 

univerze v tovarni BETI začel tečaj 
za organizacijo varstva pri delu, ki 
ga bo predvidoma obiskovalo okrog 
120 zaposlenih. Za delavce bo 10 ur 
predavanj, za polovico skrajšan 
urnik pa predvidevajo za vodilne.

ŠTREKLJEVEC  
IMA KLUB

Po daljšem premoru je mladina na 
Strekljevcu oživila svojo dejavnost. 
Fred ^ a tk im  so se m l^inci in mla-; 
dinke tudi iz okoliških vasi zbrali v 
osnovni šoli na ustanovnem sestan-  ̂
ku mladinskega kluba. Izvolili so od
bor^ in si postavili delovni načrt. 
Predsednik je postal Alojz Pašič. Ob 
začetku delovanja je klubska blagaj
na prazna, računajo pa na skromna 
sredstva, ki jih bodo pridobili sami z 
izkupičkom od veselice. Najprej želi 
mladina nabaviti opremo za Iclub. 
Prva akcija mladih pa bo kresovanje: 
za 1. maj.

ANTON MALNARIČ

NAJBOLJŠI 
ŠOLARJI -  KOLESARJI

Rojaki lanskega državnega prvaka 
v tekmovanju „Kaj veš, kaj znaš v 
prometu“ iz Krškega Andreja Romi-

T EŽ A K  POLOŽAJ TISKA

Predsedstvo zvezne konference 
SZDL Jugoslavije je na nedavni seji 
ugotovilo, da se počasi uresničujejo 
politična stališča o nujnem izboljša 
nju gmotnega položaja sredstev ob
veščanja, posebej še informativno 
političnega tiska. Predsedstvo je 
sklenilo pozvati zvezni izvršni svet, 
naj pospeši družbeno dogovarjanje o 
cenah časnikov, roto papirja in PTT 
storitev. Pozvalo je tudi republiške 
in pokrajinske konlerence SZDL, 
naj izpolnijo svoje obveznosti.

ha so se izkazali tudi na območnem 
tekmovanju v Trebnjem. Pri reševa
nju testnih pol z vprašanji o prome
tu, vožnji po trebanjskih ulicah in 
posebnem poligonu, ki so ga uredili 
na asfaltni ploščadi pri motelu, je 
Slavko Hafner iz Krškega, čeprav 
tekmovalec^ mlajše skupine, ugnal 
vse. Vse preizkušnje je prestal brez 
kazenske točke! Sledi mu Krčan 
Bojan Mlakar s 5 kazenskimi točka
mi, 3. pa je bil Feliks Stanič iz Treb
njega (13 točk).

Med tekmovalci iz 7. in 8. razre
dov je ravno tako zmagal Krčan Bo
jan Malus (5 točk), pred Novome- 
ščanoma Rudijem Liparjem (13 
točk) in Marjanom Ferkoljem (14 
točk). Ekipno pa je 5 občin doseglo 
tako razporeditev: 1. Krško (69 ka

zenskih točk), 2. Novo mesto (98 
točk), 3. Trebnje (109 točk), 4. 
Sevnica (123 točk) in 5. Brežice 
(123 točk). Tekmovanja v posa
meznih občinah so bila izredno 
množična, kar kaže veliko voljo 
mladine za takšna tekmovanja in se
veda tudi pohvalno pripravljenost 
prosvetnih in drugih delavcev, čla
nov svetov za varnost v cestnem pro
metu, miličnikov in članov avto- 
moto društev.

A. Ž.

Na področno tekmovanje „Kaj 
veš, kaj znaš o prometu" v Treb
njem so poslali 8 tekmovalcev, ki so 
se najbolje odrezali na občinskem 
tekmovanju 10. aprila. V občinskem 
merilu je med mlajšimi pionirji zma
gal Branko Strmole iz Tržišča, 2. je 
bil Ivan Rep iz Krmelja, 3. pa Ma
tjaž Pečnik iz Sevnice. Med starej
šimi pionirji je zmagal Jože Prelogar 
iz Tržišča, 2. je bil Ivan Pungerčar iz 
Tržišča, 3. pa Jani Rebrnik iz Sevni
ce. Občinsko tekmovanje v Sevnici 
so vzorno pripravili člani sveta za 
varnost v prometu, delavci oddelka 
zaza notranje zadeve pri ObS, špor
tne komisije AMD, postaje milice in 
sevniška osnovna šola.

Dva pokala za Kočevje
Na petem področnem pionirskem 

kolesarskem tekmovanju za območ
je 18 ljubljanskih občin (tistih, ki 
imajo na vozilih oznako LJ) -  bilo 
je 14. aprila v Ribnici -  so v skupini

PRESENEČEN IN 
H VA LEŽEN

Član kolektiva BELT sem že od 
leta 1959, žal pa zadnji dve leti bo
lujem. Bil sem operiran na stomato
loški kliniki v Ljubljani in nisem 
mogel še govoriti, ko so me že prišli 
obiskat sodelavci in mi prinesli tudi 
finančno pomoč. Po prihodu iz bol
nišnice sem šel v podjetje, da bi pla
čal 7-dnevno letovanje na morju, a 
sem spet presenečen ugotovil, da mi 
je podjetje priskrbelo rezervacijo v 
Selcah pri Crikvenici. Namesto pla
čila sem torej dobil še denar in pri
skrbljeno letovanje. Za tako pozor
nost sem kolektivu zares hvaležen in 
bi se rad javno zahvalil.

J0 2 E  DETELA 
Črnomelj

mlajših pionirjev zasedli prvo mesto 
mladi kolesarji iz Kočevja, v skupini 
starejših pa pionirji iz občine Lju- 
bljana-Bežigrad.

Skupina mlajših pionirjev iz Ko
čevja je za uspeh prejela pokal in 
štiri zlate medalje. V svoji skupini 
sta zasedla kočevska pionirja Jure 
Podržaj prvo mesto, Robert Gašpa- 
rac pa četrto. Jure Podržaj bo v sku
pini štirih pionirjev (dva mlajša in 
dva starejša pionirja) zastopal barve 
ljubljanskega območja na republi
škem tekmovanju, ki bo v nedeljo, 
21. aprila, v Celju.

MOKRONOG:
KDO HOČE PESKOKOP?

Krajevna skupnost Mokronog se 
je odločila, da ne bo imela več nev
šečnosti glede peskokopa z lastniki 
obrobnih zemljišč, vozniki in drup- 
mi. Peskokop so pripravljeni dati v 
zakup komurkoli, ki upa, da bo kos 
vsem sitnostim.

Eden od najtežjih orehov pri spretnostni vožnji je bila vsekakofl 
žogica namiznega tenisa na griu steklenice, ki jo je bilo treba pre-*̂  
peljati med dvema mizama. Prizor je z občinskega tekmovanja v 
Sevnici, (Foto: Železnik)

Lažje zdravijo, če zgodaj odkrijejo
Nizka življenjska raven slabo vpliva na duševno in telesno zdravje otrok —  Matere, ki so pustile ot
roke pri sorodnikih ali pri drugih ljudeh, same pa odšle v tujino, so storile otrokom nepopravljivo

škodo in veliko krivico

Dr. Rozalijo Benčina iz Zdravstvenega doma Kočevje-Ribnica 
smo zaprosili, naj napiše za naše bralce, kako deluje zdravstveno 
varstvo otrok, predvsem predšolskih, v obeh o b č in i ,  za katerimi 
boleznimi otroci najpogosteje obolevajo, kakšni so vzroki za obo
lenje otrok in kako bi lahko starši v ‘•.odelovanju z zdravstveno 
službo vplivali, da bi otroci čim manj obolevali.

Zdravstveni dom Kočevje nudi in obolevanje sta bUa relativno veli-

nih stanovanj, imajo neurejene sani- pa so podvrženi alkoholizmu. Otroci
tarije in slabo pitno vodo, pogosto iz teh družin imajo mnogo slabše

zdravstvene usluge za območje ob
čin Kočevje in Ribnica. V Kočevju 
in Ribnici imamo otroški di.spanzer 
in šolsko ambulanto; na zdravstve
nih postajah Sodražica, Loški po
tok, Fara, Kočevska Reka in Struge 
pa pregledujejo otroke v splošni am
bulanti. V Kočevju zdravita otroke 
dva zdravnika, potrebujemo pa še 
enega; v Ribnici dela le zdravnica.

Program dela za otroke je zelo 
obširen. Vedno več poudarka daje
mo aktivnemu otroškemu zdravstvu. 
Imamo vpeljane redne tedenske po
svetovalnice za dojenčke. Zadnja tri 
leta imamo sistematične preglede 
triletnih otrok. Vsako leto sistenia- 
tično pregledamo otroke vrtcu. 
Redno pregledujemo še otroke pred 
vstopom v šolo in šolarje, opravlja
mo cepljenja itd. Z načrtnim pre
ventivnim delom okušamo zmanjšati 
število oboleUh otrok.

Pretekla leta otroško zdravstvo v 
Kočevju zaradi pomanjkanja zdrav
nikov ni bilo zadovoljivo. Umrljivost

ka. Zadnja leta si ZD Kočevje zelo 
prizadeva za čimboljšo strokovno 
raven zdravstvenega osebja, za do
bro patronažno službo in dobro za
sedbo sistemiziranih delovnili mest. 
Uspeh dela v zdravstveni službi, zla
sti v preventivi, pa je mogoče pravil
no oceniti za daljše obdobje.

SLAB STANDARD -  SLABO 

ZDRAVJE

Zdrav otrok ni le tisti, ki ni bo
lan, ampak tisti, ki združuje dobro 
telesno zdravje z duševnim zdravjem 
in ki živi v zadovoljivih gmotnih ozi
roma socialnih razmerah. Kočevje je 
mlado, hitro se razvijajoče mesto z 
najrazličnejšimi neugodnimi stranmi 
za prebivalce, zlasti otroke. V mestu 
in okolici živi mnogo sezonskih de
lavcev, priseljencev, Ciganov in dru
žin, ki žive v zelo oddaljenih samo- 
tnili krajih. Ti ljudje nimajo primer-

Dr. Rozalija Benčina, ki bdi nad zdravjem otrok, predvsem predšol
skih iz kočevske in ribniške občine, pravi: „Vsako bolezen oziroma 
motnjo, duševno ali telesno, poskušamo danc^ . iZraviti. Prej ko jo 
odkrijemo, več je upanja na uspeh.“ (Foto: J. Pr»i. c)

možnosti za svoj razvoj. Te socialne 
razlike se kmalu pokažejo v podhra
njenosti, slabši odpornosti proti bo
lezni, počasnejšem umskem razvoju, 
socialni neprilagojenosti, vedenjskih 
motnjah, nevrotičnih motnjah itd. 
Pogosto ‘SO taki otroci kandidati za 
posebno šolo.

Drugi problem so zdomci, ki pu
ščajo svoje otroke v oskrbo sorodni
kom aU drugim ljudem. Tem otro
kom so starši, zlasti matere, storili 
nepopravljivo škodo in veliko krivi
co. Prva leta življenja otrok najbolj 
potrebuje mater. Otrok, ki je v naj
zgodnejšem obdobju življenja pogre
šal mater, postane pogosto nevrotik, 
neprilagodljiv, včasih pa ima še 
hujše razvojne motnje.

VELIKO GARIJ IN GLIST

Statistični podatki kažejo, da na
še otroke, zlasti predšolske, tarejo 
predvsem prehladna obolenja zgor
njih dihal. Precej imamo primerov 
spastičnega (krčevitega) bronhitisa. 
Pogosta so obolenja mandeljnov in 
srednjega ušesa. V poletnem času 
imamo mnogo drisk in kožnih obo
lenj. Zadnje leto je bilo več prime
rov srbečice oziroma garij že pri do
jenčkih. Okuženi so .bih tudi ceh 
razredi šolarjev. Neverjetno pogosta 
je glistavost, saj ugotovimo gliste 
skoraj pri vseh otrocih, ki jim pre
gledamo blato. Zaradi dobre pre- 
cepljenosti nimamo več toliko otro
ških nalezljivih bolezni kot nekdaj. 
Posamično se pojavljajo norice, 
škrlatinka,' mumps, oslovski kašejj. 
Letos imamo večjo epidemijo 
rdečk.

Zdravstveni nasveti so običajno 
suhoparni. Vendar nekaj ne bo .ško
dilo. Težko je mamici v lice poveda

ti, da je njena največja pravica in 
dolžnost vzgajati in negovati otroka. 
Papir pa vse prenese. Ali bodo tudi 
njena ušesa to prenesla, ne da bi se j 
globoko zamislila? Imamo dobro j 
patronažno službo, ki je vedno na ; 
razpolago z nasveti o prehrani otro- j 
ka, o privajanju na higienske navade, 
izkoriščanju narave in športa za kre- j 
pitev odpornosti proti boleznim.'j 
Skoro vsako bolezen in motnjo, bo
disi duševno ali telesno, poskušamo 
danes zdraviti. Pomembno je, da jo 
zdravimo zadosti zgodaj, ko lahko 
pričakujemo uspeh. Otroška zdrav
stvena služba se trudi, da bi pomaga
la staršem in otrokom do boljšega 
zdravja. Uspelo nam bo, če boste) 
starši sodelovali z nami.

Dr. ROZALIJA BENCINA

PREDAVANJA  
ZA KMETE

l*redavanja za kmete, o katerih 
smo pred kratkim poročali, bodo še 
v Osilnici in Dragi. Organizira jih ko-| 
operacija Združenega KGP Kočevje 
in tudi plača predavatelje. Na tem 
območju ZKGP sicer ne odkupuje 
mleka, predavanja pa klub temu or
ganizira. Do jeseni nato predvidoma 
ne bo več predavanj, ker je sezona 
kmečkih del.

VČASIH NI KRUHA

V soboto, 7 
ljudi čakalo

aprila, je okoli 30 
v Ribnici na kruh odliuc

11. do 13. ure. Občani želijo, da bi
bila oskrba s kruhom rednej

uo,
]ša.



zakaj le morala
umreti 

jožfea arankar?

Na svežem grobu so oveneli beli nageljni petletnega Borisa. Brez 
križa je še prst nad krsto Jožice Urankar. 24. marca je še prespala 
na Jeleniku pri Raki, konec marca je vlak pripeljal pocinkano krsto 
z njenim truplom. 384etna zdomka ne bo nikoli več šla na delo v 
Muenchen. . .

Mati Pavla pripoveduje v 
skromni sobi na Jeleniku: ,p i 
koli več je ne bo, pa tako dobra 
je bila. Jeseni, še tako dobro se 
spomnim, je mož menil, da bo

bilo všeč, da hodi domov. Moč
no ga je tudi grizlo, daje doma 
gradila vjkend. Ljubosumen je 
bil kot horec, hotel je, da mu 
daje ves denar in vedno ji je bil 
za petami. Prepovedal ji je, da 
bi hodila domov. Tudi sam ni 
šel nikoli k svojim na Izlake. 
Celo miličniki so biU lani tu, 
ker ni nikoli pisal domov. Prišli 
so po njegov naslov. Nič kaj pri
da ni bil — vedno jo je odvračal 
od našega doma in nas. Recite, 
kaj ni bila njena materinska 
dolžnost, da je hodila sem, ko 
pa je imela otroka pri nas v var
stvu? Veste, večkrat ji je grozil, 
da jo bo ustrelil. Zelo rada bi se 
bila ločila od njega, pa ni hotel 
ločitve.

Pavla Pavkovič

moral prodati telička. Šla je v 
Krško in plačala davke in teli
ček je še zdaj privezan v hle- 
vu!“ Potem zajoka.

ZGODBA STARŠEV

Jožica Urankar, hči Pavle in 
Alojza Pavkovič, je že desetletje 
na delu v tujini. Najprej je bila 
na Dunaju, potem se je preselila 
v Nemčijo. Tam se je tudi poro
čila. Z možem sta imela nekaj 
časa v najemu gostilno, potem 
^  je ona zaposlila in je delala v 
baru. Z možem se nista razume
la, vsaj zadnje čase ne. Njeni 
domači pripovedujejo: „Kadar 
je le mogla, se je s svojim VW 
pripeljala domov. Starši smo ji 
bili čez vse dragi, možu pa ni

Alojz Pavkovič

Jožica je bila vesele narave, 
vedno se je smejala. Le zakaj je 
vzela Rudija, tega norca, ko bi 
lahko na vsak prst dobila tri 
druge! Ha, koje odhajala z Jele- 
nika v svet, so fantje doma jo
kali za njo . . . “

ZLOČIN  IN KAZEN

Konec marca so Jožico pripe
ljali gori na Jelenik. Nekaj dni 
prej je smeje zapustila domače, 
zdaj leži v mokri zemlji raškega 
pokopališča. Venci na njenem 
grobu se sušijo, nobena sveča 
ne gori več . . .  V nedeljo, 1. 
aprila, sojo položili v jamo. Kaj 
se je zgodilo?

Rudi Urankar je večkrat 
grozil, da ji bo vzel življenje, 
vendar Jožica tega ni jemala res
no. Kaže, da sta % po Jožičini 
vrnitvi v Muenchen spet prepi
rala, saj je razbuijena telefonira
la bratu, ki prav tako dela v 
Nemčiji. Prišel je prepozno; 
Rudi je ustrelil najprej Jožico, 
potem pa še sebe. Zakon je šel 
po zlu, dvoje življenj je končal 
strel iz pištole. Ubijalec si je 
sodil sam — zraven žene, od ka
tere se ni maral ločiti!

Jožica in Rudi Urankar na poročni dan

O POKOPU

Potem je krsta z mrtvo Joži
co prišla na Rako. Domači so 
stopili k župniku, da bi jo po
kopal. Spel pripovedujejo Joži
čini starši: „Sel sem doH na Ra
ko k župniku,“ začne Alcjz, 
„in poprosil, naj bi zvonili, da 
bi naredili mašo in da bi jo po
kopali. Zvečer se je oglasil zvo
nec, naslednje jutro pa nič več. 
Tudi maše ni bilo in niti pogre
ba ne. Župnik je zavrnil pokop, 
češ da se Jožica ni cerkveno po
ročila. Hotela se je, vam povem, 
hotela — pa ji mož ni pustil. A 
krščena je bila, pri obhajilu je 
bila in k birmi je šla. In vedno, 
ko se je vrnila domov, je pri
nesla svete podobe. Glejte, tu, 
na radiu pa v sobi so ...

Župnik je napisal pismo za 
škofa in sin, ki je tudi prišel iz 
Nemčije, se je odpravil v Lju
bljano, čeprav je bil hudo utru
jen. A tudi škof ni dal dovolje
nja, češ da ni bila cerkveno po
ročena.

Potem smo jo pokopali civil
no. Igrala je godba iz IGrškega in 
ogromno pogrebcev je prišlo! “

Pavla, mati, spet zajoka . . .

ZGODBA OKOLICE

Zakaj je morala umreti Joži
ca, zakaj si je sodil Rudi? Vpra
šam starše o govoricah, da je 
imela ljubčka in daje mož za to 
izvedel. „Kaj bi tisto, to ni nič. 
To je bilo, preden se je moži- 
la . . .“

Pa zapišimo vseeno še to, kar 
govorijo ljudje: Jožica je bila od 
18. do 24. marca doma, ker je 
imela delavce v vinogradu in zi
darje, ki so ji gradiU vikend na 
Jeleniku. Rudi je vseskozi na
sprotoval gradnji, ker je sumil, 
da ima Jožica doma ljubčka. 
Ljudje pravijo, da sta se večkrat 
sešla z nekdanjim fantom, ki se 
je tudi poročil. Še več: da sta se 
nameravala ločiti vsak od svoje
ga zakonca. Prva ljubezen ne 
zarjavi!

Človek pa, ki je ljubil Jožico 
in bil poročen z drugo, se je dal

obrekljivim jezikom v zobe, ker 
je z ženo prišel kropit mrtvo 
ljubezen in ker je za krsto nesel 
venec z napisom: „P^pci v slovo 
— Jože z družino“ .

Tega mu okolica ni odpusti
la. Ljudje pravijo, da je šla ona 
na tuje le zato, da bi zaslužila 
toliko, da bi imela za balo. Po
tem naj bi se vrnila in se poro
čila z njim. On pa se je medtem 
poročil z drugo in v Nemčiji je 
tudi ona našla drugega.

NAMESTO KONCA

Ce je bil res ljubezenski tri
kotnik kriv za smrt dveh ljudi, 
bo bržkone za vedno ostala 
skrivnost. Petletni Boris na Jele
niku ve le to, da mamica nikoli 
več ne bo prišla domov, da je 
ne bo ne v soboto in ne v nede
ljo in sploh nikoli več.

Svete podobe — kakšna ironi
ja! — so prinesli v domovino in 
zdaj nad njimi joka mati mrtve 
hčere. Godba je odigrala po
smrtno koračnico, župnika ni 
bilo k odprtem grobu. Za mrtvo 
je bilo to tako in tako vse
eno . . .

Ob cesti Raka — Veliki Trn 
je zastalo delo v vinogradu, zi
darji so pustili svojo malto in šli 
delat drugam. Vikend med trta
mi se je ustavil pri prvi plošči. 
Kdo ga bo nadaljeval?

Pokopali so ustreljeno in ti
stega, ki jo je ustrelil ter si sodil 
sam. Ljubček je nesel venec 
mrtvi ljubezni v spomin in za
dnji pozdrav. Zemlja se bo 
umirila, cvetje se bo posušilo, 
postavili bodo spom eni in križ 
in prižigali sveče na dan mrtvih. 
Čas bo zabrisal rane, spomini 
bodo utonili v pozabo.

Starši in okolica se razhajajo 
v svojih izjavah. To je razumlji
vo: le kdo ne bi ob podobnih 

' priložnostih kar najlepše govoril 
o svojem otroku?

Naj bo kakorkoli: iz smrti se 
ne da več obuditi živlienia!

Petletni Boris je ostal brez mamice

Sredi vinogradov je na vrhu pobočja obstala gradnja vikenda, 
(označen s puščico). Do prve plošče gaje zgradila Jožica, potem je 
njene načrte končal strel.

Na pokopališču na Raki pa zaveda popolnoma, kaj se je 
dež miAavega aprilskega vreme- zgodilo, 
na moči cvetje, sonce ga suši. Beli nageljni na sveži gomili!
Zadnji nageljni bodo oveneli v 
naslednjih dneh.

Tudi beli nageljni sirote, pet- Tekst in fotografije:
letneea sina Borisa ki se 5e ne JOŽE SPLICHAL

Cvetje na grobu pokopališča na Raki bo zdaj zdaj ovenelo: Jožico Urankar so pokopali civilno, ko 
župnik ni hotel opraviti obreda, ker ni bila cerkveno poročena . .  .
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Pred dobrimi štirinajstimi 
dnevi je glavni direktor SGP 
PIONIR Ivan Kočevar podpisal 
v Varšavi končno gradbeno po
godbo za gradnjo velikega 
luksuznega hotela v znanem 
zimskem turističnem centru Za
kopanih na Poljskem. Pogodbe
na vrednost za projektiranje, 
gradnjo in delno opremo, ki jo 
je sklenil PIONIR, je 9,130.000 
dolarjev. Investitor objekta je 
združenje poljskih turističnih 
organizacij ORBIS, posrednik 
pa ljubljansko poslovno združe
nje IMOS. Načrte so izdelali pri 
Slovenija projektu v Ljubljani, 
načrte za instalacije pa zagreb
ško podjetje MONTER.

r = i a i ^ i r ^

Na gradbišču bo potrebno iz
kopati 22.000 kub. metrov, v 
objekt pa vgraditi 11.000 kub. 
metrov betona, 800 ton beton-' 
skega železa, 3.500 kub. metrov 
siporeksa in vrsto drugega mai 
teriala. Pionir bo dobil na Polj  ̂
skem le gramozne agregate in si-< 
poreks, ostali material pa bodo 
pripeljali iz Jugoslavije ali uvo
zili iz sosednjih držav. Na grad
bišču bodo postavili tri velike 
gradbene žerjave, betonarno in 
imeli vso potrebno gradbeno 
mehanizacijo.

r = i c = i r s j i r = ?

NOVO MESTO

Idejni projekt, s katerim so 
sodelovali na mednarodnem na
tečaju je izdelal dipl. ing. arh. 
Jože Kregar, dokončni idejni 
projekt pa skupina sodelavcev 
Slovenija projekta: dipl. ing. 
arh. Svetozar Križaj — glavni 
projektant, Mara Cirman, Mari
ja Bobnar, Alenka Bohinec, 
Emil FijavŠ in drugi. Pri Slove
nija projektu izdelujejo sedaj 
glavni projekt. Hotel „Hozak" v 
Zakopanih bo največji hotel na 
Poljskem. Načrtovalci so upo
števali naročnikove želje ter 
uskladili ngčrte s poljskimi 
predpisi in normami. Zlasti pa 
so projektanti upoštevali nava
de sonca željnih Poljakov, ki se 
hodijo v Zakopane predvsem 
sončit. Prav zato so predvideli 
veliko teras in balkonov ter so
larije za sončenje. Iz hotela bo 
tudi lep razgled na Tatre in 
okolico.

V hotelu bo 301 soba s 590 
ležišči, tri restavracije, nočni 
bar, kavarna, pokrit plavalni ba
zen, savne, izposojevalnica špor
tne opreme, garaže, razni lokali 
in drugi potrebni prostori. 
Objekt DO  imel 26.000 kvadrat
nih metrov bruto etažnih povr
šin in 84.000 kub. metrov pro
stornine.

Začetek gradnje je predviden 
za ta teden. Prvi transporti 
Pionirjeve mehanizacije so že 
odšli na gradbišče, ki je oddalje
no od Novega mesta 850 km. 
Zaključek del je predviden 31. 
maja prihodnje leto.

Maketa bodočega hotela „Hozak" v Zakopanih, ki ga bodo zgradili Pionirjevi delavci. Hotel bo 
prihodnjega leta. V  sončnem hotelu bo 300 sob s 600 ležišči in vsemi potrebnimi gostinskimi prostori.

nared predvidoma do 31. maja

NOVO MESTO

Instalacijska dela bo opravilo 
zagrebško podjetje MONTER, 
ki je naredilo tudi načrte insta-i 
lacij bodočega hotela, mizarska^ 
dela pa obrat Slovenija lesa, LIP 
iz Litije. Opremo bo dobavil 
INTEREXPORT Beograd, pred
stavništvo Ljubljana.

Gradbišče v Zakopanih bo 
samostojen gradbeni sektor, 
povprečno pa bo na gradbišču 
150 Pionirjevih delavcev. Na 
Poljsko bodo šli delavci iz vseh 
Pionirjevih sektorjev.

Pri PIONIRJU so se za to 
prvo gradbeno delo v inozemst
vu skrbno pripravili in naredili 
natančen operativni plan, tako 
da bodo dela pravočasno in po 
pogodbi zaključena. Solidno 
delo Pionirjevih gradbincev v 
Zakopanih bo zelena luč za 
prevzem novih del na Poljskem, 
saj že pripravljajo gradnjo veli
kih hotelov v Varšavi in Pozna
nju.

r = i i c 3 r N i i r = 9

Prvi transporti mehanizacije in druge opreme, ki Jo bodo Pionirjevi gradbinci potrebovali na gradbišču na Poljskem, so že odposlali iz 
Novega mesta. Odšla je tudi skupina delavcev, ki bo pripravila gradbišče in začela z zemeljskimi deli.

NOVO MESTO

Sloves, ki so si ga Piohirjevi 
gradbinci pridobili v 25-letnem 
obstoju na gradbiščih po vsej 
Jugoslaviji, bo prav gotovo kro
nan z uspešno opravljeno nalo
go na Poljskem, ki bo hkrati 
prispevek h krepitvi prijatelj
skih stikov med Poljsko in Ju
goslavijo.
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Nekoč je bil Koprivnik velika, lepa in urejena vas s pisanim in razgibanim življenjem. Leži pod Kopo (1074 m) in v vznožju Kočevskega 
Roga. Še danes živi v Koprivniku blizu dvesto prebivalcev. Toda vas si še ni opomogla od velikega vojnega gorja.

Vsa predvojna leta in v začetku vstaje oziroma narodnoosvobodilnega boja je okrožni sekretar partije prof. Jože Šeško rad zahajal v to 
vas in na Hrib pri Koprivniku k svojemu najožjemu sodelavcu, kmetu in trgovcu Rudiju Podlogarju, s katerim sta revolucionarno delovala 
med koprivntškimi prebivalci.

Malodane vsi partizani, ki so 
bili vsaj enkrat v Koprivniku, so 
poznali Rudija. Podlogarja,
njegovo ženo Marijo z
Golobinjeka in hčerke Vido, 
Mileno in Anico, saj je bila to 
ena izmed slovenskih družin, ki 
so bile steber narodnoosvobo
dilnega boja. Med vojno se je 
družina preselila iz bližnje vasi 
Hrib v Koprivnik, kjer je stano- 
vda s Černičevimi vTrampuže- 
vi hiši. Tu jo je našel tudi ko
mandant zaščitne brigade glav
nega štaba NOV Alojz Kolman 
—Marok.

Koprivnik je često prehajal iz 
rok v roke, zdaj v partizanske, 
zdaj v sovražne. Pri tem pa so 

f največ trpeU terenci in civilno 
prebivalstvo.

Bilo je prvo novembrsko so
boto 1944, ko se je z gore v 
Koprivnik zgrnilo veliko parti
zanov, ki so jim vaščani priredi
li zabavni večer in miting v 
Trampuževi hiši. Bojna enota je

ponoči odšla, v vasi pa so pre
nočevali terenci, delovna četa 
in tovariš Marok, kije bil na po
ti skozi Koprivnik z nekim ofi
cirjem, za katerega pravijo, da 
je bil polkovnik. Ta oficir je 
prenočeval pri Podlogarjevih, 
Marok pa pri družini Korelec.

Ko se je v nedeljo, 4. novem
bra, dodobra zdanilo in so par
tizanski kuharji delovni četi de
lili prvi dnevni obrok hrane, so 
imeli Nemci in belogardisti vas 
že obkoljeno. Z vseh strani je 
začelo silno pokati in sovražni
ki so vdrU v vas in jo zavezli. V 
boju je padlo pet partizanov de
lovne čete. Nekaterim partiza
nom in terencem se je uspelo 
prebiti iz sovražnega obroča, 
drugi pa so se poskrili.

MAROK PADE

Marija Podlogarjeva, ki ji je 
bilo tedaj 37 let, mi je pripove
dovala, kako je videla sovražni

ke, ki so se usuli v vas in bližali 
hiši. Mahoma je planila in zbu
dila speče tovariše. Polkovnik je 
spal na tleh na slami. Videla je, 
kako je z bhskovito naglico sko
čil v hlače, nataknil čevlje, 
zgrabil za brzostrelko in planil s 
tovariši iz hiše. Pred hišo je 
vžgal po sovražnikih, ustrelil 
enega Nemca, ostali pa so se 
razbežali. Medtem je izginil tudi 
polkovnik, da ni bilo o njem ne 
duha ne sluha.

Podlogarjeva je hitela po
spravljati partizanske stvari in 
slamo, s katero je postlala na 
tleh. Polkovnikov plašč je vrgla 
na gnojišče, torbico z dokume- 
tni pa odnesla v stranišče in jo 
zakrila s smetmi, krompirjevimi 
olupki in pepelom. Nato se je 
vrnila k dekletoma in se delala 
nevedno, kot da se je vse to 
prav nič ne tiče.

Alojz Kolma-Marok, bivši 
jugoslovanski oficir, španski

VJčenci osnovne šole Koprivnik redno skrbijo za grobove partizanov, za kar so 14. novembra od 
partizanov bivše Centralne tehnike KPS sprejeli lepo knjižno darilo. Levo učiteljica Nada Perko, doma 
iz Slavskega laza. (Foto; T. Ožbolt) ’

borec, star 31 let, komandant 
zaščitne brigade pri glavnem 
štabu NOV, je bil s terencem 
Torbarjem in nekaj partizani pri 
družini prejšnjega sekretarja 
rajonskega odbora OF Kopriv
nik, ki je 20. decembra 1942 
padel s celotnim odborom, ra
zen enega člana, v Starem brez- 
ju. Marok se je med streljanjem 
naglo zbral in razgledal, nato pa 
sta se s terencem Torbarjem, ki 
je izvrstno poznal teren, začela 
med sovražniki prebijati iz vasi 
in bežati proti gozdu.

Že sta mislila, da sta se rešila, 
ko je zažvižgal nov roj sovraž
nih krogel, pod katerimi je Tor
bar mrtev omahnil, Marok pa je 
obležal s smrtno rano sredi so
vražnikov. Bal se je, da ga ne bi 
ujeli živega. Nameril si je pišto
lo na čelo in sprožil. V tre
nutku je izdihnil.

Partizani so potem mrtvega 
prepeljati v Pako pri Čmomlju. 
Tako mije pripovedovala bolni
čarka, moja znanka iz Taborske 
stene nad Belico iz leta 1942 
Marija Mlakarjeva, poročena 
Groznik, ki živi sedaj v Polju pri 
Ljubljani. Ona je Maroku izmila 
krvave rane, ga uredila in zra
vnala v rakev, nakar so ga od
nesli k večnemu počitku. Trije 
partizani iz njegove skupirie, ki 
so ostali med streljanjem v Ko- 
relčevi hiši, so se skrili v klet in 
jih sovražniki iiiso našli.

Fanika Lundrova, zavedna 
žena koprivniškega prvoborca 
Matije Lundra, je imela malo 
upanja, da jo bo srečno zvozila, 
saj so jo vendar zalotili, ko so 
bili partizani v vasi in hiši, ona 
pa je imela še partizanske za
piske, poročila in pisma. Maho
ma je pograbila nevarne papirje, 
si jih stlačila v nedrje in odhite
la v hlev. Komaj je šinila skozi 
hlevska vrata, je bil že za njo 
belogardist, ki jo je hotel pre
iskati.

,4^tičica, si se ujela, kaj? “ je 
dejal fant. Ona pa se je v hipu 
znašla in zavpila nanj:

„Beži, beži, hudiča! Kaj laziš 
za menoj? Mudi se mi.“

Fant se je zmedel. Zardel je, 
se obrnil, stopil čez prag in za

seboj zaprl hlevska vrata, Fa
nika pa je medtem zaupne stva
ri skrila in rešila.

POLKOVNIK V  D IM NIKU

Ko se je Korelčeva vrnila v 
hišo, jo je že čakala večja skupi
na belogardistov, med njimi ne
kaj njenih rojakov iz Šentjerne
ja. Spoznala jih je in nekdo jo je 
vprašal, kje ima moža.

Pokazala je na sliko svojega 
pokojnega moža, ki je visela v 
okvirju na zidu ob njeni poste
lji, in ga ostro pogledala. Ob 
spominu na moža jo je strah mi
nil. Hladno je govorila z njimi 
in jih odpravila iz hiše. V njeni 
kleti pa so trepetali trije skriti 
partizani.

Na Podlogarjevem gnojišču je 
eden izmed belogardistov našel 
partizanski plašč z oficirskimi 
našitki: dve zlati črti in tri zvez
de. Z veseljem ga je pograbil, 
nosil sem in ^a po-nrasl^ ga 
razkazoval. Kmalu zatem je 

'nemški poveljnik ukazal umik, 
nakar so pobrali svoja dva 
mrtveca in z obvezanimi ranjen
ci odšli iz vasi.

Tisto novembrsko nedeljo je 
prebivalce Koprivnika navdajala 
velika žalost. V vasi in okoli nje 
je ležalo devet mrtvih partiza
nov: dva sta bila neznana, pre
poznali pa so Čretnika, Bertka, 
Kogoja, Kosa, Brinovca, Maksa 
Torbarja in poleg njega Alojza 
Kolmana—Maroka. Že čez me
sec dni so v Koprivniku sovraž
niki to gorje hudo poplačali.

Tovariš Komlan je bil parti
zan od oktobra 1941, ko je 
vstopil v Mokronoško četo, ki 
je od decembra tega leta spada
la v sestav Štajerskega bataljo
na. Dasi je bil bivši oficir, je pri
čel partizaniti kot borec, postal 
vodnik, nato komandir čete, 
komandant Savinjskega odreda, 
član štaba II. grupe odredov, 
namestnik komandanta XV. di
vizije, namestnik komandanta 
IV. operativne cone, kot ko
mandant zaščitne brigade ali 
grupe Glavnega štaba pa je v 
Koprivniku padel.

Po odhodu sovražnikov iz 
vasi se je zgodilo še nekaj nena
vadnega. Marija Podlogarjeva mi 
je pravila, da tega še danes ne 
more verjeti. Kakor sem že 
omenil, je polkovnika videla, ko 
je pograbil brzostrelko, smuknil 
skozi vrata, izstrelil nekaj rafa-

VMariJa Podlogarjeva. (Foto: T. 
Ožbolt)

lov na hišnem pragu in pred 
hišo, ubil Nemca in nato s tova
riši izginil. Ko pa se je po odho
du sovražnikov vas malce umiri
la, je Marija zaslišala v dimniku 
čudno prasketanje. Kmalu je

' f
»Dolenjski list« 
v vsako družino

zagledala polkovnika, kako se 
nič kaj lep mukoma vleče iz 
dimnika, ves črn in sajast.

Kdo je bil ta polkovnik, mi 
ni uspelo zvedeti. Da je bil polr 
kovnik, so sklepali po znalcih, 
ki jih je nosil. T ^ o  je povedano 
tudi v kroniki Koprivi^a, ki jo 
je napisal Rudi Podlogar, že 
pokojni upravnik Muzeja NOB 
v Kočevju.

TONE OŽBOLT

,STA
pOt>

r  ■>

Spominska plošča pokojnima Alojzu Kolmanu—Maroku in Maksu 
torbarju. Datum na plošči ni pravi, ker sta padla 4. novembra, in ne 
decembra, kot trdijo nekateri borci in zapis v kroniki Koprivnica. 
Franc Premrl iz Kočevja, ki pravi, da je bil |akrat, ko je Marok 
padel, le 50 m vstran od njega, pa je celo popolnoma prepričan, da 
je Marok padel 4. oktobra. (Foto: J. Prinic)
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IZGUBUENI ZAPISKI
,4n zdaj, ko so se leta nabrala, ko 

je več preteklosti kakor prihodnosti, 
naj ostane nekaj sledu za tistim, kar 
je bilo gledano z današnjimi, utruje
nimi očmi.“

To so besede trpkega izkustva in 
spoznanja o sebi in vseh, zapisal pa 
j& je slovenski slikar Dore Klemen- 
čič-Maj v uvodu knjige Izgubljeni 
zapiski (Partizanska knjiga, Ljublja
na, 1972).

Knjiga .^zgubljenih zapiskov” , tj. 
spominov na utrujajoče grenka leta 
pehanja in nehanja pod peto okupa- 
toijev, na čas strahu in groze v ne
nehni senci smrti, na trenutke, ko je 
bik) srce bolj kot kdaj polno volje in 
moči za -  in vere v -  svobodo, ko 
se je bilo treba bojevati in tudi pre
miniti;

knjiga ilustracij (z motivi boleči
ne, smrti ali hrepenenja, kljubovanja 
in tovarištva -  v času primemo izri
sanih potez obrazov, podob pokra
jin ah taborišč), ki jih je u stv^ala  
preganjana in izmučena umetnikova 
roka (in . . preživele so vojno in 
mirj^ kolikor je mir.“ ) -

ta knjiga nas opominja, da o dne
vih, ko se je v krvi rodilo tisto, v 
čemer živimo danes, še zdaleč ni po
vedano vse, in kako prav je, da o 
njih pišejo tisti, ki so jih viharna leta 
osvobodilnega boja in revolucije ta
ko ali drugače postavila na trdna tla 
zavezanosti vsem in usmerila po z 
minami posuti poti v -  socializem 
(tu mislim pisce vojnih spominov, 
kot so npr. Stane Semič — Daki, 
Rudi Pušenjak -  Uragan, Tone Sve
tina, Rodoljub Colaković, Svetozar 
Vukmanović -  Tempo itd.).

Dore Klemenčič-Maj pa ni bil 
samo neposredni udeleženec in za
vestni oblikovalec tistih naših dni, 
pač pa je bil inje umetnik, o tem pa 
zgovorno priča vsaka stran njegove 
knjige, ki je kot taka obogatila tudi 
slovensko literaturo.

D. Rustja

DAROVANA
DRAGOCENOST

Študijska knjižnica Mirana Jarca 
se je obogatila te dni za več redkih 
eksponatov. Najdragocenejša je ne
dvomno antologija jugoslovanskega 
pesništva v češčini, ki jo je poslal iz 
Prage tamkaj živeči belokranjski ro
jak dr. Oton Berkopec. Hkrati s tem 
delom je poslal dr. Berkopec v Novo 
mesto več novejših čeških knjig, 
med drugim tudi nekaj slovenskih 
prevodov v češčino. Božo Račič je 
podaril knjižnici zbirko starih podo
bic, obljubil pa je tudi stare dolenj
ske razglednice, medtem ko je Franc 
Pirkovič daroval 14 letnikov „Žen
skega sveta“ , revije, ki je izhajala 
pred vojno.

UČITELJ MED LJUDMI

materizem smo ljudem vzeli
Ravnatelj osnovne šole Šentjanž pripravlja 
z 20 igralci Potrčevo Kreflovo kmetijo — tu

di v počastitev puntov

Mimopečani so Golaijevo „Vdovo Rošlinko** že osemkrat uprizorili — trikrat na domačem odru, 
petkrat pa so gostovali: v Veliki Loki, Trebnjem, na Mimi, v Žužemberku in Dobrniču. Igro je režirala 
Tatjana Nahtigal (Foto: P. Pungerčar) __

v  ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI MIRANA JARCA:

Dolenjka - znanstvenica, umetnica
z malce zakasnelo razstavo se je tudi novomeška knjižnica vključila v pro
slavljanje mednarodnega dneva žena —  Predstavljenih: 46 pomembnih do

lenjskih žensk, ki so se uveljavile v znanosti, literaturi, umetnosti

z  novo knjižno razstavo, odprto v aprilu, je poskušala Študijska 
knjižnica Mirana Jarca osvetliti pomemben prispevek dolenjskih 
žensk v zakladnico slovenske znanosti, literature, likovne umetno
sti in drugih področij.

sti od prejšnjega stole^a do 
danes. Predstavljene so: zdrav
nice, geologinje, psihologinje, 
folkloristke, zgodovinarke, jezi
koslovke, strokovne pisateljice, 
prevajalke, urednice, ^asbenice, 
pesnice, pisateljice, slikarke itd. 
Ta del razstave obsega 223 
eksponatov. Na koncu so ome
njene tudi znane pevke, igralke, 
baletke, koreografinje, ki pa jih 
knjižnica ni * mogla predstaviti 
vidneje — niti ne z njihovimi fo
tografijami.

Na razstavi srečamo mnoga 
imena, ki so bila včasih znana, 
zdaj pa se jih spomnimo le na

Razstava z naslovom „Dole
njska žena — znanstvenica, pri
povednica in umetnica“ obsega 
pretežno knjižna dela, v manj
šem obsega pa so dolenjske av
torice predstavljene v periodič
nih t i s ^ ,  ki pišejo o njih ali v 
njih objavljajo.

Izbor je zajel 46 Dolenjk, ki 
so se vidneje uveljavile v javno-

KAJ PRINAŠA KONDOR

Že tretjič je pred dnevi prišla na 
slovenski knjižni trg peta knjižica 
knjižnice KONDOR, v kateri založ
ba Mladinska knjiga pomaga zlasti 
dijaški mladini do pomembnih iz
branih del iz domače in svetovne 
književnosti. Tretji ponatis je doži
vel Shakespearov HAMLET, nesreč
ni danski kraljevič. Prevedel ga je 
Oton Župančič, s spremno besedo 
pa opremil dr. Bratko Kreft. Dve iz
daji sta že pošli, kar brez besed po- 
tijuje, kako se je knjiga priljubila.

Drugo izdajo je pred kratkim do
živela tudi 28. knjižnica KONDOR
JA: mojstrski pripovednik Ernest 
Hemingway nam v njej spet pred
stavlja zgodbo o Starcu in morju. 
Delo je prevedel in sestavil pripom
be Janez Gradišnik.

Med novimi izdajami zbirke Kon
dor naj omenimo še 131. in 133. 
knjižico. RUMENA VRTNICA je iz
bor bolgarske poezije, iz katere je 
prestavila Katja Spur v naš jezik 
lepo bero starejših in mlajših bolgar
skih pesnikov. -  AFRIKA PRIPO
VEDUJE je izbor sodobne afriške 
proze, ki nam predstavlja miselnost 
in življenje afriških ljudi bolj kot 
marsikatero tovrstno obširnejše de
lo. Delo, ki ga je izbral in uredil 
Jahnheinz Jahn, je prevedel Bojan 
Ilch.

MILOŠ POLJANŠEK V NOVEM 
MESTU — Predsednik prosvetno 
kulturnega zbora slovenske skupšči
ne Miloš Poljanšek in poslanci tega 
zbora z našega območja so v petek v

Razširjtno,
približano

V i^  tehniška varnostna 
šola v Ljubljani je v tem štu
dijskem letu prvič vpisala tu
di redne študente, njena so
potnica enake stopnje -  viš
ja upravna šola pa je v dru
gem semestru uvedla novo 
študijsko smer na oddelku 
za javno upravo. Višja šola 
za organizacijo dela v Kranju 
se je odločila za dve novosti: 
pripravlja uvedbo kadrov- 
^ o —pedagoške smeri študi
ja, hkrati pa se želi preobli
kovati v visoko šolo za orga
nizacijo. Tretji letnik študija 
organizacije in smer indu
strijske pedagogike namera
va odpreti jeseni. Prav tako 
ima v načrtu za letošnjo je
sen nov samostojni oddelek 
v Novem mestu, kjer bi se 
šolali študentje iz Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. Če
prav te šole še niso bile usli
šane pri pristojnih, kjer so 
prosile za denarno pomoč, 
da bi lahko izvedle načrte, 
upajo, da bodo zamisli ure
sničile tako, kot to predvi
devajo.

Novem mestu razpravljali o perečih 
vprašanjih vzgoje in izobraževanja.

NASTOPI BREZ MEJA -  Pevski 
zbor novomeške tovarne zdravil 
Krka pogosto nastopa. Pred kratkim 
je pel v telovadnici novomeške gi
mnazije na občinskem tekmovanju 
ekip prve pomoči, v načrtu pa ima 
letos še samostojen koncert na no
vomeškem odru, nastop na občnem 
zboru slovenskih farmacevtov, na 
srečanju jugoslovanskih farmacev
tov, sodelovanje na pevskem taboru 
v Šentvidu pri Stični, skupna nasto
pa s pevci „Danice“ iz Podjune in 
„Študentom" iz Maribora, poleg 
tega pa računajo na nastop na za
ključni slovesnosti ob 400-letnici 
hrvaško-slovenskega upora v Dolnji 
Stubici. Od konca minulega leta 
vadijo Krkini pevci pod vodstvom 
Radovana Cktbca.

GOSTOVANJA -  V Mirni peči 
so v nedeljo nastopili igralci breži
škega Amaterskega odra z MarinČe- 
vo igro ,3rečka“ . V Trebnjem pa so 
se v soboto predstavili Stražani s 
Finžgarjevo ljudsko igro ,.Divji lo
vec". V ponedeljek je v Novem me
stu nastopil oktet Gallus iz Ljublja
ne.

STATUT PRIPRAVLJAJO -  
Kulturno sodelovanje med občinami 
na slovenski in hrv^ki strani Kolpe 
bo opisano v temeljnem aktu, ki ga 
že dalj časa pripravljajo. Statut bo
do sprejeli na bližnjem sestanku 
predstavnikov iz sodelujočih občin 
v Karlovcu.

SLAVISTI JUTRI V BREŽICAH 
-  Jutri ob 8.30 se bodo slavisti iz 
osnovnih šol na območju novome
ške organizacijske enote Zavoda za 
šolstvo SRS zbrali v prostorih 
osnovne šole v Brežicah. Dnevni red 
delovnega srečanja obsega dvoje pre
davanj (prof. Stanko Skalcr: Kmeč
ki upori na Slovenskem, prof. dr. 
Dragutin Rosandić: Interpretacija li
te rarne^ dela) in pogovor s pred
stavniki Mladinske knjige.

Znani slovenski rek o zrnu in 
pogači so v Šentjerneju prikrojili 
svojim potrebam: dinar na dinar 
-  kino. In resje natanko tako: v 
Iskrinem obratu, kjer dela mladi 
in srednji svet ,,od Krke do gor
janskih pobočij", že nekaj let 
pobirajo denar za kino — vsak 
zaposleni da dinar na leto. S tem 
zberejo vsaj toliko, da ohranijo 
kino sekcijo pri življenju, hkrati 
pa si prihranijo dolgo pot k film
ski predstavi. Ce ne bi imeli kina 
v Šentjerneju, bi se morali zape-

Podporniki
lajti v okoliške kraje -  v Škoc
jan, Kostanjevico aU kar v Novo 
m esto.,

Neposreden prispevek Iskrinih 
delavcev ni tak, da bi rešil vse 
kulturne probleme v Šentjerne
ju. Ce bi ga pogledah še z druge 
strani, bi lahko pritrdih, da ni 
takšen, da bi tega ali onega spra
vil na beraško palico. Kajpak je 
vse to obrobnega pomena -  naj
pomembnejše je, da je ljudem v 
zavesti, da dajo za kulturo. To 
pa je i e  tista solidarnost, ki jo 
neposredno ali med vrsticami 
omenjajo tudi govorniki z veli
kih in maUh odrov. In predvsem 
to kaže podčrtati pri šentjernej- 
skem primeru.

J. JUST

manifestacijah, kot je pričujoča 
v novomešci knjižnici. Naj ne
katera omenimo: Marija Ada
mič — Tinka iz Litije, Matilda 
Tomšič iz Trebnjega, mladinska 
pisateljica Marija Jezernik (pra
vo ime Marija Wirgler), Ana Fa
bian, Katka Zupančič, Matilda 
Klemenčič, Marija Kmet, lika 
Vašte, Milica Borštnik -  Miron 
(piše v srbohrvaščini),- Vera 
Albrecht, Marga Ahačič, Marija 
Demovšek, Ana Gale, Marija 
Gorše — Perhaj, Vida Brest, 
Asta Žnidaršič, Draga Ahačič, 
Janja Kastelic in druge. Med 
znanstvenicami je pomembna 
zlasti folkloristka dr, Zmaga 
Kumer.

Zanimiva razstava vsekakor 
zasluži, da bi si jo ogledalo čim- 
več obiskovalcev. Morda bi bilo 
prav, da bi jo prikazali še kje na 
Dolenjskem, čeprav bi bilo to 
malce teže izvedljivo. 1. Z.

„Vzeli smo jim ga v tre
nutku, ko je med ljudi jela 
prodirati malomeščanska 
miselnost in jih pričela zapi
rati v ozke družinske kroge. 
Amaterizem pa je nasprotno 
— družil ljudi. Da je v sevni- 
ški občini tako, so krivi ljud
je, ki so v teh letih krojili 
kulturno politiko in niso za 
razmah amaterizma namenili 
dovolj denar j a , j e  dejal Jo
že Bavec, ravnatelj šentjan- 
ške šole, na seji občinske 
konference SZDL o kultur
nih skupnostih.

— Kaj pomeni amaterska 
dejavnost za podeželje?

„Ob vajah za igro Kreflo- 
va kmetija so igralci, štu
dentje, dijaki, kmetje, delav
ci načenjali kar sami od sebe 
razgovor o upodobitvi slo
venske televizijske nanizan
ke Cvetje v jeseni. Na kakšen 
način so to storili? Naj bo 
še tako nenavadno: primer
jali so jo z našo odrsko po
stavitvijo pred leti! Ugotav
ljali so, kaj se je nam, čeprav 
s sila skromnimi rekviziti, 
posrečilo izvimeje! Bi si lah
ko zamislili tehtnejši pristop 
kmeta ali delavca k  televizij
ski upodobitvi od te? Ce je 
delo sam doživljal, ko ga je 
po svoje postavljal na odru, 
ima sedaj mnogo globji 
odnos do dela samega, to 
mu je torej zapustil amateri
zem. Tako vzgojenega člove
ka niti televizija ne more za- 
peljati!“

-  Vloga podeželske šole?
„Ljudem v hribovski vasi

ci Kal moramo pustiti vsaj 
prva dva razreda osnovne 
šole v kraju, čeprav bi bilo 
morda racionalnejše voziti 
tudi te otroke, kot vozimo 
ostale. Okrog šole pa le na
staja svojevrstno družbeno 
življenje, seveda če učitelj 
zna in hoče. Sicer se ljudje 
nimajo niti kje sestajati. “

Ko sem se mudil med 
ljudmi s te podružnične 
šole, so ga označili ko t člo
veka, ki jim pomaga pri na
predku. Potrčevi junaki pa
dajo in se dvigajo v predvoj
ni agrarni reformi, ki tod ni 
znana kot v Pomurju. Rav
natelj Bavec pravi, da bo pri 
uprizoritvi poskusil nekatere

novosti. Za odrsko 
uprizoritev pa doma nimajo 
niti odra -  amaterizem smo 
namreč zanemarjali!

A. ŽELEZNIK

H

KAJ SE NAM LETOS OBETA?

Pomlad v Dolenjski galeriji
V sredo zvečer bodo odprli v galeriji razstavo o partizanski saniteti, v mu

zeju pa razstavo o zgodovinskem razvoju zdravstva na Dolenjskem

v  sredo zvečer bodo po uvodni besedi dr. Bogdana Breclja v 
novomeški Dolenjski galeriji odprli razstavo o partizanski saniteti, 
v  muzeju bo hkrati odprta razstava o zgodovinskem razvoju zdrav
stva na Dolenjskem.

OSEM N O VIH  ČLANO V
Združenje gledaliških skupin Slo

venije se je povečalo za osem novih 
članov. Novomeška Zveza kulturno 
prosvetnih organizacij je te dni prija
vila za člane kulturno prosvetna 
društva iz Mirne peči, Novega mesta 
(DPD Dušan Jereb), Dolenjskih 
Toplic, Straže, Žužemberka, Šent
jerneja, Škocjana in Smarjete.

To bo četrta večja prireditev Do
lenjskega muzeja v tem letu. Pred 
tem so v galeriji postavili razstavo 
slikarjev o Bosenski krajini in 
Duereija, novomeški muzej pa je v 
Bihaću postavil razstavo sUkarjev, ki 
so upodobili Dolenjsko. Ogledalo si 
jo je več kot 3.000 ljudi, razstava pa 
je zdaj v Metliki in jo nameravajo 
postaviti še v Karlovcu.

NOVI REŽISERJI

To soboto se bo končal v Novem 
mestu režiserski tečaj, na katerem 
predavajo 19 udeležencem (od tega 
15 rednim) strokovnjaki iz republi
ške Zveze kulturno prosvetnih orga
nizacij. Tečaja se udeležujejo samo 
prijavljenci iz novomeške občine, 
čeprav so sprva želeli, da bi bil med
občinski.

NAŠI HARMONIKARJI 
IG RALI v  VELENJU

Na II. republiški reviji mladih har
monikarjev 11. aprila v Velenju so 
nastopili tudi učenci glasbenih šol iz 
Novega mesta, Kočevja, Krškega, 
Ribnice in Črnomlja. Na celodnevni 
prireditvi, ki je obsegala nad 30 
točk, so igrali harmonikarji domala 
vseh ni^ih glasbenih šol v Sloveniji.

Konec maja bo v Dolenjski galeri
ji razstava Franceta Zupana, zadnje 
dni junija pa kombinirana razstava 
kiparjev in sUkaijev. Da bi v turistič
ni sezoni popestrili kulturno življe
nje dolenjske prestolnice, bodo v ga
leriji predstavih Dolenjsko v likovni

umetnosti.
Jeseni bodo v galeriji^o besedah 

ravnatelja muzeja prof. Janka Jarca- 
najprej pripravili retrospektivo Ivana 
Vavpotiča, kajpak pa si bodo ljubi
telji slikarstva lahko ogledali tudi 
trejo razstavo Dolenjske slikarske 
kolonije, ki bo ustvarjala čez po
letje. In končno: v Novem mestu bo 
letos kongres jugoslovanskih etnolo
gov, ob tej priložnosti pa bo v muze
ju odprta etnološka razstava. J. S.

Lutkovno igrico „Kam so izginili redi 3 ,4  in 5? “ so pod vodstvom 
Marije Turkalj naštudirali člani lutkovnega krožka osnovne šole 
Ribnica. Z njo so nastopili na nedavnem republiškem srečanju v 
Ljubljani, zdaj pa bodo z njo gostovali v raznih krajih ribniške in 
cerkniške občine, predvidoma pa tudi v kočevski. (Foto: J. Primc)

O ŠUNDU IN PORNOGRAFIJI

Tista knjiga, ki po vsej sili napeljuje mladega bralca in 
bralca nasploh na nesmiselne podvige in dogodivščine, spada 
v šund. Tista pa, katera prikrito ali odkrito vpliva na pre  ̂
zgodnje prebujanje spolnega nagona -  je umazana knjiga; po 
učinku je nemara še nevarnejša od očitne pornografije.

Blagoje Živkovic %

STATISTI KA NA PODROČJU VZGOJE 
JN IZOBRAŽEVANJA

Iluzorno je pričakovati, da se bo vrednost nekega razisko
vanja povečala že s samo uporabo bleščeče statistične tehni
ke. Ce bi bilo to res, bi potemtakem lahko vsak problem, ne 
glede na svojo družbeno naravo, pomen in vrednost, postal 
znanstven problem. . .  Pretirano čaščenje količinskih metod 
in tehnik je namreč prav tako znamenje znanstvene nezrelo
sti kakor njihovo ekstremno podcenjevanje.

Dr. Lj. Kmeta

IZGUBA ŠOLSKEGA LETA  
JE ZELO ZAMOTAN PROBLEM

Neuspeh v šoli, čigar posledica je izguba šolskega leta, je 
zelo negativen pojav v psihičnem razvoju mladega človeka. 
Pušča sledove na njegovem duševnem zdravju ter mu jemlje 
pogum, zmanjšuje motivacijo za nadaljnje šolanje in ustvarja 
možnosti za nevrotične reakcije ter vedenjske motnje.

Slab učenec pogosto naleti v šoli na nerazumevanje, zato 
tudi tam zapada v začarani krog svojih težav. . .  Zato nega
tivne ocene oziroma ponavljanje razreda navadno na učenca 
delujejo negativno ter mu jemljejo še tisto malo interesa za 
šolo, kolikor mu ga je sploh ostalo.

Dr.M.Košiček

t



jT )  < ^

Druga pomlad — Opara Po običaju med najboljšimi — 
Rajeijeva

rokomet

Brežičani pozabili na zmage?
Brežiška trdnjava se maje, v Ribnici in Sevnici pa se veselijo novih zmag 

svojih ljubimcev —  Slovenski derbi za Sevnico!

Sevničani so dobili tudi drugi slovenski derbi v drugi zvezni ligi, 
tokrat proti ljubljanskemu Slovanu. Brežičanke nadaljujejo s slabi
mi igrami: tokrat so izgubile v Ivanić gradu z golom r^ ik e . Ribni
čani trdo pestijo nasprotnike po slovenski ligi in se vse bolj pribli
žujejo vrhu. Zato pa Brežičani niso zmagali niti tokrat-že v prvem 
polčasu so jih nadigrali gostje iz Šoštanja in se obdržali na čelu.
Brežičanom teče voda v ^ o  . . .

odbojka

Novomeščanke druge?
Trebanjski odbojkarji so spet zmagali in se do

končno rešili skrbi —  Poraz Novomeščanov

Novomeške odbojkarice so v pičli uri premagale slabo Ljubljano, 
in če bodo tudi v zadnjem kolu zmagale na Jesenicah, bodo druge. 
Fužinar z Raven si je že pred koncem zagotovil naslov slovenskega 
prvaka. Prijetno so presenetili Trebanjci, ki so premagali Gaberje, 
se učvrstili na šestem mestu in se dokončno rešili izpada. Zato pa 
tone barka Novomeščanov, ki tudi proti slabi Mežici v posameznih 
setih niso mogli osvojiti več kot nekaj točk . . .

Sevnica - Slovan 16:14
v  hladnem vremenu sta ekipi za

čeli raztrgano igro. Po vodstvu do
mačinov so Ljubljančani vseeno 
odšli v odmor z golom prednosti -  
9:8. V nadaljevanju so se domači 
razigrali, Svažič in Trbovc pa sta 
bila pri strelu in na koncu sta točki 
zasluženo ostali doma. Kar 800 gle
dalcev je bilo še posebno zadovolj
nih z igro svojih ljubljencev v 
obrambi.

Sevnica: Sirk, Papež 1, Simončič, 
Jurišič 2, Bizjak, Svažič 7, Trbovc 
6, Koprivnik, Krnc, Šilc, Možic.

E .R .

Gostje so v nadaljevanju poskušale 
vse, da bi osvojile vsaj točko, vendar

N. mtsto - Ljgbijana 3:0

Manj kot uro je bilo treba, da so 
Novomeščanke premagale Ljubljan
čanke, ki so v treh setih osvojile ko
maj 20 točk. Novomeščanke se niti 
niso posebno trudile, a so bile ven- 

^dar premočne nasprotnice za gostje, 
ki so se malo bolj upirale le v dru
gem nizu, pa še takrat le potem, ko 
so Novomeščanke že izdatno vodile.

Novo mesto: Dokl, Ščuka, Puč
ko, Bilič, Rajer, Boh, Forte.

Trebnje - Gaberje 3:1

Ekipa Trima iz Trebnjega se je v 
nedeljo po vsej verjetnosti dokonč
no rešila skrbi pred izpadom iz slo
venske lige. Z zanesljivo igro zlasti v 
prvih dveh nizih je v mirenski telo
vadnici pred približno 50 gledalci 
zmagala nad enim izmed favoritov, 
moštvom Gaberja iz Celja s 3 : 1 ( 
14, 12, -  13, 11). Pohvalno je, da

LESTVICE
II- ZRL - moški

Vitex 
Metalac 
Zenica 
Slovan 
Mladost 
Mehanika 
Varteks 
Celje 
Sevnica 
Radnički 
Split 

t4 (Rovinj

13 11 O 
13 10 1
13
13

133
13
13
13
13
13
13
13

7 1 
7 1 
7 1 
7 O 
7 O 
5 2 
5 1 
4 0  
3 1 
2 0

2 192: 
2 165; 
5 207: 
5 223: 
5 183:
5 219:
6 213:
6 156:
7 201: 
9 184: 
9 174:

11 134:

148 22 
168 21 
179 15
197 15 
179 15 
192 14
198 14 
134 12 
227 11 
221 8 
194 7 
214 -4

H. ZRL - ženske
Split
Ekonom.
Jedinstvo
Koka
Branik
Ivanič
Podravka
Brežice
Metalac
Lokomot.
Olimpija
Bosna

13 120 
13 10 2 
13 9 0
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8 0  
7 0  
7 O 
6 2 
4 2 
4 0  
3 1 
2 0  11 
2 0 11

165:92 24 
172:108 22 
171:144 18 
144:145 16 
153:143 14 
125:117 14 
128:133 14 
121:127 11 
103:126 8 
132:186 7 
141:179 4 
138:193 4

SRL - moški
Šoštanj
Rudar
Sl. Gradec
Tržič
Ribnica
Piran
Radgona
Izola
Radeče
Brežice
Ajdovščina
Polet

14 11 1 
14 11 O 
14 10 0 
14 9 1
14
14
14
14
14
14
14
14

9 1 
6 3 
5 1 
5 1 
32  
3 1 
3 1 
3 0

2 260
3 206
4 262 
4 228
4 239
5 160 
8 264
8 199
9 212

10 213 
10 200
11 223

:219 23 
:173 22 
:225 20 
:196 19 
:217 19 
:166 15 
:277 11 
:216 11 
:231 8 
:247 7 
:241 7 
:257 6

SOL - moški
Izola
Bled
Branik
Gaberje
Bovec
Trebnje
Mežica
Novo mesto
Plamen

13 12 
13 10 
12 9
13
13
13
14
13
14 1 13 9:39 15

SOL - ženske
Fužinar
Maribor
Gaberje
Novo mesto
Jesenice
Ljubljana
Branik

11.9 
12 7 
11 7 
11 7 
11 6 
11 3

so Trebanjci znali dobro zaigrati v 
odločilnih trenutkih ob koncu posa
meznih setov, žal pa se je tudi to 
krat spet ponovila stara slabost, da v 
kritičnih trenutkih vsi igralci popu
stijo in se le stežka „zberejo. ‘ Po
hvaliti velja vso ekipo, zlasti pa vete
rana Francija Oparo, ki je bil zane
sljiv na mreži in požrtvovalen v po
lju.

N. mesto - Mežica 1:3
Neverjetno je, kako lagodno si 

Novomeščani predstavljajo tekmo
vanje v slovensld ligi. Edino veteran 
Goleš se je odlikoval v Mežici, drugi 
pa so gledali, kako jih ekipa doma
čih prem a^je po mili volji. . .  Ža
lostno za novomeško odbojko, da se 
mora spet otepati dna. Ekipa Pla
mena, ki jo morajo premagati, je nji
hovo zadnje upanje za obstanek!

Novo mesto: Koprivnik, Graber- 
ski, Goleš, L. Babnik, I. Babnik, 
Weiss, Jenko.

Pomembna zmaga Sevnice — 
Trbovc

Ivanič - Brežice 10:9
Brežičanke se na mokrem igrišču 

v začetku niso znašle, in to je odlo
čilo zmagovalca, saj so domače ro
kometašice ob polčasu vodile 7:4.

Tudi tokrat ni šlo — Božan či- 
čeva

je domačinkam pomagal tudi sodnik 
Bambur iz Sarajeva.

Brežice: Zorko, Božančič 3, Mo
lan 1, Štauber, A. Mišič, Smerkolj 1, 
V. Mišič 2, Engel, Toplak 2, Hriber
nik, Lipej.

Ribnica - Ajdovščina 
19:14

Gostje so se sicer trudili, a niso 
mogli ničesar proti razpoloženim 
domačinom, ki so jim vsilili svoj na
čin igre. Igra je bila hitra in živa, 
čeprav je ob koncu tekme začelo 
snežiti. V obeh moštvih sta se naj
bolj izkazala vratarja.

Ribnica: Lovšin, Radič 3, S. Ker- 
snič 3, Matelič, Mikulin 5, Andolj- 
šek 1, Ponikvar 5, J. Kersnič 2, I. 
Kersnič.

F. L.

Na Prilipah Vesenjak
Dirka v motokrosu po treningu najboljših jugo

slovanskih dirkačev

Po tridnevnem treningu najboljših motokros diricačev Jugoslavije 
so se v nedeljo na Prilipah pomerili naši najboljši za nagrado Ča- 
teških Toplic. Zmagal je Milko Vesenjak iz Orehove vasi, ki je bil 
najboljši v obeh vožnjah.

Veteran kljubuje — Goleš
Med 25 dirkači, med katerimi jih 

je bilo 5 iz mednarodnega razreda.

1 37:11 25 
3 35:12 23 
3 27:18 21
6 27:22 20
7 23:25 19 
7 22:27 19

10 21:35 18 
9 18:30 17

2 28:10 20 
5 22:20 19 
4 25:13 18
4 25:15 18
5 20:16 17 
8 13:26 14

110 11 0:33 6

ŠPORTNI KOMENTAR

Napredek rokometa
Iz množičnosti je na Dolenjskem zrasla tudi 

kakovost —  Zdaj središče še v Ribnicif

Rokomet je na Dolenj
skem najmočnejši šport: to 
je pokazal tudi začetek spo
mladanskega nadaljevanja v 
vseh konkurencah. Sevniča
ni, ki so bili še pred 14 dnevi 
med najresnejšimi kandidati 
za izpad iz druge zvezne lige, 
so po dveh zmagah nad slo
venskima ligašema zdaj mno
go mirnejši. Tudi rokometa
šice iz Brežic nimajo skrbi za 
obstanek v enaki konkuren
ci, čeprav spomladi niso za
čele dobro, saj so v treh tek
mah iztržile komaj točko.

Razveseljivo napredujejo 
Ribničani, ki so doslej zma
gali v vseh ireh nastopih in 
se priključili tistim, ki se bo
rijo za prvo mesto in vstop v 
drugo zvezno ligo. Tem slab
še pa gre Brežičanom, ki ni
kakor ne morejo zmagati. 
Starejši igralci so še vedno 
boljši, pravih zamenjav pa 
nimajo. : .

Ce k temu prištejemo še 
veliko število ekip, ki se bo
rijo v podzveznih in conskih 
tekmovanjih, je očitno, za
kaj ima dolenjski rokomet

tudi kvalitetno širino. Iz šte
vilnih ekip in množičnih 
tekmovanj pač mora priti 
tudi kakovost. Lep primer 
za to je vsekakor Ribnica, 
kjer vodijo dolenjsko roko
metno ligo in kjer so obudili 
tudi žensko ekipo.

Mimo tega je za rokomet 
veliko zanimanja tudi po šo
lah, saj skoraj ni šolskega 
športnega društva, ki bi ne 
imelo rokometne sekcije! 
Vse to kajpak pomaga pri ra
zumevanju tega športa in pri 
pridobivanju mladih še po
zneje, ko zapustijo šolske 
klopi.

Bržkone je k temu nove
mu vzponu dolenjskega ro
kometa pomagala tudi zlata 
olimpijska medalja iz 
Muenchna. Rol^omet ima 
zdaj tako, podobno kot ko
šarka po ljubljanskem sve
tovnem prvenstvu, izredne 
možnosti za prodor. Od pa
noge same in ljudi, ki jo vo
dijo, je odvisno, kako bodo 
izkoristili priložnost.

J. SPLICHAL

je bil vrstni red naslednji: 1. Vese
njak, 2. Lampe, 3. Golob, 4. Babič, 
5. Markič.

Dirke je odlično organiziralo 
AMD iz Brežic. Tekme na Prilipah 
so bile zadnja preizkušnja dirkačev 
pred prvo dirko za državno prvenst
vo, ki bo v nedeljo v Savskem Maro 
fu.

M. Jaranovič

košarka

Ježica - Novoteks 65:90
Novomeški košarkarji so v zadnji 

tekmi pred začetkom nove tekmo
valne sezone v Ljubljani premagali 
Ježico 90:65 (42:29). Novoteksovi 
igralci so, kot kažejo rezultati v pri- 
pravljalnenv-obdobju, dobro priprav
ljeni na start v slovenski I. A ligi. 
fto ti Ježici so vodili od prve do zad
nje minute in domačim, ki igrajo v 
I. B ligi sploh niso pustili do besede. 
Se posebno so jih nadigrali v igri 
pod košem.

Novoteks: Splichal 22, Papič 1, 
Ž. Kovačevič 24, Kopač 8, S. Kova
čevič 21, Ivančič 10, Šepetave 2, 
Počrvina 2.

Tudi v soboto učinkovit? 
Kovačevič

Zanesljiv v golu - Lovšin

Brežice - šoštanj 20:23
Nezanimiva tekma je imela dva 

povsem različna polčasa. V prvem 
so si gostje z visokim vodstvom 17:9 
zagotovili zmago, v drugem pa so 
domačini, ki so postavili v ekipo sta
rejše igralce, močno zmanjšali vodst
vo in katastrofo spremenili v časten

\\

Rudi Osterman

Vidmarjev
memorial

Novopečeni kočevski 
mojster Rudi Osterman, ki 
se je izkazal na državnem 
prvenstvu, igra na Vidmar
jevem memorialu. V prvem 
delu močnega šahovskega 
turnirja, ki so ga odigrali v 
Ljubljani, je v osmih kolih 
dosegel dva remija: proti 
Romunu Ciocaltei in naše
mu Pucu.

Prvi favorit turnirja, ki se 
zdaj nadaluje v Portorožu, je 
madžarski velemojster Por- 
tiscji, račune pa mu lahko 
prekrižata zlasti Gligorič in 
Planinc.

Osterman se bo na turnir
ju, čeprav bo čisto na kon
cu, gotovo veliko naučil.
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Kljub 8 golom poraz - Gorišek

I»raz. To pa kajpak v borbi na zače
lju nič ne predstavlja . . .  V doma
čem moštvu sta bila najboljša Gori
šek in Skočaj.

Brežice: Rožman, kovan 1, Ver- 
vega 2, Šetinc 1, Buzančič, Bosina 
3, Božič, Zoie 1, Stangelj 4, Gorišek 
8, Avsec, Skočaj.

V. P.

Sava - Novo mesto 5:0
Bolj ko se bliža konec v slovenski 

namiznoteniški ligi, hujši so porazi 
Novomeščanov. V Kranju so v igri 
zadnjega kola izgubili z domačo Sa
vo kar 0:5. Somrak, Kapš in Pezelj 
niso mogli doseči častne točke.

Novomeščanom ostaja do konca 
tekmovanja le še tekma z Ljubljano 
v gosteh, ki pa ne more več spreme
niti položaja. Z eno samo zmago se 
novomeški igralci poslavljajo od 
prve lige. Prihodnjo sezono bodo 
igrali v drugi slovenski ligi.

KOCEVJE -  Na področnem 
prvenstvu invalidov Dolenjske in 
Ljubljane so imeli največ uspeha 
člani Invalida iz Ljubljane. V strelja
nju je zmagal Invahd, med posa
mezniki. Dernaršek (Ponikve) v sku
pini A, Šnajder v skupini B, Macele 
C in Vršaj (vsi Ljubljana) v skupini 
D. V šahu so zmagale Ponikve, v ke
gljanju Invalid, med posamezniki pa 
Prelog v skupini A, Poreber (oba Po
nikve) v skupini B, Vidmar v skupini 
C in Mitar (oba Ljubljana) v skupini 
B. (Z. F.)

KARLOVAC -  Na odprtem pr
venstvu Hrvatske v tekmovanju sob
nih letalskih modelov so nastopili 
tudi trije Novomeščani. Najboljši 
med njimi je bil Šuštar, ki je bil sed
mi.

TRBOVLJE -  Na področnem ša
hovskem prvenstvu pionirskih ekip 
je med mlajšimi pionirji zmagalo 
Krško, med mlajšimi pionirkami 
prav tako Krško, med starejšimi pio
nirji Zagorje in med starejšimi pio
nirkami Senovo. Med posameznica
mi je bila v Zagorju najboljša Vo
grinčeva iz Krškega (S. D.)

RIBNICA -  V prvenstveni roko
metni tekmi dolenjske lige je doma
če B moštvo nepričakovano prema
galo Grosupeljčane 20:15. Bucer je 
dal 6 golov za domače, Ahlin pa 
prav toliko za goste. (F. L.)

BREZICE -  V posavskem nogo
metnem derbiju so domaćini prema
gali Celulozarja iz Krškega 4:2 
(0:0). C^le za domače so dali: Bo
žič, Živkovič, Mirkac (1 avtogol go
stov), za K r^o  pa je bil obakrat 
uspe^n Rabič. Brežičani imajo' zdaj 
že 6 točk naskoka. (V. P.)

TREBNJE -  Na dolenjskem ke
gljačem prvenstvu za članice, ki je 
bUo v Trebnjem in Mirni peči, je 
zmagala Vaševa (PIONIR) s 740 ke
glji, pred Vebletovo (Trebnje) 725 
in Antičevo (PIONIR) 655.

LJUBLJANA -  V drugi slovenski 
kegljaški ligi so ekipe nastopile na 
kegljiščih v Ljubljani. Na kegljišču 
M ^sa Perca je bilo Novo.mesto dru
go, za Portorožem, na kegljišču Sa
turnusa pa prvo, pred Novo (Sorico. 
(A .I.)

NOVO MESTO -  V soboto in ne
deljo se bodo v Novem mestu zbrale 
najboyše mlade slovenske odbojkari
ce, ki se bodo pripravljale za tradi
cionalni prvomajski nastop republi
ških ekip v Beogradu. (S. D.)

HVAR -  Novomeščanka Maja 
Dokl se bo od 23. do 29. aprila z 
najboljšimi jugoslovanskimi telovad
kami pripravljala na članski dvoboj 
z ZRN. Doklova bo nastopila na iz
birnih tekmah izven konkurence, 
ker kot pionirka še nima obveznih 
vaj za članice. (J. O.)

CELJE -  Na otvoritvenem 
atletskem mitingu v Celju so 
nastopili tudi novomeški atleti. 
Kovačič je zmagal v teku na 
1.000 m s časom 2,31.0, v skoku v 
daljavo pa je bil Dragaš drugi s 
666 cm.

BREZICE -  Na področnem gi
mnastičnem prvenstvu je tekmov^o 
90 telovadcev iz Novega mesta, Šen
truperta, Krškega, Črnomlja in Bre
žic. Pri pionirkah ie v malem progra
mu zmagala Umekova iz Šentruper
ta, ekipno pa Šentrupert. V velikem 
programu je bila najboljša Laloviče- 
va iz Brežic, ekipno pa Novo mesto. 
Pri pionirjih sta bila najboljša Ver
stovšek iz Brežic in ekipa iz Brežic. 
Pri mladincih tretjega razreda je 
zmagal Mrak, pred Kumrom in 
Damjanovičem (vsi Novo mesto). 
Pri mladinkah tretjega razreda sta 
zmagala Cemičeva iz Novega mesta 
in Novo mesto, pri mladincih druge
ga razreda Kuzmin iz Brežic, pri 
mladincih prvega razreda pa Gerje- 
vič, pred Stimcem in Balogom (M. 
J.)

NOVO MESTO -  V prvenstveni 
rokometni tekmi ljubljanske conske 
lige je Novo mesto premagalo Prule 
iz Ljubljane 26:22 (14:9). (J. S.)

LESKOVEC -  V prvenstveni ro
kometni tekmi zasavske lige je 
Krško po odlični igri premagalo ži
vahno moštvo Leskovca 17:13. Naj
več golov za Krško so dali: Iskra 6, 
Dobnik 4 in Sulc 3, za Leskovec pa 
Arh 5 in Radi 4. (S. I.)

KOCEVJE -  V prvenstveni roko
metni tekmi je ITAS igral neodloče
no z Gradiščem 17:17 (10:5). Do
mači so sicer vodili, vendar so jih v 
nadaljevanju borbeni gostje ujeli. 
Žerjav in Lunder sta dala po 5 golov 
za ITAS, za Gradišče pa Kos 9. (Z.

KOCEVJE -  v  prijateljski nogo
metni tekmi je Kočevje premagalo 
Goranprodukt iz Cabra 8:1 (1:1). 
Gole so dali: Briški 4, Kopač 2 in 
po 1 Turk in Boc. (Z. F.)

PODBOCJE -  V pijateljski ko
šarkarski tekmi je Krško premagalo 
domačo ekipo 75:63. Domačin 
Prah je dal 20 košev, Turk iz Krške
ga pa 24. (J. B.)

KRMELJ -  Na aprilskem šahov
skem brzoturnirju je zmagal Sribar z 
12 točkami pred Prosenikom in 
Gačnikom 9, Markovičem 8, Pogač
nikom 7, Žitnikom 5 in drugimi. (B. 
D.) KRMELJ -  V prvenstveni ro
kometni tekmi zasavske lige so do
mačini premagali Brestanico 18:10. 
Domači so se odlikovali z borbeno
stjo. (B. D.)
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„Če res želite dober nasvet,potem prodajte vse, kar imate, z 
denaijem pa si privoščite kaj lepega in sladkega za ostanek tega 
tedna.;,“

„Hej, vidva, ne tako hitro — nisem še rekel ,da‘!!

pred 20 leti 

Slovo od Borisa Kidriča
MRTVI KOMISAR narodnoosvobodilne vojske Slovenije 

Peter Kalan se je vrnil k svojim vojnim tovarišem — padlim 
narodnim herojem. Skoraj 200.000 ljudi se je v Ljubljani 
poslovilo od velikega revolucionarja Borisa Kidriča. V poslednje 
slovo so mu spregovorili tovariši Tito, Edvard Kardelj, Miha 
Marinko, Josip Vidmar in Janko Rudolf.

NA SVOJI SEJI je izvršni svet ljudske skupščine LRS med 
drugim dodelil okrajnemu ljudskemu odboru Kočevje pomoč 
vznesku 30 milijonov dinarjev za izvršitev del, ki so povezana s 
proslavo 10. obletnice prvega zbora odposlancev slovenskega 
naroda.

VINCENC LUMPERT, mali posestnik z Drage št. 9 pri 
Šentjerneju, je bil tudi eden izmed tistih, ki so morali v mladosti 
s trebuhom za kruhom v Ameriko. Trdo delo v tujini je bilo 
zanj trda šola; zato se je z vso ljubeznijo oprijel obdelovanja 
domače grude. Kljub svojim 80 letom je te dni prodal zadružni 
mesariji v Novem mestu 900 kg težkega vola, kar je že prava 
redkost za Dolenjsko.

ALKOHOL JE UNiCiL Marijo Zurc, posestnico iz Gotne 
v^i. Še v hudi gripi in moreči vročini se ni mogla odreči 
alkoholu, ki ga je prekomerno uživala vsa zadnja leta življenja. 
Alkohol ji je vzel pamet, požrl velik del posestva in slednjič 
izkopal grob.

IZ LOŠKEGA POTOKA — Imamo dve kmetijski zadrugi z 
ostalimi odseki. Obe sta aktivni in se trudita za dvig živinoreje, 
sadjarstva, gozdarstva in poljedelstva, v kolikor moremo pri nas 
govoriti o poljedelstvu. Bodočnost ima živinoreja.

V METLIKI je zelo pereče vprašanje mestno pokopališče, O 
njem sc razpravlja že več let, odkar se je na mnogih krajih rušil 
opomi pokopahški zid, ki se ruši kar naprej. Jasno je dvoje: 
potrebno je nekje v ravnini dobiti prostor za novo pokopališče, 
obenem pa je prav tako potrebno sedanje pokopališče, ki je 
značilen tip nanesenega pokopališča, ohraniti pred,razpadom.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
17. aprila 1953)

I

I Zgodilo s e j e . : .

DRAGE NEVESTE — Nigerijski 
ženin je poslal pismo v časopis, v 
katerem se pritožuje, naj zaščitijo 
ženine pred nečloveško draginjo ne
vest. Poseben nigerijski zakon sicer 
določa, da nevesta ne sme biti draž
ja od 90 dolarjev, vendar pa zlasti 
ženine v južnem delu države hudo 
izkoriščajo, saj zahtevajo za nevesto 
tudi po 1200 dolarjev. Tudi od 
pisma si ne obetajo kaj prida. Ple
menski poglavarji imajo dovolj de
narja in hočejo veliko žena . . .

PORNOGRAFIJA -  Na kalifor
nijskem medicinskem središču v San 
Franciscu so ugotovili, da so porno
grafski filmi odlično zdravilo za po
ročene pare s seksualnimi problemi. 
Predvajajo jih tistim zakoncem, ki 
jih muči slaba vest, češ da v postelji
ftočno nemoralne stvari. Za tiste v 
ibnih so pravi vajenci v perverzno

stih!
DOJENČEK -  REVCEK -  

Ambicije staršev ne poznajo meja! V 
okolici New Yorka sije pametni oče 
bržkone vtepel v glavo, da mora nje
gov sin postati svetovni prvak v dvi
ganju uteži. Revež je moral že teden 
dni po rojstvu dvigati uteži, zdaj pa, 
ko je star 15 mesecev, dvigne že 
13,5 kg. Ubogi sin ob zmešanem 
očetu . . .

SLIKAR ZA PSE -  Posebno na
grado na razstavi v Rimu je dobila 
slika, katere slikar je barvam prime
šal mesni izvleček tako močnega 
vonja, da so se gnetli okrog slike vsi 
psi v dvorani in se z divjim laježem 
zaganjali proti njej. Škoda, da ni vi
sela malo niže!

SLAB KRUH — Uradna statistika 
je povedala, da Francozi pojedo pre
cej manj kruha kot nekoč. Vsak 
Francoz ga poje 196 gramov na dan, 
zadnje leto pred drugo vojno pa ga 
je še 373 gramov. Pravijo, da je to 
posledica slabe kvalitete. Pri nas ga 
bomo pojedli manj zato, ker ga bo
do čedalje manj pekli (po nočni uki
nitvi) . .  .

TUDI INDIJA -  Indija pripravlja 
umetni satelit, ki ga bo po sporazu
mu izstrelila sovjetska raketa. Ni še 
znano, kdaj se bo Indija vpisala med 
države, ki so izstrelile satelit . . .

VELIKO KRAKOV -  Na žabjem 
festivalu v Vitellu je zmagala Fran
cozinja, ki je pospravila 60 parov 
žabjih krakov v petih minutah in 
pol. Za festival pa so pripravili kar 
četrt milijona žabjih krakov. Dobro, 
da ga nimamo na Dolenjskem: le kje 
bi letos dobili toliko žab?

KAKŠNA OBLAST? -  Belgijska 
zavarovahiica je dobila tako poroči
lo o prometni nesreči: „Podrsal sem 
ob drevo, prebil zid, zdrsnil po nasi
pu in se dvakrat prevrnil, nato pa 
sem izgubil oblast nad krmilom.“ 
Skromno pripišem: mar ni oblasti 
nad krmilom izgubil že nekaj tre
nutkov p re j . . .

STARKA -  DEKLE -  Počuti se 
kot mlado dekle, je izjavila 103 let 
stara pacientka, ko so ji v pariški 
bolnišnici na oslabelo srce priključili 
aparat za enakomeren utrip. Škoda, 
da se vse več mladih deklet počuti

PREVEC MRLICEV -  Župan 
glavnega mesta Indonezije, Djakarte, 
sodi, da bodo morali kar najhitreje 
zgraditi krematorije, ker bodo sicer 
pokopališča čez šest desetletij za
vzela sedem desetin površin te drža
ve. Prehitro umiranje . . .

NA VELIKO -  Francoska polici
ja je prijela Italijana, osumljenega 
kupčije z ukradenimi avtomobili. 
Imela je prav: v njegovem avtomobi
lu so našli kar 25 kilogramov pona
rejenih izkaznic, zavarovalnih polic 
in drugih listin za avtomobile, s ka
terimi je kupčeval. Ce delaš, počni 
to na veliko!

( D r ž a v n i )  zbor je sprejel postavo zoper po
narejanje živil (jedi in pijače). Nadejamo se, da 
nam ta postava prinese obliko koristi — zlasti še 
vinorejcem. V Trstu bodo imeli volitve za me
stni in deželni zbor. Slovenci pridno delajo, da 
spravijo kaj svojih ljudi v zbor. Treba je; lahoni 
so vže tako predrzni, da presega vsako mejo: 
ItalUa jim je draga, a naše Avstrije ne marajo.

(N a Č e š k e m )  vedno vre. Mlado in Sta- 
ročehi so si v laseh. Mladim je vsako sredstvo

dobro, samo da bi zmagali pri volitvah, zlasti še 
v glavnem mestu Pragi, kjer imajo doslej večino 
Staročehi. — Govori se, da odstopi češki name
stnik grof Thun. Sprl se je jako s praškim mest
nim zastopom.

(N a S r b s k e  m) je dobila radikalna stran
ka pri volitvah toliko glasov, da vladi prijazna 
liberalna ni imela večine. Vlada sije pomagala s 
tem, da je razveljavila nekaj radikalnih volitev,

pa kar namesto njih poklicala hberalce, ki so 
dobili manjšino, Bode-li donašalo tako ravnanje 
dober sad, je pač drugo vprašanje. 
(N a D o l e n j s k e  j) železnici dela posebne 
sitnosti prekop Golovca pri Ljubljani pa most 
čez desno strugo reke Ljubljanice t^ozvani 
Grubaijev kanal. Kadar bode to dvoje gotovo, 
bodo jeli po progi proti Kočevju gramoz voziti 
z mašino — lokomotivo. Tudi pri nas se delo 
dobro odseda; pa je tudi vreme jako vgodno.

( D r u š t v o )  „Novomeška godba“ ima v so
boto dne 22. aprila ob 8. uri zvečer v mestni 
hiši svoj redni občni zbor. Dnevni red: 1, Poro
čilo tajnika 2. Volitev novega odbora. K mno
gobrojni udeležbi vljudno vabi odbor.

(P r o s t o r, i) sedanje pošte na glavnem trgu 
se oddajo v najem počenši meseca avgusta t. 1. 
Natančneje se izve pri lastnici pl. Fichtenau.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC, 
15. aprila 1893)

STRAH PRED SVEĐ- 
ROM:

Rešujmo
zobe!

Fluor je odlično zdra
vilo proti kariesu

Lahko diranimo zdrave 
zobe do starosti? Stroko
vnjaki energično trdijo: 
,4zredno težko!“ Kisline na
p ad lo  naše zobe in jih uni
čujejo. Kako premagati ka
ries — zobno gnilobo? Od
krili so flour, sicer čudovito 
zdravilo, vendar pa meč z 
dvema reziloma. V majhnih 
količinah flour ne učinkuje, 
večje pa lahko škodujejo 
zdravju. Dokler ne bo do
končne rešitve, je potrebna 
kar največja skrb, ker im^o 
danes ljudje čedalje več po
kvarjenih zob.

Zobno gnilobo je poznal 
že H ip (^ t ,  pa je vendar še 
do danes nismo bfli sposobni 
preprečiti!

V Ameriki so ugotovili, 
da je dovolj pitni vo^ doda
ti fluor, da bi uničili karies. 
To je sicer lahko reči, a tež
ko uresničiti. Dva ali tri mi
ligrame v litru vode preveč 
— pa je lahko za zdravje lju
di več škode kot koristi. 
Kljub tej bojazni so v neka
terih mestih začeli vodo do
dajati fluor in dosegajo izvr
stne uspehe v borbi z zobno 
gnilobo.

Za zobozdravnika je naj
hujši poraz, kadar mora iz
dreti zob. Zato niso prese
netljive prošnje: ,JLjudje,
čim pogosteje hodite na pre- 
^ede!“ Zobnih past s fluo
rom je danes še premalo, če
prav je njihov učinek v borbi 
proti zobni gnilobi znanstve
no dokazan.

Kadar se odločate, ali bi 
šli k zobozdravniku ali ne, 
pomislite: karies lahko napa
de zob s 30 strani! Dajmo 
prednost nekaj neprijetnim 
minutam sedenja na stolu -  
posledice zobne gnilobe so 
veliko hujše . , .
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Voda: danes z njo peremo avto
mobile, leta 2.000 nam bo slu
žila kot pogonsko sredstvo za
nje!!!

LETA 2000

Avto na
vodo

Mnenja sovjetskih stro
kovnjakov

Pred 100 leti je Jules Verne 
napisal „V 80 dneh okrog sve- 
ta“ in razbesnel tedanji način 
mišljenja. Jurij Gagarin je potre
boval za to pot samo 108 mi
nut. Le kakšen bo torej promet 
prihodnosti?

Sovjetski strokovnjaki sodijo, 
da imajo veliko prihodnost že
leznice, čeprav jih današnje sta
tistike obsojajo na propad. Leta 
2000 bo, tako pravijo, prav že
lezniška mreža predstavljala gla
vnino prometnih arterij. Ra
zumljivo pa je, da bodo elek
t r o n i  stroji imeli glavno bese
do v njihovem upravljanju!

In kako bo z avtomobili? 
Strokovnjaki že več let opozar
jajo na hudo nevarnost, ki preti 
zaradi zastrupljanja ozračja. Iz
pušni plini bi povzročiH smrt, 
če gre verjeti napovedim: na 
prelomu tisočletja bo samo v 
Evropi 350 milijonov cestnih 
vozil, na vsem svetu pa celo 750 
milijonov. V enem letu naredi 
milijon avtomobilov za več kot 
3 milijone ton kemijskih odpad
kov, predvsem ogljikovega 
dioksida in dušika.

Presenetljiva je izjava sovjet
skih znanstvenikov, ki preuču
jejo vse mogoče načine za po
gon avtomobilov. Pravijo, da bi 
lahko avto poganjala voda, ki 
naj bi jo elektrika razbijala na 
vodik in kisik. Pri izgorevanju 
vodik ne bi dajal izpušnih stru
penih plinov, kisik pa bi šel v 
atmosfero skupaj s paro. Prvi 
rezultati kažejo, da bi s petimi 
litri vode lahko prepotov^i 600 
do 800 kilometrov.

In kar je najbolj nenavadno: 
namesto zastrupljanja ozračja 
bi avto, ki ga poganja voda, 
skrbel celo za njegovo čiščenje!

Sol bom tovoril
Zadnji torek sem se vračal 

proti Blokam, kar me je v 
Mišjem dolu zatekel dež s 
snegom. Stopil sem h Gašpe
rjevim in se zapletel z Miho 
v pogovor. Potožil mi je:
, Martin, tako malokdaj se 
oglasiš. Obljubi, da nas boš 
večkrat obiskal. “

,J^e vem. Vse kaže, da 
bom spet tovoril,'* mu pra
vim in pokažem na prazne 
solne vreče, ki sem jih nalo
žil na kobilico.

,Menda vendar ne? “ se je 
začudil, „saj dobimo sol v 
trgovinah.

„Dobite, dobite,“ mu 
oponesem, “pa je bo zmanj
kalo. Ponekod j/e že tako. 
Ravno včeraj sem dobil na
ročilo za nekaj stotov soli, 
ki jo moram tovoriti do 
Hrvaškega in še naprej. Tam 
menda že malo po Turško 
zasuknejo besede."

„Ali ni tihotapljenje soli 
strogo prepovedano? “ je 
Miha začuden.

„Seveda je, pa kaj potlej?

Ali ti ješ deteljo v solati, ka
li? “ ga zvito vprašam.

„Deteljo? Le čemu ne
ki? Zame je le motovilec 
dober, za drugo se ne me
nim. “

„ Vidiš, to je tisto. Ljudje ■ 
so se navadili na angleško sol 
od morja. Pri nas je ni. Zdaj 
ponujajo drugo, kot bi tebi 
namesto motovilca ponudil 
deteljo. Jedel je mogoče 
boš, le okusa ne bo pravega, 
to je. “

„Pa si upaš na pot tako 
daleč? “ strahoma vpraša.

„Kaj si ne bi! Saj sem bil 
že na Dunaju in še na Ogr
sko sem kdaj zašel po kupči
ji, če je bilo treba. “

Medtem se je zvedrilo, pa 
sem zajezdil kobilico. „Sreč
no hodi,” zavpije, jaz pa mu 
le pomaham in naročim: 
„Kadar bo zmanjkalo soli pa 
le pošlji pismo na Vrh pri 
Sveti Trojici. Prav gotovo jo 
prinesem.“

MARTIN KRPAN

IŠČEMO STARINE

Ura brez 
letnice

Maks Vodeb iz Dolenje 
vasi ne ve, koliko js 

ura stara

HA

VERJELI SMO

Ob nedavnem obisku Franca 
Popita, predsednika Zveze ko
munistov Slovenije, v semiški 
Iskri je direktor Franc Košir de
jal, da imajo v tovarni dovolj

„Tale ura teče, če vse dru? 
obstanejo/* je 66-letni M^|
Vodeb iz Dolenje vasi poka^
na starinsko uro na steni ^^^h^strol^vnih sodelavce in da šti- 
delavnice. Nekoč je bil čevljar pendirajo še precej ljudi. ,Jiada 
pa je opustil ta poklic. Zdaj Ji verjamem,” je na pol na glas 
č u v a i  n r i  A e r a r n  v  R r e ž i r . a h .   ̂ pripomnila novinarka Delačuvaj pri Agrarii v Brežicah, 
prostem času opravlja donU 
kolarska, tesarska, zidarski 
ključavničarska in kovašk* 
opravila.

„Veste, zame velja p regovor^  

Kdor je devetih del mojster, j« 
devetih rev gospodar,“ je dejal 
in navil uro, o kateri je s^t 
stekla beseda.

„Koliko pa je stara vaša ura, 
mojster? “

„Se sam ne vem. Pri hišij^ 
dobrih pet let. Dobil sem jo od 
sinove tašče, ki je bila včasih 
mlekarica v Ljubljani. Nekoč so 
ji odjemalci rekh, naj pospravi 
ropotijo z njihovega podstreha. 
Zraven je bila tudi ura. Zadržal* 
jo je, čeprav ni šla. Ko 'f 
zvedela, da so mi pri srcu star« 
stvari, mi jo je poWonila. Vnuk 
jo je popravil in zdaj jo navijam

Alenka Leskovic, „saj nam di
plomirana pravnica streže s ka
vo. “ V tistem trenutku je nam
reč njena sošolka s fakultete, 
zaposlena v Iskri, goste postre- 
gla z njo.

MANJŠAJO SE -  Državna sta
tistika je pokazala, da so Spanci da
nes v poprečju visoki 167,4 cm -  
torej so se v zadnjih dveh letih zma
njšali za sedem milimetov. Cez de
setletja bodo za epruvete . . .
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ART BUCHVVALD:

Franc Jan z Bučke, ki je bil pred vojno 35 let občinski tajnik, je 
prejšnji teden prišel v mesto pomerit novo obleko

vsakih enajst dni. Uteži 
obešeni na vrvicah in po tein 
sodim, da je ura zelo stara 
Take tudi med tistimi v 
Nedeljskem nisem ?asledil.“

Ko sva tako kramljala, jf 
žena prinesla v delavnico 
peščeno uro. Našli so jo v hiši, 
ko so se po vojni vrnili iz\i 
izgnanstva. Najbrž so jo pustili ’ 
Kočevarji. „Za kuhanje žgance< 
je ravno pravšnja, izteče se < 
dvajsetih mi n u t a h j e  pojasnil* 
gospodinja.

JOŽICA TEPPEV

Srečala sva se pred vhodom v krojaštvo, ki je zraven novo
meškega mostu. Rekli so mi, da bo prišel pomerit obleko 
Franc Jan z Bučke, ki je zakoračil v 99. leto. Mimo njega 
sem vstopU v krojaštvo in vprašal: „Kje pa imate stoletni
ka? “ Povedali so mi, da sva se srečala na pragu. Roko dam v 
ogenj, če jih Jan kaže več kot 70!

Takole na prste ene roke 
bi najbrž prešteli starejše še 
živeče Slovence od Franca 
Jana, ki je tistega aprilskega 
dne prišel v mesto pomerit 
novo obleko. Ob štirih zjut
raj je vstal, stopil na avtobus 
na Bučki in se odpeljal do 
Škocjana. Sorodnik -  pre
več zamotano je bilo zame, 
da bi razbral, koliko rodov 
mlajši je — ga je potem z av- 

I  tom pripeljal v mesto.
„Oče, kaj se boste ženi- 

I li? “ ga vprašam, pa samo za
mahne z roko in de: „Dosti 

I potujem, pa moram biti lep.
Lani sem bil v Žireh, v Ka- 

I  mniku, zdaj grem v Zagreb h 
hčerki na obisk . .

Z očali bere časopise, naj
raje politiko in nesreče. Za 

I  poHtUco razumem: od 1905 
I do začetka vojne je bil ob
činski tajnik na Bučki. Kako 
je zdržal tako dolgo? „i, bil 

I  sem v napredni kmečki 
stranki. Ha, smo se dajali ti
ste čase liberalci in konser
vativci!,,

Janov oče se ne more pri-

■ toževati ne nad gibčnostjo 
ne nad vidom in komaj kaj

glasneje je treba govoriti z 
njim. Toda če mu kaj dobro 
dela, so to čisto zanesljivo 
možgani. Rodil seje 1875 iri 
prav odlično se še spominja 
tudi dogodkov iz prejšnjega 
stoletja. Recimo: „Ko je oče 
kupil novo posestvo, šest let 
mi je bilo takrat, smo imeU 
krasno kosilo — fižol v štro- 
kih in s smetano zabeljen! “ 
Potem pove, kako so ga pa
tri biks^i po riti, koje hodil 
od 1884 do 1888 v meščan
sko šolo v Novem mestu. 
Oče ga je z vozom pripeljal v 
mesto, saj železnice t^ r a t  še 
ni bilo. Pošto so v Ljubljano

prav tako vozili konji, dole
njsko železnico pa so začeli 
graditi 1893. Potem se spo
mni še prof. Westra, s kate
rim sta bila prijatelja.

„Jan, danes ste v Novem 
mestu. Kako je bilo včasih 
in kako je danes? “ Malo se 
popraska za ušesom in podr
sa s palico po tleh pa pove: 
„Kot noč pa dan, kot noč 
pa dan! Gledam Novo me
sto, gledam nekdanjo čital
nico. Velika hiša je bila to 
tiste čase, zares velika. Pa 
danes? Koliko je več
jih . . . “

Le kako doseči tako sta
rost in biti tako čil? Tole je 
brezplačen recept, preizku
šen skoraj v stoletju: „Soli
dno je treba živeti. Pri nas 
smo vsi doživeU visoko sta
rost. Sestra v Mokronogu jih 
ima 93, brat je umrl, ko mu 
je bilo 90. Pijem vino, am
pak z užitkom in brez preti
ravanja. Dober tek imam in 
vse jem, najraje pa kašo, ker 
je mehka. Trda hrana ni za 
stare ljudi. Kaditi sem nehal 
pred 8 leti, prej sem vlekel 
dim kar 60 let. Ampak niko
li strastno, cigarete sem ka
dil bolj kot dama . . . “

Ko je veselo odkorakal, 
sem pomislil: „Če jih ta ne 
bo dočakal sto, potem jih ne 
bo nihče!“ J. SPLICHAL

I
I
I

Ko bodo vsa 
odlagališča IM V preplavljena 
s katrcami, bo generalni di
rektor IMV Jurij Levičnik 
skrivnostno povedal, da jih 
bodo začeli delati!

. . .  Dokončno sem se 
prepričal, da sevniški roko
metaši ob tako vestnem tre
ningu ne morejo izpasti iz 
druge zvezne lige: Anton 
Androjna celo ob treh pono
či „raubšica” nbe!

I  JOŽE 5PLICHAI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

. . .  Umetnik Miro Gut
man namerava izdati knjigo. 
Ce se že mora zgoditi, naj 
se -za božjo voljo- čim pozne
je!
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Da, velike reči so se dog*J®le na Marsu in vse to 
po Paradižnikovi zaslugi!

No, ni premišljal v tem tren**̂ ^« o teh stvareh naš 
junak, ni si belil glave s tem. kaJ^šen spomenik bo 
dobil na Marsu! Njegova glava j® ^'la namreč kot panj, 
vesoljno vesolje se je sukalo okrog nje. Strupena 
doktorjeva hipnoza zlepa ni pop**stila.

uščipnil se je v bedro Paradižnik, butnil s čelom v 
steno, se pocukal za lase — in slednjič je doumel: v 
ladji je, na svojem kabrioletu sedi in poleg njega še 
vedno sniva njegova ženica!

Več ni spraševal. Saj tudi ni bilo časa! Zemeljska 
težnost je že pritiskala k tlom, instrumenti so nemirno 
migljali; vsak hip bo treba prijeti za zavoro . . .

Paradižnik je planil na noge. Stresel je ženičko za 
rame. ,4*okonci, punca! Bova takale stopila pred svoje 
soobčane? “ je zakričal in že slačil marsovske žabe, pa 
odvijal smešni nos in pulil anteno iz lasišča. Nato se je 
vrgel na kabriolet in zmetal z njega marsovsko 
kamenje in naprave za raziskovanje.

Poprijela je še Klara in že sta bila nared za 
pristanek.

VAJAVPOTRPUENJU
Ker se že več let nisem udeležil kakega filmskega festivala, 

sem sklenil, da pojdem v Cannes.
Zdelo se je, da se nič ni spremenilo ondi, odkar sem bil 

zadnjič tam. Dobil sem iste znane obraze producentov in 
režiserjev. Prav tako sem se srečal s starimi znanimi 
časnikarji in videl ista dekleta, pred istimi fotografi, ob isti 
obaU, k ^ o  so se jim nastavljala.

Filmski festival je kakor kak slavnostni sprejem — vsi 
poznajo drug drugega, čeprav nihče ne ve, kako je drug 
drugemu ime.

Nekdo, ki ga že več let poznam (čeprav ne vem, od kod), 
je planil v veži hotela Carlton, kjer so predvajaU večinoma 
ves festival, k meni, mi močno stisnil roko in dejal: „Ali 
veste, kdo je tu? “

,,Le kdo? “ sem odvmil, da bi ne bil opazil, kako prav nič 
ne vem, kdo da je.

„I,Peter!“ je vzkliknil.
„Ali res? “ sem dejal., JCdaj je pa prišel? “
„Včeraj.“
„To je pa res imenitno,” sem vzkliknil.
„Mi trije se moramo na vsak način kje dobiti.“
„Res, neznansko sem vesel, da bom spet videl tega našega 

Petra,“ sem rekel.
Še enkrat mi je pomahal in izginil. Kako sem si belil glavo, 

da bi razvozlal, kako se piše ta in kdo na svetu je tisti Peter! 
Medtem ko sem pretuhtaval obe vprašanji, je stopila predme 
neka mlada dama in vprašala:

„Me še poznate? “
. „Seveda, seveda!" sem vzkliknil in dvignil obrvi.

, J)elam pri Jacku Wieneiju.“
,J)a, vem,“ sem odvmil in vneto pokimal z glavo. „Kako 

pa kaj živi naš stari Jack? “
„O, prekrasno! Ali boste še za hipec tu? “
„Seveda, mislim, da bom,“ sem dejal.
„V redu. Potem pa bodite tako prijazni in naročite Jacku, 

naj tu počaka name. Bom takoj nazaj!“
„O, rad,“ sem rekel, saj nisem mogel povedati, da nimam 

niti pojma, kakšen je tisti Jack Wiener. Se dobro, da je čez 
pet minut prišel mimo neki moj stari prijatelj. Oblečen je bil 
v teniško srajco z uvezenim imenom. Zato sem vedel, da je 
to Alain Beniheim.

„Ali poznaš Jacka Wienerja? “ ^ m  ga vprašal.
„Seveda,“ je rekel Bernheim. „To je šef agencije filmske 

družbe Columbia."
,JDobro, potem pa, prosim, če bi tukaj v veži čakal nekaj 

minut z menoj. Saj mora zdaj priti. Neko dekle, ki z njim 
sodeluje, mu mora nekaj sporočiti."

,J*a ne utegnem dosti. . . “
• „Brez skrbi,“ sem dejal, „saj se bo ta dama takoj vrnila."

Bilo je petnajst minut čez dvanajst. Četrt ure zatem se je 
pojavil Fritz Loewe, skladatelj My Fair Lady, in naju 
vprašal: „Ali bi šla kosit na mojo jahto? "

„Prav rad," sem dejal. „A čakati moram Jacka Wieneija." 
,J)obro, pa drugič, ko bo šlo," je dejal Loewe in 

odkorakal s šestimi prekrasnimi dekleti.
Okoli 13. ure je prišla mrs. Bernheim. „Pojdi z menoj na 

obalo," je pozvala svojega moža. „Bova malo zaplavala!"
„Žal mi je, ljubica," je zavzdihnil Bernheim. „Pa moram 

zaradi važnega zmenka počakati Jacka Wienerja."
Ob 13.30 sva bila že oba lačna.
„Pa pojdi najprej ti h kosilu," je dejal Bernheim. „Jaz 

pridem pa pozneje."
„To ne gre," sem ga zavmil, „saj ti ne poznaš tiste dame, 

ki dela pn Jacku Wienerju. Zatorej bi ji ti, ko bi bil jaz pri 
kosilu, ne mogel sporočiti, da Wieneija doslej še ni bilo. 
Obratno pa jaz, medtem ko bi ti kosil, ne bi mogel spoznati 
Wieneija."

„Res, prav imaš," je rekel Bernheim. „Torej je bolje, da 
čakava skupaj."

Ob 14.30 me je hotel Richard Widmark povabiti na 
pijačo.

„Izvrstna misel," sem dejal. „A prej moram počakati 
Jacka Wieneija in mu nekaj sporočiti."

Ob 15.30 je prišla Lollobrigida v hotel. Vsa veža se je 
mahoma napolnila z ljudmi. Fotografi so se pretepali in več 
jih je stopilo na stole, da bi mogli videti Gino. Lovci na njen 
podpis so se divje borili, da bi se ji pribUžali. Precej sunkov 
sva morala utrpeti.

„V tej gneči ne bova nikoli našla Wieneija," mi je zatulil 
Bernheim preko ljudi.

„Splezaj mi na rame!" sem mu zavpil.
’ Ko mi je Bernheim splezal na pleča, sem ga vprašal: „No, 
ga vidiš? "

„Ne."
Neki fotograf je stisnil svojo kamero Bernheimu v roke, 

češ naj izstreli nekaj slik zanj.
Cez pol ure je bila veža spet mrtvaško prazna.
Šla sva do stola in se usedla.
„Takole je laže čakati," sem rekel.
„Pa res," je odvmil Bernheim.
Okoli 18. ure je spet privrela množica v hotelsko vežo. 

Nič drugega- ni kazalo, ko da spet vstaneva in iščeva 
Wieneija.

Ob 18.15 sva opešala. Tedaj pa je Bemheim zagledal 
prijatelja Georga Martona.

„Ali poznaš Jacka Wienerja? " gaje vprašal.
„Seveda," je odgovoril George Marton.
,J)obro. Sporoči mu, prosim, ko ga boš zagledal, da bo 

dama iz njegove pisarne takoj prišla sem."
„V redu." *
Ko sva potem z Bemheimom sedela na hotelski terasi pri 

cocktailu, sem rekel: „Tega reveža si pa lepo ujel!"
„Oh, prava reč!" je odvmil Bernheim. „Saj mi je itak 

rekel, da se mu ne ljubi gledati nocojšnjega filma.

„Ce se res zanimate za žensko, ki ima pet milijonov dote, potem 
vas lahko vpišem med kandidate, ki pristajajo na poroko brez pred
hodnega ogleda fotografij naših kandidatk . , . "
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Sodba in kazen za teroriste
Vojaško sodišče obsodilo na smrt tri člane ostaške skupine, ki je junija la

ni vdrla v Jugoslavijo —  Enemu gre 20 let zapora

Dežurni
poročajo

Kot poroča agencija Tanjug iz Sarajeva, je bila od 11. do 21. 
decembra lani pred vojaškim sodiščem v Sarajevu glavna sodna 
obravnava proti ujetim članom fašistično-teroristične skupine: 
Djuri Horvatu, roj. 12. aprila 1942 v Paljinovcu (občina Čakovec), 
državljanu SFRJ in Avstralije; Vejsilu Keškicu, roj. 25. junija 1939 
v Mali Peči (občina Bihać), drža\1janu SFRJ in Avstralije; Mirku 
Vlasnoviću, roj. 15. septembra 1932 v Gor. Zemuniku (občina 
Zadar), državljanu SFRJ in Avstralije, in Ludvigu Pavloviču, roj. 9. 
aprila 1951 v Vitini (občina Ljubušld), državljanu SFRJ.

Z MOPEDA UKRADEL DELE -  
Alojzu Hočevarju s Krke je nekdo 
prejšnji teden z mopeda ukradel več 
delov in ga tako oškodoval za 420 
din.

IZPRED METROPOLA IZGINIL 
-  10. aprila zvečer je izpred novo
meškega hotela ‘METROPOL izginil 
avto Ford taunus, last Celjana Fran
ca Zagorca. Po dobri uri so avto na
šli pred Prosvetnim domom. Lastnik 
je dobili nazaj nepoškodovan avto
mobil.

NA DRAGAH RAZGRAJAL -  
Metliški miličniki so 12. aprila pri
držali do iztreznitve Antona KJisani- 
ča iz Dobre, ker je razgrajal in vzne
mirjal goste ter strežno osebje v go
stišču „Na Dragah". Zagovarjati se 
bo moral pred sodnikom za prekr- 
škc

UKRADENI MOPED NASLI -  
12. aprila zvečer je neznanec od
peljal moped novomeške registracije 
izpred gostišča „Pri Henriku" v 
Loški vasi. Naslednji dan so vozilo 
že našli in ga vrnili lastnici Albini 
Potočnik iz Loške vasi.

VLOM NA MESTNIH NJIVAH -  
V noči na 13. april je nekdo vlomil 
v klet Martina Arha na Mestnih nji
vah 1 v Novem mestu. Tat je odne
sel več kosov mesa in precej pijače.

IZ SUŠILNICE IZGINJA -  13. 
aprila ponoči je tat obiskal tudi su
šilnico v bloku št. 4 na Mestnih nji
vah. Ani Suša je odnesel jopico, na 
Kristanovi 30 pa sta iz sušilnice iz^- 
nili dve jopi in pulover, last Rozalije 
Hočevar.

MOPED JE DOBIL NOGE -  
Anton Skedelj iz Gabrja je prijavil, 
da je nekdo odpeljal iz nezaklenje
nega gospodarslcega posbpja mo
ped, vreden 1.000 dinarjev. Zgodilo 
se je 12. aprila ponoči.

SPET KURJI TAT -  V noči na 
IS. april je nepoklicani gost obiskal 
kurnik Franca Riflja v Ždinji vasi 
ter odnesel 6 kur in petelina.

KRADLI KROMPIR

Nenavadna tatvina se je zgo
dila v noči na 14. april v Lutr- 
Škem selu. Nekdo je vlomil v 
klet Jožeta Kramaija in odnesel 
okrog 150 kilogramov krompir
ja. Prejšnja leta je bilo krompir
ja toliko, da so včasih še prašiče 
krmili z njim, letos, ko je ob 
lanski slabi letini pomanjkanje, 
ga pa kradejo.

Skupina 19 članov tako imenova
nega „Hrvaškega revolucionarnega 
bratstva” , fašistično-teroristične or
ganizacije, se je 20. junija J9 7 2  vti
hotapila iz Avstrije na ozemlje naše 
države. Hotela je s terorizmom, nasi
ljem in uboji razbijati bratstvo in 
enotnost narodov in narodnosti Ju
goslavije ter spodkopavati ustavno 
ureditev SFRJ.

Fašistični teroristi so se pred vpa
dom v našo državo pripravljali na 
območju Avstralije in v več zaho
dnoevropskih državah pod vodst
vom posebej izurjenih in izbranih

NA SVOBODI

Pisali smo, daje bil Vinko 
Dragman, hišnik na osnovni 
šoli Katje Rupene v Novem 
mestu, v preiskavi in priporu 
zaradi suma več kamivih de
janj. Pred kratkim pa je bil 
Dragman izpuščen na pro
stost. Javni tožilec je zoper 
Dragmana vložil obtožnico 
samo za eno kaznivo dejanje 
požiga. Branil se bo s prosto
sti. Na glavni obravnavi se 
bo resnica dokončno razkri
la.

pripadnikov „Hrvaškega revo
lucionarnega bratstva". Ta organiza
cija ima v svojem programu z nasi
ljem, diverzijami, umori in gverilski
mi £ikcijami spodkopavati in rušiti 
ustavno ureditev naše države.

Teroristi so iz Avstralije na ukaz 
vodstva „glavnega stana hrvaškega 
revolucionarnega bratstva" prihajali 
v zahodno Evropo od leta 1969 do 
1972. Od 19 članov fašistično-tero
ristične skupine, ki se je vtihotapila 
v Jugoslavijo, jih je 9 dlje časa živelo 
v Avstraliji, kjer so dobili državljan
stvo in končali diverzantsko terori
stično urjenje. Drugi so krajši ali da
ljši čas prebivali na francoskem, za- 
hodnonemškem in avstrijskem 
ozemlju. Skupina se je pred vpadom 
v SFRJ še do konca pripravila, na 
ozemlju Avstrije.

Pripadniki naše varnostne službe 
in teritorialne obrambe so že ob 
prvih spopadih teroristom prekrižali 
račune in pokazali popolno priprav
ljenost in trdno odločenost, da, če 
je treba zavarovati našo samouprav
no socialistično ureditev, obračuna
jo z vsakomer.

Na območju BIH in Hrvatske, 
kjer so teroristi bežali pred varno
stnimi organi in enotami naše teri
torialne obrambe, je razbita sovraž
na skupina čutila nenehen in enoten 
odpor ljudstva in bila tako prisiljena 
stradati in se zatekati v samotne gor
ske predele, zaradi česar je bila na
glo in dokončno uničena. *

V požrtvovalni akciji ljudstva, 
varnostne službe in enot teritorialne 
obrambe je pri iztrebljanju fašistič
nih teroristov v pogumnem in čast
nem boju izgubilo življenje 13 pripa-

Ustavljena preiskava
Občinski javni tožilec v Novem mestu je ustavil 
preiskavo zoper Ivana Niniča, Antona Pateta, inž. 

Naceta Dežmana in Janeza Zagorca

Občinski javni tožilec v No
vem mestu je po opravljeni pre
iskavi zoper Ivana Niniča, Anto
na Pateta, inž. Naceta Dežmana 
in Janeza Zagorca podal izjavo, 
da odstopa od kaznenskega pre
gona, ker je bilo med preiskavo 
ugotovljeno, da ravnanje Niniča 
ni doseglo tiste stopnje družbe
ne nevarnosti, ki mora biti pri
sotna pri slehemem kaznivem 
dejanju, z ravnanjem ostalih 
treh obdolžencev pa ni nastala 
nobena protipravna premoženj

ska korist.
Kot smo poročali v lanski 9. 

številki, ki je izšla 2. marca, je 
takrat občinski javni tožilec 
zahteval uvedbo postopka zara
di utemeljenega suma zlorabe 
uradnega položaja ali zlorabe 
uradnih pravic iz koristoljubja.

dnikov teritorialnih enot ljudske 
obrambe: ramskega, listiškega, Iju- 
boškega, duvanjskega in donjevakuf- 
skega partizanskega odreda in varno
stne službe.

Med akcijo smo obračunali z vso 
skupino: od 19 teroristov jih je 15 
padlo, štirje pa so prišli živi v roke 
varnostnih organov in jim je sodišče 
izreklo zasluženo kazen. Na podlagi 
obsežnega dokaznega gradiva je vo
jaško sodišče v Sarajevu ugotovilo, 
da so Horvat, Keškić, Vlasnović in 
Pavlovič zagrešili kazniva dejanja: 
združevanja zoper ljudstvo in državo 
po čl. 117, organiziranja in pretiho- 
tapljenja skupine na ozemlje Jugo
slavije po čl. 111, ogrožanja ozeme
ljske celovitosti in neodvisnosti 
države po čl. 101 in hudo kaznivo 
dejanje kontrarevolucionarnega na
pada na državno in družbeno uredi
tev. Zaradi teh kaznivih dejanj so bi
li obsojeni na smrtno kazen.

V zvezi s prošnjami za pomilosti
tev, ki jo jih vložili obsojenci in nji
hovi zagovorniki, je predsedstvo 
SFRJ sklenilo, da ne upošteva pro
šenj za pomilostitev Djura Horvata, 
Vejsila Keškiča in Mirka Vlasnovića, 
medtem ko je prošnji za pomilosti
tev Ludviga Pavloviča ugodilo in mu 
smrtno kazen Nspremenila v 20 let 
strogega zapora. Obsodbe nad obso
jenimi na smrt so bile izvršene. Po- 
miloščeni Ludvig Pavlovič je med 
preiskavo in pred sodiščem vse pri
znal in tako pomagal pri osvetljeva
nju zločinskih nak le^v  skupine. V 
teroristični organizaciji je bil le ma
lo časa in poprej še ni zagrešil nobe
nega kaznivega dejanja, pred pristoj
nimi organ? pa je svoje dejanje obža
loval.

(Povzetek iz Dela, objav.
13. aprila)

Nenavadna nesreča, ki jo 
še raziskujejo; se je zgodila 
10. aprila okrog 13. ure last
niku kemične čistilnice Ed
vardu Glavanu iz Bršlina. 
Glavan je pregledoval oblači
la in jih vlagal v čistilni stroj, 
medtem pa je v žepu moških 
hlač našel vžigalno kapico. 
Ta je v Glavanovi roki nena-

Eksplozija

doma eksplodirala. Hudo 
poškodovanega lastnika ke
mične čistilnice so odpeljali 
v bolnišnico. Odtrgalo mu je 
dva prsta na desni roki, po
škodovano ima zapestje in 
trebuh.

Te dni pričakujemo v naših krajih spet več zdomcev na pomladnem 
obisku. Ni odveč, če opozorimo na previdno vožnjo in na predolgo 
sedenje za volanom, ki je že marsikaterega zdomca privedlo v nesre
čo. Da se ne bo zgodUo kaj takega, kot kaže slika! Posnetek je z 
najhujše prometne nesreče, ki se je zgodila prejšnji mesec in je 
zdfitevala 8 žrtev. (Foto: M. Moškon)

V .

DRECJI VRH: TRCENJE NA 
OZKI CESTI -  Franc Krese s Pogo
relca je 15. aprila dopoldne vozil z 
avtom skozi Cužno vas, v nepre
glednem ovinku pa se je naproti pri
peljala z osebnim avtom Marija La 
movšek iz Mirne vasi. Na ozki cesti 
proti Drečjemu vrhu sta vozili.trčili. 
Škode je za 2.500 din.

RUMANJA VAS: TRCENJE V 
OVINKU — 11. aprila dopoldne sta 
v Rumanji vasi v nepreglednem ovin
ku pripeljala naproti tovornjak z 
voznikom Slavkom Lindičem iz 
Dolge vasi in osebni avtomobil, ki p  
je vozil Franc Potočar z Dol. Polja. 
Med srečanjem je prišlo do trčenja, 
v katerem je nastalo za 7.000 din 
škode.

MALINE: NASIP SE JE UDRL -  
11. aprila dopoldne je Albin Sprogar

iz Cfmošnjič, voznik pri GG Novo 
mesto, s tovornjakom pripeljal v 
Maline, da bi naložili hlode. Pri to- 
varjanju ^  vozilo zdrsnilo naprej, 
nasip se je udrl, tovornjak pa se je 
prevrnil. Na srečo se nihče ni poško
doval.

BERECA v a s  -  ZDOMEC V 
TRAKTOR — Jože Šuklje iz Bereče 
vasi je 12. aprila dopoldne s traktor
jem zavijal v levo k domači hiši, te
daj p^ je vanj trčil zdomec Jure Ba
jič z avtom nemške registracije, ki je 
vozil za njim in začel prehitevati. 
Avto je po trčenju zdrknil na njivo. 
Suklje se je laže poškodoval, gmotne 
škode pa je za 2.000 din.

NOVO* MESTO: TRCIL OD ZA
DAJ — 12. aprila zvečer je Novome- 
ščanka Štefka Blatnik z osebnim 
avtom vozila po Partizanski cesti

Mož beseda

Več jih je, ostrejše so kazni
V i l  sodbah, ki jih je lani izreklo okrožno sodišče v Novem mestu in so že 
pravnomočne, je bilo ugotovljene za 266.819 din škode na družbenem pre- 

moženju— Gospodarski kriminal.narašča!

E roti bolnišnici, pri mostu čez Tež- 
0 vodo pa je ustavila. Za njo je pri

drvel z osebnim avtom Janez Vodo-

Filip Kužnik bi bil možak in pol, če ne bi imel te slabe 
lastnosti, da je rad pogledal v kozarec. Dan na dan je ždel v 
gostilni, žulil svojo priljubljeno pijačo in razmišljal. Ure so 
minevale brez haska in Filip je lezel vse globlje. . .

Pijan se je vračal domov in že s praga zatulil:
„Kje ste, duše sakramenske, da vam zavijem vrat? “
In žena in otroci so se plaho stisnili v zadnji kot sobe. 
Prikolovratil je po stopnicah, z nogo brcnil v vrata, da so 

se s truščem odprla, in zagrmel:
„Le sem, kanalje, da vas izp ra šim ...“ Potlej pa je 

pograbil metlo in z njo namlatil vse zapovrstjo, od žene do 
najmlajšega. . .

Naslednjega dne je bilo isto, tretjega podobno, vse dotlej, 
dokler se Filip zaradi grdega ravnanja z otroki in drugih 
dejanj ni znašel pred sodniki.

,jiiznam , tovariši sodniki, odkrito priznam in globoko 
obžalujem. Rad ima to svojo ženo pa otročičke. . .  A kaj, 
ko včasih malo preveč pogledam v kozarec. Mar ne, ženkica, 
saj sem dober s teboj. . .  Poglej me! Obljubljam, tule pred 
sodniki, da se bom poboljšal!”

In žena je odpustila, otroci so verjeli in Filip je bil 
kaznovan le pogojno.

Ni minil dober teden, ko je Filip spet postal v Bezgavčevi 
gostilni. „Samo štapmerle Sb zvrnem, za zdravje in m o č . . .  “ 
sije dejal in krepko srknil.

Iz enega kozarčka staprišla dva, iz teh trije in več . . .  Bila 
je trda noč, ko je Filip, ves mehak v nogah, glasno 
prepevajoč kolovratil proti domu.

„P'lip, že spet? “ je izdavila žena, ko ga je zagledala vsega 
rdečega in zabuhlega na pragu.

„Kaj -  že spet, mrha! Drži gobec. . . ” In spet je začelo 
padati in je padalo, koder je pač naneslo.

In spet je stal Filip pred sodniki in spet je ponovil svojo 
skesano zgodbo.

„Saj jo imam rad, nojo ženkico . . . Obljubljam, da se 
bom zdaj pa prav zares poboljšal. . . “

In nič ni bilo bolje. Kaj obljube, kaj obeti -  pijača je bila 
močnejša!

Kdo ve, koliko je še takšnih Filipov tod okoli?
JAKA PRAVIČNIK

Na območju okrožnega sodišča 
Novo mesto so lani imeli 5 obsodb 
več s področja gospodarskega krimi
nala, to pa pomeni 45,4 odst. nad 
ravnijo leta 1971. Nedvomno je k
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Grabež, poneverbe, velike tatvine in vsako poseganje v družbeno 
lastnuio so družbi posebno nevarna kazniva dejanja, čeprav se na 
dolenjskem območju ne pojavljajo v večjem številu. Odkrivanje 
gospodarskega kriminala je zaenkrat še preslabo, prepočasno in še 
veliko bo potrebnih prizadevanj, da bi družbeno premoženje posta
lo vrednota, zasidrana in nedotakljiva v m o r j ih  pojmovanjih 
družbe.

porastu števila teh kaznivih dejanj 
največ pripomoglo bolj zavzeto delo 
infekcijskih oiganov in organov od
krivanja, verjetno pa je bilo posega
nja po družbeni lastnini še veluco 
več, a storilci še niso odkriti.

Sodba je že postala pravnomočna 
za dve kaznivi dejanji grabeža, za 3 
velike tatvine, 4 poneverbe, 2 kazni
vi dejanji nedovoljene trgovine, kar 
vse sodi v skupino težjih gospodar
skih deliktov. Skupno je bilo po
vzročeno za 266.819 din škode 
družbenemu premoženju, od tega so 
storilci že povrnili 31.934 din, 
družba pa je še vedno oScodovana 
za 234,884 dinarjev.

Okrožno sodišče je storilcem ka
znivih dejanj s področja gospodar
stva izreklo kazni od najmanj 7 me
secev zapora do največ 6 let stroge
ga zapora; v 5 primerih je sodišče na 
podlagi ugotov^enih olajševalnih 
okoliščin uporabilo omilitvena dolo
čila in odložilo izvršitev izrečenih 
kazni za pogojno dobo od 2 do 4 
let.

V vseh, razen v enem primeru, so 
se zoper sodbo pritožili obtoženci 
ali javni tožilec. V 4 primerih sta se 
pritožila obtoženec in javni tožilec, 
v 7 primerih pa le obotženec oziro
ma njegov zagovornik. Pritožbeno 
sodišče je v 7 primerih na prvi stop
nji izrečeno kazen potrdilo, v 2 pri
merih kazen znižalo, v 2 primerih pa 
kazen spremenilo v nepogojno in 
tako ugodilo pritožbi javnega tožil
ca. V nobenem primeru pa ni prito
žbeno sodišče prvostopne sodbe raz
veljavilo. Dejstvo, da je gospodarska 
kriminahteta na območju okrožnega 
sodišča narasla, pa narekuje ostrejšo

kaznovalno politiko, ki ustreza ne
varnosti tovrstnih kaznivih dejanj za 
družbo. Pri oceni družbene nevar
nosti gospodarskega kriminala je 
povratništvo najbolj zanesljiv poda
tek. Med obtoženci, ki jim je sodi
šče lani izreklo pravnomočne kazni, 
je bila polovica povratnikov in kar 
četrtina specialnih povratnikov.

R. B.

DEČNA SELA: TRČENJE

13. aprila ob 19.30 je voznik 
osebnega avtomobila Ivan Cerjak pe
ljal iz Arnovega sela proti Globokem 
po sredini ceste. V Dečnih selih je 
naproti pripeljal prav tako po sredi
ni ceste voznik Anton Malus iz 
Krškega. Prišlo je do trčenja. Malus 
se je laže poškodoval, na avtomobi
lih pa je za 10.000 dinarjev škode.

TR Č IL  V TOVORNJAK
14. aprila dopoldne je peljal iz 

Krškega proti Drnovemu voznik to- 
vornaka Franc Rumpert iz Krškega. 
Na Cesti krških žrtev, v bližini hiše 
št. 82, je po levi strani ceste pripeljal 
naproti s kolesom s pomožnim mo
torjem I<’ranc Jug iz Krškega. Vo
znik tovornjaka se mu je umaknil na 
levo stran ceste, kolesar pa je zape
ljal nazaj na desno stran ceste in 
trčil v prednji del tovornjaka. Kole
sarja so zaradi poškodb odpeljali v 
breži.ško bolnišnico, škode pa je za 
500 dinarjev.

NE LE TAR NA TI

Nagel razvoj motorizacije v 
Jugoslaviji je res prehitel zako
nodajalce in službe, vendar ima
mo tudi dosti novega, kar gre 
vštric z njo. Lani na primer smo 
dobili nov zakon o javnih cestah, 
zadnje dni februarja pa je uradni 
list prinesel sklepe in priporočila 
republiške skupščine, kako naj 
bi izboljšali varnost v cestnem 
prometu. Novost so tudi sveti za 
promet pri občinskih skupšči
nah. Kako naj bi delali, smo se 
pozanimali v Sevnici.

V tej občini so se sestali pred
sedniki komisij tega sveta ob 
sodelovanju predsednika republi
škega sveta za varnost v prometu 
Borisa Cižmeka -  Bora že 7. 
marca, torej le nekaj dni po izi
du priporočil. Naročili so posa
meznim članom sveta, da bodo v 
delovnih organizacijah usposobi
li posebne komisije za prometno 
varnost.

Predsednik take komisije bo 
moral biti član samoupravnega 
organa, pomagati pa bi mu mo
ral tudi varnostni tehnik ali kak 
drug strokovnjak, določen za to 
delo. Skrb za prometno varnost 
je pač treba prenesti na kar naj
širši krog ljudi. To iz dneva v 
dan zahteva vse hujši krvni da
vek na naših cestah.

A. Ž.

pivec iz Šmihela in trčil v avto Bla
tnikove. Škode je kar za 20.000 di
narjev.

KARTELJEVO: MED VOŽNJO 
ZADREMAL -  13. aprila je Jože 
Gorenc iz Gor. Lenarta vozil tovor
njak s prikolico po karteljevskem 
klancu. Med vožnjo je za volanom 
zadremal, zapeljal s ceste in tovor
njak se je prevrnil. Škode je za 
3.500 din.

NOVO MESTO: OPLAZIL GA 
JE -  Po Partizanski cesti sta 14. 
aprila pripeljala naproti tovornjak z 
voznikom Stjepanom Nererom iz 
Lendave in osebni avto, ki ga je vo
zil Andrijan Vasovič iz Bršlina. Med 
srečanjem je tovornjak oplazil Vaso- 
vičev avto, tako da je škode za 
1.000 din.

NOVO MESTO: NENADOMA 
PREČKALA -  Novomeščan Martin 
Jerin je 13. aprila zvečer z osebnim 
avtom vozil po Cesti komandanta 
Staneta, pri hiši štev. 32 pa je nena
doma prečkala cesto Novomeščanka 
Marija Blažon. Voznik jo je zadel in 
zbil na tla. Poškodovano so odpeljali 
v novomeško bolnišnico, ker si je 
zlomila nogo. Gmotne škode ni.

NOVO MESTO: NI IMEL PRE
DNOSTI -  13. aprila zvečer je No
vomeščanka SlaAa Jeriček vozila 
osebni avto po Glavnem trgu v No
vem mestu proti mostu, ko ji je po 
neprednostni cesti z desne prii^ljal 
pred avto kolesar Stane Hodnik iz 
Novega mesta. Kolesar je trčil v
avto, na srečo pa se ni poškodoval. 
Škode je za 1.000 din.

STARA VAS: TRCENJE PRI 
ODCEPU -  14. aprila je Jože Kraš- 
na iz Škocjana vozil osebni avto pro
ti Dobruški vasi, pri Stari vasi pa ie s 
stranske poti pripeljala na cesto Mi
lena Jerak iz Dobrave. Vozili sta 
trčili. Voznika imata za 4.000 din 
škode.

ŽABJA VAS: VOZIL BREZ DO
VOLJENJA -  14. aprila zvečer je 
Vili Sega iz Novega mesta vozil 
osebni avto skozi 2 ^ j o  vas, čeprav 
nima vozniškega dovoljenja. Pri hiši 
št. 16 je podrl Novo meščana Alojza 
Drgana, ki je tedaj prečkal cesto. 
Hudo poškodovanega pešca so odpe- 
Ijah v bolnišnico, gmotne škode pa 
je za 1.000 din.
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»Ne bo povsem držalo«
Jože Gosenca: Za šentjernejsko kanalizacijo 

je prispevalo tudi komunalno podjetje

„Za kanalizacijo mora 
skrbeti tisti, kdor ureja me
stno zemljišče, ker pobira 
tudi komunalni prispevek. 
To komunalno podjetje za
gotovo ni, čeprav je dolžno 
vzdrževati tudi šentjernejsko 
kanalizacijo in prispevati del 
sredstev za nove kanale, “ je 
začel direktor novomeškega 
komunalnega podjetja Jože 
Gosenca odgovarjati na vpra
šanje predsednika šentjemej- 
ske krajevne skupnosti To
neta Kovačiča.

„Letos smo v ta namen 
dali 10 odstotkov kanalšči
ne," je nadaljeval direktor 
komunalnega podjetja. „To 
je majhen delež, a več ne 
moremo. Sedanji prispevek 
je tolikšen, da bomo za vso 
občino zbrali komaj 1,8 mi
lijona dinarjev. Naj povem, 
da se je v minulih letih iz te
ga vira nabralo le po 600 do 
700 tisoč dinarjev. “

„Predsednik šentjemejske 
KS je omenil, da so 1.300 m 
kanalizacije zgradili s svojim 
denarjem . . .  “

,J^e bo povsem držalo," 
je po krajšem premisleku od
govoril Jože Gosenca. ,.Tu 
imamo zapisano, da smo leta 
1970 pri drugi fazi graditve 
šentjernejske kanalizacije 
tudi m i prispevali -  okoli 
70.000 din."

„Kam gre denar, ki ga ka
sirate? "

,JPred dvema letoma smo

začeli v Novem mestu gradi
ti čistilne naprave na levem 
in desnem bregu Krke. Prva 
faza v Ločni in Kandiji bo 
veljala 3,720.000 din. Letos 
bomo vložili dodatnih
2.070.000 din. Od tega je
900.000 din naših, ki smo 
jih privarčevali in vložili na 
banko, 1,170.000 din pa so 
bančni krediti, ki so nam jih 
odobrili na ta privarčevani 
znesek. Mislim, da je v teh 
podatkih odgovor, za kaj se 
porabi kanalščina."

„Zakaj tolikšen poudarek 
na čistilnih napravah? "

„Cista Krka je naš skupen 
smoter. Ce bo čista v No
vem mestu, bodo imeli kori
sti tudi prebivalci Šentjernej- 
skega polja, če spet malo za
idem tja dol. Zakaj je to po
trebno? Vse, kar bi rekel s 
tem v zvezi, bi bilo ponavlja
nje starih ugotovitev. Mimo
grede naj omenim, da je 
občina Krko zaščitila z od
lokom. "

„Komunalno podjetje to
rej nima posebnega fonda za 
gradnjo novih kanalov? "

„Za urejanje bi morale 
skrbeti krajevne skupnosti. 
Naše podjetje si dohodek 
ustvarja z opravljenimi deli, 
po pogodbah ali posebnih 
naročilih. Za urejanje komu
nalnih naprav ne dobi na
menskih sredstev. K urejanju 
šentjemejske kanalizacije 
morda še tole: imamo delov
no skupino, ki tudi v Sent-* 
jemeju vsako leto dvakrat 
prpplpdn kanalizacijo, jo oči
sti m popravi, če je potreb
no. “

Svoje vprašanje je direk
tor Jože Gosenca naslovil na 
predstavnika Straške krajev
ne skupnosti. Takole je: „ V . 
Straži ob Krki je veliko sme
tišče. Kako nameravajo to 
urediti? Ponekod se trudijo, 
drugod pa taka navlaka. . 
Mislim, da bi Stane Šobar 
lahko kaj več povedal o 
tem."

L ZORAN

OBČINSKA KONFERENCA SZDL SE OTRESA SLABOSTI

V obilici nalog pozabili nase
Do novih volitev —  glavna naloga: evidentiranje možnih kandidatov in or

ganiziranost po krajevnih skupnostih —  Več stikov s terenom

Kaj je bilo narobe pri SZDL, da so ji izrekli kritiko na občinski 
partijs^ konferenci in kritično razpravo nadaljevali prejšnji četrtek 
na deveti seji občinske konference SZDL, ki je bila v sejni dvorani 
občinske skupščine ob Ljubljanski cesti v Novem mestu?

Franci Sali, sekretar občinskega in pognal v tek nemalo akcij, prema- 
komiteja ZK, sicer tudi član občin
ske konference SZDL, je dejal, da so 
na konferenci ZK ugotovili, da je 
bilo v delovanju SZDL preveč okle
vanja in počasnosti. Izvršni odbor, 
na primer, je uresničil veliko nalog

KAKO S IN DIKA T URESNI
ČUJE NALOGE IZ  

TITOVEGA PISMA?

25. aprila bodo na plenarni seji 
novomeškega občinskega sindikalne
ga sveta razpravljali o uresničevanju 
akcijskega programa, ki ga je sindi
kat sprejel decembra po objavi Tito
vega pisma. Spregovorili bodo tudi o 
reorganizaciji sindikatov, strokovnih 
odborov in drugih vprašanjih. Na 
občinskem sindikalnem svetu bo 
poslej samo sekretar opravljal 
funkcijo profesionalno.

lo pa je obravnaval svojo organizira
nost. Stiki s terenom so bili šibki, 
zato tudi ni bilo pravega usmerjanja 
krajevnih organizacij.

Pisma tovariša Tita v SZDL niso 
obravnavali organizirano in tudi 
konferenca ni sprejela nalog v zvezi 
s tem. Izvršni odbor je premalo upo
rabljal konferenco kot politično 
telo, saj se je le-ta v enem letu sesta
la komaj trikrat. „Občutek imam,“ 
je dejal Šali, „da se je SZDL tako 
ukvarjala z mnogimi zadevami, da ji 
je zmanjkalo časa zase.“

Franci Šali je dodal, da mora kon
ferenca svoje dek>vanje kritično 
oceniti, enako pa tudi krajevne orga
nizacije. Odgovornost v SZDL je ve
lika, še posebej pa so za izvajanje 
nalog, zapisanih že v dokumentu 
„SZDL danes" in še bolj tistih, ki
{‘ih na l^a  Titovo pismo, odgovorni 
:omunisti, ki delajo v Socialistični 

7. vezi.

BUDAKOVA IGRA NA PRECENSKEM ODRU

Uspeh z »Metežem«
Anica Kozlevčar: »Dobra volja ruši težave«

„To si je pa vredno ogledati,** 
pravijo o prečenski predstavi Buda- 
kovega „Meteža**. Obiskovalce je 
najbolj presenetilo, odkod toliko 
dobrih igralcev v tako majhni Preč
ni.

Anica Kozlevčar, učiteljica iz 
bršlinske osemletke, k ije  to hrvaško 
ljudsko igro režirala, pravi:

„Mislite, da so bile majhne težave 
-  dobiti ljudi za več kot dvajset

Anica Kozlevčar: 
oživlja

tudi Prečna

. ZA ZDAJ 10.000 DIN ZA ZGODOVINO 0KR02JA

Se bodo viri zdaj lažje odpirali?
SZDL v Novem mestu ustanovila sklad, v katerem bodo zbirali denar za 
zgodovino revolucionarnega gibanja novomeškega okrožja —  Dela je že 
za polne roke, zato bo nujno čimprej napolniti sklad —  kljub varčevanju

PETNAJSTIM  
PRIZNANJA OF

Občinska konferenca So
cialistične zveze je prejšnji 
četrtek potrdila predloge ži
rije za podelitev priznanj 
OF. Letos bo dobilo občin
ska priznanja štirinajst posa
meznikov in ena organiza
cija, podelili pa jih bodo na 
slavnosti na grmski osnovni 
šoli pred dnevom Osvobodil
ne fronte — 27. aprila.

Priznanja OF bodo preje
li: Slavka Andrejčič z Dvo
ra, Kristina Cvelbar (roj. Ro
dič) in Družinske vasi, Peter 
Ivanetič, Jože Murn, Franc 
Kirn, Jožefa Kejžar in Jože 
Klobčar iz Novega mesta, 
Franc Kastelic iz Jame, Jože 
Rataj iz Stranske vasi, An
ton Virant iz Soteske, Franc 
Luzar iz Cerovega loga, An
ton Jakše in Franc Zagorc iz 
Orehovice, Jože Rojc iz Lo
pate in občinski odbor Rde
čega križa.

10.000 din je začetni kapital v novem skladu za zgodovino revo
lucionarnega gibanja novomeškega okrožja, ustanovljenem pri 
občinski konferenci Socialistične zveze v Novem mestu 12. aprOa. 
Denar je namenila ustanoviteljica, ki je takoj po sprejemu sklepa o 
ustanovitvi sklada pozvala delovne in druge organizacije, naj dodajo 
svoj delež.

S sredstvi, ki jih bo imel sklad, 
bodo spodbudiU in omogočili zbira
nje gradiva in pisanje zgodovine za 
obdobje med prvo in drugo svetov
no vojno ter med NOB. Zbrati bo 
potrebno vse ustne vire in spomine 
še živečih borcev in predvojnih čla
nov KPS, pregledati in proučiti do
kumente, ki jih hranijo Inštitut za 
j^odovino delavskega gibanja, Muzej 
ljudske revolucije in arhiv CK ZKS. 
Obilico takega gradiva imajo tudi 
časopisi in občasne publikacije, ki 
80 izhajali med vojno, pred vojno ali 
med obema vojnama. Naloga zbiral
cev zgodovinskih virov bo tudi pre
gledati zapiske z vseh političnih pro
cesov, ki so bili pri novomeškem 
okroi^em sodišču po zadnji vojni. 
Veliko zanimivega in za zgodovinar
je neobhodnega je tudi v vseh član
kih, ki so jih in jih še obelodanjajo 
revije, časopisi in drugi tiski o doga
janjih med NOB na novomeškem 
območju. Hkrati bo naloga zbiralcev 
virov preveriti in upoštevati vse gra
divo, ki je že bilo samostojno objav
ljeno.

Na seji občinske konference 
SZDL so poudarili, da od sklada ve

liko pričakujejo. Med drugim je 
predsednik občinskega odbora ZZB 
Jože Butara povedal, da bi morali 
večjo vsoto denarja takoj zagotoviti 
za gradivo, ki so ga zbiralci že ponu
dili. Zato v skladu ne bo smelo biti 
le 10.000 din, ampak vsaj petnajst
krat več, in to kljub stabilizaciji, 
varčevanju in podobnim ukrepom.

ŠOLE NE GREDO 
NA DRAŽBO

V Soteski se boje, da bi izpraznje
no podružnično šolo prodali na 
dražbi. Anton Virant pravi: „Sola, 
zgrajena pred sedemdesetimi leti, 
mora ostati na voljo kraju -  za mla
dinsko dejavnost in družbeno življe
nje. Vzdrževali jo bomo sami.** 
Strah, da „bodo vzeli šole**, imajo 
tudi drugod, kjer so podružnice iz
praznili zaradi nanovo organizirane
ga pouka. Bojazen pa jc odveč, 
poudarjajo v Novem mestu: svet za 
prosveto in kulturo je med drugim 
že sklenil, da takih šol ne smejo pro
dati, ampak ostanejo krajem za nji
hove potrebe.

DANES:
V O LITEV POSLANCA

V Novem mestu bodo danes 
volili poslanca v gospodarski 
zbor republiške skupščine. 
Kandidat je Anton Pezdirc, teh
nolog iz Metlike.

vlog? ! Na srečo so bili mladi voljni 
pomagati. Najhujša ovira je zaposli
tev. Ljudi je težko dobiti skupaj. Saj 
je lepo delati, le da bi imeli dvorano, 
kot se spodobi. Sami smo jo poprav
ljali, a to je toliko kot nič. Oder, 
garderobo — kar vse je treba postavi
ti na novo.**

Slaba dvorana, pomanjkanje časa, 
trema in podobno prečenskim igral
cem ne bo vzelo poguma: „Še bomo 
igrah, * pravi Kozlevčarjeva, ki sku
paj z možem vlečeta kulturni vozi
ček Prečne. Društva še. niso registri
rah, delajo pa že nekaj let. Od 
„Domna**, s katerim so začeh, do 
„Meteža** so doživele uprizoritev 
tudi tri enodejanke.

Z „Metežem** bodo precej gosto
vah, vsaj petkrat ali šestkrat. Povab
ljeni so v Stransko vas, Škocjan, Mir
no peč. Stražo, Dolenjske Toplice, 
Šentjernej, enkrat pa bodo nastopih 
za vojake vojašnice Milana Majcna.

Kdo bo še 
redar?!

Drugod je parkirnina nekaj 
običajnega, motorizirani novo
meški patrioti pa ne morejo brez 
kravalov. Nekateri prav uživajo v 
prepiru z redarjem, ki nadzoruje 
s parkirnimi urami opremljena 
parkirišča vzdolž Glavnega trga 
-  in to zaradi enega samega di
narja, ki ga je treba vreči v uro 
za šestdeset minut parkiranja, 
čeprav v sosednjem bifeju mirno 
odštevajo desetake. Razmere, v 
kakršnih morajo delati redarji, 
so neznosne. Pri komunahiem 
podjetju trdijo, da sta jih zapu
stila že dva redarja in tudo tretji 
grozi, da bo šel, če se bo še mo
ral bosti z neubogljivimi in pre
pirljivimi vozniki.

Tudi parkirne ure same so ne
katerim trn v peti. Vsak dan je 
katera pokvarjena, ker mečejo 
vanje vse drugo, samo denarja 
ne, drogovi so ukrivljeni in neka
teri tudi nalomljeni, eno uro, 
vredno 4.200 din, pa so zlikovci 
ukradli. Kdo bo vse to plačal?

M liV P '

Je dinar za parkiranje res 
tako težak, da ne more iz 
žepa?
V_________________

PRIZNANJI
ZDRAVNIKOM A

Novomeška zdravnika dr. 
Zlatko Marin in primarij dr. To
ne Savelj sta prejela pred krat
kim v Ljubljani priznanji, ki ji
ma ju je podelila republiška 
ZTK za delo na področju špor
tne medicine.

Viktor Avbelj iz repubhške kon
ference SZDL je menil, naj bi poro
čilo o delu občinske konference, iz 
katerega je razvidna zares velika de
javnost in prizadevnost, je pa preveč 
fakto^afsko, dopolnili s pripomba
mi, ki jih je na delovanje SZDL iz
rekla partijska konferenca. Ta del 
poročila naj bi dostavih članom ob
činske konference in krajevnim or
ganizacijam.
_ Iz programa dejavnosti do skup
ščinskih volitev leta 1974 je razvi-’ 
dno, da SZDL ni gluha za kritične 
pripombe. V tem obdobju bo osred
nja pozornost posvečena organizira
nosti SZDL po delegatskem načelu 
(n.pr. v krajevnih konferencah) in 
pripravam na voUtve. Seveda so po
membne tudi številne druge naloge, 
med drugim sprejem družbenega do
govora o kadrovski politiki, saj je 
med 17 slovenskimi občinami, ki še 
nimajo podpisanega takega dogovo
ra, tudi novomeška.

Socialistična zveza se bo morala 
še bolj poUtizirati. „Ne gre za to, da 
bi postala stranka, marveč za to, da 
bi bila še večja in sposobnejša poli
tična organizatorka.** To pa je nuj
no, sicer bo „prazen prostor** hitro 
zasedel kdo drug z „nam tujo ideo
logijo**.

PROGRAM NA KOCKI

75 delovnih organizacij ne spoštu
je dogovora o gradnji šol v novome
ški občini. Ker na družbenem dogo
voru ni njihovih podpisov, pomeni, 
da četrtina denarja za gradnjo šol do 
leta 1978 visi v zraku. S tem je tudi 
celoten program .ogrožen, zaupanje 
volilcev, ki so se odločili za samopri
spevek pod pogojem, da bodo vsi iz- 

•polnjevah obveznosti, pa zelo raz
rahljano. Sociahstična zveza kot 
nosilka te pomembne družbenopoh- 
tične akcija graja vse, ki se požvižga
jo na dogovor.

Iz ropotarnic se je navlaka 
preselila na ceste, ulice, trge, 
dvorišča, pred hišni prag. 
Divja smetišča rastejo kot 
gobe po dežju, v naglici (ali 
iz m^omamosti) mečemo 
odpadke poleg smetnjakov 
in košev za odpadke, po va
ških ulicah se pretaka gnoj
nica, Krka in potoki (v njih 
je še bolj vidno) so zasuti z 
avtomobilskimi gumami, 
gazo, konzervnimi ikatlami, 
razbito steldenino. Česa vse
ga človek ne odkrije v vo
dah, ki jih pro^ašamo za 
čiste! Pravi čudež je, da tu 
in tam še gojijo travo oziro
ma zelenice, da so med vo
zniki motornih vozil še iz
jeme, ki spoštujejo zelene 
površine.

Očiščevanje
,Jlešiti, kar se še da!“ je 

g^lo splošne očiščevalne 
akcije, ki naj bi po 20. aprilu 
zajela sleherni kot v občini, 
predvsem pa naseljene pre
dele — mesto, mestna nase
lja, vasi, zaselke. V Novem 
mestu so gospodarske in 
družbene organizacije še po
sebej poklicane, da poskrbe 
za red. Odgovorni so te dni 
dobili tudi posebno pismo, 
ki so ga podpisala občinska 
vodstva SZDL in ZMS, mest
ni odbor RK in Turistično 
društvo. ,,Ta akcija naj bo 
dejanje zavesti in čuta odgo
vornosti za okolje in nara- 
vo,“ beremo med drugim v 
pismu, ki podčrtuje, da je 
vsako okolje odsev člove
kove kulturnosti.

Glavna čistilna naprava v Ločni (na sliki) bo začela obratovati 
julija, sprva samo za tovarno zdravU. Trenutno dokončinejo drugo 
fazo. V Kandiji raste naprava, ki bo čistila in kasneje tudi prečrpa
vala odpadne vode na desnem bregu Krke. (Foto: L Zorah)

KovomeSte kronika
POTAPLJAŠKI TECAJ -  Klub 

za podvodne aktivnosti je priredil 
potapljaški tečaj. Tečaj seje začel v 
ponedeljek,' trajal pa bo do sredine 
maja.

V KNJIŽNICI: RAZSTAVA O 
PUNTIH -  V Študijski knjižnici Mi
rana Jarca bodo ob koncu aprila pri
pravili zanimivo knjižno razstavo z 
naslovom „Kmečki punti v sloven
ski beletristiki**.

PREDLOG ZA DOPOLNITEV -  
Svet za preventivo in vzgojo v cest
nem prometu je v petek med drugim 
razpravljal o dopolnitvah odloka o 
ureditvi cestnega prometa v Novem 
mestu.

SINDIKALNI DOM OBNOV
LJEN -  H koncu gredo obnovitvena 
dela v sindikabiem domu. Občinski 
sindikalni svet se je že preselil v svo
je prejšnje prostore.

SE RAZPRODAJA -  V Mladin
ski knjigi na Glavnem trgu se še ve
dno vrste ljubitelji knjig. Razprodaja 
vleče, saj so knjige naprodaj tudi po 
3 din.

KLJUB PREPOVEDI ŠE PARKI
RAJO -  Na pločniku nasproti Indu
strije obutve še parkirajo tovornjaki 
kljub odloku, ki prepoveduje zadr
ževanje motornih vozil na krajih, 
kjer prometni znak tega ne dovolju
je.

SPET IZŠLI „PRVI POGANJKI'*
-  Te dni jc izšla nova številka glasila 
„Prvf poganjki**, ki ga izdaja pionir
ski odred osnovne šole Milke Šobar
-  Nataše. Številka je posvečena 
osmemu marcu -  dnevu žena.

CENE DRŽIJO -  V petek jc bila 
tržnica dobro založena in spet je bil

naprodaj makedonski paradižnik. 
Cene so se začasno umirile: solata je 
bila po 12 din, jaoolka 8, kumare 
10, jajca do 1,10 din. Na stojnicah 
je bilo tudi več vrst semen.

BREZ POGREBOV -  MinuU 
teden je bil eden redkih, da niso izo
besili osmrtnic: do petka pri pogreb
ni službi niso zabeležili novih smrti.

ROJSTVA -  lodile so: Marija 
Kralj iz Lobetove 24 Suzano, Ma
rija Mišmaš iz Volčičeve 8 -  Tanjo, 
Marija Doljak iz Trdinove 44 -  de
klico, Vera Slapnik iz Trdinove -  
Janija, Anka Bratož iz Gubčeve 30 
-  Tomaža, Marija Turk iz Koštialo- 
ve 37 -  Alenko in Jožica Menger iz 
Cankarjeve 29 -  Jano.

— Ena gospa je rekla, da ji je sose
da rekla, da njen mož končno spet 
mirno spi. Zernljo je kupil. Na trgu, 
tri kilograme . . .



s  področnega tekmovanja v gimnastiki, ki ga je v soboto priredila 
občinska Zveza za telesno kulturo v Brežic^. Pionirice na sliki se 
poskušajo zbrati in premagati strah pred nastopom. Rezultate 
tekmovanja preberUe na športni strani! (Foto: Jožica Teppey)

Lešnike 
na pašnike
v  brežiški občini bodo letos 

odkupili 3 ^  milijona litrov mle
ka. To je za 300 tisoč litrov več 
kot lani. Po republi^em  predpi
su za premije, ki velja od 1. mar
ca dalje, bodo kmetje, ki izpol
njujejo pogodbene obveznosti in 
ki oddajajo higiensko zadovoUi- 
vo mleko, prejeli za liter po 10 
par več.

Kooperacija Agrarie Brežice, 
zdaj temeljna organizacija zdru
ženega dela, ima v občini 52 zbi
ralnic mleka. Ta enota se ukvarja 
tudi z organizacijo pitanja goveje 
živini. Prizadeva si, da bi koope
ranti spitali čimveč goved do 
450 kg teže. Trenutno imajo 
996 kooperantov, vsak čas jih 
bo tisoč.

Tiste, ki se zanimajo za sadjar
stvo, je enota pred kratkim po
vabila na strokovno predavanje o 
najsodobnejši vzgoji pritlikavih 
jablan in hrušk po sistemu Pilar. 
Strokovnjaki iz Maribora so si 
ogledali območje brežiške obči
ne in ugotovili, da so prav v oko
lici Brežic odlične razmere zlasti 
za nasade jablan. 2 e  letos jih na
meravajo zasaditi dva do tri hek
tare.

Kooperacijski obrat A ^arie 
spodbuja tudi gojitev lešnikov. 
Ti so manj zahtevni in z njimi bi 
lahko zasadili pašnike ali pa za
puščene vino^ade, ki jih je zla
sti v odročnih krajih vsak dan 
več.

V. P.

ŽIVLJENJA SO TUDI V NAŠIH ROKAH

Krvodajalci, premagajmo smrt
V brežiški občini naj letos obvelja geslo: »Tisoč krvodajalcev!«

Ne pozabite si v koledaiju zaznamovati, da bo 3., 4. in 5. maja 
krvodajalska akcija!“ opozaijajo brežiške občane organ^cije 
Rdečega križa, Socialistične zveze, sindikata. Zveze mladine in 
društev, ki se za dvajsetletnico prostovoljnega krvodajalstva z veli
ko prizadevnostjo vključujejo v priprave za napovedano akcijo.

V brežiški občini so za 'geslo „Tisoč krvodajalcev**. Šte-
jubilejno leto sprejeli kot vodilo

„Kovač bom,“ se je odločil 
štirinajstletni Janko Šepe
tave iz Gregovcev. Letos obi
skuje osmi razred osnovne 
šole na Bizeljskem. Poklica 
se bo izučil v Domžalah, po
tem pa bo imel delavnico 
doma. Dela bo imel dovdj, 
saj ta obrt počasi izumira in 
bo treba kovača vsak čas 
iskati z lučjo. (Foto: J. Te-
ppcy)

vilka ni pretirana, s skupnimi 
močmi je ne bo težko doseči, 
saj je že lansko jesen prišlo na 
odvzem krvi 500 prostovoljcev.

Občinski sindikalni svet bo 
tudi letos nagradil tisti kolektiv, 
ki se bo v akciji najbolj izkazal. 
Priznanje mu bodo izročili na 
proslavi 20-letnice krvodajalst
va. Ob tej priložnosti bodo po
delili značke požrtvovalnim 
krvodajalcem za 5-kratno, 
10-kratno, 15-kratno, 20-kra- 
tno, 30-kratno in večkratno da
rovanje krvi.

Komisija za krvodajalstvo se 
obrača na vse delavce svete, 
krajevne organizacije SZDL, na 
gasilska društva in Avto-moto 
društvo, da bi v jubilejnem letu 
pridobili čimveč prostovoljcev 
za odvzem krvi in tako pomaga
li sočloveku v nesreči premagati 
smrt. S pripravljenostjo vseh bo 
laže doseči, da bo vsak zdravi 
občan daroval kri vsaj nekajkrat 
v življenju in jo  dobil tudi sam, 
ko jo  bo potreboval.

Na dan krvodajalstva, 4. juni
ja, bo občinski odbor spet po

vabil na izlet večkratne daroval
ce krvi. Za mnoge so taka sreča
nja najlepša nagrada in prizna
nje. Najbolj se jih veselijo po va
seh, ker se jim taka priložnost 
le redko ponudi.

J .T .

NOVO V BREŽICAH
DVAKRAT IZGUBA. V minulem 

letu je večina delovnih organizacij 
u s p e jo  gospodarila. Z iz ^ b o  sta 
zaključili poslovno leto dve p o ^  
^ t j i :  Kovinska galanterija Bizensko 
in Metalgrad iz Jesenic na Dolenj
skem.

DEVET KOMISIJ. Pred dnevi se 
je konstituiral upravni odbor A v to - 
m oto-društva Brežice. 2a predse
dnika je bil ponovno izvoljen Maks 
Toplišek. E)elo organizacije bo 
usmerjalo devet komisij.

V ŠKOFJO LOKO. V obratu 
otroških pokrival v Stari vasi bo ste
kla proizvodnja čez dva meseca. Za 
začetek bodo zaposlili petnajst de
lavk. Prijave za zaposlitev bo zbiral 
Zavod za zaposlovanje in kandi
datke bodo morale opraviti preiz
kusni test. Tiste, ki bodo sprejete, 
bodo šle potem za nekaj časa na 
usposabljanje v tovarno Sešir v Škof
jo Loko.

NOVA SPOZNANJA. Dvodnevni 
seminar za vodstva mladinskih akti
vov v šolskem centru in v osnovnih 
šolah, za vodstvo razrednih aktivov 
in komisijo za idejno-politično dek)

V

in kulturo je mimo. Udeleženci so 
zadovoljni; vse, kar so zvedeli nove
ga, jim bo koristilo pri vsakdanjem 
delu z vrstniki, pa tudi pri uveljavlja
nju v šolski samoupravi. Predavali so 
jim Bernard S trit^ ,-B oris Kralj in 

'eljko Troha.

OŽIVLJENA STEZA. Na Prili- 
pah so od petka do nedelje trenirali 
najboljši jugoslovanski vozniki na
cionalnega razreda v motokrosu, 
med njimi tudi Brežičani, ki so malo 
prej kimili dva nova tekmovalna mo
torja. Ža Brežice bodo ^ s l e j  vozili 
inž. Zajc, Rebzeli iz Šentjerneja, 
Lampe, Volčanišek, Ogorevc in Pe- 
taci. "La  nedeljsko tekmovanje pa je 
AMD povabilo še nekaj tekmovalcev 
mednarodnega razreda.

OBISK IZ GARESNICE. Pred
stavniki podjetja Kooperativa iz Ga- 
rešnice so te dni obiskaU Brežice. K 
temu podjetju se bo namreč pripoji
la Kovinska galanterija Bizeljsko. In- 
t^ a c i j a  bo dokončno izpeljana do 
20. aprila in banka je že odobrila 
pretežni del sredstev za sanacijsko 
posojilo.

BREŽIŠKE VESTI

„P O K A Ž I, KAJ ZNA Š"
V  CERKLJAH

'Velik odziv občanov na nedavni 
prireditvi ,4*okaži, kaj znaš“ je 
spodbuda za delo mladinske organi
zacije v prihodnje. Mlade pevce, an
samble in humoriste je s ploskanjem 
nagradilo okrog 500 ljudi, ki so do 
zadnjega kotička napolnili dvorano. 
Pevce je spremljal ansambel Plave 
ptice iz cerkljanske garnizije.

• SKOPICE NA PRVEM  
MESTU

Občinska gasilska zveza je lani vse 
leto spremljala delo gasilskih cen
trov in društev in ga sproti ocenjeva
la. Na prvo mesto se je uvrstilo dru
štvo iz Skopic. Sledijo mu gasilci z 
O b re i^ , Spodnje Pohance, Buko- 
ška. Krške vasi in Mosteca. Enak 
vrstni red je tudi pri gasilskih cen
trih. Pozitivno je bilo ocenjenih 24 
društev, medtem ko 'jih  Sest ni sode- 
k>valo pri ocenjevanju. To so bila 
društva iz Brežic, Pišec, Loč, Malega 
Obreža, Sel in Stare vasi. *

O PREPOVEDI

Za prihodnjo sejo občinske skup
ščine so v Brežicah pripravili odlok 
o prepovedi točenja alkoholnih 
pijač med četrto  in osmo uro 
zjutraj. Za odgovorne osebe, ki od 
loka ne bodo spoštovale, je predvi
dena kazen do 300 din, za samostoj
ne gostince pa denarna kazen do 
1.500 din.

V R A T A  SO ŠE ODPRTA

Da povezava Dekorlesa z lju
bljansko Lesnino ne pride v 
poštev, smo zvedeli na zadnji 
seji sveta za gospodarstvo pri 
občinski skupščini v Brežicah 
Lesnina je sicer pripravljena s 4 
milijoni kreditirati Dekorles iz 
Brežic, kaj več pa ne. Toda De
korles sam sploh ne more biti 
uivestitor.

'Poslovanje tudi ni najboljše. Po
vprečni osebni dohodki so bili 
lani okoli 1300 din, leto dni 
prej pa 1100 din. Po vsem tem 
je najbolj logična integracija s 
Tovarno pohištva v Brežicah. 
To možnost je delavski svet že 
enkrat zavrnil, vendar so vrata 
še odprta in Tovarna pohištva 
zagotavlja Dekorelesu delo in ši
ritev.

NAJVEČ K M EČ K IH  OTROK
Pišečko osnovno Solo obiskuje 61 

kmečkih otrok in 63 polkmečkih 
otrok. To so otroci iz družin, kjer je 
oče zaposlen in kjer posestvo ne 
daje kruha za vse. Delavskih otrok je 
v Soli 24, upokojenskih pa 10. Ra
zen tega obiskuje Sok) še 27 otrok 
zdomcev in devet rejencev.

ŠKODO LAHKO OMILI SODELOVANJE KMETO^ Z LOVCI

Strašila na straži za kmeta
Za divjad vedno manj prostora —  Tudi v krški občini narava umira - -  

ci pozivajo kmete, naj sami zavarujejo vinograde in posevke

Tudi v krški občini se naravno okolje, zatočišče raznovrstne 
divjadi, iz dneva v dan oži. To ugota\ijajo predvsem v loviščih 
lov^e družine Krško—levi breg, kjer se je stalež divjadi že močno 
zmanjšal.

Lovci si seveda prizadevajo, da bi 
lovišča obogatili, pa ugotavljajo, da 
je danes Vrbina že'skoraj prazna, a

SIG M AT NAJ 
SE UM AKNE

Podjetje Sigmat iz Bresta
nice ima na Krškem polju svojo 
gramoznico, kjer izdeluje tudi 
cementne zidake. To je zanj le 
postranska dejavnost, S prodajo 
gramoza si je kolektiv pomagal 
nekaj let, zato menijo v občini, 
da bi zdaj, ko je na konju, gra
moznico lahko opustil.

LETOS 100 ŽER JA V O V

V obratu Metalne na Seno
vem bodo letos napravili 100 
žerjavov. Nekdanji rudarji se 
privajajo na novo delo in z nor
mo nimajo več težav. Tudi ka
kovost izdelkov se izboljšuje. 
Zadnje ocene so bile že precej 
optimistične. To pomeni, da za
četne težave izginjajo in da so 
kovinarji že kos novemu delu.

DVE ZM A G I K R Č A N O V

Na občinskem tekmovanju „Kaj 
veš o prometu** v Krškem je nastopi
lo 16 ekip. Najbolje so se uvrstili 
tekmovalci iz K išk e^ , ki so zmagali 
v obeh ekipnih preizkušnjah, med
tem ko je med posamezniki prekri
žal račune Perčič iz Senovega, ki je 
zmagal v kategoriji mlajših pionirjev.

Rezultati — starejši pionirji: 1. — 
2. Čebular in Malus (Krško), 3. Lad- 
ka Mlakar (Kostanjevica). Ekipno: 
1. OS Krško, 2. OS Brestanica, 3. 
OS Senovo. Mlajši pionirji: L  Perčič 
(Senovo), 2. -  3. Hafner in Mlakar 
(Krško). Ekipno: 1. OS Krško, 2. 
OS Senovo, 3. OS Brestanica

S. D.

Več pomoči
in uspeh bo boljši

Kljub temu da v mladin
skih aktivih čutijo pomanj
kanje finančne pomoči za 
uresničevanje svojih načr
tov, je bila dejavnost mladih 
v krški občini v preteklih le
tih dokaj razgibana. Razpra
va na nedavni volilni konfe
renci je to nedvoumno potr
dila.

Pomanjkanje denarja so 
marsikje prebrodili z iznajd
ljivostjo in uspešno zastavili 
delo. Mladi imajo tako sedaj 
na voljo že nekaj prostorov 
za klubsko in drugo dejav
nost, načrtujejo graditev 
športnih igrišč in še marsikaj 
drugega. Prav tako lahko 
ugotovimo, da v zadnjem 
času večino delovnih načr
tov v celoti uresničijo.

Da bi se njihova dejavnost 
še poživila, naj bi aktivi v 
prihodnje iskali tesnejšo po
vezavo s krajevnimi skupno
stmi in družbeno-političnimi 
organizacijami. Tam, kjer so 
aktivi že dosegli tako sodelo
vanje, je njihovo delo res 
uspešno.

Pa še to so sklenili na 
konferenci: v občini bi velja
lo spodbuditi dejavnosti, ki 
neposredno koristijo vseljud
skemu odporu. To velja za 
šport, za tehnično vzgojo 
mladih, za taborništvo in 
strelstvo.

Mladina čuti, da ima v se
danjih družbeno-pohtičnih 
razmerah več možnosti za 
politično delovanje, zato bi 
ji morali nuditi več poli
tičnega in ekonomskega zna
nja, da bi se vključila v pri
zadevanja za napredek druž
be.

ž.S.

le nekoliko boljše so razmere na 
Kremenu, Bučarici, Zdolah in na 
Libni. Kljub temu da je zaradi na
predovanja „nekmetijskih površin** 
(sodobnih nasadov topolov in pa 
uporabe zaščitnih sredstev v kmetij
stvu) zajcev, jerebic, fazanov in 
srnjadi ter divjih prašičev vse manj, 
pa še vedno kmetovalcem povzroča
jo dosti škode okoli pol milijona sta
rih dinarjev, kar je zato lani porabila 
za povračilo škode okoli pol milijo
na starih dinarjev, kar je za njeno 
blagajno, ki se polni le s članarino in 
skromnimi dohodki iz lovnega tu 
rizma, vsekakor velik izdatek.

Da izdatki za škodo, ki jo povzro
ča divjad, letos ne bi bili več toliki, 
pozivajo lovci vse kmetovalce, naj 
tudi sami zavarujejo polja, ki so jih 
posejali s koruzo, nadade fižola in 
vinograde. Lani so nekateri kmetje 
priporočila o zaščiti upoštevali m 
imeli pri tem dokajšnje uspehe; ven-

H O R TIK U L T U R N I DAN  
V  KOSTANJEVICI

,3 rez  cvetja ni prijetnega dom a“ 
je naslov predavanja, ki ga bo imel v 
ponedeljek, 23. aprila zvečer v 
Kostanjevici inž. Jože Kregar iz 
Ljubljane. Popoldne bo gost pokazal 
ljubiteljem cvetja urejanje vrtov na 
terenu, dopoldne pa bo predaval o 
urejanju okolja članom
hortikulturnega krožka v osnovni 
šoli.

Le neKa] .trasu.
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bi smeU kratiti lo’«
celo življenje. Sodeto J«jobriJ^
in kmetovalci lahko o ŷzro4» 
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Na železniško postajo v Brestanici vsak dan 
Bc^oija in drugih gozdnih obm-^ij. Les nalo 
vlaki odpdljejo do kupcev doma in onstran meja.
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OBCINSKI o d b o r  -  Za pripra- “F 
VD osrednje občinske proslave v po
častitev 4^00-letnice hWaško-sloven- 
skega kmečkega upora, so ga usta
novili na pobudo občinske konfe
rence SZDL. Pripravil bo vse potreb
no, da bo odkritje spomenika Matiji 
Gubcu, ki ga je izdelal akademski ki
par in sU I^  Tone Kralj, 1. julija v 
Kostanjevici res slovesno. V kultur
nem programu bodo med drugim 
nastopili „Partizanski pevski zbor**
iz Lljubljane ter folklorni skupini 
„Toneta Marolta** in „Lada**.

PIONIRSKI SAH -  Na občin
skem šaliovskem prvenstvu osnovnih 
šol so imeli največ uspeha pionirji s 
Senovega in iz K rške^. Domačini 
so osvojili prvi mesti pri mlajših 
pionirkah in pionirjih, SenovČani pa 
so zmagali obakrat med starejšimi.

ŠTIRJE SLUŠATELJI -  Kadrov
ska komisija pri komiteju občinske 
konference ZK bo skupaj z osnov
nimi- organizacijami v delovnih ko
lektivih poslala štiri delavce v eno
letno politično Solo v Novo mesto. 
Pridobljeno družbeno-politično zna
nje bodo s pridom uporabili v samo-

““ n o v a

K R !
T'i«!ir>



eljo stg ^3 območju krajevne skupnosti Studenec le še Ponikve nimajo vodovoda. Minulo 
vn^ P*®dsednik krajevne skupnosti Studenec Jože Marušič in tajnik Jože Žibert udeležila 

Postr^ . odbora Ponikve, ki ga bo vodil Franc Mlakar. Predsednik m tajnik sta lahko
*2kušnjami Roviščanov, ki pravkar končujejo vodovod za 18 hiš. (Foto: Železnik)

Za kmeta: dlani zaprte?
* 2a preusmeritev 75 kmetij: cena 1,2 milijarde —  Čemu mencanje 

(delovnih organizacij za posojila kmetijskemu skladu?

roko“, smo zapisali s posveta direktorjev, predsednikov
in samoupravnih organov 14. marca, ko so

P®oudi se\niške občine, naj bi 9 večjih kolektivov v
10 do 30 starih milijonov dinarjev kot posoji-

Kie «*. srednjeročni razvoj zasebnega kmetijstva v
-Žalo P® mesecu?

Potû  odgovorili na
c^Vnep, so dobili nismnpismo
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z vodjem 

letih ?,*^“Parjem.
odobrili kme- 

" enako vso-
tudi kot predplačUo

le za nakup plemenske živine, goje
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KRISTIJAN JANC: „Ne gre 
za dar, gre za posojilo!

čaš pa takrat, ko rodi. To jc posoji
lo! Kar dajejo v Sevnici, jc premalo 
in za prekratko odplačilno dobo,“ 
je pribil za kmetijstvo zagreti Jože 
Mirt mlajši. „Moral bi že pričeti s 
preureditvijo starega hleva, vendar 
bo letos že prepozno. Eno leto bo 
torej spet zamujeno! Časopisi, ra
dio, televizija, vse je polno besed o 
pomoči kmetu, tako malo se uresni
či. Posojilo za kmeta je koristneje 
naloženo kot potrošniško posojilo v 
trgovini. Kmet bo za ta denar od in
dustrije nekaj kupil, za to bo nudil 
še svoj pridelek! Vsako prošnjo za 
posojilo pretresamo v svetu koope-
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rantov, nazadnje odloča še kreditni 
odbor. Kar smo imeli, smo dobro 
vložili, žal je denarja vse premalo,“ 
je dejal njegov oče Jože Mirt.

JOŽE MIRT; Blanca: ,3^- 
mo davčne olajšave so pre
malo, hočemo pomoč za so
dobnejše gospodaijenje!“

V Jančevih načrtih stoji, da znaša 
predračunska vrednost za hlev 57 
starih milijonov. Ogromna številka! 
Kmet zna obrniti denar, zato bo 
marsikaj storil, da bo ta znesek 
zmanjšal z lastnim delom. Vseeno 
pa — ali mu ne bi morali pomagati 
vsaj s posojilom?

A.ŽELEZNIK

JUTRANJKA  
ODO B R ILA  POSOJILO

Centralni delavski svet in
dustrije otroške konfekcije 
JUTRANJKA iz Sevnice je 
na seji 4. aprila odobril kme
tijskemu skladu pri sevniški 
občinski skupščini posojilo 
v znesku 15 milijonov starih 
duiaijev. JUTRANJKA je 
torej prva ugodno odgovori
la na poziv sldada za pomoč 
zasebnim kmetom. Odobre
ni znesek predstavlja polovi
co od tega, za kolDcor jih je 
sklad prosil. Delavski svet 
JUTRANJKE je menil, da bi 
morale tudi ostale delovne 
organizacije vsaj v taki meri 
podpreti akcijo.

A ■  •

2e pred letom dni sc jc na delu v 
Sevnico vozilo iz teh krajev z razni
mi vozili 43 delavcev. Nova proga 
bo velika pridobitev za te kraje.

KOLIKO C a s a  Se  p o  b l a t u ?
Čeprav je prizadevnemu odborniku 
krajevne skupnosti Primož, Alojzu 
Zgoncu iz Hubajnicc, uspelo s po
močjo vaščanov in buldožerja lju
bljanske Obnove razširiti vašk6 
cesto Prevole-Zavrutec, morajo va- 
.ščani Prevol, Osredka, Velike in 
Male Hubajnicc še vedno ob deževju 
gaziti do gležnjev razmehčano ilovi
co pri poti na Studenec ali Sevnico. 
Na razne strani so že pred meseci 
naslovili pismeno vlogo za pomoč, a 
ni odziva.

FILM IN IGKE -  Upravni odbor 
prostovoljnega gasilskega društva 
Studenec je sklenil ustanoviti dram
sko sek c ij. Vodila jo bo učiteljica 
Dragica Zakrajšek. Veliko zanimanje 
vlada tudi za film. Želijo kinopro- 
^ k to r. Ce bi jim gmotno pomagali 
iz Sevnice, bi lahko skrbeli za raz
vedrilo vseh okoli&ih krajev. 2 ,

SZDL: več časa za delavca, kmeta!
Ocena o tem, kaj pomeni najbolj množična organizacija v občini

,V razpravah največ sodelujejo delegati iz družbeno-političnih 
organizacij in samoupravnih skupnosti, manj pa iz krajevnih organi
zacij, najmanj pa delegati iz delovnih organizacij. Vsi še vedno 
nastopajo kot posamezniki, s svojimi mnenji in predlogi, ne pa kot 
delegati o rgan izac ije tako  zveni ena od ugotovitev ocene dela vse 
SZDL v občini, ki jo je minuli četrtek v prisotnosti podpredsedni
ka republiške konference SZDL Viktoija Avblja obravnaval izvršni 
odbor občinske konference SZDL. Oceno so pripravili na zahtevo 
medobčinskega sveta ZK za Dolenjsko.

logov za bodoče delegate teče pre
počasi, razprava o zvezni in republi
ški ustavi, ki sta pred durmi, bosta

tako pomembne stvari, da se bo tre
ba potruditi. A. ŽELEZNIK

Inž. Alojz Metelko, Janez Garinar 
in drugi člani izvršnega odbora so 
ob tem opozarjali še na druge slabo
sti; za seje izvršnega odbora prihaja
jo že kilogrami gradiva, o katerem bi 
morali zavzeti stališča. S tem bi mo
rale biti seznanjene tudi krajevne 
konference, vse pa je pisano še ve
dno premalo poljudno, vse preveč 
obširno. „Razpravljamo o gradivih, 
tezah, zmanjka nam časa za težave 
ljudi na Trebelnem ali drugod v ob
čini," je dejal Janez Gartnar.

Za sedanjo oceno so pripravili 
številne ankete med člani občinske 
konference, imeli so tudi poseben 
sestanek s predsedniki krajevnih or
ganizacij. 50 anketiranih članov ob
činske konference SZDL nosi breme 
260 funkcij, člani izvršnega odbora 
imajo od 3 do 13 funkcij, vse seveda 
poleg obremenitev na delovnem me
stu. Aktivisti imajo o ^om no  nalog, 
največ v samoupravnih organih -  
kar 35, v ZK 22, najmanj pa jih dela 
pri Ljudski tehniki, v Zvezi mladine, 
Društvu prijateljev mladine. Kot je 
dejala na seji Marija Potočnik, je že 
skoraj neresno, da nekateri sploh 
sprejemajo toliko delovnih zadolži
tev, zato vseh prav gotovo ne more
jo opravljati dovolj uspešno.

Za številne naloge aktivisti SZDL 
tudi niso dovolj usposobljeni. P o 
membna naloga, evidentiranje pred-
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Javne razprave o osnutkih novih 
zakonov v okviru SZDL so postale 
oblika, ki pritegujejo občane. Za
dnjih razprav o osnutkih zakonov o 
kmetijskih zem^iščih in dedovanju 
se je na območju vse občine udele
žilo kar 716 občanov. Čeprav bist
venih pripomb na oba zakona ni 
bilo, so bile razprave vseeno kori
stne: občani so namreč lahko dobili 
tako rekoč iz prve roke pojasnilo na 
marsikatero vprašanje.

spet navrgli veliko dela. Šlo bo za

ŠTUDENTJE SO POVEZANI

Minuli teden so se sestali predsed
stvo občinske konference ZMS in 
člani izvršnega odbora Kluba štu
dentov Pavla Golie. Izmenjali so 
mnenja o aktualnih nalogah zveze 
mladine v občini, skupnih akcijah 
študentov in ostale mladine, štipen
diranju in zaposlovanju mladih stro
kovnjakov in obveznostih za delo po 
3. konferenci ZKJ.

M IR N A : R IB IČ I 
GOSPODARIJO

Mirenski pododbor sevniške dru
žine heroja Maroka je že pred lovo
pustom na postrvi poskrbel za letni 
gojitveni načrt. Se v marcu so odlo- 
vili dosti postrvi iz gojitvenih poto 
kov in mladice v lo i^  v salmonidni 
revir Mirne. V izpraznjene potoke so 
vložili zarod potočne postrvi. Zlaradi 
težav z nakupom mladic krapov so 
pripravili svoj drstni ribnik v Bošta- 
nju pri Sevnici. Med občani vlada 
precej zanimanja za včlanjenje v ri
biške vrste, zlasti med mladino. Kar
to za letni ribolov lahko dobi vsak 
pionir, star nad 10 let, za 40 d inar
jev. Vseh 12 novih članov je 8. apri
la uspešno opravilo ribiški izpit. Za
radi rib, ki so jih vložili, bo prav go
tovo naraslo zanimanje za lov tudi 
med turisti.

D. PUC

LE D V A  PO NUDNIKA

11. aprila je potekel rok za po
nudbe izvajalcev za gradnjo miren
ske čistilne naprave. Čeprav je sprva 
kazalo, da bo mnogo ponudnikov, 
sta se na kraju odzvala le dva: doma
če Gradbeno opekarsko podjetje in 
Vodna skupnost Dolenjske. Komisi
ja bo še ta teden izbrala izvajalca. 
Denar je zagotovljen, čistilna napra
va mora steči še letos. Kolinska sicer 
ne bo dobila uporabnega dovoljenja!

Usposabljanje
aktivistov

Najprej Z M , mladi ko
munisti, sedaj sindi

kati

Kaj so pridobili udeleženci 
številnih seminarjev za družbe
nopolitične delavce zadnje te 
dne, bo najbolje pokazal čas. 
Občinska konferenca ZMS je 
pričela z najmlajšimi, predsedni
ki aktivov na osnovnih šolah, ki 
•predstavljajo jedro organizacije 
za vnaprej. Niso jih seznanjali le 
z zgodovinskimi dejstvi, temveč 
tudi z razvojem občine in nalo
gami po 3. konferenci ZKJ. Kot 
so mladi komunisti s slabo ude
ležbo razočarali že na mladin
skem seminarju lani, so razoča
rali tudi sedaj na celotedenskem 
seminarju. Pi^ajak) jih je le 10. 
Dodati velja da ni vse le zagoto
viti predavatelje in razposlati 
vabila, važno je tudi vzbuditi za
nimanje med članstvom. „Mesec 
dni pred seminarjem smo obve
stili aktive o naših namerah, za
tem smo se o tem pogovaijaii še 
na sestankih aktivov. Trud se ' 
izplačal," je dejal predsednik 
činske konference ZMS Tomaž 
Plazar. Za seminar mladih kom u
nistov pa so, kot je menil marsi
kateri član, vabila izšla prepo
zno.

V četrtek so se sestali novo
izvoljeni predsedniki in tajniki 
sindikalnih organizacij na semi
narju, ki je trajal tri dni. Dušan 
Rebolj z republiškega sveta 
zveze sindikatov je v četrtek go
voril o obveščanju ir javnosti de
la sindikatov, v soboto Janko 
Vrhunc o reorganizaciji in nalo
gah sindikatov, Jože Godnjavec 
o srednjeročnem razvoju repu
blike in občine, Slavko Kržan o 
samoupravnih odnosih, Janez 
Gartnar pa o spremembah poli
tičnega sistema. Kot so menili 
na seji izvršnega odbora SZDL, 
bodo morali poskrbeti tudi za 
svoje aktiviste. Zaradi poljskih 
del je zaenkrat verjetno čas že 
zamujen.

A .Ž .

Dobra udeležba na seminaiju predsednikov in tajnikov sindikalnih organizacij. Ni dovolj le izvoliti 
nova vodstva, treba jih je tudi usposobiti. Takšen seminar stane res nekaj več kot navaden sestanek, 
slušatelji pa vseeno lahko uspešneje izmenjajo mnenja, predvsem, ker so na voljo dobri predavatelji. 
(Foto: Železnik)

ODKUP M LEKA TU D I 
ZA OKOLICO TELČ

Služba za kooperacijo pri 
sevniškem kmetijskem kombi
natu je priredila minulo nedeljo 
sestanek s kmetovalci za Mde 
in Velike Drušče, Telče, Telči- 
ce, Otavnik, Jeperjek, Vodale, 
Slančji Vrh in Malkovec. Pogo
vorili so sc o ustanovitvi mlečne 
proge, s katero bi zajeli odkup 
mleka tudi iz teh krajev. To je 
bilo namreč doslej edino ob
močje, odkoder doslej še niso 
odkupovali mleka.

LOKA-RAČICA:
PO ASFALTU

5. aprila so dclavci celjskega ce
stnega podjetja pričeli polagati asfal
tno prevleko na lani modernizirano 
cesto med obema krajema. Občani 
Loke. Račiče in bližnjih zaselkov so 
za posodobljanje ceste prispevali 30 
tisočakov. Dela so se zavlekla, ker je 
bilo treba urediti kanalizacijo, 
poskrbeti za vodovodne cevi in elek
trični kabel do hiš pod cesto. Mnogi 
gospodarji bodo uredili še dovozne 
poti do hiš, dom počitka, pa tudi 
asfaltno prevleko dvorišča. Poslej 
torej ne bo več nevšečnega prahu ob 
suhem in vodene brozge ob slabem 
vremenu v tem lepem predelu.

r.S K O C iR

ZAPRAŠENO!

Vitrine pred Špringeijevo 
gostilno v Trebnjem ne 
kažejo nič kaj prida novega: 
razpored tekem odbojkarjev 
TRIMA je namreč še od 3. 
septembra lani. Domače so 
vsaj slike postavnih igralcev, 
ki pa so veijetno stare ravno 
toliko, če ne še več. Še hujše 
pa je z vitrino turističnega 
društva: namesto da bi opo
zarjali na domače zanimivo
sti, ki jih v Trebnjem, Miren
ski dolini in drugih krajih 
občine ni malo, propagirajo 
Dolenjske Toplice, Otočec, 
Slovenijo s ptujskim Kuren
tom. So drugod tudi tako ši
rokogrudni za trebanjske za
nimivosti?

DROBNE Z MIRNE

Z A D R U Ž N IK I
Ogleda kmetijskega sejma v kra- 

nju se je udeležilo nad 50 mladih 
zadružnikov, kolikor jih jc lahko pe
ljal avtobus. Sedaj pripravljajo že 
nov strokovni izlet na o^ed  vinogra
dov in kleti v Slovenski Bistrici. Za
nimivosti kranjskega sejma so mla
dim zadružnikom pojasnjevali trije 
strokovnjaki trebanjske kmetijske 
zadruge in občinskega kmetijskega 
sklada.

DEJAVNI BORCI -  Čeprav pri
de Kurirčkova pošta na Mirno šele 
7. maja, se že sedaj pripravljajo na 
slovesen sprejem. Borci so se dogo
vorili, da se mora sprejema udeležiti 
kar največ članov, pred šolo pa bo 
spregovoril Tone Gracar. Vključili 
so se v akcijo zbiranja prispevkov za 
gradnjo spominskega doma borcev 
in mladine v Kumrovcu. Že sedaj se 
pripravljajo na praznovanje 30.oble
tnice ustanovitve Antifašistične zve* 
ze žena v Dobrniču. Čeprav je že 
potekel rok za prijavo letovanja čla
nov v Banjolah, še sprejemajo prija
ve. Člani imaio popust.

„POTUJOCl“ KIOSK -  Kam z 
nesrečnim kioskom za prodajo časo
pisov in nekaterih drobnjarij? Bajc 
se bo moral spet seliti. Sedaj je nam
reč na tako neprimernem prostoru, 
da težko posluje. Stisnjenega ob zi
dove ga avtomobili na parkirnem 
prostoru pred Dano tako obkolijo, 
da jc večinoma težko priti pred pro
dajno okence. Da bi že enlaat imela 
prodajalka mir, bi ga morali posta
viti nekam, da bi imel varen dostop,

hkrati pa bi moral biti na promet
nem kraju. Kaj, če bi ga postavili v 
bližino novega stanovanjskega bloka 
na desni breg potoka Mirne?

PREHRUPNI VENTILATORJI -  
Tovarna gospodinjske opreme 
obrat IMV na Mirni požene tudi ob 
nočeh dva velika ventilatorja, ki 
povzročata takšen hrup, da stano
valci na tem kraju nimajo mirnega 
sna. Nekateri so že ustno opozarjali 
vodstvo obrata, a ni zaleglo. Sedaj 
so poslali zahtevo, naj kaj ukrenejo, 
še na občinsko upravo v Trebnje. 
Vodstvo obrata se sicer izgovarja, da 
hrupa ne morejo omiliti, vendar sta
novalci po drugi strani poudarjajo, 
da ima tudi Novoteks velike venti
latorje, ki pa zdaleč ne povzročajo 
takega hrupa.

KMALU ZNACKE MIRNE -  Da 
pred novo turistično sezono ne bi 
ostali praznih rok glede spominkov, 
vsaj glede značk kraja, iih je turistič
na sekcija naročila v Novem mestu. 
Zbiratelji značk bodo torej kmalu 
prišli na svoj račun.
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Brez strokovnjakov ne bo šlo
Nekatera sprejeta stališča bo treba nekoliko popraviti

Komisija za družbeni nadzor občinske skupščine Kočevje je pri
pravila poročilo o fluktuaciji kadra iz občinske uprave, občinskega 
sodišča in mesta sodnika za prekrške. Anketirali so 12 nekdanjih 
delavcev v teh organih, odgovore pa jih je dalo le 7.

Na podlagi odgovorov in primer- 
jave fluktuacije s šestimi sosednjimi

GIBANJE PREBIVALSTVA

V marcu letos je bil na območju 
matičnega urada Kočevje rojen le en 
deček, poročilo se je 5 parov. Umrli 
so: Anton Zupančič, upokojenec, 
Zeljne 2, star 53 let; Rudolf Božič, 
kmet, Podtabor 16, star 82 let; Vin
ko Cerar, upokojenec, Mozelj 15, 
star 80 let; Jožefa Ožanič, upoko
jenka, Livold 57, stara 69 let; Ange
la Rede, soc. podpiranka. Dolga vas, 
nJi., stara 87 let; Jože Vidmar, upo
kojenec, Grčarice 21, star 69 let; 
Anton Vidmar, upokojenec, Konca 
vas 6, star 65 let; Franc Sušter, upo
kojenec, Rudnik 4, star 67 let; Jože
fa Germek, upokojenka, Kolenča 
vas 1, stara 90 let; Ismet Kezo, dela
vec, Kočevje, star 22 let; Pavel Se
ljak, delavec umrl 5. 2. 1973, Udine, 
star 65 let, in Matija Skender, dela
j e ,  umrl 17. 12. 1972, Bratislava 
CSR, star 64 let.

občinami so ugotovili, da je fluktua
cija razmeroma nizka, saj je nižja le 
še v eni primerjani občini. Vprašani 
so navedli naslednje najpogostejše 
vzroke za zamenjavo službe: nižji 
osebni dohodki v primerjavi z go
spodarstvom, izpostavljenost večine 
delovnih mest, majhne možnosti za 
strokovno izpopolnjevanje in oprav
ljanje strokovnih izpitov.

V razpravi so ugotovili, da je Ko
čevje mesto brez sf^ih  naseljencev, 
saj so se po begu Kočevarjev priselili 
sem ljudje iz vseh koncev in krajev. 
Mnogi se tu niso ustalili in so ob 
prvi priložnosti poiskali delo dru- 
god.

Člani komiteja so nato ugotovili, 
da bo predvsem do strokovnjakov 
treba nekoliko spremeniti osnovni 
odnos. Bistvo te spremembe je, da 
se le vedno več delavcev zaveda, da 
brez strokovnjakov ne gre in da jim 
bo zato treba nuditi take možnosti, 
da bodo ostali v Kočevcu. Predvsem 
so opozorili, da bi morali strokov
njakom omogočiti, da si gradnjo

hiše, saj bi jih tako trajno pritegnili. 
Opozorili so, da je to sicer navi
dezno v nasprotju s stališči, naj bi 
vedno bolj upoštevali družbeno 
gradnjo, in manj zasebno. Kritizirali 
so tudi, da razmah za.sebne gradnje 
zavirajo zapleteni predpisi, zaradi 
katerih je treba opraviti mnogo po
tov, ki niso resnično potrebni, saj bi 
se dalo to poenostaviti. Razen tega 
bo treba ljudi pritegniti tudi z bolj 
razgibanim kulturnim in športnim 
življenjem. Člani komiteja se zave
dajo, da bodo naleteli na nerazu
mevanje tistih delavcev, ki mislijo, 
da gre tudi brez strokovnjakov.

J. PRIMC

Nadomestne volitve bodo
Volili bodo v Livoldu, UKU in TRGOPROMETU

:1» ,
mestne volitve za občinski zbor ob
činske skupščine Kočevje v volilni 
enoti Livold, ki jo sestavljata še vasi 
^ jč je  polje in Crni potok. Kandida
ti so: Mirko Mikulič, Livold 1, 
Adolf M iheli^ Crni potok 4, in 

- Alojz Marolt, Črni potok I . Volitve 
so ^ tre b n e , ker je potekel mandat 
Mihaelu Naguju, ki se je zaposlil v 
občinski upravi.

V zbor delovnih skupnosti pa 
bodo v ponedeljek, 23. aprila, volili

T IT O V I K U R IR ČK I

6. aprila smo nosili pionirji 
osnovne šole Podpreska kurirčkovo 
pošto. Spremljali so naš člani ZPM, 
ZB in SZDL. Po mitingu smo nosili 
torbico s pozdravi tovarišu Titu po 
skrivnih stezah, mimo spomenikov 
iz NOB. Ob spominskih ploščah 

•smo počastili spomin padlih borcev 
s šopki pomladanskega cvetja.

Na treh skrivnih mestih so čakali 
kurirji na predajo kurirčkove pošte. 
Sporazumeli smo se z geslom „Ku
rir" -  „Kočevje“ . Drug drugemu 
smo želeli srečno pot. Kurirji Bojan, 
Jožko in Drago so srečno predali 
pošto pionirjem osnovne šole Trava.

Po kulturnem programu so nam 
priiMvedovali nekateri borci naših 
tcrajev o njihovem sodelovanju v 
NOV.

TROHA VESNA 
OS PODPRESKA

v obratih SLOVENlJALi*:S-LlK-in 
MERCATOR-TRGOPROMET. V 
LIKU sta kandidata Jože Kure in 
Jenez Benčina, pri TRGOPROME- 
TU pa Ivan Glad in Drago Pavuna.

V vseh teh volilnih enotah bo iz
voljen le po eden izmed kandidatov.

V O LITVE IN IMENOVANJA

V novi upravni odbor Turistične
ga društva Kočevje so izvoljeni: Sta
ne Potisek, Stane Jajtič, Stane Oto
ničar, Oskar Kopitar, Andrej Arko, 
Lado Gašparac, Jožica Knafeljc, 
Karel Rigler, Katica Stajdohar, An
ton Kovačič, inž. Ivo Prezelj, Miha 
Stefančič, Jože Golob, Andrej Ža
gar in Franc Brus, svoje predstavni
ke pa bodo izvolili še HOTEL PU
GLED, MERCATOR-TRGOPRO
MET, NAMA, občinska konferenca 
ZMS, Muzej, ZKGP in AVTO. V 
nadzorni odbor so bili izvoljeni To
ne Butina, Pepca Zajc in Drago 
Bižal.

NI ČASOPISOV
Prebivalci Kočevja so vzeli napo

ved, da bodo od 1. aprila dalje' ob 
nedeljah brez časopisov, za prvo
aprilsko potegavščino. Vendar so se 
kmalu prepričali, da je zadeva 
povsem resna. Že prej niso dobivali 
ob nedeljah časopisov v trafikah, 
ker so pač zaprte, zdaj pa je tudi 
pošta ukinila nedeljsko enourno iz
dajanje časopisov naročnikom.

Mladi bodo prevzeli dolžnosti
Zato se naj že zdaj vključujejo v delo na vseh po

dročjih —  Prostovoljno delo

„Mladina naj se vključuje v .vse 
družbene procese in se tako postop
no pripravlja na prevzem dolžnosti 
od starejših!“ je bila ena izmed ugo
tovitev nedavnega sestanka aktiva 
mladih komunistov kočevske obči
ne.

Osnovna tema sestanka je bila 
razprava o uresničevanju nalog po 3. 
kongresu ZKJ, ki je razpravljal o 
mladini in o programu izvajanja na
log, ki ga je izdelal medobčinski svet 
ZK Ljubljana. Slednjega so mladinci 
z nekaterimi pripombami sprejeli.

Razen tega so se pogovorili neko
liko podrobneje še o nekaterih zade
vah, o katerih sicer že govori pro
gram izvajanja nalog. Tako bo mla
dina letos, ko praznujemo 30-letni- 
co Kočevskega zbora, izvedla neka
tere delovne akcije, saj se je tako de
lo že lani pokazalo uspešno. Zdaj je

Deset tričlanskih ddp se je pomerilo na nedavnem mladinskem 
šahovskem prvenstvu kočevske občine v Stari cerkvi. Zmagal je 
TRGOPROMET (Podkoritnik, Mueller, Jasene, Krošelj), 2. ITAS, 
3. gimzanija itd. Turnirje sodil Slobodan Ivič. (Foto: J. IMmc)

DROBNE IZ KOČEVJA
IZREDNO SLABO VREME je zadr
žalo dela po vrtovih. Bo le držalo, 
kar pravijo stari ljudje, da so vsa 
vrtna dela za Kočevje in okolico v 
aprilu še prezgodnja. To je mišljeno 
za zemeljska deb  in sejanje. Možno
G le obrezovanje in čiščenje drevja, 

ekaj sončnih dni je bilo varljivih. 
Mislili smo, da je z mrazom konec. 
To sc je marsikje maščevalo. Precej 
mladih poganjkov je pomorila slana.

REGRAT po zadnjem deževju iz
redno lepo raste. Ker je letos solata 
izredno draga, je nabiralcev veliko 
več kakor pretekla leta.

OBCNI z b o r i  in skupščine dru
štev, klubov in organizacij še trajajo. 
Na vseh smo opazili, da je kljub 
predhodnim pripravam in dogovo
rom zelo težko dobiti predsednika 
ali tajnika. Seveda velja to za ama
terska (ljubiteljska) mesta. Kjer pa 
so ta mesta honorirana ali celo pla
čana, nimajo na zborih težav. Zakaj

so nekateri prešli z občnimi zbori in 
skupščinami na razdobje dveh let? 
Odgovor je, da zato, ker je vsako 
leto težko dobiti predsednika. Mo
goče bi bilo dobro tudi pri amater
skih dejavnostih podaljšati mandat
no dobo za predsednika na 4 leta. 
Tako bo, če jim bo uspelo v društvu 
izvoliti predsednika in tajnika, s to 
težavo vsaj štiri leta mir!

AVTOMOBIL, preurejen za odva
žanje nepravilno parkiranih osebnih 
avtomobilov, so dobili gasilci v Ce
lju. Nepravilno parkiran osebni avto 
dobi lastnik v gasilski garaži, vendar 
mora prej plačati 200 din, če pride 
ponj še isti dan, sicer plača še ležari- 
no. Seveda je lastnik odpeljanega vo
zila še mandatno kaznovan. Kako bi 
bilo s tem v Kočevju? Možno je 
dvoje. Ali bi avtomobilisti pravilno 
parkirali ali pa bi gasilci prišli do 
prepotrebnega denarja.

predlagala krajevna skupnost, naj bi 
bil samoprispevek mladih za gradnjo 
kopališča v Kočevju njihova delovna 
akcija, s katero bi opravili nekatera 
dela. Lokalne delovne akcije bodo 
izvajali tudi mladinski aktivi v posa
meznih krajevnih skupnostih ali 
podjetjih.

Posebno pozornost bodo posvetili 
vsestranskemu izobraževanju mla
dih, predvsem pa se bodo zavzemali, 
da bi vsem, ki želijo, omogočili izo
braževanje ob delu. Marsikje namreč 
takega izobraževanja še ne omogoči
jo vsakemu, kar je spet ena izmed 
oblik socialnega razlikovanja.

Za novega predsednika aktiva 
mladih komunistov so izvolili Stefa
na Cimra.

»Tic, din, din...«
Včasih lepotec, 

zdaj starček

Ena izmed kočevskih zanimivosti 
jc tudi Cigan (Rom) Stefan. Nihče 
ne ve, koUko je star, in tudi on ne. 
Malokdo, Če spk>h kdo, ve, kako se 
piše. Tega tudi Stefan sam ali ne ve 
ali ne zna povedati, saj so edine be
sede, ki jih i z v o r i  kolikor toliko 
razumljivo: „Tic, din, d in“ (Stric 
prosim dinar), ali „Teta, p it“  (Teta 
piti). Včasih so seveda te besede 
tudi pomešane. Ce vidi koga s fo to 
aparatom , mu kar z gibi pokaže, naj 
ga slika.

O Stefanu krožijo zanimive govo
rice, za katere pa nihče ne ve, če so 
resnične. Tako na primer trdijo žen
ske, d^ jc bil Stefan za svojih mladih 
dni tak lepotec, da so za njim norele 
ženske iz Kočevja in bližnje, pa tudi 
daljnje okolice. Kdaj je to bik), pa 
že nobena noče povedati.

Druga taka govorica pa jc, da mu 
Cigani, od koder je tudi Stefan, po
berejo ves denar, ki ga dobi na svo
jih potovanjih po Kočevju, Ribnici 
in drugod. Ce jim ne da denarja zle-
Ea, ga morda premlatijo in mu ga 

ar vzamejo.
Stefana v Kočevju in drugod spo

štujejo. Nisem še shšal, da bi se kdo 
pritoževal, da je kaj ukradel; tega pa 
ne bi mogel trdili za druge Cigane. 
Vendar ima tudi Stefan v krvi nekaj 
ciganskega: prosi, da se preživlja. 
Siccr pa je za delo prestar.

J. PRIMC

KOČCUSKE NDUICE
Cigan Stefan

RIBNIČANI PRAVIJO:

V STAN G RADU je pravi Stalingrad
Te besede naj bi verjetno pomenile le, da je v podjetju hudo, da je kolek
tiv v škripcih, iz katerih se bo težko rešil —  Nekaj odgovorov direktorja 

podružnice SDK Franca Pera na naša vprašanja

Direktor ribniškega STANGRA- 
DA Stane (}oršič je dal 10. aprila 
ostavko, ki jo je delavski svet spre
jel, hkrati pa je DS imenoval za v.d. 
direktorja Dušana Ovna.

Pri direktorju podiužntce SDK v 
Kočevju Francetu Peru smo preveri
li nekatere govorice, ki smo jih sliša
li v Ribnici. Na kratko so bili odgo
vori taki:

-  Dokler odločba ni pravnomoč
na, vam ne morem ničesar odgovori
ti na vaše vprašanje, če je bil STAN- 
GRAD pred kratkim res kaznovan s 
preko 200.000 din in če so bile ka
znovane tudi odgovorne osebe pod
jetja.

-  Ni res, da nismo ukrepali do
volj zgodaj, saj smo od leta 1969 
opozarjali delovno organizacijo, nje
ne samoupravne organe, občinsko 
skupščino in družbeno-poUtične or

ganizacije, kam drvi podjetje, vendar 
vse to ni pomagalo, ker je vodstvo 
znalo prepričati kolektiv o naspro
tnem.

-  V poslovanju nam je STAN- 
GRAD povzročal več težav, kot vsi 
ostali naši ]X)rabniki z območja ko-

ZA P O ŽIV ITE V  
KULTURE

Pri krajevni organizaciji SZDL v 
Sodražici so ustanovili iniciativni 
odbor za ustanovitev sekcije, ki naj 
bi skrbela za kulturno življenje kra
ja. Predsednik je učitelj Jože Košmr- 
Ij. Skecija bo usklajevala delo vseh 
kulturnih skupin v kraju, kot so pev
ska zbora, tamburaši, osnovne šole, 
kulturne skupine v mladinskem akti
vu, in drugih.

OBISK PRI SODOBNEM KMETU

Stroje je treba zaposliti
Suho robo je dal v muzej, opustil žito, prašiče in 
koruzo ter prešel na pridobivanje mleka oziroma 

pašnokosni sistem

Ciril Grebenc, kmet iz vasi Grebe
nje v Slemenih, je včasih prideloval 
vse, zdaj pa se je preusmeril le za 
proizvodnjo mleka. Suho robo, ki jo 
je nekdaj izdeloval, in orodje, je pre
dal kar muzeju in kupil linijo, za 
spravilo sena (traktor, pobiralno pri
kolico, puhalnik, obračahiik, kosil
nico, sušilno napravo za prevetrava- 
nje) in mlekovod (kar pomeni, da 
teče mleko iz krav po teh napravah 
v velike mlečne kangle, ki so v loče
nem prostoru -  ne v hlevu).

„Najprej sem opustil žito in suho 
robo, prašiče, koruzo, zdaj pa bom 
najbrž opustil še krompir. Popolno
ma bom prešel na pašnokošni sistem 
(čredinska paša in predelovanje se
na).

Zdaj redim 16 glav živine: 8 krav 
in 8 glav mlade živine. Sena sem lani 
veliko pridelal, ker sem dobro po
gnojil. Moral bi imeti še tri krave, da 
bi vse pojedle. Milijone sem zabil v 
hlev -  gradil sem ga 4 leta -  in za 
ostale naprave, zato mi je zmanjkalo 
denarja za več krav.

Doslej sem prideloval približno 
pol mleka in pol mesa. Zdaj, ko sem 
kupil še mlekovod, se bom bavil iz
ključno s pridobivanjem mleka, da

bo polno zaposlen” pravi Ciril Gre
benc.

čevske in ribniške občine. Od leta 
1969 je bilo v tem podjetju največ 
pregledov, zato očitld, da smo stali 
ob strani, ne drže.

-  Zaradi suma kaznivih dejanj v 
zvezi z blagajniškim poslovanjem 
smo prejšnji mesec res prijavili 
okrožnemu javnemu tožilstvu v 
Ljubljani , podjetja STANGRAD, 
zdaj, že bivšega direktorja Staneta 
Goršiča in vodjo prodajnega skladi
šča STANGRAD v Varaždinu Jože
ta Mohorka (slednjega le zaradi su
ma, da je za iste dneve dvakrat obra
čunaval kilometrino in dnevnice ter 
povzročil podjetju za 1,074.40 din 
škode). Pri kontroli blagajniškega 
poslovanja za lani je bilo ugotovlje
no, da so izplačevali iz blagajne višje 
zneske, kot je dovoheno; ^  so izda
jali naloge za izplačila iz žiro raču
na, na katerem ni bilo denarja, saj je 
bil blokiran že od leta 1971; izdajali 
pa so tudi potne naloge za potova
nja, ki niso bila opravljena.

-  Ni razumljivo, da se je podjetje 
vpletlo v take gospodarske prestop
ke in kažnjiva dejanja, saj je bilo 
skupaj z direktorjem že večkrat ka
znovano, ker niso izvajali zakonitih 
predpisov. Čeprav je imelo podjetje 
stalno blokiran žiro račun, ga to ne 
opravičuje, da bi iskalo izhod iz te
žav na nezakonit način.

-- Res je, da so tudi na zakonit 
način metali denar vstran. (O tem 
bomo skušali še poročati. (3p. ur.)

J. P.

KOLIKO ZAPOSLENIH

Te dni so v vseh krajevnih skup
nostih v ribniški občini popisali vse 
zaf>oslene v domači občini, izven 
občine in v tujini ter učence v go
spodarstvu. Tako bo dobila občin
ska skupščina natančen pregled vseh 
zaposlenih občanov. To je prvi tak 
popis po vojni in zajema ločeno mo
ške in žen^e, zaposlene v domači 
občini in drugih krajih ter zdomce. 
Vsekakor bodo rezultati tega popisa 
zelo zanimivi ne samo za statistiko, 
temveč tudi za gospodarstvo.

Ciril Grebenc, kmet: „Tale naprava, ki ji rečemo mlekovod, me je 
veljala dva stara milijona, zato mora biti dobro izkoriščena. Mleko 
teče naravnost iz krave po ceveh v kante v tem prostoru." (Foto: J. 
Primc)

SODRAŠKA MREŽA
PROSLAVA -  27. aprila bo v So

dražici proslava dneva OF, 1. maja 
in 400-letnice kmečkih uporov. Pri
pravljajo jo šolarji v sodelovanju z 
ostalimi.

VSI Š t u d i r a j o  -  od desetih
učitel^v na predmetni stopnji na so- 
draški šoli jih kar 7 izredno študira, 
zato imajo malo časa za delo z 
učenci v raznih krožkih. Kljub temu 
uspešno delajo lutkovni, fotografski

Ortneški poročevalec
JALOVO OBVEŠČANJE -  Od 

petka do ponedeljka smo ostali v 
Ribniški dolini spet brez časopisnih 
poročil. V soboto, 7. aprila, sta 
ostali naša in sod raška pošta brez 
vseh časopisov. Najbolj zanesljiv jc 
naš Dolenjski list, k ije tudi nasproti 
bralcem galanten. Ce je kdaj kak 
spodrsljaj, se takoj opraviči. Lju
bljanska uredništva pa se ne zmenijo 
ne za našo pisano ne za ustno kriti
ko, kot da smo podeželski naročniki 
nadležni in odvečni. Zato se le drži
mo svojega glasila Dolenjskega lista!

TRGOVINA NA BREGU -  JEL
KI čestitamo, ker je odprla trgovini
co na Bregu pri Spičku. Res je tam 
bolj potrebna kot gostilna. Vendar 
pa nismo proti malemu bifeju, ki bi 
bil lahko v sktopu trgovine. Celo že
limo ga.

SVECa NOST -  29. aprila popol
dne bodo ribniški upokojenci zbrali 
v ortneški gostilni svoje najstarejše 
člane in jih počastili za visoke staro
stne jubileje.

PRVI SPOMLADANSKI IZLET 
8̂ ‘slom ,,Po lepi naši domovi 

ni“ in „Slovenci k Slovencem" sem 
prvi letošnji izlet pripravil za 20. 
maja. Po novi avtomobilski cesti 
Vrhnika-Postojna se bomo peljali na

ogled Postojnske jame in Predjam
skega gradu. Obiskali bomo tudi 
tamkajšnje upokojence. Tudi letos 
sprejemamo prijave v prenovljeni 
stari trafiki v Ribnici.

V. P.

in literarni krožek.
ZA IZLET — Solarji so urejali 

park v Sodražici in prodajali vstop
nice za snemanje oddaje ,Jz  naših 
krajev“ . Denar, ki so ga s tem zaslu
žili, bodo porabili za šolski izlet.

OBREMENJENE ŽENSKE -  So- 
draške ženske pravijo, da delajo v 
službi, doma, študirajo in celo napi
šejo skoraj vse govore za proslave, 
celo za dan žena so ga baje in so ga 
moški njim le prebrali.

VESELA S o l a  — Prvaki Vesele 
šole v Sodražici so: 3. r. Vilma Mi
helič, 4. r. Lidijana Mekinda, 5. a. 
Jože Drobnič, S. b. Magd^ena Lu- 
šin, 6. al Viktor Drobnič, 6.b. Mari
ja Cvar, 7. r. Marinka Mihelič, 8.r. 
Janez Košir. Razredni prvaki pa so: 
3 j .  Jernej Turk, 4 j ,  Irena Janež, 
5 J. Danilo Čampa, 6 s . Matija Pe
trič, 7. r. Majda Govže in 8j:. Janez 
Košir.

ČREPINJE IZ LONČARIJE

GLASBENI NASTOP

LOVSKI ZBOR -  Člani lovske 
družine Dolenja vas so imeli letni 
občni zbor v nedeljo, 8. aprila. Iz 
poročila starešine Mirka Oražma je 
razvidno, da lovci dobro gospodari
jo, redno skrbijo za odstrel in za 
svoje lovišče. Na zboru so obravna
vali nekatere spremembe poslovnika 
družine ter izvolili novo vodstvo. Za 
starešino so ponovno predlagali 
Mirka Oražma. Družina šteje 35 cla 
nov, sprejeli pa so enega novega -  
Toneta Bojca mlajšega iz Dolenje 
vasi. Nedavno so trije člani družine 
opravili lovske izpite -  Stane Kro
mar, Ivan Lovšin ml. in Janez Ora- 
žem. Veliko so govorili o sodelova
nju lovske družine s krajevno skup
nostjo in družbeno-političnimi orga
nizacijami v kraju, o vključevanju 
lovstva v SLO itd. RazpravljaU so tu
di o gradnji lovskega doma -  bodisi 
da bi gradili novega, preuredili po
stajo v Lipovcu, dobili lastne prosto-

Pred kratkim je glasbena šola v sodelovali z gasilci pri gradnji skup
Ribnici priredila zelo uspel javni na- 

jp, v katerem so sodelovali učenci 
vseh razredov glasbene šole. Mladi 
izvajalci so pokazali precejšnje zna
nje in prizadevnost pri glasbeni 
vzgoji, zato so želi med številnimi 
poslu^lci veliko aplavza. I^i tem ne 
smemo pozabiti uspešnega dela ma- 
toštevilnega pedagoškega kadra glas
bene šole, ki zasluži polivak).

re v družbenem centru ali pa morda 
sodelovali z gasilci pri gradnji skup
nega društvenega doma. Končne od

ločitve še niso sprejeli.
RAKITNISKI g a s i l c i  so se 

končno odločili za gradnjo gasilske
ga doma. Sedanja shramba gasilske
ga orodja je dotrajala in se bo slej ko 
prej podrla. Gasilci načrtujejo dom 
ob cesti nad Vid,ervolovim mlinom, 
v domu pa bi bili tudi prostori za 
sestanke občanov. Nekaj denarja 
društvo že ima, računajo predvsem 
na pomoč občanov -  v delu in pri
spevkih. Novi predsednik društva je 
Stane Klun.

So l a  v  n a r a v i  — Osnovna šo
la Ribnica organizira letos prvič šolo 
v naravi za učence 4. razredov. Sola 
v naravi bo od 28. maja do 3. junija 
v Novigradu, radi pa bi, da bi se vsi 
učenci, kakor je tudi v učnem načr
tu, naučili plavati. Anketa med star
ši je pokazala, da bodo iz Dolenje 
vasi poslali vsi svoje otroke v Novi- 
a a d , čeprav bo prispevek za marsi
koga dokaj velik (okrog 240 dinar
jev).

a



v  četrtek, 12. aprila, so na območju črnomaljske občine spr^emali letošnjo Kurirčkovo pošto, 
g re jem  s programom so priredili v Adlešičih, na Tribučah ter v Črnomlju, od koder je naš posnetek. 
Črnomaljski pioniiji so Kurirčkovo pošto 13. aprila predali mladini sosednje metliške občine v 
Gradcu. (Foto: R. Bačer)

Črta: koliko je kdo naredil
Evidentiranje je potrebno injekcije, prav tako ni razloga za čakanje z de
lavsko kontrolo —  to sta ugotovitvi dvodnevnega posveta sekretarjev os

novnih organizacij Zveze komunistov

9. in 10. aprila je občinski komite 
v Črnomlju sklical posvet s sekretar
ji osnovnih organizacij ZK s terena, 
drugi dan pa s sekretarji iz delovnih 
organizacij. V obeh primerih so pod 
dosedanje delo po januarskem semi
narju v Semiču hoteU potegniti črto 
in ugotovili, v kolikšni meri so bili 
sklepi in naloge uresničene.

Rezuhat dosedanjih prizadevanj 
je viden, ni pa mogoče reči, da je

Žrtve so otroci
Velika, skoro nova in še 

neometana hiša v vasi Vukovci je 
prizorišče revščine, lakote in za
nemarjenosti, -ki jo doživljajo 
štirje otroci, od katerih je najsta
rejši izpolnil komaj deseto leto. 
Razmeroma veliko posestvo je 
neobdelano. Otrokom je o.četa 
pobrala tragična smrt, mater pa 
imajo, a jo je odtujil in uničil 
alkohol.

Mlada, na pogled krepka žen
ska sicer zasluži skromna sred
stva z vlačenjem peska iz Kolpe, 
toda običajno gre vse za pijačo. 
Na srečo so trije šolaiji iz ne
srečnega doma vsaj čaz dan pre
skrbljeni, ker imajo letos v šoli 
celodnevno bivanje in vsaj en
krat na dan v redu prehrano, 
5-letna deklica, k ije  doma, pa je 
odvisna od dobrih sosedov in so
rodnikov, h katerim se zateka po 
hrano. Otroče s pomodrelimi 
Učki od mraza najhuje občuti 
zanemarjenost, pa tudi volička v 
hlevu žalostno mukata.

Brezvestno mater so že pokli- 
cah v urad socialne službe na 
občini, tudi žalostni dom si je 
socialna delavka ogledala, a je 
malo upanja, da bi se nasveti pri
jeli ženske.

Ce prizadevanja socialne služ
be in vaščanov ne bodo zalegla, 
bodo morali otrokom poiskati 
drug dom. Pri tujih ljudeh jim 
bo lepše, toda za vselej jim bo 
ostalo v zavesti: „Mamo nam je 
vzela pijača.“

-R

uspeh popoln. Kontrohrali so zlasti 
sklep, naj bi ob vsaki osnovni orga
nizaciji ZK zaživel tudi mladinski 
akti|^. Z večjo borbenostjo in zagna
nostjo pa se bodo morali komunisti 
v svojih sredinah zavzeti za izdelavo 
srednjeročnih programov stano
vanjske graditve ter za strokovno in 
družbeno izobraževanje.

Med najslabše opravljenimi nalo
gami je evidentiranje, kajti doslej je 
zbranih morda le četrtino predlogov 
za možne kandidate, taka za odbor
nike in poslance, pa tudi za kadrova
nje v funkcije Zveze komunistov.

Tudi politična akcija za ustanav
ljanje delavske kontrole še ni dala

zadovoljivih rezultatov, čeprav o 
tem povsod razpravljajo. ,J^obenega 
razloga ni, da ne bi takoj ustanovili 
ustreznih komisij v delovnih organi
zacijah in da ne bi te organizacijsko 
zaživele med tem, ko čakamo izida 
zakona," so na posvetu izrecno 
poudarili. Obenem so dobili tudi na
potke, kako začeti z delavsko kon
trolo.

Precej so razpravljali še o prilaga
janju organiziranosti Zveze komuni
stov temeljnim organizacijam zdru
ženega dela, kjer se te pojavljajo, in 
pa o organiziranosti vseh komuni
stov, ki živijo na območju krajevne 
skupnosti.

Me eden, vsi odločajo
Sveža pomladna sapa naj doseže celotno član
stvo sindikata —  Najprej osveščenost, sledi pa

akcija

Petkov plenum občinskega sindi
kalnega sveta Črnomelj je začel raz
pravo o organiziranosti sindikatov v 
novih pogojih delovanja, ki se obeta
jo po presaditvi ustavnih dopolnil v 
prakso. Tudi na terenu, v podjetjih 
med preprostimi delavci, se čutijo 
spremembe. Medtem ko jim prej sin
dikat ni dajal take vsebine dela, ki bi 
bili zanjo iz srca zainteresirani, se 
zdaj tako rekoč prebujajo.

Spoznaije, da je sindikalna orga
nizacija nenadoma postala pomem
ben dejavnik pri odločanju o vseh 
važnih stvareh v kolektivu, ko gre za 
delavko kontrolo, za stanovanjsko 
politiko, za ustanavljanje temeljnih 
organizacij združenega dela, so ne
koliko ob stran potisnila vprašanja, s 
katerimi se je sindikat doslej največ 
bavil. To je šport, rekreacija in iz
leti. Tudi ta dejavnost naj bi v bodo
če ostala, nima pa prvenstvenega po
mena, ker so druge, politične naloge 
trenutno bolj važne.

Da bi se sindikalna vodstva laže 
borila za svoja stališča in začrtane 
naloge, morajo biti najprej podkova
na z znanjem. Prav zato so za sindi
kalna vodstva 13. in 14. aprila orga-

ČRNOMALJSKI DROBIR
KAKO BOMO PRAZNOVALI? 

Odbor za proslave je sklenil, da bo v 
počastitev 27. aprila, dneva OF, in 
1. maja organizirana proslava, ki bo 
26. aprila zvečer v Prosvetnem do
mu. Nastopili bodo domači pevci, 
recitatoiji in glasbeniki, v programu 
pa bo nastopila tudi mladina s tek
movanjem iz znanja o zgodovini 
Osvobodilne fronte in splošnega 
ljudskega odpora. Za 1. maj bo god
ba z budnico prebudila meščane, na 
večer pred praznikom pa bodo zago
reli številni kresovi. Podobne sveča
nosti bodo tudi v drugih krajevnih 
središčih.

MLADINA V IM V -  7. aprila je 
bila v obratu IMV Črnomelj mladin
ska konferenca, kjer so obravnavah 
problematiko mladih in izvolili novo 
vodstvo. Za predsednika mladinske
ga aktiva je bil izvoljen Jože Krama
rič.

PISMENA NAVODILA -  Krajev
na skupnost razpošilja občanom me
sta neke vrste okrožnico, s katero 
opozarja na ostrejša določila novega 
odloka o javnem redu. Gre za to,

bi čistoča in videz mesta dobila več 
veljave. V navodilih med drugim 
točno piše, kam je potrebno odlaga
ti smeti, oziroma kje je prepovedano 
mesto onesnaževati in kakšne kazni 
čakajo kršilce novih predpisov.

DANES SKUPŠČINA -  Odborni
ki občinske skupščine bodo na zase
danju 19. aprila vohli novega poslan
ca gospodarskega zbora repubhškc 
skupščine, obravnavali pa bodo Je 
poslovanje gospodarskih organizacij 
v preteklem letu, poročilo temeljne 
izobraževalne skupnosti in nekaj no
vih odlokov.

KOLIKO ZA IZOBRAŽEVA
NJE? 17. aprila je zasedala temeljna 
izobraževalna skupnost Črnomelj. 
Obravnavala je poročilo o delu iz le
ta 1972 in predlog programa 

.financiranja vzgoje in izobraževanja 
v letu 1973 ter pravilnik o pomoči 
zaposlenim prosvetnim delavcem, ki 
se dopolnilno izobražujejo. Okvirni 
finančni načrt TIS predvideva za le
tos 12,244.079 din izdatkov.

UMRLA JE Katarina Gregorčič 
iz Črnomlja, stara 96 let.

Iz stoletnice ne bo mladenka
Najslabše delovne pogoje ima osemletka v Podzemlju: v dveh 100 let sta

rih hišah ima pouk v dveh izmenah

Podzemelj ima sicer popolno osemletko, toda kdor si razmere na 
tej šoli pobliže ogleda, lahko vidi, da manjka pravzaprav vse, kar 
naj bi sodobna osemletka imela.

stavb na dveh koncih vasi je ena čez 
sto let stara, druga je le nekaj let 
mlajša. V večini učilnic je ladijski 
pod, sanitarije na štrbunk -  brez vo
de, telovadijo v gasilskem domu, o 
kabinetnem pouku niti ne sanjajo. 
Učila imajo spravljena kar v zborni
ci. Podaljšanega bivanja v šoli ni, 
varstva ni. Za ti dve dejavnosti ni 
trenutno nikakršnih možnosti: prvič 
ni prostora, drugič starši ne bi otro
kom dovolili ostal! ves dan v šoli, 
ker jih doma komaj čakaje za delo 
na njivah.

In učiteljstvo? Na višji stopnji so 
vsa mesta nestrokovno zasedena. 
Devet prosvetnih delavcev je na šoli, 
štiije se vsak dan vozijo v službo. 
Naporni dnevi in tedni so preprečili 
posameznikom nadaljevati študij na 
pedagoški akademiji.

V podzemeljski šoli je tudi precej 
ciganskih otrok. S temi so še do
datne težave: ne prihajajo redno k 
pouku, čez zimo le kdaj pa kdaj 
kakšen pride v razred, šolo obiskuje
jo največ do 3. ah 4. razreda.

Na šoli je letos 180 učencev, v 
prvem razredu pa je le 12 otrok. Tu
di v tem kraju, čeprav je povsem 
zraven asfaltne ceste, rojstva upada
jo. Sola v Podzemlju ima priznano 
najslabše pogoje za delo v vsej metli
ški občini, morda pa bi prvo mesto 
dobila celo na vsem belokranjskem 
območju.

Dopoldne se pri pouku zvrstijo 
učenci višjih razredov, popoldne pri
hajajo manjši šolarčki. Od dveh

NA IZLET

Društvo upokojencev Metlika bo 
tudi letos za svoje člane priredilo 
več izletov. Prvi je predviden že 10. 
maja. Obiskah bomo Benetke in 
druge kraje ob tej poti. Vse informa
cije glede izletov dobijo člani pri taj
niku društva Jožetu Matekoviču. Za 
izlet v Benetke je že precej prijav, 
interesente pa sprejemamo še do 30. 
aprila.

J. M.

Začetek pri vodilnih
Vsi na vodilnih in vodstvenih mestih naj bi prvi 

podali prijave o premoženju, predlaga ZK

nizirali dvodnevni seminar. Obravna
vali so vlogo sindikata v ustavnih do
polnilih, vodenje sindikata med dve
ma občnima zboroma in informira
nje zaposlenih, pomen delavske kon
trole in TOZD, stabilizacijo gospo
darstva in nekatere druge politične 
teme. Prav gotovo pa niso bili odveč 
tudi napotki, kako v prihodnje čim 
koristneje porabiti sindikalno 
članarino in druge vire dohodkov, 
ker mora sindikat enkrat za vselej 
prekiniti prakso, da ga delavec začu
ti le takrat, ko gre na sindikalno za
bavo.

ZDOMCI VABLJENI

Družbeno politične orga
nizacije občine Črnomelj va
bijo zdomce na pogovor v 
soboto, 21. aprila ob 9. uri v 
gasilskem domu Črnomelj. 
Pomenili se bomo o gospo
darstvu v domači občini in o 
možnostih za zaposlitev do
ma, kot o drugih zadevah, ki 
zdomce zanimajo, 

v_______________________ _

PREMALO PREDLOGOV

Občinska konferenca SZDL v 
Črnomlju je v dosedanji enoletni do
bi evidentiranja možnih kandidatov 
za odbornike in poslance /btala šele 
76 predlogov, od teh samo 2 za po
slance. Akcija evidentiranja je nujno 
potrebna večjega poleta, več pozor
nosti pa bo treba posvetiti tudi ka
drovanju žensk. Med zdajšnjimi pre
dlogi je namreč samo 12 tovarišic.

VSAK SE NAJ IZKAŽE

Črnomaljski odbor za gradnjo 
spominskega mladinskega in borčev
skega doma v Kumrovcu je akcijo 
solidarnosti že zastavil in se resno 
lotil dela. Člani odbora bodo po po
sameznih območjih občine klicali 
sestanke s političnim aktivom, kjer 
se bodo dogovorili, kako bi ^dccijo 
zbiranja prispevkov čimprej in čim
bolj uspešno izvedh. V delovnih ko
lektivih bo akcijo solidarnosti pre
vzel sindikat, na terenu pa bodo 
prostovoljne prispevke zbiraU aktivi
sti družbeno-pohtičnih organizacij.

ZA UPOKOJENCE

Društvo upokojencev v Črnomlju 
bo v ponedeljek, 23. aprila, ob 8.30 
organiziralo stanovski posvet z upo
kojenci iz Vinico in njenega širšc^ 
predela. Sestanek bo v prostorih 
krajevnega urada. Na sestanku se bo
mo pomenili o dosedanjem in bodo
čem delu, med drugim pa tudi o iz
letu v Velenje, kamor nas vabijo 
tamkajšnji upokojenci. K. M.

V petek, 13. aprila, sta v Metliki 
skupno zasedala občinski komite 
Zveze komunistov in Izvršni odbor 
Občinske konference SZDL ter pre
tresala osnutek Zakona o zasebnem 
delu z zasebnimi sredstvi, hkrati pa 
načine, s katerimi nameravajo k jav
ni razpravi pritegniti čimveč obča
nov.

Komite pa je razpravljal še o poh- 
tični akciji: razgrniti premoženje 
pred komisijo za ugotavljanje izvora 
premoženja. PredlagaU so, naj bi v 
prvi vrsti vodilni in vodstveni kader, 
tako člani Zveze komunistov kot 
ostali, najprej podaU prijave. Komite 
bo vztrajal, naj ta politična akcija 
zajame vsaj zaposlene na delovnih

KMETJE SE ODLOČAJO
Te dni potekajo v metliški občini 

sestanki s kmeti-vinogradniki zaradi 
dogovora o skupnem zavarovanju 
proti toči. Lani je bilo že zavarova
nih okrog 50 hektarov zasebnih vi
nogradov, občinski sklad za pospe
ševanje kmetijstva in zadruga pa sta 
k premiji prispevala 60 odstotkov 
sredstev. Letos daje zadruga iz svo
jih sredstev 100.000 din kot dotaci
jo zavarovalni premyi, razlika pa bo 
v tem, da bodo pritegnili k zavarova
nju predvsem lastnike novih nasadov 
v rodnosti in le tiste stare vinograde, 
ki so skrbno oskrbovani in še v do
bri rodnosti.

mestih, ki zapadejo pod reelekcijo. 
Menijo, da morajo vodilni in vodst
veni ljudje, skratka vsi na raznih 
položajih s prijavo dati zgled, ne gle
de na to, če ima kdo večje premože
nje ah ne.

Predvideno je, da bodo šolo pre- 
navljah, saj je v občinskem načrtu 
prva na vrsti. Seveda -  ko bodo 
sredstva! Prosvetni delavci tega kraja 
menijo, da bi morali dobro premi- 
sUti, preden bi se lotili dela, kajti 
obnova dveh stavb bi veliko stala, še 
vedno pa bi bih stavbi stari, ne- 
funkcionahii in na dveh koncih vasi. 
Mar ne bi bilo smotrneje graditi 
novo, četudi paviljonsko zgradbo za 
šolo?

R. B.

NOVOTEKS PRVI
Za občane metliške občine bo 

26. aprila prostovoljna krvodajalska 
akcija v Novem mestu. Računajo na 
okrog 30 udeležencev, prijave pa že 
zbirajo. Prvi so se javili prostovoljci 
iz obrata Novoteks, kjer se je za od
vzem krvi odločilo 48 zaposlenih.
Da ne bi proizvodnja trpela, bodo 
polovico prostovoljcev povabili to- ^  
krat na odvzem, ostale pa prihod
njič. Zbiranje prijavljenih se nadalju
je po delovnih organizacijah in na 
terenu.

Vendar rojena
Krajevna skupnost Metlika je bila 

končno 8. aprila ustanovljena na 
zboru volilcev za mesto in Krževsko 
vas. Metlika je bila doslej edini kiaj 
v občini, ki ni bil zajet v nobeno 
krajevno skupnost. Priprave na usta
novitev so se od takrat, ko so obča
ni krajevno skupnost prvič zahteva
li, malce zavlekle. Končno so težave 
le minile, akti so pripravljeni in ^  
skupnost bo zaživela.

Izvoljen je bil 23-članski svet, ka
teremu so na zboru občanov že na
kazali naloge, na prvem sestanku 
sveta pa bodo sprejeli delovni načrt 
in ga na prihodnjem zboru volilcev 
predložili ljudem v potrditev.

OSVEŽITEV
Konec marca je bil na občin

ski mladinski konferenci v Meth- 
ki za novega predsednika izvo
ljen Toni Gašperič, Najbrž ga ni 
treba posebej predstavljati, saj je 
malo ljudi v domači občini tako 
splošno znanih starim in*mla - 
dim, kot je ravno tovariš Toni. 
Humor, ki je sicer njegova glavna 
spoznavna lastnost, pa sva tokrat 
pustila ob strani.

-  Kakšni so vaši glavni načrti 
kratkoročnega značaja glede de
la z mladimi ljudmi?

„Prvo je: do jeseni urediti 
metUški mladinski klub in klub
sko življenje. Prostori menda 
bodo, medtem pa tudi program. 
Računamo na organizirano klub
sko življenje, od predavanj do li
terarnih in glasbenih večerov, 
kot na zabavne večere, igranje 
šaha, branje in preprosto shaja
nje mladih."

-  Bo tudi mladina na vasi de
ležna osvežitve, ali veljajo zdajš
nja prizadevanja predvsem mest
ni mladini?

„Tudi vaška mladina bo po 
naših zamishh laže delovala, saj 
ji bomo nudih več možnosti za 
urejanje mladinskih sob. Ker ni
mamo več plačanega mladinske
ga predsednika in ne bo treba 
dveh tretjin celotnega proračuna 
dajati za osebne dohodke, bo šel 
ta denar za mladinsko dejavnost, 
predvsem na vas.“

-  Imate zagrete sodelavce ali 
bo glavno breme vsega dela od
visno od vas?

„V Metliki je več mladih, ki 
so že zdaj prizadevno in resno 
delali. Jaz sem prevzel dolžnost 
predsednika samo do jeseni, 
dotlej pa nameravamo pritegniti 
k aktivnejšemu delu še več mla- 
dili in sposobnih ljudi, da bodo v 
novi sezoni lahko prevzeli funk
cije v mladinski organizaciji in 
njenih sekcijah."

R .B.

V podzemeljski šoli imajo kuhinjo v eni stavbi, v drugo, ki je prav 
na začetku vasi, pa otroci—dežurni malico nosijo, [te se čaj med
tem ohladi, da se včasih prevrne, da to ni higienično, se razume 
samo po sebi. (Foto: R. Bačer)

SPREHOD PO METLIKI
ŽIVAHNE RAZPRAVE -  Te dni 

potekajo zbori občanov, na katerih 
razpravljajo o uresničevanju petlet
nega programa komunalnih del, o 
proračunu občine za leto 1973, o 
davčni politiki in o kandidatih za 
poslance in odbornike. Zbori so do
bro obiskani, kar kaže, da ljudem ni 
vseeno, kako bodo porabljena s sa
moprispevkom zbrana sredstva.

DOBRA ORGANIZACIJA -  14. 
aprila je bilo na Pungartu tekmova
nje ekip prve pomoči. Vse ekipe, se
stavljene iz mladih delavcev doma
čih podjetij, so pokazale veliko me
ro znanja. Tekmovanje je bilo orga
nizirano mnogo bolje kot prejšnja 
leta, zato zaslužijo organizatorji po
hvalo.

HUDA KRI ZARADI SMETI -  
Na zboru občanov, ki je bil 9. aprila 
v kino dvorani, je bilo izrečenih pre
cej besed zaradi smeti, ki jih je najti 
na vseh koncih mesta. Občani so 
predlagaU, naj bi posegli po kaznih.

Upati je, da bo bolje, ko bo zaživela 
krajevna skupnost.

KDAJ BO POSTAJA? Nova av
tobusna postaja, ki jo bo zgradilo 
podjetje VIATOR, naj bi stala pri 
Bračikovi hiši. Pred bifejem bodo 
imeli potem avtobusi le krajši posta
nek. Avtobusno postajališče za šol
ske prevoze pa naj bi bilo pod Pun- 
gartom, zraven šolskega vrta. To so 
predlogi, o katerih bodo občani raz
pravljali.

PESCI n a  c e s t i  -  Nasproti 
Crnugljeve hiše je pločnik za pešce 
zelo ozek in že večkrat je le malo 
manjkalo, da ni prišlo do nesreče. 
Zadevo 'treba urediti, preden bo 
prepozno.

ŽE PRESTAVITI? Zaradi velike
ga prometa na cesti Metlika-Črno
melj bo potrebno razmisliti, kam 
prestaviti sejmišče, ker je prometu v 
napoto. Največja težava je v tem, 
ker ni parkirnih prostorov in se ob 
semanjih dneh priložnosti za nesre
če kar same ponujajo.
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Uvajamo večnamenski samoprispevek Dva odstotka ni veliko

Referendum in samoprispevek pod geslom »Zrno 
dovali, postali bogatejši za vrsto komunalnih

do zrna ..  .<c —  Vsi zmoremo vse —  Bomo napre- 
objektov in objektov družbenega standarda?

»Z zbranim denarjem se veliko naredi, zato 
bom glasoval za smoprispevek«

Naprošen sem bil, naj kot predse
dnik občinskega štaba za pripravo 
referenduma o uvedbi samoprispev
ka povem nekaj misli o dosedanjih 
pripravah in namenu akcije, naj po
skušam odgovoriti na nekatera vpra
šanja, kot so: kaj hočemo doseči s 
samoprispevkom, kdaj bo glasova
nje, kakšen je pomen sedanjih ob
močij v občini, kako je nastajal na
črt del iz samoprispevka in ne na
zadnje -  koliko bomo v petih letih 
zbraii. . .

Kadar pripravljamo skupne akci
je, vedno računamo na solidarnost, 
sodelovanje vseh občanov, saj je to 
pogoj za uspeh. Solidarnost naših 
ljudi je bila izpričana že velikokrat. 
Izpit solidarnosti sta bila že dva 
prejšnja referenduma in samopri
spevka -  v letih 1965 in 1968 -  
potem novembrski referendum o 
združitvi delavskega in kmečkega 
zdravstvenega varstva; o tem govore 
mnogi objekti v raznih, krajih ob^i-

Marija Arko: „Brez šolaijev 
ni v Sodražici nobene prosla
ve/* (Foto: J. Primc)

Vse proslave 
so njihove

Pridni šolarji

Literarni krožek na osnovni 
šoli Sodražica, ki ga vodita uči
teljici Marija Arko in Jana Ža
gar, sodi med tiste, ki delajo naj
uspešneje. Na mesec pripravijo 
povprečno po dve proslavi.

Nekatere največje proslave 
oziroma prireditve v tem šol
skem letu so bile za dan mrtvih, 
dan JLA, 30-letnico pionirske 
organizacije, novo leto, Prešer
nov dan, dan žena, pobratenje 
krajevnih skupnosti itd. Priprav
ljajo še skupno proslavo za dan 
OF in 1. maj, proslavo za dan 
mladosti in za zaključek šolske
ga leta. Lani so imeli kviz prire
ditev itd.

Proslave pripravljajo, sami ali v 
sodelovanju z oddelkom glasbe
ne šole, moškim pevskim zbo
rom in lovskim oktetom. Sode
lovanje s trškim mladinskim ak
tivom še ni obrodilo večjih sa
dov.

ne, zgrajeni iz najrazličnejših oblik 
samoprispevkov občanov. Solidarno 
— vsi za vse -  so naši občani v pre
teklosti, v vseh povojnih letih, uredi
li marsikaj, gradili so zdravstvene 
postaje, vodovode, elektrificirah na
selja, asfaltirali ceste in ulice, gradili 
kanaUzacije, gasilske domove, poko- 
paUšča in še marsikaj. Preračunano 
v dinarje, predstavlja vse to velikan
ske zneske, velikanske prispevke ob
čanov naši družbi, naši skupnosti.

ZRNO DO ZRNA
Kadar je človek sam, je pač sam 

in naredi, kolikor zmore. Prepričan 
pa sem, da vsi zmoremo vse, vseka
kor pa marsikaj tistega, česar brez 
skupnih naporov nikdar ne bi imeli. 
To dokazujejo pretekla leta, to bo 
pokazala tudi prihodnost. V osmih 
letih smo s samoprispevkom in iz 
drugih virov zbrali preko 12 milijo
nov dinarjev in zgradili dve novi šoli 
ter dokončah šoh v Sodražici in na 
Gori. Za toliko smo vsi skupaj boga
tejši. Brez samoprispevka ne bi imeU 
šol, naša občinska skupnost bi bila 
toliko revnejša, občani kot posame
zniki pa zaradi prispevka družbi, ka
terega bi obdržali, ne bi bili nič bo
gatejši. V prihodnje bo prav tako. 
Kot pridne čebele bomo nosili dinar 
k dinarju, zrno k zrnu in zbrali še iz 
drugih virov blizu 30 milijonov di- 
naijev. Za toliko bomo obogatili na
šo skupnost. Zavest, da smo dejan
sko s svojimi žulji gradili in ustvarja
li lepšo podobo našega časa, je pa 
tudi neprecenljive vrednosti.

Načrt del iz novega samoprispev
ka je nastajal pravzaprav vrsto let. 
Rojeval se je iz želja občanov, iz de
janskih potreb posameznih krajev. 
Kopico načrtov je bila potrebno le 
uskladiti, poiskati najnujnejše, in 
dogovor, načrt del za naslednjih pet 
let, je bil tu. Zaradi lažje izdelave

načrta del smo občino razdehli na 
štiri območja, šolske okoliše ali nek
danje občine Dolenja vas. Loški po
tok, Ribnica in Sodražica. Nekatera 
območja predstavljajo eno samo 
krajevno skupnost (Loški potok, 
Dolenja vas), druga več krajevnih 
skupnosti. Menimo, naj bi ta ob
močja tudi v prihodnje predstavljala 
zaključne celote, naj bi se tu izvajah 
razUčni skupni načrti, odvijala in 
krepila krajevna samouprava, druž- 
beno-pohtično delo in življenje, kul
tura in šport, vzgoja in tudi priprave 
na splošni ljudski odpor . .  .

ZA KAJ BOMO 
PRISPEVALI?

Sedanji oz. prihodnji samopri
spevek je večnamenski, saj bomo z 
njim urejali vrstg komunalnih vpra
š a j  in gradili objekte družbenega 
standarda. Enotna za vso občino je 
obveznost do izgradnje družbenega 
centra v Dolenji vasi, dolg prejšnjega 
samoprispevka, sicer pa so se v vsa
kem območju izoblikovali samostoj
ni načrti del.

Na območju Dolenje vasi načrtu
jejo izgradnjo vodovoda v Grčaricah 
ter asfaltiranje cest v Prigorici, proti 
Rakitnici preko Golnika in proti Li
povcu; v Loškem potoku, razen de
leža za družbeni center Dolenja vas, 
še sodelovanje pri asfaltiranju ceste, 
skozi Travni,, športno igrišče na 
Hribu, dograditev vodovodov, kjer 
jih še ni, in kanalizacije v posa
meznih krajih.

V Sodražici^ so v okvirni načrt del 
postavili kanaUzacije v Sodražici, 
Zamostecu, Žimaricah, Zapotoku, 
gradnjo šole v Slemenih, vodovod na 
Gori, modernizacijo poti v Zamoste
cu, Zapotoku in drugih krajih, javno 
razsvetljavo v nekaterih krajih, tele
fon v Žimaricah in Podklancu. V

Ribnici je v načrtu otroški vrtec in 
šolski športni center, prispevek sku
paj z območjem Dolenja vas pri gra
dnji novega zdravstvenega doma, ve
lik del sredstev (4 do 5 milijonov) 
pa bo ostal za kritje potreb posame
znih krajevnih skupnosti. S tem bo
do lahko modernizirali ceste skozi 
posamezna naselja, urejaU vodovode 
in kanaUzacije in drugo. V okviru 
ribniškega področja bodo morale 
vse krajevni skupnosti še izdelati 
podrobnejše načrte svojih del.

Vem, da nisem mogel odgovoriti 
na vsa vprašanja, zadovoljiti vsakega 
občana, ker je prostor premajhen. 
Do referenduma bomo izdaU še 
skromno brošuro, v kateri bo lahko 
vsako gospodinjstvo v občini našlo 
odgovpre na vsa vprašanja. Podan bo 
obračun dosedanjega samoprispevka 
z načrti del za posamezne krajevne 
skupnosti v prihodnje. O teh načrtih 
pa se bomo dogovaijaU še na zborih 
voUlcev in zborih delovnih ljudi v 
prvi polovici maja, da bomo lahko 
šli na referendum 20. maja s čistimi 
računi in čisto zavestjo, da glasuje
mo zase, svoje območje, svoj kraj, 
da gradimo in ustvarjamo zase. Ta 
zavest pomeni že uspeh, uspeh pa 
bo sad našega skupnega prizadeva
nja.

FRANCE GRIVEC

Franc Lavrič iz trgovine 
„Hrib“ v Loškem potoku je 
o samoprispevku povedal ta
ko:

Franc Lavrič, Loški potok: 
„Trdim, da 2 odstotka od 
plače za posameznika ni 
mnogo, vendar se s tako 
zbranim denaijem veliko na
redi. Zato upam, da bo refe
rendum uspel,“ (Foto: J, 
Primc)

„Sem za to, da spet uve
demo samoprispevek, in si

cer v taki višini, kot dotlej, 
se pravi 2 odstotka. Nisem 
ne za več ne za manj. Toliko 
lahko vsak plača. Več bi bi
lo težje; če bi se odločili za 
manj, bi pa zbrali manj de
narja in naše potrebe bi ure
jali počasneje oziroma več 
let kot sicer.

Edino če se odločimo za 
samoprispevek, lahko priča
kujemo, da bomo v Loškem 
potoku in v vsej ribniški ob
čini uredili tiste zadeve, ki 
so za posamezna območja 
ali posamezne kraje potreb
ni, zanje pa ni denarja.

Sem tudi za to, da vsi pri
spevamo za telovadnico v 
Dolenji vasi, saj je bilo v pro
gramu, da se ta telovadnica 
zgradi s samoprispevkom, ki 
smo ga plačevali do letos. 
Ce so oni prispevali za našo 
šolo in druge, je prav, da se 
jim zdaj vsi ostali oddolži
mo.
FRANC LAVRIČ

Sodelovanje mladi - starejši
Najbolj delavni v Dolenji vasi, Sodražici in Loškem potoku

1. aprila je bila v Ribnici voUlna 
konferenca občinske konference 
Zveze mladine. Iz poročil in razpra
ve je bilo razvidno, da postaja mla
dinska organizacija vse pomembnejši 
poUtični dejavnik v občini. Med naj-

bolj delavnimi so biU mladinski akti
vi v Dolenji vasi, Sodražici, Loškem 
potoku in še nekateri. Mladino v 
Dolenji vasi, in Sodražici, odlikuje 
predvsem tesno sodelovanje s krajev
nimi družbenuni in poUtičnimi orga
nizacijami ter krajevno skupnostjo. 
V Loškem potoku in’ Dolenji vasi 
nameravajo mladi urediti klub, v 
Ribnici pa mladina klub že ima.

Občinsko mladinsko vodstvo je 
bilo, v celoti vzeto, kos svojim nalo
gam, vendar pa bo. potrebno bolj

uskladiti delo med občinskim vodst
vom in aktivi mladine v vaseh in v 
podjetjih.

Mladi so skleniU, da bodo tudi v 
bodoče tesno sodelovaU z organiza
cijo Zveze borcev in drugimi družbe- 
no^oUtičnimi organizacijami. Usta- 
noviU bodo nekaj novih mladinskih 
aktivov in poživili delo obstoječih. 
Pri izpolnjevanju svojih načrtov pri
čakujejo pomoč družbenih in poU- 
tičnih organizacij.
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Vreča naj bo za vse odprta
Ni denarja za opremo doma —  Ne le dajati, tudi 

dobiti — Hočejo avtobusno čakalnico

č e  je kakšen zanimiv športni prenos po televiziji, se otroci iz Loškega potoka zberejo pred televizor
jem v tigovini. To je dobra reklama za nakup televizoijev, žal pa je slaba reklama to, da je sprejem 
slike razmeroma slab. Vendar smo zvedeli, da urejajo nov pretvornik in da bo potem bolje. (Foto: J. 
Primc)

Prebivalci Vinic in Zapotok^ so š 
prispevki in prostovoljnim delom 
zgradUi ^silski dom. Zmanjkalo pa 
je denarja za opremo doma. Potre
bujejo 20.000 din za opremo. Druga 
zahteva voUlcev tega območja je gra
dnja avtobusne čakalnice (zadovolj
ni bodo z leseno) na postajališču vrh 
klanca na Vinicah. S krajevnim sa
moprispevkom pa naj bi zgradili 
vaško kanalizacijo v obeh vaseh.

Volilci so na zadnjem zboru po
novno zahtevali, naj bi vaške ceste v 
obeh vaseh prekategoriziraU y ob
činske. Ni pošteno, če mora v gor
njem delu vasi Zapotok občan sam 
skrbeti za cesto (vsakdo mora 
vzdrževati po 70 m ceste), v sosednji 
vasi pa vzdržuje cesto, ki prav tako

vodi skozi vas, komunalno podjetje. 
Tudi tokrat je bila na dnevnem redu 
regulacija potoka Bistrica, ki se ne 
premakne z mrtve točke.

Volilci so se v načelu izrekU za 
uvedbo krajevnega samoprispevka. 
Vendar pa zahtevajo, naj se vnesejo 
v spisek del, ki bodo finansirana iz 
treh sredstev, tudi njihove potrebe. 
Ljudje so upravičeno pouda^U , da 
m prav, če bi nekateri kraji morali 
ureiati vse s svojimi sredstvi in še 
podpirati druge, ki bi jemaU le iz 
skupne vreče. SoUdarnostni krajevni 
samoprispevek razumejo tako, da 
pridejo pri uresničevanju krajevnih 
potreb na vrsto tudi kraji, ki so bili 
doslej odrinjeni.
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FRANCE CANKAR

Leta 1456 je bil v Beogradu umor
jen zadnji celjski grof Ulrih II., ko je 
delal načrte za ustanovitev lastne 
države na jugu, in posest Celjanov je 
prešla na Habsburgovce. Ti so Kočev
sko oddajali raznim plemiškim rodbi
nam, ki so se trudile iz te dežele iz
tisniti zase čimveč in čimprej. V letih 
1480—1584 so se vrstili večji in manj
ši turški vpadi. Mnogo vasi je bilo uni
čenih, nešteta polja opustošena, prebi
valstvo zdesetkano. Dežela je zapadala 
v nepopisno revščino, ki jo je še pove
čala želja novega gospodaija dežele, 
zakupnika Jurija pl. Thuma, čimprej 
obogateti. Zato ni nič čudnega, če je 
v krvi, lakoti in stiski dušeči se kmet 
dvignil koso in motiko nad svojega 
grajskega gospoda ter odrekel pokor
ščino. Tak primer se je zgodil na Ko
čevskem leta 1515, ko so uporni 
kmetje napadli Fridrihštajn in pobili 

^barona Thurna in njegovega sina ter 
grajskega oskrbnika Janeza Steržena. 
Grofova žena in hčerka sta se rešili, 
ker sta bili v Ljubljani in se tam razve
seljevali.

Vodja upora na Kočevskem je bil 
Ivan Jonke iz Mozlja, njegova glavna 
pomagača pa Jurij Urban iz Slovenske 
vasi in Matija Koenig iz Starega Loga.

Kakor na Kočevskerr, tako je tudi, 
med kmečkim prebivalstvom vseh so
sednih dežel (na Kranjskem, Koro
škem, Štajerskem in Hrvaškem) vrelo 
iz istih razlogov. Baron Thurn je pri 
prevzemu kočevskega gospodarstva 
podložnikom svečano obljubil, da ne 
bo posegal v njihove pravice in jih ne 
bo obremenjeval z novimi dajatvami. 
To je bilo leta 1507. Samo osem let je 
drž^ besedo, nato pa predpisal nove, 
za obubožane podložnike uničujoče 
dajatve, tako za kmete kakor tudi za 
meščane. Oboji so se tem dajatvam 
uprH, Imeli so opečatene listine kupne 
pravice, gozdni red ter oprostilni list 
cesarja Friderika 111. ter obnovljenega 
od njegovega naslednika, tedanjega ce
sarja Maksimilijana. Kmetje so sklenili 
poslati na vicedomski urad v Ljubljani 
pritožbo, dasi sami niso dosti veijeli v 
uspešno vicedotDvo posredovanje. 
Prelat Erazem PRAUNWART, tačasni

ljubljanski vicedom, se je že nekoč sla
bo izkazal kot posredovalec v podobni 
zadevi. Obljubil je kmetom, da bo vse 
preveril, nato pa poročal cesarju, ti pa 
so iz izkušenj vedeli, da si plemenita
ške vrane med seboj ne kljujejo oči. 
Cesar pa je bil daleč, v Innsbrucku na 
Tirolskem, mnogo predaleč o njihovih 
skrbi in težav.

Na sestanku kmečkih odposlancev 
so izvolili desetčlanski odbor, ki naj 
ukrene vse potrebno za varstvo njiho
vih pravic. Ivana Jonkeja so izvoHli za 
svojega vodjo. Sklenili so poslati graj
skemu gospodu baronu Thurnu in lju
bljanskemu vicedomu pisanje, da ko
čevski kmetje ne bodo priznali nobe
nih novih obveznosti in dajatev. Ne sa
mo da nočejo plačati novih davkov, 
ampak jih v resnici niti ne zmorejo. V 
minulem poletju je izostal osvežujoči 
In plodonosni dež, tako da v jeseni ni
so niti toliko poželi, kolikor so spo
mladi posejali. Prenekateri kmet v re
snici ni mogel spraviti skupaj potreb
nih denarjev za davke. Pa tudi od za
dnjega turškega napada pred osmimi 
leti si še niso opomogli inje bilo mno
go hiš Še neurejenih, komaj za silo 
opremljenih.

Cesar so se podložniki tako bali, 
je prišlo. Grajski oskrbnik Steržen je 
dal v mestu Kočevju in na podeželju 
razglasiti nove dajatve in obveznosti, 
ki jih je podpisal baron Thurn na 
Fridrihštajnu na Silvestrovo leta 1514.

Grajski gospod je pohvalil prizadev
nost svojega oskrbnika, saj mu je novo

obdavčenje obetalo napolniti blagajno 
dvakrat bolj od prejšnjega. Ko je 
oskrbnik omenil težave, kijih bo imel 
pri pobiranju desetine in ostalih da
jatev, je baron ukazal najeti desetino 
odpuščenih vojakov s Primorskega, ki 
naj bi ustrahovali trmoglave kmete.

Po objavi razglasa o novih davšči
nah je v Kočevju postalo zelo živahno. 
Mestni cehi so sklicali sejo in se tam 
dodobra sprli o tem, ali naj pokorno 
sprejmo nova bremena ali pa naj se 
združijo z okoliškimi kmeti; ti so se 
namreč že uprli novim bremenom in 
nehali oddajati tudi običajne davščine 
grajski upravi, dokler ne dobijo odgo
vora na svojo pritožbo, ki jo bodo po
slali svojemu grajskemu gospodu baro
nu Thurnu, kranjskemu vicedomu 
Erazmu Praunwartu, in če bo treba, 
tudi samemu cesaiju Maksimilijanu. 
Nekateri cehovci so opozaijali na hu
de posledice upora in so bili proti za
stopnikom kmetov, češ da hodijo po 
mestu, kot da bi bilo njihovo, in huj
skajo meščane k uporu. Svoje kmečke 
stvari naj opravljajo izven mestnega 
obzidja, meščani pa so trgovci in obrt
niki, ki uspevajo samo v miru in redu. 
Ti miroljubneži pa so bili preglasovani 
in so užaljeni zapustili zbor,
• Cehovski mojster gostilničar Dami

jan, v č i^ r  gostilni je bil ta januarski 
sestanek kmetov in meščanov, je prvi 
povzel besedo. Povedal je, da so usta
novili združenje zastopnikov Kočev
ske, v katerem je devet zastopnikov 
kmetov in dva zastopnika mestnih ce

hov, nato pa takoj prešel na vzroke, 
zaradi katerih so se združili. Nato je 
prebral razglas graščinske uprave, ki 
so ga v mestu in na podeželju objavili 
grajski ljudje na minulo Silvestrovo in 
ga pismeno poslali tudi mestnim ce
hom. Koje prebral zadnji stavek raz
glasa: ,4*^ložniki so dolžni svoji go
spodi biti v oporo in ji v stiski nuditi 
pomoč in rešitev**, je med zborovalci 
zašumelo kot v osinjaku. Koliko jim je 
grad pomagal pri zadnjem turškem na
padu? Kdo je utrpel škodo pri napa
dih? Nedotaknjeni grad ali požgano 
podeželje? In lanska slaba žetev? 
Grad zahteva svoje in tudi dobi, če
prav je v deželi lakota. Kje je torej 
stiska, pri gospodi ali podložnikih? 
Tlačani se preživljajo z gnilim sadjem 
in obolevajo. Ko pa je neki Koprivni- 
čan povedal zboru o dogodku, ki seje 
pripetil pri njih, da je neki kmet v 
hipni zmedenosti pometal svojih se
dem otrok v vodnjak, ker jim ni imel 
kaj dati jesti, dosti ljudi pa da je že 
pomrlo od stradarije, je v zboru di^je 
zahrumelo, Koprivničan je malo poča
kal, nato pa dal duška svoji ogorčeno
sti z izjavo, da je od svojega domačega 
kraja o^olnomočen povedati, da bodo 
pri njih za obrambo svojih pravic in 
pri odklanjanju vseh novih krivičnih 
davščin, če bo treba, uporabili tudi 
silo.

Prvikrat je bila med odposlanci izre
čena velika in usodna beseda: sila! 
Težka beseda, ki je vodila za seboj že 

(Nadaljevanje prihodnjič)



DELOVNA SKUPNOST EKO NO M SKO -ADM INISTRATI- 
VNEGA ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

OBJAVLJA PROSTO DELOVNO MESTO

SNAŽILKE
s polnim delovnim časom za nedoločen čas.

Nastop službe s 1. majem 1973,
Osebni dohodki po pravilniku o delitvi OD.

Ponudbe sprejeipa Ekonomsko—administrativni šolski center 
Novo mesto 15 dni po objavi v časopisu.

veletrgovina

s P B C B r iD a
bled
razglaša naslednja prosta delovna mesta:

1) NATAKARICE

Pogoj: KV natakarica

2) GOSTINSKE DELAVKE (za pomoč v kuhinji)

Pogoj: brez kvalifikacije 

Samsko stanovanje je zagotovljeno.

Ponudbe pošljite na naslov: Veletrgovina Špecerija, Bled, 
Kajuhova 3, do 20. aprila.

Veletrgovina ŠPECERIJA BLED

razglaša prosta delovna mesta:
I

1) ARANŽERJA
Pogoj: aranžerska šola.
Samsko stanovanje zagotovljeno.

2) MESARJA ZA PAKIRNICO MESA
Pogoj: KV mesar ali NK mesar z najmanj 3 leta prakse.

3) ČREVARJA
Pogoj: nekvalificiran delavec.

4) HLEVARJA
Pogoj: nekvalificiran delavec.
Samska soba zagotovljena.

Ponudbe pošljite na naslov Veletrgovina Špecerija, Bled, Ka
juhova 3, najkasneje do 30. aprila.

DELO ZA KOVINARJE!
Podjetje Kovinarstvo MAJA 
LJUBLJANA, Celovška 182 a

razpisuje naslednja prosta delovna mesta:

VEČ KV KUUČAVNIČARJEV 

VEČ VARILCEV

VEČ NK DELAVCEV Z možnostjo priučitve

Ponudbe pošljite kadrovski službi podjetja 
Posebni pogoj je 3-mesečno poizkusno delo

Odbor za medsebojna delovna razmerja 
„IN K O T"
industrija klimoodzračevalnih naprav in predelava plastike 
T rebnje

razpisuje prosto delovno mesto

TEHNOLOGA  
v pripravi dela

Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še 
naslednje:
— končana višja šola strojne smeri 7 2 letnimi delovnimi 

izkušnjami na podobnih delovnih mestih ali
— končana srednja šola strojne smeri s 5 letnimi delovnimi 

izkušnjami na podobnih delovnih mestih.

Pismene prijave pošljite na naslov:
INKOT, Trebnje, 68210 Trebnje.

Rok prijave je 15 dni od datuma objave.

SOP KrSko
specializirano podjetje za industrijsko opremo 

Krško, razpisuje prosto delovno mesto

VODJE SPLOŠNEGA SEKTORJA

Pogoj: diplomirani pravnik 

Rok prijave do 31. 5. 1973

Razpisana komisija za imenovanje direktorja
Centra za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v
Kočevju razpisuje v skladu s členi 32 in 38 statuta centra

prosto delovno mesto

DIREKTORJA
Centra za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v Ko
čevju. Pogoji:

srednja izobrazba ekonomske stroke ali ustrezna izobrazba v 
telesnovzgojni stroki in pet let delovnih izkušenj, od tega 
vsaj dve leti na vodilnih mestih. Prednost imajo kandidati, ki 
so že upravljali s športnimi objekti in igrišči.
Stanovanja ni.

Vlogi priložite ustrezne dokumente, in katerih je razvidno, 
da kandidat izpolnjuje pogoje razpisa, ter kratek življenjepis.

Kandidati naj vlože vloge na upravo Centra v Domu telesne 
kulture, 61330 Kočevje, p.p. 19 v 15 dneh po objavi razpisa.

UPRAVNI ODBOR 
KOMUNALNEGA ZAVODA ZA  
SOCIALNO ZAVAROVANJE  
NOVO MESTO

razpisuje prosti delovni mesti:

1. A N A LIT IK A
/

2. FINANČNEGA REVIZORJA

POGOJI:

pod 1: dokončana ekonomska ali pravna fakulteta in 3 lwta 
prakse ali dokončana višja ekonomsko-komercialna ali 
upravna šola in 4 leta prakse; poskusno delo 2 meseca

«

pod 2: dokončana višja ekonomsko-komercialna ali tej soro
dna šola, 3 leta prakse, poskusno delo 2 meseca

Rok za prijavo je 15 dni po objavi.

r = i i c i 3 r ^ i r = 5 VABIMO 
I NOVE 

SODELAVCE!NOVO MESTO

SGP „P IO NIR" Novo mesto
ODBOR ZA KADRE

r a zazpisuje na podlagi določil statuta m pravilnika o delov
nih razmerjih prosto vodilno delovno mesto

DIREKTORJA SLUŽBE ZA PRIPRAVO PROIZVODNJE

Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
— diplomirani gradbeni inženir s 6-letno prakso v gradbeni 

operativi in pridobljenim pooblastilom ali
— gradbeni tehnik z 10-letno prakso v gradbeni operativi in 

pridobljenim pooblastilom. Poleg gornjih pogojev mora 
kandidat izpolnjevati še naslednje:

— da je moralno in politično neoporečen,
— da Ima pravilen odnos do družbenih sredstev In smisel za 

organizacijo poslovanja.

Rok za prijavo je 7 dni od dneva objave razpisa;

in razglaša prosto delovno mesto

PROJEKTANTA ELEKTROINŠTALACIJ

Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še 
naslednje:

diplomirani elektro inženir (jaki tok), s 5-letno prakso, od 
tega najmanj 2 leti pri projektiranju, in pridobljenim 
pooblastilom. Kandidati naj vložijo ponudbe z dokazili o 
izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah na naslov podjetja -- 
odboru za kadre.

Komisija za razpis delovnega mesta direktorja 

BRIVSKO FRIZERSKEGA PODJETJA ČRNOMELJ

razpisujemo delovno mesto:

D I R E K T O R J A
(reelekcija)

BRIVSKO FRIZERSKEGA PODJETJA ČRNOMELJ

Pogoji: Kandidati morajo poleg splošhih pogojev izpolnjevati) 
še naslednje:
1. visokokvalificirani delavec frizerske stroke
2. najmanj 10 let prakse na vodilnem delovnem mestu.

Kandidati morajo predložiti dokazila o strokovni kvalifika
ciji s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih] 
mest. Razpis bo zaključen 15 dni po objavi.

NOVA OBLAČILA IN OBUTEV 

ZA OSVEŽITEV GARDEROBE

ZA POMLADNE DNI

M

BLAGOVNICA

nam a
koeevie

je tudi letos pripravila

NA ODDELKU S KONFEKCIJO:
lepo Izbiro spomladanskih plaščev in oblek v apartnih in tudi 
klasičnih barvah in v stilu letošnjih modnih kreacij modeli 
za vse postave

NA ODDELKU Z M ETRAŽO
NUDIJO TKANINE ZA OBLAČILA v toplejših dneh, v ži
vahnih barvah in modnih tkaninah

NA ODDELKU Z OBUTVIJO
so v prodaji novi modeli spomladanske in celoletne obutve, 
tudi iz uvoza

NA OTROŠKEM ODDELKU
boste tudi otroke lahko oblekli za pomlad, od nog do glave. 

NA POTROŠNIŠKO POSOJILO!
Vse blago v blagovnici NAMA Kočevje vam je na voljo tudi 
na potrošniško posojilo. Kreditni oddelek dela neprekinjeno 
od 8. ure do 19. ure. Kreditni pogoji so zelo ugodni: za 
industrijsko blago prizna blagovnica kredit do višine din 
10.000, za nakup pohištva pa do 15.000. Vračilni rok 6, 12 
in 24 mesecev.

ZA VSO DRUŽINO

NAPRODAJ VSE V ENI HIŠI

M

V BLAGOVNICI

nam a
kofievie

m O U S T R I J R m O T O R n i H  V O Z I L
novo rnESTD

RAZGLAŠAMO PROSTA DELOVNA MESTA

1. REFERENTA ZA ZAVAROVANJE DRUŽBENEGA  
PREMOŽENJA,

2. REFERENTA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,

3. 3 SKLADIŠČNIKOV.

4. VEČ PISARNIŠKIH REFERENTOV ZA DELO V  
PRODAJNEM ODDELKU, KONSIGNACIJI IN ZUNA
NJETRGOVINSKEM SEKTORJU.

5. VEČ ADMINISTRATORJEV.

Prednost pri zaposlitvi imajo kandidati z delovnimi 
izkušnjami na podobnih delovnih mestih.

Nastop dela možen takoj.

Vabimo vas na neobvezen razgovor v kadrovski oddelek 
podjetja, kjer vas bomo seznanili z delovnimi pogoji.



tedensk̂ lem
Petek, 20. aprila -  Neža 
Sobota, 21. aprila -  Anzelm 
Nedelja, 22. aprila -  Velika noč 
Ponedeljek, 23. aprila -  Vojteh 
Torek, 24. aprila -  Jurij 
Sreda, 25. aprila -  Marko 
Četrtek, 26. aprila - Zdeslav

BRESTANICA: 21. in 22. 4. 
ameriški barvni film „E*ravi človek iz 
zahoda**. 26. in 27. 4. slovenski bar
vni film ,,Rdeče klasje**.

BREŽICE: 19. in 21. 4 ameriški 
barvni film „Francoska zveza**. 22. 
in 23. 4. ameriški barvni film „Kralj 
strojnice**. 24. in 25. 4. jugoslovan
ski barvni film „Popoldne fazana**.

ČRNOMELJ: 20. 4. angleški bar
vni film „Nedolžna ljubezen. * 22. 4. 
ameriški barvni film „V službi nje
nega veličanstva**. 25. 4. ameriški 
barvni film „Amerikanec. v Evropi.** 

KOSTANJEVICA: 21. 4. jugoslo
vanski barvni film ,,Kdor poje, ne

misli slabo**. 22. 4. ameriški barvni 
film ,,Balada o Džingasu M.‘*.

METLIKA: Od 20. do 22. 4. me
hiški barvni film ,,Montezumov za
klad**. Od 20. do 22. 4. švedski bar
vni film „Velika ljubezen Elvire Ma- 
digan**. 25. in 26. 4. zahodnonemški 
barvni film „Čudež ljubezni**,

MIRNA: 21. in 22. 4. ,Jncident 
pri Fantom Hilu**.

NOVO MESTO: Od 20. do 23. 4. 
danski barvni film ,,Šola za ženine*'. 
Od 24. do 26. 4. ameriški ba;vni 
film „Romanca konjskega tatu**. -  
POTUJOČI KINO NOVO MESTO: 
Od 20. do 24. 4. ameriški barvni 
film ,;Tarzanov upor v džungli**.

KRŠKO: 21. in 22. 4. angleški 
barvni film „Kje je Jack? ** 25. 4. 
ameriški barvni film „Zadnje polet- 
je**..

RIBNICA; 21; in 22. 4. angleško- 
italijanski barvni film ,,Na tebi je 
vrsta, da umreš**.

SEVNICA: 21. in 22. 4. ameriški 
film „Oni ubijajo samo enkrat**. 25. 
4. italijansko-sovjetski film ,,Sos No
bile**.

ŠENTJERNEJ: 21. in 22. 4. „Ti 
sti, ki zaudarjajo po znoju**.

TREBNJE: 21. in 22. 4. poljski 
vojni film „Pepel in diamanti**.

K U P I M

KUPIM ali vzamem v najem enosob
no ali večsobno stanovanje v No
vem mestu ali bližnji okolici. Pla
čam vnaprej. Naslov v upravi lista 
(968/73).

V NOVEM MESTU kupim zazidlji
vo parcelo ali hišo. Naslov v upra
vi lista (953/73).

S L U Ž B O  D O B I

NATAKARICO in kuhinjsko po- 
močnicp, pridno in pošteno, spre- 
jemem t^ o j .  Hrana in stanovanje 
v hiši. Gostilna na Črnivcu 11, 
Brezje na Gor.

MIZARSKEGA POMOČNIKA spre
jmem. Nudim stanovanje, delno 
tudi hrano. Osebni dohodki po 
dogovoru. Stane Snedec, Ljublja
na, Bohinjčeva 14.

HOTEL GRAD OTOCEC takoj za
posli večje število sobaric in čisti
lk. Stanovanje in hrana zagotov
ljena. Plača približno 1.300 din.

S L U Ž B O  I Š Č E

v  VARSTVO vzamem več otrok od 
6. do 14. ure. Naslov v upravi lista 
(966/73).

S T A N O V A N J A

ODDAM sobo dvema dekletoma. 
Naslov v upravi lista ali po tele
fonu 22 4 3 4  (1000/73).

PRODAM dvosobno stanovanje v 
Novem mestu. Naslov v upravi 
lista (1001/73).

ODDAM sobo samskemu fantu ali 
dekletu. Volčičeva 18, Novo me
sto.

ISCEM NEOPREMLJENO sobo v 
Bršlinu ali na Grmu. Plačam za 
več let vnaprej oziroma po dogo
voru. Naslov v upravi lista
(957/73).

ODDAM opremljeno sobo s pose
bnim vhodom trem mlajšim fan
tom. Naslov v upravi lista
(976/73).

PRODAM dvosobno stanovanje v 
središču Trebnjega, primerno za 
obrt. Informacije dobite v gostilni 
Grmada v Trebnjem.

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM moped T 12, letnik 1971, 
in vodno črpalko PKLF. Vel. Ci 
kava 12, Novo mesto.

PRODAM kombi IMV Moris. Ogled 
vsak dan po 16. uri. Gvido Hren, 
V Brezov log 2, Novo mesto.

“RODAM skoraj novo zastavo 750 
po ugodni ceni. Stane Grojzdek, 
Mali Podlog 18, Leskovec pri 
Krškem.

PRODAM FIAT Zastava 750, letnik 
1972. Tinca Berkopec, Šmihelska 
2, Novo mesto.

PRODAM osebni avto Fiat *1300, le
tnik 1964, v voznem stanju aU po

, delih, ter kombi kasonar, letnik 
1966, registriran. Miro Kovačič, 
Grm 12, Trebnje.

PRODAM DYANE 6. letnik 1970. 
Ogled vsak dan od 17. ure dalje. 
Bunc, Trebnje 142.

AMI 8, letnik 1970, prevoženih 
42.000 km, prodam. Ogled četr
tek in petek od 15. do 18. ure. 
Globokar, Adamičeva 42, Novo 
mesto.

SKODO 1000 MB. letnik 1967, od
lično ohranjeno prodam. Jože 
Lužar, Nad mlini 43, Novo me
sto, telefon 22-215.

PRODAM osebni avto lada au zame
njam za fiat 750. Naslov v upravi 
lista (997/73).

UGODNO PRODAM ford taunus, 
letnik 1965, in diatonično har
moniko. Ogled vsako soboto po
poldne. Alojz Barbo, Dol. Pod- 
boršt 2, Trebnje.

PRODAM moped na tri prestave v

voznem stanju in priključek pri
kolice za VW. Naslov v upravi li
sta (1003/73).

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1968. Milan Pavlič, Partizanska 3, 
Novo mesto.

PRODAM SKODO, letnik 1968. M. 
Franko, Brusnice 54.

PRODAM FIAT 750 deluxe, 1971, 
registriran do aprila 1974. Naslov 
v upravi lista (1008/73).

UGODNO PRODAM FIAT 1300, 
letnik 1967, v voznem stanju. 
Ogled 20. in 21. aprila pd 17. do 
19. ure. Joži Smrke, pn Florjan
čič, Dilančeva 1, Novo mesto.

PRODAM zelo dobro ohranjen 
osebni avto karavan taunus 12-M. 
Informacije pri Rostan, Novo- 
mesto. Mestne njive 5 ali po tele
fonu 22-181 vsak dan od 14. do 
15. ure.

PRODAM avto fiat flOO R. Tone 
Vidic, Prešernov trg 3, Novo me
sto.

PRODAM osebni avto mini austin. 
Informacije vsak dan v salonu Ju
rij Pestner, Novo mesto.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1967 december, registriran fe
bruarja, cena ugodna. Informacije 
popoldne Kostič, Nad mlini 24, 
Novo mesto.

PRODAM enostanovanjsko hišo na 
Otočcu. Alojz Kink, Otočec 22 
ob Krki.

PRODAM medetažno hišo-tretja 
faza — v Mačkovcu pri Novem 
mesu. Naslov v upravi lista 
(1016/73).

PRODAM hišo z gostinskim loka
lom v okolici Ljubljane. Gostilna 
je dobro znana in vpeljana ter na 
prometni točki. Angela Borštnar, 
Sr. Jarše 22, Domžale.

PRODAM v središču Kočevja eno
nadstropno dvostanovanjsko hišo, 
v kateri sta dva prostora primerna 
tudi za obrt. Ana Bižal, Kočevje, 
Trg zbora odposlancev 5.

PRODAJAM parcelo v velikosti 
0,45 ha, ki sestoji iz orne njive in 
mešanega gozda. Nahaja se ob gla
vni cesti Crnomelj-Dolenjske To
plice, Vodovod je zraven parcele. 
Primerno za vikend in oddaljeno 
od železniške postaje Semič pri
bližno 500 m. Parcelo prodajam 
iz lastnega namena najboljšemu 
ponudniku. Oglasite se lahko pri 
Ferdinadu Kobetu, Kot 45 a, pod 
železniško postajo, Semič 68333, 
vsako nedeljo dopoldne. Kupci 
vabljeni!

PO. UGODNI cehi prodam* 1 ha goz
da. Ogled vsak dan od 4. ure dal
je. Franc Nahtigal, Drečji vrh 3, 
Trebelno.

PRODAM hišo z gospodarskim po
slopjem in 3,5 ha zemlje, v do
brem stanju. Cesta do hiše, voda 
in elektrika v hiši. Cena po dogo
voru. Interesenti naj se zglase na 
naslov: Jože Zakšek, Lokve 2, 
Brestanica.

PRODAM vinograd s kletjo na Ma
lem Vinjem vrhu. Dostop z avto
mobilom. Informacije dobite pri 
Alojziji Jerič, Tomažja vas 32, 
Škocjan.

PRODAM'  več stavbnih parcel na 
Čardaku v Črnomlju. Marija 
Schweiger, Črnomelj, Šolska ulica 
5.

PRODAM hišo z garažo in lepim so
nčnim vrtom v Novem mestu. Na
slov v upravi Usta (987/73).

PRODAM manjši vinograd z njivo za 
gradom Hmeljnik v Jagodniku. 
Ctostop z avtom. Poizve se pri so
sedu Ribiču. Anica Knafiič, Bo
hinjska Bela 44 a, Bled.

p r o d a m H r  a  z  n  o

PRODAM tovarniško novo BCS s 
sno po vezalko in kobilo, staro 5 
let. Janez Plaveč, Vrhovo 16, Mir
na peč.

PRODAM nov gumi voz (14 in 15 
col) ter traktorsko enoosno pri
kolico nosilnosti 1,5 tone. Žitnik, 
Babna gorica 2, Škofljica.

PRODAM 12 suhih smrekovih dro
gov, primernih za gradbeni les. 
Rems, Novo mesto. Karlovška 2.

UGODNO PRODAM v Dol. Krono- 
vem triokenski kozolec s podstre- 
škom. Naslov v upravi lista 
(970/73).

PRODAM traktorsko prikolico ki- 
per. Franc Bartelj, Jablan 37, Mir
na peč.

PRODAM štiri gume radial za Fiat 
750. Rozman, Kristanova 1, No
vo mesto.

PRODAM ročni brusilni stroj znam
ke ELU. Jože Gal, Orehovec 48, 
68311 Kostanjevica na Krki.

PRODAM kosilnico Alpina. Stanko 
Zore, Roje 12, Mokronog.

PRODAM malo rabljen Dieslov mo
tor ,7/11 KS. Jože Ambrožič, Že- 
rjavin 2, Brusnice.

PRODAM vprežno kosilnico Kormi- 
ch Deering in kombinirane origi- 
naln». grablje Fahr Patent. Širina 
grabelj 180 cm. Vse v zelo dob
rem stanju. Stane Žabkar, Krži- 
šče 10, Raka.

PRODAM kozolec dvojnik z osmimi 
okni, luastove deske raznih debe
lin in motorno slamoreznico. Ivan 
Vidrih, Otočec 10 ob Krki. .

PRODAM prikolico za osel)ni avto 
Bučar, Muhaber 23, Novo mesto.

PRODAM globok otroški voziček. 
Naslov v upravi lista (998/73).

PRODAM vprežni obračalnik 
FAHR v zelo dobrem stanju. Jože 
Rodič, Gor. Kronovo 5, Otočec.

PRODAM ležišče z jogijem in mizi
co s tremi fotelji. Valentinčič, 
Nad mlini 6.

PRODAM obračalnik za BCS-itali- 
janski. Jože Granda, Dobrova 26 
pri Škocjanu.

KOKOSl, stare eno leto, naprodaj 
pri Lešnjak, Kristanova 57, Novo 
mesto.

PRODAM motorno kosilnico Agria 
s frezo in prikolico, malo rablje
no. Jože Vogrin, Laze 5, 68261 
Jesenice na Dol.

KMECKI f a n t , star 41 let in visok 
176 cm, s službo, malo zemlje in 
lepim stanovanjem želi spoznati 
dekle ali vdovo od 32 do 42 let 
zaradi pokore. Ponudbe pod „LE
PO ŽIVLJENJE**.

POROCNI PRSTANI! -  Najlepše 
darilo za Vašo nevesto vam pri
pravi zlatar v Ljubljani, Ciosposka 
5 (poleg univerze). -  Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. popus
ta!

M M H S a
Dragi hčerki Mojci Mazovec iz 

Novega mesta za 13. rojstni dan vse 
najboljše in najlepše, da bi bila še 
naprej tako pridna, ji želijo mamica, 
očka, sestrica Alenka in starika.

Naši dragi mami in stari 
mami Tinci Peterlin iz Dru
žinske vasi, za 50. rojstni 
dan čestitajo in ji želijo vse 
najboljše njeni otroci: Zvo
ne, Janez in Cita z družina
mi. Najtoplejše poljubčke 
pošiljajo stari mami vnuki
nje in vnučki.

Ob boleči in nenadni izgubi naše 
ga ljubega očeta, starega očeta ter 
strica

M A RTINA  GAZVO DA  
iz Konca pri Podgradu

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
ga spremili na zadnji poti, mu daro
vali vence in cvetje ter nam izrekli 
sožalje. Posebna zahvala sosedom, 
sovaščanom, sorodnikom in Antonu 
Drabu, Branetu Turku, dr. Vodniku 
in župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: sin Jože z družino, 
hčerka Angelca z družino ter 
drugo sorodstvo.

Iskreno se zahvaljujem dr. Zakraj- 
škovi, dr. 'Irobišu in dr. Kapšu za 
uspešno zdravljenje na pljučnem od
delku novomeške bolnice. Hvala tu
di drugim zdravnikom, medicinskim 
sestram in vsemu osebju tega oddel
ka. Obenem lepa hvala dr. Vilfanovi, 
zdravnici iz Trebnjega za pomoč. 
Hvaležna pacientka Rozalija Bevc, 
Trstenik 14, Mirna.

N am esto venca o č e tu  Uužice 
Sonc je poklonila tovarna zd ra 
vil Krka posebni šoli 430,oo 
d in . Naj le psa hvala!

Ani Zupančič-Bašljevi' mami iz 
Dalnjega vrha 15 želijo vse lepo za 
70. rojstni dan z željo, da bi čimprej 
ozdravela in se vrnila med svoje do
mače, hvaležna hčerka Mici z Mila
nom in sin Tone z družino.

Fani Jenko, Birčna vas 58, Novo 
mesto, prepovedujem vožnjo z vozo
vi po mojem travniku v Dragi. Kdor. 
tega ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjala.

Justina Skof, Cerov log 4, prepo
vedujem vožnjo, hojo in pašo kokoši 
po mojih parcelah v Cerovem logu. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala.

Anica Krajnc, (Jor. Sušice 10, 
Uršna sela, ponovno prepovedujem 
pašo kokoši po mojih njivah. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjala.

Franc Lindič, Sela l ,  Bela cerkev, 
prepovedujem vožnjo po travniku v 
Gomilah (Orešnike). Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pirega- 
njal.

IŽ̂ÔSTIl?̂ I
DNE 12. NOVEMBRA 1972 seje 

zgodila prometna nesreča pri Gro
supljem. Prosil bi očividce tega do- 
godkr n potnike avtobusa (Avto- 
prevoz CJorjanci), ki je odpeljal iz 
Šentjerneja ob 4. uri in 55 minut, da 
sporočijo svoj priimek na naslov; 
Rastko Prestor, poštno ležeče, Lju
bljana. Nesreča se je zgodila ob 7. 
uri in 40 minut. Vse stroške povr
nem.

Izdelujem in prodajam plastične 
vodovodne cevi. Ljubljana, Janševa 
15, (telefon 061-937 od 14. do 15. 
ure). Janševa 15, (tele Ion 
061-321-937 od 14. do 15. ure).

Cenjsne stranke obveščamo, da 
posluje servis vsak dan, razen sobo
te, z rednim delovnim časom. SER
VISNA DELAVNICA ,4SKRA**, 
PREKOPA PRI KOSTANJEVICI.

MAMICE! Stekleničko vašega do
jenčka boste hitro in brez truda 
očistile. Ščetko nabavite pri ščetar- 
stvu ARMIC, Tržaška 52, LJU
BLJANA.

BREŽIŠKA KRONIKA

V brežiški bolni.šnici so iskali 
pomoč: Zaim Deronjič je padel in si 
poškodoval glavo; Katarina Kranjc si 
je nekje poškodoval glavo; Franc 
Planinc je padel z mopedom in si 
poškodoval levo nogo; Nikola
Vidovič si je z motorno žago
poškodoval vrat; Vida Barbič je 
padla z balkona in si poškodovala 
glavo in hrbtenico; Jožica Majcen si 
je poškodovala obe roki, vrat in 
obraz, ko je Čistila z bencinom; 
Josip Lončariček je padel z 
mopedom in si poškodoval glavo; 
IVan Verstovšek je padel po
stopnicah in si poškodoval glavo; 
IvAn Verstovšek je padel po
stopnicah in si poškodoval glavo; 
Karla Trampu.ša je podrl avto in mu 
poškodoval hrbet in levi kolk.

UMRLI SO;

Z A H V A L A

Vsem, ki so na zadnji poti pospremili našo drago ženo, mami
co, hčerko in sestro

JOŽICO KASTELIC, roj. MURN
iz Žužemberka

se iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se sorodnikom, znancem, 
sosedom in sodelavcem, tovarni Iskra obrat Žužemberk, Spl. mi
zarstvu Dvor, 7. razr. osnovne šole Žužemberk, podjetju Gorjanci 
iz Straže ter Ribogojnici Dvor za izrečeno sožalje in podarjene 
vence. Posebna zahvala pevcem iz Žužemberka, tov. Tonetu 
Kondi za poslovilne besede, župniku za opravljeni obred in bese
de slovesa.

Žalujoči: mož Jože, hčerkica Cilka, mama in bratje 
Slavko, Jože, Ivan in Andrej ter družine Kastelic, Požim, 
Blatnik, Podržaj in drugo sorodstvo

Z A H V A L A
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage marne, babice, 

prababice in tete

ANE V ID IC
iz Šmihela pri Novem mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje na njenem 
domu in jo spremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se dr. Starčevi- 
ču in vsemu osebju internega oddelka novomeške bolnišnice za 
lajšanje bolečin. Posebno zahvalo pa smo dolžni dr. Bogomiru 
Vodniku za dolgoletno zdravljenje. Hvala vaščanom, delovnim 
ustanovam in prijateljem za poklonjeno cvetje ter ustna in 
pismena sožalja. Vsem še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: njeni otroci

PETROLl

Trgovsko podjetje PETROL Ljubljana 
poslovna enota BREŽICE

razglaša več prostih delovnih mest za prodajalce na bencin
skem servisu v Kočevju.
Pogoji:

končana osemletka 
odslužen vojaški rok 
Prednost imajo trgovski delavci.
Poseben pogoj je poskusno delo, ki traja šest mesecev. 
Lastnoročno napisane ponudbe s kratkim življenjepisom je 
treba poslati v roku 10 dni od dneva objave navedeni poslov
ni enoti.

Unuli so: Neža Dernač,
gospodinja iz Malega Trna, stara 75 
let; Milica Jakolič, gospodinja iz 
Celin, stara 72 let; Anton Železnik, 
upokojenec s Scnova, star 68 let.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI: občinske konference SZDL .Brežice, 
Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in 
Trebnje

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Tranc Stajdohar in Ivan Zivič 

UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni urednik), Marjan 
Legan (odgovorni urednik), Ria Bačer, Marjan Moškon, Janez Pezolj, 
Jože I*rimc, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Že
leznik

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 2 din -  Letna naroč
nina 79 dinarjev, polletna naročnina 39,50 din, plačljiva vnaprej — 
Za inozemstvo 160 dinarjev ali 10 ameriških dolarjev oz. 30 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
5 2 100-6 20-107-3 2002-009-8-9 

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 40 din, I cm na določeni 
strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 80 din. Vsak 

.......................   ■ sed "  ------- •  ̂ ^

odstavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
promotu (Ur. list SFRJ, 33-316/72), za katere sc ne plačuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za informacije IS 
SRS št. 421-1/72 od 31. 1. 1973)

TEKOCi RACUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, (ilavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in bo 22.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8 .00,

Č e t r t e k ,  19. a p r i l a :  8.10
Glasbena matineja. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Jože 
Starič: Pašno-košni sistem in drugi 
načini za intenziviranje pridelovanja 
krme na travnikih. 12.40 Igrajo

vic do vica 
b ru n a rica

brunarica

5MREKR

in visak teden 10  NAGRAD
v PAVLIHI

pihalne godbe. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 „Mladina poje“ .
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak**. 18.30 Iz kasetne 
produkcije RTV Ljubljana. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Mojmira Sepeta. 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 22.15 Simfonični orkester 
in Komorni zbor RTV Ljubljana.

PETEK,” 20. APRILA: 8.10
Glasbena matineja. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  France 
Guna: C ebel^enje kot razvedrilo.
12.40 Z domačimi ansambli. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Napotki za tixriste. 16.00 
„Vrtiljak**. 17.10 Operni koncert.
18.15 ,Signali*'. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s triom Janeza 
Goršiča. 20.00 Naj narodi pojo -  
Tekmovanje na BBC. 20.30 
„Tops-pops 13**. 21.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih. 22.15 
Besede in zvoki iz logov domačih.

SOBOTA, 21. APRILA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Jože 
Čuden: Gospodarjenje na kmetiji in 
zapiski o kmetovanju. 12.40 Po 
domače. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.10 S pesmijo in besedo po 
Jugoslaviji. 15.30 Glasbeni 
mtermezzo. 16.00 „Vrtiljak**. 17.20 
Gremo v kino. 18.15 Dobimo se ob 
isti uri. 19.00 Lahko noč, otroci!^
20.00 Češkoslovaški dixieland -*  
ansambel Traditional jazz. 22.15 
Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 22. APRILA: 
6 .00-8.00 Dobro jutro! 8.05 
Radijska igra za otroke -  Vladimir 
Andrić: Tegobe in rešitve lepe 
Limonide. 9.05 Koncert iz naših 
krajev. 10.05 Še pomnite, 
tovariši. . .  Miklavž Liska: Kmečki 
upori in program osvobodilne 
fronte. 10.25 Pesmi borbe in dela.
10.45 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz

tujine. 11.50 Pogovor s poslušalci.
13.30 Nedeljska reportaža. 13.50 Z 
domačimi ansambli. 14.30 
Humoreska tega tedna. 15.05 
Radijska igra -  Albert Papler: 
Alarm v Beljaku. 15.45-18.00 
Nedeljsko športno popoldne. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 V nedeljo zvečer!
22.20 Zaplešite z n a ii

PONEDELJEK, 23. APRILA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  dr. Mirko 
Leskovšek: Problemi uporabe
kompleksnih gnojil. 12.40 S tujimi 
pihalnimi godbami. 13.30 
Priporočajo vam . . .  15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak**. 17.10 
Ponedeljkovo glasbeno popoldne.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Franceta 
Flereta. 20.00 „Ti in opera**. 22.15 
Za ljubitelje jazza.

TOREK, 24. APRILA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  
Partizanske tiskarne. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Marijan Paušer: Vpliv talne vlage na 
gozdno rast. 12.40 Z domačimi 
ansambli. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Z ansamblom Jožeta 
Privška. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak**. 18.15 V torek 
nasvidenje! 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Toneta Kmetca. 20.00 Prodajaba 
melodij. 22.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 25. APRILA: 8 .l6
Glasbena matineja. 9.25 Iz glasbenih 
šol. 10.20 Pri vas doma. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Andrej Štular: Pomen 
siliranja krme za povečevanje prireje 
mleka. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam . .  . 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00

„Vrtiljak**. 17.10 Naša glasbena 
galerija. 18.15 Glasbene vinjete.
19.00 Lahko noč, otroci! 22.15 S 
festivalov jazza.

ČETRTEK, 26. APRILA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
11.15 Pohod „Po poteh tovarištva 
in spominov**. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Jože Šilc: O kakovosti 
silažne koruze odločamo že pri 
setvi. 12.40 Igrajo pihalne godbe.
13.30 Priporočajo v a m. . .  14.30 
Sestanek instrumentov. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak**. 17.00 „April 73**. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Francija Puharja. 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 22.15 Paleta popevk in 
plesnih ritmov.

RADIO 
BREŽICE

Č e t r t e k ,  i9 . a p r i l a :  16.00
-  16.15 Napoved programa, poroči
la, šport in1wristični napotki. 16.15
-  16.30 Nove plošče RTB. 16.30 -
17.00 Aktualnost tedna, Mala šola 
avtomobilizma, '  Obvestila in 
reklame. 17.00 -  18.00 -  Glasbena 
oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 21. APRILA: 16.00 -
16.40 Občani čestitajo in 
pozdravljajo 16.40 -  17.00
Sobotno kramljanje. 17.00 — 17.15 
Med zabavnimi zvoki nekaj obvestil 
in reklam ter melodija za vas. 17.15
-  17.30 Kuhajte z mano. 17.30
18.00 Za naše najmlajše -  ter -  
melodija iz brežiške glasbene šole.

NEDELJA, 22. APRILA: 10-30 
Domače zanimivosti -  Kako so v 
gospodarstvu brežiške občine 
vplivali ukrepi zoper nehkvidnost -

Hvala za vašo kri, 
w  ki rešuje živijenia!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem 
oddelku: Ivan Zoran, Alojz Poljane, Jože Žura Jože Kužnik iz Alojz 
Hrovat, člani Komunalnega podjetja Novo mesto; Anton Zadnik, 
Alojz Krnc, Danica Hrastar, Franc Zupančič, Marija Špiler, Branko 
RaUjan, Jože Železnik, Jože Hrovat, Jožica Kranjc, Štefka Medved, 
Milena Galič, Milica Bevc, člani Novoteksa, Novo mesto; Milka 
Papež, Jože Seničar, Milka Štukelj, Fanika Lipej, Fanika Mrak, člani 
Krke, tovarne zdravil. Novo mesto; Milena Pirnar, Marija Fink, Mara 
Primc, Marija Rifelj, Ana Koželj, Sonja Petrič, Danica Judež, Franc 
Hrvatič, Danica Zalokar, Joža Kovač, Ana Pureber, Štefka Mravinec, 
Anica Kastelic, Lučka Pavlin, Milka Gazvoda in Marjana Kukman, 
člaiu Laboda, Novo mesto; Janez Jerman, Anton Ponikvar, Janez 
Junc, Karolina Zupančič, Kristina Mihalič, Jožefa Flajšman in Rasim 
Bešič, člani IMV Novo mesto; Jože Prešeren, član Novograda, Novo 
mesto; Fani Zupančič, dr. Jurij Cepuder in Martina Plesničar, člani 
Splošne bolnice Novo mesto; Jožefa Počrvine, gospodinja iz Jurke 
vasi; Franc Kastelic, član garnizije Novo mesto; Tone Bojane in Alojz 
Ribič, člana Krojača, Novo mesto; Bojan Damiš, član KZ Krka, 
Novo mesto; Martin Konda, kmet iz Gornje Lokvice Franc Lenart in 
Franc Pavlič, člana Kremena, Novo mesto; Marjan Kruljac, 
avtomehanik iz Novega mesta; Vinko Flajšman, šofer iz Novega 
mesta; Miha Gošnik, študent iz Novega mesta; Jože Deželan, član 
Cestnega podjetja, Novo mesto; Tončka Medle, gospodinja s 
Potovrha; Anita Žagar, gospodinja iz Krškega: Anton Kokalj, 
upokojenec iz Bučne vasi.

Za  ̂naše kmetovalce: inž. Olga
Lupšina -  K^ko ravnamo s 
strupenimi zaščitnimi sredstvi -  
Nedeljski razgovor o delu mladih v 
občini Krško — Obvestila, reklame 
in spored kinematografov. 12.00 -
15.00 Občani čestitajo in
pozdravljajo.

TOREK, 24. APRILA: 16.00 -
16.05 Napoved programa in
srečanje z ansamblom Antona 
Birtiča Beneški bratje. 16.15 -
17.15 Poročila, Jugoton vam
predstavlja, Kaj prinaša nova 
številka DL, Obvestila, Reklame in 
filmski pregled, 17.15 -  17.30 
Tedenski športni komentar. 17.30 -
18.00 MLADINSKA ODDAJA.

RADIO
SEVNICA

NEDELJA, 22. APRILA: 10.30 
Reklame in oglasi. 10.45 Po 
domače. 11.10 Nedeljski intervju 
(pogovarjali smo se s predsednikom 
0 0  ZZB NOV Sevnica -  Maksom 
Bilcem). 11.25 Zabavna glasba z 
uganko. 11.55 Za vsakogar nekaj.
12.30 Poročila. 12.45 Čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev. 15.00 
Zaključek programa.

SREDA, 25. APRILA: 16.00
Potočila. 16.10 Reklame in oglasi.
16.20 Disko klub brez imena. 16.50 
Mladinska oddaja (Mi mladi kakšni 
smo, kaj hočemo, kaj moremo in 
kaj moramo -  besedo imajo
mladinci iz Zabukovja). 17.()0 »
Zaključek programa.

SOBOTA, 28. APRILA: 16.00 
SOBOTNI VRTILJAK. 16.15 Pet 
minut za Jelka Štojsa. 16.20
Narodno-zabavna in revijska glasba 
(vmes reklame). 16.30 Poročila.
16.35 Zabavna glasba (vmes II. del 
EPP). 16.45 Mini anketa 
(ustanovitev OF). 17.00 Zaključek 
sobotnega vrtiljaka in napoved 
programa za nedeljo.

iŽNOVOMČSKEMf- 
PORODNlSNiCETvitti&:

Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Slavka Tršinar iz 
Srednjega Gričevja -  Tomislava, 
Marija Papež s Prevol -  Danico, Ma
rinka Mlakar iz Krmelja -  Natašo, 
Ana Smole iz Migolice -  Matjaža, 
Marija Kirn z Malega Slatnika — 
Matjaža, Nežka Gregorčič iz Smole- 
nje vasi -  Jožico, Anica Žičkar z 
Gorice -  Darka, Olga Lavrič in Sta
rih žag -  Srečka, Francka Judež iz 
Zajčjega vrha -  Branka, Marija Ve
selič 'iz Vrhovce" -  Branka, Jožica 
Kukman iz Šmihela -  Eriko, Vida 
Medic iz Irče vasi -  Boštjana, Ivan
ka Starešinič iz Metlike -  Renato, 
Marija Repše s Turna -  Francija, Jo
žefa Canželj iz Mirne peči -  Andre
ja, Ana Lavrič iz Dobrave -  Anico, 
Rozalija Kovačič iz Drnovega -  Jo
žefa, Ruža Brcar z Mirne -  Natašo, 
Anica Pirc iz Krškega -  Jožeta, Ana 
Klobučar z Uršnih sel -  deklico, 
Ana Bratkovič iz Šentjerneja -  de
klico, Danica Fabjan iz Brestanice 
deklico, Štefka Golob iz Homa -  
deklico, Jožica Kostrevc iz Hrušice
-  deklico in Anica Štravs iz Gradca
-  Matjaža. -

Marjeta Badovinac iz Muzejske 
-Barbaro 

ČESTITAMO

ČETRTEK, 19. APRILA: 16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje 
Plešivec do 17.05) (Bg.) -  17.50 
Moj bratec David -  barvna oddaja 
(Lj-) -  18.15 Obzornik (Lj.) -
18.30 Tišina, na sporedu je nemi 

(Lj-) -  18.55 Neznani leteči
predmeti -  serijski barvni film (Lj.)
-  19.45 Risanka (Lj.) -  19.50

Dokumentarna oddaja (Lj.) -  21.30 
Kam in kako na oddih (Lj.) -  21.40 
Igralec je pač igralec: Dara Calevič
-  oddaja TV Bg. (Lj.) -  22.15 
Poročila (Lj.)

PETEK,' 20. APRILA: 16.45
Madžarski TV pregled (Pohorje, 
Plešivec do 17.05) (Bg.) -  17.40 
Kaj vemo, kaj znamo (Lj.) -  18.10 
Obzornik (Lj.) -  18.25 Profesor 
Baltazar -  barvna risanka (Lj.) -
18.35 Cesta in mi: Alkohol in 
varnost prometa (Lj.) -  18.45 
Mozaik (Lj.) -  19.00 Edvard
Kardelj o osnovnih vzrokih in 
smereh ustavnih sprememb (Lj.) -
19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 Cikcak 
(Lj.) -  20.00 TV dnevnik (Lj.) -
20.25 3-2-1 in TV barometer (Lj.) -
20.30 Iz zakladnice svetovne 
književnosti: J.Conrad: Lord Jim -  
angleški film (Lj.) -  22.45 Poročila 
(Lj.)

SOBOTA, 21. APRILA: 16.50 
rokomet Zagreb: Borac -  prenos v 
odmoru propagandna oddaja (Lj.) -
18.00 Obzornik -  (Lj.) -18.15 Mr. 
Magoo vam predstavlja -  serijski 
barvni film (Lj.) -  18.50 Filmska 
burleska (Lj.) -  19.10 Mozaik (Lj.)
-  19.15 Od danes do jutri -  TV 
kabaret (Bg.) -  19.45 Risanka (Lj.)
-  19.50 Cikcak (Lj.) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj.) -  20.25 3-2-1 in TV 
barometer (Lj.) -  20.30 Vaš šlager 
sezone -  festival zabavnih melodij 
(Sa.) -  22.00 Mafija -  serijski 
barvni film (Lj.) -  22.50 TV 
kažipot (Lj.) -  23.10 Poročila (Lj.)

NEDELJA, 22. APRILA: 9.00 
Madžarski TV pregled (Pohorje, 
Plešivec)(Bg) -  9.40 Po domače z 
ansamblom Toneta Kmetca (Lj) —
10.10 Kmetijska oddaja (Sa) -  
10.55 Mozaik (Lj) -  11.00 Otroška 
matineja: Pot do nasmeha.
Skrivnosti Jadrana (Lj) -  11.50 TV 
Kažipot (Lj) — 12.10 Poročila (Lj)
-  12.15 Naše Malo misto (Zg) -
13.05 Delavski amandmaji (do 
13.35) (Lj) -  Nedeljsko popoldne -
18.00 Poročila (Lj) -  18.05 Velike 
bitke II. svetovne vojne: Bitka za 
Moskvo (Lj) -  19.45 Risanka (Lj) -  
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.30 3-2-1 in Tv 
barometer (Lj) -  20.35 V avtobusu
-  serijska oddaja (Zg) -  21.35 Naši 
humoristi (Zg) -  21;50 Športni 
pregled (JRT) -  22.20 Poročila (Lj)

PONEDELJEK: 23. APRILA:
  Zbor federacije -  prenos

(Bg) -  16.45 Madžarski TV pregled
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg) -
17.45 S. Makarovič: Sovica oka -  I. 
del (Lj) -  18.10 Risanka (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30
Skrivnosti Jadrana -  barvna oddaja 
(Lj) -  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 
Miadi za mlade (Bg) -  19.45
Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  21.00 
3-2-1 in TV barometer (Lj) -  21.05

M. Vitezovič: Klobuk Koste Vujiča
-  drama TV (Bg-Lj) -  22.05 
Poročila (Lj)

TOREK, 24. APRILA: 16.45 
Madžarski TV pregled (Pohoije, 
Plešivec do 17.05) (Bg) -  17.15 
Delavski amandmaji — ponovitev 
(Lj) -  17.45 E. Peroci: Na oni 
strani srebrne črte (Lj) -  18.00 
Risanke (Lj) -  18.10 Obzornik (Lj)
-  18.50 Moški zbor France Zgonik 
iz Branika -  barvna oddaja (Lj) -
19.20 Mozaik (Lj) -  19.25 
Sladkorna bolezen pri otrocih (Lj)
-  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 in TV barometer 
(Lj) -  20.30 Pogovor o . . .  (Lj) -
21.20 Nenavadne zgodbe -  barvna 
Tv nanizanka (Lj) -  21.50 J. 
Thorwald: Stoletje kirurgov -  
barvni film (Lj) -  22.15 Poročila 
(Lj)

SREDA, 25. APRILA: 16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje, 
Plešivec) (Bg) -  17.40 Pot do 
nasmeha -  serijski film (Lj) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 Od filma do 
filma (Lj) -  18.40 Mozaik (Lj) -
18.45 Edvard Kardelj o osnovnih 
vzrokih in smereh ustavnih 
sprememb -  IV -  oddaja (Lj) -
19.45 Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 3-2-1 in TV barometer (Lj) -
20.30 Vera Cruz -  barvni film (Lj)
-  22.00 Nogomet Derby
Conuty:Juventus -  posnetek (Lj) -
23.00 PoročUa (Lj)

ČETRTEK, 26. APRILA: 16.40 
T. Egner: Razbojniki iz Kardemome 
(Lj) -  17.10 Obzornik (Lj) -  17.25 
Podelitev nagrad OF (Lj) -  17.55 
Neznani leteči predmeti (UFO) -  
serijski barvni film (Lj) -  18.45 
Edvard Kardelj o osnovnih vzrokih 
in smereh ustavnih sprememb (Lj) -
19.45 Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 Kam in kako na oddih (Lj) -
20.40 Četrtkovi razjed i (Lj) -
21.30 Tome Arsovski: Zahod na 
Jezersko deželo -  I. del (Lj) —
22.20 Stoji tam gori partizan (Lj) -
23.20 Poročila

Iz brežiške porodnišnice: Nada 
Kanatarevič iz Samobora -  dečka; 
Anica Jurman iz (Jor. Pirošice -  
deklico; Cvetka Zofič iz Cirnika -  
deklico; Majda Juratovec iz Brežine
-  Suzano; Ana Vidovič iz Osunje — 
Rajka; Marica Lackovič iz Molvic -  
Krunoslava; Milka Gajič iz 
Šentlenarta -  Gordano; Terezija 
Tomše in Krške vasi -  dečka; 
Amalija Vrtačnik iz Podgoqa -  
Franca; Silva Šeško iz Sevnice — 
POlono; EUzabeta Pacek iz Pristave
-  dečka; Marija Strgaršek iz Brežic
-  dečka; Zofija Cvetkovič iz 
Rakovca -  Lidijo; Erika Božičnik iz 
Reštanja -  deklico; Marica 
Vrbančič iz Bistraca -  maria; 
Ljubica Ivanuševič iz Jarušja -  
Etobrinka; Zdenka Tiller iz Brežic -  
dečka; Matilda Jankovič iz Malega 
Kamna -  deklico;

STANKO
ŠKALER
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Nato sta predstavnika meščanov 
povabila s seboj Ilijo in njegove sprem
ljevalce in jih v mestu pogostila.

Zvečer se je Ilija zaradi prijaznega 
sprejema v Krškem vrnil dobro razpo
ložen na Videm. Takrat je bila tam 
zbrana že vsa njegova vojska in se pri
pravljala k počitku.

„Dobro si odpočijte, prijatelji!", 
jim je zaželel in dodal: „Jutri nas čaka 
napore:: dan. Večina vas se bo morala 
prepeljati čez Savo in nato nadaljevati 
pohod proti Novemu mestu. Sam pa 
se z manjšo skupino odpravim ob Savi 
proti Radečam. “

Po tem slovesu je Ilija " svojim 
spremstvom odšel v župu ovo hišo, da 
Se je posvetoval s svojimi sodelavci. 
Poveljniki uporniških skupin.

Zjutraj naj b’ se ločili, zato so se 
irneli o marsičem pogovoriti in 
posvetovati. Sklenili so, da naj uporni
ke. ki bodo šli na Krško polje in proti

Novemu mestu, vodi Nikola Kupinič 
iz Susedgrada.

Skrbelo jih je, kako bo z njihovim 
pohodom po Dolenjski. Vedeli so, da 
bodo prišli v njihove vrste kmetje s 
Krškega polja in iz vasi okoli Kosta
njevice. To so jim obljubili že prejšnje 
leto, ko so hodili mednje nekateri 
kmetje iz Štajerske in Zagorja in jih 
pridobivali za upor. Dobili so tudi no
vice, da vre med kmeti okoli 
Šentjerneja in med podložniki pleter
skega samostana. Toda kako bi jih 
sprejeli kmetje okrog Novega mesta in 
kako bi se zadržali Uskoki iz gorjan
skih vasi, jim ni bilo znano.

Uskoki, hrvaško govoreči begunci 
pred Turki iz Bosne, so za svojo voja
ško službo na meji dobivali plačo od 
dežele. Njih tudi niso obremenjevali z 
davki in s tlako. Ali bodo teh odlo
čilnih dneh pripravljeni pomagati 
kmetom, ali bodo na strani plemstva

udarili proti upornikom? O teh vpra
šanjih je Ilija v no6i pred ločitvijo 
kmečke vojske razpravljal s svojimi 
poveljniki v županovi hiši na Vidmu.

Tedaj je od peči, kjer je poslušal 
pogovor, stopil k mizi Uskok Marko 
N  ožina in rekel Iliji: „Jaz sem pri vas 
že nekaj mesecev in dobro vem, kaj 
hočemo doseči z našo vstajo. Prav 
tako dobro pa poznam tudi svoje roja
ke. Že desetletja nas izkoriščajo za vo
jaško službo na meji. Vsako uro mora
mo biti pripravljeni na boj s Turki. 
Svoje glave nosimo naprodaj za plemi
ško gospodo, toda obljubljeno plačo 
za vojaško službo dobivamo od plem
stva zelo neredno, zadnje čase pa 
sploh ne. Moji rojaki so zato vedno 
bolj nezadovoljni in samo čakajo pri
ložnosti, da plemstvu obrnejo hrbet. 
Ta priložnost jim je dana sedaj z na
šim uporom in gotovo je ne bodo za
mudili.

Daj, Ilija, napiši jim pismo in v 
njem razloži, zakaj smo se uprli. Pova
bi jih, naj nam pomagajo v našem pra
vičnem boju. Prepričan sem, da bodo 
udarili z nami po gospodi. Zato se še 
nocoj kljub temi in snegu odpravim s 
pismom na pot v gorjanske vasi in po
vabim svoje rojake, naj pristopijo k 
našemu bratstvu. Jutri bo tvoja vojska 
lahko brez nevarnosti nadaljevala svoj 
pohod na Krško polje in proti Kosta
njevici. Uskoški poveljanik Jošt Thurn 
bo ostal sam brez vojakov. “

Ilija je imel rad tega zgovornega 
gorjanskega kmeta, ki mu je v mešani 
h r va š k o - s l o v en s k i  govorici  
dopovedoval, da bodo njegovi rojaki 
pomagali puntarjem. Dal je poklicati 
svojega i l̂sarja Krempčiča in mu razlo

žil, kako naj sestavi pismo za Uskoke.
Pozno ponoči je pisar končal svoje 

pisanje in ga nato prebral Iliji. Zgodaj 
zjutraj naslednjega dne je Uskok Noži- 
na že nosil Ilijevo pismo svojim roja
kom v Gorjance.

„Nemara se nam bodo ti pogumni 
vojaki pravoslavne vere res pridružili. 
Ce pa nam že ne bodo pomagali,'ko bi 
potem vsaj ne stopili v službo 
plemstva in udarili po nas, “ je premiš
ljal Ilija pri sebi, ko je odšel Nožina Ž 
njegovim pismom na pot.

Se preden se je dobro zdanilo, je 
bilo v Ilijevem taboru na Vidmu zelo 
živahno. Kmetje so še morali ločiti v 
dve skupini. Kakšnih dva tisoč mož 
naj bi se ta dan z brodom prepeljalo 
čez Savo, Ilija je obdržal pri sebi samo 
okoli 600 mož. Z  njimi je hotel 
nadaljevati pohod ob Savi proti Rade
čam.

V županovi hiši na Vidmu sta se 
Ilija in Nikola Kupinič, ki je prevzel 
poveljstvo nad skupino 2000 kmetov 
m  Kranjskem, še zadnjič posvetovala 
s svojimi poveljniki. Dogovorili so se, 
da se bodo med seboj obveščali o svo
jih nadaljnjih pohodih. Izbrali so tudi 
sle, ki naj bi prenašali novice od ene 
do druge skupine.

Ko so se poveljniki posvetovali, se 
je množica zbirala na savskem bregu, 
kjer jih je brod prevažal iz Vidma v 
Krško. I^evoz z edinim brodom je na
predoval le počasi, ker je precej na
rasla savska voda ovirala brodarju pri
stajanje ob bregovih.

Krški meščani so upornike prijatelj
sko sprejeli in jih pogostili. Tudi mož
je iz mestnega sveta in grajski oskrb
nik kmetom niso bili nenaklonjeni.

Trda pa je predla mitničarjem v me
stu. Že prvi kmetje, ki so. prišli v me
sto, so navalili na mitnico in razbili 
okna, vrata in peči. Mitničarji so ko
maj še pravočasno pobegnili.

Ija ne bi maščevanje kmetov šlo 
predaleč in ne bi morda prizadelo še 
mestnih prebivalcev, se je Ilija z Vid
ma prepeljal v Krško in pomiril naj
bolj razgrete puntarje.

Novica o tem, da so kmetje prišli 
čez Savo pri Krškem in tam pregnali 
mitničarje, se je takoj razvedela po va
seh in gradovih Krškega polja. Kmetje 
iz vasi so se večinoma kar sami napoti
li k puntarjem. Nekateri graščaki pa 
so bili tako prestrašeni, da so zbežali 
iz svojih gradov.

Opat kostanjeviškega samostana, 
Leonhard je dogodke pri Krškem še 
isti dan tako opisal v pismu svojemu 
oskrbniku: „Sporočam, da se je v 
okolici Krškega pri leskovškem gradu 
zbrala velika množica upornih kme
tov, ki se jim je vdalo mesto Krško. 
Uporniki so tamkajšnjim mitničarjem 
vse zaplenili, razbili peči in okna ter 
razdejali stene. Veliko zla in škode so 
povzročili tistim, ki se jim niso vdali.

Pred njimi je zbežal gospod Valva
sor iz leskovškega gradu in tudi gospa 
iz Kostanjevice je s svojim bornim 
imetjem ponoči zbežala. Uporniki se 
zdaj zadržujejo še pri Krškem, toda 
vsako uro jih s strahom pričakujemo v 
Kostanjevico. V naglici ne utegnem 
nadrobno opisovati vseh strahot, ki so 
jih počeli puntarji. “

Res so bili uporniki na slovenskih 
tleh v dneh 3. in 4. februarja na višku 
svoje vojaške moči.
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Samo za pušeljc
Ce je odbornica ženska, ji 

ne gre zameriti, če se v mno
go številnejši moški družbi v 
odbomiški klopi ne počuti 
preveč dobro. Včasih malce 
odveč, včasih podcenjevana, 
včasih pa kot vaza s cvetjem. 
Da bi bil splošen vtis lepši!

Povšetova Dragica je med 
58 odborniki črnomaljske 
skupščine ena izmed 6 za
stopnic ženskega spola. Sedi 
vedno med svojimi, Semiča
ni, ki imajo navadno zasesti 
sedeže zapovrstjo v tretji 
vrsti. Dalj .traja seja, bolj je 
poln pepelnik pred Dragico. 
Ker še nisem slišala, da bi se 
bila kdaj oglasila k razpravi, 
njena mandatna doba pa se 
že izteka, me je zanimalo, 
kaj vse se skriva za mirno in 
urejeno zunanjostjo te žen
ske.

„Po poklicu sem pred- 
delavka. V Iskri delam že ce
lih osemnajst let. V službo 
sem prišla manj kot šestnajst 
let stara, še otrok. P ^o  
orodje, ki sem ga dobila v 
roke, je bila lopata. Kopali 
smo namreč temelje za bara
ko. Včasih je bilo tako, da 
smo podjetje najprej postavi
li, potem šele v njem delali. 
Solana nisem, me je pa živ
ljenje marsičesa naučilo. “

-  Odbornikovo delo ni 
lahko: proračun, kmetijska 
in davčna politika, socialna 
služba itd. -  vse to ima v 
našem samoupravnem siste
mu določeno mesto in vsaka 
dejavnost nekaj svojevrstne
ga v načinu dela in financira
nja. Ste vse to že spočetka 
razumeli? Kako ste se znaš
li, ko se je bilo treba odloči
ti?

„ Vzačetku svojp odbomi- 
ške dobe nisem vedela skoro 
nič. Gradivo za seje sem bra
la natančno, večkrat tudi

kaj vprašala kolege iz podjet
ja. Precej časa je trajalo, da 
sem si ustvarila splošno sli
ko, kako na primer denar v 
proračun priteka in odteka. 
Lahko pa rečem, da nisem 
nikdar tja v dan dvignila ro
ke, ampak sem vedno poslu
šala zdravo pamet. Četudi se 
v podrobnosti ne spoznaš, se 
lahko odločiš, če gre za po
šteno in potrebno stvar.

Dobro vem, da tudi marsi
kateri. tovariš v občinski 
dvorani ne ve vsega. Narav
nost nujen bi bil za odborni
ke neke vrste tečaj. Ne bi 
škodilo, če bi tako šolanje 
organizirali tudi kasneje, ne 
samo v začetku odbomiške 
dobe. “

-  Zanima me, če se kot 
ženska, izvoljena od ljudst
va, počutite zapostavljeno 
med moškimi ali pa vas 
smatrajo kot pušeljc, bolj za
radi lepšega kot zaradi po
trebe?

„Da sem zapostavljena, ne 
bi mogla reči, kako pa smo 
ženske prišle v skupščino, 
tudi vemo. Nekaj jih je bilo 
potrebno izvoliti, potem so 
iz kolektivov, kjer je veliko 
žensk, predlagali kakšno to
varišico. Tako sem tudi jaz 
prišla na odbomiško listo."

-  V katerikoli dolenjski 
občinski skupščini štejemo 
ženske danes in pred leti, 
lahko vidimo, da so med 
moškimi odborniki čedalje 
bolj na redko posejane. De
lež žensk je izrazito manjši, 
medtem pa jih je vse več za
poslenih. Torej: ženske 
ustvarjajo, moški pa odloča
jo. Mar ni res?

Ni odgovorila, skomignila 
pa je z rameni in se na glas 
zasmejala. Prepričana sem, 
da mi je v mislih pritrdila.

RIA BAČ ER

V petek se je s svojim pnim  samostojnim nastopom predstavila novomeškim gimnazijcem folklorna 
skupina iz ^mnazije Ljubljana -  Vič. S slovenskimi narodninii plesi je navdušila mlade Novomeščane, 
ki bodo maja vrnili obisk s svojo dramsko skupino. (Foto: Z. Šeruga)

KMEČKA OHCET 73

Tisti dan, ko bo Ribnica Babilon
Toliko ljudi še n! bilo v Ribnici, kot jih pričakujejo za OHCET —  Pridejo 

tujci iz vseh krajev sveta —  Šotor za 2.000 ljudi

Slabo vreme ni zadržalo članov odbora KMEČKE OHCETI, da si 
ne bi skupaj z ribniškim odborom za ,J*revoz bale po ribniško“ 10. 
aprila ogledali, kje vse bo potekala prireditev.

V Ribnici se bo ceremonija začela 
v petek, 25. maja, ćb 12. uri s spre
vodom poročnih parov iz Kolodvor-

Novico o medvedu nam je spo
ročil Senovčan Franc Bučinel, 
pomočnik komandiija postaje 
milice v Krškem. Medvedjo sled 
si je ogledal na lastne oči. Vodi
la je po gozdu čez Ravni log 
nroti M ri'nim .^plnm

ske ulice pred grad,- kjer jih bodo 
pričakali polharji, lovci, gasilci in 
drugi. Pare bo pozdravil predsednik 
občinske skupščine, moški pevski 
zbor (ki mu je tudi zaupana priredi
tev „Prevoz bale po ribniško") pa 
bo zapel „Ribniško**. Tu bodo ženi
ne in neveste obdarili.

Glavna prireditev „Prevoz bale* 
se bo začela ob 16. uri. Bala bo 
spravljena v Hrovači, v hiši, kjer se 
je rodil znani jezikoslovec Stanislav 
škrabec. Po poti z balo proti Ribnici 
bo ob veliki lipi še „šranganje**, kjer 
bo moral ženin ali njegov namestnik 
odriniti za „najlepšo rožo** 50 goldi
narjev.

Torkov sestanek je pokazal, da bo 
prireditev spremljalo okoli 200 do
mačih in tujih novinarjev. Ze zdaj je 
prijavljenih 180. Seveda pa je že na
povedanih in še napovedujejo mno
go skupin turistov in vseh krajev sve
ta. Za hrano in pijačo bo preskrblje
no v vseh gostilnah, v Ribnici bodo 
postavili tudi šotor, pod katerim bo 
prostora za 2.000 ljudi.

V Ribnici se zelo resno orioravlia-

Medved na ReStanju
Njegova sled je preplašila Zakškovo živino

Srečanje z medvedom je 
Alojzu Bohorču v soboto, 14. 
aprila, vzelo sapo. Z mopedom 
se je peljal s Plešivca^k materi 
na Senovo. Pri Belem pesku je 
nenadoma zagledal kosmatinca, 
kako jo ubira po hosti navzgor. 
Svojim očem ni mogel veijeti,

SMRT POD 
TRAKTORJEM

16. aprila ob 16.30 se je smrtno 
ponesrečil 50-letni Jože Crnugelj iz 
Grabrovca 22 pri Methki. S traktor
jem je oral njivo v bližini vasi, ko je 
zaoral novo brazdo in je zapeljal na 
rob njive v breg, da bi obrnil, se je 
traktor prekucnil na kolovoz. Crnu
gelj je tako nesrečno padel pod vozi
lo, da je obležal tnrtev.

saj v teh krajih nikoli ni bilo ta
ko nevarnih zveri.

Medved je šel svojo pot, Bohorč 
pa skoraj brez sape naprej na Seno
vo. Kosmatmec jo je mahnil mimo 
domačije Jožeta Grabenskega. Lju
dem ni prišel več pred oči. Njegovo 
prisotnost pa je zaznala živina Fran
ca Zakška z Reštanja 63, ko je gnal 
napajat. Nenadoma se je vznemirila 
brez vidnega vzroka, en vol pa je ves 
prestrašen zbežal proti domu. Go
spodar ni vedel, kaj naj to pomeni. 
Postal je pozoren in kmalu je v sne
gu odkril sledove medvedjih šap.

Vest o medvedu na Reštanju se je 
kot blisk razširila po okolici. Do
mnevajo, da se je kosmatinec prite- 
pel v te kraje. Morda je to celo isti, 
ki je to zimo strašil po sevniški obči
ni na obeh straneh Save.

J. T.

jo na to veliko prireditev, saj se za
vedajo, da bo šel po vsem svetu o 
Ribnici dober ali pa slab glas, kakor 
se bodo pač odrezali. 
___________________________ J. P.

PRIVLAČNA  
„VESELA ŠOLA"

V soboto je bilo na osnovni šoli v 
Bršlinu občinsko tekmovanje pionir
jev iz novomeške občine v okviru 
tekmovanja Pionirskega lista — „Ve
sela šola**. Udeležba je bila izredna, 
saj je prišlo na preizkušnjo znanja 
kar 62 mladih vedežev. Mladi so po
kazali solidno znanje, kot zanimi
vost je vredno omeniti, da so se to 
krat bolje odrezala dekleta, saj je 
čast močndšega spola rešil le Denis 
Strbenc iz Šentjerneja.

Rezultati -  3. razred: 1. Ksenija 
Žmavec (Grm), 2. Neva Kosmina 
(Žbk.), 3. Daša Troha (N. m.) in 
Slavka Hudoklin ^Brš.). 4. razr.: 1. 
Olivera Staniša (Smih.), 2. Stanko 
Galič (M. peč), 3 . - 5 .  Greta Tom- 
Ijanovič (Br.), Daija Drevenšek 
(Žbk.), BojM Smid (Grm). 5. razr.: 
1. Denis Strbenc (Sent.), Smiljan 
Pavišič (N. m.), Franci Bartolj 
(Brš.). 6. razr.: 1. Antonija Kralj 
(Smarjeta), 2 . - 4 .  Barbara Močiv
nik (Sent.), Aleš Vesel (Brš.), Mateja 
Luzar (Skoc.). 7. razr.; 1. Cvetka 
Lajkovič (N. m.), 2. Stane Mihajlo- 
vič (Grm), 3. — 4. Peter Povše (Oto
čec) in Marinka Kumar (Žbk.), 8. 
razr.: 1. Branka Šmalc (M. peč), 2. 
Dragan Stankovič (Brš.), 3. — 4. 
Irena Rogelj (D. Topi.) in Stanislava 
Pižem (Žbk.). s. D.

SEVNICA: AMD VABI

Športna komisija sevniškega Av- 
to-moto društva se že pripravlja na 
tradicionalni prvomajsld izlet. Ker 
so bili lanski udeleženci tako zado
voljni s postrežbo v poreški Zeleni 

jlaguni, bodo tudi letos odšli tja. 
Odhod letošnje avtomobilske kolo
ne predvidevajo za 29. april, vrnili 
pa bi se na večer 1. maja. Na poti ne 
manjka prijetne zabave, milejših 
športnih merjenj sposobnosti vozni
kov in drugih zanimivosti, za kar bo 
tudi letos poskrbelo vodstvo prire
ditve. Za člane društva bo veljal 
50-odst. popust pri prehrani in pre
nočišču v hotelu.

Plavalni začetek
v Trbovljah in na Ravnah je bilo 

zimsko plavalno prvenstvo Slovenije 
za starejše in mlajše pionirje ter 
pionirke. Med starejšimi je bil Celu- 
lozar iz Krškega osmi (zmagala je 
Ljubljana), med mlajšimi pa v A ka
tegoriji peti in v B šesti. Zmagala je 
ekipa Fužinarja -  v obeh konkuren
cah.

Med starejšimi pionirji je bil Ni 
količ tretji na 100 m kravl. Med 
mlajšimi pionirkami A kategorije je 
Škafarjeva zmagala na 50 m delfin 
in se uvrstila na drugo mesto na 
50 m mešano. Pri pionirjih B kate
gorije je bil na 50 m prsno Škrabelj 
drugi, pri pionirjih A kategorije pa 
Nikolič tretji na 50 m hrbtno.

SMUČARJI!

Smučarsko društvo Rog vabi vse 
svoje člane in ljubitelje smučanja na 
redni letni občni zbor, ki bo v to 
rek, 24. aprila, v mali dvorani doma 
JLA v Novem mestu.

OBVESTILO

6. maja 1973 bo v Vidmu ob 
Ščavnici proslava obletnic kmeč
kih uporov. S prispevki članov 
Zveze komunistične mladine» 
društev kmečkih fantov in de
klet, Njive in Brazde so v tem 
kraju že pred drugo svetovno 
vojno zgradili Gubčev dom in ga 
odprli ob udeležbi delegacij iz 
vseh krajev Slovenije dne 30. ju 
lija 1939. ■

Podobno množično srečanje 
naj bi bilo v Vidmu ob Ščavnici 
tudi 6. maja letos, zato prosimo, 
da se podpisniku prijavijo čim- 
prej tisti, ki so pripravljeni orga
nizirati v svojem kraju udeležen
ce za to srečanje in skupno pro
slavo obletnic kmečkih uporov.

Odbor za proslavo 
obletnic kmečkih uporov 

Gornja Radgona

Spreminjali so se časi, pa
dale so kraljevine, ustvarili 
smo novo državo. A glej ga 
zlomka — v naši republiki ni
mamo risov, vse socialistične 
države jih že imajo, mi pa ne. 
In tako se je po 73. letih ure
sničila stara želja. Dobili smo 
rise, čistokrvne, uvožene, 
morda celo z rodovnikom, v 
spolnem razmeiju 1:1.

A glej ga zlomka! Želje de
dov niso tudi želje vseh vnu
kov! Našli so se takšni, da ne 
rečem protisocialistični ele
menti, ki so začeli nergati zo
per naselitev teh lepih velikih 
muc, skrivajoč svoje sovraštvo 
pod krinko zaskrbljenosti za 
ljudstvo. Tovariši, naša dolž
nost je, da ne nasedemo lažem 
teh elementov, da je ris res 
zver, saj so lovci obširno in

ZAPOSLIMO RISE
preprosto ljudstvu lahko 
umljivo razložili, da je ris res 
zver, toda glavna hrana so mu 
predvsem polhi, zajci, bolne 
sme in podobna divjad, bolne 
ali bolehne živali. Rastlinske 
hrane ne uživa, človeka se pa 
raje izogne, pa čeprav ima 
le-ta tudi nekaj živalskega v 
sebi. Zaradi takšne prehrane 
opravlja naravno odbiro med 
živalmi in tako skrbi za re
snično zdrav zarod.

Zaradi takšne koristnosti 
smo vzljubili te lepe muce.

Popolnoma vami smo lahko 
zastran njih. Gobe bodo še na
prej lepo rastle. Ris vendar ne 
mara gob! Za bolehnega go
barja pa ne jamčim. Tudi za 
polharja ne. Zato naj hodijo y 
gozd le zdravi ljudje, da bi ne 
bilo selekcije . . .

Ideja mi je šinila v glavo! 
Zakaj ne bi rise zaposlili v 
zdravstvu, namesto da se poti- 
kajo po gozdovih. V veliki 
meri bi odpravili naše gospo
darske probleme. Rešitev je 
tako enostavna; le kletko z 
risom bi postavili pri vhodu v

čakalnico, zraven nje pa bol
niško sestro.

Prišel bi bolnik. Ris, ki zna 
tako dobro odbirati zdravo od 
bolnega, bi nanj zarenčal, za
pihal in iztegnil svoje kremp
lje. Sestra bi prišleka mimo 
vpisala v knjigo za pregled. 
Prišel bi drugi bolnik, ris se 
niti zmenil ne bi zanj, ali pa bi 
celo pomahal s svojim krat
kim repkom, in tega bi sestra 
upravičeno napodila, saj je 
zdrav in potemtakem hoče s 
svojo namišljeno boleznijo 
spodkopavati našo dmžbo, 
neupravičeno izkoriščati pra
vice socialnega zavarovanja in 
tako še bolj otežiti naš že ta
ko težak gospodarski položaj.

Res, vključimo rise v naš 
stabilizacijski program!

DURAKOV T0MA2

•.»fr

Na fotografiji z leve proti desni: velemojster Aleksej Suetin, sodnik 
Lado Hren, direktor tumiija Bogdan Fajon, Viiiko Rakovič in 
vrhovni sodnik tumiija velemojster Vasja Pirc. (Foto: F. Brus)

Iz Kočevja odeje za šahiste
Nagrada TEKSTILANE udeležencem Vidmarjeve

ga memoriala

Kolektiv kočevske TEKSTILA
NE, ki z zanimanjem spremlja vse 
šahovske'dogodke, jc sklenil, da bo 
na poseben način poskrbel za poča
stitev največje slovenske šahovske 
prireditve; II. mednarodnega turnir
ja za memorial dr. Milana Vidmarja 
v Ljubljani. V ta namen so tehniki 
in delavci TEKSTILANE izdelali po
sebne odeje z vtkanimi šahovskimi 
simboli, ki naj ohranijo udeležen
cem turnirja spomin na ta dogodek 
in na Slovenijo.

V četrtek, 12. aprila, je predse
dnik delavskega sveta TEKSTILA
NE Vinko Rakovič predal vsem ude

ležencem tega turnirja „šahovske** 
odeje.

NESREČNI PADEC

Nenavadna nesreča se je pripetiL, 
16. aprila popoldne v Pristavi pri, 
Šentjerneju. Franc Junc s Pristave je 
čez v ^  peljal traktor, na katerega jej 
bil pripet voz, na katerem je sedela^ 
70-letna Alojzija Matko. Ko je Junci 
s traktorjem zavil, je Matkova omah-'i 
nila in padla z voza na tla. Pri tem se 
je tako poškodovala, da so jo hudo 
ranjeno odpeljali v bolnišnico.


