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TREBNJE -  Danes bodo 
člani občinske konference ZK 
ocenili predkongresno aktivnost 
in organiziranost v občini, izvo
lili bodo delegate za 10. kongres 
ZKJ in 7. kongres ZKS ter 
obravnavali listo kandidatov za 
delegate družbenopolitičnega 
zbora občinske skupščine.

SEVNICA -  Danes bodo na 
občnem zboru občinske organi
zacije Zveze sindikatov izvolili 
organe, med drugim bodo pode
lili tudi priznanja članom sveta v 
pretekli mandatni dobi.

NOVO MESTO -  Danes bo 
obiskala inštitut tovarne Krka v 
Ločni uradna delegacija Sovjet
ske zveze s prvim namestnikom 
ministra za zdravstvo na čelu.

RIBNICA -  Danes bo občin
ska skupščina obravnavala vlogo 
Ivana Miheliča iz Sodražice 142, 
naj bi mu vrnili ali prodali po 
vojni zaplenjene nepremičnine.

KOČEVJE -  Danes bo svet 
za izobraževanje razpravljal o 
razvoju in organiziranju srednjih 
šol na območju občine Kočevje 
in Ribnica.

METLIKA -  Na današnji seji 
bodo člani občinske konference 
ZKS spregovorili o izhodiščih za 
letošnjo splošno in skupno pora
bo, o akcijskem programu kon
ference, izvolili pa bodo tudi 
delegate za republiški in zvezni 
kongres ZKJ.

ČRNOMELJ -  Razen o akcij
skem programu komunistov v 
občini, bodo člani črnomaljske 
občinske konference ZKS na 
jutrišnji seji spregovorili tudi o 
politični oceni razmer v 
„Beltu“ , ki ga je pripravil občin
ski komite ZK.

ČRNOMELJ -  Na sobotni 
seji bodo člani občinskega sindi
kalnega sveta ocenili svoje dose
danje delo, razglasili 
novoizvoljene delegate občin
skega sindikalnega sveta, podelili 
pa bodo tudi nagrade najboljšim 
športnikom, ki so nastopali lani 
na sindikalnih tekmovanjih.

zborovanju ob sprejemu nove zvezne ustave. O pomenu sprejetja ustave je govoril sekretar osnovne organizacije ZK Stane Gorinšek. Z 
enominutnim molkom pa so prisotni počastili spomin na žužemberške skojevce, ki so jih domači izdajalci pobili tik pred osvoboditvijo.

(Foto: S. Dokl)

Zakon naj zagotavlja varnost .atomske*!
Brežice: komisija za varstvo okolja meni, da je za graditev elektrarne nujen republiški predpis

Pozdrav
ustavi

21. februaija je 
„odpotoval44 iz Novega me
sta v Beograd — v dvorano, 
kjer je zvezna skupščina 
sprejemala ustavo, telegram 
s takole vsebino:

„Odborniki občinske sku
pščine v Novem mestu, zbra
ni na seji, pozorno spremlja
mo vaše delo. Ponosni smo, 
da smo del delavskega razre
da, delovnih ljudi in obča
nov Jugoslavije, ki ustva- 
ijamo socialistične samo
upravne odnose in uresniču
jemo želje delavskega 
razreda vsega sveta, osvobo
ditev dela in človeka. Za 
nas, za jugoslovanski delav
ski razred, za jugoslovansko 
socialistično družbo ni več 
korakov nazaj. Nova ustava, 
ki jo dančs sprejemate, je 
zagotovilo narodnostnega in 
socialnega razvoja naše dru
žbe. Tudi naše delo naj pri
speva k temu cilju.“

Komisija za varstvo okolja pri občinski konferenci SZDL v Bre
žicah se obrača na skupnost za varstvo okolja Slovenije z vlogo, v 
kateri oživlja lanski predlog občinske skupščine za sprejem zakona 
o gradnji jedrske elektrarne v Krškem. Resje, da so pogodbe zanjo 
že podpisane, da roki za dobavo opreme tečejo, s tem pa ni rečeno, 
da takšno zagotovilo Posavju ni potrebno.

Prof. Miro Kugler, predsednik 
komisije za yarstvo okolja v Breži-

sklenili s predlogom po sodelovanju 
sveta za varstvo okolja pri nastajanju 
ustreznih zakonskih predpisov na 
tem področju. Ugotovili so, da je 
potrebno skupno delo tudi pri izbiri 
lokacije za bodoče jedrske elektrar
ne.

Pobudo brežiške občinske skup
ščine za izoblikovanje republiškega 
predpisa je lani prevzela komisija za 
varstvo okolja pri skupščini SRS. V 
Brežicah še nimajo podatkov o tem, 
koliko je uspela pri svojih prizadeva
njih, zato bo občinska skupščina 
zaprosila za nojasnilo.

V NEDELJO NA OTOČCU 
TURISTIČNA PRIZNANJA

Na četrtem občnem zboru Do
lenjske turistične zveze, ki ga je skli
cal predsednik Marko Ivanetič za 
nedeljo, 3. marca, v garni hotelu na 
Otočcu, bodo sklepali o zaključnih 
računih za leta 1967 -  1973, spreje
li nova pravila zveze, podelili turi- 

anja 
5jeli

načrt za leto 1974.

DBH
stična priznanja, izvolili novo vod
stvo in sprejeli delovni in denarni

NOVO STO
JE VAŠA BANKA

1651 novih naročnikov
V 13. tednu naše akcije: še 84 novih naročnikov! Is

krena hvala vsem poštnim dostavljačem, drugim sodelav
cem in seveda tudi Cvetu Križu, ki seje posebno zavzel za 
pridobivanje novih bralcev na Kočevskem. V tem tednu 
smo predvsem po njegovi zaslugi dobili v občini Kočevje 
kar 49 novih naročnikov. Pregled nam pove, da smo do
slej povečali število naročnikov po posameznih občinah 
takole:

V brežiški občini 131 novih naročnikov, v črnomaljski 
53, v kočevski 226, v krški 172, v metliški 38, v novome
ški 351, v ribniški 50, v sevniški 277 in v trebanjski obči
ni 105 novih naročnikov. Hkrati se je iz raznih pošt v a
Sloveniji in SFRJ v tem času naročilo na Dolenjski list %
173 novih naročnikov, iz tujine pa 75.

V naše vrste vabimo danes nove prijatelje domačega ^
glasila Socialistične zveze -  predstavljamo se jim.z brez- ^
plačnim dokaznim izvodom in še posebej sporočamo:

|
Za nove naročnike j
DO KONCA MARCA 1974

BREZPLAČNO! !
Uredniški odbor in uprava Dolenjskega lista vabita v vrste 
novih naročnikov vse tiste prebivalce v 9 občinah našega 
Področja, ki domačega tednika Še ne poznajo ali ne dobi
vajo na svoj naslov. Da bi jim omogočili spoznati naš list, 
se jim bomo do konca marca 1974 predstavljali vsak te
den z brezplačnim izvodom. Pogoj za to je : naročilo na 
Dolenjski list pri vašem pismonoši ali dopisnica, ki jo 
PoSjite naši upravi.

|
Naročilnico za vas ima vaš pismonoša

UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA t
, ^
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cah, in Ivan Zivič sta člane komisije 
na seji 22. t. m. seznanila z vsebino 
sestanka Zveznega sveta za varstvo 
človekovega okolja. Sestanek je bil v

Zagrebu 11. februarja. (Več o njem 
na tretji strani pod naslovom „Dve 
neznanki44).

Na pojasnila strokovnjakov o 
delovanju bodoče jedrske elektrarne 
so znanstveniki, ki so zastopali svet 
za varstvo človekovega okolja, pove
dali svoje mnenje, spoznanja in 
pomisleke. V triurnem razgovoru so 
izluščili nekaj pomembnih dejstev. 
Ugotovili so, da naša država še nima 
prav nič izoblikovane zakonodaje, 
kar zadeva umetno sevanje jedrskih 
objektov. Naslednje- dejstvo je, da 
nimamo državnega načrta in dogo
vora za določanje stavbnega prosto
ra in vrstnega reda jedrskih elektra-' 
m. V razpravi so mnogi diskutanti 
opozorili na vprašanje v zvezi š hla
jenjem reaktorja. To v Krškem pri 
meru ni rešeno,»ugotovljeno pa je, 
da je v Savi 60 do 100 dni v letu 
premalo vode za hlajenje. Sc bolj 
zapleteno je odlaganje nevarnih ra
dioaktivnih odpadkov, ki prav tako 
ni urejeno.

Zagrebški sestanek so udeleženci

JUTRI VOLITVE DELEGATOV 
ZA PARTIJSKE KONGRESE

V Novem mestu bodo jutri na 
drugi seji občinske konference ZK 
izvolili delegate za deseti kongres 
ZKJ in sedmi kongres ZKS, sprejeli 
akcijski načrt konference in sprejeli 
statutarni sklep o delegiranju delega
tov v družbenopolitični zbor občin
ske skupščine.

OGENJ PRI 
SIROMAKU

24. februarja zvečer je začelo 
goreti v kletnem stanovanju 
79-letne Marije Bole na Ločki 
cesti v Črnomlju. Čudnega ni 
nič, ker v „stanovanju11 Boletove 
ni elektrike. Ženska si je svetila 
tako, da je kurila papir, prostor 
pa je ogrevala s štedilnikom. Zra
ven je bilo ležišče, ki se je vnelo. 
Boletova stanuje v napol poru
šeni hiši. Ta ogenj je sicer naredil 
za samo 1.000 din škode, je pa 
javnosti razkril, v kakšnih razme
rah je oškodovanka stanovala, 
takorekoč sredi mesta.

Komisija za varstvo okolja pri 
občinski konferenci SZDL Brežice 
je prav zaradi prej omenjenih dejstev 
sklenila vztrajati pri zahtevi po spre
jetju zakona. Ta zagotavlja pp nje
nem mnenju prebivalstvu Posavja 
večjo varnost, kot samo zagotovila 
investitorjev in izdelovalcev jedrske 
opreme.

J. TEPPEY

'M m
Do konca tedna bodo naši 

kraji pod vplivom hladnega 
zraka. Nadaljevalo se bo 
hladno vreme, občasno pa 
bo vmes še rahlo snežilo.

Letošnjo Kajuhovo nagrado -  to nagrado podeljuje vsako leto zalo
žba BOREC — sta dobila predvojna gozdna delavca, kasnejša parti
zana, danes pa pisca knjig Tone Ožbolt in Matevž Hace .

Kajuhova nagrada Hacetu in Ožboltu
Ob 30-letnici smrti pesnika Kajuha

Letos ni bila podeljena prva 
Kajuhova nagrada, pač pa druga 
in tretja, ki sta jo dobila Matevž 
Hace za romansirane spomine 
„Prijatelji in znanci*4 ter Tone 
Ožbolt za svoje delo „Dežela 
Petra Klepca44. Knjigi še nista 
izšli. Razen tega sta dobila na
grado za oblikovanje knjig Met
ka Krašovec in Vladimir Lako
vič, za mladinsko ilustracijo pa 
Jelka Reichman.

Matevž Hace je bil komisar slovite 
XIV. divizije, torej Kajuhov sodob

nik in soborec, tovariš v orožju in 
ustvarjanju. Pisateljevati je začel po 
vojni. Doslej je izšlo že 15 njegovih 
knjig, dve pa sta pripravljeni za tisk. 
Nagrado je dobil za zadnjo, sedem
najsto, v kateri opisuje čas okoli leta 
1936, ko so se kmečki sinovi pod 
Snežnikom in drugod začeli otresati 
klerikalnih voditeljev.

Tone Ožbolt je dobil nagrado za 
svojo drugo* knjigo „Dežela Petra 
Klepca14. V njej je stvarno, brez 
črno-belega barvanja opisal veliko 
junaštvo in tragiko posameznikov, 
vasi, enot in vse dežele Petra Klepca, 
se pravi njegove rodne Čabranske

doline. Iz knjige se čuti, da jo je 
pisal z ljubeznijo in občutkom dolga 
do ljudi, ki so veliko žrtvovali za 
NOB, ki so ostali danes pozabljeni 
in bi pozabljeni tudi ostali, če jih ne 
bi opisal prav on.

Podelitev letošnjih Kajuhovih 
nagrad je bila še posebno svečana 
zato, ker je založba Borec hkrati 
proslavila 15-letnico svojega zelo 
uspešnega dela, hkrati pa je na dan 
podelitve nagrad minevalo 30 let od 
smrti pesnika Kajuha. (Pripis: na 
osmi strani objavljamo Ožboltov 
zapis iz NOB „Groza na Vršiču*1)

V četrtek, 21. februaija, so učenci vseh osmih razredov osnovne 
šole Kočevje pri televizijskem sprejemniku sledili svečanostim v 
zvezni skupščini ob sprejemu nove ustave SFRJ.

(Foto: F. Brus)

Mokronoška „bosa noga44 je spet postala simbol pustne zaoave, 
veselih maškar in „resnega44 reševanja tudi najbolj resnih proble
mov. Kako je bilo s pustom na Dolenjskem, poročamo na 7. strani. 
(Foto: Železnik)



tedenski
mozaik

Znani ameriški pisatelj James 
Jones se je odločil, da bo po 16 
letih zapustil Pariz in se vrnil v 
Združene države Amerike. Tu 
bo na mednarodni univerzi v 
Floridi poučeval pisateljevanje. 
James Jones je avtor uspešnih 
knjig, med katerimi je najbolj 
znana „Od tu do večnosti". . .  
Obrtništvo na stara leta . . .

Medtem pa, če za trenutek 
ostanemo še pri umetnosti, pri
pravlja 16-letna Caroline Ken- 
nedy, hči pokojnega predsed
nika Kennedyja, razstavo fo to 
grafij. Fotografije so njeno 
delo, posnela pa jih je v zadnjih 
treh letih. Med drugim ima 
menda najpopolnejšo zbirko fo 
tografij Kennedyjeve družine na 
svetu. Družino je fotografirala 
več kot 6000-krat. Izmed te 
množice posnetkov je izbrala 
500, ki jih bo razstavila. Raz
stavo bodo odprli v New Yorku 
sredi marca. . .  Postranski za
služek za mlado milijonarko. . .

Tačas pa ima ministrski pred
sednik Malte Dom M intoff dru
gačne skrbi: trenutno je še v 
bolnišnici, kjer bo ostal menda 
še do konca tedna. Razlog: 
predsednik je padel minuli pe
tek s konja in si pri tem precej 
hudo poškodoval glavo. To se je 
zgodilo med kratkimi počitni
cami v Delimaru na južni obali 
M alte. . .  Očitno je lažje sedeti 
na predsedniškem stolčku kot 
na konjskem hrbtu . . .

Medtem pa še vedno ni znana 
usoda upokojenega polkovnika 
ameriške vojske, 48-letnega 
Thomasa Gatoha, ki očitno ni 
uspel v svojem poskusu, da bi 
preletel Atlantski ocean v ba
lonu. Zadnja sled za pogumnim 
letalcem se je izgubila minuli 
petek, ko je bil menda samo ne
kaj sto kilometrov oddaljen od 
afriške zahodne obale. Prvotni 
načrt je predvideval, da bo Tho
mas Gatch preletel Atlantski 
ocean iz Amerike v Španijo ali 
južno Francijo, toda močni ve
trovi so ga pognali globlje na 
jug, proti Afriki. Menijo, da se 
je pokvarila naprava za uravna
vanje višine, nakar je gondola, 
obešena na 16 večjih in manjših 
balonov, verjetno strmoglavila v 
morje. To bi bil prvi poskus 
preleta Atlantika v balonu. . .  
Vsak pohod v neznano ima svo
jo ceno . . .

Vzpodbuditi storilnost
Ob 130 dolarjih mesečnega zaslužka ne moremo 

pričakovati svetovnih uspehov v storilnosti

„Letos se bomo morali odpovedati marsičemu, nikakor pa ne 
dohodkom, ustvarjenim z večjim in produktivnejšim delom.** Tako 
je naglasil ob načrtu protiinflacijske akcije predsednik Zveznega 
izvršnega sveta Djemal Bjedić. Res je nujno, da dosledneje upošte
vamo, da gospodarski napredek mora v večji meri temeljiti na hi
trejši rasti storilnosti dela in da imajo delavci pravico do vzpodbud- 
nejšega deleža sadov svojega dela v obliki osebnih dohodkov.

To nam nazorno potrjujejo 
naslednji podatki o rasti storil
nosti dela in realnih osebnih do
hodkov v zadnjih devetih letih: 
Leta 1965 je storilnost delana- 
rastla za 2,3 odst. stvarni osebni 
dohodki pa za 5 odst. V nasled
njih letih sta obe kategoriji na
raščali (ali nazadovali) takole: 
1966 za 8,8 in 12%: 1967 za

TELEGRAMI

LONDON -  Kakor so pokazale 
ankete pred volitvami v Veliki Brita
niji, so konservativci in laburisti na 
istem -  liberalna stranka pa postaja 
spet popularna.

AMAN -  Ministrstvo za informa
cije jordanske vlade je sporočilo, da 
je kralj Husein reorganiziral glavno 
poveljstvo jordanskih oboroženih 
sil. Ta reorganizacija je neposredno 
povezana z uporom, ki je izbruhnil v 
neki vojaški enoti jordanske vojske 
pred tremi tedni. Husein je zamenjal 
dva pomočnika šefa jordanskega ge
neralnega štaba.

RIM -  13 milijonov italijanskih 
delavcev bo v sredo s štiriurno stav
ko -  v Rimu pa se bo življenje za
ustavilo za celih 24 ur — opozorilo 
vlado levega centra ter italijansko 
javnost na položaj, ki je vse manj 
zavidljiv, še zlasti potem, ko je v 
državi znova prišlo do podražitev 
najosnovnejših živil in najpotrebnej
ših dobrin.

3.5 in 7 %; 1968 za 5,3 in 5 %; 
1969 za 6,2 in 6 %; 1970 za 4,5 
in 6% ; 1971 za 4,9 in 5%; 
1972 za 1,1 in 0% ; lani pa so 
ob dvigu storilnosti za 1,9 % 
realni osebni dohodki v Jugosla
viji celo upadli -  za 3,9 odstot
kov.

Kratek povzetek številčnih 
pokazateljev bi bil naslednji: v 
celotnem prikazanem obdobju 
so realni osebni dohodki na
raščali povprečno letno za
4.5 ■%, storilnost dela, meijena z 
družbenim proizvodom na de
lavca v družbenem sektorju go
spodarstva, izkazana v stalnih 
cenah, pa se je letno dvignila v 
povprečju za 4,2 %. Na prvi po
gled nam povprečje pove, da so 
osebni odhodki le nekoliko pre
hitevali produktivnost in da sta 
prav lansko in predlansko leto 
pripomogli, da razlika ni bila še 
večja. Vendar povprečje je po
vprečje. Pravilnejša je ugoto
vitev, da smo od 1965 do 1967 
leta z osebnimi dohodki ne
upravičeno prehitevali storil
nost, da je bilo njuno gibanje 
dokaj vsklajenov obdobju 1968 
do 1971, da pa sta zaostajanje 
realnih osebnih dohodkov v

m m m

im  :>*

OSLO — Znani sovjetski pisatelj in Nobelov nagrajenec Aleksander Solženicin, ki so ga sovjetske 
oblasti izgnale, se bo po vsej verjetnosti naselil na Norve&em. Po krajšem bivanju v Zvezni republiki 
Nemčiji in Švici je dopotoval v Oslo, kjer gaje sprejel norveški slikar Victor Sparre (na sliki z rožami; 
Solženicin je levo od njega, posnet v trenutku ko pozdravlja z roko). Ni še znano kdaj bo iz Sovjetske 
zveze dopotovala tudi njegova žena z dvema otrokoma. (Telefoto: UPI)

(Iz zadnjega PAVLIHE)

-  Drugače je vse v redu, le sliko bo treba zamenjati!

letu 1972 in njihov padec v letu 
1973 m očno vezana z naglim 
usihanjem rasti storilnosti dela.

Kaj je tu vzrok in kaj posle
dica bi težko natančno ocenili. 
Vendar ne moremo mimo dej
stva, da ob nizkih realnih oseb
nih dohodkih storilnost dela ne 
napreduje in da bomo morali v 
samoupravnih sporazumih o 
usmerjanju in delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov dati 
ustreznejše mesto materialni 
vzpodbudi za višjo produktiv
nost. Ne moremo pričakovati 
ob 130 dolaijih mesečnih pre
jemkov priučenega delavca sve
tovne rezultate v delovni storil
nost. Ne moremo v nedogled 
terjati od vodilnih ljudi in orga
nizatorjev proizvodnje, da bodo 
za 300 do 400 dolarjev na me
sec v vseh primerih ves svoj čas 
posvetili samo podjetju, saj že 
tako njihovi prizadevnosti bo
truje bolj poštena zavzetost kot 
denarna vzpodbuda.

Dejstvo je,, da moramo tudi z 
vzpodbudnejšim nagrajevanjem 
prispevati k rasti produktiv
nosti. Ne zavzemamo se za glo
balne spremembe v delitvi na
cionalnega dohodka v korist 
osebnih dohodkov in na škodo 
akumulativnosti gospodarstva. 
Dovolj bo, če bomo doslednjeje 
spoštovali dejstvo, da večji na
pori in produktivnejše delo mo
rajo biti nagrajeni, nesposob
nost in komodnost pa ne smeta 
biti družbeno zaščitena.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Prejšnji četrtek je bil za vso Jugoslavijo, obdobju že večkrat poudarjali, pa vendar jih polni ureditvi, je univerzalno načelo vsega 
za vse naše delovne ljudi in občane posebno tokrat nanizajmo vsaj v nekaterih bistvenih našega političnega sistema. Ta sistem zago- 
slavnosten dan. Na slavnostni dopoldanski obrisih: tavlja samoupravno organiziranost delav-
seji zbora narodov in drugih skupščinskih Nova ustava SFRJ predstavlja organsko skemu razredu, zagotavlja vsem delovnim 
teles v zvezni skupščini je bila ta dan raz- nadaljevanje dosedanjih revolucionarnih ljudem neposredno možnost pri upravljanju 
glašena nova ustava SFRJ — najvišji zakon sprememb v naši družbi. Temeljna vsebina te in odločanju ne samo o stvareh njihovega 
države, ki je najzgovornejši izraz teženj vseh ustave je izpopolnjevanje družbenopolitič- ožjega okolja, marveč tudi o zadevah vse 
naših narodov in narodnosti ter največji nega sistema, ki naj omogoči delovnim lju- družbe -  s čimer delegatski sistem prepre- 
korak k nadaljnjemu uspešnemu razvoju dem, da bodo lahko zares v celoti ob vlado- čuje kakršnokoli politično odtujevanje v 
socialističnih samoupravnih odnosov. Tako vali proces družbene reprodukcije in da naši samoupravni družbi, 
se je končala petletna dejavnost tega sklica bodo organizirano ter kar najbolj neposred- Tako, naj poudarimo, se dosedanjim 
našega najvišjega predstavniškega organa, no sodelovali pri opravlianiu funkcij oblasti zgodovinskim mejnikom v graditvi naše

socialistične federativne skupnosti — kot sozvezne skupščine.
Odlok o razglasitvi nove zvezne ustave je 

prebral predsednik zbora narodov zvezne 
skupščine Mika Špiljak, ki je v svojem slav
nostnem nagovoru poudaril, da s sedanjim 
sprejetjem sklepa o razglasitvi nove ustave 
SFRJ končujemo triletni proces reforme 
našega celotnega ustavnega sistema. S tem 
pravzaprav tudi končujemo proces ustavno
pravne graditve naše socialistične skupnosti, 
katere temelji so bili postavljeni že na zgodo
vinskem drugem zasedanju AVNOJ, ki je 
tedaj sprejel svoje znane sklepe.

V minuli javni razpravi o novi ustavi SFRJ 
-  in kot vemo, je bila ta razprava zares iz-

RAZGLAŠENA 
JE NOVA 

USTAVA SFRJ
in upravljanja z drugimi družbenimi zade
vami.

V političnem sistemu, postavi} 
novo ustavo, se pojavlja delovni človek ne

bili, zgodovinski sklepi drugega zasedanja 
AVNOJ, prva ustava iz leta 1946, ustavni 
zakon iz leta 1953 in zvezna ustava iz leta 
1963 — pridružuje še naša nova ustava, raz
glašena 21. februarja 1974.

Sredi tega tedna bomb tudi v republiki 
sprejeli novo ustavo Slovenije — nova repub
liška ustava bo sprejeta na slavnostnem za
sedanju teles slovenske skupščine ta četrtek.

Najbližja prihodnja naloga, ki nas sedaj čaka, so 
seveda volitve, izvirajoče iz novega delegatskega 
sistema, opredeljenega z novimi ustavnimi določili. 
Zakonodajna dejavnost je v tem smislu že pripra
vila celo vrsto ustteznih aktov, ki naj bodo vodilo 

enem  Z pri tej pomembni nalogi. Tako so delegati občin 
konec minulega tedna že obravnavah na zasedanju 
v republiški skupščini vrsto novih zakonskih pred
pisov v zvezi z novimi volitvami (te predpise bo 
republiška skupščina sprejemala brž po razglasitvi

črpna -  je bila uresničena množična udelež
ba delovnih ljudi in občanov, ki so dali svoj posredno kot temeljni subjekt tega sistema.
pomemben prispevek in plebiscitarno pod- Postavlja se kot nosilec, ki svobodno in ^________ ^_____  _̂______
poro temeljnim ustavnim rešitvam, zapisa- enakopravno odloča o svojih in skupnih in- nove republiške ustave) in sicer zakonski predlog o 
nim v novem ustavnem besedilu. Ni pre- teresih -  in sicer organizirano, združen z volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skup- 

tirane povedati, je poudaril MikaSpiljak da drugimi delavci v temeljni organizaciji zdru-
je  imela ta javna razprava zares vseljudski ženega dela, pa v krajevni skupnosti, v samo- i^onov — nadalje pa še več zakonov, ki se nanašajo 
značaj in da je predstavljala svojevrsten refe- upravni interesni skupnosti, občini, avto- na določitev volilnih okolišev, na določitev dele- 
rendum za novo ustavo naših narodov in na- nomni pokrajini, republiki in zvezi. gatskih mest po teh okoliših itd. Bližnje volitve
rodnosti. Delegatskisistem, ki se sedaj z naSo novo

Značilnosti nove ustave smo v minulem ustavno ureditvijo prvič pojavlja v svoji po- naša nova ustava.

tedenski zunanjepolitični pregled

V trenutku, ko se razmik 
med egiptovskimi in izraelskimi 
silami na sinajskem bojišču 
končuje in menijo, da bo kon
čan še pred rokom (5. marec), 
določenim s sporazumem na 
101. km, ostaja v središču po
zornosti svetovne javnosti polo
žaj na izraelsko-sirski fronti. To 
pozornost še toliko bolj barva 
dejstvo, da je včeraj znova pri
šel v Evropo ameriški državni 
sekretar za zunanje zadeve dr. 
Heniy Kissinger.

PODROBNOSTI: dr. K. očit
no ne prihaja praznih rok, zakaj 
to ni ne v njegovem stilu dela in 
ne v konceptu zunanjepolitične 
dejavnosti. Prihaja torej z ele
menti, ki javnosti sicer niso do 
potankosti znani, ki pa jih je 
mogoče slutiti spričo nekaterih 
dejstev.

Predvsem smo bili zadnjih 
deset dni priča izredno živahni 
diplomatski dejavnosti v ame
riški prestolnici, kjer sta se mu
dila zunanja ministra Saudske 
Arabije in Egipta. Manj znano 
je dejstvo, da je v teh pogovorih 
posredno sodeloval tudi izrael
ski veleposlanik v Združenih 
državah Amerike.

Splet teh pogovorov je kro
nal še razgovor Kissingeija s 
predsednikom Nixonom, za ka
terega menijo, da se je pred tem

C etoval s svojim sOgovomi- 
v Kremlju. Tako se je v ne

kem smislu zaključil krog pri
prav, ki se je vsaj glede golanske 
fronte najbrž začel že s četver
nim sestankom egiptovskega, si
rijskega, alžirskega ter saudiara- 
bijskega voditelja pred časom v 
Alžiru. Tu so najbrž sklenili, da 
privolijo v mirovna pogajanja 
tudi Sirijci -  čeprav seveda pod 
določenimi pogoji.

Te pogoje sta potem zunanja 
ministra Saudske Arabije in 
Egipta prenesla'v VVashingotnu 
ameriškemu zunanjemu mi
nistru Kissingeiju, ki prihaja se- 
daj oborožen z njimi na Bližnjidaj ob 
vzhod.

Prvi postanek (v Londonu) je 
samo postranskega pomena, za
kaj bistvo je treba pričakovati 
od Kissingeijeve pod šele po 
obiskih v Damasku, Kairu in 
Tel Avivu. Morda se bo celo po
novil znani cik-cak izpred nekaj 
tednov, ko je dr. Kissinger kar 
štirikrat letel iz Izraela v Egipt 
in nazaj ter pri tem odigral po
membno vlogo. Ta vloga je se
veda presegla zgolj kurirske 
posle, zakaj v sporazum med 
Egipčani in Izraelci je bilo ne
dvomno vtkanega tudi precej 
njegovega.

To je mogoče pričakovati 
tudi sedaj, pri čemer je treba 
ponoviti že prejšnji teden v tem 
okvint omenjene splošne

okvire, znotraj katerih je mo
goče iskati začetne mirovne 
uspehe na Golanu: Izraelci naj 
bi se vsaj delno umaknili z 
zasedenih sirskih ozemelj in pri 
tem osvobodili deset do pet
najst tisoč Sircev, ki živijo sedaj 
na zasedenem ozemlju, Sirija pa 
naj bi objavila seznam izraelskih 
vojnih ujetnikov. Vse to bi bil 
potem uvod v resnična poga
janja o razmiku enot med Sirci 
in Izraelci — slednje pa bi bilo 
zopet uvod v „prava** mirovna 
pogajanja v Ženevi, na katerih 
bi to pot sodelovala tudi Sirija. 
Ta država se, kot je znano, ni 
udeležila otvoritvenega kroga 
ženevskih pogajanj.

Kissinger 
znova na 
Bližnjem 
vzhodu

Koliko bo načrt uresničen, je 
težko reči, možno pa je pri
pomniti, da je sicer začetek 
dialoga med Sirci in Izraelci vi
deti dober, da pa vsekakor ne 
more veljati za dokončnega.

V njem namreč ni niti bese
dice o palestinskih vprašanjih, 
ki pa so vendarle bistven sestav
ni oel Bližnjega vzhoda in bi po
temtakem morala biti tudi bi
stven sestavni del slehernega 
miru na tem področju.

Bilo je sicer že rečeno, a ven
darle kaže zopet ponoviti: Bliž
nji vzhod namreč ne potrebuje 
miru, ki bi zgolj zadovoljeval in
terese drugih (na primer: veli
kih sil, ki bi očitno ne želele 
zaradi tega prid v medsebojne 
napete položaje v trenutku, ko 
se* nadaljuje zbliževanje med 
Moskvo in VVashingtonom), 
marveč predvsem mir, ki bo ve
ljal za tiste, ki tod živijo.

Ali rečeno drugače: Bližnji 
vzhod ne potrebuje sovietsko- 
ameriškega mini, ampak svoj 
lasten.

SYDNEY -  Največji avstralski 
sindikkat pristaniških delavcev se je 
pridružil tridnevnemu bojkotu vseh 
grških ladij, za katerega so sc odlo
čili avstralski sindikati mornarjev; 
tako protestirajo proti aretacijam 
več sindikalnih voditeljev v Grčiji.

MEXICO -  Mednarodno združe
nje letalskih prevoznikov, ki se je tu 
zbralo na rodnem letnem zasedanju, 
je sklenilo, da bodo 1. aprila po
dražili svoje cene za 7 odstotkov, 1. 
junija pa se za 5 odstotkov. V tem 
združenju je 113 letalskih družb iz 
80 držav.

HANOI -  Vlada DR Vietnama 
pripravlja popis prebivalstva, drugi 
po vrsti, odkar se je država osvobo
dila kolonialnega suženjstva.
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Zmagali bodo strokovni razlogi
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NATEČAJ DESIGN

Sekretariat za Design SPID -  
Yu (Zveza uporabnih umetnikov 
in designerjev Jugoslavije) bo 
ponovno razpisal mednarodni 
natečaj za oblikovanje industrij
skih izdelkov. Natečaj bo tretji 
pri nas. Kakšen odmev ima, pove 
podatek: drugega razpisa se je 
udeležilo 48 jugoslovanskih 
podjetij. Z dolenjskega obomčja 
je sodeloval Novoles iz Straže in 
obakrat dobil na svoje razpisne 
teme zanimive rešitve. Lani nate
čaj ni bil razpisan, letošnji , pod 
naslovom AS DESIGN 74 pa bo 
razpisan šele po temeljitih raz
iskavah in analizah potreb po 
oblikovanju.

Namen natečaja je dvigniti 
zavest po smotrnejšem načrtova
nju okolja in predmetov v njem, 
spodbuditi domačo kreativno, 
novatorsko in iznajditeljsko 
dejavnost in tako pripomoči k- 
višji kulturni ravni jugoslovan
skih industrijskih izdelkov in s 
tem k uspešnejšemu uveljavlja
nju na domačem in tujem trgu. 
__________ MARTA RACEClC,
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BREŽICE -  Na sobotni brežiški 
sejem prašičev so rejci pripeljali 706 
živali. Prodali so 552 prašičev v sta
rosti do treh mesecev po 28 do 29 
din kilogram žive teže in 23 praši
čev, starih nad tri mesece, po 18 
dinarjev kilogram žive teže.

NOVO MESTO -  Na novomeški 
sejem so v ponedeljek, 25. februarja, 
pripeljali rejci 364 prašičev, od kate
rih so jih prodali vsega skupaj 251. 
Cene prašičev, starih od 6 do 12 
tednov, so sc gibale med 550 in 670 
din, cene prašičev, starih od 3 do 6 
mesecev pa med 680 in 900 din za 
žival. Cene sc niso bistveno spreme
nile, kupci pa so bili kot običajno v 
glavnem iz sosednjih občin.

Viharjev opomin

Kmetijski kotiček
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Graditelji novega sevniškega mostu še vedno ni
majo dovoljenja za pričetek gradnje. Celjski 
INGRAD lahko le z manjšo skupino ureja bivalne 
barake in podobno na polju, kar bi, če bi bilo vse 
urejeno, lahko ,,stisnili“ na hitro. Bo most po
temtakem nared do novembra? (Foto: Železnik)

Četrto srečanje lutkovnih skupin Slovenije, ki je 
bilo od 21. do 24. februarja v Koče\ju,je lepo 
uspelo. Večina predstav je bila v Šeškovem do
mu. Najmlajši so tudi obakrat do zadnjega ko
tička napolnili dvorano v vzgojno-varstveni usta
novi. (Foto: F. Brus)
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O nedavnem viharnem 
februarskem popoldnevu je 
poročal Dolenjski list: med 
tuljenjem vetra je nenadoma 
zaslišala rezko pokanje. 
Nagonsko je stekla iz hiše 
ter si s tem rešila življenje. 
Hotela je odvezati živino, 
toda bilo je že prepozno. 
Lahko je samo še nemočno 
opazovala, kako se njen dom 
ruši. ..

Bilo je prepozno ne le za 
reševanje živine iz podirajo
če se stavbe, temveč za že 
tako skromno premoženje 
nasploh. Močan veter je 
zrušil Mežnarjevo domačijo
v Brezovici pri Stopičah, 
možje od zavarovalnice pa 
so ugotovili enako kot že 
tolikokrat doslej: reven dom 
je bil zavarovan le za simbo
lično vsoto, vsega 10.000 
dinarjev.

„Prav značilno je," je 
dejal direktor novomeške 
poslovne enote zavarovalni
ce Sava Roman Kržan ob tej 
priložnosti, da zlasti starejši 
ljudje, ki živijo na kmetijah, 
zelo malo ali skorajda ne 
zavarujejo svojega premože
nja, zaupajo ga , božjim ro
kam ’. Čisto drugače je, ča se 
ljudje zaposlijo. Ne le, da 
imajo več denarja za zavaro
vanje, tudi sicer gledajo z 
drugačnimi očmi na zaščito 
svojega premoženja. Znači
len primer je Vinica, kjer je 
novi Novoteksov obrat po
vsem spremenil zavarovalno 
politiko na tem območju. “ 

Te besede naj ne bi izzve
nele v reklamo za zavaro
valnico, četudi so brez zadr
žkov lahko tudi to. Zavaro
valno načelo „ Vsi za enega, 
eden za vse“ je v svojem 
bistvu humano kot le malo- 
katero, zakaj bi nas bilo 
potem sram propagirati de
javnost zavarovalnice! To je 
treba povečati zlasti na 
področju kmetijstva, kjer je 
naravna ogroženost velika in 
raznotera, zavarovanje pa še 
tako skromno razširjeno. 
Zato pa prinašajo slana, 
suša, povodnji, toča in vihar 
žalost v dolenjske domove, 
gospodarsko negotovost,, 
nenehen strah, nesrečo, kot 
jo je vihar prinesel Mežnarje-
vi družini, ki spi na senu in 
upa v dobroto ljudi. . .

M. LEGAN

Začeli so se maturantski plesi dolenjskih srednjih 
šol, nekako prva stopnica k zrelostnemu izpitu. V 
petek je bil na Otočcu ples novomeške ekonom
ske in administrativne šole. Na sliki: licitacija 
maturantske torte, za katero so iztržili 1960 novih 
dinarjev. (Foto: Z. Šeruga)

Turistično društvo iz Hercegnovega je pred dnevi 
obdarilo letošnjega pokrovitelja praznika mimoz, 
tekstilno tovarno NOVOTEKS s celim kombijem 
teh prekrasnih cvetic, ki rastejo le v Črni gori. Na 
sliki: mladinci so obdarili vse Novoteksove delav
ke (Foto: Miha Gošnik)

saj se potem stroški za obnovo ne 
bodo obrestovali, kot jim to zago
tavljajo dosedanji predpisi. Clam 
delegacije so poudarili, da želijo 
strokovno utemeljitev za morebitno 
spremembo zakona.

Zvedeli so, da bodo zagotovo 
prevladale strokovne utemeljitve in 
da bo najbrž potrebno v bodoče več 
medsebojnega dogovarjanja, spora
zumevanja, zlasti pa več sodelovanja 
v Posavju. Obnova napreduje prepo
časi, zato jo bo treba spodbuditi z 
zakonom in z občinskimi predpisi.
V Ljubljani so opozorili tudi na to, 
da bodo občine smele dovoljevati 
obnovo samo tedaj, če bo na zalogi 
dovolj kakovostnega trsnega materi
ala.

J. T.

Nadležen odpadek postaja dra
gocena surovina

Saj je le papir!
Človek je dolgo brezobzirno izko

riščal surovine v silni ekspanziji svo
jega potrošniškega duha in jih jemal 
za nekaj samoumevnega, kot stvar, 
ki bo vedno na razpolago. Toda 
današnji čas kaže, da se je uštel, vir 
surovin je omejen in izčrpljiv. V 
nekaterih državah so se tega resno 
zavedeli in začeli ukrepati sebi v 
prid. Kako pa pri nas?

Za primer vzemimo potrošnjo 
papirja, ki poleg drugega tudi kaže 
razvitost posamezne države. Jugosla
vija se z njo uvršča na 14. mesto v 
Evropi, Slovenija pa cclo na 11. 
Potrošnja pa seveda še skokovito 
narašča. Toda osnovne surovine za 
proizvodnjo papirja, lesa, čedalje 
bolj primanjkuje. Že sedaj mora

-  KUKAVIČJE JAJCE

Kriza še hujša

Nikoli dokončan boj
Odkar je človek začel gojiti kulturne rastline, traja njegov ^ 

nikoli dokončani spopad s pleveli, vsiljivci, ki kradejo kmetij- ^  
skim rastlinam vodo, hrano, svetlobo, ovirajo obdelovanje, * 
povzročajo poleganje žit, kvarijo kakovost pridelka, lajšajo raz- ^ 
voj glivičnih bolezni in z vsem tem povzročajo ogromno, tako ^  
rekoč neizmerljivo škodo kmetijstvu. ^

Z iznajdbo herbicidov je poljedelec dobil v roke orožje, kakr- ^  
Snega dotlej še ni imel. Če zna z njim prav ravnati, je njegov boj * 
s pleveli dobljen seveda za ceno precejšnjih stroškov. Zlasti ^ 
velja to za pridelovanje žita, kjer so se herbicidi že skorajda * 
povsod uveljavili. Na kratko samo nekaj poglavitnih navodil: ^

V oziminah lahko zatiramo plevele že jeseni, običajno pa ^ 
spomladi, ko je posevek visok približno 15 cm. Škropilni čas ^ 
traja do kolenčanja žita, vreme pa naj bo suho, mirno in toplo. ^ 
Uporabljamo natančno predpisane količine herbicida, sicer bi * 
lahko naredili več škode kot koristi. V žitu s podsevkom detelje ^ 
ali lucerne, kar je zelo pogost primer, uničujemo širokolistne * 
plevele z aretitom (4 do 5 1 na ha), actrilom (1 do 1,5 l) ali ^ 
faneronom. Prva dva uporabljamo, še preden sejemo deteljo ali * 
lucerno, zadnjega pa lahko tudi po setvi podsevka, vendar pred ^ 
vznikom. Po vzniku detelje lahko uporabljamo le aretit. *

Zadnja leta so bolj od Širokolistnih plevelov postali nevarni s  
travnati pleveli in še nekateri drugi: smolencc, kuija črevca, ^ 
kamilice, jetičnik. Te zatiramo s herbicidi, ki delujejo z doti- ^ 
kom, to pomeni, da moramo škropiti, ko imajo plevelne rastline ^ 
Sele nekaj lističev, saj so takrat za dotik s strupom najbolj obču- £ 
tljive. Proti travnatim plevelom se obneseta pripravka igran in ^ 
dicuran. . *

Sicer pa je na voljo precej različnih herbicidov za žita, zlasti ^ 
tista, v katerih se je razrasel smolenec (trica). To so: aniten D, U ^ 
46 KV fluid, deherban combi, deherban fluid in še nekateri 
drugi. Osat uničimo s trasanom ali deherbanom M, če je v koru
ju pa z gesaprimom, pirnico v žitu z dikopanom, v posevkih S 
koruze pa z gesaprimom (3 do 5 kg na ha). Inž. M. L. *

slovenska papirna industrija uvažati 
polovico potrebnih surovin, ki se 
kar naprej znatno dražijo. Da bi 
obdržala korak s potrošnjo in obe
nem zmogla nabaviti dovolj surovin, 
je papirna industrija modernizirala 
proizvodnjo tako, da lahko uporab
lja tudi star papir za izdelavo nove
ga. In ravno tu tiči zajec. Pri nas s 
starim papirjem ravnamo zelo malo
marno. Čeprav bi ga industrija veli
ko potrebovala, ga zberemo samo
20 kilogramov na prebivalca, kar je 
precej manj kot v drugih razvitih 
državah.

Ko kritiziramo zahodno potrošni
ško družbo, bi bilo dobro, da bi 
pogledali sami sebe, saj smo dosti
krat celo slabši in bolj potrošniški 
od nje.

Dve neznanki
Naš nuklearni prvenec -  jedrsko 

elektrarno v Krškem -  so že začeli 
graditi, toda razprave o tem, kako 
preprečiti zastrupljanje narave, še 
niso končane. Elektrogospodarstvo 
Hrvatske je te dni organiziralo po
svet strokovnjakov, od zdravnikov 
do atomistov, na katerem so sodelo
vali tudi predstavniki jugoslovanske 
ter hrvaške in slovenske skupnosti 
za varstvo človekovega okolja.

Kakšno je današnje stanje? Zdi 
se, da sta nerazjasnjeni še dve stvari: 
sistem hlajenja strojev elektrarne in 
kam z radioaktivnimi odpadki. Naj- 
cencjša, tako rekoč brezplačna 
možnost je uporaba bližnje reke 
Save (ene četrtine poprečnega nje
nega pretoka). Njena hiba je v tgm, 
ker bi se toplota reke zvišala za 2 C. 
Se večja pomanjkljivost pa bi bila, 
ker bi dva do tri mesece na leto 
primanjkovalo vode in elektrarna ne 
bi mogla obratovati. Obstajajo 
možnosti za zbiranje vode: stolp z 
vodeno paro ali umetno jezero pri 
izviru Save.

Strokovnjaki, ki raziskujejo, kam 
z radioaktivnimi odpadki, imajo na 
voljo še več časa -  približno 10 let. 
Pet let bodo namreč elektrarno 
gradili, približno prav toliko pa bo 
potrebno, preden bo treba prve 
odpadke odvažati na primerno me
sto. (Po EKONOMSKI POLITIKI)

Slabo, še precej slabše kot lani se 
letos piše gospodarstvu, katerega 
razcvet je bil zgrajen na revščini rev
nih. Konec je obdobja poceni suro
vin, je dejal perzijski šah, ko je spo
ročil novico o podražitvi nafte. 
Zamajala se je gospodarska stabil
nost bogatega sveta, vse pa kaže, da 
bo inflacija še večja, ko bodo izčr
pane rezerve surovin po starih ce
nah. Ta val pa tudi našemu gospo
darstvu ne bo prizanesel.

Surovine so se v zadnjih dvanaj
stih mesecih podražile toliko, kot 
prej cela desetletja ne. Na svetov
nem trgu se je od januarja lani do 
letošnjega februarja pšenice podraži
la, kot sporoča konjukturna služba, 
od 252 na 563 ameriških centov za 
bušel (ameriški bušel meri 35,24 li
tra), koruza se je podražila od 162 
na 300,5 centa, sladkor od 9,05 na
18,20 centa za libro (ena libra je
327,45 g), bombaž od 40 na 88,5 
centa za libro, kavčuk od 21,4 na 
48,5, volna od 252 na 282 penijev 
za kilogram itd. Podražile so se tudi 
kovine: baker od 493 na 950, kosi
ter od 1.599 na 3.060, cink od 
165,75 na 702, aluminij od 190 na 
380, svinec od 136 na 258, nikelj od 
1.457 na 1.555, vse merjeno v angle
ških funtih in tonah.

Povprek vzeto: surovinam so se v 
zadnjih 12 mesecih cene podvojile. 
Posledice prihajajo, z njimi pa čisto 
drugačen odnos do surovin ter spo
znanje, kako dragocene so domače 
surovine, rude in doma pridelana 
hrana. To bo sčasoma prineslo veli
ke strukturne spremembe tudi v 
jugoslovanskem gospodarstvu.

M. L.

(Karikatura: Marjan Bregar)

Delegacija sekcije za kmetijstvo 
pri občinski konferenci SZDL Breži
ce in sveta za kmetijstvo je bila pred 
dnevi na sekretariatu za kmetijstvo 
SRS v Ljubljani. Sekretarju Milova
nu Zidarju je pojasnila svoja stališča 
do spremembe zakona o vinu.

Brežice: vino teče iz kleti v ci
sterno

Opozorila je na to, da v Brežicah 
vztrajajo pri izrečenih pripombah in 
da gre tu za širši vinorodni okoliš, 
ne le za Bizeljsko, kot se to včasih 
preveč poudarja. Zoženju pridelo
valnega območja cvička nasprotuje
jo vinogradniki iz utemeljenih razlo
gov. Vso obnovo so usmerili na sor
te, ki dajajo rdeče vino cviček. Bi- 
zeljčan se bo še vedno prodajal kot 
bizeljčan, toda tu gre za ves predel 
proti Pišecam in Sromljam tja do 
Bohorja. Tam o bizeljčanu ni mogo
če govoriti, zato so vinogradniki za
res prizadeti, če jim bodo odrekli 
pravico do tega, da bi svoje vino 
prodajali pod imenom cviček. Stro
kovnjaki so ugotovili, da ima njiho
vo vino vse lastnosti cvička.

Delegacija je opozorila na hude 
ekonomske posledice, ki bi jih ute
gnila povzročiti sprememba zakona,



Ugriz v 
primanjkljaj

Napovedi, da dolenjska skup
nost zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov v letu 1973 
ne bo pokrila stroškov, so se 
uresničile. Še več: zaključni 
račun, ki ga je v torek obravna
vala skupščina skupnosti zdrav
stvenega varstva in zavarovanja
v Novem mestu, je pokazal za 
okoli 16,4 milijona din primanj
kljaja. Nova skupščina je dobila 
od prejšnje za dediščino dokaj 
kislo jabolko in trd oreh.

Sklenila je, da se ta primanjkljaj 
pokrije s posebnim prispevkom, ki 
naj bi ga letos TOZD, OZD in druge 
delovne organizacije, zasebni delo
dajalci in osebe, ki opravljajo samo
stojno poklicno dejavnost, plačevali 
po stopnji 1,24 odst. od kosmatih 
osebnih dohodkov za pri njih zapo
slene zavarovance od 1. marca do 
31. decembra 1974.

Podrobnejše analize kažejo, da je 
primanjkljaj nastal iz več razlogov.
Je posledica večjih osebnih dohod
kov v ceni zdravstvene storitve, za
21 odstotkov večjih materialnih 
izdatkov, za 10 odstotkov poveča
nega zdravstvenega varstva na zava
rovanca in za 26 odstotkov podraže- 
nih zdravil, na kar pri sprejemu de
narnega načrta za leto 1973 niso 
računali.

Letos bo potrebno zagotoviti več 
kot 206 milijonov din, od tega za 
zdravstveno varstvo 166,5 milijona, 
za denarne dajatve okoli 28 milijo
nov in za druge izdatke 7 milijonov 
dm, kar je za 24,5 odstotka več kot 
lani. Tolikšen denar je potreben, da 
bi zagotovili vsaj enako zdravstveno 
varstvo kot v minulem letu, omilili 
kadrovski primanjkljaj, zmajšali zao
stanke ravni zdravstvenega varstva in 
uredili vprašanje prostorov.

MARLJIVO DRUŠTVO

Črnomaljska podružnica Društva 
upokojencev je s svojim marljivim 
delom dokazala upravičenost svoje
ga obstoja. Združuje upokojence, 
jim pomaga in skrbi za njihovo dru
žabno življenje. Za dan žena bodo v 
klubskih prostorih z družabnim 
večerom proslavili praznik svojih 
članic, prijave pa zbira tajnik dru
štva. Obračun o dosedanjem in 
načrt za nadaljnje delo bodo člani 
društva podali 19. marca na občnem
zboru.

POBRATENJE

V ponedeljek, 19. februarja, so na 
občinskem komiteju podpisali listi
no o pobratenju občin Črnomelj in 
Duga Resa. Obe občini že dalj časa 
uspešno sodelujeta na športnih in 
drugih področjih, zato je bila tride
setletnica SNOS primerna prilo
žnost, da sta slovenska in hrvaška 
občina še uradno potrdili to sodelo
vanje z listino o pobratenju. Zvečer 
so občani Duge Rese v Prosvetnem 
domu v Črnomlju pripravili prosla
vo, na kateri so se predstavili s kul
turnim programom: z recitacijami, 
petjem in folklornimi plesi.

N. K.

NOV ZDRAVSTVENI DOM

Črnomelj bo dobil nov, prepotre
ben zdravstveni dom. Ce bodo,tudi 
v drugih dolenjskih občinah podpi
sali aneks k družbenemu dogovoru o 
programu zdravstvenega varstva ter 
investicij pri tem (črnomaljska skup
ščina se je odločila za podpis), bodo 
začeli zdravstveni dom v Črnomlju 
graditi že letošnjo spomlad. Mimo 
druge soudeležbe pri gradnji zdrav
stvenega doma bo občinska skupšči
na za gradnjo doma brezplačno 
podarila tudi zemljišče, ki bi sicer 
investitorje veljalo okrog 120 tisoča
kov.

NOVE SINDIKALNE 
ORGANIZACIJE

Pred kratkim so v Sevnici 
ustanovili sindikalno organizacijo 
železničarjev. V Sevnici jih je okrog 
80. Doslej so bili vključeni v organi
zacijo Zidani most. Ravno tako so 
ponovno ustanovili organizacijo v 
Gramatu, ki je bila svoj čas ukinje
na. Pripravljajo še sindikalno organi
zacijo, v katero bi bili vključeni de
lavci podružnice Ljubljanske banke 
v Sevnici in Službe družbenega knji
govodstva.

Josip Broz-Tito:

V soboto so na Otočcu ocenjevali cviček, ki so ga pridelali na novomeškem, mokronoškem in krško- 
gotjanskem območju. Komisija, v kateri je bil tudi prof. inž. Miran Veselič, je ocenila 67 vzorcev in 
sklenila 11 vzorcem podeliti prvo nagrado in diplomo, 13 vzorcem drugo nagrado in priznanje, 24 
vzorcem pa tretjo nagrado in pohvalo. 19 vzorcev cvička je ocenila kot primerne, 20 pa je zavrnila 
zaradi primesi samorodnice pa zaradi napak pri predelavi. Nagrade bodo podelili na razstavi „Teden 
cvička44, ki bo na Otočcu pod pokroviteljstvom predsednika ObS Novo mesto Avgusta Avbaija od 17. 
do 19. marca. (Foto: S. Mikulan)

Danes 9. zbor 
upravljalcev

DBH
Deveti redni zbor upravljavcev 

Dolenjske banke in hranilnice 
Novo mesto, ki se bo začel da
nes ob 10. uri v prostorih gami 
hotela na Otočcu, bo sklepal 
predvsem o poslovnem poročilu 
za 1973, o predlogu dogovora za 
poslovno politiko banke in o 
njegovem uresničevanju v letih 
1974 in 1975. Upravljavci so že 
prejšnji teden dobili izčrpno po
slovno poročilo DBH za leto 
1973, kot tudi gradivo za vse, o 
čemer bodo razpravljali in skle
pali. Predvideno je, da bosta 
sedanji pravilnik o obrestnih me
rah in tarifa za zaračunavanje 
stroškov za opravljanje bančnih 
uslug iz 1. 1973 podaljšana do 1. 
marca 1975. Predloženih je tudi 
nekaj sprememb in dopolnitev 
akta in statuta DBH. Uvodno 
poročilo . bo prebral Zdravko 
Petan, predsednik izvršilnega 
odbora banke.

Tečajniki obiskali DONIT
Seznanili so se z značilnostmi ribniške občine

Tečajniki dvomesečnega sindikal
nega tečaja na Jasnici so 20. febru
arja obiskali Sodražico. Ogledali so 
si tovarno DONIT v Sodražici in se 
zanimali za njeno proizvodnjo.

Zatem so jih predstavniki občin
ske skupščine, občinskega sindikal
nega sveta in občinske konference 
ZMS seznanili z gospodarskimi in 
drugimi posebnostmi občine. Ivan 
Petrič, direktor TOZD DONIT, pa 
jih je seznanil še posebej z značilno
stmi Sodraške doline in domačo 
obrtjo. V prijetnem razgovoru so

USPEŠNO DELO

Planinsko društvo Radeče je letos 
doseglo lepe uspehe. Razširili so 
planinsko postojanko na Prehodav- 
cih, da je lahko sprejela precej večje 
število gostov in ljubiteljev planin 
kot doslej. Na občnem zboru pla
ninskega društva so člani društva za 
požrtvovalno delo prejeli srebrbne 
značke in priznanja. V društvu pa je 
tudi čedalje več mladih, kar kaže, 
da zanimanje za planinstvo med 
našo mladino raste.

S. Sk,

tečajniki zastavili gostiteljem več 
aktualnih vprašanj, na katera so tudi 
dobili odgovor.

Na Jasnici je 50 tečajnikov iz 48 
slovenskih občin. Tečaj seje začel v 
januarju in bo trajal dva meseca. 
Zaključek bo 15. marca. Potem se 
bo začel drugi tečaj. Namen tečaja 
je usposobiti delavce, predvsem 
mlajše, za opravljanje vodstvenih 
nalog v sindikatih, mladinski organi
zaciji in samoupravljanju.

-r

JUNAKI PASTIRCEV
V NOVEM MESTU

V torek, 19. februarja, je bila 
dvorana kina Krka skoraj premajhna 
za vse, ki so si želeli ogledati novi 
slovenski mladinski film Franceta 
Štiglica „Pastirci". Na ogled filma so 
prišli mladi iz raznih krajev novome
škega okoliša. Po predvajanju filma 
so se zbranim gledalcem predstavili 
še glavni igralci filma in režiser. Mla
di so bili tako nad filmom kot nad 
igralci navdušeni in pozdravili so jih 
z bučnim aplavzom. Želijo si, da bi 
bili slovenski filmi še večkrat na 
sporedu. ZVONKA AVGUŠTIN

Nove znamke za 100 let pošte
Za 100-letnico Svetovne poštne zveze (SPZ) (1874-1974) bo 

izdala Skupnost JPTT v Beogradu priložnostne znamke po 0,80, 2 
in 8 din. Izšle bodo 29. februaija.

Svetovna poštna zveza je od leta 
1947 specializirana ustanova OZN. 
Vsakih pet let ima kongres, ki spre

jema kongresne akte, med katere 
spadajo svetovni poštni dogovor in 
sporazumi, ki se nanašajo na poštne

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

O B Č A N I
OBČINE NOVO MESTO!

Vabimo vas na javno razpravo o predlogih programov dela 
in samoupravnih sporazumov za financiranje v letu 1974, ki 
bo v Domu kulture v Novem mestu:
— v ponedeljek, 4. marca 1974 ob 16. uri za področje izo

braževanja, kulture, telesne kulture, otroškega varstva in 
raziskovalne dejavnosti, ter

-  v torek, 5. marca 1974 ob 16. uri za področje zdravstve
nega in pokojninskega zavarovanja ter zaposlovanja.

Izvršni organi 
interesnih skupnosti

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

pakete, nakaznice in ostale poštne 
pošiljke.

Do sedaj je bilo 16 kongresov 
Svetovne poštne zveze. Za stoletni
co zveze pa bo letos 17. kongres v 
Švici.

Na znamkah so nakazani trije 
motivi, in to: novo poslopje SPZ v 
Bernu v Švici, poštni voz kot prvo 
sredstvo za prenos poštnih pošiljk in 
letalo kot sodobno sredstvo za pre
nos pošte. Znamke so natisnjene v 
Zavodu za izdelavo bankovcev v 
Beogradu v kombinaciji dvobarvne
ga ofseta in enobarvne linijske gra
vure v polah po 9 znamk. Izšle bodo 
v naslednji nakladi: po 0,80 din 
(poštni voz) 1,000.000 znamk, po
2.00 din (palača SPZ) 750.000 
znamk in po 8,00 din (letalo)
250.000 znamk. Slikarsko-grafična 
obdelava znamk je delo akademske
ga slikarja Andreja Milenkoviča iz 
Beograda. Gravura: D. Andrić, V. 
Cvetkovič in D. Matič.

To bo zopet velika pridobitev za 
zbiralce klasičnih zbirk Jugoslavije, 
kakor tudi za zbiralce znamk s 
tematiko letal in starih vozil.

ANDREJ ARKO

Sestavni del celovitega obveščanja
Na letni skupščini združenja pokrajinskih časnikov in lokalnih radijskih 

postaj v Sevnici so se zavzeli za celovit informacijski sistem

V sredo, 20. februarja, so se V Sevnici zbrali na redni letni skup
ščini združenja pokrajinskih časnikov in lokalnih radijskih postaj 
Slovenije uredniki slovenskih pokrajinskih tednikov in radijskih 
postaj. Skupščine se je udeležil tudi Jak Koprivc, republiški sekre
tar za informacije.

Uredniki lokalnih sredstev obve
ščanja so predvsem vsebinsko oceni-

Srebrni Vestnikov jubilej
Te dni poteka 25 let, kar je izšla v Murski Soboti prva 

številka pokrajinskega tednika Pomuija. Ob četrtstoletnem 
jubileju nepretrganega izhajanja sedanjega VESTNIKA, glasi
la občinskih konferenc SZDL v Pomurju, je treba omeniti 
tudi razvejeno dejavnost lokalne radijske postaje v Soboti, 
medtem ko skrbijo za madžarsko manjšino časnik NEPUJ- 
SZAG in oddaje v madžarskem jeziku na lokalnem radiu. V 
Soboti so združili celotno obveščanje v Zavodu za časopisno 
in radijsko dejavnost, ki se je zadnja leta krepko utrdil.

Delavcem pomurskega VESTNIKA, s katerim tudi naš 
tednik sodeluje že vrsto let, tovariške čestitke za srebrni 
jubilej in mnogo novih uspehov pri nadaljnjem uresničevanju 
odgovornih družbenih nalog!

KOLEKTIV 
DOLENJSKEGA LISTA

li delo združenja, ki je v minulem 
letu organiziralo več pomembnih 
posvetov o vključevanju lokalnih . 
sredstev obveščanja v temeljito se
znanjenje občanov in delavcev o 
aktualnih družbenih dogodkih v Sl
oveniji. Lokala so se dobro izkazali 
pri seznanjanju občanov o novi usta
vi, o družbenem dogovarjanju, v 
splošni skupni porabi ter pri sprem
ljanju dejavnosti občanov v krajev
nih skupnostih.

Tudi v tem družbenem trenutku, 
ko se pripravljamo na kongrese Zve
ze komunistov, predstavlja lokalna 
informacija pomemben sestavni del 
celovitega obveščanja. Prav na to 
vlogo so uredniki na letni skupščini 
posebej opozorili. Doslej se je nam
reč dogajalo, da sredstva lokalnega 
obveščanja niso bila deležna zadovo
ljive družbene pozornosti, njihova 
vloga v informacijskem sistemu pa 
ni bila jasno opredeljena.

Zato so se na skupščini zavzeli, 
da bi v Sloveniji izoblikovali celovit 
družbeni informacijski sistem ter 
določili razvojne poti informativne

dejavnosti. Ta zahteva je rezultat 
ugotovitve, da delne odločitve o vsa
koletnem nesistemskem reševanju 
materialne osnove informativne 
dejavnosti ne morejo nuditi solidne 
osnove za dobro opravljanje „dejav
nosti posebnega družbenega pome
na

Uredniki so kot koristne ocenili 
pobude o združevanju v časopisni in 
grafični dejavnosti v Sloveniji. Meni
li so, da bi morala republiška konfe
renca SZDL še posebej ovrednotiti 
vlogo lokalne informacije v seda
njem uresničevanju ustavnih spre
memb in izpeljavi delegatskega 
sistema.

(Po DELU)

OB SPREJETJU USTAVE

Dijaki gimnazije v Črnomlju so 
slovesno proslavili dan sprejetja 
nove jugoslovanske ustave. Pripravili 
so zbor, na katerem je predsednica 
aktiva spregovorila o pomenu usta
ve, ki je prva v zgodovini človeštva, 
s katero delavski razred dokončno 
prevzema oblast v svoje roke. Bese
dam o zgodovini jugoslovanske usta
ve in o vlogi našega predsednika Tita 
so dijaki z zbranostjo prisluhnili. 
Razgovorom o ustavi so nile posve
čene tudi redne ure sociologije.

N. K.

Še nikoli v zgodovini bliže 
uresničitvi vizije marksizma

„. . . Spremembe, ki jih uresničujemo, imajo zgodovinski 
pomen. Ne gre samo za izpopolnjevanje ali dopolnitev seda
nje ustave, temveč za revolucionarne spremembe v bazi naše 
družbe, v proizvajalnih odnosih, ravno tako pa tudi v vsej 
nadstavbi. Mislim, da lahko z vso upravičenostjo zatrdim, da 
proizvajalci in vsi delovni ljudje še nikoli v zgodovini niso bili 
bliže uresničitvi vizije klasikov marksizma o razpolaganju z 
rezultati svojega dela in o svoji vodilni vlogi pri vodenju 
celotne politike družbe.

Na začetku smo razglasili načelo, da mora biti delavski 
razred odločilna družbena sila, da mora razpolagati z dohod
kom, ki ga ustvaija. Toda odpori, na katere smo naleteli pri 
uresničevanju tega zgodovinskega podviga, so pokazali, da 
imajo sile, ki se postavljajo po robu samoupravljanju in poli
tiki Zveze komunistov, objektivno oporišče v obstoječih 
odnosih in v institucionalnem mehanizmu, v katerem sta 
potekala delitev dohodka in njegov družbeni tok. Zaradi tega 
je bilo nujno izpopolniti naš ustavni sistem, da bi odpravili 
tisto, kar je bilo preseženo, in napravili prostor za razvoj 
samoupravnih družbenih odnosov.

Mika Špiljak:

Gre za zgodovinski prelomni 
trenutek v razvoju samouprave

V javni razpravi o osnutku ustave so množično sodelovali 
delovni ljudje in občani, ki so precej prispevali k temeljnim 
ustavnim rešitvam in jih plebiscitarno podprli. Ne pretira
vam, če rečem, da je imela javna razprava vseljudski značaj 
in da je bila svojevrsten referendum za novo ustavo. Delovni 
ljudje in občani vseh naših narodov in narodnosti so izrazili 
svoje prepričanje, da gre za zgodovinsko prelomni trenutek v 
razvoju našega samoupravnega sistema, in poudarili svojo 
trdno odločnost, da pod vodstvom tovariša Tita in Zveze 
komunistov Jugoslavije uresničujejo ustavo v praksi.

V tem trenutku, ko slovesno razglašamo ustavo, se spo
mnimo tudi nekaterih njenih značilnosti. Z ustavo, ki izraža 
neposredne in številne interese delavskega razreda in delov
nih ljudi vseh naših narodov in narodnosti, smo vpeljali 
pomembne spremembe na vseh področjih družbenogospo
darskega in političnega sistema. Ustvarjeni so pogoji, da 
delovni ljudje postanejo glavni subjekti samoupravnih odno
sov, da lahko upravljajo z delom, s sadovi svojega dela in 
celotnimi odnosi družbene reprodukcije. Na tem osnovnem 
izhodišču je izoblikovan celotni sistem odnosov v združenem 
delu, iz katerih izvirajo tudi vse druge ustavne spremembe.

(Predsednik zbora narodov ob razglasitvi nove jugoslovan
ske ustave 21. februarja v Beogradu)

Franc Tavčar:

Pozdrav ustavi
Pripadniki naših enot z zadovoljstvom pozdravljajo spreje

tje nove ustave. Kot delovni ljudje in občani posebej odobra
vamo določila, ki zagotavljajo odločujočo vlogo delavskega 
razreda pri reševanju vseh družbenopolitičnih vprašanj, kot 
pripadniki JLA pa določila, ki ugotavljajo odločenost in za
gotavljajo pravico in dolžnost vseh delovnih ljudi in občanov 
vseh narodov in narodnosti, da z vsemi silami in sredstvi, ki 
so jim na razpolago, z oboroženim bojem in drugimi oblika
mi odpora, varujejo in branijo svojo svobodo, neodvisnost, 
ozemeljsko celovitost in ustavno ureditev SFRJ. Z zavestjo, 
da izpolnjujemo voljo delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi, si bomo vsi pripadniki JLA prizadevali v vsakdanji pra
ksi kar najbolj uspešno uveljaviti besede in duh nove ustave.

(Poveljnik ljubljanskega armadnega območja v svoji izjavi 
za ,,Delo“ )

Dr. Janez Milčinski:

Podariti ne more nič, 
to tudi ni njen namen!

„Kaj prinaša nova ustava univerzi? Nove možnosti (ki so 
hkrati nujnost) razvijanja samoupravnih odnosov in njenih 
organizacij združenega dela, povezovanje prek interesnih 
skupnosti, večji delež študentov pri samoupravljanju v dele
gatskem sistemu. Preprosto povedano: čakajo nas številne in 
odgovorne naloge. Treba bo odločno kreniti po novih poteh 
in razvijati nove dejavnosti, ne da bi pri tem trpele temeljne 
naloge. Od našega prizadevanja; lastne pobude, medseboj
nega razumevanja in od sodelovanja med študenti, sodelavci 
in učitelji bo odvisno, kdaj in s kakšnim uspehom bomo 
uresničili ;>obude in izpolnili dolžnosti, k ijih  prinaša ustava. 
Podariti ne more nič. To tudi ni njen namen.“

(Rektor ljubljanske univerze v izjavi za ,,Delo“ )



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

V spomin na 30. obletnico smrti slovenskega pesnika Karla 
Destovnika — Kajuha, ki je padel v Belih vodah nedaleč od 
Šoštanja, so 22. februaija pripravili v osnovni šoli v Šoštanju 
osrednjo proslavo, na kateri so sodelovali priznani umetniki 
iz Ljubljane, domačini in gostje iz Italije. Kajuhov recital so 
pripravili člani slovenskega gledališča iz Trsta: Mira Sardoč, 
Stane Starešinič in Jože Lukeš. Samospeve Rada Simonittija 
je pel Rudolf Franci ob spremljavi Zdenke Lukec. Nastopili 
so tudi komorni ansambel dr. Rajka Fenca iz Pesjega pri 
Velenju in združeni pevski zbori pod vodstvom Ivana Mari
na. Na sliki: Slovenski pesnik Karel Destovnik -  Kajuh govo
ri zbrani množici v Starem trgu pri Ložu. To je ena od 
zadnjih njegovih fotografij. V. KOJC

Kdaj asfalt do Stopič?
Prizadevanja občanov v Podgorju za izboljšanje 

prometne zveze niso našla širše podpore

Občani stopiške krajevne skupno
sti se že dolgo vprašujejo, kdaj se 
jim bo uresničila dolgoletna želja in 
potreba, da bodo dobili asfalt na ce
sto, ki Stopiče in vse Podgorje pove
zuje z Novim mestom.

Stopiče so se zadnji čas pomakni
le v najbližjo okolico Novega mesta, 
toda to območje je še vedno eno 
zelo zaostalih. Posebnih naravnih 
bogastev razen lepe pokrajine, pri 
nas ni najti. Ljudje, rojeni v tem 
okolju, so se že večkrat spoprijemali 
z revščino in zapostavljenostjo, toda 
največkrat brezuspešno. V svojih 
prošnjah niso dovolj odločni, samo 
čakajo in upajo. Kar imajo proble
mov, jih sicer skušajo reševati sami, 
vendar brez podpore širše družbene 
skupnosti ne morejo kaj prida uspe
ti. Del svojih dohodkov odvajajo za 
.modernizacijo dva kilometra dolge
ga odcepa ceste do Stopič. Denar, ki 
so ga pred leti prvič zbrali, je šel ves 
za to, da so izravnali dva ovinka na 
cesti. Njihova pobuda pa se je s tem 
končala, ker jim ni nihče priskočil 
na pomoč.

Vsak dan se po tej luknjasti cesti 
odpelje v novomeške tovarne okoli

DELEGAT -  PIONIR

Kot delegat pionirskega odreda 
osnovne šole „Baza 20“ v Dolenj
skih Toplicah sem se udeležil skup
ščine krajevne skupnosti, ki je bila 
15. januarja. Na skupščini smo izvo
lili predsednika skupščine krajevne 
skupnosti in razpravljali o bodočem 
razvoju naše doline. Z zanimanjem 

poslušal zahteve starejših obča
nov po ureditvi komunalnih zadev,
o popravilu cest, napeljavi vodovo
da. elektrike in o izgradnji zdravi
lišča. Govorili smo tudi o našem 
Pionirskem delu. Opozorili so nas 
predvsem na skrb za čistočo in var
stvo okolja. Naši travniki, poti in 
gozdovi ne smejo biti takšni kot
smetišča.

Ponosen sem, da sem kot delegat 
mladih z naše šole lahko prisostvo
val tako pomembnemu zboru.

TONI STRNIŠA 
OS DOL. TOPLICE

500 ljudi. Ne jezijo se, ker jim ne 
postavijo nobenega obrata v doma
čem okolju, radi pa bi, da se jim vsaj 
pot do tovarne in dela uredi. Po Ti
tovem pismu nenehno slišimo, kako 
se izboljšujejo življenjske razmere 
delovnih ljudi z nizkimi osebnimi 
dohodki, pri nas pa tega ni kaj prida 
opaziti. Ni dovolj poskrbeti samo za 
stanovanja delavcev v mestu, ampak 
je treba tudi posodobiti prometne 
zveze za tiste delavce, ki se vsak dan 
zlivajo s podeželja.

Potrebno je, da bolj natanko pri
sluhnemo željam občanov in izpol
nimo nekaj njihovih upov, želja in 
rezsničnih potreb, sicer bodo mislili, 
da se igramo z njihovim zaupanjem.

FELIKS OREL 
STOPICF./ -

PRIJATELJSKI POZDRAVI

Občinska Zveza društev prija
teljev mladine iz Novega mesta je 
pred kratkim prejela pismo, ki so 
ga napisali pionirji osnovne šole 
„Miloje Ciplič“ iz Novega Beče- 
ja. Pionirji so bili lansko leto go
stje tabora „Sutjeska14 v Šmihelu 
pri Novem mestu. Takole pišejo: 

„Udeleženci pionirskega tabo
ra „Sutjeska41 smo danes pripo
vedovali predstavnikom pionir
skih odborov naše šole, našim 
učiteljem, staršem in predstavni
kom družbenopolitičnih organi
zacij našega mesta o nepozabnih 
doživetjih lepih dni, ki smo jih 
preživeli v jugoslovanskem tabo
ru „Sutjeska14 v Šmihelu. Ko 
smo pripravljali svečani program, 
smo sc spomnili na vse vas, na 
upravnika in na vzgojitelje ter 
prijatelje. Želimo, da duh prija
teljstva, bratstva in enotnosti, ki 
smo ga vsak dan neštetokrat do
živeli med vami, tudi v prihodnje 
negujemo. Upamo, da se bomo 
čez pet let ponovno srečali, ko 
boste prišli v naš kraj. V Vojvo
dini boste vedno zaželeni go
stje.44'

t Pionirji OS 
Miloje Cipliča 

Novi Bečej

Še enkrat: »Nič skrivati pred občani«
Odgovor na dva članka o propadlem ribniškem podjetju »Stangrad«, objavljena v Dolenjskem listu

"Stanovanjsko komunalno podjetje Ribnica je začelo poslovati v 
letu 1966. Ob ustanovitvi ni prejelo nikakršnih sredstev, ne osnov
nih ne obratnih, četudi bi jih ustanovitelj ObS Ribnica moral zago
toviti. Po posebnem sporazumu med občino in podjetjem so bila v 
letu 1967 prevzeta aktiva in pasiva podjetja Gradbenik, k ije  bilo v 
likvidaciji.

V takratni likvidacijski bilanci 
podjetja Gradbenik pa niso bile 
izkazane velike obveznosti od ne
sreč pri delu in še nekatere druge, 
kar vse se danes prišteva k izgubi 
Stangrada. Od leta 1962 dalje tečejo 
sodni odškodninski zahtevki za
10-milijonske zneske samo eni ose
bi, ponesrečenih pa je bilo kakih 8 

ljudi, od tega sta bili dve smrtni 
nesreči.

Tudi 52-milijonska Gradbenikova 
izguba ni bila poravnana, tako da je 
Stangrad prevzel le osnovna sredstva 
in ljudi. Sporazum med Stangradom 
in občino Ribnica je registriran pri 
okrožnem gospodarskem sodišču in 
je veliko vprašanje, če je nosilec 
izvenbilančnih, v sporazumu nezaje- 
tih obveznosti v resnici Stangrad. Ti 
zneski pa največ povečujejo izgubo 
v ribniškem delu Stangrada.

Podobne razmere kot v bivšem 
Gradbeniku so bile tudi v podjetju 
Temelj Buzet. Prisilni upravitelj tega 
podjetja -  tamkajšnji sekretar ob
činskega komiteja ZKS in vsi obla
stni ter politični forumi te občine 
so se soglasno odločili, da se to 
podjetje po končani prisilni upravi 
pripoji k Stangradu, obljubili pa so 
tudi pokritje vse možne izgube. To 
so v veliki večini tudi storili.

Odločitev, da se priključijo k 
Stangradu, pa je temeljila na izku
šnjah z nami, saj smo poldrugo leto 
na tem področju delali zelo uspe
šno. Prevzem je bil julija 1972 po 
stanju 1. 1. 1972. Torej je ta del 
podjetja posloval neposredno pod 
našo upravo le šest mesecev. Naši in 
buzetski samoupravni organi so skle
nili, da poslujemo ločeno kot prav
ne osebo

Mi smo občinskim forumom 
Buzeta že od prevzemu predlagali 
prisilno poravnavo, vendar so odlo
čili, naj se uresniči sanacijski načrt, 
ki je bil izdelan za Buzet. Vse obve
znosti tega podjetja, ki niso bile 
izkazane ob bilanci ob pripojitvi, so 
se, razumljivo, pokazale sedaj, niso

KLUBOSILNIŠKE 
DOLINE V LJUBLJANI

Klub Osilniške doline, ki združuje 
v Ljubljani živeče ljudi iz te doline, 
je začel zbirati denar za obnovitev 
kulturnozgodovinskih spomenikov 
Osilniške doline. Čeprav se je akcija 
šele začela, so že zbrali preko 2.000 
din in upajo, da bodo ob malo večji 
pubilicitet i kmalu izpolnili letošnje 
načrte.

Denar sc zbira v posebnem skladu 
kluba pri Temeljni kulturni skupno
sti občine Kočevje
(51300-643-13016 TKS obč. Koče
vje za spomeniški sklad kluba Osilni- 
ške doline), kamor nakazujejo svoje 
prispevke posamezniki ali zastopni
ka kluba v Osilnici in Ribjeku.

Zbiranje sredstev za obnovitev 
cerkvice v Ribjeku je le ena izmed 
oblik pomoči članov kluba, ki že 
tretje leto pomagajo in sodelujejo v 
akciji za razvoj Osilniške doline.

Primer Osilničanov v Ljubljani 
nam kaže, kako lahko ljudje poma
gajo rojstnemu kraju, čeprav žive 
drugje. Klub prireja za svoje člane 
družabne večere, na katerih se pogo
vore o svojem delu, življenju in 
„svoji dolini44. V načrtu imajo šport
no rekreacijo za svoje člane in izle
te. Poleti se'nameravajo predstaviti v 
Osilnici z veliko kulturnozabavno 
prireditvijo. Dohodek s te prireditve 
bodo dali v sklad za obnovitev kul
turnih spomenikov Osilniške doline.

JOZK OZURA

DRAGI MAMI in stari mami PEPCI 
PATE z Rožnega vrha pri 
Trebnjem čestitamo za njeno 
70-letnico in ji želimo vse naj
lepše in še mnogo zdravih let. Sin 
Janez z ženo Jožico ter hčerkico 
Junjico iz Otočca, enako tudi 
družina Klobučar z Vinjega vrha.

DRAGEMU OČETU AVGUSTU 
•»AMIDA iz Občic pri Dolenjskih 
toplicah iskreno Čestitajo za 70. 
letnico, mami pa za 68. letnico še 

mnoga zdrava leta. Sinova 
Albin z družino, Ervin z ženo, 
hčerke Berta, Justa ter Zofka z 
družinami.

srekuci^
JOZEEA PROGAR in 

JOŽICA RIBIC, Dol. Kamence, 
PrcPovedujeva hojo m 

P »o kokoši po vseh naših parce- 
: . Posebno opozarjava vse 

i/.nje sosede. Kdor tega ne bo 
Poste val, ga bova sodno pre

ganjali.

ANTON IKSINAR, Dobruška vas 
29, Škocjan, prepovedujem 
vožnjo po mojem gozdu in pašo 
po travniku na Hudcnju in po 
njivi na Hlapmku. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

STANE RAKOVEC, Zagorica 20, 
Dobrnič, preklicujem vse govori
ce, ki sem jih govoril, ker so ne
resnične.

I ANI MOHORKO, Drejčctova ul. 
4, Novo mesto, prepovedujem 
vožnjo z avtomobili po moji par
celi poleg hiše, ker se mi dela ško
da. Kdor tega opozorila ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njala.

KAROL SLAVIC. Grm 9, Trebnje, 
prepovedujem pašo kokoši po 
mojem zemljišču. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre-

ANGELA ZUPANČIČ, Bodganja 
vas 20, prepovedujem na travniku 
pod Dešečo vasjo vsako igranje 
otrok in napajanje živine pred 
mojo parcelo ter podiranje 
mostička. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njala.

ganjal.

JANKO POPOVIČ, Hrast 15, Metli
ka, prepovedujem vožnjo in hojo 
ter povzročanje vsakršne škode 
na mojih parcelah v Hrastu. Kdor 
ne bo upošteval te prepovedi, ga 
bom sodno preganjal.

NUDIM VSL VRSTE ROLET, ŽA
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠIM VSA 
POPRAVILA. SPADAJOČA V 
TO STROKO. KRATKI DOBAV
NI ROKI, CENE SOLIDNE. 
NAROČILA PREVZEMATA 

b o g o  r a d i .  Ž a b ja -  v a s  15, 
NOVO MESTO. IN IGNAC 
PRIJATELJ, KVEDROVA 8, 
KRŠKO.

pa nastale v času od 1. 7. 1972 do 
31. 12. 1973, ko je začel ta del 
podjetja upravljati Stangrad. V tako 
kratkem času ni bilo mogoče bistve
no spremeniti načina vodenja, navad 
in dela v tem podjetju, ljudje v njem 
pa so ostali povečini isti. Ukinjenih 
je bilo več režijskih delovnih mest in 
s tem zmanjšana neizogibno večja 
izguba.

Ribniški Stangrad je še ob koncu 
septembra 1972 na proslavi 30-letni- 
ce I. partizanske istrske čete dobil 
vse priznanje za opravljena gradbena 
dela v zvezi s to svečanostjo (zdrav
stveni dom, muzej, postaja LM, 
Tomosova hala II). Dejstvo je, da 
vsa ta dela niso bila pravočasno pla
čana kljub poprejšnjim zagotovilom, 
kar je še poslabšalo likvidnost Stan
grada. Ce bi v ribniški občini nalete
li le na del tolikšne pripravljenosti 
za reševanje nelikvidnosti, kot smo 
jo našli v Buzetu, bi 250-članski 
kolektiv lahko obdržal svoja delovna 
mesta, v skrajnem primeru pa bi šli v 
prisilno poravnavo pod mnogo mi
lejšimi pogoji.

Kratek povzetek! Zunajbilančne 
in druge neizkazane obveznosti 
Gradbenika Ribnica in Temelja 
Buzet so poglavitne postavke doda
tnih izgub. Primanjkljaj gradbenega

materiala v letu 1972 je podražil 
gradnjo v škodo podjetja. Odhajanje 
kvalificiranih ljudi in delavcev v 
Nemčijo je sproti podiralo operati
vne načrte in povečevalo stroške 
podjetja. Neplačevanje računov za 
opravljena dela je povečevalo nelik
vidnost podjetja. Splošna fluktuacija 
delovne sile, ki je znašala tudi do sto 
odstotkov v posameznih letih in 
obdobjih, proti katerim ni bilo 
zakonitih pravnih sredstev, je gospo
darsko nevzdržna. Pomanjkanje 
obratnih sredstev in stabilizacijski 
ukrepi so podjetje v.celoti ohromili, 
da ni moglo več redno poslovati.

Za postopke, izvedene proti Stan
gradu, je marsikdo soodgovoren. 
Lahko trdim, da je šlo tudi za na
merno razbijanje kolektiva. .

Velikodušna ponudba Megrada iz 
Ljubljane o integraciji seje sprevrgla 
izigravanje vseh treh kolektivov in 
samoupravnih organov -  s končnim 
ciljem, kaj bo Megrad od tega pogra
bil zase (Stangrad, Megrad, KIP Lju
bljana). Z likvidacijo Stangrada seje 
tudi ribniška občina rešila najmanj 
140-milijonskc obveznosti nasproti 
Stangradu za najemnino in prodajo 
osnovnih sredstev podjetju Sitoplet 
Ribnica, za katero je bila garant 
ribniška občina.

Menim, da vseh tistih, ki so pri- 
Stangradu pošteno delali in se zavze
mali za napredek podjetja, ni treba 
biti sram. Se danes sc poudarja, da 
je treba zavarovati Stangradovo imo
vino pred prodajo pod nemogočimi 
pogoji v stečajnem postopku, kje pa

Prekajevalnica v ambulanti
V čakalnici ribniške zdrav

stvene ambulante se tako kadi, 
da bi mesarji skoraj lahko tukaj 
sušili klobase.

Na mizah v čakalnici sicer ni pra
vih pepelnikov, ker jih verjetno bol
niki pokradejo, pač pa so pokrovi 
od parketne paste ILIRIJA. V te 
pokrove kadilci ne otresajo le pepela 
in mečejo čike, pač pa dajejo vanjo 
bolniki tudi krvavo vato, ki so jim jo 
dali v ambulanti na tisto mesto, kjer

NI NUJNO

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

UREDNIŠTVO DL 
s.__________________________ J

so jim vzeli kri za preiskavo. Vse to 
se mari in kadi, da posebno pljučni 
bolniki zelo težko dihamo.

Prav bi bilo, da bi bil v čakalnici 
napis „Kajenje prepovedano44 in 
tudi vedro oziroma koš za odpadke, 
v katerega bi bolniki metali vato in 
druge odpadke. Tudi pokrovi od 
parketne paste niso ambulanti v 
okras. Zdravstveno osebje se zelo 
zavzema za varstvo okolja in za to, 
da ne bi bile take škatle raztresene v 
naravi, hkrati pa vse to in še dim 
trpi v svoji čakalnici!

Bil sem že v mnogih zdravstvenih 
zavodih, pa nikjer nisem doživel kaj 
takega kot v našem. Ce objavljate v 
vašem časopisu kritiko raznih dru
gih stvari, ki niso toliko pomembne, 
upam, da boste tudi mojo.

PLJUČNI BOLNIK IZ 
RIBNICE

OPRAVIČILO

V osmi številki Dolenjskega lista 
sem objavila vest „Veter privzdignil 
streho44, v kateri sem poročala o 
dogodku, ki se je pripetil kot posle
dica močnega vetra v Dolenjskih 
Toplicah. Ker se da iz vesti razbrati 
kot da graditelje nove šole žalim, se 
vsem prizadetim opravičujem.

Zvonka Avguštin 
Podturn 43

so bile te ugotovitve pred uvedbo 
takega postopka in zakaj je nastala 
dodatna izguba zaradi zastoja v delu 
in zaradi razbitja kolektiva ter dose
danjih stroškov stečajne uprave? 
Začeli pa smo s saldom O. Kar zade
va odgovornost za razne prekrške, 
prestopke in celo krajo, kar je pri 
tako velikem kolektivu pač možno, 
je. normalno, da je vsak delavec, na 
katerem koli delovnem mestu, odgo
voren ne samo v današnjih razme
rah, temveč tudi tedaj, če bi podje
tje redno poslovalo.

STANE GORSIČ

OBISKALA NAS 
JE BORKA 

XIV. DIVIZIJE

Letos mineva trideset let od po
hoda XIV. divizije na Štajersko. Do
godki iz narodnoosvobodilnega boja 
nas vedno zanimajo, zato smo pova
bili medse tovarišico prof. Emo Mu- 
serjevo,,borko XIV. divizije. Spreje
la je naše povabilo in prišla 13. fe
bruarja ob 11,30 uri v dvorano dija
škega doma, kjer smo se zbrali učen
ci od 4. do 8. razreda osnovne šole 
Milka Sobar-Nataša.

Pripovedovala nam je, kako je 
XIV. divizija šla preko Hrvatske, 
kjer je bila presenečena nad gosto
ljubjem tamkajšnjih prebivalcev. Po
vedala je, da je divizija prešla reko 
Sotlo brez streljanja. Zanimivo je bi
lo poslušati žalostno zgodbo o teža
vni poti po visokem snegu in v hu
dem mrazu ter stalni nevarnosti. Vse 
so borci junaško pranašali. Na Šta
jerskem je imela divizija tudi hude 
boje. V enem so Nemci postavili 
„živi zid“ , kajti pred sabo so gnali 
otroke, da partizani ne bi streljali. 
Zvedeli smo, kako požrtvovalno so 
skrbeli za ranjence in jih nosili s 
seboj. Omenila je tudi pesnika Kaju
ha, ki je bil vodja kulturniške skupi
ne XIV. divizije, in njegove pesmi, 
ki so dajale borcem novo moč.

Podobnih srečanj si želimo še 
več.

Milena Popovič, 8. b 
osnovna šola Milka Sobar-Nataša 

Novo mesto

PRIJAZNOST PA TAKA!

V trgovini Kmetijske zadruge 
Črnomelj v Zuničih kupec ne 
doživi prav vljudne postrežbe. 
Tamkajšnji uslužbenec ravna s 
strankami tako, da se trgovine 
raje izogibajo. Tudi jaz sem doži
vel nevljudno postrežbo. Prišel 
sem, da bi kupil nekaj slakdorja, 
pa me je trgovec začel spraševa
ti, kaj mi bo sladkor, ali bom 
delal vino ali kaj. Menim, da 
trgovcu ni nič mar, kaj bom s 
sladkorjem počel. Vsekakor pa 
odslej hodim v trgovino na hrva
ško stran, kjer kaj takega ne 
sprašujejo.

MILIVOJ SELAKOVIC 
Paunoviči 9

Resnica o Trški gori in zidanici
»Ostala mi je trpka zavestf kako malo hvaležnosti doživi t is t i.. .«

Ob razstrelitvi Zajčeve zidanice na Trški gori je javnost že toliko 
obveščena, da dogodka ne bi obnavljal. Ker pa je bilo izrečenih na 
moj račun toliko neresničnih in nepremišljenih besed, moram dati 
javen odgovor. Misli mnogih so se namreč strnile v eno trditev: 
Župnik je kriv . . .  Kot da jaz komandiram občinsko skupščino, 
republiški inšpektorat in vrhovno sodišče. Mnogi so pozabili, da ne 
živimo več v stari Jugosaviji.

Zajcu nisem bil nikdar sovražen, 
tudi danes ne -  bila sva in z moje 
strani sva še danes prijatelja. Vse 
sem mu dovolil na cerkveni parceli 
na Trški gori: od prevoza s
kamionom, parkiranja in obračanja 
do odlaganja materiala in obljubil 
celo vodo s cerkvene strehe. Ko pa 
sem opazil izkop na njegovi parceli, 
sem ga vprašal: „Kaj pa bo to? 4 
Gradbena inšpekcija me je ustavila 
pri izkopu -  ali jaz bom kljub temu 
tukaj postavil majhno zidanico,44 je 
dejal. „Z gradbeno inšpekcijo sam 
uredi, ali to ti povem, da zidanica ne 
bo segala iz zemlje! C.e bo višja, sc 
bom tudi jaz uprl. Ne boš zakrival 
razgleda s Trške gore,44 sem mu 
rekel. „Brez skrbi, gospod,44 je 
odgovoril.

Zdaj berem v Dolenjskem listu 
Zajčevo izjavo, da sem rekel: „Zajc, 
če si pameten, si napravi zidanico, 
da bo zelo nizka, saj ti je ne bo 
nihče podiral. Poglej, kakšne bogate 
vikende gradijo brez dovoljenja, pa 
še niso nobenega podrli.44' Trditev je 
popolnoma neresnična. Teh besed 
nisem nikdar izrekel, saj nimam 
nobenega t vpogleda v črne gradnje 
na Trški gori.

Ko sem bil lani prvič na gori, sem 
ostrmel. Ne da bi Zajc kaj rekel ali 
se s kom posvetoval, je zgradil 
zidanico vsai tri metre nad terenom 
in zakril cerkev, tako da je turist ali 
romar najprej videl njegovo

zidanico, nato zvonik, cerkev pa 
šele, ko je prišel do nje.

Od cerkve je bil zakrit ves pogled 
na pobočje Trške gore, na 
Mačkovec, Ločno, pa proti 
Gorjancem, v veliki meri pa tudiorj
pogled na Novo mesto. Izpred 
cerkve ni človek videl nikamor več.

Zdaj sem se pa uprl: tako pa ne! 
Neresnična je Zajčeva trditev, da 
sem črno gradnjo ovadil jaz, saj je 
bilo kolesje urbanistike že v polnem 
teku.

Zaica so ustavili pri betoniranju 
temeljev, nato pri betoniranju 
plošče in še pri gradnji strehe 
(podatke navajam po
pripovedovanju). Zdaj sem mu tudi 
jaz povedal, da tako ne bo šlo. 
Poprosil sem ga, naj se drži najinega 
dogovora: nič nad zemljo, če je v 
redu z urbanistično inšpekcijo. 
Toda o tem ni hotel ničesar slišati. 
Zagrozil sem mu s tožbo, napisal 
članek v Dolenjski list, toda on je 
delal dalje. Dobil je odločbo o 
rušenju zidanice od ObS Novo 
mesto, jaz pa sem vložil tožbo za 
odstranitev zidanice, ker je 
popolnoma skazila razgled s Trške 
gore.

Dobil je odločbo o rušenju 
zidanice od republiške urbanistične 
inšpekcije ali on je delal dalje. Dobil 
je odločbo vrhovnega sodišča 
Slovenije, naj sam poruši, kar je 
zgradil, ali delal je dalje. Dobil je 5

opominov (po izjavi v listu), naj 
poruši, kar je zgradil proti 
urbanističnim zakonom, ali delal je 
dalje.

V petek, 8. februarja, so mu 
uradni organi zidanico porušili. . . 
In zdaj je vsega kriv župnik . . .

Zajc priznava, da je od vsega 
začetka vedel, da tam ne sme ne on 
ne nihče drug graditi, ker je to 
zemljišče po Zavodu za varstvo kul
turnih spomenikov zaščiteno. Moj 
resni Opomin, da nad zemljo ne sme 
nič graditi, ni bilo ne lokacijsko ne 
gradbeno dovoljenje. Sklicevanje na 
moje „privoljenje44 je ničevo.

Zajčeva trditev v Dolenjskem 
listu št. 8, da sem jaz Zajca prosil, 
„naj se umaknem malo nižje, da bo 
kraj, kamor zahajajo turisti in ro
marji, malo večji in lepši. .  .“ -  je 
neresnična. Zajca jaz nisem nič 
prosil -  prosil je on za izravnavo 
meje, da bo ravna. Pristal sem s pri
pombo: „Ce cerkev ne bo oškodo
vana!44 Da je cerkev pridobila 30 m 
njegove zemlje -  o tem nisem bil še 
obveščen in je podatek dvomljive 
vrednosti.

Na Zajčevo trditev v istem vašem 
listu: „Kasneje sem ga (župnika) 
povprašal, žakaj me blati po časo
pisu, da kradem tujo zemljo44 (glej 
Dolenjski list št. 19 z dne 10. 5. 
1973: Razprodaja Trške gore),
imam pa samo en odgovor: Naj Zajc 
še enkrat prebere ta članek in ne bo 
tam našel nič takega, da sem ga 
dolžil tatvine tuje zemlje. .  . 
Mogoče bi lahko to potrdilo tudi 
vaše uredništvo. Dolenjci! Branil 
sem vaše interese, ne svoje. Ostala 
mi je trpka zavest, kako malo hva
ležnosti doživi tisti, ki brani javne 
interese in podreja svoje skupnosti.

ERJAVEC KAREL 
Otočec ob Krki



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

'zahtevajte PILS!
poglejte pod zamašek!

»Nasprotujemo razrešitvi predstojnika!«
Pisma zdravljenih alkoholikov oziroma njih svojcev ob razrešitvi dr. Janeza Ruglja

NASPROTUJEMO

Tukajšnji klub zdravljenih 
alkoholikov deluje od no-, 
vembra 1971. V klubu se 
nadaljuje rehabilitacija že 
zdravljenih alkoholikov in 
njihovih družin.

Člani kluba so se v veliki 
večini zdravili v Centru za 
preprečevanje in zdravljenje 
alkoholikov v Škofljici, zato 
vsi člani — zdravljeni alko
holiki in njihovi svojci dobro 
poznajo delo in prizadevanje 
dr. RUGLJA. Prav tako smo 
tudi terapevti pri svojem de
lu neposredno sodelovali z 
njim in vedno našli razume
vanje. Ne strinjamo se z od

ločitvijo o njegovi razrešitvi 
kot predstojnika zavoda v 
Škofljici, ker se njegova pri
zadevanja ne kažejo samo 
pri zdravljenju alkoholikov, 
pač pa v celovitem boju pro
ti alkoholizmu v Sloveniji.

Ob razpravah, ki so se v 
klubu spontano razvijale od 
začetka „afere" do sedanje
ga razpleta, o katerem smo 
pisali že v prejšnji številki, 
smo vsi dajali podporo dr. 
Ruglju. Posamezniki so izra
zili željo, da s svojimi pri
spevki seznanijo javnost o 
svojih občutkih, ki so j *  
doživljali ob zdravljenju in v 
sedanji situaciji.

Terapevti kluba ZA

Domov se je vrnil nov 
človek

Že v rani mladosti sem občutila 
posledice alkohola. Moj oče je bil 
namreč alkoholik. S svojimi pivski
mi tovariši se je opijal v gostilnah in 
nato doma razgrajal in se prepiral z 
mamo. Bilo je hudo, a pomoči ni 
bilo, saj očka ni bil nikoU popolno
ma trezen. Končno mu je neki 
zdravnik svetoval, da bi se šel zdra 
vit zaradi alkoholizma. Sprejet je bil 
v zavod v Škofljici, ki ga je do pred 
kratkim vodil dr. RUGELJ. On je 

omagal mnogim na pravo pot. 
omagal je tudi mojemu očetu.

Med zdravljenjem sem očeta 
večkrat obiskala in kmalu ugotovila 
na njem občutne spremembe. Ko je 
še pil, nisem nikoli zares občutila, 
da imam očeta. Videla sem le od pi
jače onemoglega človeka, ki me je 
okaral za vsako malenkost, prav 
tako mi je bilo hudo zaradi mame. 
Takrat še nisem vedela, da je alko
holik v bistvu bolan človek, ki mu je 
treba nuditi pomoč. Sprva nisem

mogla verjeti, da se bo očka res 
spremenil in postal urejen človek. 
Toda domov se je vrnil nov človek. 
Šele tedaj sem dojela, kako lepo je, 
če imaš očeta, ki ti pomaga v teža
vah s koristnimi nasveti.

Očka abstinira že več kot leto 
dni. Moja največja želja je, da ne bi 
nikoli več pil in bi ostal vse življenje 
tako urejen.

s o n j a  Ši n k o v e c
hčerka zdravljenega alkoholika

»Ne morem ostati ne
prizadet«

Se zdravljen alkoholik in član 
Kluba zdravljenih alkoholikov Novo 
mesto. Sedaj sem trezen, urejen in 
zaposlen -  član naše družbe z ena
kimi pravicami in dolžnostmi kot vsi 
ostali državljani. Ker je javnost zelo 
malo seznanjena z načinom zdravlje
nja alkoholikov, želim spregovoriti o 
poteku zdravljenja na Škofljici, kjer 
sem se zdravil.

V Sloveniji ie po približni oceni 
najmanj 80.000 alkoholikov. Zaradi

občutnih posledic, ki jih alkoholi
zem povzroča, je to splošni družbe
ni problem. Alkoholizem je bolezen, 
zato je potrebno alkoholikom omo
gočiti ustrezno zdravljenje. Mislim, 
da je bilo do sedaj zdravljenje naj
bolj učinkovito v Centru za zdravlje
nje in preprečevanje alkoholizma v 
Škofljici, in sicer od leta 1971. da
lje, ko je vodstvo v bolnici prevzel 
dr. RUGELJ in uvedel novo metodo _ 
zdravljenja. Dotedanja zdravljenja so 
se izkazala kot malo uspešna, saj je 
bilžl dosežena le 25 odstotna zdr- 
žnost. Zdravili so samo s tabletami, 
ki so imele le trenutni učinek, o 
kaki psihoterapiji pa ni bilo govora. 
Tako zdravljenje sem tudi sam po
skusil leta 1969 v Vojniku, vendar je 
bil to zame le trimesečni brezalko
holni dopust. Ob prihodu iz bolni
šnice sem ponovno pričel piti, ker 
nisem bil seznanjen, kam me bo 
ponovno pitje pripeljalo. Kmalu sem 
postal tak, kot sem bil pred zdravlje
njem: telesno in duševno propadel. 
Družina in delovna organizacija sta 
me pripravili do ponovne odločitve 
za zdravljenje -  tokrat v Škofljici.

Začetek je bil težak. Preteklo je 
nekaj časa, preden sem se.vživel v 
strogi hišni red in zdravljenje, saj 
sem do takrat leta in leta počel 
samo tisto, kar je bilo meni všeč, in 
se na druge nisem oziral.

Tudi za ženo in otroka je bil za
četek težak, vendar so vztrajali in 
mi z zaupanjem dajali voljo, da sem 
se aktivno vključil v zdravljenje. V 
času mojega zdravljenja se je vsa 
družina pridno učila in spoznavala 
posledice alkoholizma, sam pa sem 
ob pomoči ostalih bolnikov in tera
pevtov napravil predstavittev in izpit 
iz alkoholizma.

S tem sem napravil prelomnico v 
svojem dotedanjem življenju. Za to 
življenjsko spoznanje je bila potreb
na disciplina in red, študij, stalna 
zaposlitev in skupinska terapija, v 
kateri smo bili vsi enaki, ne glede na 
poklic in izobrazbo. Zaradi take 
obravnave sta se med nami razvila 
odkritost in tovarištvo. Le na tak 
način smo vsi skupaj uspeli, da smo 
se znebili pijanskih navad.

Ta metoda zdravljenja alkoholi
kov zahteva tudi od terapevtov, da

se podredijo ciljem skupine. Ce ho
čejo ustvariti v skupini občutek od
kritosti in tovarištva, morajo biti 
sami vzor bolnikom.

Po odpustu iz bolnišnice sem 
naletel na razne težave, vendar sem 
jih lahko premagoval, ker se nisem 
sramoval nikomur povedati, zakaj 
sem se zdravil. Sedaj redno obisku
jem klub zdravljenih alkoholikov, ki 
mi pomeni veliko. Tu se s svojimi 
tovariši, ki so imeli iste težave, po
govorim, se sprostim in si naberem 
novih moči, pomagamo pa seveda 
tudi, če kdo zaide v recidivo -  po
novno pitje.

Ce sam primerjam svoje sedanje 
življenje s prejšnjim, vidim, da je v

KRUTO UBITI PSI

V Krmelju sta pred nekaj časa 
dva lovca, domačina I. M. in A. 
H., člana lovske družine Šent
janž pobila pet psov. Nič takega, 
bi dejali, toda tega posla sta se 
lotila na nenavaden in okruten 
način.

Privezala sta pojavo psico kot 
vabo, da je privabila pse, na 
katere sta potem streljala. Sibre 
so letele, kamor je pač naneslo, 
tudi po spolovilih psov. Po 
končanem streljanju so crknjeni 
psi ležali na več krajih, kamor so 
se v smrtnem boju zavlekli, na 
tleh pa so ostale mlakuže krvi. 
Vrhunec tega „bojnega pohoda" 
je bil ta, da so crknjeni psi 
potem ležali na prostem še cel 
teden, dokler jih niso zakopali 
domačini iz Krmelja. Lovca se 
za pokopavanje crkovin nista 
niti malo zmenila.

Ljudje se še danes zgražajo 
nad takim načinom pobijanja 
psov iri želijo, da javnost to zve 
in da lovska družina Šentjanž 
odgovori. Zanima jih tudi, zakaj 
sta bila dva psa izvzeta od 
„pokola1*!

Pes je človekov prijatelj, in 
četudi je žival, ni človeško 
ubijati ga na takšen način.

BORIS DEBELAK 
^  Krmelj^

načinu življenja nastala občutna 
razlika. Prej sem videl le kozarec, 
sedaj vidim delo, skrbim za družino, 
razvedrilo najdem v knjigah, časopi
su, športu m podobnem. Zadovoljen 
sem sam, še bolj pa družina, da sem 
se odločil za zdravljenje.

Ob dejstvu, da dr. RUGLJA ni 
več v Škofljici, ne morem ostati 
neprizadet. Ne morem si zamišljati, 
da so proti njegovi volji zaključena 
njegova dosedanja prizadevanja in 
nesebična pomoč meni, moji druži
ni in meni enakim.

Želim, da bi bil moj prispevek v 
razmišljanje tistim, ki so pričeli dvo
miti o pravilnosti metod dr. RU
GLJA in so dosegli njegovo razreši
tev.

MAKS CURlC

»Morala 
vzdržati. . .«

Po osmih letih alkoholizma v 
družini sem leta 1972 v jeseni našla 
v reviji „Naša žena“ članek dr. Jane
za RUGLJA o zdravljenju alkoholi
kov v Sloveniji. Precej otopela od 
posledic, ki jih prinaša alkoholizem, 
sem z malo upanja na uspeh le napi
sala nekaj vrstic dr. RUGLJU, pred- 
stojniku Centra za zdravljenje in 
preprečevanje alkoholizma v Škoflji
ci. Povabil me je na razgovor in me v 
grobem seznanil z načinom zdravlje
nja.

Končno se je mož odločil za 
zdravljenje in je bil sprejet v Škoflji
co. Prvi korak je bil storjen. Z otro
kom sva nato vsako soboto odhajala 
k možu v Škofljico. Morala sva

DOMAČA UPRIZORITEV 
„RAZTRGANCEV"

V petek, 15. februarja, smo si 
učenci žužemberške osnovne šole 
ogledali igro Mateja Bora „Raztrgan- 
ci“ . Uprizorili so jo mladi Zužem- 
berčani, člani kulturno-umetniškega 
društva. Ravno zaradi tega smo jo 
gledali še s toliko večjim zanima
njem. Z veliko pozornostjo smo 
sledili dogajanju na odru in na kon
cu smo bili navdušeni. Vsi igralci so 
nas prepričali s svojim nastopom, da 
tudi preprosti delovni ljudje, ne 
samo poklicni igralci, lahko oživijo 
na papir zapisane črke v živo in 
razburljivo dramo.

ALENKA URBANČIČ 
Osnovna šola Žužemberk

vzdržati, kajti sodelovanje svojcev je 
pogoj za uspešno zdravljenje. Sprva 
so moje misli razjedali dvomi, zakaj 
je moje sodelovanje potrebno, toda 
iz tedna v teden sem spoznavala, da 
je to nujno. Vsako soboto, ko smo 
se zbrali svojci, smo poslušali preda
vanja o posledicah in zdravljenju 
alkoholizma. Zatem je sledilo delo s 
svojci v skupinah, kjer smo skupno s 
terapevti razkrivali preteklost alko
holikov in s tem spoznavali način, 
kako pomagati možem, da bi stopili 
na pravo pot. Slišali smo zares gro
zljive zgodbe. Tako, kot so bile raz
lične izpovedi, tako so bili različni 
tudi njihovi poklici, spol, celo naro
dnosti je bilo več. V času zdravlje
nja so pri nekaterih bolnikih -  alko
holikih nastopile občutne krize, ko 
so hoteli prekiniti zdravljenje. Prigo
varjali smo jim vsi -  terapevti, bol
niki in njihovi svojci. Najbolj živo 
mi je ostalo v spominu prigovarjanje
11-letnega fanta, ki je povedal tako
le: „Stric, kar ostanite tu, da se po
zdravite, potem boste pa spet lepo 
živeli.44 Te besede otroka odraslemu 
človeku so nas vse ganile.

Veliko truda so vložili terapevti 
pod vodstvom dr. RUGLJA v zdrav
ljenje alkoholikov. Metoda zdravlje
nja ni zdravljenje z zdravili, temveč 
celotna prevzgoja človeka. Poleg 
tega, da se bolniki telesno okrepijo, 
si morajo ponovno pridobiti delov
nih navad in se vključiti v kulturno 
življenje.

Po nekajmesečnem uspešnem 
zdravljenju v Škofljici sledi odpust 
in vključitev v klub zdravljenih alko
holikov. Takih klubov je v Sloveniji 
že blizu 100. Pobudnik ustanavlja
nja klubov je dr. RUGELJ. V klubu 
si drug drugemu pomagamo v absti
nenci in s skupno močjo premaguje
mo morebitne težave.

Po enoletni abstinenci svojega 
moža in novega, prijetnega življenja 
želim, da bi v naslednjih letih posta
le srečne številne družine alkoholi
kov, kajti še okoli 80.000 jih je v 
Sloveniji potrebnih pomoči. Čeprav 
sem le laični terapevt enega izmed 
zdravljenih alkoholikov, žena in 
mati, sem prepričana, da je sedanji 
način zdravljenja alkoholikov pravi
len in najbolj uspešen. Dr. RUGELJ 
s svojim nadvse humanim delom ne 
vrača le ženam može, možem žene, 
otrokom starše, temveč naši celotni 
družbi zdrave, delovne in zopet sre
čne ljudi, zato mu je potrebno omo
gočiti nadaljnje delo.

Žena zdravljenega 
alkoholika, 

KZA Novo mesto
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GROZA NA VRSICU

OTROCI (Vladimir Lakovič, Premagana smrt)

Rumenkasto sonce se je svetlikalo 
v pepelnati jutranji zarji nad Osilni- 
ško in Borovško goro. Rosne kaplji
ce na sadnem drevju Polčevega vrta 
so se srebrnkasto svetlikale, z vod
nih koles Tomaževega mlina pa je 
bilo slišati enakomerno padanje 
vode, ki je poganjala zajetne lopate 
in se odbijala od vrtečega kolesa.

Bila je nedelja, 2. avgusta 1942, 
ko je vas Plešce še vedno podoživlja
la mučno vzdušje trpkega in omrtvi
čenega življenja, v katerem ni hotelo 
biti konec gorja. Še nikdar se ni v 
vasi zgnetlo toliko ljudi, živali in do 
zob oboroženega vojaštva kot tiste 
dni med italijansko ofenzivo. Vasje 
bila opletena z bodečo žično ograjo, 
ob kateri so vodile steze fašističnih 
stražarjev, z grozeče poveznjenimi 
jeklenimi čeladami, ki so jih nosili 
na glavah. Na vogalih, parobkih in 
prehodih vasi so bili bunkerji, iz ka
terih so skozi strelne line strmela 
črna žrela mitraljezov. Ob njih so 
kar naprej poležavali fašisti, zrli 
predse, opazovali ter merili v pro
strano polje in gozdiče okoli vasi. 
Vse je napeto čakalo, da se bo vsak 
čas nekaj sprožilo, zagrmelo in se 
usulo. Tudi cesta v vasje bila zastra
žena, zaprta z rampami in lesenimi 
kozami, prepletenimi z bodečo žico. 
Te so počasi vojaki umikali le, kadar 
so spuščali potnike mimo.

Okna osnovne šole, Korletove, 
Pršletove in Polčeve stare hiše, v ka
terih so bili Italijani, so bila vsa za
barikadirana, zazidana. V njih so 
ostale le strelne line in linice. Zvo
nik farne cerkve so vojaki spremenili 
v glavno opazovalnico, oboroženo s 
težkimi in lahkimi mitraljezi. Velike 
zvonikove line so zazidali, v njih pa 
pustili ozke opazovalne in strelne 
špranje.

To avgustovsko jutro so začeli 
Italijani in njihovi Občinarji že na
vsezgodaj rogoviliti po vasi. Iz barak 
so izgnali ljudi in jih poimenoma 
pozivali po seznamih. Svetovali so 
jim, naj gredo k spovedi, obhajilu in 
maši, ker danes odrine njihov trans
port za Italijo, kjer se jim ne bo 
slabo godilo.

Žurgavci so to videli
Farni župnik Ludvik Žigar se je 

že zarana sprehajal ob cesti, med 
župniščem in Muhvičevo trgovino in 
gostilno. Od Muhvičevih ni bilo v 
hiši nikogar več, kajti po odhodu 
prvoborca Antona Muhviča in nje
govi žen j  Anke z bratom Živkom in 
Ciccn v parizane je tudi Muhvičeva 
izmučena in ostarela mati, drobna 
in sTil ’.j i t j  ženica, padla v nemilost. 
Pra\ tiste di . so jo skupaj s hčerko 
Julko aretir.: , odgnali in zaprli. Na 
Muhvi.'evi domačiji so zagospodarili 
Italij in njihovi pomagači.

Aloj/. Scrcer-Matijev Lojze, mlad 
deček iz Žurg, je šel to jutro mimo 
župnika Žigarja, ki se je z mašnimi 
bukvicami v rokah še vedno spreha
jal ob cesti in pripravljal za mašo. 
Fantek je pred župnikom začel tar
nati, da ga boli trebuh, in stokal je 
pred njim lačenr kajti ljudje so že te 
dni okusili prvo stradanje in začetek 
neskončnega gladovanja, za katerim 
jih Je pozneje toliko pomrlo.

Župnik sc je silovito ujezil na 
fanta. K njemu je priskočil še občin
ski pisar Roman Križ, ga začel brca
ti in klofutati. Obenem pa je priti
snil še nekaj zaušnic njegovemu so
vaščanu Antonu Stimcu, ki je tu 
pasel radovednost. Žurgavci so to 
videli in še dandanašnji jim je to 
ostudno dejanje v živem spominu. 
Tedaj pa je začela v vas prihajati iz 
Cabra dolga vojaška kolona.

Mesar Rudolf Pibernik-Piba, mož 
srednjih let, lepo rejen in rdeč, tolst 
v obraz kot polna luna, je tem trans- 
portirancem zadnjikrat delil hrano. 
Ves teden so jih držali v Plešcih. 
Žurgavcev je bilo devetdeset, vseh 
pa so tudi pripravili za pot tega dne 
okoli petsto. Trikrat so jim skuhali 
krompirjevo čorbo v enem samem 
stolitrskem brzoparilniku iz svinjske 
kuhinje. V čorbi so redko plavali 
makaroni, ki jih večina ljudi v tem 
kraju ni poznala niti jedla do pri
hoda Italijanov. Večina ljudi ves čas 
m dobila niti žlice hrane. Mesarjeva 
žena Angelca Pibernikova je z 
ljudmi čutila ter jim je pod roko 
prodajala koščke mesa, kajti s priho
dom Italijanov je bil ves živež na 
karte.

O Bog, le kje si?

Letina je dobro kazala in že zače
la dozorevati, zadnje češnje pa so že 
bile pošle. V gozdičih in po pašnikih 
|e bilo vse črno borovnic. Krompir 
je zelo obrodil in so ga že skoraj ves

mesec julij kopali in jedli. Fižolove 
palice so bile kar pripognjene od 
stročja. Hruške jakobovke so dozo
revale. Sadje nasploh je tako lepo 
kazalo, da česa takega niti najstarej
ši ljudje niso pomnili. V požganih 
vaseh okoli Pleše žito še ni bilo pov
sod požeto. Ožarjeno klasje je viselo 
na slabotnih, suhih bilkah, ki so se 
pripogibale v rosi. čez dan se je kla
sje odpiralo v vročem soncu, iz nje
ga pa se je usipalo zrnje.

„O bog, le kje si? Zakaj nas tako 
bičaš? Toliko je vsega, ti pa ovoliš, 
da nas Italijani lačne trpinčijo in 
ženejo v tujino!“ je vzkliknila Sišči- 
na, starka z velikim molkom v ro
kah, ki so ga močile njene^olze, ko 
je prebirala jagode in poljubljala 
križec.

Maše v farni cerkvi na Plešcih je 
bilo konec. Se nobena maša se ni v 
tej cerkvi končala tako čudno. 
Župniku se je zdelo, da so njegovi 
verniki sprti z bogom, zlasti še, ko 
se niso dali k spovedi, kajti spove
dnice so se začeli izogibati in po 
zamoških žrtvah bati. Še pred kon
cem maše so se mnogi zgnetli med 
Italijani in ob igranju orgel začeli 
brezglavo odhajati iz cerkve od rane 
maše. Mnogi se niso niti dotaknili 
več kamenite posode s posvečeno 
vodo. Verska čustva so ljudem 
popuščala, saj jim bog tudi v najve
čjih strahotah ni pomagal.

Francka Muhvičeva-Tropetarca še 
pomni, da je prejšnjo noč, ko so 
zastraženi zaspali v barakah, okoli 
enajste ure ponoči nekaj močno 
treščilo. Vsi so se predramili, zbežali 
iz barak in plaho vpili: „Spominje! 
Spomin! . .  .!“

Kmalu po maši je nizdol ob Ča- 
branki iz Čabra pribrnela dolga voja
ška kolona, v kateri so našteli 38 vo
zil. Dvanajst je bilo avtobusov, osta
lo pa so bili tovornjaki. Avtobusi so 
bili za žene in otroke, da bi jih lažje 
ločili od mož in kdo ve kam odpe
ljali.

V Plešcih je nastal vik, krik in 
jok. Ljudje so se dušili od žalosti, ko 
so jih Italijani zgrnili kot živino. 
Moške, kolikor jih je bilo še tu, go 
nagnali na tovornjake, avtobuse pa 
so napolnili z ženskami, dekleti in 
otroki. Razdvojili in razbili so druži
ne. Večno prijateljstvo med ljudmi 
je bilo tedaj načeto, ko je bila enot
nost najbolj potrebna, kajti od hu
dega so se nekateri ljudje med seboj 
začeli obtoževati.

Prav na čelu kolone je bilo voja
ško oklopno vozilo, z vojaško po
sadko, oboroženo s topičem in mi
traljezi. Za njim je bil tovornjak s 
kravami, nakar se je začela kolona z 
avtobusi. V prvem avtobusu so bile 
skoraj same Žurgavke, med njimi 
Marija Knavsova-Banova in njena že 
poročena hčerka Marija, v pozni 
nosečnosti in z majhno deklico v 
naročju.

V avtobus je vstopil italijanski 
višji oficir v sivo-zelenkasti unifor
mi. Lepo zlikan m opasan z jermeni, 
na katerih so viseli torbica, daljno
gled in pištola. Okrašen je bil z mno
gimi zlatimi kitami in našitki.

„Buon giorno, signora!” (Dober
dan gospa!) je pozdravil mlado ženo 
in se usedel poleg njene matere 
Marije Knausove-Banove. Začel je 
nekaj kramljati, dasi ga ni nobena 
žena razumela niti besedice, razen 
izdajalke Olge.

Da, v tem avtobusu je bila tudi 
izdajalka Olga Štefetova iz Pleše, ki 
jo je ljubezen zvezala s sovražniki in 
je bila pri njih v Čabru. S to kolono 
in Italijani je potovala nekam proti 
Sušaku.

Vojaki in fašisti so bili razporeje
ni po avtomobilih, da so jih stražili 
in spremljali v koloni, iz katere ni 
nihče smel ves čas potovanja. Kon
čno je dolga vojaška kolona le kreni
la in vasica ob Čabranki je ostala 
zapuščena, kot bi žalovala za trpeči
mi pregnanci, ki so jih peljali v mu
čno negotovost. Mrtve oči hiš so 
spremljale še en žalostni sprevod, ki 
je drvel po razgreti cesti, nad katero 
so se dvigali oblaki prahu in dima. 
Še dolgo je bilo slišati kolono s trpi
ni, ki je brnela skozi Zamost in po 
dolgi serpentinasti cesti navzgor v 
Sedlo ob Sveti gori, kamor je zahajal 
v zasedo v daljni preteklosti sam 
Peter Klepec. Zdaj pa so tu pogosto- 
ma držali zasede partizani in 
napadali sovražnike. Toda tega dne 
je bilo tam vse tiho in moreče mir
no, čeprav so tako Italijani kot in
terniranci pričakovali, da bo vsak 
čas kaj zagrmelo.

Zdaj gremo, oj zdaj 
gremo. . .

S Sedla so se Žurgavci in drugi 
transportiranci še poslednjič ozirali 
na Kolpsko in Čabransko dolino. 
Videli so svojo požgano vas Žurge z 
ožganimi zidovi in visokimi dimniki 
nad pogorišči. Ko se je cesta na vrhu 
klanca prelomila, je kot zastor zakri
la dolino Sveta gora. Marija Štimče- 
va-Katrška, mati petih majhnih 
otrok in pozneje vdova po padlem 

artizanu, borcu IX. SNOB Antonu 
timcu, je žalostno bolj zajokala kot 

zapela: „Zdaj gremo, oj zdaj gremo, 
nazaj nas več ne bo! . . . “

Ko je začelo zvoniti poldne, se je 
vojaška kolona ustavila v Gerovu. 
Na kamione in avtobuse so doložili 
še nekaj ljudi, tako da jih je bilo 
zdaj iz Čabra, Pleše in Cerova poleg 
vojaštva okoli tisoč petsto.

V Gerovu je bilo videti spet veli
ko internirancev, živine in sovražne 
vojske, ki je držala špalir tej koloni. 
Sicer pa je bila to že vsakdanja stvar, 
da se civilno prebivalstvo ni več do
sti zmenilo zanjo. V klanec mimo 
vojašnice in proti Gerovskemu Kraju 
so vozili počasneje. Tudi tu je bilo 
mnogi mul, osedlanih konjev, oro
žja, lačnih, žejnih in prepotenih in 
izmučenih italijanskih vojakov, ki so 
jih že tretji teden gnali po gozdu v 
hajki za partizani.

Kmeta Anton Muhvič in Jože 
Stanfelj iz Žurg pa še mnogi drugi 
nikdar ne bodo pozabili tega poto
vanja, ki sta mi ga onadva opisala 
nekako takole:

„Cerovo smo zapustili med dol
gim špalirjem civilnega prebivalstva 
in fašistične vojske. Še več pa jih je 
bilo videti, ko smo se peljali mimo 
vojašnic in Gerovskega Kraja, kjer 
smo v serpentinah za vasjo zavili in 
izginili v gozd v veliko in prostrano 
goro. Takoj za oklopnim avtomobi
lom je bil tovornjak z moškimi, 
predvsem iz vasi Bezgarji in Žurge. 
Od Bezgarcev je bilo nekaj takih, ki 
so šli k Italijanom po zaščito in so 
izdajali. Za nami je peljal tovornjak 
z živino. Bil je ̂ natlačen z žurgarski- 
mi kravami, vendar je sem in tja 
malo zaostajal. Za njim je vozil prvi 
avtobus s kmeticami in njihovo 
otročadjo. Z njimi sta bila tudi višji 
italijanski oficir in izdajalka Olga.

Kolona je peljala skozi velikanski 
gozd med Gerovom in Črnim lo
gom, ki stsi na dvoje svojih dvajset 
kilometrov. Strahota pa se je zgodila 
na Vršiču, v gozdu nad izvirom 
Kolpe.

Potrt sem sedel na tovornjaku in 
se oziral po koloni. Vse misli sem 
imel zbrane na zapuščeni, požgani 
in uničeni domači kraj. Do razmi
šljanja, kam nas peljejo, mi ni bilo. 
Poleg mene so sedeli: moj sosed 
Jože Stanfelj, njegov oče Jurij ter 
drugi možje. Kar na vsem lepem 
smo zagledali debelo in visoko jelko, 
ki se je zazibala v zraku in se vse 
hitreje nagibala nad od sonca razbe
ljeno in prašno cesto ter s truščem 
padla nanjo. Videli smo še, kako 
naglo je zavrl tovornjak z živino, ki 
je peljal za nami, da je z njega 
zdrknila Pošničarjeva krava in padla 
po;cesto. Mahoma so Italijani skoči
li s kamiona, zatem pa je gozd zastri 
naš pogled na odrezano kolono, 
vzdolž katere je bilo kmalu slišati 
silno pokanje in streljanje.

Pozneje so nam povedali, da je na 
ta način treščilo čez cesto še drugo 
drevo na repu kolone, ki je bila zdaj 
uklenjena v divjem gozdu in odreza
na od oklopnega vozila in našega 
tovornjaka, ki je že po prvih strelih 
drvel z veliko brzino in še komaj 
dohajal oklopnjak.

V Črnem logu so ustavili. Vsa vas 
je bila polna italijanske vojske in 
drugih ljudi, ki so se plaho ozirali 
proti Vršiču in poslušali streljanje," 
mi je pripovedoval kmet Anton 
Muhvič.

Rdečelični, umirjeni kmet Jože 
Stanfelj iz Žurg še dandanašnji ne 
more pozabiti kako divje Ao tedaj 
vozili s kamionom za italijanskim 
oklopnim vozilom. O tem pravi:

Mislili smo, da nas bo
do postrelili

„Blinda je šla ko pes, če mu odse
kaš rep in ga spustiš. Komaj smo jo s 
kamionom dohajali po cikcakasti 
poti po gozdu z Vršiča do Črnega 
loga, kjer se je ustavila. Italijanski 
vojaki so bili vsi zmedeni. Niso bili 
več tako srboriti kot prejšnje dni, 
ko so požigali in pobijali. Besno so 
nas spodili s kamiona in nas pdgnali 
s ceste ter nam ukazali, da se mora
mo vleči na tla, na trebuh. Na, ta je 
pa lepa! Mislili smo si, da nas bodo 
postrelili. Tudi Bezgarci, ki so pobe
gnili od partizanov in šli pod zaščito 
k Italijanom, so bili na moč zaskr
bljeni. Vse popoldne smo morali 
tako zastraženi ležati na trebuhu in 
mučno čakati na nadaljnjo usodo.

V Črnem logu se je kmalu zbrala 
velika in zelo oborožena fašistična 
vojska ter izginila v smeri proti Vrši
ču na pomoč od partizanov napade 
ni vojaški koloni."

Z Marijo Muhvičevo-Banovo sva 
obujala spomine na Vršič, ki so 
zanjo posebno bridki in nepozabni. 
Dogodki se ji še vedno vrstijo pred 
očmi kakor na filmskem platnu, kot 
da bi se vse to pripetilo šele včeraj. 
Preveč jo je prizadejalo, da bi kdaj 
nanj pozabila.

„Tako kot sem se v Plešcih usedla 
v avtobus poleg svoje matere, sem se 
peljala tudi dalje. V naročju sem 
imela svojo poldrugo leto staro de
klico Gcnico, drugega otroka pa sem 
nosila pod srcem. Italijanski oficir, 
okrašen z odlikovanji in zlatimi kita
mi, se je usedel na sedež ob moji 
materi m nam kazal slike svoje dru
žine. Imel je mnogo slik in radove
dne roke so si jih podajale po avto-, 
busu. Z mojo materjo sva pravkar 
gledali sliko oficirjeve žene z dvema 
otrokoma. Avtobus je ustavil. Pred 
njim sem videla tovornjak z žurgar- 
skimi kravami, ki je tako naglo zavrl 
pred podrto jelko. Vojaki so na mali 
poskakali iz njega in se skrili. Ko pa 
le m bilo nič, so se vrnili k vozu in 
reševali Pošničarjevo kraVo, ki je 
bila pti naglem zaviranju, kot bi jo 

J  vrgel, zdrknila iz njega. Za nami se

je kolona avtomobilov gostila. Vozi
la so se na gosto ustavljala drugo za 
drugim.

Vzdušje v avtobusu je postajalo 
napeto in negotovo. Vsi smo bili v 
nekem plašnem pričakovanju, kot 
da bi slutili, da smo z Italijani vred v 
hudi nevarnosti -  smrtni pasti. V 
tem morečem počutju je bilo naše 
pomirjenje nemogoče. Vse je 
mahoma oživelo in bilo je kot v če- 
beljnaku. Italijanski oficir je dobil 
vrnjene slike. Zdaj nikomur ni bilo 
več zanje in tudi z materjo sva mu 
vrnili družinsko sliko. Dal si jo je v 
listnico in jo vtaknil v žep. Delal se 
je pogumnega, vendar je pritajeno 
mežikanje njegovih oči izdajalo, da 
se tudi on boji.

Joj, moji! Jaz sem preč!
En sam strel iz puške sem slišala, 

ko je odjeknil v bližini. Drobci 
razbite šipe so škropili po avtobusu. 
Ob puškinem poku je italijanski 
oficir molče omahnjl in se brez 
besed umiril. Kriknila je tudi moja 
mati, zadeta od iste krogle. „Joj! 
Moji! Jaz sem preč.“ Omahnila je in 
padla na .tla. Videla sem njene oči, 
ki so se proseče pripirale, da so 
nazadnje podrgetavale le še veke. 
Videla sem kri, ki je vrela iz rane in 
kar pljusknila name in mojo deklico, 
da sva bili od materine krvi vsi krva
vi. Padla sem čez mrtvo mater, kajti 
začelo se je gosto streljanje. Ko sem 
tako sklonjena pritegnila močneje k 
sebi svojo deklico Gcnico, sem bila 
prepričana, da je prišel naš konec. 
Tudi stražniki so popadali na tla 
med jetnice, ker so krogle neusmilje
no kosile in vrtale pločevino dalje. 
Ko pa se je avtobus vžgal, se je 
nekdo le znašel, da je odprl vrata in 
kričal, naj sc rešujemo iz gorečega 
vozila. Hušknila sem ven in se z de
klico vrgla pod cesto v zaklon, 
kamor je prilezla še moževa petin- 
osemdcsctlctna hudo ranjena babica 
Apolona in njegova dvanajstletna 
sestra Slavka Muhvičeva. Obe sta 
bili ranjeni in sta krvaveli. No, videla 
sem poleg sebe cvetoče, nepopisno 
lepo osemnajstletno kmečko dekle 
Slavico Jelenc iz Požarnice in mlado 
vdovo, mater petih otrok, Apolonijo 
Pršle iz Repnika, ki so se je otroci 
oklepali in žalostno jokali okoli 
svoje mrtve mame.

Bežala sem v gozd s svojo deklico 
v naročju. Smrtno ranjena svakinja 
Slavka se me je prijela za krilo, babi
ca pa je krvavela za nami, ko je po 
nas užgala še italijanska strojnica in 
Slavko prestrelila skozi trebuh. Itali
jani so mislili, da jim bomo zbežali. 
Ta lepa, dobra deklica, ki pa je bila 
že brez očeta in matere, je bila tako 
dvakrat zaporedoma na smrt ranje
na. „Vode! Vode!“ je prosilo ranje
no dekle in to venomer ponavljalo, 
pa ni bilo zanjo niti kapljice vode in 
nobene pomoči več. Ležala je na 
tleh in gledala v svojo ostarelo babi
co, ki sc je bila od nje malce oddalji
la: „Joj, stara mama, ali me boste 
tudi vi zapustili? “ je proseče vzkli
knila za njo. V velikih mukah je 
tretji dan v Gerovu izdihnila.

Tako stori samo mati
Z grozo sem zrla na goreči avto

bus, v katerem je med drugim izgo
revala tudi moja mati. Takšno je 
bilo zadnje slovo od moje dobre, 
ljube mame."

Julka Sercerjeva-Matijeva, vdova 
po poznejšem padlem partizanu 
Petru Šercerju, borcu IX. SNOB, se 
je s svojo otročadjo stiskala za ce

stnim robom. Šestero svojih otrok je 
potisnila k tlom. S svojim telesom in 
tri*mesece starim detetom Štefko, ki 
ji je umrla na Rabu, se je naslonila 
čeznje in jih pokrila, da bi jih tako 
zavarovala pred kruto smrtjo. Kaj 
takega lahko samodejno stori le 
mati. A, glej! K tej živi gomili pri
drvi italijanski vojak, se stisne nanjo, 
vrže Julki strojnico čez hrbet in 
začne meriti na partizane in strelja
ti.

„Da, sovražna strojnica je ležala 
na mojem hrbtu in togotno drgetala 
in pljuvala svinec. Pod njo je v 
smrtnem strahu ginevala moja druži
na, ki je bila kot živ zid, zaklom 
fašističnemu vojaku. Na prav nič 
nisem več mislila, bila sem. povsem 
otopela.

Vzdolž avtomobilske kolone se je 
na obeh straneh razplamtevalo stre
ljanje, pokanje, vpitje in jokanje, 
med katerim je bilo slišati vzklike: 
Civilisti, umaknite se! Mi vas bomo 
rešili! Odmaknite se od Italijanov! 
Zatem so na kolono začele padati ja  
po njej pokati in trgati bombe. Ko 
se je pokanje malo poleglo, je bilo v 
bližini slišati najprej en sam vzklik: 
,Uraaa!’

Uraaa! Uraaa! so se med nasko
kom, med jurišem na kolono zasliša
li številni vzkliki iz številnih parti
zanskih grl. Ko se je trenutek prej 
ob moji živi gomili razletela bomba, 
je do ramena razmesarilo roko itali
janskemu mitraljezci, nam pa ni 
napravila ničesar. Čutila sem, da je 
strojnlfca zdrknila z mojega hrbta. 
Vojak sc je pobiral in dvigal, ko je 
planil nanj partizan in ga zabodel z 
bajonetom naravnost v prsi, da je 
treščil na tla, kot bi ga spodrezal. 
,Prav ti bodi!* sem si dejala. ,To ti je 
plačilo za vse požige in zločine. Zob 
za zob!* Partizan je. pograbil strojni
co, sc oziral za Italijani in odhitel ob 
koloni. “

Otroci - živa gomila
Dragica Sercerjeva-Počejmiška je 

bila s svojimi osmimi otroki v staro* 
sti od dveh do sedemnajstih let 
druga živa gomila fašističnemu voja
ku. Videla je Italijana, ko je streljal 
na partizane in sc skrival za njo in 
njenimi otroki. Ko pa je bilo slišati 
krike: „Uraaa! Uraaa!“ je onemel in

izgubil oblast nad seboj. Puška v 
rokah mu je vse bolj opletala, ko je 

streljal. Noge in roke so sc mu tresle, 
spodnja čeljust je tako udarjala ob 
gornjo, da je bilo slišati zobno škle- 
petanjc. Partizan je skočil nanj, nje
na družina pa se je kot bi se razlete
la, razpršila in v divjem begu poraz
gubila v gozdu.

Dva otroka sta sc ji našla šele čez 
teden dni blizu požganega doma. 
Mož Jože pa je bil med onimi, ki so 
ležali ves popoldan na trebuhu v 
Črnem logu. Umrl ji je na Rabu.

Slava Čopova-Bukovčeva sc je re
ševala z osemdesetletno babico Apo
lonijo Bukovec, sedemletno deklico 
Micko, triletno Slavko in dveletnim 
sinkom Jožkom. Družinski oče Jože 
je tedaj ležal na trebuhu nekje v 
Črnem logu, pozneje pa od gladu 
umrl na Rabu. V najhujšem strahu 
je bila vendar vsa srečna, da je našla 
svojega otroka Jožka, ki ga je bila 
izgubila med reševanjem iz avtobu
sa, kajti poleg sebe je videla na smrt 
žalostno mater ob mrtvem otroku. 
Domači ljudje, ki so se divje valili iz 
avtobusa, so ji ga do smrti pohodili. 
Ko je videla, kako sta se zgrabila 
partizan in fašistični vojak, jo je po

(nadaljevanje na naslednji strani)

Pretekli petek, 22. februaija, je v klubu poslancev v Ljubljani 
podelila založba BOREC letošnje Kajuhove nagrade. Med 
nagrajenci je tudi Tone Ožbolt iz Kočevja, avtor knjige 
„Dežela Petra Klepca“.
Po sprejemu nagrade je avtor knjige, pisec Tone Ožbolt, de
jal: „Ta nagrada ni le nagrada zame, ampak za vse prebivalce 
Čabranske doline oziroma dežele Petra Klepca. Oni so jo 
pisali, ko so z znojem in krvjo pisali svojo in našo zgodovino. 
Posameznik, tudi jaz, ni nič. Izgine. Narod pa je večen, ved
no napreduje in ni ga mogoče uničiti.4* Na sliki: Tone Ož
bolt (levo) prejema Kajuhovo nagrado. (Foto: J. Primc)



Včeraj morda še pastirček pod Gorjanci — jutri kvalificiran delavec v sodobni avtomobilski 
proizvodnji IMV (Foto: S. Mikulan)

»Maš pa tako rad šraufa!«
Tovarna avtomobilov v Novem mestu je postala resnica: sedanjim 
4300 delavcem naj bi v s letos pridružilo 500 novih delavcev in de
lavk! Kruh doma tudi za zdomce, vrsta delovnih mest za priučitev 

in bodočnost za mladino, ki stopa v življenje

Še dobre tri mesece — pa 
se bo v mnogih družinah po 
Dolenjskem spet pojavilo 
vprašanje: „Kam s fantom  
po končani osnovni šoli? 
Kaj bomo z dekletom — 
rada bi v službo, a kam naj 
jo d a m o ? " In še je med 
nami precej nekvalificiranih 
delavcev, ki prejemajo tu in 
tam tudi zelo skromen oseb
ni dohodek. Radi bi se kaj 
izučili, se priučili za d o lo če 
no delo in si tako izboljšali 
življenje — pa se dostikrat ne 
vedo kam obrniti. Službo si 
želi tudi prenekatera ženska, 
ki pa je morda zdaj pravtako 
še brez poklica. Kam naj se 
obrne?

Na vsa taka in podobna 
vprašanja odgovarja novome
ška INDUSTRIJA MOTOR
NIH VOZIL, naša domača  
avtomobilska industrija, ki 
šteje zdaj že nekaj nad 4300  
delavcev v 8 temeljnih orga
nizacijah združenega dela 
širom po Dolenjski. Včasih 
— kot da pozabljamo na tega 
industrijskega velikana! 
Pozabljamo, da imamo v 
naši sredini pravo avtomobil
sko tovarno, ki

— bo še večja,
— ki izdeluje dobre avto

mobile,
— v kateri delo ni umaza

no,
— v kateri skrbe za delav

ca v tovarniški restavraciji,
— kjer vozijo delavce na 

delo in domov z modernimi 
avtobusi,

— kjer bodo še letos zače 
li graditi delavski hotel in se

— še letos lotili tudi obse
žne stanovanjske gradnje za 
svoje ljudi!

Na spretnostnem testu

Mnogi ne vedo: IMV v 
Novem mestu bo samo letos 
potrebovala

500 NOVIH DELAVCEV

da bo kos obsežnemu proiz
vodnemu načrtu. Dosežena 
stopnja razvoja tega najve
čjega podjetja v našem ob

močju in njegovi lanski 
uspehi omogočajo sodelova
nje s francosko in romunsko 
avtomobilsko proizvodnjo. 
Glede avtomobilskih priko
lic ima IMV že nekaj let vo 
dilno vlogo na evropskem in 
svetovnem tržišču. Vse to so 
pomembne proizvodne zma
ge tega velikega delovnega 
kolektiva, ki stopa novim 
nalogam naproti z dvignjeno 
glavo. Ponosen da ie p rem a
gal vse glavne ovire, zre v. 
jutrj|nji dan poln zaupanja^/ 
lastne moči. Za izpolnitev 
novih proizvodnih n a ln g  p a  

sedanje število- Helaucw -n p  
zadošča več. Zato sp IMV 
širi in vabi v svoje vrste samo
letos 500 novih—delavcev.
Potrebni bodo

— vajenci, kvalificirani in 
nekvalificirani delavci, pa 
delavbi in delavke, ki se želi
jo priučiti določenega dela, 
bodoči mojstri, tehniki, in
ženirji, delavci v upravi in 
prodaji, bodoči strokovnjaki 
vseh vrst.

Vsem tem so vrata v IMV 
široko odprta. In če vaš fant 
doma že zdaj sprašuje, kje bi 
lahko postal mehanik, stru
gar , lakirar, skladiščnik ali 
karkoli v kovinski, lesni ali 
drugi stroki, ne pozabite: 
IMV nudi kruh novim stoti
nam naših ljudi, mladim in 
starejšim, začetnikom in 
vsem, ki žele pridobiti kvali
fikacijo!

Zato ne pozabite: vabi vas 
IMV v Novem mestu in v 
svojih TOZD v Brežicah, 
Črnomlju, na Suhorju, Mir
ni, Šentjerneju in Semiču!

Priljubljeno ljudsko vozilo ,Katrca" dobiva pravkar odbijač — kvalificirana delavca ob mon-

Taborniška šola samoupravljanja
Številke res ne povedo vsega o življenju: za Odred gorjanskih tabornikov 
v Novem mestu pa so potrdilo načrtnega in vztrajnega dela z mladino, ki 

pozna svoj delež nalog v SLO in v mladinski organizaciji

Veliko laskavega j e  povedanega o tabornikih. To potijujejo tudi 
vaša poročila, je dejal med drugim članom Odreda goijanskih ta
bornikov v Novem mestu Janko Gregorič v imenu občinske skup
ščine in poveljstva partizanske enote , ko jim je prejšnji teden govo
ril na letni skupščini.

Številke res niso vse, lahko pa 
nam marsikaj osvetlijo in približajo. 
V najstarejši taborniški enoti na 
Dolenjskem je zdaj 180 članov, ki 
delajo v 7 vodili medvedkov in čebe
lic in v 8 vodih članov ter članic (na 
šolah Grm in Katja Rupena, dijaki 
pa v gimnaziji, srednjih strokovnih 
šolah in četi porečanov); odred ima 
tudi klub STRELA, ki je ena najsta
rejših taborniških enot v Sloveniji. 
Samo lani so taborniki OGT imeli 
290 vodovih, 15 četnih, 2 klubova 
in 2 odredova sestanka s skupno 
2979 udeleženci. Bilo je 32 vodovih, 
12 četnih, 6 klubovih in 3 odredovi 
izleti oz. pohodi z nekaj več kot 
930 udeleženci. Tako so taborniki 
prehodili pot s Kuma do Starega 
Loga na Kočevskem in z njo poča
stili 22. julij. Bili so na poteh osvo
boditve in partizanskem srečanju 
lani julija v Žužemberku, obletnico 
12. SNOUB pa so slavili tako, da so 
pripravili partizanski pohod od 
Kostanjevice prek Gorjancev v Novo 
mesto.

Višek tabornikovega življenja je 
letni tabor -  preizkus pridobljenega 
znanja in sposobnosti za življenje v 
naravi, Odredovega tabora v Šent-

janah nad Portorožem se je udeleži
lo tudi 30 mladincev iz Ditzingena v 
Nemčiji, porečani so taborili na 
Otočcu, pri Tovarni na Gorjancih pa 
je bil januarja 1973 zimski tabor z 
gozdno šolo in zaključkom vodni
škega tečaja. Razen naštetega so 
imeli v odredu lani še 4 taborne 
ognje, dve zabavni prireditvi in 5 
tekmovanj. Na orientacijski pohod 
so šli enkrat tudi z rezervnimi voja
škimi starešinami Novega mesta, z 
njihovo organizacijo navezujejo 
taborniki tudi sicer tesnejše stike. 
Dan republike so taborniki počastili 
z akcijo „Ilegalec14 v Novem mestu, 
na kateri je sodelovalo 60 članov.

Številke res ne povedo vsega; k že 
povedanemu bi morali prišteti še 
jesenski vodniški tečaj za bodoče 
vodnike enot v Novem mestu in 
Straži, pisanje člankov za šolske 
taborniške vitrine in drugi tisk, 
predvsem pa ogromno drobno vsa
kotedensko vzgojno delo, ki krasi 
organizacijo. To je delo v vodih, kjer

mladi člani v igri in s sebi primernim 
delom gojijo medsebojno pomoč, 
prijateljstvo in si krepijo telesno 
moč, privzgajajo zdrave življenjske 
navade in še mnogo tega.

Vse našteto seveda hkrati tudi 
načrtno krepi tovarištvo ter bratstvo 
in enotnost -  odlike torej, ki toliko 
pomenijo pri oblikovanju mladih, da 
bodo jutri lahko prevzeli svoj delež 
v socialistični družbi. Pri tem jim 
taborniško samoupravljanje, na 
katero se navajajo že od najmlajših 
let dalje mimogrede v igri in drugih 
neprisiljenih oblikah vzgoje, pomeni 
pravzaprav resnično „malo Šolo 
samoupravljanja". Hkrati pa je tudi 
v novomeškem Odredu gorjanskih 
tabornikov opisano vzgojno delo z 
mladino najustreznejša pot, da 
mladi spoznajo svoj delež v splo
šnem ljudskem odporu. Ko s po
hodi, z izleti in uresničevanjem pro
grama taborniške organizacije gojijo 
tradicije narodnoosvobodilnega 
boja, to nikoli ni „beg v preteklost41, 
temveč živo povezovanje slavne 
preteklosti s sedanjim življenjem.

Dveletno „obdobje obnove44 celo
tne dejavnosti v OGT je zaključeno 
z lepimi delovnimi uspehi. Slabše je 
s šotori in z drugo opremo, čemur 
bodo taborniki skušali letos posveti
ti več skrbi in povečati svoj inven
tar. Upravičeno pričakujejo malo 
večjo pomoč družbe, saj so kot 
specializirana mladinska organizacija 
znova pokazali, da znajo delati in da 
je njihovo delo dragocena naložba 
za zdravo rast rodov, ki prihajajo.

TONE GOŠNIK

Konec letošnjega januaija na Goijancih: postavljanje šotorov -  preizkus znanja tudi v trdih pogoiih. 
(Foto: Lojzek Retelj)

GROZA HA VRSUSII
(nadaljevanje s prejšnje strani)

vsem telesu začelo stresati. Napo
sled je lc partizan premagal Italijana. 
S puškinim kopitom ga je na vso 
moč kresnil po glavi, zatem pa zabo
del ter odhitel za drugimi Italijani.

V vsej tej grozi je kmetica Marin
ca iz Podsten, majhne vasice na 
desnem bregu Cabrankc, pod sami
mi stenami Svete gore, tebi nič meni 
nič pograbila svojo košaro in jo kar 
po cesti mahnila z mirnim in poča
snim korakom med nasprotujočimi 
si ognji. Vse je pokalo in treskalo 
križem kražem. Cesta je bila posuta 
z zelenimi vejicami, ki so jih nakle
stile krogle in natrgale bombe, kme
tici pa nič. Med pobliskavanjem 
bomb je malce postajala, naposled 
pa se srečno rešila in odnesla svojo 
košaro s strašnega bojišča.

Slavka Ožboltova-Pijetova iz 
Požarnice je sedela v enem izmed 
avtobusov in tudi tam videla veliko 
grozo. Poleg nje sta sedeli iz njene 
vasi dve ljubki dekleti, Slavka Jelen- 
čeva-Filipina in Slavka Žagar. Ža
garjeva je imela velike, zlate obroč
kaste uhane, ki so sc ji venomer 
pozibavali v uhljih. Mimo je čivknila 
krogla, preletela skozi obročkasti 
uhan in iztrgala iz njega notranji,

manjši obroček, zatem pa se jc zaril 
v prsi Slavke JelenČeve-Filipine.

„Joj, ranjena sem!“ jc vzkliknila 
Žagarjeva in se v smrtnem strehu 
skoraj zgrudila.

„Jezus! Marija! Pomagajta mi!4 je 
kričala in prosila druga, sc ozrla na 
Žagarjevo in jo tolažila. „Nisi ti ra
njena, jaz sem!44 Kri ji jc pljusknila 
iz smrtne rane. Oči so se ji belkasto 
podvile pod čelo. Veke so se priprle 
čez nje in že je slabotna omahnila.

Poleg nje sta ležali še dve mrtvi 
materi: Apolonija Pršle iz Repnika s 
petimi otroki in neka kmetica iz 
Brinove drage s šestimi. Kako žalo
stno jc bilo videti to nedolžno otro- 
čad, ki sc je mukoma trgala od 
svojih mrtvih mater in odvalila z 
množico ljudi iz gorečega avtobusa, 
njrtve pa so ostale in zgorele v njem.

Mati Filipa se ni dala od svoje mrtve 
hčerke: „Jaz je ne dam! Jaz ne 
grem, ne morem od svoje preljube 
rože.44 Hčerka Julka je z vsemi 
močmi vlekla iz ognja in tolažila 
užaloščeno mater.

Razdejanje po strelja
nju

Ko se je streljanje, med katerim je 
bilo toliko gorja, poleglo, je ostalo 
na bojišču strahovito razdejanje. 
Dasi ovenčano z zmagoslavnim vese
ljem, je bilo prežeto tudi z veliko 
žalostjo: med Italijani je obležalo 
tudi osemnajst žena, deklet in 
otrok, ki so jih pokosile te ali one 
bombe in krogle. Povsod je bilo 
videti velike krvave madeže in mlake 
krvi. Križem kražem so ležali mrtvi 
Italijani, raztrgani kovčki, torbe, 
razstrgane obleke in v rjuhe in rute 
povezane cule, v katerih so si ti 
reveži vzeli z doma, kar so mogli in 
kar so jim svoražniki pustili. Tu v tej 
bitki pa so bili ob vse in taki so se 
pogrezali naproti ječam in tabori
ščem smrti.

Polna gora je bila teh nesrečnih, 
trpečih in zbeganih ljudi, ki so se 
kar tja v en dan reševali in tavali. 
Partizani so pobirali plen in ga, koli
kor so ga mogli do prihoda novih 
Italijanov, odnesli v goro. Vseh šest
intrideset tovornjakov in avtobusov 
je zgorelo. Del transportirancev so 
partizani odgnali v goro, da so se 
prepričali, kdo so in kaj so. Med 
partizani sta bila tudi dva slovenska 
tovariša: Tone Obranovič in Leo
pold Karničnik, ki ju je partizanski 
štab iz Taborske stene nad Belico 
poslal hrvaškim partizanom v po
moč kot inštruktorja-minerca. V 
tem boju je sodeloval tudi Slavko 
Resman iz Požarnice.

Transportiranci, ki so prespali 
noč v partizanskem taborišču, sc 
spominjajo, da je bila med njimi 
tudi izdajalka Olga, ki so jo partiza
ni zajeli in odgnali s seboj v goro. 
Prosila je, naj je ne kličejo z njenim 
pravim imenom, kličejo naj jo Mari
ca. Nihče je ni odkril in nanjo opo
zoril partizane. Tako sc je že v dru
gič srečno izmuznila in iztrgala iz 
njihovih rok, dasiravno so jo iskali 
in lovili.

Velika množica ljudi se je razbila 
in plaha cijazila po burnem bojnem

gozdu, iz njega lezla na poti in ce
sto, zatem pa se počasi odvalila v 
smeri doma, dokler ni spet prišla v 
roke Italijanom. Največ jih je šlo v 
smeri Gerova, veliko pa tudi v smeri 
Razlog in izvira reke Kolpe in od 
tam v Čabransko dolino, kjer so 
prav tako spet padli v sovražne roke. 
Vse je bilo brezglavo, zmedeno in 
kot zakleto.

V Gerovu so transportirance 
znova zbrali in pripravljali njihov 
transport, ki je krenil 5. avgusta. 
Ves gozd je bil zastražen in zaseden, 
spremljalo pa jih je veliko fašistov, 
karabinjerjev in kraljevskega voja
štva. Pravijo, da sta bila na vsakega 
civilista kar po dva Italijana. V 
Cmem logu so dopolnili kolono z 
interniranci, ki so že tam čakali 
nanjo, in vse skupaj odpeljali na 
Reko, z njimi napolnili ladjo in jih 
prepeljali na Rab, v taborišče smrti.

Usoda Julke Volf

V bitki na Vršiču, v partizanskem 
taboru in med temi transportiranci 
je bila tudi Julka Volf, žena terenca 
Antona Volfa, ki je v vasi med prvi
mi začel sodelovati z Osvobodilno 
fronto in Šercerja, ki sta v vasi med 
prvimi začela sodelovati z Osvobo
dilno fronto in vstajo. Njena številna 
družina je na Vršiču imela srečo. 
Vsi so se rešili in izvili iz nevarne 
bitke, toda v taboriščih ji je smrt 
pokosila zaporedoma kar deset čla
nov družine in ožjih svojcev. Najprej 
ji je že 8. septembra umrl dveletni 
sin Vladek, 13. decembra 1942 ji je 
umrla tašča Marija, naslednji dan pa 
tast Anton. Čez 14 dni, 28. de- 
mcembra, ji je umrl oče, že 2. marca 
pa mati. Moža in dva brata so ji ob 
italijanskem razpadu oćgnali Nemci. 
Vse tri je doletela smrt v nemških 
taboriščih. Brat Jože je umrl okto
bra 1944, mož Anton v januarju 
1945 m brat Anton, zadnja žrtev v 
družini, je bil ob življenje 24. marca 
1945.

Potopljena v neizmerno žalost in 
velikanske težave si je Julka vendar 
le spletla gnezdo in uredila dom na 
požgani domačiji v vasi 2urge, kjer
do današnjih dni živi, ustvarja in 
gara kot zavedna slovenska £ena in 
aktivna družbena delavka.
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NOVOMEŠKE ODBORNIKE SKRBI:

Zakaj »cveki« iz materinščine?
Osip se zmanjšuje, vendar prepočasi - Posebni šoli prednost pri zidavi 
S solidarnostnim čutom v družbeno dogovarjanje in sporazumevanje: ni 

vseeno, koliko denarja bo, kakor tudi ne, kakšne šole imamo
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POČASTITEV KAJUHA
30-letnico smrti partizanskega 

pesnika Karla Destovnika-Kajuha so 
v njegovem rodnem Šoštanju poča
stili s številnimi prireditvami. Minuli 
petek so imeli v gosteh operne soli
ste, književnike, igralce znanih gle
dališč in predstavnike XIV. divizije. 
V Napotnikovi galeriji so odprli 
umetniško razstavo, v soboto pa na 
šoštanjski osnovni šoli, ki se imenuje 
po Kajuhu, odprli šesto republiško 
razstavo „Likovni svet otrok na 
temo Kajuhovih pesmi“ , za katero 
so učenci iz 38 slovenskih osnovnih 
šol poslali okoli 1.000 risb. Razstava 
bo odprta do 20. maja, da si jo bo 
lahko ogledalo čimveč šolske mladi
ne.

KNJIŽNICA SE BOGATI
Knjižne, slikovne, rokopisne, 

kartografske in druge zbirke so se v 
novomeški študijski knjižnici lani 
znatno povečale, da štejejo zdaj 
okoli 170.000 kosov. Knjižnih ilu
stracij ima knjižnica 2.749, ekslibri- 
sov 2.819, podobic 9.020, raz
glednic 12.841, fotografij 6.892, 
rokopisov 8.862 s 306 naslovi, 
1.141 zemljevidov, 2.893 kosov 
najrazličnejših muzikalij, tisk NOB 
se je povečal na 2.189 primerkov, 
dnevni tisk na 25.996 itd. Sama 
študijska knjižnica ima 89.819 
knjig, pionirska in ljudska, ki sta 
pod njeno streho, pa 6.884 oziroma 
8.723 knjig. Lani je študijska knji
žnica izposodila 40.425 bralcem 
57.122 knjig.

Več kot 35-odstotni osip, 1055 „cvekov “ (iz matematike 401, 
iz materinščine 318), samo ena v skladu s sodobnimi zahtevami 
urejena šola (Grm) — so najrazličnejši podatki za osnovnošolsko 
izobraževanje v novomeški občini v minulem šolskem letu.

Tako stanje je zaskrbelo najpiej 
službo (novomeško organizacijsko 
enoto Zavoda za šolstvo SRS), ki je 
podatke ne le zbrala in razčlenila, 
marveč jih je primerjala tudi s sta
njem v drugih občinah in območjih, 
nato TIS, slednjič pa so ga dali kot 
„glavno točko" na dnevni red v 
svetu za prosveto in kulturo in prej
šnji teden tudi na seji občinske 
skupščine.

Po vrsti so vstajali in se oglašali 
odborniki in gostje:

RIHARD ROMIH, odbornik: 
„Podatki sicer kažejo, da se osip 
vsako leto zmanjša za nekaj odstot
kov, vendar je še vedno prevelik. 
Tudi številka o kategoriziranih otro
cih me je pretresla. Najbrž nas, ki tu 
sedimo, ni treba znova prepričevati, 
da mora nova posebna šola čimprej 
zrasti.“

FRANC NAHTIGAL, odbornik 
in ravnatelj: „Tisto o osipu ne drži 
čisto tako, kot je napisano v poroči
lu. Upoštevati moramo, da mnogi 
učenci končajo osemletko v deve
tem ali desetem letu, ob tem pa sc 
osip precej zmanjša.“

ANTON MARAŠ, odbornik: 
„Ne razumem, da je največ nezado
stnih prav iz matematike in sloven
ščine, ko bi človek pričakoval, da 
zlasti materinščina ne dela pregla
vic/4

JOŽE GLONAR, predstojnik 
org. enote Zavoda za šolstvo: „Za-
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Albin Lugarič: DOLENJSKA DOMAČIJA, olje, platno, 1973

PESNICA NA OBISKU -  Pred 
kratkim je učence osnovne šole v 
Škocjanu obiskala pesnica in pisate
ljica Vida Brest. Svoje pesmi, pravlji
ce in zgodbe je pripovedovala učen
cem prvega do petega razreda. 
Učenci so jo zasuli z vprašanji in 
hoteli zvedeti kar največ iz njenega 
življenja. Dejala je, da je začela pe- 
snikovati že v tretjem razredu os
novne šole, zdaj pa piše predvsem za 
otroke. Aprila bo izšla njena nova 
knjiga, zbirka socialnih pravljic.

AJDOVSKA „VERIGA*4 
Mladina na Ajdovcu se je odločila 
igrati. Izbrali so Finžgarjevo „Veri
go", na oder pa jo  bodo postavili 
junija. Kot je v takih krajih navada 
in ker dvorane nimajo, bodo „Veri
go" uprizorili kar pod kozolcem. 
Računajo, da bodo v kraju takrat že 
stali temelji gasilskega doma, v kate
rem bo tudi dvorana za kulturne in 
druge prireditve.

NOVOMEŠKI ORKESTER lE  
37 NASTOPOV -  Pihalni orkester, 
ki so ga lani ustanovili pri novome
škem gasilskem domu, je imel že 37 
nastopov. Prvič se je predstavil ob-

DANESPREDAVA 
FRANCE NOVAK

O vrednotenju besedja v pre * 
teklostibo danes predaval v 
Novem mestu France No
vak , znanstveni sodelavec 
Inštituta za slovenski jezik 
pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti. Pre
davanje prireja novomeška 
podružnica slovenskega Sla
vističnega društva, nanj pa 
so poleg učiteljev slovenske
ga jezika vabljeni tudi drugi 
občani. Predavatelj bo isto 
predavanje marca ponovil v 
Krškem za udeležence iz 
brežiške, krške in sevniške 
občine.

činstvu po dvomesečnih vajah. Go
stovali so štirinajstkrat. S krajšim 
koncertom je pihalna godba nastopi
la pred kratkim na občnem zboru 
gasilskega društva, v katerega sesta
vu je.

„PASTIRCI" PRIVABLJAJO -  
Slovenski mladinski celovečerni bar
vni film „Pastirci","posnet po isto
imenski povesti Franccta Bevka,je v 
Novem mestu na rednem sporedu. 
Videli so ga med drugimi učenci 
osnovnih in srednjih šol, dobro so ga 
sprejeli tudi odrasli. Poseben naval 
na blagajno kina Krka je bil v torek 
prejšnji teden, ko je bila slavnostna 
premiera, na kateri so se gledalcem 
predstavili tudi igralci. Marsikdo, ki 
si je tisti večer želel ogledati „Pastir
ce", je ostal brez vstopnice.

DOBRA OCENA MINULEMU 
OBDOBJU -  Področni odbor Zdru
ženja gledaliških skupin Slovenije za 
Posavje je pred kratkim ocenjeval 
dosedanje delo. Menil je, da je bil 
narejen pomemben korak glede 
povezovanja, kvalitete in strokovne
ga usposabljanja režiserjev in samih 
dramskih skupin. V združenje včla
njene skupine v Posavju je devet 
takih so bile deležne nekaj po
moči neposredno: pri scenskih os
nutkih, repertoarni izbiri, glasbeni 
opremi, vajah in drugem. V letošnje 
srečanje gledaliških skupin bodo 
pritegnili tudi mladinske skupine in 
krožke. Sklenili so poživiti lutkovno 
dejavnost. Ob koncu marca bo semi
nar za maskerje. Pričakujejo, da se 
bo letos včlanilo v združenje še pet 
posavskih gledaliških družin.

KMALU PRIDEJO CELJANI 
Sredi marca bo v Brežicah naslednja 
abonmajska gledališka predstava. V 
prosvetnem domu bodo gostovali 
igralci Slovenskega ljudskega gledali
šča iz Celja z Becketovo dramo 
„Umor v katedrali". Delo mnogi 
obiskovalci že poznajo, saj so ga 
pred leti uprizorili že v Kostanjevici 
v okviru prireditev Dolenjskega kul
turnega festivala. Februarja je v Bre
žicah gostovala tudi ljubljanska Dra
ma s komedijo „Naivne lastovke". V 
glavnih vlogah so nastopili Jurij Sou
ček, Duša Počkajeva, Dare Valič in 
Meta Vraničeva.

kaj? Zato, ker sta to najzahtevnejša 
predmeta. Pripomniti pa moram, da 
kadrovsko tudi še nismo dovolj 
močni, poleg tega pa je še vrsta 
težav, ki po svoje vplivajo na tak 
uspeh oziroma neuspeh in stanje."

AVGUST AVBAR, predsednik 
ObS: „Solidarnostno smo že marsi
kaj rešili, uspešen referendum, na 
podlagi katerega smo se odločili za 
načrtno 7-letno urejanje šolskih pro
storov, to najbolje potrjuje. Kot ka
že, bo solidarnost na izobraže
valnem področju še potrebna, v tem 
duhu naj bi stekli tudi družbeni

„Likovnemu umetniku jemlje 
pogum največ nezanimanje širših 
slojev za njegovo delo. Malo je 
ljudi, ki kažejo resnično zanima
nje za slikarstvo in kiparstvo, to 
pa je po mojem mnenju posledi-

Kje začeti?
ca vloge likovne umetnosti. 
Izhod iz tega bi bil v likovni 
vzgoji, ki bi jo morali izpeljati 
skozi ves šolski sistem. Zavest o 
likovnih vrednotah je potrebno 
razvijati otrokom enako, kot jim 
razvijamo zavest o številčnih 
odnosih, itd. Ce bi že prej v 
našem šolskem sistemu posvetili 
umetnosti tako pozornost, danes 
ne bi bili odvisni samo od držav
nih odkupov."

To so besede znanega umetni
ka, zagrebškega slikarja Borisa 
Dogana, in jih lahko razumemo 
ne samo kot kritiko šolskega 
sistema, pač pa tudi kot prikaz 
nezadostnega zanimanja in vre
dnotenja umetnin nasploh, kar 
je posledica pomanjkanja prave 
vzgoje v tej smeri. Ne smemo 
pozabiti, da ljudje danes marsi
kdaj zavračajo pravo umetnost v 
korist slabih filmov, ki z nasi
ljem in spolnostjo dražijo domi
šljijo, predvsem mladino, in 
posredno navajajo v pocestno, to 
je brezobrazno obnašanje; v ko
rist slabih knjig, to je sunila, ki 
prebran obleži v smetnjakih; v 
korist jokavih popevk, zakaj ko 
je na sporedu oddaja resne glas
be, ljudje navadno izklopijo ra
dio. Da se tako vedenje do 
umetnosti kaj malo sklada s 
socialistično zavestjo, je neiz
podbitno, zato je nujno, da 
začno končno že ukrepati tam, 
kjer so za to vse možnosti, to je 
v šolah.

D. R.

Branko Suhy: SEDEČ A FIGU
RA (detajl), akril, 1973

MIRO GUTMAN 
V KNJIŽICI

V prodaji (za 15 din) je 
drobna zbirka pesmi, ki jo je izdal 
Kulturni atelje Slovenije. Predstavlja 
tri avtorje: Mira Gutmana iz Novega 
mesta, Svetlano 'Fratnik in Jožeta 
Koširja. Pesniki so prikazani s foto
grafijami in krajšimi izbori pesmi. 
Ocena vsebine bo še prišla na vrsto, 
/daj bi veljalo omeniti le sam tisk m 
skrb izdajateljev, kako so mlade 
ustvarjalce predstavili. Ze ob be
žnem listanju zamrgoltjo napake 
(tiskarske), strani niso oštevilčene in 
sploh je tisk tu in tam komaj čitljiv.

dogovori in samoupravni sporazumi 
za letošnje financiranje vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti."

FRANC MARKOVIČ, odbor
nik: „Problematika, o kateri smo 
brali in slišali, »iuda. Laže ji bomo 
kos, če bomo <. aio seznanili čimveč 
ljudi. V mislih imam krajevne skup
nosti. Predlagam, naj o šolskih ozi
roma vzgojno-izobraževalnih vpraša
njih spregovorijo vsaj še samo
upravni organi v krajevnih skupno
stih."

SLOVENSKI 
MLADOSTNIKI NA 

KRIVI POTI

Državna založba Slovenije je izda
la razpravo dr. Milice Bergantove 
„Slovenski mladostniki na krivi 
poti", ki predstavlja raziskovanje 
slovenske vedenjsko in osebno mo
tene mladine in zasluži ne samo po
zornost ožjega strokovnega kroga 
ljudi, pač pa tudi širše javnosti, saj 
gre v knjigi za dognanja, ki jih lahko 
prenesemo na širše področje našega 
družbenopolitičnega življenja, tj. 
dognanja, ki vznemirjajo že danes, 
jutri pa bojo lahko samo še bolj za
ostrena, če ne bomo pravilno ukre
pali.

Avtorica se je naslonila na 
dosjeje gojencev Vzgojnega zavoda v 
Logatcu, ki so bili odpuščeni v letih 
1967 -  1971. Njene ugotovitve in 
razlage se dotikajo različnih analiz 
in primerjalnih vidikov, ki so podani 
tudi s številnimi tabelami in grafi
koni. Splošna ugotovitev je, da so 
sodobni pojavi in spremenljive obli
ke mladinskega kriminala pogojeni z 
veliko dinamiko, ki sta jo sprožili in
dustrializacija in urbanizacija. To 
načelno ugotovitev je avtorica ute
meljila s spoznanjem, da živijo slo
venski mladostniki, ki so se znašli na 
krivih potih, v neurejenih socialnih 
okoliščinah, saj mnogi izhajajo iz 
družin, ki so razpadle, ker je oče 
alkoholik; da so bili mnogi že v 
zgodnjem otroštvu prizadeti zaradi 
brezbrižnih mater; da je poklicna 
struktura staršev npr. logaških go
jencev slaba, itd. Zanimive so ugoto
vitve o družbeni skrbi za mlade pre
stopnike, o rezultatih prevzgojnega 
dela, o vzrokih družbene neučinko
vitosti na tem področju itd.

GOST LIKOVNEGA SALONA V KOČEVJU

Livar, ki oživlja les
Dela Sigfrida Hermana iz Mute so dobila na 

kočevski razstavi precej častilcev

Kajžarju in livarju ni 
manjkalo zamisli in spretno
sti, pač pa je moral stiskati 
pas, da si je lahko kupil les. 
„Les je drag, zato ga hočem 
čimbolj izpopolniti, mu vdi
hniti čimveč življenja 
pravi.

Njegovi kipi, na primer 
„Obteženi jarm“, so sad las
tnih življenjskih tegob in 
tegob drugih. Prikazuje
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„Pravzaprav niti nisem 
kvalificiran livar, le delam 
pri livarskem delu. Mi je 
enkrat železo brizgnilo 
nnogo, da še zdaj težko 
dolgo hodim, “ mi je začel 
pripovedovati o svojem 
poklicnem delu 32-letni 
kipar-samouk Zigfrid Her
man iz Mute, ki je sodeloval 
na skupinskih razstavah v 
več krajih Jugoslavije, febru
arja pa so odprli prvo samo
stojno razstavo njegovih del 
v Kočevju.

Njegove žuljave, krepke, 
od vročega železa počrnele 
roke oblikujejo iz lesa kipe, 
ki pripovedujejo o drobnih, 
a globokih življenjskih resni
cah.

w

„20 let sem bil kajžar, 
bajtar. Šele ko sem se poro
čil, sem se preselil v staro 
naselje v Vuzenici. Žena 
pravi, da sem vsaj doma, če 
„šniclam Jaz imam pa raje 
dleto kot kozarec vina. Če 
sem vesel ali žalosten, če me 
kaj boli ali prizadene, se 
zaprem v svojo delavnico in 
rezljam. “

Veselje za rezljanje kipov 
je dobil, ko je videl kipe v 
cerkvi. Z nasveti mu je po
magal znani slikar Anton 
Repnik, ki je tudi opozoril 
akademskega kiparja Staneta 
Jarma na Hermanovo delo in 
tako je pravzaprav prišlo do 
prve samostojne razstave 
njegovih del v Kočevju.

Sigfrid Herman, livar, rezlja 
kipe; „Že od nekdaj sem rad 
rezljal, priznanja na razsta
vah pa so mi dala še večje 
veselje za ustvarjanje.“
(Foto: J. Primc)

moža in ženo, ki sta vpreže- 
na p jarm življenja. Ta jarm 
je že sam po sebi težak, še 
težje pa je, ko se nanj obesi 
otrok. Podobne življenjske 
resnice pa razkrivajo tudi 
drugi njegovi kipi.

JOŽE PRIMC

V višji razred tudi z enojkami
V dopolnjenem zakonu o osnovni šoli bo zapisana, da je pouk v osnovni

šoli brezplačen tudi za odrasle - Starši bodo lahko ugovarjali

Da so nekatera določila za
kona o osnovni šoli zastarela, 
neživljenjska, smo že nekajkrat 
slišali in brali. Lani je vzbudila 
splošno pozornost pravda o 
tem, ali je pouk v osnovni šoli 
brezplačen tudi za odrasle ali 
ne. Slednjič je bilo razsojeno, 
da je pobiranje šolnine od odra
slih, ki si pridobivajo osnovno
šolsko znanje, protiustavno. Na 
kratko; življenje je narekovalo 
toliko sprememb in dopolnil, 
da so sklenili zakonodajalci 
omenjeni zakon temeljito pre
delati, hkrati pa vnesti vanj 
številne novosti.

NEUTRUDNA SINJI 
GALEB IN KONDOR

Knjižnici KONDOR in SINJI 
GALEB sta najstarejši zbirki Mladin
ske knjige, po katerih nenehno 
segajo šolarji in dijaki. Kot 170. 
knjiga SINJEGA GALEBA je pred 
kratkim prišla na slovenski trg de
tektivska zgodba o Naočniku in 
Očalniku, prikupno delo pisatelja 
Leopolda Suhodolčana. Z zgodbo o 
obeh mojstrih med detektivi priljub
ljeni pisatelj seveda še dolgo ni pove
dal vsega, kar ima pripravljenega za 
mladi svet. Knjigo je ilustriral Aco 
Mavec. „Resnica in smeh imata ista 
usta," trdi Leopold Suhodolčan; že 
s tem nam je o knjigi povedal več 
kot morda dolge, učene razlage.

Med nami sta tudi že 136. in 137. 
knjiga iz knjižnice KONDOR. V prvi 
so izšle tri novele Thomasa Manna 
(Tristan, Tonio KroeKer, Smrt v 
Benetkah) v prevodu H. Gruena in 
D. Dolinarja, v drugi pa je izbor 
slovenskih novel iz obdobja med 
ekspresionizmom in socialnim reali
zmom. Izšel je pod skupnim ime
nom „Pri meni luč gori" in vsebuje 
novele Ludvika Mrzela, Vladimira 
Bartola, Rudolfa Kresala, Danila 
I okarja in Iva Brnčiča. Novele je 
izbral, uredil in jun napisal spremno 
besedo Franček Bohanec. Slovenska 
kratka pripoved (novela) se tako 
predstavlja mlademu bralcu v kvali
tetnem izboru in mu približuje svet, 
kakršnega smo poznali v nedavni 
preteklosti.

Tg-

V pričujočem sestavku naj bežno 
opozorimo na nekatere bistvene 
popravke oziroma dopolnila, ki so 
jih predlagatelji že pred časom 
ponudili v javno razpravo. Takoj 
velja zapisati, da bo popravljeni za
kon odpravil nejasnost glede šolnine 
za odrasle, saj je predlagano, naj bo 
v njem črno na belem, da je pouk v 
osnovni šoli brezplačen tudi za od
rasle.

Nadalje so zanimive nove doložbe 
o ocenjevanju in napredovanju 
učencev. Spet bo uvedeno napredo
vanje v višji razred ne glede na neza
dostne ocene. Analize naj bi doka

zovale, da ponavljanje slabo vpliva 
na učence, često pa se tudi zgodi, 
da učenci med ponavljanjem poslab
šajo uspeh v predmetih, ki so jih 
prvo leto z lahkoto obvladovali.

„Novi" zakon bo dal staršem tudi 
pravico ugovora na oceno, učiteljski 
zbor pa ne bo več imel izključne 
pravice odločati o upravičenosti 
takega ugovora. V spornih primerih 
bo učenec odgovarjal pred komisijo, 
katere odločitev pa bo dokončna.

Predlagane dopolnitve naj bi 
začele veljati z novim šolskim le
tom. Ali pa bodo predlogi tudi 
obveljali, bodo odločila pristojna 
skupščinska telesa.

L Z.

KJE SO STROKOVNJAKI?

In kako naj učitelji tujih jezikov vpletamo marksistično 
idejnost v pouk? Moram reči, da smo o tem najvažnejšem 
vprašanju na seminarju (v Ljubljani 12. in 13. decembra 
1973) najmanj slišali. Tudi vse učno gradivo, ki nam je na 
voljo, je glede tega močno pomanjkljivo . . .  Na večino vpra
šanj, zaradi katerih smo se pravzaprav zbrali, na seminaiju 
nismo dobili odgovora. Pogrešali smo zlasti predavatelje- 
strokovnjake za tuje jezike, saj smo — menda upravičeno — 
pričakovali, da bomo v zvezi z idejnostjo zvedeli tudi kaj 
konkretnejšega za naše delo v razredu. Sprašujemo se, ali 
takšnih strokovnjakov v Sloveniji res ni -  niti na fakulteti 
niti kje drugje?

I. Lasbaher v Prosvetnem delavcu 1974,1. št. str. 9

NAŠA VZGOJA JE KAZNOVALNA 
IN INTELEKTUALISTIČNA

Naša edukacija je kaznovalna. Ce učenec ne obvlada sno
vi, pade in ponavlja razred, torej tudi snov iz predmetov, v 
katerih je bil prejšnje leto uspešen.

Naša edukacija je zgolj intelektualistično usmerjena. Stre
mi za tem, da bi se čimbolj razvil intelekt, da bi ta nabral 
čimveč informacij. Mnogo je knjig, a le redka je nekaj vre
dna. Koliko nepotrebnega ubijamo otrokom v glavo!

Galeša-Gartner-Palir: Vzroki osipa v osnovni šoli, str. 26
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Napredek kegljanja?
Novo kegljišče v Sevnici, v Novem mestu pa 
• ga na Loki tudi gradijo - Tudi kakovost?

Spodbudna poročila pri
hajajo iz Sevnice in Novega 
mesta. V Sevnici so kot prvi 
na Balkanu zgradili moderno 
štiristezno kegljišče z brez- 
vrvno avtomatiko, na novo
meški Loki prav tako gradijo 
moderno kegljišče. Vrsto let 
je primanjkovalo kegljišč na 
Dolenjskem, da bi ta šport 
dobil tudi tekmovalno po
trditev, zdaj bomo v krat
kem času dobili dva moder
na objekta.

Po izpadu novomeškega 
Pionirja iz slovenske keglja
ške lige pred leti je kegljanje 
na Dolenjskem padlo v 
povprečnost, iz katere se do 
danes' ni moglo izkopati. 
Kegljači Kočevja in Novega 
mesta zdaj nastopajo v drugi 
slovenski ligi in pravzaprav 
ni posebnih možnosti, da bi 
se katera izmed teh dveh 
ekip uvrstila na elitno slo
vensko tekmovanje. Vedeti 
je kajpak treba, da je sloven
sko kegljanje najmočnejše v 
Jugoslaviji in da imamo Ju
goslovani v kegljanju lepo 
tradicijo pa tudi dosti uspe
hov na svetovnih in evrop
skih prvenstvih.

Ob kegljišču v Kočevju in 
nekaterih manjših kegljiščih

na Dolenjskem bosta dve no
vi kegljišči nedvomno pripo
mogli k razširitvi tega športa 
pri nas. Nedvomno bo do
lenjsko kegljanje, zlasti v 
sevniškem in novomeškem 
koncu, pridobilo na množič
nosti; iz množičnosti lahko 
pričakujemo tudi kakovo
sten napredek.

Že pred leti so imeli zlasti 
Novomeščani več dobrih 
kegljačev, vendar niso imeli 
prave možnosti za vadbo. 
Zdaj bo z novim kegljiščem 
rešen tudi najhujši problem, 
zato bi bilo prav, da bi v tre
ning te naporne, a zanimive 
discipline pritegnili tudi mla
dino.

Da se športno kegljanje še 
kako loči od „gostilniškega “ 
podiranja kegljev in da velja 
kegljanje za eno izmed bolj 
napornih športnih panog, je 
danes pač vsem jasno. Tako 
kot v vsakem drugem športu 
tudi tu uspejo le najbolj za
grizeni. Pogoj za uspeh pa je 
kajpak primeren prostor za 
vadbo. In tudi po tej plati je 
Dolenjska zadnje čase lepo 
napredovala.

J. SPLICHAL

Ženska ekipa Brežic, ki tekmuje v drugi zvezni ligi, ima tudi na zimskem slovenskem prvenstvu lepe 
možnosti za visoko uvrstitev. (Foto: arhiv DL)

rokomet

Odlične igre Črnomaljcev
V skupini B vodijo Belokranjci pri moških in ženskah - Dobra igra Breži- 

čank, katastrofalni nastopi Novomeščanov, solidna Dobova

V ljubljanski dvorani Tivoli 
se je nadaljevalo zimsko prven
stvo v rokometu s tekmami 
moških v skupinah B in D ter 
žensk v skupinah A in B. To
krat je sodelovala tudi vrsta do-

košarka

Zdaj derbi: Beti - Novoteks
V petem kolu zimske slovenske lige v košarki nova zmaga Novomeščanov 

- Dolenjski derbi v soboto ob 19. uri v bršlinski telovadnici

Novomeški košarkaiji so v petem kolu zimske slovenske lige 
premagali tudi Ježico in ostajajo še naprej v najožjem krogu kandi
datov za prvo mesto. Še naprej pa ima največ upanja, da osvoji 
naslov prvaka, Vrhnika, ki je tokrat prinesla točki tudi iz Maribor. 
Za Novomeščane bo sobotna tekma z Beti ena izmed odločilnih, 
ker bi se le z zmago lahko še potegovali za prvo mesto, za Beti pa 
bo zgolj prestižnega pomena, ker metliški košarkaiji ne morejo več 
biti prvi. Nasploh pa velja zapisati, da služi zimska liga večini ekip 
kot dobra priprava na prvenstvo, zato rezultati niso tako 
pomembni.

LESTVICA

Novoteks
Vrhnika
Triglav
Beti
Maribor
Elektra
Marles
Postojna
Ježica

5 4 1 391:328 8 
4 4  0 329:277 8 
4 3 1 335:317 6
4 2 2 351:305 4
5 2 3 378:381 4
4 2 2 260:307 4
3 1 2 193:182 2
5 1 4 273:351 2
4 0 4  307:369 0

NOVOTEKS -  JEŽICA 
76:69

Novomeščani so na pustno sobo
to igrali bolj v pustnem razpolože
nju: v vsakem polčasu so samo po 
Pet minut igrali dobro, ves preosta- 
nek tekme pa neiznajdljivo v napadu 
jn medlo v obrambi. Kljub temu nji
hova zmaga ni bila niti za trenutek 
ogrožena, čeprav so se Ljubljančani 
borili z vsemi močmi. Razlika se je 
vrtela od 5 do skoraj 20 košev, 
Ježica pa se je trudila, da je bila čim 
manjša.

Novoteks: Splichal 18, 2 . Kova
čevič 8, Kopač 2, S. Kovačevič 13, 
Ivančič 16, Poljšak 3, Počrvina 4, 
Seničar 12.

DERBI V SOBOTO

Prvenstvena tekma zimske 
košarkarske lige med Beti in 
Novoteksom bo v soboto ob 
19. uri v bršlinski telovadnici. 
Domačini so Metličani, ki pa 
nimajo svoje telovadnice, zato 
igrajo vse tekme v Novem me- 
s*11- Pričakovati je borbeno 
tekmo, ki sicer ne bo nepo
sredno odločala o prvem mestu 
113 razpredelnici, zato pa gre za

prestiž med najboljšima dolenj
skima ekipama, ki bosta letos 
sodelovali v I. A SKL, in hkrati 
za obračun najmočnejših slo
venskih „tekstilnih4* košarkar
skih ekip.

Osterman
prvak

Zmaga kočevskega 
šahista

Odprto prvenstvo šahovskega 
kluba Iskra iz Ljubljane se je 
končalo z zmago kočevskega 
šahista Ostermana, ki je v zad
njem kolu brez borbe dobil 
proti Šiški in obdržal pol točke 
naskoka na razpredelnici.

Končni vrstni red: Osterman 
8,5 točke, Steiner 8, Konvalin- 
ka, Petek in Slak po 7,5, Šiška
6.5, Galle in Čeko po 5,5, Mah
nič 4, Zorman in Rijavec po
2.5, Štrtak 0,5 točke.

Že nastop najboljših
Sevniško kegljišče so krstili tudi najboljši jugo* 

slovanski • kegljači - Rekorder Steržaj

Na novem avtomatskem 
sevniškem kegljišču so spravili 
P°d streho prvo pomembnejšo 
Pfu-editev: eno izmed izbirnih 
ekmovanj za sestavo državne 

^prezentance, ki nas bo zasto- 
P®**, na svetovnem prvenstvu.

tosti se je izkazal Miro Steržaj, 
*e dolga leta naš najboljši 
. fcljač, ki je podrl 906 kegljev 
111 postavil rekord kegljišča.

nas,opujoči so. metali po 
krat: ženske 200 lučajev, moški

pa dvakrat toliko. Po tem izbirnem 
turnirju vodi pri moških Turk pred 
Česnom in Bibrom, Steržaj in Dra- 
gaš sta si že zagotovila nastop na 
svetovnem prvenstvu, pri ženskah pa 
Krištofova pred Urhovo in Marinče- 
vo.

Rezultati sevniškega turnirja: 
ženske: Janša 821 kegljev, Čučič 
800, Krištof 783. Moški: Steržaj 
1800, Turk 1747, Mihajlovič 1747. 
Tekmovalo je 10 žensk in 11 
moških.

, A. D.

Kegljišče 
se obnese

Sevnica premore že nekaj 
tednov štiristezno avtomatsko 
kegljišče. To, da so se kot prvi v 
državi odločili, da postavijo 
takšno napravo, ki pobira keglje, 
ne da bi bili privezani, vrača igri 
prvotni čar. Spremembo 
najbolje opažajo natakarji, ki 
mimogrede bdijo tudi nad novo 
napravo v kolodvorski restavra
ciji. Minulo soboto je bilo na 
novi napravi celo izbirno držav
no prvenstvo posameznikov.

-  Je naprava izkoriščena tudi 
med tednom? -  smo vprašali.

„Doslej sc še ni zgodilo, da bi 
stala. Sindikalne organizacije 
vseh sevniških kolektivov so že 
omogočile svojim ekipam tre
ninge. Kegljanje na tej napravi 
tudi tisti, ki so tega športa vaje
ni, ocenjujejo za težko, mogoče 
je tudi več metov zaradi hitrega 
postavljanja,1' pove natakar Ivo 
Radič. *

-  Se v podiranju kegljev po
skušajo tudi novi gosti?

„Razveseljivo je, da steza pri
teguje vse več žensk. Marsikateri 
popoldan je bil lokal prej pra
zen, sedaj pa je čutiti živahen 
utrip tako v lokalu kot tudi v 
mestu.“

A. 2.

IVO RADlC: „Pridobitev za 
rekreacijo v mestu!“

lenjskih ekip, med katerimi sta 
se izkazali zlasti moška in žen
ska ekipa iz Črnomlja. Obe na
stopata v skupini B in sta pred 
zadnjimi borbami na prvih me
stih z lepimi možnostmi, da 
osvojita naslov prvaka v svojih 
skupinah. Tako možnost imajo 
tudi Brežičanke v elitni ženski 
skupini, vendar morajo prema
gati Olimpijo, da se bodo po 
točkah izenačile z Zametom, ki 
je odigral vse tekme in je bil 
enkrat poražen. En poraz ima 
za zdaj tudi brežiška ekipa.

V skupini D je pri moških 
igrala Sodražica in izgubila z 
Grosupljim 9:10, potem pa je z 
enakim rezultatom odpravila 
drugega dolenjskega predstavni
ka Itas. Ta ekipa je izgubila z 
Usnjarjem 14:13, potem pa še s 
Preddvorom 15:11. Ob koncu 
turnirja je tudi Sodražica še en
krat izgubila -  z Olimpijo 
13:11. Vrstni red: Predvor 12, 
Sava 11, Donit 8, Usnjar 8, 
Grosuplje 7, Olimpija 6, Sodra
žica 2 in Itas 1 točko.

V skupini B so dolenjske eki
pe igrale tako: Novo mesto —

Dobova 14:17, Olimpija -  
Črnomelj 9:14, Kamnik -  Do
bova 13:16, Črnomelj -  Novo 
mesto 14:11, Kamnik -  Novo 
mesto 19:15. Vrstni red: Črno
melj in Mokerc po 7, Dobova 6, 
Alples in Vipava po 3, Kamnik 
2 in Novo mesto brez točke.

V ženski skupini B je Lisca 
izgubila s Kamnikom 8:10, pre
magala novomeško Krko 13:7; 
Krka je premagala Šešir 10:3 in 
Eto 9:4, Črnomelj pa je prema
gal Eto 12:5 in Olimpijo B 
10:5. Vrstni red: Črnomelj 9 
točk, Kamnik 7, Krka 6, Lisca 
in Olimpija B po 5 točk, Eta in 
Šešir po 2.

V ženski A skupini so Breži
čanke premagale Slovana 16:7 
in Umag 10:7. Trenutni vrstni 
red: Zamet 16, Brežice in Olim
pija po 12, Alples 8, Umag 7, 
Slovan 6, Gorenje 4, Borec 3, 
Steklar 2 in Dobravlje brez 
točk. '

KRMELJ -  V okviru priprav na 
novo rokometno sezono so igralci 
Krmelja in Radeč igrali neodločeno 
19 : 19. Igralci obeh ekip so pred 
prvenstvom prikazali dobro igro. (B. 
D.)

''///m  4 4, v. 4. 4%.

20. februarja se je končalo prvenstvo osnovne šole Kočevje v na
miznem tenisu, na katerem je sodelovalo 22 dečkov in 8 deklic. 
Vrstni red: dečki: 1. Bojan Delač, 2. Rudi Vončina, 3. Dušan 
Perger, 4. Franc Hegler. Deklice: 1. Judita Oblak, 2. Romana Ahac, 
3. Lidija Vardijan in 4. Nataša Ahac. Na fotografiji: predsednik 
ŠŠD osnovne šole Kočevje Andrej Novak izroča diplomo zmago
valcu Bojanu Delaču. (Foto: F. Brus)

Č r n o m e l j  -  v  počastitev 30. 
obletnice SNOS so se v Črnomlju 
srečali šahisti iz Duge Rese, Ozlja, 
Metlike in Črnomlja. Zmagali so do
mačini z 19,5 točke. Slede: Duga 
Resa 12,5, Ozalj 8,5 in Metlika 7,5 
točke. Najboljši šahisti na četvero- 
boju so bili Balkovec, Žlogar in 
Ajdnik iz Črnomlja ter Beršić iz Du
ge Rese, ki so premagali vse svoje 
nasprotnike. Tekmovali so na 8 
deskah, najvišjo zmago pa je dosegel 
Črnomelj, ki je premagal Metliko 
7,5 : 0,5. Po končanem tekmovanju 
so igrali še na hitropoteznem turnir
ju, ki se ga je udeležilo 14 šahistov. 
Zmagal je Metličan Petrič z 12,5 
točke. Slede: Dragoš 11, Malerič 
10, Manojlovič 9, Santek in Podre- 
barac po 7 točk in drugi. (J. D.)

KOČEVJE -  V prvem kolu tek
movanja v drugi slovenski kegljaški 
ligi je Kočevje v Novi Gorici prema
galo Domžale s 6752 : 6555. Čeprav 
so zaradi obnovitve kočevskega 
kegljišča izgubili precej treninga, so 
z marljivimi pripravami nadoknadili 
zamujeno in je zato pričakovati 
dobro uvrstitev v 12-članski ligi, 
kjer nastopajo tudi Novomeščani. Ti 
so v Kočevju premagali Ilirijo 6885 
: 6853. (Z. F.)

KOČEVJE -  Kočevski igralci 
namiznega tenisa so v tekmovanju 6. 
lige izgubili dvoboj s „Kajuhom“ iz 
Ljubljane in tako pristali na četrtem 
mestu, v skupni uvrstitvi pa so bili 
tretji. Mariborski tisk in „Kajuh“ sta 
se uvrstila v peto ligo. Osterman, 
Adlešič in Oražem so kljub temu za
dovoljili, saj je bil to njihov prvi na
stop po nekajletnem premoru. (Z. 
F.)
-----------------

DOLENJSKO PRVENSTVO 
V ODBOJKI

Pod pokroviteljstvom Dolenj
skega lista bo odbojkarski klub 
Trimo Trebnje priredil v nedeljo, 
3. marca, v telovadnici osnovne 
šole Bršlin pokalno odbojkarsko 
prvenstvo Dolenjske. Tekmova
nje se bo začelo ob 9. uri dopol
dne. Ekipe, ki se nameravajo 
udeležiti prvenstva, naj pošljejo 
prijave do vključno petka, 1. 
marca, na uredništvo Dolenjske
ga lista, Novo mesto, Glavni trg 
3, ali pa se prijavijo po telefonu 
do 12. ure istega dne na telefon 
212-27

METLIKA -  Namiznoteniški 
igralci „Beti“ , ki so bili po prvem 
delu na drugem mestu pete lige, so v 
odločilnih tekmah v Metliki izgubili 
nekaj tekem in tako v skupni 
uvrstitvi zasedli tretje mesto. Tako 
bodo tudi prihodnje leto igrali v peti 
ligi. (J. S.)

KOČEVJE -  Nogometaši Ko
čevja so začeli s treningi na pomož
nem igrišču. Pod vodstvom Pavla 
Komaca redno vadi 16 igralcev. V 
pripravah so premagali Ribnico 1:0, 
doma pa so premagali Goranina iz 
Delnic 2:1. Pred začetkom prven
stva v I. razredu NLP bodo kočevski 
nogometaši igrali za pokal z 
Ribnico, zmagovalec pa se bo pome
ril z zmagovalcem tekme Grosuplje : 
Elan. (Z. F.)

KOČEVJE -  Na kočevskem 
kegljišču so domače kegljavke v po
vratnem prijateljskem srečanju pre
magale Medvode s 77 keglji razlike. 
Tokrat sc je najbolj izkazala Ščapo- 
va, ki je podrla 477 kegljev, kar je 
ženski rekord kočevskega kegljišča. 
(V.I.)

ZAGREB -  V nedeljo bo tra
dicionalno gimnastično tekmovanje 
„8. marec“ . Nastopile bodo tudi tri 
novomeške pionirke: Furlanova,
Žlogarjeva in J. Doklova. (A. B.)

NOVO MESTO -  Po Štirih kolih 
šahovskega prvenstva Novega mesta 
vodi Petkovič s 3,5 točkami. Slede: 
Komelj 2,5(1), Šporar 2,5, Sitar in 
Škerlj po 2(1), Praznik in Materni 
po 2, Pucelj 1,5, Istenič in Poredoš 
po 1(1), Milič 1 in Jenko 0(1). Na 
turnirju igrata dva mojstrska kandi
data, 6 prvokategornikov in 4 dru- 
gokategorniki. Za zdaj je značilno, 
da je turnir izenačen in da nihče ne 
more računati na lahke zmage. (J.
P.)

ŠAHOVSKA PREDAVANJA

Da bi bili ljubitelji šahovske igre 
bolj na tekočem s šahovskimi doga
janji doma in po svetu, pripravlja 
novomeški šahovski klub vsak četr
tek ob 18. uri zanimiva predavanja. 
Teme za prva tri predavanja so že 
izbrane: danes bo Tone Škerlj govo
ril o dvoboju Spasski -  Byrne, na
slednji četrtek Ivica Milič o dvoboju

Korčnoj -  Mccking, 14. marca pa 
Slavko Sitar o dvoboju Karpov -  
Polugajcvski. Na ta predavanja vabi 
šahovski klub vse ljubitelje kralje
vske igre.
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— To bi lahko pričakovala že pred poroko, ko ti je vedno 
govoril: ti moja mala ptička!

V / J
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-  D obro . . .  sedaj pa napravi prestrašen obraz!

! Polei»i»kl liti pred 20 leti

Poštenja ni pri njih
BOLEČA RANA v poslovanju naših kmetijskih zadrug, ki 

poleg redne, v zneskih izražene škode zelo škoduje razvoju za
družništva na splošno, je gospodarski kriminal. Organi revizijske 
službe okrajne Zadružne zveze po napornih raziskovanjih vedno 
znova odkrivajo primere prilaščanja in malomarnega upravljanja 
v zadrugah in njihovih odsekih. Vedno znova odkrivajo usluž
bence kmetijskih zadrug, ki so se pregrešili zoper zakone po
štenja, pravilno upravljanje zaupanega premoženja in socialistič
no moralo. Povsod niti ni mogoče priti na sled vsem nepravilno
stim, ker manjkajo sleherni dokumenti in ker nepošteno poslo
vanje traja že več let.

POPOLNA DOGRADITEV Prosvetnega doma v Črnomlju se 
bliža uspešnemu koncu. Pravkar urejujejo še oder, ki ga bo po
trebno oskrbeti z vsemi odrskimi rekviziti za nemoteno gleda
liško življenje. Za prvi občinski praznik, ki so ga občani 
Črnomlja proslavili zelo slovesno, so prosvetni delavci in dijaki 
črnomaljske gimnazije pripravili na predvečer praznika izredno 
uspelo akademijo.

PRELOKA IN OKOLICA sta precej odrezana od sveta, saj 
nimata skoraj nobenih prometnih zvez. Z dogodki doma in po 
svetu nas obvešča le časopis, pa še ta s precejšnjo zamudo. 
Nismo pa zato zaostali. Na Preloki se lepo razvija kulturno 
življenje, imamo tudi izobraževalne tečaje, toda na žalost nam 
zvečer dostikrat zmanjka petroleja. Ni čudno, da tako nestrpno 
pričakujemo elektrike, ki nam bo verjetno posvetila že letos.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA, če sploh zasluži to ime napol raz
dejana baraka, v Lipovcu pri Dolenji vasi že več let kliče po 
obnovi. Občinski odbor o gradnji nove postaje še vedno raz
pravlja, vendar je še vse po starem. Vsako jutro zmrzuje v tej 
baraki, ki nima ne oken ne vrat, niti peči, truma delavcev in 
uslužbencev.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
26. februarja 1954)
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Zgodilo s e j e . . .

BANKA NA PRAVEM MESTU -  
Star rek, da denar privlači denar, se 
je izkazal za pravilnega še z enim 
primerom. Ko so namreč kopali 
temelje za novo poslovno zgradbo 
banke v japonskem mestu Osaka, so 
gradbeni delavci naleteli na velik 
kovček, poln zlatnikov, katerih vre
dnost cenijo na okoli 100 tisoč 
ameriških dolarjev.

KRASNI NOVI SVET -  Nekaj 
drobiža je bilo vzrok, da je mladole
tni fant v nemškem mestu Koelnu 
ubil svojo več kot 80 let staro babi
co* Prosil jo je za denar za kino, a 
ker mu ga ni hotela dati, jo je tako 
močno udaril s kamnom, da je po
škodbam podlegla.

DRAGOCENOST -  V nekem 
newyorškem časopisu se je pojavil 
precej nenavaden oglas, ki si ga je 
omislil neznan duhovitež. Ponujal je 
v prodajo star radijski sprejemnik, 
katerega naj bi uporabljal Krištof 
Kolumb. Prejel je preko 20 ponudb 
za odkup te redke dragocenosti. 
Interesenti so bili pripravljeni plača
ti zelo visoke vsote, žal pa kupčije 
ni bilo mogoče skleniti. Morda je 
bilo celo za duhoviteža le malo pre
več neumno, da ljudje niti tega ne 
vedo, v kakšnih časih je živel Krištof 
Kolumb.

ONEMOGOČENI KANDIDAT -  
Mož z imenom Danny Rusk je tožil 
zvezno ameriško državo Maine, ker 
mu je onemogočila, da bi kandidiral 
za guvernerja na bližnjih volitvah. 
Zvezno sodišče je tožbo sprejelo in 
odločilo, da se Rusku godi krivica, 
ker njegov status ni tak, da ne bi 
mogel kandidirati. Ruskov status pa 
je takle: že več let sedi v zaporu za
radi ropa. To pa, kaže, ni tako huda 
stvar, da ne bi mogel postati guver
ner.

LJUDJE SO PA RES USMILJE
NI -  V New Yorku je neki policist 
delal posebno anketo, da bi ugotovi
li, kako so meščani pripravljeni 
pomagati sočloveku. Oblekel s e  j e  v 
civilno obleko in hlinil srčni napad. 
Na pločnikih je padal v hlinjeno 
nezavest. Toda namesto pomoči in 
sočutja, je doživel to, da so ga pet
krat izropali in dvakrat skoraj prete
pli.

MALCE POČASEN -  Ko je neki 
učitelj v Angliji želel prebarvati svoj 
avtomobil, so mu prijatelji svetovali, 
naj ga zapelje k Haroldu Thomasu, 
češ da mož izyrstno dela, čeprav 
morda malce počasi. Učitelj je upo
števal nasvet. Thomas sc je dela lotil 
res temeljito in v času, ko je lakiral 
avtomobil, sta z učiteljem postala 
velika prijatelja. Avto pa še vedno ni 
prebarvan, čeprav je minilo že pet 
let!

BORBENI KANDIDAT -  V želji, 
da bi zmagal na volitvah za predsed
nika Costarice, se je eden od kandi
datov svojim volivcem pokazal kot 
močan človek. Boril sc je s svetovno 
znanim borilcem catch-as-catch-cana 
El Buitrom ter ga seveda premagal. 
Volilci so navdušeni, davkarji pa s c  
sprašujejo, koliko denarja je El Bui- 
tre prejel, da se je pustil premagati.

VZGOJNI PRIJEMI -  Globoko, 
razočaran nad sodobnimi vzgojnimi' 
prijemi s kaznjenci je policist iz B r e 
mna. Odpeljal je namreč štiri svoje 
varovance v mesto na slikarsko raz
stavo. Ko so se vračali, so zavili še v 
bife na kozarček, nakar je eden od

Kaj so pred 80 le ti pisak Dolenjske Novice.
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Meso in rak?

kaznjencev pobegnil. Zvest sodobni 
vzgoji, je policist za njim poslal osta
le tri. Tako so vsi štirje izginili ne
znano kam.

( V Č i k a g i )  v Ameriki je po svetovni 
razstavi miljon in pol ljudi vsakega stanu brez 
dela in kruha. Možje s cilindri bojda kopljejo 
kanale, da si vsak kak grižljej prislužijo. Po naj
večjih ulicah hodijo ljudje pri belem dnevu s 
skritim samokresom pod obleko, ker nihče ni 
več varen, o katerem se sumi, da sploh še kaj 
ima. Mestna oblastva pa izganjajo ljudi iz mesta, 
naj se zgodi z njimi, kar hoče. Vkljub temu pa 
se še vedno sliši, da gre kaka nova slovenska 
truma v novi svet sreče iskat.

(S o m n j i n a  B u č k i )  so že od starih 
časov znameniti; ali somenj na sv. Matija dan je 
privabil na trg še posebno veliko blaga in lepo 
množico ljudi. Barantali so med seboj: 
Bošnjaki, Ogri, Slovenci, Italijani, celo en Fran
coz je bil zraven. Vina ni, denarja ni: kaj še 
pride, ko tukajšnji kmetje kurijo s trsjem?

( N a s v e t  d a j e  m) vam, kmetovalci pod 
Gorjanci. Velik zaklad imate v gozdu in lesu, 
ako ga še kaj imate. Gozd in les bodeta imela

vedno večjo ceno. Ne prodajajte gozda, ne pro
dajajte lesa preko mere. Posebno pa vam sve
tujem kot prijatelj, ne prodajte gozdne parcele 
nikomur, za nobeno še tako visoko ceno, naj se 
vam obetajo še tako velike dobrote. Denar bote 
porabili, gozda pa ne bo več nazaj. Poslušajte ta 
glas v Dolenjskih novicah!

( S t r a h o v i t  z l o č i n )  Na Ogerskem 
nekje so dobili pred nekaterimi dnevi staro 
žensko obešeno na trhel križ. Po mnogih ranah, 
katere je imela nesrečnica, sodi se, da je bila 
umorjena; potem pa so jo nečloveški zločinci 
obesili na vrat križanemu Kristusu.

(V V i n i c i )  so se na nebo pridrvili temni 
oblaki. Jelo jc grmeti in se bliskati, da je bilo 
groza. Strela je udarila v neko hišo. Opalila je 
prccej ženo, kije  ravno vrata zapirala. 1/. veže je 
šla strela v hišo, kjer je razbrskala tlak in šla pri 
postelji v zemljo. Nesreča je bila huda dokaj.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. marca 18l)4)

Paziti moramo, kako 
pečemo meso na ža

ru

V nemškem zveznem za
vodu za raziskavo mesa so 
strokovnjaki ugotovili, da 
pri pečenju mesa na žaru 
nastajajo rakotvorne snovi. 
Vsebina na žaru pečenega 
mesa je odvisna od vrste 
mesa, načina pečenja in 
goriva. Pri gorenju organskih

snovi nastaja iz skupine poli- 
dkličnih ogljikovodikov
3.4-benzpiren, ki je po koli
čini v stalnem razmerju z 
drugimi rakotvornimi snov
mi.

Omenjeni strokovnjaki so 
določali količino 3,4-benz- 
pirena v enotah ppb (delov 
na bilijon). Najmanj
3.4-benziprena so ugotovili 
pri peki mesa v električnem 
žaru. Tuje bila najvišja vred
nost 0,18 ppb. IVi uporabi 
lesenega oglja so bile količi
ne rakotvornih snovi precej 
večje. Pri pustem mesu in 
klobasah so našli onesnaže
nje z največ do 0,8 ppb, pri 
mastnem mesu, npr. svinjini 
tudi do 12,6 ppb, največ 
rakotvornega 3,4-benziprena 
pa so našli pri svinjskih zare
brnicah, in to kar 50,4 ppb.

Količina 3,4-benziprena 
je odvisna tudi od položaja, 
v katerem je gradela z me
som položena na ogenj. 
Navedene količine rakotvor
nih snovi se nanašajo na 
meso, ki je bilo pečeno v 
vodoravnem položaju. Ugo
tovili so, da v primeru, če 
pečemo meso v navpičnem 
položaju gradele proti žeija- 
vid in to v kratkem času, je 
odstotek 3,4-benziprena 
precej manjši. Strokovnjaki 

jso prepričani, da povečuje 
odstotek škodljivega
3.4-benziprena predvsem 
tolšča, ki kaplja iz mesa in 
se žge na žeijavid pri vodo
ravnem pečenju, negativno 
vlogo pa imajo tudi saje pri 
oglju.

Kljub vsemu strokovnjaki 
menijo, da pečenje mesa na 
žaru samo neznatno onesna
ži meso z rakotvornimi snov
mi, zato naj se ljubitelji tako 
pripravljenega mesa nflC ne 
bojijo posledic, odsvetujejo 
pa jim uporabo žerjavice. *

Papirnate
poroke

Na Danskem in Švedskem so 
se še nedavno tega poročali 
praviloma iz ljubezni, zadnje 
čase pa je tudi poroka postala 
vir dohodkov za nekatere Dan
ke in Švedinje. Mladoporočenca 
se dobita na poročnem uradu, 
se poročita in potem odideta 
vsak v svojo smer skoraj nezna
na drug drugemu. Ženin si je 
namreč tako nevesto kupil in 
kratek poročni „show“ ga stane 
tudi do 5000 švedskih kron. 
Povrhu vsega pa do papirnate 
neveste nima nobenih pravic, da 
o medenih tednih sploh ne go
vorimo. Važen je le poročni 
dokument, drugega nič.

Po pisanju švedskih časopi
sov so ti klavrni ženini v glav
nem tuji delavci iz Turčije in 
Jugoslavije, ki si s poroko pri
dobe pravico neomejenega 
prebivanja v teh državah, s tem 
pa tudi delovno dovoljenje. In , 
ravno za to gre. Švedska in dan
ska vlada sta namreč omejili 
dotok delovne sile iz drugih 
držav, obenem pa skrajšali 
dovoljenja za delo na nekaj let, 
tako da mora tisti, ki mu delov
no dovoljenje poteka, a bi še 
želel ostati na Švedskem, neka
ko prevarati predpise. In tako 
se v časopisih pojavljajo oglasi, 
ki prikrito ponujajo neveste za 
enkratno uporabo. Svojevrstne 
ženitovanjske posredovalnice pa 
delujejo celo v kavarnah, kjer se 
zbirajo tuji delavci.

Tako početje je prisililo vla
de omenjenih držav, da morajo 
policijsko preverjati, ali novo- 
poročenca res živita skupaj, 
obenem pa postajajo tudi resni
čne poroke tujih delavcev s 
Švedinjami sumljive. Pojavi bi
gamije niso nobena redkost, če
prav o pravi bigamiji zaradi pa
pirnatih porok ne bi mogli go
voriti. Vse skupaj pa gotovo 
meče slabo luč na tuje delavce 
v očeh domačinov.

M
Nedopustna oblast

Pred nekaj tedni sem v 
Mišjem dolu srečal Prijatelje
vega Franceta, ki živi v Me
tliki. Mrak se je delal, zato 
sva stopila v krčmo na 
pomenek in čašo pijače, kot 
se ob takih prilikah spodobi. 
Kljukala sva na duri, trkala, 
vendar zaman. Krčmar se je 
odpravil s kurami spat, ako- 
ravno ima črno na belem 
zapisano, da zapira šele ob 
desetih zvečer.

Od jeze sem hotel na duri 
zapisati: Popotnik, ki hodiš 
mimo, pusti nas, da v miru 
spimo! Vendar sem se pre
mislil, ker ne maram sitnosti 
zavoljo tega. Ljudje danda
nes ne poznajo šale. Komaj 
izustiš kaj zbadljivega, so brž 
razjarjeni kot cesarica na 
Dunaju, ki ni mogb prebole
ti posekane lipe nad kamni
to mizo. Takoj gredo tožit 
na sodni pečat.

Pustna sobota je. Zjutraj 
je dišalo po snegu, a je po
svetilo sonce. Zajezdil sem 
kobilico in se Namenil v 
Ponikve, kjer Se nekaj dajo 
na stare običaje, saj so dru- 
g(xi skoraj izumrli. Velika 
vas je, vendar sredi belega

dne nisem srečal žive duše. 
Kljukal sem na zaklenjene 
duri, a se ni nihče oglasil. Le 
Miklavževi so me sprejeli.

„Kaj vam je? Menda se 
ne bojite kuge, da ste se 
zaprli? “ sem vprašal.

„Veš, kako bi ti rekel,” je 
začel Tone. „Radi imamo 
maškare, vendar jih je od 
vsega ostalo le pol ducata, ki 
že od novega leta tekajo po 
vasi in napadajo vsakega, ki 
se prikaže, posebno še otro
ke in 'šolarje, ki si ne upajo 
iz hiš. Enega so tako premi
kastili, da zdravniki še zdaj 
bedijo nad njegovim zdrav
jem. Drugega so vrgli v lede
no vodo. Ravno danes so 
kamenjali mopedista, da je 
padel in se potolkel. “

„Čemu ne primete krivca 
in mu odmerite plačilo, 
a ko ra v no je maškara? “

„Ne moremo. Vsi so 
enako opravljeni, fki jih 
pustimo raje pri miru. “

„Kar dajte, zato pa imate 
tako nedopustno oblast nad 
sabo, vi pusteži, ki z očmi 
brez življenja buljite predse 
in zlivate pijačo vase

MARTIN KRPAN

Hudič v 
Ameriki

Kriza potrošniške druž 
be je porodila satani 

zem

Zadnje dneve starega leta so 
v vseh večjih mestih v ZDA za
čeli predvajati film „Izganjalec 
zlih duhov“ , ki je nenavadno 
prevzel Američane. Po cele ure 
so stali v vrstah za vstopnice in 
v nekaj tednih so porabili okoli 
10 milijonov dolarjev za ogled 
tega filma. Med samo predstavo 
so gledalci omedlevali, bruhali 
in nekateri so celo dobesedno 
ponoreli, tako da je morala po
licija mladini prepovedati ogled 
filma. Psihiatri pa so ugotovili, 
da film izredno nezdravo vpliva 
na eledalce in da pušča dolgo-
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VSAK NADRSA

Med pogovorom je beseda 
Unesla na drsanje po zaledeneli 
Bistrici v Ribnici in Rinži v Ko
čevju. Gostjo iz Ljubljane Tino 
*omlje je zanimalo:

„Kaj v Kočevju veliko ljudi 
drsa? “

Zupan Miro Hegler pa:
„ Vsak, kdor pride v Kočevje, 

tbdrsa! “

TRIOGLATO MLEKO

V samopostrežno trgovino 
Pri postaji v Sevnici je prišla 
tjeka ženica in si zaželela kupiti 
t̂er alpskega mleka v tetrapa- 

*u- Ker se nikakor ni mogla 
domisliti, kako temu mleku 
lovijo, hotela pa ga je imeti, je 
W o pomislila, potem pa de ja

h a jte  mi tisto trioglato mle-

w S k

.

□
M E S N I

I Z D E L E K
M E S T O  V 
B A N A T U

D O M A Č A
Z E N S K A

EG.  B O G  
S O N C A K I S I K KOŠARKAR

O L I M P I J E
S E Z N A M
I M E N

O O M A Č E
I M E

J E Z E R O  
V S Z

M A V Č N A
M A S A

I S k  v ^ f ^ i P S § l l

A F R .
L I L I J A S H A R I F

* E ? "

G L .
M E S T O
P E R U J A

P R I Ž N I C A

S E S T A V L J .
P R A T I K E

» i  a  m /4  k
-  v \ e S « k  W

G R O B O
S U K N O

O P A Z N A
P L O S C A '

N A G O N M  I M E

J E D K O B I L I C A

□
M O R S K I
B R E G

S M U Č A R 
SK I  KRAJ * G R -

Č R K A
R I B A N A P A D

GLASBILO
E C K B E R G

D O M A Č E
m u

O C V I R K

w
B O L E 
Č I N A

RIM.
PODZEMLJE

M Đ S V
P I S M A

K L I C A m m t

M I M E
N a s e

LETOVIŠČE

Z A I M E K

A V I O N M O D E L

O S N O V A
M N O G I H
B A R V

D L P A S M A D L

Karl Patzelt, ki 
izgnal hudiča.

trajne škodljive posledice v nji
hovi duševnosti.

Film pripoveduje o 12-let- 
nem dekletcu, ki jo je obsedeli 
hudič, in kako so hudiča iz nje 
izgnali. Šokantni prizori se vrste 
eden za drugim: deklica poti 
kri, vpije najbolj umazane psov 
ke, se samozadovoljuje z razpe 
lom in bruha na duhovnike.

Velik uspeh filma je prese
netljiv, čeprav nekateri sociolo
gi govore, da se mu ni čuditi. 
Satanizem je postal v Ameriki 
že epidemija, ki se je tako raz 
pasla kot uživanje mamil in 
pornografija. Dogajajo se celo 
primeri,/ko ljudje trdijo, da jih 
je resnično obsedel hudič. Film 
so posneli po, baje, resničnem 
dogodku, ko je pred več leti 
pastor Karl Patzelt izgnal 
hudiča iz nekega dečka.

Hudič pa je vpletel svoje 
prste tudi v visoko politiko. Po 
izjavah vodje štaba predsednika 
Nixona je „neka demonska 
sila“ izbrisala za 18 minut dolg 
del proslulega magnetofonskega 
traku iz afere Watergate.

Vse to kaže, da se z ameriško 
družbo dogaja nekaj- čudnega. 
Znano je, da se ljudje v času ne
gotovosti zatekajo k mistiki in 
demonom, da je taka psihoza 
značilna za trenutke, ko potroš 
niška družba v svoji ideološki 
zmedenosti zahaja v krizo. In 
tako se je pojavil hudič . . .

Organizirano delo s psi
Tudi v Novem mestu ustanovljen klub za vzrejo in vzgojo športnih 
in službenih psov - Reja šolanega psa ni dražja, a bolj koristna

I

Meseca januarja sta se z 
ustanovitvijo kluba za vzgo
jo in vzrejo športnih in služ
benih psov tudi Novo mesto 
in širša Dolenjska vpisala v 
zemljevid tega področja Slo
venije. Podobni klubi deluje
jo že v vseh večjih krajih 
naše republike in Dolenjska 
je tako rekoč ujela dogajanje 
za rep. Posameznikov, ki so 
se z vzrejo in vzgojo psov 
ukvarjali, je bilo dovolj, ven
dar so bili člani ljubljanske
ga kluba. S širjenjem pasjere-

je na Dolenjskem pa se je 
porodila želja in potreba po 
ustanovitvi domačega kluba.

Novomeški klub za vzgojo 
in vzrejo športnih in službe
nih psov sicer še čaka na 
ureditev pravne plati registri
ranja, toda delati je že začel. 
V načrtu ima popularizacijo 
reje čistokrvnih psov, prire
janje tečajev za lastnike in 
vzreditelje psov, dajanje na
svetov in ureditev vežbališča 
za šolanje ter vzgojo kadrov 
tako za šolanje kot za soje-

I
I
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Večja in bolj organizirana skrb jih čaka tudi na Dolenjskem

nje in ocenjevanje na pasjih 
tekmovanjih. Že za letošnje 
leto imajo namen organizi
rati v sodelovanju z drugimi 
občinami javen nastop in 
oceno psov. S takimi prire
ditvami hočejo spodbuditi 
rejo čistokrvnih psov in ob
čane seznaniti s prednostmi 
šolanega psa.

„Ljudje, ki nimajo psa, ne 
vedo, koliko užitka nudi 
ukvarjanje s to plemenito ži
valjo,“ je povedal predsed
nik kluba Anton Grilc. „Veli
ko družin na Dolenjskem 
redi psa, ki je dostikrat slab 
mešanec, ne vedo pa, da reja 
šolanega psa ni nič dražja, le 
koristi so večje. Upam, da 
nam bo uspelo na tem pod
ročju marsikaj narediti.44

Viktor Antončič, vzrejni 
referent kluba, pa je dejal: 
„Pri čuvajski službi sem spo
znal vse vrednosti šolanega 
psa. Nanj sem se velikokrat 
bolj zanesel kot na pomoč 
človeka. Prepričan sem, da 
bo delo kluba koristilo 
raznim organizacijam, kjer je 
potreba po šolanih psih.“

Klub poziva vse ljubitelje 
psov, da se včlanijo. Podrob
ne informacije lahko dobe 
pri Pavlu Mihelčiču v proda
jalni „Pogača44 v Novem 
mestu.
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Reiitev prejšnje križank«

0 D

i :

— Kupit« Id« zdravila In boljšo 
kuharsko knjigo tudi. . .

J
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„Kaj, da sploh nimate psa? 
Za koga pa potem vaša žena 
zmeraj kupuje stare ostan
ke? “
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DVOJNA
UGRABITEV

Izsiljevalska banda Laryja Sleighta je že četrto leto 
gospodarila v mestu in nihče se ji ni mogel postaviti po robu. 
Njena posebnost so bile ugrabitve in izsiljevanje. Lary Sleight 
je bil šef bande in morda se je prav zaradi njegove lokavosti 
in premetenosti banda vedno nekaznovana izmazala. Kljub 
temu pa je v zadnjem času med njimi nekaj zaškripalo. 
Morda so člani bande čutili utrujenost, saj so pogosto 
izražali željo, da se umaknejo v mirno življenje. Celo vodja 
Lary, ki je bil že mimo petdesetih let, je nenehno sanjaril o 
mirnem življenju in hišici v Kaliforniji.

Mimo tega je bil še en razlog, zaradi katerega je Lary 
vedno bolj pogosto prihajal do sklepa, da je zadnji čas, da se 

' umakne. V mestu se je pojavila konkurenčna banda, ki se je 
ukvarjala z ugrabitvami. Njeni člani so bili „mlajši in 
perspektivnejši44, kot je imel navado reči Lary. Zelo jih je 
cenil, ker je bil njihov način dela bolj sodoben in uspešen 
kot način, s katerim je delovala Laryjeva skupina. Proti 
konkurentom se je obnašal gentlemansko in športno.

Lary se je odločil za ugrabitev Bobyja Charlesa, lastnika 
časnika z največjo naklado v mestu in znanega milijonarja. 
Hkrati se je odločil, da bo to zadnji podvig družbe, preden se 
bo dokončno razšla. Kot najbolj primerno priložnost je 
smatral novinarski ples v maskah, ki naj bi bil prihodnjo 
nedeljo.

Lary je s še dvema tovarišema prišel na ples preoblečen 
tako, da ga niti rodna mati ne bi spoznala. Ni bilo težko najti 
Charlesa. Nosil je obleko srednjeveškega plemiča, obraza pa 
ni imel zakritega. Ples se je že bližal koncu, ko je Lary, 
maskiran v tigra, stopil k Bobbyju in mu rekel, naj gre ven. 
Ko sta biia zunaj, ni bilo težko Bobyja strpati v avto, k ije  že 
čakal. Odpeljali so ga v samotno hišo v gozdu nad mestom, 
na varen in skrit kraj, ki so ga pogosto uporabili pri 
podobnih poslih.

Ker je bil Bobby Charles zelo ugleden človek, so bili 
ugrabitelji proti njemu nadvse spoštljivi. Zahtevali so samo, 
naj jim njegova žena plača 20.000 dolarjev, pa ga bi spustili. 
Naslednji dan so ga prosili, naj napiše pismo soprogi in ji da 
navodila za plačilo odkupnine. Denar naj bi pustila na 
zapuščeni farmi kakih deset miij iz mesta.

Po dveh dnevih so trije člani bande odšli na določeni kraj 
po denar, pa ga ni bilo tam. Naslednji dan so šli spet, pa spet 
nič! Lary je bil vedno bolj živčen. Ni imel potrpljenja, da bi 
čakal. Telefoniral je gospe Charles, pa se ni nihče oglasil. 
Nato je nekaj dni še večkrat telefoniral, pa se ni nikoli nihče 
oglasil. Niti sam Bobby Charles ni vedel, kje bi lahko bila 
njegova žena.

-  Če bi vedel, kje je ta prekleta ženska, bi dal tisoč 
dolarjev! — je nekega jutra jezno zavpil Lary.

Tako je minil ves teden. Medtem so se Lary in njegovi 
trudili, da bi izpolnili vsako Bobbyjevo željo. Jesti je imel 
vsega, kar si je zaželel. Vsako jutro je dobival kup dnevnih 
časopisov, tako da mu res ni bilo niti dolg čas niti 
neprijetno. Dobil si vtis, da je ugrabitev pranašal mnogo laže 
kot njegovi ugrabitelji.

Lary se je začel bati, kar se mu je prej redko zgodilo. To 
pot povsem upravičeno. Vsak hip so jim lahko prišli na sled. 
Osmega dne, odkar so izvršili ugrabitev, je sklical tovariše in 
jim dejal:

-  Zal mi je, da nam ta zadnji podvig ni uspel. Sicer pa 
imamo tudi mi lahko smolo. Bobbyja bomo spustili domov, 
mi pa se bomo razkropili vsak na svojo stran. Sam bom, kot 
veste, odšel v Kalifornijo. Ta podvig naj bi nam končno 
pomagal pri uresničitvi naših ciljev, toda nezmotljivih ljudi 
ni.

-  Charles nas je stal 200 dolarjev! -  je jezno dejal Harris, 
Laryjev pomočnik.

Šef je samo nemočno skomignil z rameni, ne da bi mogel 
kaj odgovoriti.

Med potniki na letališču je bil tudi Lary Sleight. Čakal je 
vzlet letala za Kalifornijo. Nenadoma je presenečeno 
vzkliknil:

-  Glej no, koga vidim? Paul Stevvart!
Mlad moški, elegantno oblečen, se je presenečeno obrnil.
-  Lary Sleight? -  je rekel začudeno. — Odkod pa ti tu, 

stari prijatelj?
-  Potujem.
-  Kak dober posel?
Namesto odgovora je Lary jezno zamahnil z roko.
-  Kaj je? Mar posli ne gredo dobro? -  je vprašal Paul.
-  Sploh ne gredo, dragi moj. Včeraj smo se razšli za 

vedno.
Paul se je namrščil.
-  Isto je z nami, stari moj. Do ločitve bi lahko prišlo 

mnogo pozneje, pa se nam je pripetila grda smola.
-  Kakšna smola? -  je vprašal Lary z zanimanjem.
-  Prava tragedija! Pomisli, kaj pomeni zadovoljevati muhe 

neznosne Mily Charles — in to za nekakšnih piškavih 10.000 
dolarjev, na koncu pa tega denarja niti ne dobiš! Ta prekleti 
Bob Charles je nekam izginil, kot da bi se v zemljo vdrl.

Lary se je počutil, kot bi bil omamljen. Strmel je v Paula, 
ki je pojasnjeval:

-  Ce bi samo zvedel, kje je ta Bobby Charles, bi takoj dal 
tisoč dolarjev. Iskali smo ga ves čas, da bi nam plačal 
odkupnino za ugrabljeno ženo, tako pa smo jo morali 
spustiti domov in se raziti.
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13. Tribune so bfle natlačen^ ^^Ijnih Rimlja-
v. Cesar s spremstvom je tu *n levi so

„  vedno glasneje oglašati za ^  ■ 1 yfati. Bili so 
tešči kot sosedova Katra, kad^rtr^^hajilu. Zdaj 
/daj jih bodo čuvaji poslednj*^ z železnimi
drogovi in jih pognali k zapozilC ̂  . u-

Toda ne! Pri vratih, kjer s<> ^ n‘ki na svoj
konec, je nastal zastoj. Zajete«1  ̂ “žicami se je

z živahnimi kretnjami nekaj dogovarjal z glavnim 
paznikom. Slednjič je ta paznik stekel po tribunah do 
cesarjeve lože, se globoko poklonil in takole raportiral 
imperatorju, božanskemu Antoniju: Eden izmed obso
jencev bi se želel bojevati z levi, božanski cesar! Naj 
mu dovolimo?

„Zakaj pa ne, centurion moj? Saj smo zato tu, da 
bi se zabavali, ali ne? In s čim se kani bojevati? 44 se je

pozanimal cesar.
„Z bojnim vozom in kopjem!44 je razložil glavni 

paznik in cesar je odobravajoče pokimal. Všeč mu je 
bilo, da osebje amfiteatra ne spregleda majhnih podro
bnosti, ki bi utegnile popestriti program.

Slabih deset minut je minilo in na vratih v areno se 
je pojavil junak, naš Paradižnik, na svojem bojnem 
vozu . . .

— liodi miren, Friderik. moj;oče te sploh ni opazila!
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Dežurni
poročajo

VINO KRADEJO IZ ZIDANIC -  
V noči na 19. februar je bilo vlo
mljeno v zidanico Matije Lavriča v 
Malem Lipovcu. Zmanjkali sta dve 
pletenki, nekaj litrov žganja, 20 li
trov vina in vejnik. Prav tako so vlo
milci obiskali sosednjo zidanico 
Jožeta Gnidovca iz Mačkovca pri 
Dvoru. Njemu so odnesli 20 litrov 
vina in lonec. Tretji vlom isto noč 
pa je bil pri Edvardu Grmu v Sadinji 
vasi. Temu je zmanjkal komat, vre
den 2.000 din.

PO TUJE SADIKE -  V noči na 
20. februar so neznanci odnesli 150 
trtnih sadik. Bile so ob ograji novo
meškega podjetja Hmeljnik. Sadike 
so bile vredne 900 din. Le v katerem 
vinogradu bodo zasajene?

DVA MOPEDA UKRADENA -  
18. februarja zvečer je izpred gostil
ne Kolenc v Mirni peči izginil mo
ped Borisa Špiletiča iz Žužemberka. 
Dva dni zatem pa je nekdo odpeljal 
moped Antonu Jakšetu iz Skrjanč. 
Ta je pustil vozilo na drorišču hote
la Kandija.

GOZDNA TATVINA -  Štihovim 
iz Jedinščice je neznanec posekal v 
gozdu dve smreki in jih oškodoval 
za 1.000 din.

LJUBITELJ MELODIJ -  21. 
februarja med 17. in 19. uro je bilo 
vlomljeno v stanovanje Petrine Ri- 
felj na Cesti komandanta Staneta v 
Novem mestu. Neznanec je vse pre 
brskal, iz omar zmetal perilo, odne
sel pa je kasetni radiotransistor, 
vreden 2.000 din.

Z GRADBIŠČA IZGINILO -  Na 
Ragovski cesti v Novem mestu so 
22. februarja neznani tatovi odnesli 
z gradbišča 5 ventilov centralne kur
jave, last Elektromontaže iz Novega 
mesta.

SPET V KURNIKU -  V noči na 
24. februar je vlomilec vdrl v kurnik 
Zupanovih na Dobravi in odnesel 8 
kur.

GRM: ZRAČNICO JE RAZNE
SLO -  23. februarja dopoldne je 
Metličan Martin Molek vozil z av
tom proti Gradcu. Med potjo mu je 
nenadoma razneslo zadnjo levo 
zračnico, potem je avto zdrknil čez 
cestni rob in se prekucnil na streho. 
Sopotnica Anica Molek se je poško
dovala in je morala v bolnišnico, 
gmotne škode pa je za 5.000 din.

PREOZKO NI, T O D A ...

Borislav Trifkovič iz Gor. Straže 
se je 23. februarja zvečer peljal z av
tom od železniške postaje proti to
varni NOVOLES, toda na tako krat
ki razdalji ja avto razbil. Med potjo 
mu je namreč pripeljal nasproti po 
levi strani ceste avtomobilist Jože 
Hrovat iz Rebri in vozili sta trčili. 
Škode je kar za 7.000 din.

Tako korajžo dajejo maligani
Postaje milice so 1223 storilcev prekrškov predlagale v postopek: gre za 

razgrajače, pretepače, klateže in hazarderje - Prostitutk ni?
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Med 1174 moškimi in 74 ženskami, ki so jih  v preteklem letu 
miličniki na Dolenjskem predlagali v postopek sodniku za prekr
š e ,  je bilo v času storitve prekrška 664 vinjenih. Očitno je, da gre 
za vzročno zvezo med maligani in kršitvami javnega reda in miru.

Vsega skupaj je bilo v Beli 
krajini ter v novomeški in tre
banjski občini za 1 odstotek 
takih prekrškov več kot prej
šnje leto, skupno število pa 
znaša 1047. Kaže, da so gostin
ski lokali leglo prekrškov, saj je 
bilo tam 582 primerov. Na trgih 
in ulicah so zalotili 190 kršite
ljev, v zasebnih stanovanjih 70, 
na javnih prevoznih sredstvih 
12.

Po starosti je menda najbolj 
nevarno obdobje nad 25 let, v 
katerem je bilo lani dve tretjini

kršiteljev. Število upada kot 
leta storilcev, tako je bilo samo 
5 kršiteljev javnega reda in miru 
starih pod 16 let. In kaj nam 
povedo njih poklici? Zaposle
nih je bilo 725 kršiteljev, od 
tega 183 obrtnikov in ljudi 
svobodnega poklica, 35 dijakov 
in študentov ter 281 nezaposle
nih.

Pretežno število prekrškov 
gre na račun prepirov, kričanja 
in nedostojnega obnašanja na 
javnem kraju (423 primerov), 
149 je bilo pretepov, 139 pri
merov vdajanja pijančevanju, 
19 občanov se jc vdajalo pote- 
puštvu in klateštvu, 22 pa sojih 
zalotili pri hazardiranju. Zani
mivo je, da v vsem letu 1973 na

ožjem Dolenjskem niso zasledili 
niti enega prekrška zaradi pro
stitucije.

Ustaviti pa bi se morali pri 
podatku, da je več kot polovica 
Kršilcev javnega reda in miru

storila dejanje pod očitnim vpli
vom alkohola, da pa je bila za
radi točenja alkohola vinjenim 
osebam in mladoletnikom v 
preteklem letu vsega prijavlje
nih v kaznovanje 11 ljudi. In 
sicer 1 prijava iz občine Črno
melj, ostalih 10 je novomeških, 
Metlika in Trebnje pa kot da 
nimata tega problema.

Vsak drugi z napako
V zadnji prometni akciji ?73 vozil ustavljenih in 
od tega čez 100 voznikov kaznovanih ali opozor

jenih - Zasedi na »avtocesti« in pod Gorjanci

„Stop! Preizkusite žmigovce, prižgite luči, pritisnite na zavore, 
pokažite prometno dovoljenje, varnostni trikotnik:Tako dobrodo
šlico so novomeški prometni miličniki pretekli teden izrekali vozni
kom motornih vozil kar na dveh krajih.

21. februarja je bila akcija Vložili so 7 predlogov za uved-
kontrole vozil na glavni cesti 
Ljubljana-Zagreb. naslednji dan 
pa pri kamnolomu v Gotni vasi, 

kjer more mimo vsako vozilo, ki 
gre ali prihaja čez Gorjance. 
Miličniki so sicer osebno kon
trolirali vozila in voznike, toda 
ob strani je stal siv kombi — 
pravo čudo tehnike. Ima vrsto 
najsodobnejših avtomatskih 
naprav za nadzorovanje prome
ta.

V teh dveh dneh so miličniki 
ustavili 273 vozil. Rezultat? 
Spet slab za varen promet.

r

Z Multanovo, najnovejšo radarsko napravo, so pretekli teden kon
trolirali promet čez Gorjance. Zaseda je bila v Gotni vasi. Miličniki 
so ustavljali vozila, kombi pa je stal ob strani. Avtomatsko je foto
grafiral vsak mimovozeči avto, na sliki pa sta bila prikazana še 
hitrost in čas. (Foto: R. Bačer)

bo postopka o prekršku, 1 
voznika so prijavili sodniku za 
prekrške, ker je bil vinjen, 9 
prometnih dovoljenj je bilo 
odvzetih, vozila pa morajo na 
tehnični pregled.

Mandatno je bilo kaznovanih 
73 voznikov. Zaradi tehničnih 
pomanjkljivosti vozila je plača
lo kazen 23 voznikov, 3 trakto
risti so imeli neregistrirane 
traktoije, 14 voznikov avtobu
sov in tovornjakov je vozilo 
prehitro, prav tako 21 osebnih 
avtomobilov. Zaradi nepravilne
ga prehitevanja so plačali 4 
vozniki, 3 niso upoštevali pro
metnega znaka, 5 pa jih je 
imelo nečitljive oziroma umaza
ne registrske tablice in so tudi 
plačali kazen. Razen tega je 
bilo na drobne kršitve cestno 
prometnih predpisov opozorje
nih 37 voznikov.

POJASNILO

K odstavku, ki v članku „Posegali 
po družbenem premoženju,” objav
ljenem v Dolenjskem listu 21. febru
arja, obravnava Cestno podjetje 
Novo mesto, pojasnjujem nadlednje: 

V letu 1973 je UJV Novo mesto 
res obravnavala več primerov kazni
vih dejanj, od katerih so bremenila 
nekdanjega vodilnega delavca podje
tja -  vodjo asfaltnega obrata Ivana 
Baškoviča za vrednost približno 1,5 
milijona Ndin. Vendar sc jc v pre
iskavi izkazalo, da jc znesek znatno 
nižji in sicer le približno 12.000 
Ndin. Kar pa zadeva neplačano as
faltiranje, jc strokovna komisija 
podjetja s sodelovanjem UJV Novo 
mesto ugotovila, da je bilo v prete
klosti neplačanih za 110.000 Ndin 
asfaltnih del pri zasebnikih, za kate
re pa niso odgovorni sedanji vodilni 
delavci podjetja, dodajam pa še, da 
ta dela niso bila opravljena pri njiho
vih sorodnikih in prijateljih, kot piše 
v članku.

Vsa zadeva je v postopku pred 
pristojnim sodiščem, kjer se bodo 
morale odgovorne osebe tudi zago
varjati.

MIRKO STRMŠEK, dipl. gr. inž.
direktor Cestnega

trave, dračja m spomladansko 
čiščenje grmičja je običajno 
opravilo, ki pa v sušnem obdo-

€ \  Q m e d C |pdragrdfi
Kaj, če bi gorelo?

bju zahteva največjo previdnost. 
Več hudih neseč je že bilo zara
di tega, ker je iz majhnega ognja 
nastal velik požar. „In če bi ta 
trenutek gorelo v vašem kraju -  
kako ste gasilci pripravljeni? “ 
Na to vprašanje so odgovorili:

ANTON GOLTES, gasilec iz 
Gabrja 77: -  V naši vasi je 54 
gasilcev, v naših vrstah pa so tudi 
pionirji in mladina. Stanje pri
pravljenosti je v redu. Imamo 
gasilski dom, 3 brizgalne, 2 
motorki in 1 ročno brizgalno. 
Ce bi v vasi gorelo, bi bili najka
sneje v 15 minutah na kraju ne
sreče. Opremo imamo dobro, 
izvežbani smo tudi, saj imamo 
vaje skoro vsako nedeljo. Mi bi 
uspešno posredovali v požaru.

ANTON KRUSlC, predsednik 
PDG Dol. Toplice: -  V zelo 
kratkem času bi bili na kraju 
požara. V nekaj minutah. Na 
gasilskem avtu je vse pripravlje
no, večina gasilcev pa je tudi 
šoferjev. Oprema je dobra, saj 
smo v zadnjih dveh letih nabavili 
vse novo. Gasilcev je precej, akti
vnih pa 46 članov. Imamo pa 
tudi 3 pionirske in 1 mladinsko 
desetino. Tudi pripravljenost 
našega članstva je na lepi ravni. 
Vsako leto imamo okrog 15 
praktičnih vaj.

JOŽE PIRKOVIČ, poveljnik 
PGD BETI, Metlika: -  V treh 
minutah bi lahko začeli gasiti. 
Imamo štiri gasilske desetine: 3 
moške in 1 žensko. Oprema in 
izvežbanost sta v redu. Vsak 
teden imamo redne vaje po dese
tinah, večina naših gasilcev pa 
ima tudi izpit za izprašanega ga
silca. V tovarni imamo enega 
poklicnega gasilca, ki je vedno 
buden in pripravljen organizirati 
akcijo, če bi bilo potrebno. Ta 
gasilec skrbi, da so vse naprave 
ob vsakem času nared za gaše
nje.

R. B.
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NOVO
podjetja
MESTO

Veseli smo lahko poda
tka, da so bili mladoletniki 
štirih občin ožje Dolenjske v 
minulem letu v manjšem 
številu udeleženi pri kazni
vih dejanjih kot leta 1972, 
ob tem pa se kar samo ponu
ja vprašanje -  zakaj?

Pri odkritih storilcih so 
bili vzroki za tovrstno krimi
naliteto isti kot prej: neure
jene družinske razmere, 
vpliv slabe družbe, želja po

melj, Metlika, Novo mesto 
in Trebnje zalotenih 143 
mladoletnikov, ki so osu
mljeni 127 kaznivih dejanj. 
Iz črnomaljske občine jih je 
21, iz metliške 8, iz novome
ške 96 in iz občine Trebnje 
18. Ti mladoletniki naj bi 
zagrešili 51 navadnih tatvin, 
23 odvzemov motornih vo 
zil, 16 vlomov in 1 rop. Huje 
je, da so 34 teh kaznivih 
dejanj zagrešili še pravi otro-

NOVO MESTO: KAR NA TRG 
— 19. februarja popoldne je Novo- 
meščan Ivan Banovec zapeljal ose
bni avto iz Jenkove ulice na Glavni 
trg, ne da bi sc prepričal, če jc smer 
prosta. Tako je trčil v osebni avto, 
ki ga je preko mosta pripeljal Metli
čan Mirko Bečaj. Škode je za 2.000 
din.

KANDIJA: HLADILNIK V
TOVORNJAK -  Anton Kumer z 
Golušnika je 20. februarja dopoldne 
vzvratno zapeljal dostavni avto- 
hladilmk z dvorišča Mercatorjeve 
trgovine v Kandiji, pri tem pa trčii v 
tovornjak, ki ga je ob zidu parkiral 
Ljubljančan Janez Rapanšek. Škode 
je za 2.000 din.

GRADAC: PREHITRO V OVI
NEK? -  Cmomaljčan Martin Stari
ha je 20. februarja zjutraj vozil z 
avtom od Semiča proti Gradcu, v 
ovinku pa aa jc zaneslo v osebni 
avto Slavka Lukaniča iz Krupe, ki je

Sripcljal iz nasprotne smeri. Gmotne 
code je za 3.000 din.

■  V

Poskus uboja - za prazen me
Je življenje med Cigani res vredno šamo liter konjaka? Takega mnenja je 

bil Janez Brajdič, ko je v Žabjaku trikrat ustrelil

Kaže, da so brezdelni Cigani, ki sicer prosijo za jedačo in sred
stva za preživljanje, kar dobro založeni z orožjem. Streljanje v ci
ganskih taboriščih ni posebna redkost. Zaradi tega se je moral zago
varjati tudi Janez Brajdič. Ne prvič!

Čigava zasluga?
tehničnih predmetih in
drugih materialnih dobrinah, 
pa tudi v premajhni družbe
ni skrbi za mlade. Ker pri 
vsem tem lani ni bilo zaznati 
opaznih sprememb, je
možno, da so organi pregona 
sicer obravnavali manj mla
doletnih storilcev, da pa 
vseh takih stranpotnikov 
niso našli.

V letu 1973 je bilo torej 
na območju občin Crno-

ci. Namesto da bi se tako 
rekoč držali matere za krilo, 
so bili zraven pri 5 vlomih, 
17 tatvinah, 7 požigih in 5 
drugih kaznivih dejanjih.

Poudariti pa velja, da je 
med mladoletnimi storilci 
kaznivih dejanj precej Ciga
nov. Ti so že vrsto let pogla
vje zase. Ugotavljamo, da je 
tako, kot je, zmajujemo z 
glavo in -  pika.

R B

Janez Brajdič, 33-letni brez
delnež iz zloglasnega naselja 
Žabjak, je pred kratkim stal kot 
obtoženec pred okrožnim sodi
ščem v Novem mestu. Pred se
natom, ki mu je predsedovala 
Alojzija Mežan, se je zagovarjal 
zaradi poskusa uboja. Bilo je o 
mraku 20. januarja lani, ko je 
obtoženec s pištolo trikrat 
ustrelil proti rojaku Brunu Braj
diču in eden teh strelov ga je 
zadel v stegno. Bil je telesno 
hudo poškodovan.

Vse skupaj se je zgodilo tja v 
dan, pravzaprav zaradi litra 
konjaka. Isti dan je obtoženčev 
brat Roman od Bruna kupil 
suknjič. Pogodili so se /.a 50 
din, ker pa kupec ni imel drobi
ža, je plačal s stodinarskim

bankovcem. Bruno je šel zato v 
Bršlinr da bi denar razmenjal, razmenjal denar, s
obljubil pa je še prinesti liter bilo nazaj. Spotoi
■ vračal v Žabjak, je

VEL. MALENCE:
NEPREVIDNA 

VLEKA TOVORNJAKA

13. februarja je na vaški poti v 
Velikih Malencah pripravljal Branko 
Pečnik iz Velikih Malene vleko za 
tovornjak, ki ga jc hotel z dvema 
traktorjema pripeljati v hrib do 
domače hiše. Pečnik je s svojim 
neregistriranim traktorjem vlekel 
tovornjak, pomagal pa mu jc tudi 
Vlado Kožar iz Velikih Malene. Ko 
sta pripeljala do sredine klanca, je 
zaradi prevelike obremenitve dvigni
lo prednji traktor, da se je prevrnil.
Pod traktor je padel tudi voznik 
Pečnik in so ga morali zmradi hudih 
poškodb prepeljati iz brežiške v 
zagrebško bolnišnico.

konjaka za likof. Kot da bi šlo 
za velekupčijo! Priča temu me
šetarjenju in dogovoru je bil 
obtoženec. Ta je še zlasti težko 
čakal obljubljeno pijačo.

Bruno je res šel v Bršlin, 
razmenjal denar, a ga dolgo ni 
bilo nazaj. Spotoma, ko se je 
vračal v Žabjak, je srečal Marja
na Brajdiča in mu izročil 50 din 
za Romana. Ostanek denarja je 
kupcu varno prišel v roke, ven
dar Janez Brajdič tega ni vedel. 
Koje slišal, da seje Bruno vrnil, 
je šel za njim v barako, zahteval 
denar in pijačo ter začel groziti. 
Tudi z ubojem. Bruno je iz stra
hu pobegnil, Janez pa je tekel 
za njim in sprožil tri strele.

Čeprav obtoženec dejanja ni 
priznal, ga je sodišče spoznalo 
za krivega in mu prisodilo I 
leto in 6 mesecev strogega zapo
ra. Sodba še ni pravnomočna. 
Obtoženec ima 4 majhne otro
ke.

HRAST: V OVINKU NI SPE
LJAL -  Novomeščan Ciril Novak je 
20. februarja popoldne vozil z 
avtom od Jugorja proti Hrastu, med 
potjo pa je priletel v ovinek, nakar 
je avto zaneslo. Trčil jc v kamniti 
vsek, potem pa obstal na boku v 
jarku. Voznik in sopotnica Branka 
Brajčič sta se poškodovala in sta 
morala v bolnišnico, gmotna škoda 
pa znaša 7.000 din.

TRSTENIK: DVA NEREGI
STRIRANA -  20. februarja popol
dne je Franc Ogrinc iz Dol. Jesenic 
vozil neregistriran osebni avto od 
Mirne proti Mokronogu, pri Trsteni- 
ku pa je dohitel traktor in ga hotel 
prehiteti, toda zadel je vanj, avto pa 
je odbilo v levo bankino. Traktorist 
Franc Berk iz Gor. Jesenic je vozil 
brez izpita in prav tako neregistriran 
traktor. Pri trčenju jc traktorist pa
del z vozila, traktor pa je zapeljal do 
nasipu navzdol in sc prevrnil. Tele
snih poškodb ni bilo, škode pa jc za 
4.000 din.

DOL TOPLICE: FANTEK PRFD 
AVTOM -  21. februarja popoldne 
je Svetozar Brkoč iz Dol. Toplic 
pripeljal skozi naselje, ko jc pred 
avto nenadoma pritekel 6-Ictni 
Metod Avsenik. Voznik jc močno 
zavrl, kljub temu pa je otroka zbil 
na tla. Dečka so odpeljali v bolnišni
co.

JEZERO: ZABOJ JE PADEL -  
22. februarja dopoldne jc Janez 
Miklič iz Dol. Dobrave vozil kolo s

Romožnim motorjem proti Jezeru, 
la prtljažniku je imel zaboj, v njem 

pa dva zajca. Zaboj je med vožnjo 
padel na tla. voznik pa tudi, pr' 
čemer sc je Miklič ranil in je moral v . 
bolnišnico.

DRAGOCENE
KOKOŠI

Toliko kurjih tatvin, kot 
jih je zadnje čase, na širšem 
dolenjskem območju že dol
go ni bilo. Pojavljajo se celo 
v krajih, kjer kur ni bilo 
treba nikdar zaklepati. 
Skoro ne mine noč, da ne bi 
ta ali oni občan prijavil mili
čnikom obiska tatov. Odne
sejo pa ne eno, temveč 
najmanj S kokoti. Kot ugo
tavljajo, zadnje čase ne kra
dejo kur samo Cigani. Odkar 
se je kuretina podražila in je 
sploh meso drago, se pojav- 

mikavti^Ijajo tudi številni



ČETRTKOV INTERVdtl

Bodo Suho krajino 
rešili brigadirji?

$ Marjan Pavlin: »Predlagamo, naj mladina po- J
maga Suhokranjcem iz nerazvitosti«

Žarek upanja, ki se je lani 
naposled prebil med Suho- 
kranjce, prav zdaj močneje 
sveti: Zveza mladine iz
Novega mesta predlaga, naj 
Suhi krajini pomagajo mla
dinske delovne brigade. V 
obvestilu republiški konfe
renci je rečeno, naj bi bila to 
desetletna osrednja republi
ška delovna akcija.

Predsednika novomeške 
mladinske konference Marja
na Pavlina sem vprašal, kako 

S je bila sprejeta ta njihova 
s  pobuda. „Z navdušenjem,“ 
^  je odvrnil. „Suhokranjci so 

na primer že ponudili svoje 
delovne roke in ves prosti 
čas. Pravijo, da je zadnji čas, 
da se gre v kaj takega, sicer 
bi ta del naše občine slej ko 
prej izumrl.

„Pa drugi, organizacije, 
sosednje občine, posamezni
ki? “

„O, lepo! Imamo popolno 
podporo. Pri Vodni skupno
sti, Vodovodu in Cestnem 
podjetju menijo, da je

Maijan Pavlin: 
sem, da bo šlo.“

„Pre pričan

predlog hvalevreden. V 
kočevski občini že razmišlja
jo, kako bi se vključili, saj 
gre tudi za pomoč prebival
cem, ki so v njihovi družbe- 
no-politični skupnosti. Prek 
mladinske organizacije v 
Žužemberku smo z zamišlje
no pomočjo Suhi krajini 
seznanili tudi Franca Šetin
ca, sekretarja sekretariata 
CK ZKS. Zatrdil je, da se bo 
osebno zavzel, da naša spod
buda ne bi ostala zgolj jalova 
setev, sai se mu zdi predlog

tak, da bi ga bilo greh za
vreči. V republiki o tem, kot 
vem, uradno še niso nikjer 
nič sklepali, po obvestilih, ki 
jih dobivam, pa se bo to 
kmalu zgodilo. “

„Odkod bodo mladinske 
brigade in kdaj je pričakova
ti, da bo Suha krajina spreje
la prve brigadiije? “

„Brigadirji vsekakor ne 
bodo samo iz novomeške in 
drugih občin, na območju 
katerih se razprostira Suha 
krajina, brigade naj bi bile 
vsaj iz vse Slovenije. Priča
kujemo, da se bo vanje 
vključila tudi mladina iz 
pobratenih mest v drugih 
republikah, Po mojem korak 
od besed k dejanjem ne bi 
smel biti pretežaven in pred
olg: mislim, da bi vse pripra
ve lahko napravili že letos, k 
čemur štejem seveda tudi 
preskrbo z načrti in denar
jem. Če naj bi bila to res 
osrednja republiška delovna 
akcija, teh načrtov ne bomo 
smeli delati brez republiških 
skladov -  od vodnega do 
cestnega. Kajpak je potreben 
načrt, ki naj zajame vse, kar 
nai bi v vrihodniih desetih 
letih v času mladinskih akcij 
napravili v Suhi krajini. In 
še: mislim, da bi prihodnje 
leto že lahko poslali prvo 
brigado.M,

»»Pri čem naj bi mladina 
pomagala? “

„Pri preskrbi s pitno vo
do: načrt izgradnje vodovo
dnega omrežja iz leta 1952 
je bil le delno uresničen; pri 
urejanju in posodobljanju 
cest: Suha krajina nima ene
ga samega kvadratnega met
ra moderniziranih cest, zato 
je precej zaprta in gospodar
sko manj zanimiva. Posodo
bili naj bi republiško cesto 
Dvor -  Kočevje in lokalne 
ceste Smuka -  Hinje -  Žvir- 
če, Žvirče -  Zagradec, Za
gradec -  Lipje -  Klopec -  
Lašče, Dvor -  Ajdovec -  
Frata in Žužemberk -  Do
brnič -  Trebnje. Nadalje naj

bi mladina pomagala pri 
pogozdovanju (več tisoč he
ktarov), agromelioracijah 
itd. “

/. ZORAN

S
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*
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Odborniki: s seje k televizorjem
A. Avbar: »Ustava bo zagotovilo za narodnostni in socialni razvoj, občin

ski statut pa merilo naše politične zrelosti in odgovornosti«

Sprejem nove zvezne ustave je novomeško občinsko skupščino 
zatekel na delovni seji. Uvodne besede je predsednik Avgust Avbar 
posvetil slavnosti v Beogradu, odborniki pa so zvezni skupščini 
poslali telegram, v katerem so poudarili, da pomeni nova ustava 
trdno zagotovilo za narodnostni in socialni razvoj naše družbe. Po 
seji, ki se je končala nekaj po 11. uri, so odšli v dom JLA in 
spremljali potek ob sprejemu nove ustave na televizijskem zaslonu.

Predsednik Avbar jc v krajšem za vse delovne ljudi, hkrati pa je to
govoru na začetku seje občinske 
skupščine poudaril, da je sprejem 
tako pomembnega dokumenta, kot 
je zvezna ustava, slovesen trenutek

KJE SO HIDRANTI?

Odbornik Jože Mede iz Jurke vasi 
je že lani vprašal na občinski skup
ščini, kdo je odgovoren za hidrante 
v občini. Pismeni odgovor, ki ga je 
dobil na seji občinske skupščine 21. 
februarja, pa je predvsem kritika 
podjetju Vodovod. To podjetje 
vgrajuje ob napeljavi vodovodov tu
di podzemne hidrante za gašenje po
žarov, ki pa sčasoma izginejo ali pa 
jih podjetje tudi samo odstrani. 
Rečeno je tudi, da vodovodov pod
jetje ne gradi z lokacijskimi in gra
dbenimi dovoljenji.

V Ajdovcu 
gradijo

gasilsko-kulturni dom

V soboto so v Ajdovcu zasadili 
prve lopate za nov gasilsko-kulturni 
dom, ki so se ga odločili zidati gasil
ci. „70.000 din imamo že, potrebo
vali pa bomo še vsaj šestkrat toli
ko," pravi Bogdan Zupančič, pred
sednik ajdovskega gasilskega dru
štva, ki so ga ustanovili pred 
kakšnim letom. Do zdaj so si kupili 
motorko in nekaj orodja.

Za pomoč bodo prosili delovne 
organizacije, kjer so zaposleni sova
ščani, še posebej pa krajevno skup
nost Žužemberk, ki jim je bila že do 
zdaj naklonjena. S pismom se bodo 
obrnili tudi na vse zdomce in jih 
prosili, naj nakažejo prispevke na 
račun, ki so ga odprli pri Dolenjski 
banki in hranilnici v Novem mestu. 
Od domačinov pričakujejo pomoč s 
prostovoljnim delom.

„Naša odločitev je ugodno 
odjeknila tudi med mladino, ki do 
zdaj tudi ni imela drugega prostora 
kot šolo, kako je s sestanki v šoli, pa 
si lahko mislite,“ pribije Zupančič.

H

Bogdan Zupančič

Prizadevanje RK ni bdb ob steno
Nič več od kljuke do kljuke, ko bo čas za počitniško okrevanje otrok • Inž. 

Zobec: »Na predavanja, ki jih prireja RK, vse več moških«

V Novem mestu so, kot je slišati, upoštevali predlog Rdečega 
K^ža, da bi denar za počitniško okrevanje zdravstveno in socialno 
g o le n ih  otrok zbirali s povečano prispevno stopnjo za otroško 
^fstvo. Tajnica občinskega odbora RK Milica Sali pravi, da bi tako 
*orali kakih 400 tisoč din, to pa bi že zadostovalo (ob soprispevku 
P^možnejših staršev), da bi že letos poslali na letovanje okoli 700 
°trok.

Rdeči križ si še posebej prizadc- 
a> da bi dobil sedež v vseh tistih 
*8anizacijah, organih in interesnih 
,Pnostih, kjer rešujejo podobne 

kot jih ima sam. S tem, še 
Pa s svojo dejavnostjo samo 

wjujc vlogo, ki mu jo daje nova 
, Slava. Ta čas razpreda in poglablja 
otemne tudi na podeželju, kjer se 

din ^ovo P°^ut*° oblikujejo koor- 
. nacijski odbori za pomoč starim 
. onemoglim. Hkrati evidentirajo v 

aJcvnih skupnostih ljudi, ki so 
potrebni soseske pomoči in take, ki 

D|h pripravljeni pomagati.
.Kdor bi trdil, da v pisarni občin- 

8a odbora RK ni pravega dela, bi 
tclj 0 zarncr>l- Aktivist in predava-

*vo Zobec pravi, da ga 
v a l  t  križ že dolgo ni tako potrebo- 
»hai nu Rdečem križu
^ o n c  vsak dan, da jc sploh vse

tako, kot bi bil tam zaposlen, če
prav je že nekaj let upokojen. „Zara
di predavanj, organizacije in ne vem 
česa vse moram prihajati sem."

Tečaji prve pomoči so na teko
čem traku: 10-urni za vozniške kan
didate, 10-urni obnovitveni za ekipe 
prve pomoči pri civilni zaščiti v 
krajevnih skupnostih, 20-urm za 
ekipe, ki se šele vključujejo v civilno 
zaščito itd. Prejšnji teden se je začel 
še 80-urni tečaj za vodje m namest
nike ekip prve pomoči pri civilni 
zaščiti v krajevnih skupnostih in 
delovnih organizacijah.

Te dni se ljudje zbirajo tudi na 
poljudnoznanstvenih predavanjih, ki 
jih jc pripravil Rdeči križ v krajev
nih skupnostih. Do zdaj so zdrav
stveni delavci piedavali (ponekod s 
predvajanjem filmov) v Karteljevem, 
Podturnu, Dolnjih Kamencah, Ško

cjanu, Smarjcti, Stopičah, Slatniku 
in nekaterih drugih krajih. Predava
nja bodo do konca marca.

Inž. Ivo Zobec je opazil, da so 
predavanja zelo dobro obiskana,

GDnekod celo nad pričakovanjem, 
jegovi pozornosti ni ušlo, da so 

n\ed poslušalci tudi moški. „V Pod
turnu,“ pravi, „sem bil dvakrat pri
jetno presenečen: prvič, ker so 
ljudje napolnili dvorano, drugič pa 
•- to še zlasti poudarjam -  ker so 
med poslušalci prevladovali moški. 
Se posebej pa sem bil vesel, tla so z 
zanimanjem prisluhnili besedam o 
škodljivosti pretiranega uživanja 
alkohola."

NOVOMEŠKA TRIBUNA

priložnost, da se spomnimo še nere
šenih nalog, na katere je zlasti opo
zoril tovariš Tito v pismu jeseni 
1972.

Avbar je zatem podčrtal naloge, 
ki jih je nujno opraviti v občini. 
Dejal je: „Več kot 10.000 delovnih 
ljudi in občanov, ki so v zadnjih ted
nih sodelovali na razpravah o osnut
ku našega občinskega statuta, in

Novo mesto na dan razglasitve 
nove ustave v jutranjih urah: 
zastave so opozorile ljudi na 
veliki dan. (Foto: I. Zoran)

80 POROTNIKOV

Novomeško občinsko sodišče je 
dobilo 80 novih sodnikov porotni
kov: 60 moških in 20 žensk. 50 
kandidatov za porotnike so evidenti
rali v krajevnih skupnostih, 30 pa v 
delovnih organizacijah. 20 sodnikov 
porotnikov -  občinsko sodišče jih 
namreč potrebuje 100 -  bo občin
ska skupščina izvolila naknadno.

ŠOLSKI SKLAD 
SPET POVEČAN

Decembra in januaija se je 
sklad za gradnjo šol v novo
meški občini povečal za 
nekaj manj kot milijon di
narjev. Decembrsko vplačilo 
je znašalo nekaj nad 
485.000, januarsko pa okoli
473.000 din. Decembra so 
krajevne skupnosti vplačale 
380 tisočakov, januarja
331.000 din; delovne organi
zacije ob koncu lanskega 
leta okoli 90.000, prejšnji 
mesec pa 142.000 din. 
Novomeška krajevna skup
nost je vplačala 470.000, 
Straška 46.000, šentjemejska
48.000 din,.druge pa manj. 

V____________   J

SVET DRUGAČE MISLI

Dominvest je pripravil predlog 
zazidalnega načrta za sosesko Ka
mence -  Bučna vas, ki pa ga je 
občinski svet za urbanizem, gradbe
ne in komunalne zadeve zavrnil kot 
premalo proučenega. Po mnenju 
sveta jc potrebno naselitveni pros
tor, kjer je predvidenih 7.000 prebi
valcev, temeljiteje obdelati ter prou
čiti na podlagi programskih izhodišč 
in javnega natečaja. Člani sveta so 
priporočili, naj bi predlog za tak na
tečaj pripravili čimprej. Dominvest 
pa bo poskrbel, da bo možna zazida
va ožjega območja te soseske (pribli
žno 50 hiš).

Inž. Ivo Zobec: „Na predava
njih RK čedalje več moških.

OBČINA PRODAJA 
POSLOVNE HIŠE

15 milijonov dinarjev bo dobi
la novomeška občinska skupšči
na s prodajo petnajstih poslov
nih ali poslovno-stahovanjskili 
stavb v Novem mestu, dveh v 
Dolenjskih Toplicah in ene na 
DDvoru, ki so zdaj v družbeni 
oziroma občinski lasti. V Novem 
mestu je osem takih stavb na 
Glavnem trgu, uporabljajo pa jih 
trgovske in druge firme. Prejšnji 
teden jc občinska skupščina 
sklenila, da bodo stavbe najprej 
ponudili v prodajo sedanjim 
uporabnikom oziroma najemni
kom, s katerimi so tudi že oprav
ljeni pogovori. Z mlinom v 
Mačkovcu, ki jc bil tudi na spi
sku za prodajo, bodo še počakali 
in poiskali interesenta, ki bi bil 
pripravljen mlin spet usposobiti. 
Odborniki z mačkovsko- 
otoškega območja namreč trdi
jo, da daleč naokoli ljudje nima
lo mlina in da nekateri vozijo 
žito mlet celo v Trebnje.

precej številne pripombe nanj nas 
zavezujejo, da bo naš statut dejan
sko volja delovnih ljudi naše občine 
in napotek za nadaljnje delo. Statut, 
o predlogu katerega bomo razprav
ljali v prihodnjih dneh, naj postane 
merilo naše politične zrelosti in 
odgovornosti za razvoj družbenopo
litičnega sistema. Volitve delegacij v 
organizacijah združenega dela, kra
jevnih skupnostih in drugih oblikah 
združevanja delovnih ljudi naj bodo 
manifestacija naše odločnosti za 
razvoj novih socialističnih odno
sov."

Prejšnji četrtek so številni Novo- 
meščani že dopoldne odprli radijske 
in televizijske sprejemnike in prislu
hnili slavnostnim trenutkom v na
šem glavnem mestu. Politične orga
nizacije in delavski sveti v delovnih 
organizacijah so imeli krajše slavno
stne seje. V Žužemberku so priredili 
zborovanje. V Novem mestu so že 
dan poprej izobesili državne zastave 
na javnih zgradbah.

„ROG"NI VEČ ZAVOD

Novomeški Zavod za rehabilitaci
jo in zaposlovanje invalidov Rog je 
postal podjetje Konfekcija Rog. Na 
decembrski referendum v tej delovni 
organizaciji, ko so se odločili, da 
bodo poslej izdelovali samo težko in 
lahko konfekcijo, je dala občinska 
skupščina soglasje prejšnji teden.

Suhokrajinski 
drobiž

v______________________
PEVSKI ZBOR so osnovali pri 

kulturno-umetniškem društvu v 
Žužemberku. Prvo vajo so že imeli. 
Zanimanje za zbor je pokazalo do
kaj veliko pevcev iz Žužemberka. 
Zbor vodi profesor glasbe FRANCI 
MOŽE z Dvora.

SVET ZKS nameravajo ustano
viti v Žužemberku. S tem bodo do
bili boljšo povezavo med osnovnimi 
organizacijami ZKS v Krajevni skup
nosti, ki sedaj deluje posebej za te
ren Žužemberk, teren Dvor in v 
Iskrinem obratu v Žužemberku. V 
svet bodo najbrž povezali tudi os
novno organizacijo iz hinjske krajev
ne skupnosti.

GASILCI Z AJDOVCA, ki so 
lani kupili zemljišče za gradnjo gasil
skega doma, imajo že odobreno lo
kacijo. V kratkem bodo dobili še 
načrt, medtem pa bodo izvedli 
dobro organizirano in široko akcijo 
za zbiranje prispevkov v kraju in 
izven kraja. Sami člani in tamkajšnji 
krajani so s prvimi prispevki dali 
pobudo, zato lahko upamo, da bo 
akcija uspešna in, če ne bo posebnih 
ovir, bodo imeli letos zgrajen dom 
vsaj do prve plošče.

MOST ČEZ KRKO na cesti 
DVOR -  KOČEVJE je končno 22. 
februarja le bil izročen prometu. 
Tako je po šestih mesecih spet vzpo
stavljen normalen promet z Dvora 
proti Kočevju. m . S.

MINI ANKETA:
Pustno veseljačenje je spet za 

nami in kot že nekaj let nazaj so 
spomin na ta ljudski običaj v 
Novem meitu obudili le otroča
ji, ki so bolj ali manj domiselno 
našemljeni letali po cestah in, 
kar je stvari edino primerno, vse 
imeli za šalo“ . Toda spomnimo 
se, da nekdaj ni bilo tako! Bili so 
ljudje, ki so znali po stari šegi in 
navadi pripraviti veselo pustno 
rajanje s kpokopom Kurenta itd. 
Kaj mislijo o pustu in morebitni 
ponovni veliki pustni prireditvi 
občani, si lahko preberete spo
daj:

VALERIJA TEROPČIČ, 
trgovka: „Spominjam se nekda
njih pustnih zabav v Novem 
mestu. Takrat sem bila še maj
hna in sem se mask precej bala. 
Danes bi bilo kaj takega gotovo 
zanimivo za staro in mlado, 
zakaj za zabavo nasploh je v' 
našem mestu slabo poskrblje
no.*4

RAJKO ŠARMAN, študent: 
„Sam nisem bil še nikoli maška
ra, kljub temu pa sem zadnja le
ta rad spremljal pustne sprevode. 
Bili so zanimivi, zato je škoda, 
da so železničarji opustili organi
zacijo tovrstnih prireditev, zakaj 
danes vidiš ob pustu na cesti 
samo še kakšnega mulca.“

VLADIMIR FORSEK, gostin
ski tehnik: „V samem mestu 
sploh ni možnosti za zabavo, 
razen kina in podobnih zadev, 
zato mislim, da so bile nekdanje 
pustne prireditve zanimive za vse 
ljudi in bi jih skorajda morali 
obnoviti."

MARJAN PAVLIN, predsed
nik OK ZMS Novo mesto: „Le
tos je ravno o pustu veliko 
pomembnih političnih dogod
kov, zato v tem času ne bi bilo 
niti primerno niti mogoče orga
nizirati kakšnega večjega veselja
čenja. Mislim, da bi morala priti 
pobuda za take zabave od dru
god, prav tako tudi finančna 
sredstva, ki bi se verjetno lahko 
dobila.

JOŽE BEVC, natakar: 
„Doma sem s Trebelnega, to je 
blizu Mokronoga, kjer vsako leto 
priredijo uspešno pustno zabavo, 
aktualno in zanimivo za vse, 
zato mislim, da bi kaj podobne
ga lahko priredili tudi Novome 
ščani."

NIKO PAVLIČ, tajnik turisti 
čne zveze: „Turistična zveza s 
pustnimi prireditvami ni imela 
nikdar nobene zveze in je verjet
no tudi vnaprej ne bo, zakaj 
organizacija takih prireditev sta
ne precej denarja, tega pa ni, pa 
tudi s kvaliteto bi bil vsekakor 
velik problem. Kar tako narediti 
nekaj, pa ni smiselno."

D. R

NIKO BRICELJ, NOVI 
NAČELNIK UJV

Z jutrišnjim dnem bo mesto na
čelnika na novomeški UJV zasedel 
Niko Bricelj, diplomirani pravnik iz 
Novega mesta, do zdaj pomočnik 
občinskega javnega tožilca v Novem 
mestu.

Novomeška kronika
NA LOKI NE BO ZAPORE -  

Obiskovalci športnih prireditev na 
Loki se bodo še naprej izogibali 
avtomobilom in požirali prah ob su
šnem vremenu, ker z željeno zaporo 
Poti na Loko ob sobotah in nedeljah 
ne bo nič. Tak odgovor je dobil na 
občinski skupščini tudi odbornik 
Boris Gabrič, ko jc spraševal po 
možnosti, da bi to storili in človeška 
pljuča obvarovali prahu in bencin
skih hlapov. V odgovoru, ki so ga 
dobili pismeno v roke tudi drugi 
odborniki, je podčrtano, da gostišče 
na Loki preurejajo in povečujejo, 
dobilo pa bo tudi avtomatsko keglji
šče. Vožnje z avtomobili, je še reče
no. ni možno zdaj prepovedati tudi 
zategadelj, ker v mestu primanjkuje 
parkirišč.

ALI BO PRIŠEL RAOUL 
CASTRO? - Tako so spraševali 
nepoučeni meščani prejšnji teden, 
ko so z javnih zgradb v prometnih 
ulicah in s pročelij blokov zaplapo
lale zastave. Naj „radovednim*1 in 
nepoučenim zdaj povemo, da v 
našem mestu nismo imeli te dni 
nobenega tujega državnika na obi
sku, zastave pa smo izobesili zato, 
da smo čimbolj praznično dočakali 
sprejem oziroma razglasitev nove 
zvezne ustave -  temeljnega vsejugo
slovanskega zakona, ki smo ga že 
tako pričakovali.

MARSIKATERI IMA ČUVAR
JA -  Prometni znak na začetku 
Kastelčeve ulice, ki prepoveduje 
ustavljanje in parkiranje avtomobi
lov, malone vsak dan kdo prezre. Da 
jc storil napak, ga opomni miličnik 
pri njegovem vozilu. Čuvarjem reda 
tako očitni prekrški prometnih 
pravil kajpak ne uidejo, kar je tudi 
prav.

TRŽNICA Tudi na živilskem 
trgu sc pozna, da imamo pomladan

sko vreme: v petek je bil spet prav
cati vrvež, zasedene so bile vse 
stojnice, da so se nekatere branjevke 
odločile prodajati kar na stopnicah, 
ki držijo na tržnico. Dovolj je bilo 
vsega in tudi ccne so kupcem ustre
zale. Jajca so obdržala „vrednost" 
prejšnjega tedna -  bila so po 1,20 
do 1,30 din, srednja cena solate se je 
gibala med 15 in 16 din, skodelica 
smetane je šla po 7 din, kilogram 
čebule po 6, jabolka po 4 do S din 
itd. Zjutraj so bili naprodaj tudi 
zvončki, vendar se ni dalo zvedeti 
po čem.

ROJSTVA -  Rodili sta: Milena 
Subašič z Ragovske, novi blok -  
dečka in Nada Vrščaj s Strojarske 3
-  Igorja.

POGREBI -  V zadnjem tednu 
so umrli: Alojz Praznik, šofer iz 
Bršlina, v 27. letu, Ivan Pureber, 
upokojenec iz Žabje vasi, in Anton 
Klemenčič, upokojenec z Impoljce, 
v 77. letu starosti.

-  Ena gospa je rekla, da bi 
morali v novomeško občino uvoziti 
šc vsaj sto petdeset tisoč ljudi, da bi 
lahko evidentirali tistih 2.000 
možnih kandidatov za delegacije, 
kolikor sojih predvideli.
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BREŽIŠKI VESTI Jesenska moda 1974, kakršno 
sta pokazali manekenki tovarne 
„Sukno“ iz Zapuž na Gorenj
skem na nedavni reviji v Dobo
vi. (Foto: Jaranović)

Predkongresno obdobje prinaša v organizacije ZK dodatno razgi
banost, povečana prizadevanja, da bi naloge iz pisma predsednika 
Tita uresničili čimbolj dosledno in na vseh delovnih področjih. To 
sili članstvo k hitrejšemu ukrepanju pri reševanju novih problemov, 
k stalni pozornosti nad tem, kako kje uresničujejo že sprejete skle
pe.

Osnovne organizacije razpravljajo 
o dokumentih za oba partijska 
kongresa, po vsebini ločene razprave 
pa sta si izbrala altiva prosvetnih 
delavcev in neposrednih proizvajal
cev. Komunisti se ta čas množično 
vključujejo v volilne priprave, raz
členjujejo vsebino samoupravnih 
sporazumov in drugih samoupravnih 
aktov, sodelujejo v statutarni razpra
vi, pri družbenem dogovarjanju in 
uresničevanju dogovorov za stano
vanjsko izgradnjo.

To seveda ni trenutna naloga. 
Kjer jo bodo razumeli le formalno, 
bodo te stvari, hitro umaknili z dnev
nega reda, večina pa se zaveda, daje 
to temeljito delo za nekaj mesecev 
in da pravzaprav tudi potem ne bo 
končano.

Občinska konferenca bo v krat
kem razpravljala tudi o dolgoro
čnem konceptu razvoja Posavja. 
Javna razprava o tem se bo razma
hnila na široko v vseh posavskih 
občinah, kakor hitro bodo imeli

Letos
drugaže

Rok za oddajo davčnih napo
vedi za leto 1973 je 15. marec. 
Davčni upravi v Krškem in Bre
žicah opozarjata zavezance, naj 
to napravijo pravočasno. Zamu
dnikom bodo odmerjeni davek 
povečali za pet odstotkov, zave
zancem, ki napovedi ne bodo 
vložili, pa za deset odstotkov.

Napoved o dohodkih v letu 
1973 morajo vložiti občani, 
katerih skupni čisti dohodek 
presega vsoto 30 tisoč dinarjev. 
Davek iz skupnega dohodka 
občanov bo obračunan od zne
ska 35 tisoč dinarjev. Dodatni 
davek, ki so ga vpeljali lani, pa 
bodo obračunavah od zneska 30 
tisoč din.

Davčno napoved morajo vlo
žiti tudi tisti občani, ki posedu
jejo več kot 0,50 ha gozdnega 
zemljišča, če njihov skupni 
dohodek v letu 1973 ne presega 
20 tisoč dinarjev, oziroma če 
skupni dohodek vseh družinskih 
članov presega 10 tisoč din let
no na člana. To velja za občane, 
ki jih po določbah zakona o 
kmetijskih zemljiščih ne štejejo 
za kmete.

Zavezanci za davek od skup
nega dohodka občanov morajo 
vložiti napoved za odmero dav
kov pri davčni upravi občine, v 
kateri imajo stalno bivališče.

Zavezanci davka od posesti 
gozdnega zemljišča pa naj vloži
jo napoved pri davčni upravi v 
tisti občini, v kateri je njihovo 
gozdno zemljišče.

BREZ VESELJAČENJA 
ZA OSMI MAREC

Dan žena naj se ne sprevrže 
v praznik gostincev in cvetličarjev, 
opozarja občinska konferenca 
SZDL zlasti delovne organizacije. 
Osmi marec mora zadržati slovesno 
obeležje. S tem ni rečeno, da bodo 
poslali ženske na proslavo in obve
znosti ne bo več. Te ostanejo, mor
da še večje, kot so bile, le da bo 
denar koristneje naložen: v sklade 
za gradnjo bolnišnic, otroških vrtcev 
ipd.

To je tudi čas, ko bi se lahko se
stale na primer članice zbora proiz
vajalk, odbornice, članice konferen
ce za aktivnost žensk, čas, ko bodo 
partizanske matere, borke in aktivi 
stke zelo vesele, če jim bomo naklo
nili urico pozornosti in jih obiskali.

NOVO V BREŽICAH
DOBRODOŠLICA MANEKE

NOM. „Modna revija na vasi, zakaj 
pa ne!" pravijo Dobovčani. Odziv je 
bil zares velite, ko sta jim metliška 
Beti in Sukno iz Zapuž na Gorenj
skem prikazala modele za jesen in 
zimo 1974. S tem so popestrili za
bavno prireditev. Kaže, da so dobili 
voljo in da bodo organizirali še kaj 
podobnega.

POCENI DO KNJIGE. -  Vse leto 
lahko berete, kolikor hočete, če ste 
vpisani v občinsko matično knjižni
co. Letna članarina za odrasle je 25 
dinarjev, za dijake in vojake 15, za 
učence osnovnih šol pa 10 dinarjev.

KOLIKO ZAPOSLENIH ? -  Šte
vilo zaposlenih v brežiški občini se 
je lani povečalo od 4191 na 4510. V 
gospodarstvu jih je zdaj 3729 ali za 
8,1 odst. več, v negospodarstvu pa 
781 ali za 4,9 odst. več kot leto dni 
prej. Za hitrejše zaposlovanje je to
rej napravljeno še premalo, zlasti če 
upoštevamo, da bo treba ponuditi 
delo tistim, ki se vračajo in se bodo 
še vrnili iz tujine.

So l a r j i  z a  d a n  Ze n a . -  v
Brežicah pripravljajo učenci osnov
ne šole kulturni program za proslavo 
dneva žena, ki bo 7. marca v prosve
tnem domu. Zabava bo naslednji 
dan v domu JLA.

S TREBUHOM ZA KRUHOM. 
Te dni smo spet imeli priložnost vi
deti na travnikih ovčarje, ki se s čre
dami ovac vračajo v domačo Bosno. 
Pravijo, da imajo letos precej težav, 
ker so jim v nekaterih občinah pre
povedali pašo. V brežiški občini jih 
ne preganjajo, če ovce ne zaidejo na 
njive s pšenico. Kmetje jim dajo tudi 
hrano, da si ob mleku skuhajo še kaj 
drugega.

POVSOD MAŠKARADE. 7 V 
torek so priredili pustno rajanje na 
mnogih šolah v občini. Otroci se z 
veseljem maskirajo v junake iz knjig 
in stripov in radi sodelujejo pri orga
nizaciji takšnil^abav.

IGRlSC MANJKA. -  „Ni klopi 
in ni igrišč," tarnajo matere tistih 
otrok, ki niso v varstvu. Nimajo jih 
kam peljati, da bi sc igrali, one pa bi 
posedele ob njih. Naj sc sprehajajo 
samo po cestah in pločnikih?

Izgubljene minute pred zapornicami v Krškem. Vsak dan se neštetokrat ustavijo pred , 
progo na obeh straneh dolge kače vozil. Le nadvoz bo rešil občane nepotrebnih zamud. Leto* ga 
začeli graditi. Zanj je zagotovljenih 6,7 milijona din. Ta vsota ne bo zadostovala, zato bo mora a 
primakniti tudi skupnost za ceste SRS. (Foto: J. Teppey)

Prednost trem kmetijskim panogan1
Letos še večji načrti za vlaganje v zasebno kmetijstvo in kooperacij,

V krški občini so lani obsežen načrt vlaganj v zasebno kmetij- sadovnjakov. Precejšen d e j . ^

stvo v celoti uresničili. „TOZD-kooperacija“ pri domačem Agro- bodo usmerili v izp°P°
kombinatu je zato za to  leto sestavila še pogumnejši načrt v skupni 
vrednosti 225 milijonov novih dinatjev. Večino tega „bremena“ 
bodo kot ponavadi nosili sami kmetovalci. Njihov prispevek v de- 
naiju, delu, materialu in drugih oblikah je ocenjen na 14 milijonov, 
ostalo pa naj bi zbrali s pomočjo združenja republiške kreditno- 
hranilne službe, s krediti področne banke in še iz nekaterih drugih

bodo usmerili v izP°Pov0bl' 
strojne opreme kmetij. Ko ^  
ugotavljajo, da je „drobne ^  
zacije že skoraj p r e v e č ,  do ^  
večino denarja porabili z vf-, 
traktorskih priključkov t ^ 
strojev za „vaške strojne sK.Anj,f 
Devetim, ki so jih ustanov

virov.

V skladu s srednjeročnim razvoj
nim načrtom zasebnega kmetijstva 
nameravajo večino denarja usmeriti 
le v tri panoge, ki imajo največje 
prirodne možnosti za hiter razvoj, 
specializacijo in s tem za večjo tržno

Voda je prva
Občina daje tretjino

Vsakokrat, ko dobi vodo ta 
ali ona vas, se mnogim v skup
ščini odvali kamen od srca, češ 
pa smo spet nekaj napravili. A 
na vrata že trka drugi: -  Dajte, 
pomagajte še nam! Smo že zače
li kopati. Denarja nam bo zmanj
kalo. Brez občinske pomoči ne 
bomo zmogli.

Lahko je obljubiti, teže pa 
obljubiti in storiti. Tega sc od
borniki in ljudje na občini zave
dajo. Doslej je bilo tako, da je 
občinska skupščina prispevala 
tretjino stroškov. Torej ni mogo
če obljubiti nikomur, ki sam iz 
lastnih in drugih virov ne zbere 
toliko, da z vso upravičenostjo 
računa na občinski delež. Denar, 
ki ga ta prispeva, uporabijo obi
čajno za nakup cevi in drugega 
materiala.

V krški občini je zdaj Dredvi- 
den vodovod za vasi senuše, 
Lokve, Čretež, Stražo, Kalce- 
Naklo, Mikote-Rako, Črnečo 
vas, Dovško-Porebcr, Hrastek, 
Gradnje, Planino pri Raki ter 
ureditev zajetja v Dolu na Gor
jancih.

Letošnji delež občinske skup
ščine bo za vse to znašal okoli 
380 tisoč dinarjev. Predračunska 
vrednost za vodovodno napelja
vo v omenjene vasi znaša dva 
milijona dinarjev. Torej bo 
morala skupščina sodelovati s 
svojimi sredstvi še prihodnje 
leto, da bo dosegla tretjino zne
ska.

Predvidena je tudi graditev 
vodovoda za Spodnji Grič ter 
razbremenilnika na Senovem za 
potrebe Brestanice in rezervoarja 
na Roševem bregu. „Kostak“ bo 
to financiral iz sklada za komu
nalno urejanje zemljišč.

J .T .

RAZSTAVA V 
BRESTANICI

Krški likovni klub bo počastil 
praznik žena z razstavo gobelinov m 
ženskih ročnih del v galeriji samora
stnikov na brestaniškem gradu. 
Odprli jo bodo v soboto, 2. marca, 
ob 18.30. Za udeležence pripravljajo 
tudi kulturni program.

BOGOVIČ IN POLJANŠEK 
KANDIDATA IZ POSAVJA

Na občinski kandidacijski konfe
renci v Krškem so 22. februarja 
sprejeli dogovor o merilih in obliko
vanju družbenopolitičnega zbora ter 
sklep o postopku delegiranja dru
žbeno političnega zbora in odnosih 
med delegati m družbenopolitičnimi 
organizacijami. Za družbenopoliti
čni zbor skupščine SRS so po pred
hodnem medobčinskem dogovoru 
predlagali Jožeta Bogoviča iz Sevni
ce, za zvezni zbor pa Miloša Poljan
ška.

proizvodnjo. Za živinorejo, to je 
izpopolnitev goveje črede in ureja
nje sodobnih hlevov za 25 do 35 
glav, naj bi namenili 8 milijonov 
dinarjev. Se nekoliko večja bodo 
vlaganja v nadaljnjo načrtno obnovo 
vinogradov, za novih osemdeset 
hektarjev. To leto nameravajo še 
razširiti površine črnega ribeza in 
jagodičevja ter urediti nekaj novih

bodo letos priključile še *T ’ rf/t 
bo z njimi „pokrito" re.s 
občinsko področje. Ob 
bnih načrtih naj dodam® 
bodo tudi tokrat, kljub 111 j0ti  ̂
žbeni pomoči, verjetno v ? ^  
sničeni. Oblike sodelovanjai y
nimi kmetovalci, ki 
uspešno razvija Agrokorn 
roma njegova enota za k° 
zagotavljajo tudi uspešno 
letošnjega programa.

Koruza -  bogastvo kmetov v Posavju, 
dvorišče v Dolenji vasi. (Foto: J. Teppey)

sliki:

KRŠKE NOVICE
TRI PRIZNANJA -  Republiška 

Zveza kulturno-prosvetnih organiza
cij je pred dnevi podeljevala najza
služnejšim amaterskim kulturnim 
delavcem priznanja za dolgoletno 
delo. Med nagrajenimi so bili tudi 
trije krški občani. Odličji „Svobo
de" z zlatim vencem sta prejela Mat
ko Matun iz Krškega in Lado Smre
kar iz Kostanjevice, odličje „Svobo
de" s srebrnim vencem pa Ante Hor
jak s Senovega.

„NOVA" DIVJAD -  Na Poljanah 
v Krakovskem gozdu so lovci minuli 
teden spustili v obor petnajst damja
kov, ki jim pravijo tudi „brionski 
jeleni". Zanje so odšteli 27 novih 
tisočakov, nakup pa je v enakih 
zneskih poleg posavske Lovske zve
ze financiralo še šest lovskih družin. 
Ker je poskus gojitve damjakov v 
Dobravi pri Brežicah povsem uspel, 
menijo, da se bodo tudi v Krakovem 
prilagodili novemu okolju.

UDELEŽBA PRESENETILA 
Drugi strokovni seminar, ki ga je za 
pevovodje iz sevniške, brežiške in 
krške občine v Krškem pripravila 
posavska Pevska zveza, je lepo uspel. 
V dvorani delavskega prosvetnega 
društva „Svobode" se je zbralo več 
kot 100 udeležencev, ki so zbrano 
poslušali predavanja prof. Branka

jfl
Rajštra, Jurčka Vrežeta 
Vremšaka in prisostvovali t
teljskega pevskega 
Adamič", ki je imel za 
koncert.

SE DO N E D E L J I '■ ^  
prava o novem občinsi^'  ̂
je pričela pred tednom> 
pa jo bodo v nedeljo- ur^ cfcti'j 
jo v 36 naseljih m 34 NjislifTji. 
ustanovah. Razpravo vo 
vateljski aktiv, ki s0 
občinski konferenci 
nizacijo javne razprave o

TUDI SOLARJI. 
osnovne šole Jurija V
minuli četrtek ob sPr. ,vl'Si'0̂  
ustave imeli posebno s* jj)i 
šolskem radiu „Libna 
nili s pomenom tega 0®»^ f}) 
ga počastili še s kultu 
mom. Pripravili so dve ^ vj$ji j 
gojeni otrokom na nižJ1 
stopnji. i !

PROGRAM V S L E H E - ^
ZlNQ -  Koordinacijska
družbeno dogovarjanje e jt j ;
splošne m skupne P°rari 
la program dela in lina v 
resnih skupnosti. Iz**11 \
7500 izvodov in ga bo P 
ni zaposleni.

Občasni obiski pisateljev, igralcev, ilustratoijev ali glasbenikov so za šolarje prijetna doživetja. Na 
Bizeljskem in v Globokem so imeli te dni v gosteh Silvestra Mihelčiča in Borisa Kralja. Na sliki: 
ilustrator Božo Kos med učenci osnovne šole v Cerkljah.

Za opazovalce v ZK ni prostora
Čas za zavzetost, doslednost in enotno ukrepanje - Organizacije ZK zah
tevajo odzivnost slehernega člana - Nove naloge pred kongresoma

občani v rokah skrajšan povzetek 
tega razvojnega programa. Koncept 
povezuje Posavje, nakazuje možno
sti za hitrejši razvoj in v vrstah ZK 
podpirajo pobude za enotnost v 
pokrajini. Posavske občine je do 
sedaj politično povezoval medob
činski svet ZK, odslej bodo imele 
medobčinski svet SZDL in med
občinski sindikalni organ, kar je 
nadaljnji korak k enotnemu reševa
nju razvojnih in drugih problemov v 
tem delu Slovenije.

AKTIVISTI LETOS 
NA PLANINO

Srečanje aktivistov OF s Kozjan
skega bo 18. avgusta na Planini. 
Vključili ga bodo v praznovanje 
praznika občine Šentjur. S tokrat
nim zborom bodo aktivisti počastili 
tridesetletnico osvoboditve kraja.

KLETI SO POLNE

Kmetje v brežiški občini še vedno 
tarnajo, da ne morejo prodati vina. 
Slovin ga ne odkupuje, ker ima tudi 
podjetje polne kleti, zlasti pa ne ti
stih vrst vina, ki ne gredo v promet. 
Vinogradniki čakajo, da se bo mor
da le kaj odprlo in da jih ne bodo 
pustili na cedilu.

ŠE BRIGADE
Lanski delovni akciji na Planini 

bodo sledile nove. Aktivisti OF še
stih kozjanskih občin sc zavzemajo 
za to, da bi na tak način ohranjali 
tradicijo NOB med mladimi, ob
enem pa pomagali najbolj zaostalim 
predelom v osrčju Kozjanskega. 
Prav zato naj bi Zveza mladine že 
zdaj predvidela poletne delovne 
akcije v teh krajih.

AMD BREŽICE 
V 1974. LETU

Upravni odbor Avto-moto društ
va je te dni razpravljal o bližnjih 
akcijah. Sklenil je, da bo občni zbor 
društva 10. marca. Nanj bodo pova
bili tudi predstavnike sosednjih dru
štev, s katerimi so zadnja leta nave
zali dobre stike. Najbolj delavne čla
ne društva bodo na občnem zboru 
nagradili. Do takrat bodo pripravili 
predloge za delovni program v teko
čem letu in zamisli za nove oblike 
dela.

Letos sc društvo pripravlja na 
mednarodno motokros tekmovanje 
na Prilipah. Napovedano je za 12. 
maj. Tokrat so se sklenili potruditi, 
da bi tekmovanje prineslo ugodnejši 
finančni rezultat. Tako bi nabrali že 
nekaj sredstev za organizacijo jesen
skega tekmovanja, ki bo 13. okto
bra.

V. P.
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S solidarnostjo k boljšim cestam

je takšno dogovarjanje v sosednjih 
občinah prineslo lepe uspehe.

B1čki. Studencu^
^  3 3 mii”1 *n Tržišču bi 

tani. > milijona dinarjev. Asfalt i- 
^evnica-filanca, Tržišče-

vo za zgled
> Obdobje ir;
k^^fenci ’rir s? 83 Pregledovali na 
S° «*p£i?U* Va 10- februarja, je 
f??k°vnem c„Vt vseJl Pogledih: po 
?  ^jenostTn ^  °Perative in os- 
^  ocenieva i va. so na °bčin-
?®stu- Že len društev prvem
r°Vanjihnima- iS na občinskih tek-

1 mladinW ; J^nkurence v dese- 
" ^ ičn r , mladincev.

™račun aktiv10^ 6 51110 dobili prav 
m 0 na letnih nn0Sti’ x  i e P°ka- 
£ av> Pred^d° C5nlevanjih društev,“ 

nabavo m Lojze Zagrajšek.
v*Ve ^Ralnp l- sa> °d  kombija do 
nnZnal‘ naiti J Z  električne sirene, 

čiL; *  2 občani in pod-

rji?tavlja skrh^e n̂i razv°j društva 
f  vodstveni kader v

p o ?  č a s t n i k a  ^ S t ^  i m a j °  e n e S a  
nfa?evi*o S i l  dva lastnika in le-
fcbr 14 Pri oh<* ^OV' V Podčast 

kar troi Jn,s gasilski zvezi 
i f r  Ob tim dekl?t in dva mla- 
w  0 možnn ^  ^  2e.Porodila za- 
SOi V °kvim Prdejanja tekm o-  
b J J ^ c i .K n « u n e g a  društva. Ob

**neli s 0 slavili letos- se 
sc «n postaviti!

Krmelj-Šentjanž bi veljalo 5,3 mili
jona dinarjev. Niso pozabili tudi 
regionalne ceste od Rečice do Sevni
ce. Vse skupaj bi veljalo kar 
17.250.000 dinarjev. Ob tem ne 
kaže pozabiti, da ie sevniška krajev 
na skupnost že skoraj pri kraju s 
pripravo načrtov za ureditev ulic, 
razsvetljave in odvajanje vode s cest, 
kar naj bi stalo najmanj 2 milijona 
dinarjev. Stroški za urejanje cest v 
sevniški občini so zaradi težavnega 
terena večji kot marsikje drugod.

Ker hkrati s to razpravo med 
delavci tečejo tudi razprave o za
ključnih računih, niso hoteli zamu
diti, da ne bi ušlo še eno leto. Pro
gram naj bi izvedli v petih letih, od 
ostanka dohodka organizacij združe
nega dela naj bi na leto zbrali po 2 
milijona dinarjev.

Kot za vsako novo pobudo tudi 
za to ne manjka očitkov. S to zami
slijo se npr. ni ukvarjala posebna 
komisija, ki proučuje razvojne 
možnosti gospodarstva v občini. 
Strpen dogovor bo potreben tudi v 
krajevnih skupnostih, ravno tako 
usklajevanja v novem sistemu med 
zbori v občinski skupščini. Čeprav 
gospodarstvo ni v lahkem položaju,

POKLEK: NACRT COKLA 
ZA GRADNJO

Pokleški gasilci bi imeli že vse na
red, da bi lahko še letos spravili pod 
streho novi gasilski dom. Z vaščani 
so se dogovorili za prevoze, les in še 
marsikaj. V domu bi imeli prostor 
za orodjarno, pisarno gasilcev in 
drugih organizacij. Nad temi prosto
ri želijo še dvoranico za kulturne 
prireditve, predavanja in cepljenje 
otrok, za kar ni družbenega prostora 
v kraju. Ustavilo pa se je ob potrdi
tvi načrta pri Regionu v Brežicah.

»Dolenjski list«
n licaltn fflrii7inn

»Poštar ostanem,« 
pravi Maks Krevelj

g ------------------- .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .------------------------------------

*5 odstotnim prispevkom organizacij združenega dela od ostanka do- 
^Jjodka bi lahko uredili marsikaj - Dogovarjanje naj izhaja iz KS

T% .  ■ ■ ■  —  ■ ■ ■ ■

v Hr' koncept Posavja prinaša med drugim tudi tabelo, ki 
cgjt ue~r° Ostajanje sevniške občine glede tehničnega stanja
0,8 od t I- reda jih je v sevniški občini moderniziranih le _  , _ .

C ie f e  '4-8 in med cf tami “■reda p* v »Da je le vreme!«
bn0 nezaviHr- ®rezlca^ kar 82 odst., v Krškem 49 odst. Podo- •«= I_________________-
ni jih • yivo stanje je tudi pri občinskih cestah: v sevniški obči-

£e * P°s°dobljenih le 5 odst., v Brežicah 45 in Krškem 26 odst.

Yrii P°diedvaT - , k. sosedom, lahko" 
nanteniair» ,  občini tovarne
5,52 odstotkaP°j0dobljanie cest P°
111 ie po ifXaiod ostanka dohodka 

Samo r»i . rjev 113 zaPoslene- 
?!*. 1 7ft 5 r l0za ie dala lani za 
300.000 Hm ■ J°na dinarjev in kar 
nosti. a'nar^ v za krajevne skup-

ai,5&0bCini so zbraii °d ce-
*j*nje vt^p l  P°nudbe za posodo- 

ki služiin oblini. Ureditev 
Jelaveev in ^ | VJ ? avnem za prevoze

^ijona Hk,h ° trok’ b '
Podstavlja ra7vm.arJev« večino del 
^nje cest vnl*i-ev- ^stišča. Asfal-

Obraz mladega poštarja 
Maksa razodeva, da ni take 
baže, ki bi jadikoval. Do svo
jega delovnega mesta pri 
sevniški pošti prevali z 
mopedom vsak dan 7 km v 
eno smer. Spada med naj
uspešnejše dolenjske poštar
je v naši akciji pridobivanja 
novih naročnikov, v novih 
123 hiš bo treba nositi Do
lenjca, v torbi pa ima izpol
njenih še nekaj novih naro
čilnic.

Maksu je to prva služba, 
tisto, kar je pomagal pri geo
metrih, je bilo le bolj prilo
žnostno. Mlade urne noge 
pridejo najbolj prav ravno na 
pošti.

— Boš ostal na pošti ali se 
oziraš za drugim delom? — 
sem vprašal, kajti marsikje 
tarnajo, da mladi ne vztraja
jo dolgo pri tem delu.

„Spomladi moram k 
vojakom. Ko bom odslužil, 
bi se prav rad spet vrnil. 
Zaenkrat nas je zadosti, 
skupaj smo kar trije mladi.“

— Kdaj je največ dela?
„Ob četrtkih in ob pet

kih, ko pride Dolenjski! 
Sprva sem nosil pošto po 
Ledini in Žigarskem vrhu. 
Sedaj imam že lep čas del 
Sevnice, tu je boljše. Najve- 
čja težava pa je slabo vreme.

— Bi Dolenjca kaj stanjšal, 
da bi bilo manj nositi, če bi 
o tem odločal?

„Najlaže priporočam kar 
takega, kot je!“
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Program surovinske osnove za tovarno Kolinske na Mirni predvideva v 
štirih letih skoraj 20 milijonov naložb v predelovanje krompirja

^ob^brUa*ja ie 'v P 16̂ 0 Ponavad* veliko ljudi. Na Logu so se odločili povečati pokopališče. V soboto, 
^ m b e  na u na<* 40 ljudi, v glavnem iz okoliških vasi. Doslej tudi za dvoje cest niso 

^edne družbene pomoči. (Foto: Železnik)

SEVNIŠKI paberki
,°d teža1?  IN1A PROSTOR 

* krajevne
NavSf n'ti proti tudi ta ’ da 
h p I i  > j m f / 0° StA0ra* kamor bi
N a ,  l n ^ meznih^f v ie bil zato
i?r̂ ni,K Je Pa S L  aiUh sveta KS
b|lr‘ »Ner je na? ob raznih  
S S  ohA bo imelP naneslo. Od
>  P r S v  hiš ?:e t .KS Pisarno

*«. I

S l r Z ^ ib0 de,a v d0‘
, V n e  S  b0 voljo 

ls - d o i 7 Upnost' vsako

i S v o ielk> f c b ^ STV°  v  AMD 
V ^vto rn »a Je obnovilo 

društvu s
S  Vr« en let°s UO
S h  AM7U8odnostie feVije ,maj° 

npr nii!a td ‘ničnih 
w poni! Pugled,h • J,e Cene pri

^ v,aih W  ni ru»ih nia"i-
9tek za čili lahko hitro po-

vzbuja nezadovoljstvo med stanoval
ci v tej poslovno-stanovanjski stavbi. 
Razširitev trgovine bi vzela polovico 
dvorišča, zato so pričeli- zbirati 
podpise, s čimer želijo onemogočiti 
izdajo lokacijskega dovoljenja. Meni
jo, da je bilo z dosedanjim paviljon- 
skim načinom gradnje trgovin uni
čeno že mnogo dragocene zemlje za 
stavbišča v mestu, ob tem pa ne želi
jo biti prizadeti pri tej stavbi.

KOMISIJA ZA LEPSl VIDEZ 
KRAJA -  Pred kratkim so v Bošta- 
nju ustanovili komisijo, ki naj bi 
skrbela za varstvo okolia v kraju in 
sploh lepši videz. Letos bodo v kraju 
slavili kar tri pomembne dogodke: 
še pred poletjem otvoritev nove 
šole, 50-letnico obstoja gasilskega 
društva, oktet boštanjskih fantov pa 
namerava z večjo prireditvijo poča
stiti desetletnico obstoja.

DA ZNAKI NE BI OPEŠALI -  
Občinska cestna služba pripravlja 30 
novih cestnih znakov za svoje ceste. 
2c doslej so postavili dosti novih, s 
katerimi so nadomestili stare, ki so 
bili še dediščina republike.

ŠOLSKE HRANILNICE 
RASTEJO

Zaenkrat imajo na osnovnih šolah 
sedem pionirskih hranilnic, od tega 
dve na sevniški šoli. Nove hranilnice 
ustanavljajo še na Telčah in Studen
cu ter Zabukovju. Najbolj pohvalno 
ob tem je to, da so mali varčevalci v 
minulih treh letih samo na račun 
obresti pridobili kar za 10 tisoč 
dinarjev.

TRŽIŠČE: ŠE VEDNO 
NEREGISTRIRANI

Društvo kmetov za vzajemno 
pomoč v Tržišču še vedno ni regi
strirano pri občinski skupščini, 
čeprav je bilo z istimi listinami regi
strirano društvo v Šentjanžu in vrsta 
drugih v Sloveniji. Na lanskem se
stanku predstavnikov treh krajevnih 
skupnosti v Tržišču s predstavniki 
občine je bilo rečeno, da bo to ure- > 
jcno, vendar vpisani niso! Ustanav
ljajo pa sc že nova društva v Sevnici 
in Zabukovju.

PODMLADEK POSTRVI
V valilnici ribiške družine heroja 

Maroka pri Boštanju se je pred neda
vnim izvalilo okrog 50.000 postrvi. 
Ribice bodo ob tako ugodnem vre
menu godne za vlaganje v vode že v 
začetku marca. Ribiči bodo imeli 
letos dosti dela z odlavljanjem rib iz 
Sevnične. Ribe morajo prenesti dru
gam zaradi obsežnih zemeljskih del 
ob gradnji ceste proti Planini, saj bi 
jih sicer preveč izgubili. Po opravlje
nih delih bodo seveda spet poskrbeli 
za ta potok.

K boljšim donosom prispeva mnogo tudi izobraževanje^ Letos se je izredno obneslo izobraževanje 
kmečkih žena. Prizor je s seminaija v Knežji Vasi. (Foto: Železnik)

Do več krompirja z manj truda

»Držijo skupaj!«
V Selcah imajo nov 

gasilski dom

Pridnosti tem ljudem ni 
oporekal niti Jurčič, ko je 
pisal Jurija Kozjaka, junaka 
z bližnjega hriba. O njiho
vem zadnjem podvigu mi je 
pripovedoval km et in pred
sednik gasilskega društva iz 
Občin Lojze Kek.

„Ko smo mi dobili novo 
brizgalno, smo njim odstopi
li staro. V neki garaži so jo 
shranili. Večkrat sem bil 
tam in dejal: ,Fantje, tako 
ne gre. Na vaški gmajni si 
postavite manjšo orodjarno, 
pa boste imeli notri kar 
potrebujete/ ‘ Ni bilo treba 
dvakrat reči. Pričeli so zbira
ti krompir in les. Lani tak 
čas so začeli delati, ne malo 
orodjarno, temveč dom, 
večji od našega! ,Če že gra
dimo, bomo postavili še 
malo več, da bo v vasi dvora
na za shajanje, ‘ so rekli. “

Tako so se odločili, izvo
lili gradbeni odbor, Vinka 
Anžlovarja pa so postavili za 
predsednika. Poslej je šlo, 
vsako nedeljo in praznik. V 
treh tednih je bilo opravlje
no poglavitno. „Vsak je 
delal. Se trije možaki, eden 
med njimi ima že 75 let, so 
se izkazali. Ob lanskem refe
rendumu so se lahko zbrali 
že v novi d v o r a n i p o v e  
Lojze Kek.

Sedem vasi ima poslej 
družabni prostor. Marsikaj 
bo treba še postoriti, preden 
bo lepa visokopritlična stav
ba povsem nared. To naj bi 
bilo junija, ko naj bi dom 
slavnostno odprli. Dosedanje 
delo je zagotovilo, da bo vse 
opravljeno do roka!

A. Ž.

Že sedanje povezovanje trebanjske Kmetijske zadruge s kmeti 
naj bi letos zagotovilo 7.000 ton krompirja. Lani je organizirano 
sodelovalo 800 kmetov, imeli so 8 nepopolnih linij strojev za pride
lovanje krompiija. V bodoče pričakujejo letno od 1.500 do 2.000 
ton več.

Načrt za preskrbo Kolinske s 
krompiijem računa na Do
lenjsko, Posavje in grosupeljsko 
občino. Povprečno naj bi kme
tija na dveh hektarih pridelala 
po 35 ton krompirja, primerne
ga za predelavo.

Zastavljeni dogovori s kmeti 
v občini omogočajo, da bi v 
prihodnjih štirih letih v trebanj
ski občini usposobili 40 linij. 
Po programih naj bi kmetje 
pridelali od 250 do 300 stotov 
krompirja na hektar, seveda z 
mnogo manjšim naprezanjem, 
kot je to treba sedaj ob prete
žno ročni obdelavi. V prihodnje 
pričakujejo boljši pridelek od 
boljšega gnojenja, večje zaščite 
(škropljenja) in predvidene ve
čje uporabe strojev. V prihod
njem letu nameravajo preiti iz

sorte igor na drago, ki se je 
izkazala primernejša. Izkupiček 
od krompirja je znašal doslej 30 
odst. dohodka zadruge, kar je 
prišlo v roke kmetom. V bodo
če predvidevajo seveda tudi 
velik porast v govedoreji in 
drugem, tako da bo to soraz
merje ostalo enako.

Za kmetijstvo je pomemben 
denar, ki ga bo v posodobljanje 
pridelave krompirja vložila 
Kolinska, in posojila, ki jih bo 
za to pridobila pri banki. Gre za 
nsd 11 8 miliiona dinariev. Oh

„Svoje že lahko zaklepamo,“ se lahko pohvali Vinko Anžlovar, 
predsednik gradbenega odbora gasilskega doma v Selcah. Dom je 
bil lani naj večje gradbišče v vasi.

IZ KRAJA V KRAJ
PUSTNO RIVALSTVO * UMR

LO? -  Vrsto let so za te dni pripe
ljali Mirenčani v Trebnje marsikaj 
koristnega, seveda pa ni bilo izvedlji
vo drugače kot za pusta. Hudomu- 
šneži na Mirni pravijo, da so ob tem 
premogli dobro mero daljnovidno
sti: mirenske maškare so menda 
zakoličile trebanjsko železniško po
stajo, šolo in celo avtobusno postajo 
ravno na krajih, kjer se nahajajo 
sedaj. Seveda strokovnjaki v nepu- 
stnih časih do teh rešitev niso prišli 
zlahka, avtobusno postajališče so 
celo prestavljali. Mirenčani pa so 
prišli do pravih rešitev prej kot v 
enem tednu, kolikor so ponavadi 
trajale priprave. Letos je vse skupaj 
izostalo. Prejšnja leta je bilo vse še 
toliko bolj razburljivo, ker so Tre- 
banjci Mirenčanom obisk vrnili.

VELIKA LOKA: KDO SE BO 
PRIJEL GOSTILNE? -  Kar nena
vadno je, da je gostilna v Pavlinovi 
hiši že skoraj pol leta zaprta. Stoji 
namreč na sila prometnem kraju in 
bi vanjo marsikdo vstopil med čaka
njem na avtobus. Blizu Velike Loke 
je žaga, kamor vozijo les iz dobršne
ga dela občine, ravno tako v prodajo

na skladišče ob železniški progi. 
Cestne delavce so ob delih pri poso- 
dobljanju ccste morali voziti na ma
lico v Trebnje, tako bo verjetno tudi 
z graditelji predvidene DON1TOVE 
tovarne. Malokatera gostilna se 
lahko ponaša s tako ugodno lego, 
lokal pa je še vedno zaprt!

SELA-SUMBERK: PROSTOR
ZA SHAJANJE -  V stari šoli so 
uredili prostor, ki služi vsaj za shaja
nje ob sestankih. Se vedno manjka 
prostor za kulturne prireditve, kaj* 
bi bilo mogoče urediti v gasilsken} 
domu. Zamisel je že stara, zato jo 
bodo ob vnemi v kraju prav gotovo 
slej ko prej uresničili.

MIRENSKI FOTOGRAFI RAZ
STAVLJAJO -  Člani fotokluba pri 
Ljudski tehniki še vedno redno 
skrbijo za zanimive slike v vitrini na 
zidu pri pošti. Nekateri člani se 
poskušajo v raznih možnostih, kijih 
omogoča fotografska tehnika. Ker 
bodo trije dobri amaterji odšli k 
vojakom, bomo kmalu videli, kak
šno kadrovsko zaledje premore 
klub.

tem računajo tudi na sodelova
nje kmetov, ki naj bi z družbe
nimi sredstvi kmetijskih organi
zacij prispevali za tretjino pro
grama. Ze doslej je marsikdo 
prispeval več za nakup traktor

ja-
A.ZELEZNIK

TREBANJSKI VRH:
_ PRIDNI PRI VODOVODU

Sredi decembra so pričeli 
vaščani graditi vodovod. Pripra
vili so ves material za zbiralnik, 
opravili v glavnem vse potrebne 
ideope, marsikje so tudi že 
položili cevi in jih zasuli. Ob 
taki vnemi ni več daleč čas, ko 
bo do  ceveh D ritek la  voda.



Že sklenjeno: referendum bo
Glasovanje o samoprispevku 31. marca - Tudi zasebnim kmetom delegata

Z enourno zamudo se je 21. 
februarja začela seja občinske 
skupščine Kočevje. Sklepčna je 
bila šele, ko so z ,»nabiralno 
akcijo“ zbrali še nekaj odborni
kov.

Končno z 
roko v roki

O programih in financira
nju interesnih skupnosti raz
pravljajo v teh dneh v vseh 
občinah. V Kočevju je bila 
zelo živahna razprava o pro
gramu raziskovalne skupno
sti Slovenije za letos.

Prisotni občani in pred
stavniki raznih organov, 
TOZD in organizacij so spra
ševali oziroma dajali pripom
be o znanstvenih raziskavah, 
ki so pomembne za občine, 
raziskavah o varstvu okolja, 
prometu, plemenitenju lesa, 
kmetijstvu, energetiki in 
drugem.

Razveseljivo je, da bo no
vi način financiranja razisko
valne skupnosti zbližal de
lovne organizacije oziroma 
TOZD, občine in raziskoval
no dejavnost. Zdaj bodo 
namreč TOZD in občine za
gotovo hotele nekaj imeti od 
tega, kar bodo financirale. 
To pa pomeni, da se bo raz
iskovalna skupnost morala 
bolj ukvarjati s praktičnimi 
raziskavami za potrebe 
gospodarstva in manj s 
teoretičnimi. Obe strani 
bosta zdaj tudi zainteresira
ni, da bodo znanstvene raz
iskave in ugotovitve prišle 
do občin in podjetij, ne pa 
nekoristno obležale v preda
lih.

Že prvi sestanek je bolj ali 
manj očitno pokazal mnoge 
dosedanje pomanjkljivosti v 
odnosu raziskovanje -  pod
jetja, ki jih bo zdaj gotovo 
mogoče hitreje odstranje
vati Tako se še vse premalo 
podjetij zanima za raziskova
nje, čeprav je zanje življenj
skega pomena (A VTO-ceste, 
MELAMIN-naftni derivati
itd., itd.). Čeprav vsak otrok 
ve, da težki tovornjaki bolj 
uničujejo cesto kot lahki ali 
osebni avti, je bil sorazmer
no bolj obdavčen oziroma je 
plačeval več prispevkov tisti, 
ki je ceste manj uničeval. 
Tako smo spodbujali uniče
vanje cest in ukinjali „nedo
nosne'1 železniške proge. 
Morda bo raziskovalni skup
nosti uspelo doseči, da se bo 
vse to pametno uredilo. 

v _______________ J. PRIMCj

Na seji so nato sprejeli družbena 
dogovora o programiranju nalog in 
oblikovanju sredstev za splošno in 
skupno porabo v republiki in občini 
ter dogovor o ustanovitvi in financi
ranju kmetijske zemljiške skupnosti. 
Potrdili so še družbeni dogovor o 
upravljanju in gospodarjenju s sred
stvi za kreditiranje gradnje stanova
nj.

Nadalje so sprejeli odlok o dolo
čitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po okoliših za zbor združenega 
dela (ZZD) in zbor krajevnih skup
nosti. Prvotni predlog so spremenili 
le toliko, da bodo imeli v ZZD svoje 
delegatsko mesto tudi zasebni kme- 
tje-kooperantje, ki ga po prvotnem 
predlogu sploh ne bi imeli.

Sprejeli so tudi sklep o razpisu 
referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka. Glasovanje bo 31. 
marca. Samoprispevek pa bi plače
vali 5 let in zbrali predvidoma 14,5 
milijonov dinarjev. Hkrati so bili 
odborniki seznanjeni s tem, koliko 
denarja je bilo zbranega s prejšnjim 
samoprispevkom in kako je bil pora
bljen.

Nadalje so ustanovili iniciativni 
odbor za ustanovitev skupnosti za 
otroško varstvo, sprejeli odlok o 
začasnem financiranju telesne kultu
re po stopnji 0,53 od kosmatih 
osebnih dohodkov, rešili vlogo TIS 
za dodatno denarno pomoč in skle
pali o najetju posojila za sofinancira
nje doma na Ponikvah. Na dnevnem 
redu so bile še volitve in imenovanja 
ter odborniška vprašanja.

J. P.

Eno besedo bi rekel rad...
Kantata izpod peresa domačina Miloša Humeka 
za zaključek proslavljanja kulturnega praznika

V počastitev slovenskega kul
turnega praznika in 70-letnice 
rojstva pesnika Srečka Kosovela 
so člani MKUD „Matej Bor“ iz 
gimnazije Kočevje skupaj z in
strumentalisti in gimnazijskim 
pevskim zborom priredili v 
petek, 15. februarja, svečano 
akademijo v domu Jožeta Seška 
v Kočevju.

Lahko rečemo, da je akademija 
zelo dobro uspela. Uvodno besedo o 
življenju, pomenu in delu pesnika 
Kosovela je zelo lepo povedala dija
kinja Nada Gornik. Nato je bila na 
vrsti dramska meditacija „Eno bese
do bi rekel rad . . ki se je ob in

strumentalni spremljavi prepletala 
skozi ves program. Kosovelovo 
pesnitev Rdeči atom, ki jo je uglas
bil v kantato profesor Miloš Humek, 
so izvajalci lepo predstavili občinst
vu. Zelo posrečeni so bili svetlobni 
in barvni učinki. Z izredno dinami
ko posameznikov in celote (kljub 
majhnim spodrsljajem) so nastopajo
či močno pritegnili poslušalce oziro
ma gledalce.

Takih in podobnih dobrih kultur
nih prireditev bi moralo biti v Ko
čevju še več, da bi občani, predvsem 
mladi, znali vrednotiti glasbeni čar 
vsakdanjih popevk in sodobnega 
„ropotanja44 ter pravilno ceniti 
umetniške pesmi in glasbo, ki člove
ku dvigajo duha in ga plemenitijo.

VILKO ILC

Kočevje: podaljšan natečaj
Tudi delavcem z nižjimi dohodki posojilo za grad

njo stanovanj - Novi rok 15. marec

Zbor vlagateljev za usmerjeno 
stanovanjsko graditev v občini Ko
čevje, ki ga sestavljajo delegati vseh 
delovnih organizacij, se je z večino 
glasov odločil, da podaljša natečaj 
za kreditiranje stanovanjske gradnje 
do 15. marca. Za podaljšanje se je 
odločil zato, ker so iz prispelih vlog 
ugotovili, da je precejšnje število 
organizacij združenega dela in posa
meznikov prezrlo razpis natečaja in 
da so mnoge vloge pomanjkljive.

2e prve prijave so pokazale, da je 
potreb po denarju za usmerjeno 
stanovanjsko jaadnjo znatno več, 
kot bo na voljo denarja. Vse vloge 
bodo temeljito proučili. Zato je bila 
izvoljena petčlanska komisija, ki

mora opraviti delo najpozneje do 
konca marca.

Razprava o natečaju, ki je bil. 
razpisan v januarju, je pokazala, da v 
številnih organizacijah združenega 
dela razpisnim pogojem natečaja 
niso posvečali dovolj pozornosti. 
Premalo so bili z natečajem sezna
njeni tudi neposredni proizvajalci z 
nižjimi osebnimi dohodki, ki nimajo 
stanovanj. Te pomanjkljivosti je 
potrebno odpraviti zdaj, ko je rok 
natečaja podaljšan. Vsa obvestila o 
tem lahko dajejo strokovne službe 
in izvoljeni delegati iz organizacij 
združenega dela.

vd

Predsednik ZRVR je Novak
Izvoljeno novo vodstvo ZRVS Kočevje

V upravni odbor ZRVS Kočevje 
so bili izvoljeni Štefan Cimer, Drago 
Cop, Jože Grabrijan, Drago Gril 
(podpredsednik), Viktor Gričar, 
Franc Jarc, Janez Intikar, Jože 
Markovič, Janko Novak (predsed
nik), Boris Ožbolt, Alojz Pantar, 
Franc Ponikvar, Matija Praznik, 
Janez Rugole in Vlado Turk. V nad
zorni odbor: Alojz Levstik, Julij 
Simec in Franc Valda.

DROBNE IZ KOČEVJA
500 ČLANOV - Avto-moto dru

štvo Kočevje je februarja vpisalo že 
petstotega člana. To je Alojz Bartol 
iz Kočevske Reke. Predvidevajo, da 
jih bodo letos včlanili okoli 600 ali 
nad 33 odstotkov vseh lastnikov 
osebnih vozil.

MUHASTO VREME -  Letošnja 
zima je obrnila vse stare pregovore 
na glavo. Svečnica ni naredila svoje
ga. Ljudje že nabirajo regrat, čeprav 
smo v februarju, torej v sredi kole
darske zime, ako bi bile vremenske 
razmere normalne. K regratu je tre
ba dodati le še v trdo kuhana jajca. 
Sicer je Neža izdatno poskrbela in 
razvezala izvir jajc, a kaj pomaga, ko 
jih druge Neže, France in njim po
dobne držijo po 1,80 din kos. Kaj 
pa olje m kis? Tako se je nekdaj ta 
najcenejša solata, solata revežev, 
polna železnih in zdravilnih snovi, 
tako podražila, da je skoraj dražja 
kot francoska solata v hotelu LEV v 
Ljubljani.

PRVA RAZSTAVA Od 8. do 
18. februarja jt  v Likovnem salonu 
razstavljal kipar-samouk Herman 
Zigfrid iz Mute. Prikazal je 27 del: 
tri iz leta 1971, 11 iz leta 1972 in 
13 iz leta 1973. Vsa njegova dela so 
iz lesa. Značilno za avtorja je, da iz

reže vse kompozicije iz enega kosa 
debla, ki v novi obliki izraža življenj
sko moč rastočega drevesa. Zigfrid 
je podaril za stalno zbirko Likovne
mu salonu Kočevje kip Starke. Raz
stavo je videlo 1.775 obiskovalcev, 
ki so se o njej zelo pohvalno izražali, 
posebno o nekaterih kipih.

Delegata za republiško konferen
co ZRVS sta Janko Novak in Matija 
Praznik. Delegat za zvezno konfe
renco ZRVS za občine Kočevje, 
Črnomelj in Metlika je Drago Gril. 
Za člana upravnega odbora ZRVS 
Slovenije je bil izvoljen Janko No
vak.

Ustanovili so tudi več komisij. 
Komisijo za splošne in kdrovske 
zadeve bo vodil Franc Jarc, komisijo 
za izvajanje idejno-političnega in 
vojaškostrokovnega programa Matija 
Praznik, komisijo za idejnopolitično 
in obrambno vzgojo Alojz Petek m 
komisijo za informativno in propa
gandno dejavnost Viktor Dragoš.

— Po čem sklepaš, da je v 
naši občini zelo široka in živah
na predkongresna partijska 
razprava?

— Ker sem v 12. točki 15. 
člena statuta kmetijske zemlji
ške skupnosti občine Kočevje 
bral, da skupščina te skupnosti 
voli predsednika ZKS (Zveze 
komunistov Slovenije).

KOČEVSKE NOVICE

Janko Novak je novi predsednik 
ZRVS Kočevje. (Foto: J.
Primc)

ZNANI PRVI PREDLOGI

Na prvi seji kočevske občinske 
kandidacijske konference, ki je bila 
20. februarja, so razpravljali o pote
ku priprav na volitve in se dogovori
li, da bo družbenopolitični zbor štel 
25 delegatov. Nato so evidentirali 
37 možnih kandidatov za ta zbor. 
Obravnavali so še predloge možnih 
kandidatov za republiška kandidacij
ska mesta. Pri tem so menili, da se 
mora na kandidacijski listi za repu
bliške organe najti kakšno ime iz 
kočevske občine.

Starini ljudem premalo pomagamo
Zanje naj bi v bodoče bolj skrbele krajevne skupnosti - Včasih je star člo

vek živel do smrti v svoji družini oziroma pri potomcih

V ribniški občini je vse več ostarelih občanov. Ob zadnjem popi
su prebivalstva je bilo blizu 15 odstotkov prebivalcev starih nad 65 
let. To pa narekuje večjo pozornost do starejših oziroma organizi
rano varstvo ostarelih. Družbena skupnost je dolžna storiti vse, da 
bodo ostareli občani, ki so bili v minulem obdobju proizvajalci, 
obdelovalci zemlje, skratka nosilci vseh bremen, dobili svoje zaslu
ženo mesto in popolnejšo socialno varnost.

Dandanašnji časi so drugačni, kot ki so same reševale problem varstva 
so bili pred vojno. Današnje družine in preživljanja ostarelih. Dejstvo je, 
niso več nekdanje trdne skupnosti, da so skoraj vsi sposobni za delo

Prednost varstvu otrok
Koncert za dan žena

Konferenca za družbeno aktiv
nost žena občine Ribnica je na zad
njem sestanku sklenila predlagati 
sindikalnim organizacijam, naj na
mesto za praznovanje 8. marca na
kažejo denar za odkrivanje raka in 
za gradnjo otroških varstvenih usta
nov. Tako priporočilo jim je namreč 
posredovala republiška konferenca 
za družbeno aktivnost žena.

Posebnih proslav za 8. marec ne 
bo, ker ni zadovoljive udeležbe. 
Ponekod ne pridejo na proslave niti 
starši otrok, ki na proslavi nastopa
jo. Pač pa se bodo prizadevali, da bi 
pripravili koncert za žene. Po enem

izmed predlogov naj bi bil koncert 
5. marca, nastopil pa bi Mihelčičev 
ansambel iz Črnomlja.

Članice konferenco so sklenile 
opozoriti vse občine in organe na 
vprašanje gradnje otroške varstvene 
ustanove in igrišča za otroke. Menile 
so, da krajevna skupnost premalo 
skrbi za otroško varstvo.

Na sestanku so se pogovorile še o 
evidentiranju žensk in nalogah žensk 
v volilnem obdobju, o pogostitvi 
aktivistk NOB, o podelitvi priznanj 
zaslužnim in nekaterih drugih zade
vah.

Delavci zahtevajo odgovore
Kritika oskrbe, zdravstva in še marsičesa

Nedavni zbor delovnega ko
lektiva temeljne organizacieje 
združenega dela INLES v Ribni
ci je presegel prvotni namen se
stanka. Razen o financiranju 
samoupravnih interesnih skup- 
nosti in proračuna občine 
Ribnica za letos so navrgli še 
nekatera pereča vprašanja.

Tako so zahtevali, naj Lekarna 
Ribnica pojasni, zakaj ni več popol
danske in nočne dežurne službe. 
Delavci zahtevajo, da bi vedno 
dobili zdravila v Ribnici, ne pa da 
morajo ponje v Kočevje. Zdravstve
na služba v Ribnici pa mora zagoto
viti, da bo zdravnik v Ribnici vedno 
dosegljiv.

Delavci zahtevajo, da mora Ribni
ca imeti pekarno. Zdaj marsikdaj ne 
dobe kruha, posebno ne popoldne.

Na sestanku so tudi ugotavljali, 
da bi sc morala kmetijska zadruga 
prizadevati, da bi Ribnica dobila 
klavnico, ker bi imeli potem boljše 
meso in drobovino. KOMUNALA 
Ribnica naj pojasni, kam je šel 
denar, ki je bil namenjen za popra-

V slogi je moč
Še zadnja papirna akci

ja upokojencev

Vsem upokojenkam in upokojen
cem iz naše, ribniške občine pripo
ročamo:

-  da vstopajo v naše podružnice 
in tako pomnožijo naše vrste, da 
krepijo našo družbeno moč;

-  da se udeležijo bližnjih občnih 
zborov, na katerih se bomo pogovo
rili o nadaljnjem delu in napredku 
naših drušev in

-  da darujejo dogovorjenih 10 
din za skupni Dom bratstva in eno
tnosti v Kumrovcu, ki bo v jeseni že 
odprt.

Nadalje priporočamo podružni
cam društva in članom, naj zbirajo 
star papir vseh vrst (časopise, stare 
knjige, razne revije m odslužene ti
skovine) in ga povezanega in pri
pravljenega za odvoz oddajo na zbir
nih mestih v Sodražici, Loškem po
toku in Ribnici (Johanova hiša) ali 
pa pripravijo papir tudi doma, če 
gre za večje količine. Konec meseca 
javite občinskemu odboru društva 
upokojencev Ribnica, kje imate pa
pir in koliko ga je! V našo akcijo 
pritegnite sosede, podjetja in urade. 
Tudi ta papir bo za Kumrovec. Pri
poročamo tudi, da se naročate na 
list „Fnotnost44, v katerem bo vsak 
upokojenec našel nekaj za sebe. Let
na ̂ naročnina za dvanajst številk je 
samo 18 din.

Tajnik občinskega 
društva upokojencev 

VLADIMIR PREZKLJ

UREDNIKOVA POŠTA

Cveto Križ, naš prizadevni nabi
ralec naročnikov, je imel pretekli 
teden spet useli. IX) petka je nabral 
40 naročnikov, od tega v petek v 
Ribnici 13. V soboto je prišel poto
žit, da bi imel še večji uspeh, če mu 
ne bi zbil volje nekdo, ki ga je žalil v 
menzi RIKO, kjer je med malico 
nabiral naročnike. Možakar je sicer 
telesno močan, njegove besede pa so 
kazale, da ni močan duhovno. Pre
verjanje je pokazalo, da je bil to 
Ciril Sega iz Kočevja, Bračičeva 
ulica, ki je sicer zaposlen pri KLEK* 
TRO Kočevje, začasno pa dela v 
RIKO. S takimi nekulturnimi izpadi 
si nihče ne pridobiva ugk-da in velja
ve ne med tovariši v delovnem ko
lektivu ne v družbi.

vila cest. Delavci bi radi slišali po
ročilo o porabljenem denarju, ki so 
ga zbrali zaposleni za gradnjo doma 
TVD Partizan v Ribnici. Nadalje jih 
zanima, kako je z urejanjem hotela v 
Ribnici, saj se je zavleklo v nedo
gled. Delavci so vprašali še, kaj je z 
gradnjo otroškega igrišča v Ribnici. 
Občina naj bi že našla ustrezen pro
stor zanj in tako spravila to vpraša
nje z dnevnega reda.

GASILCI N A T EČ A JU

Občinska gasilska zveza Ribnica 
je organizirala gasilski podčastniški 
tečaj, ki ga obiskuje blizu 30 tečaj
nikov. Tečaj je trikrat na teden, 
končal pa se bo v začetku aprila. 
Predavatelji so iz domačih gasilskih 
vrst.
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RADARSKA KONTROLA

Ribniški miličniki bodo od danes,
28. februarja naprej, z radarjem 
kontrolirali hitrost avtomobilov na 
svojih cestah. Ta ukrep so podvzeli 
zato, ker nekateri vozniki sploh ne 
upoštevajo omejitve hitrosti, zaradi 
česar je že prišlo do mnogih hudih 
nesreč. Kazni za prekoračitev hitro
sti znašajo 20, 50 in 100 din. Mili
čniki bodo hkrati kontrolirali tudi 
ostale prometne prekrške, opremo 
vozila itd. Ker se kazni seštevajo, 
pomeni, da lahko nekoga velja tak 
pregled tudi 200 din, kar je precej 
skoraj za vsak žep.

DOKUMENTI 
ZA VOLITVE

Na današnji seji občinske skupšči
ne Ribnica bodo sprejemali pred
vsem dokumente, ki so potrebni za 
nemoteno izvedbo volitev. Razen 
tega bodo predvidoma sprejeli še 
odlok o družbeni skrbi za borce in 
njihove člane, pravilnik o višini pri
znavalnin, odlok o ukinitvi sklada za 
pospeševanje telesne kulture in ob
ravnavali nekatere pravne zadeve.

vključeni v proizvodnjo izven svoje
ga doma, precej mlajših občanov, ki 
imajo doma ostarele starše in druge 
družinske člane, pa je na delu v tuji
ni. Preseljevanje in izseljevanje pre
bivalcev povzročata v ribniški obči
ni, da ostajajo doma ostareli člani 
družinske skupnosti, ki so pogosto 
prepuščeni sami sebi.

Pošteno je treba povedati, da je 
imela občina tenak posluh za revne, 
ostarele občane, saj nad sto socialno 
ogroženih, bolnih in onemoglih 
občanov prejema družbeno pomoč. 
Več socialno ogroženih občanov ži
vi na račun občine v domovih za 
ostarele. Tudi strokovna socialna 
služba pri občini je veliko naredila 
za varstvo ostarelih in ogroženih ob
čanov. Ta skrb pa naj bi prešla iz 
sedanjih okvirov občine in njene so
cialne službe ter ostalih, ki se po
klicno ukvarjajo s tem, na ostale de
javnike, predvsem na krajevne skup
nosti in družbenopolitične organi
zacije. Tako bomo dosegli, da bodo 
vsi ostareli občani deležni socialne 
in materialne varnosti.

Pogostiti 
žene ali ne?

Namesto za pogostitev 
žena za njihov praznik 8. 
marec naj bi sindikalne orga
nizacije v TOZD darovale 
raje denar za odkrivanje raka 
na prsih ali za ureditev otro
škega varstva v občini. Tako 
je predlagala republiška kon
ferenca za družbeno aktiv
nost žensk. Občinske konfe
rence so se s tem strinjale, 
žene v TOZD pa se v glav
nem niso, čeprav je predlog 
v korist njim, ženam in 
zaposlenim ženam.

Neka ženska, zaposlena v 
INLES Ribnica, je dejala: 
„Raje malo bolj uživam v 
življenju, pa čeprav bo zato 
življenje malo krajše. “

Zenske v Ljubljani ali 
večjih občinskih središčih 
verjetno tega ne bodo razu
mele. One imajo namreč za 
razvedrilo, zabavo, razgovo
re, rekreacijo možnost tako 
rekoč vsak dan, ženske v 
majhnem kraju pa le delajo, 
delajo, delajo: doma, v slu
žbi, na njivah, pri živini, v 
gozdu . . .  Delajo od jutra do 
večera. Ni časa za zabave, 
razvedrilo, in če bi bil čas, 
tega razvedrila na vasi ni. 
Zato ne kaže teh žena obso
jati, če bi se vsaj enkrat na 
leto rade skupaj zabavale, se 
pogovorile in tudi poveselile.

Res pa je tudi, da bi tako 
družabno srečanje, ki ljudi 
zbližuje, organizirali tako, 
da bi krepilo enotnost ljudi 
in jim dajalo moč za novo 
delo, ne bi se pa smelo 
sprevreči v navadno pijanče
vanje, kakor se ponekod še 
dogaja.

J. PRIMC

Ortneški poročevalec
Z VLAKOM V GLKDALISCE -  

Naše šole zelo skrbijo za izobrazbo 
m razgledanost svojih učencev. V 
zadnjem tednu so ribniški učenci 
potovali v Ljubljano v gledališče in 
na razstave. Ko so to videli naši sta
rejši občani, so pripominjali: „Kaj 
vse nam ni bilo dano, kar naši mladi
ni po vseh zakonih pripada!44 In 
prav je tako! Tudi kultura je v socia
lizmu enakovredna vsem drugim 
dobrinam.

OGNJI OB PROGI -  Kljub zimi 
je že toliko suho, da maloštevilni 
hlapom zažigajo ob progi. Upamo, 
da bo železnica do spomladi poskr
bela, da večjih požarov ne bo in da 
bodo dizlovkc prevažale večje 
tovore. Naši gozdovi, naše zeleno 
zlato, so naše bogastvo!

„HOČEMO VODO V DOMO
VE!44 Tako pravijo kmetje iz Go
rnjih in Dolnjih Poljan. Devet trdnih 
jih je, ki bodo premagali vse ovire in 
težave. Upajo, da bo voda v poletju 
že stekla po ceveh v vse domove. 
Voda bo pomagala k napredku v 
živinoreji m kmetijstvu nasploh. 
Tudi gospodarjema iz Imkovoga že

limo vso srečo in splošno podporo, j  

da bi čimprej tudi v tej vasi zasvetila 
elektrika.

RIBNIŠKI VANDROVCI -  Prvi 
pomladanski izlet bo v nedeljo, 17. 
marca, na razstavo dolenjskih vin 
(cvička) v hotel Otočec in po do
lenjskih goricah.

V. P.

občan
vprašuje

'medved 
odgovarja

-  Po čem sklepaš, da je bil 
Prešeren tudi ribniški gasilec?

-  Saj piše na spominski plo
šči, ki so mu jo odkrili ob 
125-letnici smrti, da je tukaj 
„gasil uka žejo“.

REŠETO



Andrej Marinc,

Na proslavi ob 30. obletnici zasedanja SNOS so se v kulturnem domu zbrali najvidnejši slovenski 
mo^e. (Foto: B. Podobnik)

Bela krajina je ostala ista
Črnomelj jê  svečano sprejel in pozdravil člane prvega slovenskega parla

menta in nekdanje ter sedanje voditelje naše republike

„Premalo je en sam dan, prekratke so te ure, da bi se lahko vi, 
spoštovani gostje, prepričali, da se Belokranjci nismo spremenili, da 
smo ostali taki, kot smo bili v tistih težkih vojnih časih. A Bela 
Krajina je ostala taka, kot je bila. Prijazna in gostoljubna," je med 
drugim v svojem pozdravnem govoru na proslavi ob 30. obletnici 
prvega zasedanja SNOS dejal predsednik občinske skupščine 
Martin Janžekovič.

Predsednik IS skupščine SRS inž. Andrej Marinc in predsednik 
črnomaljske občinske skupščine inž. Martin Janžekovič sta si prisr
čno stisnila roke. (Foto: B. P.)

France Popit in Mitja Ribičič (z leve proti 
odšli v kulturni dom. (Foto: B. P.)

ČRNOMALJSKI DROBIR

Črnina bo v sodobnejši kleti
Letos bodo preuredili in dogradili metliško klet - V družbeni sektor šest, v 

zasebni pa dva milijona novih natožb do konca leta

Kolektiv Kmetijske zadruge ima izdelan program naložb, po ka
terem naj bi v letošnjem letu in v naslednjih dveh letih vložili 
skupno 12,500.000 din. Seveda zadruga sama vseh naložb ne bo 
zmogla, njen kolektiv pa upa, da bodo s pomočjo bančnih posojil 
predvidene programe uresničili. Lani je dosegla zadruga za 67 mili
jonov dinaijev celotnega dohodka, po poravnavi vseh obveznosti pa 
je ostalo za 2,500.000 din dohodka. Največ tega denaija so name
nili za poslovni sklad.

MOČNEJŠA KS -  Krajevni skup- 
°sti Vinica sc bodo v kratkem pri- 

krajevne skupnosti Sinji vrh, 
£*e*oka, Stara Lipa in pa vas Bojan- 

’.*ier je obstajal doslej le vaški 
Jjoor. Nova vimška krajevna skup
og bo Stela več kot 2.500 prebival-

r* V°DO HOČEJO -  Prebivalci 
te v°Vca Pr' Vinici kujejo načr- 
teic 0 s‘ ^0<*° 0<* v‘n '®cc8a Novo- 

napeljali vodovod do svoje 
ste  ̂ dobilo 18 gospodar
n o , -  . j'm morajo sedaj poleti in 
na.v'i* vot*e v njihovih kapnicah 
mi ?$0steie zmanjka, „mokri ele- 

nt voziti s cisternami.

RADOST IN PONOS -  Slovesne
mu razpoloženju, ki so ga zadnji 
četrtek v Črnomlju vzbujale zastave, 
ki so veselo plapolale, so sc ob 12. 
uri pridružili Se zvoki tovarniSkih 
siren, s katerimi so zaposleni v njih 
slovesno oznanili sprejem nove usta
ve SFRJ. Ponekod so slovesni trenu
tek izkoristili za seznanjanje z novo 
ustavo.

PRIKUPNE NATAKARICE -  V 
belokranjske narodne noSe oblečene 
natakarice postrežejo gostom v 
novem snack-baru v prenovljenem 
Gradu. Obleke so okusne, prostor je 
lep, cene pa za tem nič ne zaostaja
jo.

Slovesno ie bilo v torek, 19. 
februarja, v Črnomlju. Praznično 
okrašeno mesto, slavnostni zvoki 
godbe na pihala in množica, ki je 
nestrpno pričakovala goste pred 
kulturnim domom, v katerem je bilo 
pred tridesetimi leti zgodovinsko 
zasedanje SNOS.

In prišli so. Mnogi udeleženci 
tega zasedanja prvega slovenskega 
parlamenta ter predstavniki nekda
njega in sedanjega vodstva naše 
republike. Mnogo snidenj so videle 
radovedne oči, snidenj med obisko
valci in prebivalci Črnomlja. V roke 
so si segli in se objeli nekdanji borci, 
ki jih je povojni čas raztresel po 
različnih krajih, a so si ostali prijate
lji, ki so svoje najtežje življenjske 
preizkušnje preživljali skupaj. . .

In ta zgodovinska dvorana v črno
maljskem kulturnem domu je bila 
spet praznična. Tudi zidovi, ki so 
bili pred tridesetimi leti „priča“ 
najpomembnejšim odločitvam, bi 
po govorih na tej proslavi lahko 
potrdili, da so bile odločitve prave. 
Take, ki so nas pripeljale do dana
šnjega lepega dne, takega, kot so si 
ga želeli tisti pred tridesetimi leti, ki 
so te odločitve sprejemali in se jih 
veselili.

B. PODOBNIK

SEDEŽ V SKUPŠČINI

Na občinski kandidacijski konfe
renci so predstavniki občinskega 
odbora ZZB NOV predlagali, da bi 
morali imeti belokranjski borci gle
de na svoj delež med NOV in nji
hovo veliko število svojega predstav
nika v družbenopolitičnem zboru 
republiške skupščine. Za svojega 
predstavnika so predlagali tri kandi
date: Franca Koširja, Antona Dvoj
moča in Franca Kapša, od katerih 
naj bi enega izvolili. Predlog so po
sredovali republiški kandidacijski 
konferenci.

POTRJENI STATUTI

Mirko Jelenič je na zadnji seji 
črnomaljskim odbornikom povedal, 
da je občinska komisija pri pregledu 
statutov vzgojno-izobraževalnih 
organizacij v občini ugotovila v sta
tutih nekaterih šol tudi pomanjklji
vosti in priporočila kolektivom, ki 
so jih izdelali, naj te pomanjkljivosti 
odpravijo. V imenu komisije je pred
lagal, naj odborniki potrdijo statute 
vseh vzgojnoizobraževalnih organi
zacij. Odborniki so to storili, vendar 
so zahtevali, da jim morajo Se poro
čati, če so v teh organizacijah od
pravili napake v statutih in upošte
vali navodila komisije.

SKROMNA BLAGAJNA

Predosnutek letošnjega proračuna 
občine je pokazal, da se bo zbralo 
letos v občinski blagajni okrog devet 
milijonovo dinarjev, kar je manj kot 
lani. Ker pa naj bi se letos poraba 

ovečala za okrog 18 odstotkov, 
odo morali močno omejiti nekate

re porabnike proračuna. Odborniki 
so sklenili, da bodo ostale v prora
čunu le tiste postavke, ki sc ne mo
rejo financirati preko interesnih 
skupnosti, in da bodo Sele o takem 
osnutku razpravljali občani na jav
nih razpravah.

KMALU START

Da bi se tekmovanj, ki jih bo pri
redila komisija za šport in rekreacijo 

ri občinski konferenci ZMS v po- 
astitev meseca mladosti, udeležilo 

kar največ mladih, pri občinski kon
ferenci ZMS prijave že sprejemajo. 
Tekmovanje v nogometu, rokometu, 
košarki, streljanju, šahu, odbojki, 
namiznem tenisu in letos prvič tudi 
v teku na 500 metrov se bodo priče
la že v marcu' in bodo končana do 
dneva mladosti. Razen ekip in posa
meznikov iz mladinskih aktivov se 
bodo teh tekmovanj najbrž udeležili 
tudi vojaki iz črnomaljske vojašnice, 
ki vzorno sodelujejo z mladino v 
občini.

Letos namerava kolektiv zadruge 
investirati v družbeni sektor šest 
milijonov dinarjev, v zasebnega pa 
dva milijona. Največ denarja bodo 
porabili za dela v vinski kleti, za kar 
imajo že izdelane programe. Zgradili 
bodo nov objekt, v katerem bo pol-

ZNANJE ZA MLADE

Okrog trideset mladih slušateljev 
se bo udeležilo politične šole, ki jo 
bo pripravil občinski komite ZKS v 
sodelovanju z občinskim sin
dikalnim svetom in občinsko konfe
renco ZMS. V Metliki se niso odlo
čili za enotedenski pouk, pač pa 

• bodo predavanja, ki se bodo pričela 
v začetku marca, le ob petkih, sobo
tah in nedeljah, tri tedne zapovrstjo. 
Tako se jih bodo lahko udeležili vsi, 
ki si želijo pridobiti potrebno znanje 
za politično delo, in delo na njiho
vih delovnih mestih ne bo prizadeto.

EVIDENTIRANJE -  
USPEŠNO

V metliški občini so zadovoljni z 
rezultatom evidentiranja kandidatov 
za bodoče delegate. Med 404 evi 
dentiranimi je namreč kar 42 od
stotkov žensk, 27 odstotkov mladih, 
66 evidentiranih je nekdanjih udele
žencev NOV, 110 je članov ZK, 50 
odstotkov vseh evidentiranih kandi
datov pa je neposrednih proizva
jalcev. Evidentiranje je bilo torej 
uspešno, družbenopolitične organi
zacije, predvsem člani ZK, pa mora
jo poskrbeti, da bo tudi sestava dele
gacij tako dobra.

Kaj orjejo?
Do pomladi bo veliko de

lo metliške kmetijske zadru
ge končano. Pravzaprav le 
en del. Zemeljska dela pri 
rigolanju velikih površin vi
nogradov na Plešivici bodo 
končana, pričel pa se bo 
najbolj občutljiv del posla, 
ki ga je zadruga v dogovoru 
in sodelovanju s kmeti oziro
ma vinogradniki pričela je
seni lani -  komasacija.

Na Plešivici bodo nastali 
veliki, moderni vinogradi. 
Posameznih delčkov zemlje 
oziroma vinogradov, ki bi jih 
omejevale lastniške meje, ne 
bo več. Vinogradniki bodo 
dobili doslej razdrobljene in 
razmetane koščke zemlje 
skupaj, na enem kompleksu. 
In najbrž bi bilo odveč na
števati vse prednosti obdelo
vanja strnjenih vinogradov 
pred obdelovanjem posame
znih koščkov. Uporaba stro
jev bo lažja in ekonomičnej- 
ša, in če k temu dodamo še 
to, da naj bi po načrtu, ki 
obstaja sedaj, ves kompleks 
vinogradov pod Plešivico 
obdelovali s stroji ene stroj
ne skupnosti, potem nismo 
daleč od spoznanja, da bo 
odslej vinogradnikov dinar 
laže prislužen.

Komasacija je na vrsti se
daj. Nedvomno bo to, v 
Sloveniji pionirsko delo izre
dno težko. Buldožerji kme
tijske zadruge pred časom 
na Plešivici niso zaorali samo 
novih vinogradniških teras, 
zaorali so v nove odnose, 
kajti navezanost kmetov na 
koščke zemlje, ki so jih ob
delovali že njihovi predniki, 
je razumljiva. Razumeti bo 
treba torej tudi morebitne 
pomisleke kmetov, ki jim bo 
košček zemlje, kjje-morebi- 
ti povzročal veliko preglavic 
pri obdelovanju, odvzet in 
jim dan drug, katerega bodo 
laže obdelovali. Vseeno pa 
obstaja prepričanje, da bo 
prerazdelitev zemlje oprav
ljena strokovno in predvsem 
pošteno, tako da bodo vsi 
zadovoljni, pa čeprav pravi
jo, da tega ni nikdar. l*re vla
do vati bosta morala zaupa
nje in strpnost.

B. PODOBNIK

nilnica, in skladiščne prostore za 
stekleničena vina, polnilnico bodo 
opremili z novo polnilno linijo, obo
gatili bodo opremo za predelavo, 
zmogljivost vinske kleti pa bodo 
povečali tako, da bodo namesto 
sedanjih pokončnih kadi, v katerih 
je vino, namestili lesene sode, v ka
terih bo povprečno po 10.000 litrov 
žlahtne kapljice.

Zasebnim kmetovalcem bo zadru
ga letos pomagala z dvema milijono
ma dinarjev. Največ, 1,200.000 din, 
bodo dobili vinogradniki, drug de
nar pa bodo dobili za posojila tisti, 
ki bodo gradili ali opremljali objekte 
oziroma hleve za prašiče, živino ali 
kokošerejo. Skratka, pomoč bodo 
dobili tisti, ki bodo proizvajali za 
tržišče. Ustanavljanje strojnih skup
nosti bo zadruga tudi podprla. Izka
zalo se je namreč, da posamezniki 
na majhnih parcelah še zdaleč ne 
morejo ekonomično izrabljati zmo
gljivosti strojev, zato jim le-ti zelo 
dolgo časa ne morejo vračati denar
ja, ki so ga kmetje vložili v nakup. 
Ko je bil traktor domala edina kme
tijska mehanizacija, za ustanavljanje 
strojnih skupnosti še ni bilo pravih 
možnosti, saj je znano, da sposoja-

Med komunisti v metliški 
občini vlada za VII. kongres 
ZKS veliko zanimanje. Pa ne le 
med komunisti, tudi med števil
nimi drugimi prebivalci je opa
ziti dovolj zanimanja, saj priča
kujejo, da bodo na kongresu 
sprejeti zelo pomembni sklepi, 
ki bodo v marsičem vplivali na 
nadaljnji razvoj družbenoeko
nomskih odnosov pri nas.

Zato so razširjene seje osnovnih 
organizacij ZK, ki potekajo v občini 
v teh dneh in bodo končane konec 
februarja, dobro obiskane. Razen 
članov ZK se je dosedanjih sej ude
ležilo še precej drugih občanov, 
predvsem predstavnikov vseh dru
žbenopolitičnih organizacij posame
znih krajev. Na sejah razpravljajo o 
predkongresni resoluciji, največ 
skrbi pa so posvetili v vaseh tistim 
delom resulucije, ki govori o kmetij-

NACRTI -  Stab za samoupravno 
sporazumevanje o splošni in skupni 
porabi pri občinski skupSčini je 
pripravil prejšnji teden posvet o 
programih republiških in občinskih 
interesnih skupnosti. Posveta so se 
udeležili predstavniki delovnih orga
nizacij, interesnih skupnosti, sekre
tarji osnovnih organizacij ZK, pred
sedniki sindikalnih organizacij, pred
sedniki delavskih svetov in drugi.

ZANIMIVO -  Izšla je letoSnja 
druga številka Vezila, glasila tovarne 
Beti. Na osmih straneh seznanja 
zaposlene z volitvami v TOZD, z 
najvažnejšimi sklepi delavskega sve
ta, z delom zunanjih TOZD Beti, 
nudi pa Še vrsto zanimivega branja.

SLIKE -  Člani foto-kino kluba

nje traktorjev ni v navadi. Pa tudi 
izkoriščenost traktorja je bila še kar 
zadovoljiva na enem samem pose
stvu. Drugače pa je s stroji za obde
lovanje vinogradov, spravilo oziroma 
obiranje koruze in za saditev krom
pirja. Teh strojev eno samo posestvo 
zares ne more izkoristiti in je zato 
bolje, da ima več kmetov skupaj en 
tak stroj.

O letošnjih naložbah ter delov
nem programu Kmetijske zadruge 
bodo 2. marca na zboru spregovorili 
člani kolektiva in kmetje, člani za
druge. Ti bodo sprejemaii letošnji 
delovni program zadruge, ki je 
znana po dobrem sodelovanju s 
kmeti-kooperanti. Okrog 250 kme
tov je sedaj vključenih v zadrugo, 
kmalu pa naj bi se jim jih pridružilo 
še okrog 150.

B. PODOBNIK 

PRVI PIŠČANCI

Pred kratkim so se pričela v novi 
valilnici, ki jo je Kmetijska zadruga 
zgradila v Vinomeru, valiti prva jaj
ca, v začetku marca pa bodo pri- 
čivkali na svet prvi piščanci edine 
umetne valilnice v Beli krajini. Valil
nica je veljala 550 tisočakov, vsako 
leto pa naj bi se v niej zvalilo okrog
700.000 piščancev. Ce pa bi delova
la z vso zmogljivostjo, bi v njej pri- 
čivkalo na svet vsako leto milijon 
piščancev. To je povsem nova dejav
nost Kmetijske zadruge, ki namera
va, če bo potrebno, uvesti v valilnici 
tudi lastno proizvodnjo jajc, ki jih 
bodo tudi prodajali.

ski politiki ter odnosih med kmeti 
in kmetijskimi zadrugami, v delov
nih organizacijah pa največ besed 
posvečajo tistim poglavjem resuluci
je, ki nakazujejo idružbenoeko- 
nomske odnose.

Čeprav je ♦  metliški občini sode
lovanje med zadrugo in kmeti vzor
no, so ponekod vseeno opozorili na 
to, da bo treba sodelovanje še poglo
biti, predvsem pa kmetom omogoči
ti še večji vpliv na odločanje v za
drugi. V TOZD in OZD so na sestan
kih, ko so razpravljali o omenjeni 
resoluciji, poudarili pomembnost 
dosledne uveljavitve ustavnih dolo
čil, ki govore o odločanju zaposle
nih, o usodi denarja, ki so ga zasluži
li s svojim delom.

Aktiv mladih komunistov in aktiv 
prosvetnih delavcev -  komunistov 
pa bosta o resoluciji še posebej raz
pravljala, predvsem o tistih delih, ki 
člane obeh aktivov najbolj zanima-

Fokus redno menjavajo izložbeno 
vitrino pri bifeju. Vsak mesec se 
pojavijo v njej novi, zanimivi posnet
ki, ki si jih ljudje radi ogledujejo.

DOBER FILM -  Ob predvajanju 
domačega filma Sutjeska je bila 
metliška kino dvorana po dolgem 
času zasedena do zadnjega kotička, 
kar kaže, da si ljudje žele dobrih 
filmov. Pohvalno ie tudi to, da s o . 
nekatere sindikalne organizacije 
kupile vstopnice za svoje delavce.

ZA ŽENE -  V počastitev dneva 
žena bo gostovalo 8. marca Mladin
sko gledališče iz Ljubljane z Iones
covo „Plešasto pevko“ . Na predsta
vo vabimo vse, posebno žene in de
kleta.

m m

Zanimanje za kongres
Živahna predkongresna aktivnost v metliški ob

čini - Zanimanje tudi med nekomunisti

Prikolica, v kateri prodajajo priboljške za želodec in grlo, je ob 
dnevih živinskega sejma celo bolj „oblegana" kot živali, katere 
prodajajo . . .  (Foto: B. Podobnik)
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„Že vsako manjše mesto ima pla
valni bazen, po svetu pa ga imajo 
celo večje hiše. Za naše razmere bi 
bil večji, se pravi tak, kot jih imajo 
drugod, predrag. Hkrati 
ugotavljamo, da so prebivalcem 
mesta potrebne še druge oblike 
osvežitve in razvedrila po delu. V 
domu telesne kulture pa za te name
ne ni prostora, ker je preveč zaseden 
s šolarji, čeprav je bil zgrajen prav
zaprav za potrebe odraslih. Zato 
smo se odločili, da bi zgradili pri 
šoli v Gaju kar pod eno streho bazen 
in telovadnico," je povedal predse
dnik KS Kočevje-mesto Stane Oto
ničar.

„Novo telovadnico bi uporabljala 
le šola, bazen pa v prostem času 
tudi odrasli. Ta gradnja bi veljala 4 
do 4,5 milijona dinarjev. Tako bi

nam ostalo še okoli 2,5 milijona za 
urejanje drugih komunalnih zadev.”

„Bazen in telovadnica bosta na
menjena seveda predvsem mladini. 
Hočemo zdrave, razvite, sposobne 
ljudi tako za delo, kot tudi v prime
ru potrebe za vojake. Pri nas pa jih 
mnogo ne zna niti plavati, posebno 
še zdaj, ko je Rinža od zgornjega 
mahovniškega jezu pa vse do poni
kalnic tako onesnažena, da ni 
primerna za kopanje.

Naši otroci imajo v 4. razredu 
obvezno plavalno šolo. Zdaj imajo 
plavalne tečaje ob morju, kar je 
drago. Zato na te tečaje ne gredo 
otroci iz socialno šibkih družin. Ce 
bomo imeli bazen v Kočevju, se bo
do otroci ne le iz Kočevja, ampak iz 
vse občine lahko naučili plavati kar 
doma. Plavalna šola bo dostopna 
torej tudi otrokom revnejših družin.

Plavalni bazen in telovadnica sta 
dolgoletni želji vseh prebivalcev Ko
čevja, posebno pa mladine, zato sem 
prepričan, da bo vsak glasoval za 
samoprispevek. To željo in pri
pravljenost so izrazili že pri prejš
njem samoprispevku za asfaltiranje 
ceste Kočevje-Brod in jo potrdili ob 
nedavni anketi za uvedbo samopri
spevka.

Res pa je tudi, da se pojavljajo 
posamezniki, ki opozarjajo na drago 
vzdrževanje ali na kaj drugega. Me
nim, da bomo lahko vzdrževali tudi 
to, če lahko vzdržujemo precej dru
gega potrebnega in nepotrebnega. 
Ce bomo vsi enotno poprijeli za 
delo, bomo lahko v petih letih imeli 
še kaj več kot telovadnico in bazen 
ter asfaltirane ceste na območju KS. 
Ce bomo pa le filozofirali in drobili 
svoje sile, se lahko zgodi, da ne 
bomo imeli ničesar. Jaz sem prepri
čan, da bo zmagal razum in da 
bomo enotno poprijeli za delo, kar 
bo nam vsem le v veliko korist.“Križ spet v akciji

Sam nabral skoraj toliko naročnikov, kot vsi 
ostali skupaj - Hrati pa seveda redno dela in 
pripravlja še koncert narodne glasbe - Fol

klorna prireditev za naše izseljence?

DL: — Kakšne pripombe 
in predloge o vsebini našega 
časopisa slišite med bralci?

ODG: „Nekatere moti, ker za 
kočevsko in ribniško občino ni 
redno v časopisu po cela komun
ska stran, ampak je enkrat le pol 
strani, naslednji teden pa kar 
stran in pol. Razen tega prosim v 
imenu bralcev, da uredite tako, 
da bo program TV res redno in 
po možnosti še bolj obširno 
objavljen. Ob zaključku bi se 
priporočil vsem, naj ne odkloni
jo naročila, ko jih bom obiskal."

FOLKLORA BO OŽIVELA

DL: — Ne bova še zaklju
čila. Slišal sem, da priprav
ljate nekakšen koncert. Kak
šna je resnica o tem?

ODG: „Zaradi akcije bom res 
malo prikrajšan pri muziki. Zdaj 
si prizadevam, da bi organiziral 
javni nastop glasbenikov iz 
Kočevja, ki bi bil poleti v Seško- 
vem domu. Dogovarjal sem se že 
z INTERVALI, ROŠKIMI 
FANTI in ŠKORPIJONI. Tudi 
jaz sestavljam kvartet narodne 
glasbe. Na prireditvi bi sodelova
la tudi skupina šestih parov na
rodnih noš, ki bi jih vodila Ter- 
kovnikova iz Željn, o kateri ste 
že pisali. Ta skupina bi tudi ple
sala narodne plese. Jaz se name
ravam ukvarjati predvsem z gla
sbo in plesi, ki so že pozabljeni.4*

DL: — Starinski plesi in 
glasba bodo zahtevali precej 
dela, nastopov pa bo malo. 
Stroškov bo precej, dohodka 
malo. Ste mislili na to?

ODG: „Računamo na pomoč 
temeljne kulturne skupnosti. 
Pomagal oziroma organiziral bo 
vse skupaj znam glasbeni učitelj 
Ive Stanič, ki je uspešno izvedel
tudi Ša h o v s k i : m u z ik a l k .
On se bo pogovoril z vsemi an
sambli in harmonikarji o tem, 
kakšna glasba bo za koncert naj
bolj primerna. V glavnem pa bo 
narodna glasba. Menim, da bi 
lahko igrali tudi za izseljence.“

DL: — Ustanavljate kultu
rne skupine, medtem ko v 
Kočevju ukinjajo Zvezo 
kulturno-prosvetnih organi
zacij.

ODG: „V Kočevju je precej 
ljudi, ki se tako ali drugače 
ukvarjajo z razno kulturno de
javnostjo. Potreben je dober or
ganizator, ki bi vse to izkoristil 
in uporabil. Povedal sem že, da 
imamo veliko ansamblov. Tudi 
glasbeno šolo obiskuje precej 
mladine. Vse to je treba prav 
usmeriti in izkoristiti. Za organi
zacijo koncerta sem porabil že 3 
ali 4 dni. Vendar mi jih ni žal, 
ker vem, da opravljam koristno 
delo, kot ga opravljam tudi 
tokrat, ko nabiram naročnike za 
Dolenjski list.“

„Prejšnja leta mije srce veselo 
igralo, ko sem bral, kako so bili 
poštarji uspešni v akciji nabira
nja novih naročnikov, letos pa 
me je bolelo srce, ko sem videl, 
da na našem območju akcija ne 
krene naprej. Zato sem na pobu
do Dolenjskega lista začel 
pomagati in v komaj dobrih 
dveh tednih nabral 75 naročni
kov," je za začetek povedal naš 
stari znanec Cveto Križ iz Ko
čevja.

„Poštarji bi lahko pridobili ve
liko naročnikov, če bi se zavzeli, 
da bi naročnik res dobil časopis 
v roke. Zdaj namreč zmanjkuje-

C' > časopisi iz starih, majhnih na- 
iralnikov. Ljubljanski dnevnik 

in Nedeljski imata uspeh pri na
ročnikih prav zaradi zanesljive- 
dostave. Gotovo bi bilo dobro, 
če bi Dolenjski list vsaj v Ko
čevju in morda še v Ribnici uve
del tako dostavo časopisa.

Tudi plačevanje naročnine bi 
lahko uredili drugače, bolje. Ce 
pride zdaj položnica prav takrat, 
ko naročnik nima denarja, 
poštar ne čaka 2 ali 3 dni na de
nar, pač pa nakaznico vrne ali 
časopis odpove. To bi lahko ure
dili tako, da bi imeli v Kočevju 
pisarno, kjer bi lahko naročniki 
plačevali naročnino; tu bi naro
čali in plačevali oglase, hkrati pa 
dežurali za novice. Ce se ne bi 
tako dežurstvo splačalo samo za 
Dolenjski list, bi ga lahko uredili 
skupaj z drugimi časopisi.

Cveto Križ: „Glasba je zame 
pol življenja.*4

Veliko ljudi sem naročil v Ko
čevju, ki so doslej vsak teden ku
povali časopis. Mnogim je všeč 
prav nova priloga. Človeka po
gledam, in že vem, če se bo na
ročil ali ne. Vsakemu razložim, 
kaj vse je v časopisu. Ne silim 
nobenega, naj se naroči, ker no
čem, da bi imela uprava Dolenj
skega lista ali poštarji težave pri 
izterjavi.

Ze te dni bom šel v Ribniško 
dolino. Upam, da bom imel tudi 
tam tak uspeh. Naročnike bom 
nabiral največ do konca marca, 
ker bom potem nadaljeval ureja
nje svoje nove hiše.“

Zaradi mile zime lahko nadaljujejo posodabljanje ceste Kočevje-Brod na Kolpi. Zdaj potekajo dela na 
območju Banja Loka-Fara, zato je obvoz preko Stružnice. Vozniki predlagajo, naj bi uvedli na tem 
obvozu semafore ali enosmerno vožnjo izmenoma vsako uro. Če se zdaj namreč srečata tu tovornjak 
in osebni avto, pride do nevšečnosti, ker ne moreta peljati drug mimo drugega. (Foto: J. Primc)

Anton Žagar, predsednik vašft 
skupnosti Koprivnik: „Seved 
za vse ne bo dovolj denarja ij 
samoprispevka. Nekaj bom< 
morali primakniti še sami, p| 
tudi prostovoljno bomo delali 
Za gasilski dom smo že zdaj pri 
peljali pesek.“

Stane Otoničar, predsednik KS
Kočevje: „Če vzdržujemo vse 
potrebno in nepotrebno, bomo 
lahko tudi plavalni bazen.“

Če bomo delali, bo res dovolj vsega; 
če bomo samo filozofirali, pa ničesar

Predsedniki krajevnih skupnosti so prepričani, da bo referendum uspel

Postopoma bomo obiskali 
najprej večino predsednikov 
krajevnih skupnosti (KS) v ob
čini Kočevje, nato pa še neka-

Kočevje:

tere druge občane in se z njimi 
pogovorili, kaj menijo o glaso
vanju za novi samoprispevek, ki 
naj bi bilo hkrati z volitvami

konec marca, in kaj bodo s tako 
zbranim samoprispevkom uredi
li na območju posamezne kra
jevne skupnosti.

bazen in telovadnica
»Enotni lahko dosežemo oziroma naredimo vse«

NOVA SKUPNOST

Občinska skupščina Kočevje je 
na zadnji seji ustanovila iniciativni 
odbor za ustanovitev skupnosti 
otroškega varstva. Predsednica
odbora je Nada Papež, odbor pa 
šteje še 8 članov.

1 27 6  EVIDENTIRANIH

V kočevski občini so do kandida
cijske konference evidentirali 1276 
občanov kot možne delegate. Od 
tega so jih 520 evidentirali v TOZD, 
756 pa v krajevnih skupnostih.

s --------------------------------------------  >

Mesto bo vračalo svoj dolg
Sklep KS: uvesti samoprispevek

Daleč pod dopustno mejo
Sindikat pomaga knjižnici pridobivati bralce

Z ustanovitvijo temeljne kulturne skupnosti Kočevje so se mate
rialni pogoji knjižnice izboljšali. Ko je bila knjižnica financirana iz 
občinskega proračuna, smo lahko kupili le 300 do 400 knjig na 
leto, lani pa že 1.8IS knjig. Vendar tudi to še zdaleč ni dovolj, saj 
ne dosegamo niti ene nove knjige na pet prebivalcev, kar je mini
mum (najmanj, najmanjša meja, spodnja dopustna meja) po nor
mah Unesca.

Lani je imela knjižnica 18.265 
knjig. V čitalnici je bilo na voljo 34 
domačih časnikov in časopisov ter 
štirje tuji. Čeprav imata čitalnici le 
24 sedežev, je bilo tu prebranih in 
prelistanih 15.976 knjig, revij in 
časnikov, bralci so si izposodili na 
dom 41.334 knjig, med njimi precej 
strokovnih, saj lahko s pomočjo 
medbibliotečne izposoje preskrbimo 
vsakemu bralcu strokovno delo, ki 
ga potrebuje.

a bralce na podeželju so skrbela 
izposojevališča v šolah na Travi, v

Mozlju, Osilnici, I'ari in Podpreski. 
Zal v nekaterih krajih še ne izkori
ščajo dovolj te možnosti izposojanja 
knjig. Morda o tem niso dovolj ob
veščeni? V teh krajih so prebrali 
1.680 knjig.

V dogovoru s sindikalnimi organi
zacijami so si brezplačno izposojali 
knjige člani delovnih organizacij 
TRIKON, ML LAM IN, ZIDAR. 
ZKGP-direkcija, ZKttf-Cvišlerji in 
SDK Kočevje; letos pa so se jim

pridružili še LIK m ZKGP-Livold. 
večina delovnih organizacij pa nam 
svoje odločitve še ni sporočila. Med 
delavci, kjer je stroške izposoje pre
vzel sindikat, sc je zanimanje za 
knjige precej povečalo, zato upamo, 
da se bo za tako sodelovanje odlo
čilo še več sindikalnih organizacij.

Vsak drugi torek so v knjižnici 
ure pravljic za otroke. So zelo dobro 
obiskane. Le zaradi prezaposlenosti 
obeh knjižničark in stiske s prostori 
niso pogosteje.

Najhuje je, ker ima knjižnica pre
tesne prostore. Število knjig se je v 
desetih letih, kar je knjižnica v do
mu telesne kulture, skorai podvoji
lo, prostori na so isti. Čeprav je 
približno 1.700 knjig stalno izposo
jenih, so polne vse police v obeh 
izposojevalnicah in v skaldišču. Za 
nove police ni prostora. Sedanjih 
izposojevalnic pa ne smemo niti več 
obremenjevati, ker že sedaj zidovi 
pokajo. O novih prostorih za knji
žnico bi morali resno razmisliti vsi 
odgovorni v občini in čimprej najti 
ustrezno rešitev.

LMA STRIJMBLLJ

V kočevski knjižnici je dob  ̂
obiskan tudi oddelek 
no, kjer izposojajo 
plačno. Plačati 
snino (S din) 
zamudnino. (Foto: J. prime)

Največ denarja bo šlo za asfaltiranje cest

Nace Kamšek, predsednik KS 
Rudnik: „Ljudje na našem
območju vedo, kaj bomo delali 
v naslednjih petih letih, če bo
mo izglasovali samoprispevek. 
Razen tega samoprispevka pa 
bomo plačevali še izrednega in 
zbrali še dodatno okoli 3 40 .000  
din.“

Sklep nedavnega sestanka 
predstavnikov vseh krajevnih 
skupnosti (KS) iz ohčine 
Kočevje je: uvesti je treba 
samoprispevek, da bodo 
lahko krajevne skupnosti na
redile v petih letih skoraj 
vse, kar je za občane na nji
hovem območju najpotreb
nejše. Če samoprispevka ne 
bo, se bo urejanje teh zadev 
raztegnilo na 10 do 20 let.

Podeželski kraji so zelo 
zapuščeni, saj nimajo ne do
brih cest ne mnogih drugih 
potrebnih stvari. Največ 
oziroma veliko večino samo
prispevka bodo prispevali za
posleni v Kočevju, se pravi 
prebivalci KS Kočevje in KS 
v okolici mesta. Vendar bo

samoprispevek solidarno raz
deljen vsem krajevnim skup
nostim. Doslej je namreč po
deželje prispevalo za razvoj 
mesta, zdaj pa mu bo mesto 
vračalo svoj dolg.

Pravična je tudi odloči
tev, naj bi kmete oprostili 
plačevanja samoprispevka, 
saj so ostali na kmetijah v 
glavnem ostareli ljudje, mla
dina pa je odšla za kruhom v 
mesta. Sicer pa se je izkaza
lo, da bi od kmetijstva zbrali 
le oko li-50.000 din, kar je 
zelo malo v primerjavi s 
14,500.000 din, kolikor bo 
predvidoma zbranega samo
prispevka v petih letih.

J. PRIMC

Rudnik: občani sprejeli načrt del

Nace Kamšek, predsednik KS Ko- 
čevje-Rudnik:

„Prepričan sem, da bodo naši 
občani na referendumu vsi glasovali 
za samoprispevek. Smo namreč že 
imeli zbore občanov, na katerih smo 
sprejeli delovni načrt na območju 
naše KS. Prvotni načrt pa smo neko
liko spremenili. Najprej smo ga 
znižali na 1,895.000 din, kolikor 
bomo dobili iz zbranega samopri
spevka in drugih virov; nato pa smo' 
sklenili, da bomo še dodatno sami 
zbrali okoli 340.000 din in tako ure
dili skoraj vse, kar je nujno po
trebno.”

„Največ denarja bomo porabili za 
asfaltiranje cest, in sicer 2,101.810 
din. Na območju Rudnika bo asfal
tiranih 760 m cest, Salke vasi 895 
m, Željn 891 m, Klinje vasi 982 m, 
Cvišlerjev 1.046 m in Oneka 600 m. 
Razen tega bomo urejali še družbe
ne domove v Šalki vasi, Željnah in 
Klinji vasi, obnovili in napeljali del 
krožnega vodovoda Remih -  Jerič 
(360 m) in urejali kanalizacijo (Ru
dnik, Šalka vas).

Ta dela bodo opravljena v obdol 
ju 1974 do 1979 le v primeru, če b 
referendum o samoprispevku uspe 
se pravi, če bo večina občanov 
vsej občini glasovala zanj. Ce ref< 
rendum ne bi uspel, pa ta dela n 
bodo opravljena niti v 10 do 15 1< 
tih.“

Koprivnik: 
nekaj še sam

Za vse ne bo denarja

Anton Žagar, predsednik va 
skupnosti Koprivnik: „Iz zbrane] 
samoprispevka bomo dobili 185.0' 
din. a tem denarjem in denarjem 
morebitnih drugih virov bomo asf) 
tirali še 300 m ceste (priključka pl 
pokopališču in nad kapelico), obn 
vili gasilski dom, obzidje okoli 
kopališča, mrliško vežico in ured 
vaško kanalizacijo. V gasilske: 
domu bo orodjišče in soba za mlai 
no, kjer bodo mladi igrali nami 
tenis, šah in drugo. Za mar\jše ot: 
ke bi morali pri šoli urediti igriš« 
mladina pa hoče še igrišče za k 
šarko.“



JAVNA SKLADIŠČA LJUBLJANA,  
TOZD Novo mesto,

objavljajo prosto 
delovno mesto

GASILCA -  ČUVAJA.

Pogoji: gasilec z opravljenim strokovnim izpitom, starejši od 
20 let.
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

„LABOD" tovarna perila 

Novo mesto
razpisuje

LICITACIJO

za prodajo OSEBNEGA AVTOMOBILA TIP OPEL CARA- 
VAN, leto izdelave 1973, prevoženih 26 .400  kilometrov, 
malo karamboliran, ki bo dne 4. marca 1974  ob 10 uri v 

prostorih tovarne v Novem mestu. Cesta Herojev 29. 
Interesenti si lahko vozilo ogledajo vsak dan od 8.-11. ure. 
Pravico do udeležbe na licitaciji imajo vse pravne in fizične  

osebe.
Izklicna cena je 65 .000  din.

Trgovsko podjetje Sevnica

razpisuje 

JAVNO LICITACIJO 
za prodajo rabljenega

DOSTAVNEGA AVTA  
„T A U N U S-T R A N Z IT ", nosilnost 1 ,250 t.
Avto je v voznem stanju. Izklicna cena je 5 .000  din.

Licitacija bo v ponedeljek, 4. marca 1974, ob 9. uri za druž
beni sektor, za ostale pa od 10. ure dalje. Dražba bo na 
dvorišču podjetja v Sevnici, Glavni trg 25. Pred začetkom  

licitacije morajo interesenti položiti varščino v višini 10 % od  

izklicne cene pri blagajni podjetja.

IZVRŠILNI ODBOR  
LJUBLJANSKE BANKE 

PODRUŽNICA KOČEVJE
{' ' & \ o*

Z namenom, da se pospeši stanovanjska graditev, objavlja 
Izvršilni odbor Ljubljanske banke, podružnica Kočevje, za 
območje občine Kočevje in Ribnica

RAZPIS
dodatnih posojil za dograditev stanovanjskih hiš, ki so v 

zaključni fazi.

Razpisna vsota znaša 1 .500 .000 .— din

Izvršilni odbor Ljubljanske banke, podružnica Kočevje, bo  

dajal dodatna posojila po tem razpisu le za tiste stanovanjske 
hiše, ki so v zaključni fazi gradnje in zanje niso zagotovljena 

sredstva za dokončanje. Posojilo bo odobreno le v tistih pri
merih, kjer bo stanovanjska hiša sposobna za vselitev najka
sneje do 31. 12. 1974.
Dodatno posojilo lahko dobijo občani, ki so že dobili poso
jilo na podlagi:
— namenske vezave sredstev v podružnici; 

namenskega varčevanja v dinarjih ali tuji valuti; 
namenske vezave tuje valute;

~~ združeno varčevanje za posojilo občanu.

Občani lahko dobijo posojilo za dograditev stanovanjske 
hiše, ki je v zaključni fazi, do zneska 4 0 .0 0 0 .— din, obrestna 

niera je 4 % na leto; posojilo mora posojilojemalec vrniti 
najkasneje v 6 letih.

V prošnji za odobritev dodatnega posojila mora prosilec

navesti:

~~ sedanjo vrednost izvršenih del, ki jih je prosilec že opravil 

in plačal;

— vrednost še neizvršenih del in način pokrivanja pri

manjkljaja sredstev;

*“ znesek že odobrenih posojil, razčlenjeno po posoji

lodajalcih, z roki vračila in obrestno mero;

"  predračun del in materiala, za katerega namerava porabiti 

dodatno posojilo;
znesek zaprošenega dodatnega posojila z navedbo roka, v 

katerem ga želi poplačati;

~~ Potrdilo o višini mesečnih osebnih dohodkov in obve

znosti, s katerimi so osebni dohodki obremenjeni za pro

nica in člane družine, ki žive v skupnem gospodinjstvu, 

enakih pogojih imajo prednost pri odobravanju posojil 
°bčani z nižjimi poprečnimi mesečnimi osebnimi dohodki 
r’a ^lana družine.

®sničnost prosilčevih navedb bo ugotavljala komisija 
*Vr$ilnega odbora Ljubljanske banke, podružnica Kočevje. 
a*pis traja do 15. 3. 1974. Ponudbe na razpis, dospele po 

ern datumu, ne bodo upoštevane.
Izvršilni odbor Ljubljanske banke, 

podružnica Kočevje

SPREMEMBE VOZNIH REDOV
Obveščamo cenjene potnike, da bodo s 1. 3. 1974 stopile v 
veljavo spremembe voznih redov na teh avtobusnih linijah:

NOVO MESTO -  LJUBLJANA 
Odh. Novo mesto ob 5 ,30
Odh. Trebnje ob 5 ,55
Prih. Ljubljana ob 6 ,45
OPOMBA: Abtobus po zgoraj navedenem voznem redu bo 
vozil namesto sedanjega voznega reda na isti liniji z odho
dom ob 5 ,45 uri iz Novega mesta. Samo ob delavnikih.

VINICA -  METLIKA -  NOVO MESTO 
Odh. 7 ,00 Vinica prih. 9 .09
Odh. 7,30 Črnomelj odh. 8,39
Odh. 8 ,00  Metlika odh. 8 ,09
Prih. 8 ,53  Novo mesto odh. 7 ,15
OPOMBA: Avtobus vozi ob delavnikih.

SENOVO -  KRŠKO -  RAKA -  NOVO MESTO 
Odh. 10.15 Senovo prih. 16.40
Odh. 10 ,40 Krško odh. 16,15
Odh. 11,05 Raka odh. 15 ,45
Prih. 11,45 Novo mesto odh. 15,05
OPOMBA — Avtobus vozi samo ob nedeljah in praznikih.

ŠENTJANŽ -  TREBNJE -  VEL. LOKA -  IVANČNA  

GORICA -  LJUBLJANA
Avtobus na tej liniji bo imel postanek še v Biču in Gro
supljem, jji sicer: Bič odh. za Ljubljano ob 6 ,12 in 15,57 za 
Trebnje 11,03 in 19,03, Grosuplje odh. za Ljubljano ob  

6,50.

Inštalacijsko podjetje 

NOVOMONTAŽA, Novo mesto

RAZPISUJE 

javno licitacijo za odprodajo osnovnih sredstev:

1 . , , KURIR" IMV — 1500 s podaljšano kabino s tremi osmi, 
tehnično pregledan in v voznem stanju, neregistriran, 
letnik 1969

2. IMV — 1000 „KURIR", letnik 1966, tehnično nepregle
dan in neregistriran.

Izklicna cena pod 1 
Izklicna cena pod 2

znaša 15 .000 ,00  
znaša 6 .000 ,00

Licitacija bo dne 4. marca 1974 ob 8. uri za družbeni sektor, 
za zasebni sektor pa od 11. ure dalje na upravi podjetja, 
Adamičeva 2, Novo mesto.
Interesenti morajo pred pričetkom licitacije položiti 10-odst. 
polog od izklicne cene.
Vse informacije dobite na tel. št. 21-872.

POZIV
OBČANOM

Obveščamo vse prebivalce občine, da so dolžni po zakonu o 

registru stalnega prebivalstva (uradni list SRS št. 3 6 /5 6 )  v 
roku osmih dni prijaviti vsako spremembo stalnega prebivali
šča pristojni matični službi skupščine občine Črnomelj.
Vse prebivalce občine Črnomelj, ki spremembe stalnega 

bivališča niso prijavili, pozivamo, da to storijo takoj oz. naj
kasneje do 10. marca 1974.
Opustitev prijavljanja spremembe stalnega prebivališča se šte
je za prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo, na kar pose
bej opozarjamo.

Iz pisarne odseka za 
notranje zadeve

V Novem mestu ali neposredni okolici kupimo

ENOSTANOVANJSKO ALI VRSTNO HIŠICO, TAKOJ 
VSELJIVO

Ponudbe pod „dobro plačilo" pošljite na oglasni oddelek 

DL.

IZŠEL JE

KRIŽANKE.
ZABAVA,
UGANKE,
NAGRADE!

UGANKARSKI PAVLIHA 
MOŽGANE PREPIHA!

PROSTA DELOVNA MESTA!
Organizacija združenega dela Avtopromet,  
gostinstvo in turizem

Novo mesto — Straža

TOZD Tovorni promet 
TOZD Avtobusni promet 
TOZD Gostinstvo

Na temelju določila čl. 56 samoupravnega sporazuma o 
združitvi v delovno organizacijo 

#

OBJAVLJAJO 
naslednja prosta delovna mesta:

1. VOZNIKOV TOVORNIH VOZIL
2. VOZNIKOV AVTOBUSOV
3. NATAKARJEV
4. KUHARJEV
5. SNAŽILKE
6. AVTOMEHANIKOV

20
10
10
10

1
5

Pogoji:
Pod tč .  1) voznik „C, E" kategorije z odsluženim vojaškim 
rokom, ki uspešno opravi preizkus znanja in zdravniški pre
gled
Pod tč .  2) voznik „D" kategorije z odsluženim vojaškim 
rokom, ki uspešno opravi preizkus znanja in zdravniški pre
gled
Pod tč. 3) in 4) KV natakar oziroma kuhar z odsluženim  
vojaškim rokom.
Pod tč .  6) VKV ali KV avtomehanik s prakso in odsluženim  
vojaškim rokom.

Za vsa navedena prosta delovna mesta je poskusni rok 2 
meseca.
Pismene ponudbe je poslati v splošni sektor podjetja.
Za poklic natakar bo podjetje predvidoma razpolagalo z ne
kaj samskimi stanovanji na LOKI.
Rok do zasedbe delovnih mest.

Odbor za medsebojna 

delovna razmerja

„SLOVENIJALES—STIL LES"
Tovarna stilnega pohištva in 
notranje opreme

SEVNICA OBJAVLJA

prosto delovno mesto

KURJAČA

Pogoji: KV kurjač za kurjenje visokotlačnih ali nizkotlačnih  
kotlov z najmanj 3 leti delovnih izkušenj.
Kandidati naj svoje vloge pošljejo na naslov podjetja v roku 
10 dni po objavi.

OBVESTILO
„Svet za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve pri

Skupščini občine Kočevje

daje na 

JAVNO RAZGRNITEV  
zazidalni načrt „OB TESARSKI ULICI" 

in zazidalni načrt „PRI UNIONU"

Oba zazidalna načrta bosta razgrnjena od 28. februarja do 1. 
aprila 1974  v prostorih občinske skupščine Kočevje, I. nad
stropje in v prostorih Krajevne skupnosti Kočevje — mesto, 
Trg zbora odposlancev št. 47.

Vabimo vse občane in delovne organizacije v občini Koče
vje, da dajo na razgrnjena zazidalna načrta svoje pripombe 
do 1. aprila 1974.

PREDSEDNIK  
sveta za urbanizem, gradbene 

in komunalne zadeve SO Kočevje 

DEVJAK ing. Oto, l.r.

PROSTA DELOVNA MESTA!

A(jMMp

Gradbeno industrijsko podjetje „Gradis" Ljubljana, Kory- 
tkova 2, vabi v svoj TOZD ob morju

GRADBENE STROKOVNJAKE (INŽENIRJE, TEHNIKE, 
ZIDARJE, TESARJE).

Ponudbe sprejema „Gradis" -  TOZD Koper, 10 dni po obja
vi prostih delovnih mest.
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T E 0E N SK 6 i e d SS
Četrtek, 28. februarja -  Gabrijel 
Petek, 1. marca -  Albin 
Sobota, 2. marca -  Milena 
Nedelja, 3. marca -  Janja 
Ponedeljek 4. marca -  Kazimir 
Torek, 5. marca -  Janez 
Sreda, 6. marca -  Danica 
Četrtek, 7. marca -  Felicita

smol
BREŽICE: 1. in 2. 3. ameriški 

barvni Film „Drakula". 3. in 4. 3. 
angleški barvni Film „Obroč za dvoj
nega agenta14. 5. in 6. 3. „Kockar in 
vlačuga'4.

ČRNOMELJ: 1. 3. ameriško itali
janski barvni film „Nekaj se plazi v 
mraku44. 3. 3. ameriški barvni Film 
„Most pri Remagenu44. 6. 3. angleški

l l M l
S L U Ž B O  D O B I

ZAPOSLIM dva delavca v teracer- 
stvu. Prednost imata izučena ali 
priučena. Delo je sezonsko, zava
rovanje stalno. Jože Kic, Škocjan 
19.

ZAPOSLIM vajenca in delavca za 
previjanje in popravilo elektro
motorjev in rotacijskih strojev. 
Elektromehanika DROLE, Prešer
nova 30, Ljubljana, telefon 
310-119.

SPREJMEM veščo upokojeno« ku
harico. Francka Novak, planinski 
dom Govejek, telefon 71-429, 
61215 Medvode.

NATAKARICO, lahko priučeno, za 
bife, sprejmemo takoj. Nedelje in 
prazniki prosti. Hrana in stanova
nje v hiši. Malnerič, Kajuhova 18, 
Ljubljana.

S T A N O V A N J A

NA STANOVANJE sprejmem po
šteno dekle. Ela Zefran, Gotna 
vas 19, Novo mesto.

ODDAM sobo s kopalnico moške
mu. Naslov v upravi lista 
(461/74).

TAKOJ potrebujem opremljeno ali 
neopremljeno sobo v bližini IMV 
ali Novoteksa. Zvonko Stubljar, 
Pod smreko 15, Črnomelj.

SPREJMEM študentko kot sosta
novalko v opremljeno sobo. 
Naslov v upravi lista (469/74).

ODDAM opremljeno sobo dvema 
moškima. Žabja vas 43, Novo 
mesto.

ZAKONCA brez otrok iščeta sobo 
in kuhinjo s 1. majem v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Ponudbe 
pod „NUJNO44

ODDAM sobo s posebnim vhodom. 
Naslov v upravi lista (531/74)

ODDAM opremljeno sobo. Pogoj 
predplačilo vsaj za 6 mesccev. 
Jože Pucelj, Drejčetova pot 23, 
Novo mesto.

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM avto Zastava 750, letnik 
1965, generalno popravljen, za 
4.000,00 din, malo rabljeno avto
mobilsko prikolico in jazz trubo. 
Anton Šuštarič, Prilozje 6, Gra
dac v Beli krajini.

PRODAM AMI 6, letnik 1968. Jože 
Klobučar, Zagrebška 7, Novo 
mesto.

PRODAM KATRCO, prevoženih 
54.000 km. Jerman, Volčičcvo 
naselje 66.

PO DELIH prodam AMI 8. Ivan 
Rauh, Rožni dol 11, Semič.

UGODNO PRODAM zastavo 750, 
letnik 1966. Informacije na tele
fon 21-559 od 7. do 18. ure. Slav
ko Andrejčič, Gor. Težka voda 3, 
68322 Stopiče.

PRODAM FIAT 124, letnik 1970. 
Informacije dobite po telefonu 
21-287.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik
1968. Janez Jalovec, Lobetova 
10, Novo mesto.

PRODAM dobro ohranjen traktor 
Zctor 25 po zelo ugodni ceni. 
Andrej Drobež, Gomila 2 pri 
Šentjerneju.

PRODAM enoosni traktor Agria 15 
KM z nekaj priključki, osebni 
DKW kombi, generalno poprav
ljen in moped na tri prestave. 
Stanko Hosta, Sela 16, Šentjer
nej.

PRODAM škodo 1000 MB. letnik
1969. Informacije pri Urek, 
Krško, Na Resi 1, od 17. ure 
naprej.

PRODAM kombi 750 T, neregistri
ran, letnik 1970. Naslov v upravi 
lista (511/74).

UGODNO prodam Opel Olimpijo 
(Karavan), letnik 1962. Ogled 
vsak dan od 15. ure dalje. Zvone 
Hočevar, Krmelj 103.

barvni film „Kri iz Sarkofaga44.
KOSTANJEVICA: 3. 3. angleški 

barvni Film „Maščevanje H. 
Goulder44.

KRŠKO: 2. in 3. 3. ameriški 
barvni film „Billy Kid44. 6. 3. fran
coski barvni film „Krik v temi44.

METLIKA: Od 1. do 3. 3. ameri
ški barvni film „Jeremiah Johnson44. 
Od 1. do 3. 3. ameriški film „Tarzan 
in žena leopard44. 6. in 7. 3. ameriški 

* barvni film „Zaobljubljeni44.
NOVO MESTO: Od 1. do 4. 3. 

ameriški barvni film „Mladi mašče
valec -  Jory44. 3. 3. ameriški film 
„Podvigi slavnega mornarja Popaja44. 
Od 5. do 7. 3. švedski Film „Sra
mota44.

RIBNICA: 2. in 3. 3. italijanski 
barvni film „Jaz sem Santana, tvoja 
smrt44.

ŠENTJERNEJ: 2. in 3. 3. „Buch 
Kasidy in Kid44.

TREBNJE: 2. in 3. 3. ameriški 
barvni vojni Film „Eskadrila smrti44

O S
PRODAM ŠKODO 1000 MB, letnik 

1968, dobro ohranjeno po ugodni 
ceni. Franc Penca, Mokro polje 1, 
Šentjernej.

PRODAM FIAT 750. Spiler, Adami
čeva 6, Novo mesto.

UGODNO PRODAM fiat 750, 
letnik 1968. Naslov v upravi lista 
(529/74).

P R O D A M

ZARADI SELITVE prodam zelo 
poceni sobno pohištvo, električni 
štedilnik in druge posamezne 
stvari. Jožica Sumiga, Jerebova 
16, Novo mesto.

ZARADI pomanjkanja prostora pro
dam malo rabljen kombiniran šte
dilnik Gorenje PHA s programsko 
uro. Ivan Robek, Škocjan 54.

PRODAM harmonij, dobro ohranje
ne glasilke in tipke. Janez Jer
man, Gor. Stara vas 6, Šentjernej.

PRODAM dobro ohranjeno spal
nico. Kristanova 25. Novo mesto.

PRODAM 2.000 do 3.000 kg sena. 
Marija Lavrič, Sela 15, Dol. 
Toplice.

PRODAM malo rabljeno kosilnico 
Alpina v Stari vasi 31 pri Škocja
nu.

PRODAM kombinirano omaro. 
Naslov v upravi lista (481/74).

PRODAM elektromotor 5,5 KM. 
Franc Jančar, Ccšča vas 25, Novo 
mesto.

PRODAM štiri gostinske mize, stole 
in omarico, v dobrem stanju. 
Naslov v upravi lista (492/74).

PRODAM globok otroški voziček. 
Kleindinst, Valantičeva 1, Novo 
mesto.

BETONSKO ŽELEZO 8 in 10 mm, 
po dvoje oken 60 x 60 in 80 x 60 
cm, nekaj opeke, vse nerabljeno, 
prodam. Vrbinc, Gotna vas 28, 
Novo mesto.

PRODAM več popolnoma novih de- 
setsatmh AZ čebelnih panjev. 
Nace Starc, Hrovača 2, 61310 
Ribnica.

PRODAM skoraj novo frezo za ko
silnico Moty Verke. Rezika Kos, 
Silovec 7, Sromlje.

NUJNO prodam ohranjeno spalnico. 
Ogled vsak dan od 16. ure. Zo- 
barič, Mestne njive 7, Novo 
mesto.

POCENI prodam malo rabljeno 
dnevno sobo z dvema kavčema. 
Interesenti naj se javijo pri Voji 
Siljanovskog, Zagrebška 18, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM betonsko že
lezo 10, 14 in 16 mm in notranja 
vrata Jelovica. Ponudbe pod 
„DOSTAVIM NA DOM44

PRODAM rabljen pisalni stroj. 
Majda Makšc, Dolenjski list. Novo 
mesto.

ZARADI selitve prodam 5-delno 
sobno omaro, kuhinjske elemen
te, električni štedilnik in peč na 
gorilno olje. Herma Vukoslavo- 
vič, Jerebova 8 a, Novo mesto.

PRODAM nov dvostranski pletilni 
stroj Singer. Naslov v upravi lista 
(516/74).

PRODAM dnevno sobo. Ogled 
možen vsak dan od 16. ure dalje. 
Ivan Bučar, Rozmanova 28 (ob 
Cankarjevi ulici) Krško.

PRODAM starejšo zgradbo, 
primarno za vikend, med Mokro
nogom in Šmarješkimi Toplicami. 
Naslov v upravi lista (528/74).

PRODAM nov stroj za izdelovanje 
blokov, elementov za ograje m 
vrtne plošče. Garancija 6 mese
cev. Bojan Porenta, Breg ob Savi 
53, Kranj.

PO ZELO NIZKI ceni prodam 
dnevno sobo. Jakob Furlan, Kri
stanova 28, Novo mesto, telefon 
22-524.

PRODAM vprežni obračalni nemški 
plug, dobro ohranjen. Jože 
Kambič, Vižmarska pot 42, Lju- 
bljana-Scntvid.

UGODNO prodam ohranjen elek
trični štedilnik in plinsko peč z 
jeklenko. Kristanova 36, Novo 
mesto.

K U P I M

KUPIM električni ali ročni stroj za 
izdelavo strešne cementne opeke 
s kalupom in vsemi priključki. 
Mita Nedič, 56226 Dalj.

UUODNO PRODAM zazidljivo 
parcelo (10 arov in 65 kvad. 
metrov) med Brestanico in Seno- 
vim. Jakob Gregorovič, Brestani
ca 34, Na Gradu.

ZELO UGODNO PRODAM enodru
žinsko novograjeno hišo v Ko- 
čeyju-Trata. Lepa in privlačna 
lega. V pritličju možnost otvo
ritve gostilne ali trgovine. Intere
senti naj se javijo na naslov: Janez 
Andlovič, Kočevje, Roška 3.

PRODAM 12 arov vinograda z zida
nico v Grčevju v bližini Starega 
grada. Interesenti naj se oglasijo 
pismeno ali osebno na naslov: 
Martin Uhemik, Otočec 30, Oto
čec ob Krki, ali po telefonu (068) 
22-281.

PRODAM gozd v bližini Otočca. 
Naslov v upravi lista (486/74).

PRODAM vseljivo osamelo domači
jo, vinograd z zidanico, njive in 
gozd (2,5 ha), vse na zelo lepem 
kraju pri Dolenjskih Toplicah, 
skupaj ali posamezno. Udovič, 
Cegelnica 22, Novo mesto.

PRODAM njivi na Strekljevcu (963 
kvad. metrov in 100 kvad. me
trov) najboljšemu ponudniku. 
Lahko je tudi stavbna parcela. In
formacije dobite pri Ani Tratnik, 
Kal 16, 68333 Semič.

PRODAM stanovanjsko hišo z 
vrtom v Gornji Straži. Naslov v 
upravi lista (506/74).

UGODNO PRODAM vinograd z vi
kendom med Debencem in Mal- 
kovcem. Primerno tudi za 
zdomce. Janez Kolenc, Beli grič 
15, 68230 Mokronog.

PRODAM vinograd z zidanico na 
Ljubnu. Danica Jakše, Ob Težki 
vodi 17 a. Novo mesto.

PRODAM posestvo v izmeri 7 ha s 
hišo in gospodarskim poslopjem 
(vodovod, elektrika) na lepem 
kraju (ravnina) ob cesti tri km od 
Rake. Pišite na naslov: Marija 
Fuks, Pijavice, 68295 Tržišče ali 
na naslov: Alojzija Debeljak,
Vrbnje 18,64240 Radovljica.

R A Z N O

ISCEM DEKLE, ki bi hotelo stano
vati pri 60-letni ženi v Predolah 
pri Grosupljem. Imela bi brez
plačno sobo in zagotovljeno 
službo v tovarni Motvoz-platno v 
Grosupljem z ugodnimi avto
busnimi zvezami. Hrana po dogo
voru. Naslov v upravi lista 
(463/74).

VDOVEC, 37 let, srednje velik, s 
prihranki,.želi spoznati dekle ali 
vdovo do 35 let, najraje s 
kmetijo. Ponudbe pod „NE BODI 
SAMA44.

POROČNI PRSTANI! -  Poroka -  
Spomin nanjo naj bo lep in 
trajen! Zato izberite sodoben po
ročni prstan pri zlatarju v Ljublja
ni, Gosposka 5 (poleg univerze). 
-  Z izrezkom tega oglasa dobite 
10 odst. popusta!

IZGUBLJENO ročno uro (skomin) 
med Novim mestom in Šentjer
nejem, prosim vrnite proti nagra
di Francu Sinkotu, Gor. 
Brezovica, Šentjernej.

ZAMENJAM pralni stroj Gorenje na 
deset programov za razne kmečke 
pridelke. Naslov v upravi lista
(530/74).

sfjiA i m  t a
Ob prerani in boleči i/gubi naše 

drage žene, mame, stare mame in 
babice

MARIJE SILA, 
roj. Gričar

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih 
dneh pomagali, jo zasuli s cvetjem in 
venci, nam i/.rekli sožalje, z nami so- 
čustvovali in pokojnico v tako veli
kem številu spremili na njeno zadnjo 
pot. Hvala zdravniku dr. Leopoldu 
Levstiku /.a pomoč v času njene bo
lezni. župniku za pogrebni obred in 
govorniku za poslovilne besede ob 
odprtem grobu. Za izkazano pozor
nost se zahvaljujemo tudi podjetjem 
Metalni in 1 isci Krmelj ter Gorenj
skim oblačilom, Iskri Kranj in DU 
Tržišče za spremstvo s praporom. 
Posebno zahvalo sino dolžni za vso 
pomoč g. Kohalovi, Spcličcvim in 
Vidmarjevim. Hvaležni smo vsem in 
vsakemu, ki je kakorkoli počastil 
spomin naši' dobre mame.

Zalujuči: mož Albin, hčerka 
Milka, Mici, Majda, Silva, sinova 
Jože in Ciril z družinami in dru
go sorodstvo

Ob boleči izgubi moža, očeta, 
brata, sina, starega očeta in strica

FRANCETA MIHALIČA
iz Podhoste

se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem, sosedom in znancem, ki so 
sočustvovali z nami, nam izrekli so
žalje, darovali pokojniku vence in 
cvetje ter ga spremili na njegovi 
zadnji poti. Posebno sc zahvaljuje
mo župniku iz Dol. Toplic za oprav
ljeni obred. Prisrčna hvala vsem čla
nom kolektiva Gorjanci-Straža, KZ 
Novo mesto, Labodu, Novoteksu ter 
Gozdnemu gospodarstvu Straža. 
Vsem še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: žena, sinovi, hčere, 
mama, sestre, bratje in drugo 
sorodstvo

Po dolgotrajni bolezni nas je v 86. 
letu starosti za vedno zapustila naša 
draga mama, babica, prababica in te
ta

MARIJA DAROVEC, 
roj. MEDIC 

iz Dolenjskih Toplic

Iskreno se zahvaljujemo vsem prija
teljem, znancem in sorodnikom, ki 
so sočustvovali z nami, nam izrekli 
sožalje, darovali pokojnici cvetje in 
vence ter jo spremili na njeni zadnji 
pot i. Posebno zahvalo smo dolžni 
sosedoma DPrahovi in Vrbinčevi za 
njune večkratne obiske v času bo
lezni ter za vso pomoč v najtežjih 
trenutkih. Zahvaljujemo se tudi žup
niku za lepo opravljeni obred.

Žalujoči: hčerka Tončka in 
sin Mirko z družinama ter dru
go sorodstvo

Ob tragični smrti moža, očeta, 
sina m brata

JANEZA BREGARJA
iz Mihovega pri 

Šentjerneju

izrekamo toplo zahvalo vsem, ki so 
nam stali ob strani v nesreči. 
Posebno zahvalo izrekamo vsem do
brim sosedom in vaščanom, tovarni 
zdravil Krke iz Novega mesta za da
rovano cvetje in izrečeno sožalje. 
Župniku lepa hvala za opravljeni 
obred. Vsem skupaj še enkrat pri
srčna hvala.

Žalujoča žena s sinčkom in 
hčerkico, mama, sestre z druži
nami, brat in drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, dedka m brata

ALOJZA CUZIJA
iz Brezovega pri Studencu

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
ga spremili na njegovi zadnji poti, 
darovali vence in cvetje. Predvsem se 
zahvaljujemo sovaščanom in so
rodnikom, ki so nam stali ob strani 
in nudili pomoč ob urah žalosti. 
Zahvaljujemo se tudi studenškemu 
župniku za lepi govor in opravljeni 
pogrebni obred.

Žalujoči: žena Ana, sinova 
France in Lojze, setre Lojzka in 
Ana ter drugo sorodstvo

V 80. letu starosti nas je za vedno 
zapustila naša draga mama. stara 
mama, sestra in teta

MARIJA RABZELJ, 
roj. POR LE 

iz Luterškega sela

Iskreno se zahvaljujemo vsem sose
dom, prijateljem m znancem, ki so 
nam kakorkoli pomagali, nam ustno 
ali pismeno izrazili sožalje, podarili 
vence in cvetje ter pokojnico v tako 
velikem številu spremili k zadnjemu 
počitku. Lepa hvala sodelavcem in 
kolektivom GG, Tovarni zdravil 
Krka, IMV in župniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: sinovi Ludvik,
Ivan, Vinko ter hčerka Kristina 
z družinami

Ob tragični in boleči izgubi moje
ga dragega moža, očeta, starega 
očeta, brata in strica

JOŽETA MIRTIČA
iz Sel pri Zajčjem vrhu

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, sosedom in 
vaščanom za podarjeno cvetje in 
vence ter vso pomoč. Posebno se 
zahvaljujemo Industriji obutve in 
Vodovodu iz Novega mesta. ZB 
Dolž in Stopiče. Se enkrat iskrena 
hvala vsem, ki ste dragega pokojnika 
spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ana, sin Jože, 
hčerke Jožica, Anica in 
Francka z družinami ter drugo 
sorodstvo

Z A H V A L A

Ob prerani izgubi naše drage mame, žene in 
stare mame

JULKE PUGELJ
iz Drganjih sel

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so jo obiskali, ji prinesli cvetje 
in jo spremili na njeni zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo zdrav
nikom in strežnemu osebju internega oddelka bolnice Novo 
mesto in onkološkega inštituta Ljubljana za trud in nego, župniku 
za opravljeni obred, gospodični Reziki Kulovec za ganljive 
besede, ki jih je izrekla ob odprtem grobu, pevskemu društvu 
Straža ter Tinetu Cemiču, Hrovatovim, Mimi Pureber, Mimi 
Avsenik in Karolini Mrvič, ki so nam pomagali v najtežjih tre
nutkih.

Žalujoči: mož Johan, hčerka Cvetka z družino, sin 
Ivan z ženo, hčerka Ljubica z možem in hčerka Martinka.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, sina in brata

ALOJZA PRAZNIKA
iz Novega mesta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom, ki 
ste z nami sočustvovali, izrekli sožalje in podarili vence, cvetje ter 
pokojnika spremili na njegovi zadnji poti. Najlepše se zahvaljuje
mo kolektivom Labod, Gorjanci, Rog, SVP, Industriji obutve. 
Posebno hvala tudi govorniku tov. direktorju Petanu, pevcem, 
godbi in župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Milka, sinčka Marko in Tomažek, 
mama, brata Nace in Jože z družinama, družina Zaletelj 
in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi ljubljene žene, mame in stare mame

IDE DULAR
roj. Zajc, iz Gor. Straže

se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, znancem in prijateljem, 
ki so nam izrekli sožalje, darovali številne vence in spremili pokoj
nico na njeni zadnji poti, ter govornicam za iskrene poslovilne 
besede. Zahvaljujemo se tudi zdravnikom in strežnemu osebju 
internega oddelka bolnišnice Novo mesto, ki so pokojnici lajtalt 
bolečine. Občinski konferenci SZDL, kolektivu občinske 
skupščine Novo mesto, delavcem NOVOLESA, kolektivu 
osnovne šole „Danila Kumer44 iz Bežigrada in vsem drugim, ki so 
nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani.

Žalujoči: mož Alojz, sinova Primož in Uroš in hčerka 
Milenka

Z A H V A L A
Ob smrti dragega in nepozabnega ata, starega ata, pradeda in i 

strica

IVANA PUREBRA i
iz Žabje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom in sosedom, znancem in 
prijateljem, ki so nam izrazili sožalje, darovali številne vence in 
cvetje, nam izrekli tolažilne besede in tako številno spremili po
kojnika na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala dr. Vodniku za 
ves trud in nego našega dragega očeta. Najprisrčnejša zahvala tudi 
obč. odboru ZZB NOV Novo mesto in ZZB Kandija, Društvu 
upokojencev, pevskemu zboru Dušan Jereb, gasilski godbi in go
vorniku tov. Klopčarju za poslovilne besede.

Žalujoči: sinovi in hčere z družinami in drugo sorodstvo

DOLENJSKI UST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, l'lovo 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, Franc Stajdohar in Ivan Zivič

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Branko Podobnik, Jože Primc, 
Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan Zoran in 
Alfred Železnik. Fotoreporter Sandi Mikulan, oblikovalec priloge 
Peter Simič.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 3 din -  Letna naro
čnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59,50 din, plačljiva vnaprej 
Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM (oz-
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) — Devizni račun- 
52100-620-107-32002-009-8-9 ,

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določen« 
strani 62 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 90 din. Vsa* 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nadajjr.ja beseda 1,50 din. L* 
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 6 od 1. •• 
1974 - Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1 /i*. 
od 31. 1. 1973) sc za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 Naslov uredništva in uprave: 68001 NovO 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227
k i t ...t. _ l ... ...... t m., ii r<i A  'i m  o  i 11 it n  li n  I KtANenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek* 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list. Novo mesto Barvni filmi 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana
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TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO LJUBLJANA
i VSAK DAN: poričila ob 5.00, 
! 6.00, 7.00, 10.00, 12.00, 15.00,

18.00, 19.30 in ob 22.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00.

Če t r t e k , 28. f e b r u a r j a :
; 8.10 Glasbena matineja. 9.35 Iz 
Uglasbenih šol. 10.15 Po Talijinih 
poteh. 11.00 Poročila + Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Matko Lipovšek: Problematika 
pridelovanja sadik za pogozdovanje.

4 12.40 Igrajo pihalne godbe. 13.30 
I .Priporočajo vam . . .  14.10

Popoldne za mladi svet. 16.00 
„Vrtiljak11. 17.00 „Februar 74“ .
18.15 Popoldanski simfonični 
koncert. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Jožeta 
Kampiča. 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 22.15

1 Popevke in plesni ritmi.
PETEK, 1. MARCA: 8.10 Glasbe- 

.na matineja. 9.05 Glasbena šola za 
(nižjo stopnjo. 10.15 Z nami doma 
;in na poti. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Kmetijski nasveti. 12.40 
Po domače. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 16.00 „Vrti
ljak4*. 18.15 „Signali41. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute po 
domače. 20.00 Stop-pops 13. 21.15 
Oddaja o morju in pomorščakih.
22.15 Besede in zvoki iz logov do
mačih.

SOBOTA, 2. MARCA: 8.10 Glas- 
: ’.bena matineja. 9.05 Pionirski 
;: tednik. 10.15 Glasbeni drobiž od tu 
' ;in tam. 11.00 Poročila -  Turistični 

■napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti. 12.40 Cez

i .travnike in polja. 13.30 Priporočajo
/vam . . .  14.10 S pesmijo in besedo 
po Jugoslaviji. 16.00 „Vrtiljak41.
17.10 Kitara v ritmu. 18.15 Dobimo 
se ob isti uri. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute po domače.

► 20.00 Radijski radar. 22.20 Oddaja 
za naše izseljence.

NEDELJA, 3. MARCA: 8.07 
Radijska igra za otroke -  Miodraga 
Djurdjevič Težave z resnico. 9.05 Se 
pomnite, tovariši. . .  10.05 Srečanje 
v studiu 14. 11.00 Poročila -  Tu
ristični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.15 -  14.00 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo -  
vmes ob 11.50 Pogovor s poslušalci,
14.05 Humoreska tega tedna -  M. 
Faukner: Kako smo prišli čez.
15.10 -  17.15. Nedeljsko športno 
popoldne. 19.00 Lahko noč, otroci!
22.20 Zaplešite z nami.

PONEDELJEK, 4. MARCA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pisani svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Za vsakogar 
nekaj. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 

'>12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Milan 
»Žolnir: Jabolčni cvetožer in njegovo 
zatiranje. 12.40 S tujimi pihalnimi 
godbami. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44. 18.45 
Interna 469. 19.00 Lahko noč, 
Otroci! 19.15 Minute s triom Janeza 
jGoršiča. 20.00 Stereofonski operni 
koncert. 22.15 Za ljubitelje jazza.

» TOREK, 5. MARCA: 8.10 Glas
bena matineja. 10.15 Simfonični 
plesi na koncertnem odru. 11.00 

' Poročila -  Turistični napotki za 
-Inaše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
Nasveti -  dr. Janez Verbič: Zakaj 
imata seno in travna silaža pogosto 
^preveč vlaknine. 12.40 Z domačimi

ansambli. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Srečanje z glasbeniki.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak44. 17.10 Koncertni oder za 
domačina in gosta. 18.30 V torek 
na svidenje. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Silva Štingla. 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi — „Peli so 
jih mati moja44. 20.30 Radijska igra
-  Istvan Czurka: „Vsak trenutek 
ponuja čudež44. 22.15 Od popevke 
do popevke.

SREDA, 6. MARCA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni 
pogovori. 10.15 Urednikov dnevnik.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti -  Lojze Kastelic: Prvi 
odvzem cvetnega prahu. 12.40 Od 
vasi do vasi. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 „Vrti
ljak44. 17.45 Jezikovni pogovori -  
prof. dr. Jože Toporišič. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 Stereofonski 
koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Ljubljana. 22.15 S festivalov jazza.

ČETRTEK; 7. MARCA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Iz glasbenih 
šol -  Trbovlje. 10.15 Po Talijinih 
poteh. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  Pomen 
pravilne izbire sorte in časa setve za 
uspešno pridelovanje solate. 12.40 
Igrajo pihalne godbe. 14.10 Kaj vam 
glasba pripoveduje. 16.00 „Vrti
ljak44. 17.10 Popoldanski simfonični 
koncert. 18.15 S plesnim orkestrom 
RTV Ljubljana. 19.15 Minute z

ansamblom Bojana Adamiča. 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 22.15 Popevke in plesni 
ritmi.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 3. MARCA: 10,30 -  

Reklame, oglasi in obvestila -  10,45
-  Po domače -  11,00 -
Mednarodni dan žena -  
revolucionarni praznik -  simbol 
boja za socialno pravičnost in 
žensko enakopravnost (pred 8. 
marcem) -  11,25 -  Našim
mamicam za praznik (voščila otrok 
iz otroškega vrtca in predšolskega 
varstva) -  11.45 -  nedeljski
intervju -  11,55 — za vsakogar 
nekaj -  12.30 -  poročila -  12,45
-  čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev -  14,30 -  zaključek 
programa.

SREDA, 6. MARCA: -  16,00 -  
poročila -  16,10 -  reklame, oglasi 
in obvestila -  16,25 -  naše delovne 
organizacije čestitajo ob 8. marcu —

Dnevu žena -  17,10 -  kotiček za 
šoferje : Proti utrujenosti -  17,20 -  
disko klub brez imena -  17,55 -  
žalostne in vesele zgodbe iz naše 
vzgoje — 18,00 -  zaključek
programa 

SOBOTA, 9. MARCA: -  16,00 
Sobotni vrtiljak -  16,15 -  pet 
minut za . . .  -  16,20 -  EPP I. del
-  16,30 -  poročila -  16,35 EPP II. 
del -  16,45 -  mini anketa -  17,00
-  zaključek programa in napoved 
sporeda za nedeljo.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše dobre mame in stare mame

ANICE CVETKOVIČ
se lepo zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so jo spremili na zadnji poti, darovali cvetje in vence 
ter nam izrazili sožalje. Zahvaljujemo se zdravnikom in sestram 
brežiške interne klinike za njihov trud, da nam bi jo ohranili.

Zahvaljujemo se tovarišu Keneju za lepe besede pri slovesu od 
doma in tovarišu Cizeljnu za slovo ob grobu.

Žalujoči: hčerki Slavica in Edika 

Piršenbreg, Ljubljana, 8. februaija 1974

Z A H V A L A

Vsem, ki ste ob smrti našega ljubega ata, moža, brata, strica, 
starega ata in pradedka

ALOJZA PUNGERŠIČA
(posestnika)

na kakršenkoli način počastili njegov spomin, nam pomagali in 
sočustvovali z nami, se najtopleje zahvaljujemo.

Pungeršičevi 
Dol. Radulje, št. 20, 31. januarja 1974

RADIO BREŽICE
ČETRTEK -  28. FEBRUARJA:

16.00-16.15 -  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki,
16.15-17.00 -  Nove plošče RTB, 
Aktualnost tedna, Mala šola 
avtomobilizma, obvestila in
reklame, 17.00-18.00 -  glasbena 
odaja Izbrali ste sami.

SOBOTA -  2. MARCA:
16.00-16.30 -  Pol ure za pop 
glasbo, 16.30-17.30 -  Radijska 
univerza, Jugoton vam predstavlja, 
Drobne misli za lepši vsakdan, Med 
zabavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam, Za naše najmlajše, Iz naše 
glasbene šole, 17.30-18.00 -
Domače zabavne na valu 192 m

NEDELJA -  3. MARCA: 10.30
-  Domače zanimivosti, 
Predkongresna aktivnost brežiških 
komunistov, Za naše kmetovalce: 
inž. Jože Grubič-Kako gnojimo 
spomladi, in -  inž. Branko Premelč
-  Kako bomo rezali vinograde, 
Nedeljska reportaža z občinske 
pionirske konference v Cerkljah, 
obvestila, reklame in spored 
kinematografov, 12.00-15.30 -
občani čestitajo in pozdravljajo

TOREK -  5. MARCA:
16.00-16.15 -  Napoved programa 
in srečanje z Borom Gostišo,
16.15-16.50 -  Poročila, Kaj prinaša 
nova številka Dolenjskega lista, 
Novo v knjižnici, Tedenski športni 
komentar, 16.50-17.00 -  obvestila, 
reklame in filmski pregled,
17.00-17.30 Iz življenja v JLA

mmm
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Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Ida Nahtigal iz 
Gornjega Polja -  Miro, Jožefa Uhan 
iz Irče vasi -  Jožico, Marija Kapš iz 
Rožanca -  Franca, Marija Meso
jedec iz Koritnice -  Marijo, Marija 
Novak iz Ljubljane -  Andreja, Bran
ka Solomun iz Dunaja -  Natašo, 
Anica Košir iz Podgore -  Renato, 
Angelca Hlade iz Puščave -  Andre
jo, Olga Legan iz Žužemberka -  
Andreja, Marinka Bizjak iz Senovega
-  Sergejo, Mihaela Kobe iz Pristave
-  Slavka, Ivanka Bele iz Potovrha -  
deklico, Ivanka Fabjan iz Čadražev
-  dečka, Dragica Banič iz Gornjega 
Gradišča -  deklico, Jožefa Vrtačič 
iz Gornjega Maharovca -  dečka, 
Olga Jurca iz Hruševca -  dečka, 
Alojzija Frantar iz Kranja -Tlečka, 
Martina Krnc iz Žabje vasi -  dekli
co, Marija Bajuk iz Drašičev -  dekli
co, Ivanka Skrjanc iz Dobrniča -  
deklico in Stanka Vrviščar iz Metli
ke -  Andreja. -  Čestitamo!

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Sonja Jurman iz 
Gor. Pirošice-Bojano, Anoca Milno- 
vič iz Bregane-Jurico, Štefica Kralj 
iz Radakovega-dečka, Leposava 
Zagmeštar iz Novakov-deklico, Đur
đa Petrič iz Rakitja-Sandro, Bariča 
Fajt iz Bregane-dečka, Anastazija 
Koščica iz Samobora-deklico, Anica 
Glogovšek iz Zg. Obreža-Janeza, 
Danijela Meke iz Brežic-Joška, Kse
nija Pavlovič iz Bušeče vasi-dečka, 
Ljubica Žitkovič iz Kladja-deklico, 
Ljudmila Mirt iz Libne-dečka, Đur
đa Koletič iz Vel. Rakovice-deklico, 
Jožica Kostevc iz Pavlove vasi- 
deklico, Bariča Mihelič iz Vrbovca- 
Snježano, Amalija Vogrin iz Poni- 
kev-Jožico. — ČESTITAMO!

ČETRTEK, 28. FEBRUARJA: 
8!10 TV v šoli — 15.55 Madžarski 
TV dnevnik (Pohorje, Plešivec do 
16.15) (Bgd) -  17.35 A. Ingolič: 
Mladost na stopnicah -  barvna TV 
nadaljevanka (Lj) -  18.10 Obzornik 
(Lj) -  18.25 L. Bernstein vam pred
stavlja: Fantastične variacije (Lj) -
19.10 Mozaik (Lj) -  19.15 Po sle
deh napredka (Lj) -  19.40 Barvna 
•isanka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
Kam in kako na oddih (Lj) -  20.40
S. Zola: V kipečem loncu -  barvna 
jddaja (Lj) -  21.40 Tihi dolgi boj -  
Vlonitor (Lj) -  22.10 TV dnevnik 
[Lj) — 22.25 Rokomet Jugoslavija : 
Bolgarija -  barvni posnetek II. pol
časa iz Halleja (Lj).

PETEK, 1. MARCA: 8.10 TV v 
šoli -  17.35 Veseli tobogan: Mari
bor (Studenci) I. del (Lj) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 Jugoslovan
ska folklora -  Pust na Dravskem 
polju, barvna odd. (Lj) -  18.50 
Mozaik (Lj) -  18.55 Cesta in mi 
(Lj) -  19.05 Nalezljive bolezni (Lj)
-  19.25 TV kažipot (Lj) -  19.45 
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 Tedenski gospodarski komen
tar (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -  20.40 
UTVA -  sovjetski barvni film (Lj)
-  22.15 TV dnevnik (Lj) -  22.30 
Umetnost in človek -  barvna odda
ja (Lj).

SOBOTA, 2. MARCA: 9.30 TV v 
šoli (Bgd) -  14.45 Nogomet Prole- 
tar : Partizan -  prenos (do 16.30) 
(Bgd) -  17.30 Jugoslovanska folklo
ra: Baranske bufc — barvna oddaja 
(Lj) -  18.00 Obzornik (Lj) -  18.15 
Zgodba o konju -  barvni film (Lj)
-  19.05 Moda za vas -  barvna od
daja (Lj) -  19.15 Gledališče v hiši 
(Bgd) -  19.45 Barvna risanka (Lj) -
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.20 Tedenski no
tranje politični komentar (Lj) -
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 Festival 
popevk -  prenos iz Opatije (Zg) -
22.00 Barvna propagandna oddaja 
(Lj) -  22.05 TV dnevnik (Lj) -
22.20 Pravnuki -  barvni film (Lj) -
22.45 Cannon -  serijski barvni film 
(Lj) -  23.30 Naturizem -  barvna 
oddaja (Lj) -  23.45 Festival popevk
-  prenos iz Opatije (do 24.00) (Zg).

NEDELJA, 3. MARCA: 9.30 L. 
N. Tolstoj: VOJNA IN MIR, barvna 
TV nadaljevanka (Lj) -  10.15 
Kmetijska oddaja (Sa) -  11.00 
Mozaik (Lj) -  11.05 Otroška
matineja: Poly in črni diamant, 
Enciklopedija živali, Pravnuki (Lj) -
12.25 Poročila (do 12.30) (Lj) -  
Nedeljski popoldan (Za konec 
tedna, Šport) -  15.25 Košarka 
Lokomotiva:Borac, prenos (Zg) -  v 
odmoru propagandna oddaja (Lj) -
17.00 Rokomet Jugoslavija: 
Madžarska, barvni prenos (EVR) -  
v odmoru Moda za vas (Lj) -  18.15 
Poročila (Lj) -  18.20 Trgatev -  
celovečerni film (Lj) -  19.45 
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TVD (Lj) -  20.25 
Tedenski zunanje politični 
komentar (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -  
20.40 A. Kovačič: V Registraturi -  
barvna nadaljevanka TV Zgb (Lj) -
21.35 Kuwait -  dokumentarna 
oddaja (Lj) -  22.05 Športni pregled 
(Zg) -  22.40 TVD (Lj).

PONEDELJEK, 4. MARCA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  9.30 TV v šoli (Bg)
-  14.10 TV v šoli -  ponovitev (Zg)
-  15.30 TV v šoli -  ponovitev (Bg)
-  16.45 Madžarski TV dnevnik 
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg) -
17.30 Kljukec tabori, lutkovna 
serija Kljukčeve dogodivščine (Lj) -
18.10 Obzornik (Lj) -  18.25 
Enciklopedija živali, barvni film (Lj)
-  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 Mladi 
za mlade (Zg) -  19.30 Kaj hočemo, 
aktualna oddaja (Lj) -  19.45 
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 Gear: 
Dekliški trakovi A. de Musset: 
Beneška noč (Lj) -  21.45 Kulturne 
diagonale (Lj) -  22.15 TVD (Lj).

TOREK, 5. MARCA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  9.35 TV v šoli (Sa) -
10.05 TV v šoli (Bg) -  14.00 TV v 
šoli -  ponovitev (Zg) -  15.25 TV v 
šoli -  ponovitev (Sa) -  15.55 TV v 
šoli -  ponovitev (Bg) -  16.25 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.45) (Bg) -  16.55 K. Čapek: 
Potepuška pravljica, barvna oddaja 
(Lj) -  17.10 Obzornik (Lj) -  17.25 
Svetovno prvenstvo v rokometu, 
barvni prenos (EVR) -  v odmoru 
propagandna oddaja (Lj) -  18.45 
Mozaik (Lj) -  18.50 Risanka (Lj) -
19.00 Starost in staranje (Lj) -
19.20 Tišina, na vrsti je nemi film 
(Lj) -  19.45 Barvna risanka (Lj) -
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 Pogovor o načrtovanju 
družine (Lj) -  21.25 H. Fallada: 
Sam med volkovi -  16. del (Lj) -
22.10 TVD (Lj).

SREDA, 6. MARCA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  10.50 TV v šoli (Bg) -
14.15 TV v šoli -  ponovitev (Bg) -
15.20 Madžarski TVD (Pohorje, 
Plešivec do 15.40) (Bg) -  17.40 
Poly in črni diamant -  serijski film 
(Lj) -  18.10 Obzornik (Lj) -  18.25 
Na sedmi stezi -  športna oddaja 
(Lj) -  18:55 Mozaik (Lj) 19.00 
Zabavna glasba (Sa) -  19.20 Ne 
prezrite! (Lj) -  19.45 Barvna 
risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TVD (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 Film tedna: Pravljica o 
koničastem svetu (Lj) -  21.45 TVD 
(Lj) -  22.00 Muenchen: Svetovno 
prvenstvo v umetnostnem drsanju -  
barvni prenos tekmovanja parov (do 
pribl. 23.00) (EVR).

ČETRTEK, 7. MARCA: 8.10 TV 
v šoli (Zg) -  9.35 Francoščina (Bg)
-  14.00 TV v Soli -  ponovitev (Zg)
-  15.25 Francoščina -  ponovitev 
(Bg) -  15.55 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec do 16.15) (Bg) -
16.15 A. Ingolič: Mladost na 
stopnicah -  barvna TV 
nadaljevanka (Lj) -  16.15 Mozaik 
(Lj) -  17.25 Svetovno prvenstvo v 
rokometu -  barvni prenos (EVR) -  
v odmoru TVO (Lj) -  18.45 Moški 
pevski zbor „VRES44 iz Prevalj, 
barvna oddaja (Lj) -  19.15 Naš 
ekran (Lj) -  19.45 Barvna risanka 
(Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 Kam in 
kako na oddih (Lj) -  20.40 E. Zola:
V kipečem loncu -  TV 
nadaljevanka (Lj) -  21.40 Četrtkovi 
ražgledi: Kmečka žena (Lj) -  22.10 
Nokturno: Lapajne (Lj) -  22.20 
TVD (Lj).
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Le Ožbej iz Kamic je prišel sam. 
Mogoče so Karničniki slutili, da se 
javno mnenje spreobrača proti njim, 
mogoče pa so tudi slutili, da bo Ožbe- 
ja spremila Meta, pa jim sovraštvo ni 
dalo, da bi šli še oni.

BUo je prvič, da sta se Ožbej in 
Meta javno pokazala pred svetom. 
Meta je prišla z vsemi tr^mi otroki in 
mogoče so otroci takrat tudi šele pr
vič videli svojega očeta. Ljudje so bili 
Žalostni in potrti, ker se je vojne vsak 
bal, ali kljub temu ni nihče zamudil 
pogledati Ožbej a in Meto, toliko je 
bilo zanimanja za oba.

Dasi je bila Meta že mati treh otrok 
fa je prestala takšne muke, je bila med 

. vsemi zbranimi ženskami v Dobrlivesi 
"Vflajlepša. Bila je ko solnce, pred kate

rim se je moralo vse skriti. Pri slovesu 
m jokala kakor ostale ženske. Ta 
možatost jo je delala le lepšo. Ožbej je 
bil globoko ganjen; prvič se je smel 
Pokazati med ljudmi ob Metini strani 
m videl je, iz stoterih oči je mogel 
brati, kakšen biser je Meta.

Marsikdo, o katerem bi si ne mogel 
misliti, je pristopil in jima stisnil roko. 
Posebno tisti, ki so odhajali na vojno, 
so jima odkrivali svoje duše. Vojska 
Naredi tiste, ki ji morajo biti žrtvo-

vani, mehkejše, pristopnejše, in odpu- 
stljivejše, saj pravi star pregovor, da se 
na vojni odpuščajo najbolj zarjaveli 
grehi. In ko so se pomikali okinčani 
vozovi iz vasi, je marsikatera roka 
mahala Meti, je marsikak glas klical: 

„Meta, nič ne maraj, vojne bo ko
nec, mi pridemo nazaj.“

Potem se je zgodilo, da jo je neka 
družina pobrala na cesti in jo vzela na 
voz, s katerim se je odpeljala skoraj do 
domače kajže. Meta je sprevidela, da 
svet ni tako skuren, da zna deliti pra
vico od krivice. To ji je vlilo novega 
f>oguma v srce, da se je ob pogledu na 
svoje tri otroke začutila trdno in mo
čno in je zaupljivo gledala v bodo
čnost . . .

Čez dve leti se je Ožbej kot ama- 
žnik (invalid) vrnil z vojne s prestrelje
no nogo. Šepal je, razen tega pa še 
rajši pil kot pred odhodom. Zato ga na 
Kamicah niso bili veseli. Vendar je 
ostal pri hiši.

Čez leto dni je Meta zlegla četrtega 
sina. . .

To je nagnalo župnika, da je pokli
cal Karničnika v farovž.

„Karičnik, zdaj pa je dovolj cigan- 
stva! Štirj? p ^ J ^ r t i  v vašem rodu, 
prosim vas . . . “

Karničnik je molčal, župnik pa je 
nadaljeval:

„Zadelj te svinjarije bom moral za
pustiti faro. Kaj takega ni v vsej deže
li! Ne preostane drugega, ko da se 
vzameta.“

„Nikdar in nikoli!“ Karničnik seje 
dvignil in ves mrzel stal pred duhovni
kom.

„Ta trmoglavost ne koristi nič. Ta 
dva niti hudič ne spravi vsaksebi! “ 

„Kar sem se zarekel, sem se zare
kel: HudobivŠka žvot ne bo nikdar 
gnezdila na Kamicah.“

S temi besedami je Karničnik odšel 
iz farovža.

Četrtega pankerta je župnik krstil 
za Ožbeja; ljudje so trdih, da je storil 
to na inat.

. Tedaj se je začelo po soseski govori
ti, da se bosta Ožbej in Meta vzela na 
proste roke, kakor se pravi „na pa
lec". Meta sama je silila k poroki. 
Najprej je prigovaijala Ožbeju, naj 
pregovori očeta, da ju vzame v eno 
izmed karniških bajt, ko pa je stari to 
odločno odbil, da gresta v kako drugo 
kajžo. Toda iz tega ni bilo nič; kadar 
je bil Ožbej pri njej, je bil za to, kadar 
pa je bil na Karnicah, je spet zapadel 
oblasti starega Karničnika, oblasti 
neupogljivih Kamic in je odlagal. . .  
Karničnik pa je šel še dlje. Izposloval 
je pri srenji, da je Ožbeju prepovedala 
ženitev z Meto. Tisti čas so srenje še 
imele pravico dovoljevati ali prepove
dovati ženitve. Ubogi ljudje se niso 
mogli vzeti, da ne bi zarod padel na 
breme sosesk. Ožbeja je to življenje 
vedno bolj grizlo in za uteho se je

zmeraj bolj vdajal pijači. Sčasoma je 
postal eden najbolj razvpitih pijancev 
in sicer eden tistih, ki jim pravimo, da 
pijejo na kvatre, nekajkrat na leto, ali 
takrat pa vlečejo osem dni in še dlje, 
dokler ne obnemorejo.

Ob takem življenju je Meta nehala 
pritiskati na možitev; vdala se je v 
usodo in živela za svoje otroke. Med 
njo in Ožbejem se je le toliko spreme
nilo razmeije, da je Ožbej poslej od
krito zahajal k njej. . .

Kmalu je petič zanosila. Takrat je 
morala prenesti še zadnji napad Kar- 
nic.

Za verne duše je Šla popravljat grob 
svoje matere, ki je medtem že umrla. 
Populila je travo in hotela ovenčati 
grob z lepo kito zelenega bršljina z 
Obilja, ko so prišle na pokopališče 
karniška hči in dve dekli. Ena izmed 
njih jo je pred leti izbičala od hiše.

Čim so jo zapazile, jih je že popadla 
sveta jeza in vsule so se na Meto:

„Na tem blagoslovljenem svetu ni 
mesta za vlačuge . .

„Še mrtvi nimajo miru pred f fleka- 
mi • . •

Ponovca mora ven .“
Že je začelo leteti na Meto kamenje 

in prst.
„Ven iz tega blagoslovljenega kra

ja . . . “
„H u j. .
Zadirljiv krik in vik sta napolnila 

pokopališče, na katerem je bilo precej 
sveta; pri vhodih so se začeli zbirati 
radovedneži. Vsi so pričakovali, da 
bodo videli zanimiv obračun med žen
skami. Toda prišlo je čisto drugače.

Karniške babe so se pripodile že čisto 
do Mete. Ta se pa ni zganila, temveč 
je mirno stala ob grobu; z eno roko je 
držala Ožbeja na rodi, z drugo pa Ga
bra za roko. Tako je stala visoka, lepa 
in nedostopna pred obsedenimi na
sprotnicami. Te so se zganile, zasople 
in ko je vse pričakovalo dejanskega 
napada, so se Karničnice same od sebe 
jele počasi z dvignjenimi rokami umi
kati pred Metino podobo, ki jih je na 
tako čuden način premagala.

Prešuštnica ni klonila glave, vlačuga 
je stala visoko zravnana pred svetom, 
iz nje je blestel nek nepremagljiv čar 
lepote, materinstva in moči. Iz gruč, 
ki so se zbrale, se je začul škodoželjen 
smeh, ki pa ni veljal Meti, temveč se je 
z vso ostrino zarezal v duše karniških 
žensk.

Meta se je zganila šele tedaj, ko so 
bile njene nasprotnice že daleč od nje, 
čeprav so se še zmeraj obračale proti 
njej, kot bi se ne mogle ločiti od tega 
pogleda. Prevzelo jo je doslej nepozna
no čustvo samozavesti, enakovred
nosti in to čustvo jo je navdalo s hlad
nim, vzvišenim prezirom. Vsa polna 
zavzetja, ki ji je dalo moč, da je tako 
lahko zmagala svoje nasprotnice, je šla 
skozi vas; to zavzetje je ni več zapusti
lo, prebujalo jo je k doslej nepoznani 
samozavesti, k moči, da je začela 
sama sebi rekati:

„Kje .je še katera, ki je bila za svojo 
ljubezen živa žgana . . .  kje je katera, 
ki je bila za svojo ljubezen na marter- 
nico položena . . . ?  “

Meti in Ožbeju so leta enolično 
minevala.



se nasilju upre, da vztraja na poti 
osvobajanja človeka, na poti, ki vodi 
v lepše in boljše življenje.“

V zbirki samoraslega kiparja Jane
za Juršiča je še veliko kipov, ki ka
žejo na izvirno umetniško podobo 
človeka.

F. OREL

Grmovšku pogojna kazen
V Mostecu je tovor padel s tovornjaka na osebni 

avto in ubil Friderika Kovačiča

Pred okrožnim sodiščem v 
Novem mestu se je zagovarjal 
prevoznik. Rudi Grmovšek iz 
Trebnjega, obtožen ogrožanja 
varnosti na cesti iz malomarno
sti. Stroj iz njegovega tovornja
ka se je namreč prevrnil na 
mimovozeči avto in ubil vozni
ka.

Oktobra lam je Grmovšek v Banja 
Luki naložil večji stroj, ki hi ga mo
ral dostaviti v Kostanjevico. Stroj, ki 
je bil težak okrog poltretjo tono in 
je bil 3 metre dolg, je Grmovška 
skrbel že pri nakladanju, vendar so 
mu nakladalci zagotovili, da ga m 
potrebno posebej pritrdili.

Grmovšek je srečno prepeljal te
žki tovor vse do Brežic, tam v bližini 
pa je v vasi Mostec zavil v desni ovi

nek m prek mostu, ko se je stroj 
nagnil in padel s tovornjaka. Na 
nesrečo jc tisti trenutek mimo pri
peljal z osebnim , avtom Friderik 
Kovačič iz Mihalovcev pri .Brežicah 
m ker je težki tovor zadel prednji 
del avtomobila, je bil voznik tako 
hudo poškodovan, da je med prevo
zom v bolnišnico umrl.

Senat je upošteval, da je bil 
Grmovšek zelo prizadet, saj je druži
ni ponesrečenca nakazal večji zne
sek denarja, poslal otrokom novolet
na darila in obljubil, da bo tudi v 
prihodnje materialno pomagal. Ker 
je obtoženec voznik že 20 let in še 
m bil kaznovan, in ker je šlo, vrh 
vsega še za nesrečno naključje, ga je 
senat pod predsedstvom Janeza 
Smoleja obsodil na 6 mesecev zapo
ra pogojno za dobo dveh let. Sodba 
št' m pravnomočna.

)Kozerija

Županova cigaretna škatlica
Tovariš župan Repičeve 

drage je kadil cigarete z 
dolgim filtrom in odišavlje
nim dimom. Papirnata ška
tlica, v kateri so bile shranje
ne cigarete, je bila pravokot
ne oblike, lepe belo-rdeče 
barve, in kar je najvažnejše, 
po njej si lahko pisal z naliv
nikom, s kulijem ali s svin
čnikom. Prav zaradi te la
stnosti je kadil tovariš župan 
te cigarete in nobenih dru
gih, akoravno se je zavedal, 
da mu krajšajo življenje in ga 
hočejo predčasno spraviti 
pod zemljo. V času uradova
nja je belo-rdeča škatlica sta
la na desni strani pisalne 
mize, zraven nje se je lep«

lesketal nalivnik z zlatim 
jjeresom.

Ob sedmih zjutraj, ko je 
človek navadno slabe volje, 
je prišel k tovarišu županu 
možak in tožil, da so vaške 
poti raztite bolj od sveže 
zorane njive, in ko je  končal 
s kričanjem in grožnjami, je 
tovariš župan prijel nalivnik 
in na cigaretno škatlico zapi
sal: Vaške poti so zanič. Na 
cigaretno škatlico zato, ker 
je tovariš župan strasten 
kadilec in bo takt) imel nave
deni problem neprestano 
pred očmi.

Do štirinajste ure jih je 
prišlo v županovo pisarno še

več. Ta se je pritoževal, da v 
vasi ni vode, akoravno so 
pred dobrim letom položili 
nove cevi, drugi je kričal, da 
že več kot dve leti niso vide
li v hlevu osemenjevalca, 
tretjega je skrbela gnojnica, 
ki teče po dvorišču, četrti je 
povpraševal po mrliški vežici 
in podobno. Tovariš župan 
je sedel v udobnem naslanja
ču, puhal dim pod beli 
strop, mirnih živcev poslušal 
pritožbe, prijemal nalivnik 
in z umirjeno roko pisal po 
belo-rdeči cigaretni škatli. 
Ko sta kazalca odštela štiri
najsto uro, je bila škatlica 
popisana. Zapisu: „Vaške
poti so zanič!" se je pridru

žila vrsta drugih: po Nema- 
ničevem dvorišču teče 
gnojnica, v Dragah ni vode, 
pošlji osemenjevalca, pov
prašaj po mrliški vežici . . .

Tovariš župan sije posadil 
na župansko glavo klobuk, si 
vrgel na pleča plašč, si zate
gnil kravato okrog vratu, 
telefoniral domov materi 
županji, da prihaja in naj se 
na mizi hladi kosilo, pote
gnil iz belo-rdeče škatlice 
zadnjo cigareto, škatlico pa 
zabrisal v koš za odpadke.

Ne gre. da bi nosil po 
/epih prazne cigaretne ška
tlice.

TONI GASPERlC

NOVAK V JARCA

24. februarja dopoldne, ko |  
Franc Jarc iz Kočevja vozil avtfl[ 
med Trebnjem in Dobrničem, je 
stranske poti pripeljal avto, ne da b 
se voznik Bogo Novak iz Trebnje# 
prepričal, če je cesta prosta. Avto 
mobila sta trčila, škode pa je z: 
5.000 din.

Domače
polhovke

Osem ur pridnega 
dela, 40 polhovih ko
žic in roke Frančiške 
Vodičar, pa je tu pol

hovka

Frančiška Vodičar pri šivanju polhovk.

Niso ostali osamljeni
Družini, ki ji je veter podrl domačijo, so priskoči 

na pomoč domačini in vsa družba

Pri Mežnarjevih iz Brezovice 
pri Stopičah so po nesreči, ko 
jim je hud veter razrušil doma
čijo, spet malo boljše volje. 
Odločili so se, da $i postavijo 
popolnoma nov dom. Ostanki 
stare hiše niso primerni za kakr
šnokoli nadzidavo, zato so jih 
do tal podrli. Pri delu so jim 
veliko pomagali bližnji okoliča
ni.

..Nikogar ni bilo potrebno prositi, 
kar sami so prišli," pravi hči Marija. 
Vsa družina je v delu, da skoplje 
temelje za novo hišo, ki bo imela 
hlev m klet v pritličju, nad njim pa 
stanovanjski del, boljši in prostor
nejši, kot je bil prejšnji.

Pri uresničevanju teh načrtov jim 
bo v precejšnjo pomoč gradbeno 
posojilo, ki jim ga je odobrila tovar

na zdravil „Krka**, kjer dela Mežn* 
jev oče. Pomoč bo dobil tudi njep 
sin v tovarni Novolcs, kjer je zap* 
slen. Na pobudo sindikalne org*11 
zacije zbirajo za prizadeto družil 
prostovoljne prispevke.

Zavarovalnica „Sava" ne bo os1 
la tako mačehovska do njih, koti 
kazalo ob obisku ocenjevalne kofl1 
sije. Gospodinja Marija jc v zme<J' 
nosti zaradi nesreče zamenjala pod' 
tke; za 100 tisoč dinarjev so iltn 
zavarovano celo kmetijo, medt^ 
ko je bila sama hiša zavarovana le J 
10 tisoč dinarjev. Odškodnina, kif: 
bodo dobili, je torej povsem ust*1 
zna, zato se za nenamerno nap<^‘ 
zavarovalnici opravičujejo. J

Vse to kaže, da naši delovni lj^ | 
in naša družba hočejo in so prip^1 
Ijeni pomagati človeku v nesrc‘ 
ako so z njo seznanjeni.

Zaspal v tujtni stanovanji)
Vinjeni mladenič zaspal v tujem stanovanju - 

ni hotel ven, so poklicali miličnike

23. februarja zvečer so novome
ški miličniki čez noč postavili na 
hladno 20-letnega Ferdinanda More
ta iz Dola pri Borovnici. I ant je 
brez zaposlitve m je la dan prišel v 
znano gostišče Pnnovec v Šmarje
ških Toplicah. Ker je bil že močno 
vinjen, mu gostinci pijače niso 
hoteli in ne smeli več dati.

More jc potem začel hoditi od 
mize do mize, nadlegoval je goste m 
pri njih jcinal pijačo. Ko so ga kon

čno le spravili iz gostišča, se je ** 
kel v odprto stanovanje Jožeta G» , 
liča. Tam se je kar naselil m t rt) 
zaspal, lastnik pa je bil neljubo PJ 
senečen, ko je ob vrnitvi dofl1 
našel nepovabljenca.

Tudi Crtalič čudnega gosta 
nikakor ni mogel spraviti iz j* 
zato je na pomoč poklical tniM 
ke. Tako se je končal Moretov 
na Dolenjsko.

Poznavalec
Delati jim ne diši

Frančiška Vodičar iz Kobla
rjev pri Kočevju slovi daleč 
naokoli kot najboljša izdelovalka 
kučem in polhovk. Tega posla se 
je zdaj že petinšestdesetletna 
Frančiška naučila v času, ko je 
služila pri neki hiši v Zdenski 
vasi.

In kako nastane polhovka? 
Frančiška Vodičar je povedala, 
da za eno samo pokrivalo potre
buje 30 do 40 kožic teh živali. 
Kupujte jih po en dinar kar v 
domači vasi. Kožice potem oči
sti, ustroji in ročno sešije. Za 
izdelavo ene polliovke mora pri
dno delati po osem ur. Tako na
rejeno pokrivalo niti ni drago, 
saj pri Vodičarjevi velja od 80 
do 110 dinarjev, medtem ko rav
no tako dobra' pri poklicnem 
krznarju stane tudi 300 do 400 
dinarjev. Izdelovanje polhovk je 
bolj razvedrilo kot stalen zaslu
žek, čeprav se je pred leti s tem 
preživljala.

Lansko leto je s svojimi izdel
ki sodelovala na polharski razsta
vi v Kočevju. Zanje je prejela 
diplomo turističnega društva 
Kočevje.

Ob Suhyjevi paleti
Rudar se uresniči v tonah 

izkopanega premoga, kmet v 
napolnjeni kašči, konstruk
tor v načrtih, pevec v ubra
nosti in do žive tosti svojega 
petja, pisatelj v prepričlji
vosti knjige, slikar na pla
tnih.

Človek se uresničuje s 
svojim delom. Prek dela, 
prek dosežkov se oblikuje 
tudi delovni portret posame
znika. Kajpak je težko z 
enim samim zamahom zajeti 
vse karakteristične poteze, 
vsak slikar bo to potrdil, in 
Branko Suhy, mladi novo
meški slikar, o čigar delih že 
slišimo govoriti v superla
tivih, ima toliko značilnosti, 
da je to še teže storiti.

Za „trnjevo p o t“ umetni
ka se je Branko odločil že 
zelo zgodaj. Učitelji so že v 
nižjih osnovnošolskih razre
dih opazili njegovo zama
knjenost v risalni list, njego
vo željo in otroško zagnano 
hotenje po upodabljanju. 
Imeli so ga za obetavni ta
lent in mladi slikar je to 
njihovo prepričanje dokazo
val od ure do ure, iz dneva v 
dan, iz meseca v mesec.

In pot v javnost je kmalu 
prišla. Dvakrat ali trikrat je 
Branko Suhy pokazal svoja 
dela na razstavah v sobi 
doma JLA. To so bili akva
reli, na katerih je upodobil 
dolenjske kozolce, vrbe, 
Novo mesto. Zamikal ga je 
človek, njegov obraz, od tod 
tudi poskusi portretov. 
Takrat je bil Branko še 
gimnazijec.

„Pet talentov sem imel, 
dva zavrgel, dva zapil. “ Tako 
nekako se je iz sebe svojčas 
ponorčeval pesnik in satirik 
Ivan Rob. Tako je tudi Bran
ko Suhy spravil svoje kopje, 
s katerim se je uveljavljal kot 
športnik, in se .po gimnazij
ski maturi vpisal na akade
mijo likovnih umetnosti.

Svet umetnosti je poslej po
stal še bolj njegov.

Kot študent akademije je 
Branko dokončno sppznal, 
da talent ni vse, da je potre
bno imeti tudi ogromno zna
nja. Študiral je, slikal in 
opravil prva slikarska popo
tovanja. Leta 1972 so ga 
povabili na drugo dolenjsko 
slikarsko kolonijo v Dolenj
ske Toplice. Takrat je skro
mno pripomnil: „Čutim, da 
še nisem dorasel, saj šele 
poskušam slikati. V tej po
krajini živim in mi ni tuja. 
Moj namen je predvsem spo
znati slikarje, njihovo delo, 
se učiti. “ Lani -  v tretji ko
loniji -  je dejal „To delovno 
srečanje slikarjev ima svoj 
pomen razen v podoživljanju 
likovne dejavnosti na Do
lenjskem tudi v tem, da s 
slikanjem beležimo podobo 
pokrajine, ki se hitro spremi
nja in izginja. Morda bo kon
čna posledica tega tudi v 
razširjenem zanimanju za 
likovno umetnost. Meni 
omogoča delo v koloniji 
nova spoznanja, ki jih črpam 
iz pogovorov s kolegi, iz 
njihovega načina dela in živ
ljenjskih izkušenj. “

Ob študiju in trdem, na
pornem delu oblikuje Bran
ko Suhy svoj slikarski izraz. 
Če velja, kar sem zapisal na 
začetku, da se slikar uresniči 
na svojih platnih, bi mogli za 
mladega novomeškega sli
karja reči, da se šele uresni
čuje. Akademija, na kateri 
dokončuje študij likovne 
umetnosti, mu je to ustvar
jalnost priznala s Prešernovo 
nagrado. V obrazložitvi so 
zapisali, da je mladi slikar 
pri študijskih nalogah razvil 
svoje težnje in vzgibe v od
krivanju vrednosti evropske
ga slikarstva velikih obdobij 
in da prek teh izkušenj išče 
tudi svoj slikarski izraz.

I. ZORAN

Želja po umetniškem ustvarjanju je živa tudi med preprostimi ljudmi pod 
Gorjanci - Janez Juršič rezbari na Dolžu v domači hiši

V skromni hiši poleg podružniške šole na Dolžu živi s svojo 
družino kipar samouk Janez Juršič, med domačini znan po imenu 
„Floijanov Janez“ . Še pred zadnjo vojno si je v Nemčiji ob nesreči 
pri delu močno poškodoval obe nogi, kar je bil tudi eden od vzro
kov, da seje začel ukvarjati s kiparstvom.

„Veliko sem se zadrževal v hiši," 
pripoveduje Janez, „m moral sem se 
z nečim ukvarjati. Sprva sem popra
vljal stare čevlje, a sem posel opu
stil, ker tovarniški čevlji takega 
popravila ne prenesejo več. Da bi se 
izognil premišljanju o težavah, v ka
tere me je pahnilo življenje, sem 
začel vrezovati v lipovino.41

Prvi kipi so bili precej nebogljeni, 
ker Juršič ni imel nobenih poprej
šnjih izkušenj o rezbarjenju. Z zagri
zenostjo in trudom pa se je le doko- 

al do najosnovnejših spoznanj o 
iparskem delu. Ideje za kipe je 

pobiral iz preprostega življenja in

PRIZNANJE LABODU
„Ljubljanski zmaj“ , najvišje 

priznanje za kvaliteto, ki ga po
deljuje mestna skupščina, je na 
letošnjem sejmu mode, na go
spodarskem razstavišču, prejela 
novomeška tovarna pferila La
bod.

morda so njegove rezbarije ravno 
zaradi tega všeč ljudem, ki ga pozna
jo.

„Vem, da ne znan delati tako kot 
šolani umetniki, a s svojim ustvarja
njem skušam izraziti tisto, kar pre
prosti ljudje razumejo, kar jih pre
vzame in plemeniti. Te dni sem po 
naročilu dokončal leseno podobo 
partizana. Z njo sem skušal pokazati 
odločnost slovenskega človeka, da

BREZ IZPITA IN 
VINJEN NA CESTI

15. februarja popoldne je peljal 
po Cesti krških žrtev proti podjetju 
Transport v Krškem Andrej Šerbec 
iz Velikega Kamna. Naproti je pripe
ljal 17-letni Branko Simončič iz 
Leskovca. Zaradi prehitre vožnje v 
ovinku ga je zaneslo, da je čelno 
trčil v Serbčev avto. Simončič jc 
vozil brez vozniškega izpita, pri pre
izkušanju vinjenosti pa je alkoskop 
pozelenel čez polovico. Na vozilih je 
škode za 5.000 dinarjev.

Samorastnik izpod Gorjancev

Jože Podržaj, 21-letni ne
zaposleni delavec, po rodu 
Novomeščan, ki pa živi v 
Velenju, ter Rado Sever, nje
gov 19-Ietni pajdaš, sta v 
družbi mladoletnika, prav 
tako z velenjskega konca, 
vdrla v kolesarski klub na 
novomeški Loki, nato so 
vlomili še v delavsko restav
racijo. Pred kratkim so na 
okrožnem sodišču dobili 
plačilo.

Tu so z vlomom prišli do jedače in 
pijače, našli pa so tudi nekaj dro
biža. Drugo jutro so sc veseli vrnili 
na Štajersko, a je bila brezskrbnost 
kmalu končana. Že čez tri dni je bil 
Podržaj prijet zaradi klateštva, po
tem sc je razkrilo še ostalo.

Novomeško okrožno sodišče je 
primer obravnavalo in prisodilo 
Podržaju lO mesecev zapora, Sever
ju pa 8 mesecev zapora. Senat, ki 
mu je predsedoval Janez Kramarič, 
je upošteval, da sta imela fanta tež
ko mladost in da sta živela v neure
jenem domu. Sodba še ni pravno
močna. Janez Juršič s kipom partizana v domači hiši, ki mu rabi kot atelje.


