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KRŠKO -  Hortikulturno dru
štvo bo priredilo ju tri ob 19. uri 
v dom u Svobode občni zbor in 
prikaz napredka v urejenosti kra
ja  „Krško v cvetju 73“ .

KOČEVJE -  Harmonikarski 
orkester glasbene šole bo jutri 
ob 19.30 uri priredil v gimna
zijski dvorani pod vodstvom Jo
žeta Papeža samostojni nastop.

METLIKA -  Odborniki ob
činske skupščine bodo na ju tri
šnji seji razen dveh odlokov spre
jeli tudi „občinsko ustavo4* — 
nov statut občine.

KOČEVJE -  O zazidavi med 
Tesarsko ulico in Rinžo (stara 
vrtnarija) so razpravljali na vče
rajšnji seji sveta za urbanizem.

ČRNOMELJ -  Na jutrišnji se
ji občinske skupščine bodo od
borniki m ed drugim sprejeli po
ročilo o poslovanju sklada skup
nih rezerv v lanskem letu ter 
ocenili delo občinske skupščine 
v preteklem mandatnem ob
dobju. Razen tega bodo na seji 
sprejeli še nekaj odlokov.

Letos 25.000 avtomobilov!
IMV: za dinarje tudi R-5, R-6, R-15 R-16, R-17 

V zahodni Evropi 35.00C* prikolic Adria

V petek, 22. marca, je Indu
strija motornih vozil iz Novega 
mesta pripravila tiskovno kon
ferenco, v soboto dopoldan pa 
so si lahko številni gostje ogle
dali dve novi tovarni v Brežicah 
in Šentjerneju.

Gostje so zvedeli, da bo letos 
IMV poslala na tržišče '25  tisoč 
avtomobilov. Od tega 12.000 prilju
bljenih katrc, renault -  12 10.500 
in 2.500 dostavnih vozil.

Razen katrc, renaulta -  12, k ijih , 
že proizvajajo v Novem mestu, bodo 
lahko jugoslovanski kupci kupili tu
di ostale, po  svetu tako priljubljene 
modele: R-5, R-6, R-15, R-16, R-17 
in druge avtomobile, in to  vse za di
narje.

Prav tako so gostje zvedeli, da bo 
po  programu tovarna do 1975 pove
čala proizvodne prostore in še z več
jo  zmogljivostjo že v 1976 letu izde
lala 50 tisoč potniških avtomobilov.

Podobno je s prikolicami. Na trži
šče zahodne Evrope bodo letos po
slali kar 35.000 prikolic Adria cara-

van, in sicer iz novomeške tovarne 
18.000, iz brežiške 5.000 in iz bel
gijske že 12.000. Za letošnjo sezono 
so v Francijo že prodali nad 12.000 
IMV Adria caravan. Razen tega bo
do letos več pozornosti posvetili do
mačemu tržišču. Naš kupec bo tako 
lahko za dinarje dobil prav vse pri
kolice. Za nale tržišče je tovarna 
pripravila tudi cenejše prikolice — 
IMV -  Adria Junior, ki so namenje
ne predvsem delavskemu turizmu, 
niso pa prav nič manj udobne kot 
večje in dražje prikolice..

J. PEZELJ

ZDRAVNIKI V RADENCIH

V počastitev 25. obletnice Sve
tovne zdravstvene organizacije bo 
od 4. dp 6. aprila v Radencih 111. 
redni občni zbor Slovenskega zdrav
niškega društva.

Danes na
■  ■ v  VII ,voliščih

Prve volitve, na katerih ne bomo 
več izbirali predstavnikov, marveč 
delegate, so tu. Prav zaradi posebne
ga pomena delegatskega sistema je 
prav, da skušamo na najkrajši možni 
način odgovoriti na vprašanja: kje, 
kako in kdaj bom o volili delegacije 
in delegate?

Danes, 28. marca, volijo delegaci
je delovni ljudje: v temeljnih organi
zacijah združenega dela, v delovnih 
skupnostih, ki opravljajo dela-skup- 
nega pomena za več TOZD (stro
kovne ali skupne službe in druge 
službe v OZD), v delovnih skupno
stih državnih organov, družbeno
političnih organizacij, društvih in

Val protestov na Dolenjskem
V Vseh občinah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so delovni ljudje 
na protestnih zborovanjih obsodili pohlep italijanskih iredentistov po na

šem ozemlju (bivši coni B) - Množica protestnih brzojavk

KDAJ BOMO VOLILI?
1. zbor združenega dela -  

28. marca v organizacijah 
združenega dela;

2. zbor krajevnih skupno
sti — 31. marca v krajevnih 
skupnostih;

3. družb eno-p o liti čili 
zbor — 31. marca v krajev
nih skupnostih;

Preden so minuli petek podpisali sporazum o ustanovitvi podjet
ja , Jedrska elektrarna v gradnji*1, je v Krškem — zmanjkalo toka. 
(Foto: Vesel)

Val protestov in ogorčenja 
proti obujenim italijanskim ape
titom poKoprščini in Bujščini 
(bivši coni B), izraženim v noti 
italijanskega zunanjega ministr
stva jugoslovanski vladi, je 
prejšnji teden zajel tudi Dolenj
sko, Belo krajino in Posavje. Na 
zborovanjih, ki so bila na trgih 
in v delovnih organizacijah, so 
odločno obsodili ta pohlep so
sede, s katero je Jugoslavija go
jila odnose, ki so bili leta in leta 
za zgled Evropi in svetu. Z zbo
rovanj so poslali protestne brzo
javke, v katerih je izražena 
enotna pripravyenost vseh de
lovnih ljudi, da bodo branili 
vsako ped svoje zemlje in svo
bodo.

Na Prešernovem trgu v No
vem mestu je v četrtek okoli 
4.500 mladih, pretežno šolar
jev, obsodilo italijansko vlado, 
ki Jugoslaviji odreka -državno 
suverenost nad bivšo cono B. 
Mladi demonstranti so ’ svoje 
ogorčenje izrazili tudi na trans

parentih, ki so jih nosili po me
stu. Protestna zborovanja so 
imeli tudi v delovnih organizaci
jah in v Žužemberku. Brzojav
ke, v katerih so izrazili svoje 
ogorčenje, so poslali med dru-

•(Nadaljevanje na 4. str.)

drugih delovnih skupnostih, ki niso 
organizirane ko t OZD, in aktivne 
vojaške ter civilne osebe v službi 
oboroženih sil SFRJ ter obrtniki in 
delavci, ki so zaposleni pri obrtni
kih.

Vsi ti volijo delegacije, ki bodo 
pošiljale delegate v zbor združenega 
dela, s tem da velja načelo: vsaka 
TOZD svojo delegacijo. Izjeme so 
samo delovne skupnosti, ki niso or
ganizirane ko t OZD. Te volijo skup
no delegacijo.

(Nadaljevanje na 4. str.)

Jedrska elektrarna v gradnji
S slovesnim podpisom v Krškem ustanovljeno podjetje s tem i

Od petka naprej imamo v 
Krškem novo podjetje — „Jedr
sko elektrarno v gradnji41. Na
stalo je s podpisom pogodbe o 
združevanju sredstev za skupno 
gradnjo in izkoriščanje prvega 
takšnega objekta pri nas. Po
memben dokument sta v imenu 
elektrogospodarskih podjetij 
SR Slovenije in Hrvatske podpi
sala direktorja Savskih elektrarn 
a  Ljubljane in zagrebške Elek
troprivrede.

.Ob slovesnem podpisu, ki so mu 
Prisostvovali tudi predstavniki izvrš
e n  svetov obeh republik, je najprej 
spregovoril inž. Janez Dular, ki vodi 
Skupino za gradnjo tega pom embne
ga energetskega objekta. Poudaril je 
pomen elektrarne za gospodarstvo 
sosednih republik in za našo indu-

D B H

urejene vse pravice in dolžnosti so
investitorjev, elektrogospodarstev 
obeh republik, ki bosta dala vsak 
polovico sredstev, potrebnih za 
gradnjo in imela tudi enako pravico 
do uporabe, njene m oči in energije.

Da bo JE Krško začela poskusno 
obratovati v predvidenem roku, bo 
treba čimprcj skleniti pogodbo z do
bavitelji opreme in začeti dela, 60 
mesecev, ki so predvideni do nove-

Bratstvo ob reki
Pobratenje Adlešičev s 

hrvatsko krajevno 
skupnostjo

Da, Kolpa ni bila nikoli prava me
ja. Čeprav so hoteli mnogi sovražni
ki razdeliti slovensko in hrvatsko 
prebivalstvo, jim to zaradi poveza
nosti ljudi z obeh strani te prelepe 
reke ni nikdar uspelo. In nikomur 
ne bo! Kajti sodelovanje prebivalcev 
z obeh bregov je tako pristno in pre
žeto s tako bogato tradicijo, da je to 
mogoče trditi.

To je bila osnovna misel nedeljske 
slavnostne seje krajevne skupnosti 
Adlešiči ob njihovem krajevnem 
prazniku. Ta je bil letos še posebno 
slovesen, saj so občani te krajevne

imenom

ga, Jedrskega obdobja" v naši ener
getiki, že odštevamo.

ŽIVKO ŠEBEK

ŠENTRUPERT: 
PROTEST MLADIH

S protestnega zborovanja v 
ponedeljek, 25. marca, 'so nam 
mladi iz Šentruperta poslali ta 
zapis:

,.Pionirji, mladinci in zbor de
lovne skupnosti na osnovni šoli 
Šentrupert ogorčeni protesti
ramo proti italijanski noti, ki 
krni suverenost Jugoslavije in
grikrito napada našo celovitost, 

ridružujemo se zahtevam vseh 
Slovencev in Jugoslovanov, ki 
slede geslu tovariša Tita: „Tuje
ga nočem o, svojega ne dam o!“ 
in izražamo svojo pripravljenost 
za obrambo naše domovine.“

Na protestnem 
zborovanju

Valu upravičenih protestov proti noti italijanske vlade so se pridružili tudi mladi iz Črnomlja. „Ne le 
transparente, tudi puške bomo prijeli v roke, če bo potrebno braniti in ubraniti našo Primorsko!“ , so 
bili enotni in odločni. (Foto: B. Podobnik)

Kaj so že iskali Italijani pri nas?
Proslave izzvenele tudi kot obsodba mračnih sil v Italiji

Letošnji praznik občine Ribnica, posvečen zmagi partizanskih brigad v Jelenovem žlebu, kjer so 26. 
marca 1943 uničile italijanski bataljon Macerata, se je začel v petek, 22. marca, z otvoritvijo fotograf
ske razstave Franceta Modica „Kako žive in delajo yudje od Raščice do Dolenje vasi44 ter s prikazom 
nima „Sutjeska44.

NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

do/J°* Oo za elektrarno izdelala 
oW °P * n ie  ‘n jo montirala tudi v 
DnolfVu °pPerantskih in licenčnih 
I MHlb tujim dobaviteljem.
Trih?.*n^,m j?  spregovoril inž. Tone 
ietiii dlrcktor združenega pod- 
a i. ktrogospodantvo SRS. De

klin*, u* P °mcm Podpis pogodbe za
meti«!« Eri? elapc v uresničevanju 
nli "^PUDliikcga sporazumu o grad- 

I dveh JE. S podpisom pogodbe so

skupnosti v črnomaljski občini in 
prebivalci hrvatske krajevne skupno
sti Ladcšič draga — Vukova gorica 
„kronali" dolgoletno sodelovanje s 
pobratenjem.

DEKLICA UTONILA 
V VODNJAKU

3-letna Majda Dolinšek iz 
Jepeija pri Sevnici se je šla 23. 
marca okrog 18. ure popoldne 
igrat k sosedovim otrokom. 
Med igranjem je prišla do zapu
ščenega vaškega vodnjaka, glo
bokega 5,5 metrov, v katerem 
je bilo 2 metra vode. M^jdaje 
vanj padla in utonila

CETINSKI 
V. D. DIREKTORJA 

DOMA DUŠANA REMIHA
Na zadnji seji občinske skup

ščine Kočevje je bil imenovan 
za vršilca dolžnosti direktorja 
Doma Dušana Remiha v Koče
vju Matija Cetinski. •

Naslednji dan je bila glavna prire
ditev, svečana seja občinske skupš
čine v novi osnovni šoli v Loškem 
potoku. Na njej so spregovorili pred
sednik KS Loški po tok  Ivan Lavrič, 
predsednik občinske skupščine Rib
nica Bogo Abrahamsbcrg (o delu, te
žavah in uspehih občine v zadnjem 
5-letnem mandatnem obdobju) in 
France Grivec (o zmagi nad italijan
skimi okupatorji v Jelenovem žlebu

in o sedanjih zahtevah Italije, ki spet 
steguje roke po delu našega ozem
lja).

V kulturnem  delu proslave so na
stopih učonci osnovne šole Loški 
potok, ki so recitirali in brali svoje 
najboljše spise, posvečene prazniku; 
pionirski pevski zbor je pel pod vod
stvom Slavke Vesel, moški pevski 
zbor iz Loškega potoka pa pod vod
stvom Antona Bartlja.

Po seji so si odborniki in gostje 
ogledali prostore TOZD INLES v 
Loškem potoku  in obrat BPT Tržič 
v Loškem potoku.

Tudi na prireditvah ob občin
skem prazniku so udeleženci prote
stirali zaradi italijanskih zahtev po 
našem ozemlju, in sicer gledalci sve
čanega prikaza filma „Sutjeska44, 
udeleženci svečane seje občinske 
skupščine v Loškem potoku in ude
leženci motoriziranega pohoda na 
prizorišče zmage v Jelenovem žlebu, 
kjer sta govornika vpraševala: „Kaj 
so iskali Italijani v Jelenovem žle
bu? Kaj so iskali v vsej Sloveniji? 
Je to  njihovo ozemlje? 14 S teh sve
čanosti so udeleženci poslali pro
testna pisma izvršnemu svetu Slove-

niie- J  PRIMC

Na proslavah ob letošnjem prazniku občine Ribnica je nastopil tudi ribniški moški pevski zbor (na 
sliki). (Foto: Primc)

V začetku tedna je prevla
dovalo spremenljivo oblačno 
vreme s popoldanskimi kra-

L'
ievnimi plohami. Do konca



tedenski
mozaik

Kako je mogoče diplomat- 
sko-državniška pota izrabiti 
včasih tudi za čisto zasebne 
opravke, je te dni zelo nazorno 
izpričal ameriški državni sekre
tar za zunanje zadeve dr. Henry 
Kissinger. Ta se je namreč na 
po ti iz Washingtona v Moskvo 
za kratek čas ustavil tudi v 
Zvezni republiki Nemčiji. Tam 
se je pogovarjal z zahodno- 
nemškim zunanjim ministrom 
Valterjem Scheelom, toda nika
kor ne samo z njim! Postanek v 
Zvezni republiki Nemčiji je  
namreč izrabil tudi za sestanek 
s svojima otrokoma Elizabetho 
in Davidom. Tadva sta namreč 
v neki privatni šoli in se s svo
jim zaposlenim očetom  zelo 
redko vidita. Kissinger je nam
reč ločen, otroke ima zato v ne
kam zasebnem internatu, kjer 
pa jih lahko le zelo zelo redko 
obišče 'zaradi prezaposle
nosti . . .  cena za ugled, slavo in 
m o č . . .

Medtem pa so imeli Britanci, 
ki imajo svojo kraljevsko dru
žino vendarle zelo v čislih, svo
jo novico dneva: sredi belega 
dne je namreč neki Londončan 
napadel princeso' Anno in nje
nega soproga kapetana Marka 
Phillipsa, pri čemer pa princesa 
in mož nista bila ranjena -  pač 
pa sta jo skupila njuna dva te
lesna stražarja. Ta je princesa 
dva dni kasneje prišla obiskat v 
bolnišnico. Napad se je zgodil 
dobesedno v centru Lon
dona . . .

Da ima življenje svoje ne- 
vščenosti, pa se je na žalost mo
ral prepričati tudi francoski 
predsednik Georges Pompidou, 
ki je zbolel le nekaj ur pred slo
vesnim diplomatskim kosilom v 
palači predsednika republike. 
Bolezen (hemeroidi) je bila 
tako huda, da je moral namesto 
med diplomate -  v posteljo. Na 
banketu ga je nadomestila nje
gova soproga, ki pa je vlogo go
stiteljice menda zelo dobro iz
peljala . . .  zdravje je več kot 
polovica sreče v življenju . . .

Tačas pa se je končal tudi 
upor nekaterih enot v Ugandi, 
ki ga je vodil načelnik general
štaba ugandske vojske. Upor se 
je začel z govoricam ida kani 
nekdo ubiti predsednika Idi 
Amina, kar pa je bila le pretve
za za premik čet. Toda večji del 
vojske je ostal zvest in to je  
ohranilo red in m ir . . .  razen za 
vodjo upora, ki se je v obupu 
ustrelil. .  .

Enakomernejši razvoj
Manj razvitim prednost v industrializaciji

V vseh naših razvojnih dokumentih in tudi v izhodiščih za X. 
kongres ZKJ je poudarjena nujnost, da morajo manj razvita ob
močja Jugoslavije hitreje napredovati in se približati ravni gospo
darske razvitosti vse dežele.

Kako nujna je resna zavze
tost pri uresničevanju teh sta
lišč, nam kažejo ne samo do
mače izkušnje, ampak tudi dol
ga pot do gospodarske vsklaje- 
nosti posameznih predelov v 
vrsti drugih držav. Dokajšnji 
optimizem ni bil značilen le za 
Jugoslavgo, ampak je tudi v šte
vilnih drugih socialističnih drža
vah dolgo časa kljuboval eko
nomskemu realizmu.

T E L E G R A M I

TOKIO -  LDR Koreja je predla
gala ZDA pogajanja o sklenitvi mi
rovnega sporazuma o korejski vojni, 
k i je  trajala od leta 1950 đo 1953. V 
predlogu za mirovna pogajanja .za
hteva severnokorejska stran umik 
ameriških če t iz Južne Koreje in 
ustavitev pošiljk ameriškega orožja.

KAIRO -  Pogovori med egiptov
skim predsednikom Sadatom in jor
danskim kraljem Huseinom se bodo 
začeli 2- aprila, ko bo jordanski su
veren prišel na obisk v Kairo. Iz 
Egipta namerava jordanski kralj še v 
Saudsko Arabijo in Sirijo. •

SOFUA -  Zahodnonemški zuna
nji minister Walter Schell je dopo 
toval na obisk v Sofijo, kjer se je z 
bolgarskimi funkcionarji pogovarjal 
o dvostranskih stikih in o medna
rodnih problemih. To je prvi obisk 
katerega od bonskih ministrov v 
Bolgariji, odkar sta ZRN in Bolgarija 
pred tremi meseci navezali diplo
matske stike.

Najbolj zaskrbljujoče pri 
vsem tem je dejstvo, daje med 
vsemi nerazvitimi republikami 
(torej Bosno in Hercegovino, 
Makedonijo in Črno goro) ter 
pokrajino Kosovo, po vojni 
samo Makedonija napredovala z 
nekaj večjimi stopnjami rasti, 
kot je bilo jugoslovansko po
prečje. Kosovo, Bosna in Herce
govina ter Črna gora so imele 
podpoprečne stopnje rasti. Prav 
tako so opazne razlike v pove
čanju zaposlenosti. Medtem ko 
je v najhitreje napredujoči Ma
kedoniji zdaj zaposlen približno 
vsak šesti prebivalec, ima v naj- 
skromnejše razvitem Kosovu 
delo v družbenem sektorju šele 
vsak enajsti prebivalec.

Skromnejši obseg naložb na 
prebivalca in njihovo neugod
nejšo sestavo lahko štejemo za 
enega izmed vzrokov še vedno 
velikih regionalnih razlik. V 
zadnjem poldrugem desetletju 
so Slovenija, Hrvatska, „ožja 
Srbija in Vojvodina imele druž
bene brutto investicije na prebi
valca približno za 6 odstotkov 
nad jugoslovanskim poprečjem, 
Bosna in Hercegovina, Crna 
gora, Makedonija in' Kosovo pa 
za okrog 12 odstotkov pod tem 
poprečjem. Res je, da so druž
bene investicije na teh območ-

mm
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TUNIS — Tukaj se je začelo zasedanje zunanjih ministrov arabske lige. Razpravljajo o predlogu za 
sklicanje arabsko-evropske konference o sodelovanju med arabskimi in afriškimi državami in o proble
mih, s katerimi se bo ukvaijalo skorajšnje izredno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, 
ki bo v New Yorku v začetku aprila. (Telefoto: UPI)

(Iz zadnjega PAVLIHE)

— Spet bo nekdo govoril o delavskem razredu.

jih težile predvsem k razvoju 
prometa in energetike ter bazič
ne industrije, ki dajejo manj de
lovnih mest po enoti vloženih 
sredstev. Prav gotovo pa je na
gel prirastek prebivalstva v teh 
manj razvitih področjih Jugo
slavije tudi dejavnik, ki vpliva 
na še vedno skromen delež za
poslenih v celotnem prebi
valstvu.

Gotovo je, da morajo biti pri 
širjenju industrializacije v Jugo
slaviji nerazvita območja v pri
hodnje v ospredju. S svojim na
ravnim in energetskim poten
cialom ter delovnimi močmi so 
velika gospodarska prednost vse 
dežele. Koristna je odločitev 
Sklada Federacije za kreditira
nje hitrejšega razvoja gospodar
sko nezadostno razvitih repub
lik in Kosova. Ob razdelitvi le
tošnjih 5 in pol milijarde dinar
jev za to pomoč je Sklad sklenil 
do konca maja pripraviti po
sebno publikacijo, ki bo pri
kazala možnosti razvoja suro
vinske osnove, rudna bogastva, 
turistične in kulturne znameni
tosti ter gospodarski potencial 
teh predelov nasploh. Publika
cija bo obenem ponazorila ce
lotni povojni razvoj teh prede
lov ter lahko služila kot kori
sten pripomoček domačim in 
tujim investirojem, ki so pri
pravljeni sovlagati v teh prede
lih Jugoslavije.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični ptegled
S šestnajstim marcem se je podražilo mle- razvoja ter sprejeli tudi ustrezne družbene veseljivo, ker je decembra lani industrijska 

ko in zato so od 21. marca seveda dražji tudi dogovore, ki naj bi začrtali jasno pot za te- proizvodnja zaostajala, 
vsi mlečni izdelki. Veriga podražitev se je  koče leto. ' * Tudi letošnja kmetijska proizvodnja je
začela pri povečanju odkupnih cen in v ob- 2e nekaj let pa ne ravnamo tako in tudi uspešna — pp zaslugi zelenega načrta in 
čutni podražitvi reprodukcijskega materiala, letos še vedno nismo podpisali medrepubli- ugodnega vremena. v
še posebej emabalaže. škega dogovora o politiki cen za letošnje Te uspehe bi sicer utegnila ogroziti more-

Organizacije združenega dela, ki se ukvar- leto. Cene, ki sodijo pod kontrolo, bomo bitna poznejša energetska stiska. Po vsem so- 
jajo s prometom in predelavo kravjega mle- tako najbolj zgodaj izvedeli šele čez dva me- deč pa se tega ni treba bati — stanje voda ni 
ka, odkupujejo zdaj mleko po ceni, ki za seca! 
proizvajalca ne sme biti nižja od 65 par za

Letošnji gospodarski začetek je mogoče 
oceniti kot precej uspešen, je minuli teden

maščobno enoto. Ta cena velja za mleko, ki 
vsebuje 3,6 odstotka mlečne maščobe.

Zadnje čase se kmetijski pridelki sploh 
hitro dražijo, predvsem precej hitreje kot 
drugi izdelki. Od leta 1955 do 1972 so cene 
industrijskih izdelkov narasle malce več kot 
za dvakrat, kmetijskih pridelkov pa skoraj za 
sedemkrat. Lani so se cene povečale v po
prečju za 18,5 odstotka, kmetijskih izdelkov 
pa kar za 21,4 odstotka. V posameznih 
mestnih in industrijskih središčih celo več 
kot za polovico.

Namesto da bi trgovska podjetja delila 
svojo usodo s kmetijskimi proizvajalci, so 
prometne organizacije na domačem trgu gle
dale predvsem na lastne koristi in se razvijale 
same zase. Zato ni nič čudnega, da je pro
met s kmetijskimi pridelki najbolj neorgani-

tako zelo slabo, premoga pa nakopljemo več 
kot prejšnja leta.

Pridelki se 
hitro dražijo

Zvezni sekretar za finance Janko Smoleje 
sredi minulega tedna v zveznem imenu pod
pisal z ustrznimi bančnimi ustanovami dogo
vor o izdaji in razpečevanju zveznih obvez
nic, s katerimi naj bi zbrali sredstva za pla
čilo tistih zveznih izdatkov, ki jih ne morejo 
poravnati republike in pokrajini.

Skupna vrednost obveznic bo 2 milijardi 
in 100 milijonov* dinarjev. Občane bi bilo 
treba spodbujati k nakupu obveznic tako, da 
bi jim nudili davčne olajšave za vsote, ki bi 
jih vplačali za obveznice ali pa bi z obvezni
cami lahko uveljavljali določene ugodnosti 
pri potrošniških posojilih.

Republike in pokrajini so dosegle soglasje 
o zakonskem predlogu, po katerem naj bi

marne emisije.
Narodna banka je od leta 1971 do 1973 traj

na obratna sredstva dala posojil v skupnem znesku 
25 milijard in 853 milijonov din, družbeno-

zirano področje jugoslovanskega kmetijstva, izjavil zvezni sekretar za gospodarstvo Boško oj-gani^ije združenega dela in družbenopo-
Vzrok za velike podražitve pa niso samo Dimitrijević. Na splošno resolucijo o teme- m ^ ne skupnosti razbremenili vračanja dolo-

neurejeni odnosi v prometu s kmetijskimi letošnje gospodarske politike uspešno re- ^enjj1 dolgoročnih kreditov in sredstev pri- 
pridelki (pa tildi na inflacijske težnje ne sme- šujemo.
mo pri tem pozabiti) — gre še za premajhno Zvezni izvršni svet in njegovi organi bodo
kmetijsko proizvodnjo oziroma za to, da je uspešen začetek gospodarjenja še podprli z

povpraševanje večje od ponudbe ( k a r a  p r o u K i j -  politiin im  o t a n t a c g a m  p« do konca lanskega teta
56 %). Po tržnih zakonitostih pelje to v hi- nejše bo se popolnejše izvajanje proiunnauj mUijard int>94l m^ on£v din
trejše podražitve. skega programa. T o 'so  bila sprva kratkoročna posojila, ki so jih

Pri tem ne smemo zanemariti še tega, da ^ prvih dveh mesecih je industrija z pozneje spremenili v dolgoročna, zdaj pa po za-
ie m e d re o u b l iš k o  d o e o v a r ian ie  o  letošnii do- 8,7-odstotnim povečanjem proizvodnje celo konskem predloKu teh posojil sploh ne bi bilo tre-
je medrepuD isko dogovarjanje o letošnji po- • nlanska nredvidevania Ker ie indu- ba odplačevati, kar bi pomenilo precejšnjo razbre- 
littki cen zelo počasno. Ze nekaj let zago- presegla planska preaviaevanja K er je inu men|tcv goipodarstva. Gospodarstvo bi ta posojila 
tavljamo, da bomo pravočasno — Se pred pri- stnja nosilec razvoja, je njen vpliv na skupno p ,enesi0 mwj trajna obratna sredstva, družbeno- 
četkom novega koledarskega leta -  razčle- gospodarsko rast prevladujoč. To povečanje politične organizacije pa bi zahtevale mar\j od go
nili vse prvine gospodarskega in družbenega proizvodnje v industriji je še toliko bolj raz- spodarstva, kar je tudi preccjšiya razbrememtev.

tedenski zunanjepolitični pregled
Oblastniki v Rimu najbrž 

niso mislili na posledice, ko so 
21. februarja letos izročili naše
mu veleposlaniku v Italiji Miši 
Pavičeviču neko čudno noto: 
niso si najbrž mogli misliti, da 
se bo zaradi tega vzdignil tak 
val ogorčenih in spontanih pro
testov svobodoljubnih Jugoslo
vanov.

A zgodilo se je natanko tako, 
kot se vselej in se vselej bo, ka
dar si kdo skuša lastiti del tiste
ga, kar je samo naše — pa najsi 
gre za ozemlje ali za svobodo ali 
za pravico do lastnega razvoja.

Kronologija dogajanj zadnjih 
tednov je, sporočena v telegraf
skem slogu, naslednja: italijan
ska nota z dne 21. februarja, v 
kateri so protestirali zaradi po
stavitve kovinske ploščice z na
pisom SFRJ-SRS Slovenija na 
jugoslovanskem ozemlju in ob
tožili Jugoslavijo kršitev lon
donskega memoranduma o so
glasju, je vzbudila v uradnih ju
goslovanskih krogih ne samo za
čudenje, marveč tudi takojšnjo 
zahtevo po razjasnitvi.

Temu je sledilo ustno pojas
nilo, da nota z dne 21. februar
ja sploh ni uraden dokument, 
da je bila izročena bolj po po
moti in naključju in da bi bilo 
najbolje, če jo sploh ne bi resno 
jemali.

Jugoslavija je terjala, naj ji to 
pojasnilo izročijo v pismeni 
obliki.

Italija je nato 11. marca letos 
res izročila noto, vendar pa je v 
njej ponovila vse izjave, izre
čene že v noti z dne 21. fe
bruarja letos. Bistvo teh izjav pa 
je, da „suverenost Jugoslavije ni 
bila nikoli razširjena na italijan
sko ozemlje, označeno kot 
cono B nerealiziranega Svobod
nega tržaškega ozemlja/*

To je seveda izbilo sodu dno 
in Jugoslavija je z noto odločno 
protestirala ter zavrnila italijan
ske izjave. Protesti so nato za
jeli vso državo in smo jim priča 
še danes.

Za boljše razumevanje je tre
ba k temu dodati vsaj delček 
ozadja povojnih jugoslovansko- 
italijanski odnosov, za katere je 
bila zadnja leta sicer značilno 
zelo dobro sodelovanje na sko- 

vseh področjih ob izjemno 
rti meji.

Začetek predstavlja mirovna 
pogodba, podpisana v Parizu, ki 
je začela veljati 15. septembra 
1947 in po kateri je bilo Svo
bodno tržaško ozemlje razdelje
no v nekdanjo cono B (ta je pri
šla pod jugoslovansko upravo) 
in nekdanjo cono A, kije prišla 
pod upravo anglo-ameriških za
vezniških sil.

Kasneje, 5. oktobra 1954, so 
v Londonu podpisali memoran
dum o soglasju, po katerem je 
dobila Jugoslavija ozemlje 
nekdanje cone B in majhen del 
ozenlja nekdanje cone A, Italija 
pa preostanek ozemlja nekdanje 
cone A.

Na tej osnovi je kasneje me
šana komisija na zasedanju v 
Portorožu podpisala protokol o
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razmejitvi in označevanju meje.
Jugoslavija je memorandum 

o soglasnosti ratificirala. Italija 
pa tega kljub neštetim pobu
dam Jugoslavije nikoli ni sto
rila. Namesto tega ga je zgolj 
„vzela na znanje“.

Tisto, kar je pri vsem tem 
bistveno, je mogoče izraziti 
zelo preprosto: italijansko-jugo- 
slovanska meja je dokončna in 
stalna! O tem ni nobenega dvo
ma — čeprav je sicer možno go
voriti o manjših, ozemeljsko ne
bistvenih, sprememban na te
renu.

Meje so 
nedotakljive!

Argumentov za to je dovolj, 
političnih in pravnih, pri čemer 
se zdi pomembno v tem trenut
ku opozoriti predvsem na prve 
— kar pa nikakor ne pomeni, da 
slednjih niman^o. (Samo za ilu
stracijo navajamo vsaj enega: 
Italija je odprla v Kopru svoj ge
neralni konzulat. Če bi bilo res 
to, kar trdi Rim, ko načenja 
vprašanje suverenosti Italije nad 
Koprščino in Bujščino, bi se to 
nikoli ne zgodilo: v zgodovini 
mednarodnih diplomatskih 
odnosov namreč ni znan niti en 
sam primer, da bi neka država 
imela konzularna predstavništva 
na . . .  lastnem ozemlju!).

Politični argumenti pa so 
predvsem tisti, ki zadevajo ra
zumno priznanje po vojni nasta
le resničnosti, so tisti, ki želijo 
utrditi mir in sodelovanje na 
svetu. Italijanska akcija je v di
rektnem nasprotju s tem, saj 
vnaša v ta del Evrope-element 
nepotrebne napetosti in negoto
vosti.

In ne nazadnje: če Rim hoče 
načenjati vprašanje nekdanje 
cone B, ni nikjer rečeno, da ne 
more kdo drug načenjati vpra
šanja nekdanje cone' A. To je 
namreč čisto jasna možna po
sledica zadnje italijanske diplo
matske dejavnosti — toda komu 
bi to koristilo?

Miru in Sodelovanju, za kate
rega se neodvisna, suverena in 
svobodoljubna Jugoslavija vse
skozi prizadeva, prav gotovo 
ne!

TELEGRAMI

IERUZALEM -  Pred poslopjem, 
v katerem ju pisarna izraelske pred
sednice Goldc Meir jc približno 
6000 demonstrantov protestiralo

8roti „napakam " izraelskih vodite-* 
cv v oktobrski vojni. To je bila ena 

od največjih demonstracij v izraelski 
zgodovini.

ANKARA -  Predsednik zavaro
valne družbe Ray Zcki Akin je izja
vil, da bo njegovo podjetje izplačalo 
za letalo turške družbe DC-10, ki jo 
3. marca strmoglavilo pri Parizu, 20 . 
milijonov dolarjev odškodnine in- 
20.000 dolarjev za vsakega od 334 
potnikov, ki so izgubili živfycr\jc.
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Letos je preteklo 30 let od smrti narodne herojke 
Majde Šilc. Zato so v Dijaški dom Majde Šilc v 
Šmihelu tudi letos prišli borci ljubljanske brigade, 
ki so z dijaki in dijakinjami ter ostalimi številnimi 
gosti še enkrat obudili spomine na hrabro par
tizanko. (Foto: M. I.)

Vsa novomeška dijaška mladina je bila 21. marca 
na ulicah. S transparenti in gesli je protestirala 
zoper italijansko noto in v njej izraženi pohlep po 
naši Koprščini in Bujščini. Mladi Novomeščani so 
izjavljali, da bodo branili naše meje, če bi bilo 
potrebno. (Foto: Ria Bačer)

ZKGP Kočevje in LJUBLJANSKE MLEKARNE 
so investirale v novo sirarno v Kočevju 17 milijo
nov dinaijev. Sirarna je začela pred kratkim poiz
kusno obratovati in izdela okrog 2500 kg sira na 
dan. Opremo zanjo so uvozili iz Finske in Nor
veške. (Foto: F. Brus)

V torek dopoldne so v prostorih Iskre v Bršlinu 
slavnostno podpisali samoupravni sporazum o 
združitvi v delovno organizacijo ISKRA Tovarna 
napajalnih naprav in elektrospojnih vezij Novo 
mesto. Sporazum so podpisali: M. Kmet, S. Miha
lič, A. Rozenberger in A. Pavlin. (Foto: J. Pezelj)

USTREZIMO POLITIKI 
NEUVRŠČENOSTI

„Naša naloga je razširiti eko
nomske stike predvsem na deže
le v razvoju, saj je to v skladu z 
našo politiko neuvrščenosti,“ je 
pred kratkim izjavil podpredsed
nik IS Rudi Čačinovič, k o je  no
vinarjem govoril o pereč ilr nalo
gah slovenskega gospodarstva, za 
katero je značilno, da od vseh 
dogovorov s sosednjimi državami, 
uresničuje pravzaprav samo spo
razum z Italijo. Z neuvrščenimi 
državami je trgovinska izmenjava 
porasla od leta 1972 do 1973 za 
42 odstotkov pri izvozu in za 71 
odstotkov pri uvozu, z EGS je 
izvoz porasel za 36, uvoz pa za 
52 odstotkov. Vendar vse to še 

^ n i  zadovoljivo.

• ' v  v

Sejm/sca
NOVO MESTO: na ponedeljko

vem sejmu je bilo naprodaj 289 pra
šičkov, ki so bili stari od 6 do 12 
tednov, in 29, ki so bili stari od 3 do 
6 mesecev. Samo 12 prašičev ni na
šlo kupca. Promet na sejmu je bil 
srednje živahen. Tokrat so rejci pri
peljali malo manj prašičev, kar je ži
valim malenkostno dvignilo ceno. 
Za 6 do 12 mesecev staro žival so 
rejci tokrat dobili 480,00 do 600,00 
dinarjev, za 3 do 6 mesecev staro pa
610.00 do 75,00 dinarjev.

_ BREŽICE: V soboto so na bre
žiškem sejmu ponudili 611 prašičev, 
ki so bili stari do 3 mesece, in 36 
prašičev, ki k> bili stari nad 3 mese
ce. Mlajših prašičev so prodali 437, 
kilogram žive teže pa je veljal po
27.00 do 28,00 dinarjev. Starejših 
prašičev so prodali 23, kilogram žive 
reze pa jc bil 17,00 do 18,00 dinar
jev.

Zaupanje v DBH: 6.882 novih varčevalcev
Med depoziti na vpogled pred

stavljajo, kot povzemamo iz poslov
nega poročila Dolenjske banke in 
hranilnice za leto 1973, največji 
skok nevezane hranilne vloge. Samo 
lani so se povečale za 24,256.000 
din ali za 28 odstotkov.

Kljub-vsem* podražitvam občut
no večje hranilne vloge

Lani so gospodarske organizacije 
odobrile občanom  6.263 novih 
potrošniških kreditov (iz denarja 
DBH), poslovne enote banke pa 98 
takih kreditov. Ob koncu lanskega 
leta so občani dolgovali gospodar
skim organizacijam 34,566.000 din 
potrošniških posojil, banki neposre
dno pa 1,437.000 din. Skupno st
anje potrošniških kreditov se jc v 
letu dni povečalo za 8,750.000 din 
oziroma za 32 odstotkov.

Zadnjega decembra lani je imela 
DBH sklenjenih 852 pogodb o na
menskem stanovanjskem varčevanju 
v skupnem znesku 36,242.000 din. 
Obveznost banke za posojila je zna
šala 41,208.000 din. Na en vloženi 
dinar odobri banka 1,13 din posojila 
ali 113 odstotkov. Poprečna varče
valna doba znaša 34 mesecev,

Kmetijski kotiček

V paši ključ za uspeh
Spet ponavljamo: paša je najcenejši in najboljši način izkori

ščanja travnatega sveta, zato jo uvajajo, kjer je le mogoče. 
Omogoči, da dobivajo živali tisto, kar je najboljše zanje -  tri do 
pet tednov staro rastje -  na zanje najbolj naraven način in ob 
najmanjših stroških za živinorejca.

V naših razmerah lahko ob obilnem gnojenju travno rušo 
štirikrat popasemo in dvakrat pokosimo. V paši je, na kratko 
^ e n o . WjUč do uspeha v reji goveda. Seveda v sistematični 
P®ši, kiji pravimo čredinska paša.

Najbolje je za rušo, če dvema pašama sledi ena košnja. Spo
mladi začnemo pasti srednje zgodaj, četudi takrat trava še nima 
dovolj hranilnih snovi, ki jih je potrebno zato dodajati v obliki 
voluminozne krme, sena in silaže. To je nujno tudi iz zdravstve
nih razlogov (možnost tetanije). Koje trava dober pedaj visoka, 
«  zadošča, da da samo ob paši krava 15 do 18 litrov mleka na 
.P 1- ima žival večje proizvodne sposobnosti, ji dodatno po- 

ladamo še močna krmila. Takoj pa je treba dodati, da dobijo s 
pašo živali običajno dovolj beljakovin, redno pa premalo 
ru *l‘n - ^  jih nadomestimo z rudninskimi krmili.

reden spomladi rejec nažene živali na čredinko, jo naj 
Pognoji z dušičnim gnojilom. Če namerava čredinko po paši še 
j 0*!*1 za silažo, priporočajo, naj pognoji s 60 do 80 kg čistega 

ušuta. Tako lahko košnjo čimprej začne in bo lahko siliral 
a Pno* manj odvisno vremena. Na pašo je treba živali 

počasi navaditi, saj se naglica običajno hitro maščuje.
^ |*a paša v resnici daje to, kar obeta, je treba pašnike negovati.

to nego šteje redno odstranjevanje nepopasenih ostankov tra- 
tra ^rav‘*no 8n°jenje zlasti z dušičnimi gnojili, ki deluje na rast 
s , J  Jzravnalno«, ter pravilno izkoriščanje pašnih površin, 
ti I* 0 âj^  *zuro električnega pastiija, ki omogoča, da
Jvali p0 črcdinkah popasejo pašnik, rejec pa ga postopno kosi, 
«̂e to takrat, ko je doprinos paše največji in reja zato najbolj

povprečna doba vračanja posojil pa 
18 let.

Nevezanih hranilnih vlog je imela 
DBH ob koncu 1973. leta za
110.290.000 din, vezanih vlog pa za
17.670.000 din. Skupaj:
127.960.000 din ali 27 odstotkov 
več kot leto dni poprej.

Število varčevalcev pri DBH se je 
samo lani povečalo za 6.882 ali do
brih 17 odstotkov. Predvsem na
rašča število takih varčevalcev, ki 
prenašajo izplačila svojih osebnih 
dohodkov na hranilne knjižice. Zdaj 
varčuje pri dolenjski banki in hranil
nici že 47.148 varčevalcev, ki jim je 
na voljo 53 vplačilnih in izplačilnih 
mest (v 7 bančnih enotah, 32 
poštah PTT podjetja Novo mesto in 
6 podjetjih).

Na zadnji seji občinske skupščine 
v Trebnjem so bile sprejete nasled
nje stopnje prispevka: 6 dinaijev za 
zemljišča I. in II. razreda, 4 din za 
III. ih IV. ter 2 dinarja zajsemljišča, 
ki so v V. do VIII. razredu, če ležijo 
zunaj strnjenih naselij in zazidalnih 
načrtov. Pri zemljiški skupnosti pra
vijo, da bodo tako zbrali do 180 
tisočakov na leto, kar pa skupnosti 
tudi ne bo pomenilo kdove kaj.

A. 1 .

za petino, poslovni sklad skoraj za 
polovico, za polovico pa so povečali 
tudi sredstva, namenjena stanovanj
ski izgradnji. Več kot 4.000-članski 
kolektiv tako uspešno nadaljuje svoj 
prodor.
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Pred odločitvijo: kakšna zemlji
ška politika?

Poceni zemlja
Naj dobi industrija, ko investira v 

manj razvitih občinah, zemljišča za 
novogradnje ceneje? O tem so dol
go razpravljali člani skupščine kme- 
tijskozcmljiškc skupnosti v Treb
njem. Ko so mislili na obilico nalog 
pa tudi denarnih izdatkov novo 
ustanovljene skupnosti, so sc navdu
ševali za večje prispevke od teh zem
ljišč. Ugotovili so, da so v drugih do
lenjskih občinah predvideni večji 
prispevki od zemlje, namenjene za 
zazidavo in potrebe industrije.

Končno sc niso mogli odločiti tu
di na predzadnji seji občinske skup
ščine, na kateri so sklenili, da bodo 
to vprašanje rešili skladno z drugimi 
dejavniki v. občini. Predstavniki go
spodarstva predlagajo nižjo prispev
no stopnjo za zemljišča, podobno 
mnenje pa je bilo izrečeno tudi na 
seji občinske konference ZK. O teh 
vprašanjih jc imel pravo maratonsko 
(9-urno) sejo tudi izvršni odbor 
zemljiške skupnosti skupaj s pred
stavniki občine.

V IM V : prvo dolenjsko podjetje 
s čez milijardo dinaijev celotne
ga dohodka

Milijarder
Ko sta se 1959 združili Moto- 

montaža in Agroservis, jc pač malo
kdo pričakoval, da'sc bo novomeška 
Industrija motornih vozil v pičlih 15 
letih povzpela med najpomembnejše 
jugoslovanske izdelovalce osebnih 
avtomohilov in med naša največja 
industrijska podjetja sploh. Zadnja 
leta je neprestano v vrhu slovenske 
industrije glede na celotni dohodek, 
še više p4 je, če ocenjujemo izvoz.

Lansko leto je bilo za podjetje iz
redna  pomembno. Svojo delovno 
organizacijo je prilagodilo novim 
ustavnim zahtevam in ustanovilo 
osem TOZD, v poslovni politiki je 
začelo tesno sodelovati s francosko 
tovarno Renault, v proizvodnji sta
novanjskih prikolic, v kateri sodi 
med največje v Evropi, pa se je m oč
neje usmerilo tudi na jugoslovanski 
trg-

Zaključni račun podjetja je poka
zal že pred tedni znano ugotovitev: 
1MV jc prva tovarna na Dolenjskem, 
katere celotni dohodek v enem letu 
je presegel milijardo dinarjev (sto ' 
starih milijard!). Lanski celotni do
hodek v IM V je namreč dosegel 
vrednost 1,4 milijarde dinarjev, kar 
jc za 42 odstotkov več kot leto po 
prej. Dohodek se je povečal za do
brih 30 odstotkov, osebni dohodki

Jaz imam konkreten predlog (iz 
Pavlihe)

Sejati med delom?
Zaposleni v družbenem sektorju 

bodo dolžni imeti svoje sestanke zu
naj delovnega časa, to posebnost bo 
najverjetneje prinesel zvezni za
kon o organizacijah združenega de
la. Tako je napovedal predsednik 
pravnega sveta federacije dr. Nikola 
Balog.

Sestankovati med delovnim ča
som ali zunaj njega, na to vprašanje 
so odgovori zelo različni. Kot je 
znano, zagovarjajo vodstva sindika
tov, naj bi bili vsi sestanki, ki'so po 
vezani s samoupravljanjem, v delov
nem času, saj je samoupravno odlo
čanje sestavni del delovnega pro
cesa. Zagovorniki druge rešitve, in 
teh ni malo zlasti v proizvodnih de
lovnih organizacijah, opozarjajo na 
zastoje v proizvodnji in na poveča
nje proizvodnih stroškov, če bo tre
ba vse sestankovanje všteti v ceno 
izdelka ali storitve. Eno je gotovo: 
če bodo sestanki po zakonu morali 
biti obvezno zunaj delovnega časa, 
bodo krajši, zato pa bodo morali 
biti dobro pripravljeni, skratka taki, 
kot bi morali biti vsi naši sestanki, 
da ne bi bili „inflacija besed14. Raz
misliti bi bilo treba o primernem na
domestilu za čas na sestankih, sicer 
bo težava z udeležbo.

Novi zvezni zakon bo direktno 
določil tudi, da so direktorji odgo
vorni za delovno disciplino. Po do
sedanjih predpisih nimajo direktne 
odgovornosti za disciplino in ni 
redka pripomba, kakršno smo te dni 
slišali iz ust enega izmed direktorjev 
na Dolenjskem: saj ne morem nič 
ukreniti, podrejeni sc proti meni 
obnašajo tako, kot da sem lahko le 
nadvse zadovoljen, da imam čast 

»biti na tem delovnem mestu.
M. L.

trm
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Če ti naložijo preveč, tež
ko neseš, omagaš. Veliko, če 
ne preveč, je bilo naloženo 
delavski kontroli. Ona naj 
bo varuh zakonitosti in reda 
v organizacijah združenega 
dela -  pa ne v vlogi inšpek
cije, ona naj se bojuje z ne
pravilnostmi -  pa ne kot 
organ pregona, ona naj 
spremlja poslovanje -  pa ne 
kot strokovna služba. Ona 
naj vodi račun o vsem bist
venem, vendar v vlogi samo
stojnega samoupravnega or
gana, ne pa kot privesek de
lavskega sveta ali celo stro
kovne službe.

Še pred vrati

Res, veliko bi morali ve
deti ljudje, ki sodelujejo v 
delavski kontroli. Ne podce
njujemo ročnega delavca, 
vsako delo je častno, toda 
vprašanje je, če so organi de
lavske kontrole, sestavljeni 
izključno iz neposrednih 
proizvajalcev, zmožni učin
kovito spoprijeti se s števil
nimi nalogami. Samo pošte
nost in samoupravljalska za
vest gotovo nista dovolj. Res 
ni nujno, da se delavska kon
trola na vse spozna -  za to 
naj ji kot servis pomagajo 
Služba družbenega knjigo
vodstva in druge službe -  
vendar pa mora znati ta ser
vis izkoristiti.

Na to misel navaja' ugoto
vitev z nedavnega zasedanja 
medobčinskega sveta ZK  
Novo mesto, češ da so bile 
samoupravne delavske 
kontrole ustanovljene, nika
kor pa ne morejo zaživeti, 
morda tudi zato, ker so 
marsikje vanje imenovali sa
me delavce-neposredne pro
izvajalce in skušali tako po 
drugi strani zmanjšati moč 
delavske kontrole.

Težko bi bilo dokazati ta
ko trditev, dejstvo pa je, da 
delavska kontrola na Dolenj
skem, tako je pokazal tudi 
naš celostranski prikaz „De
lavsko nadzorstvo (šeJ pred 
vrati", še ne opravlja svoje 
vloge, če izvzamemo njen 
preventivni pomen. To po
navljamo, četudi je ponavlja
nje običajno izguba časa -  
„toda ni večjega časovnega 
dobička kot pogosto ponav
ljanje bistva stvari," je dodal 
filozof,

^  _M. LEGAN^

DOLENJSKI UST
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(Nadaljevanje s 1. str.)
Omeniti je treba, da delovne 

skupnosti, ki nimajo več kot 30 de
lovnih ljudi, ta dan ne volijo, in to 
zaradi tega, ker zakon določa, da v 
teh delovnih skupnostih opravljajo 
funkcije delegacije vsi delovni ljudje. 
Te delovne skupnosti se bodo po vo
litvah s sporazumi povezovale prek 
svojih predstavnikov med seboj ali z 
delegacijami manjših kolektivov v 
konferenco delegacij, ki bo pošiljala 
predstavnika v občinsko skupščino.

V nedeljo, 31. marca, bodo volih 
delovni ljudje in občani delegacije 
krajevnih skupnosti, glasovali bodo 
o izvolitvi delegatov v družbeno
političnem zboru občinske skupšči
ne, delegacije pa bodo volili tudi 
kmetje.

ZVEZNA SKUPŠČINA

KDO VOLI?

1. v zbor združenega dela: 
vsi zaposleni v delovni orga
nizaciji, ki so stari nad 15 
let, kmetje in njihovi družin
ski člani bodo volili posebno 
delegacijo, obrtniki in zapo
sleni pri njih bodo tudi volili 
posebno delegacijo;

2. v zbor krajevnih skup
nosti: vsi volivci v krajevni 
skupnosti, ki so stari nad 18 
let;

3. v družbeno-politični 
zbor: vsi volivci v krajevni 
skupnosti, ki so stari nad 18 
let.

Delegacije krajevnih skupnosti 
bodo volih vsi delovni ljudje in ob
čani, ki so stari nad 18 let. Prav ta
ko bodo vsi volih tudi družbeno
politični zbor občinske skupščine. 
Izjemoma, zaradi smotrnejše izved
be volitev, bodo volili svoje delegate 
ta  dan tudi kmetje in njihovi družin
ski člani. Te delegacije bodo pošilja
le svoje predstavnike v zbor zdru
ženega dela.

Vsi zaposleni, stari nad 15 let 
(tudi v obrti in kmetijstvu), vo lijo . 
svoje delegacije, ki pošiljajo pred
stavnike v zbore združenega dela. 
Vsi delovni ljudje in občani, stari 
nad 18 let, pa volijo delegacijo v 
zbor krajevne skupnosti in družbe
no-politični zbor občinske skupšči
ne. Torej: večina občanov, starih 
nad 18 let, bo volila danes in 31. 
marca., zaposleni pod 18 let pa 
samo danes (v delovni organizaciji) 
ali pa samo 31. marca (delegacije 
kmetov).

Glasovah oz. volih bomo na vo
liščih, ki jih določi občinska skup
ščina. Danes bodo ta volišča v 
TOZD, v nedeljo pa v krajevnih 
skupnostih. V nedeljo bodo na veči
ni volišč tri volilne skrinjice, in to 
za: delegacijo krajevne skupnosti, za 
družbeno-politični zbor in za dele
gacijo kmetov. V estih, kjer ni kme
tov, pa bosta samo dve volilni skri
n jici s

Za delegacijo TOZD in delegacijo 
krajevnih skupnosti bomo glasovali 
tako, da bomo obkrožili številke 
pred imeni tistih kandidatov, ki jih 
želimo izvoliti. Glasovah bomo za 
toliko kandidatov, kot je potrebno 
izvoliti članov delegacije. Pripisova
nje novih kandidatov nima veljave.

Glasovanje za družbeno-politični 
zbor občinske skupščine je nekoliko 
drugačno. Vsak izmed nas bo glaso
val za listo kot celoto tako, da bo 
obkrožil besedico „GLASUJEM 
ZA“ ali „GLASUJEM PROTI“ . 
Vsak bo lahko poleg tega prečrtal 
tiste posamezne kandidate na listi, s 
katerih izvolitvijo se ne strinja.

Delegatski sistem, ki ga na teh vo
litvah vzpostavljamo, bo gotovo zelo 
globoko posegel v družbeno-politič- 
no življenje pri nas. K temu razvoju 
pa moramo prispevati vsi. Ustava 
sama po sebi ne more spreminjati 
družbenih razmerij, spreminjali jih 
bom o mi vsi v dolgotrajnem politič
nem boju, ki se začenja z vzpostavit
vijo delegatskega sistema.
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Shematičen prikaz volitev delegacij

Val protestov na Dolenjskem
»(Nadaljevanje s 1. str.)

gim sekretariatu za zunanje za
deve in italijanskemu generalne-

Ogorčeni
Rihard Urbanč s Pristave v 

krški občini: -  Mladi se pridru
žujemo protestom  delovnih ljudi 
Jugoslavije. Ogorčeni smo nad 
zahtevami po jugoslovanskem 
ozemlju in zagotavljamo, da bo
mo branili, kar je naše.

Stanko Radanovič, Brežice: 
Protestiramo. Nimamo kaj pre

mišljati. Naše vodilo je Titovo 
geslo: „Tujega nočem o, svojega 
ne damo.*4 Tega ne bomo nikdar 
pozabili.

Jožica Vogrin, Dobova: Dvaj
set let sodelovanja in krepitve 
medsebojnih odnosov je za na
mi. Prepričana sem, da so zahte
ve po coni B le izraz tistih m rač
nih sil, ki jim dobro sosedstvo ne 
gre v račun.

Irena Pinterič, Mostec: -  Te
ga, za kar so se borili naši očetje,

ne bomo spustili iz rok. Branili 
bomo vsako ped našega ozemlja, 
četudi bodo potrebne žrtve.

Marija Cirnski, Cirnik: -  Pod-
[tiram odgovor naše vlade in od- 
očnost vseh delovnih ljudi, ki jo 

izražajo na protestnih zborova
njih. Naše zemlje ne odstopimo 
za nobeno ceno.

mu konzulatu v naši državi.
O ogorčenju delovni|i ljudi v 

ribniški občini poroča dopisnik 
Karel Oražem. Takole pravi 
med drugim: „Sto in sto naših 
ljudi je trpelo po taboriščih la
koto od Raba do Gonarsa in 
Reniccija. Zato je razumljivo, 
da zdaj obsojajo požrešne apeti
te italijanskih šovinistov in faši
stov, ki skozi usta svoje vlade 
zahtevajo bivšo cono B.“ Pro
testne resolucije so poslali iz In
lesa in z občinskega sindikalne
ga sveta, zborovali so v RIKU, 
mladinci, borci in drugi.

Vitomir Savič piše iz Kočev
ja, da so imeli protestno zboro
vanje gojenci Doma Dušana Re
miha. Branko Podobnik povze
ma, da so se protestom Jugosla
vije pridružili tudi Belokranjci 
na zborovanjih v TOZD, OZD, 
ustanovah in šolah. Mladi iz 
Črnomlja so šli na ulice in zbo
rovali na trgu.

Delovni ljudje krške in breži
ške občine so ogorčerye in za
skrbljenost zaradi oživljanja ire
dentističnih teženj v Italiji izra
zili, kakor sporoča Jožica 
Teppey, na številnih zborova
njih. Na zvezne in republiške 
organe so naslovili tudi več

NAGRAJENI
PRIDELOVALCI

Kmetijski zavod iz Ljubljane 
in Zveza zadružnikov Slovenije 
sta nagradila najboljše lanske pri
delovalce koruze in krompirja v 
črnomaljski, metliški, novome
ški in trebanjski občini. Največji 
pridelek koruze (v zrnju) je do 
segel Alojz Kastelic iz Biške vasi, 
in sicer 119,6 stotov na hektar. 
Stane Gorenc iz Gorenje vasi pri 
Škocjanu je pridelal 115, Janko 
Pečarič iz Curil pa 106 stotov 
na hektar. Najboljši trije pridelo
valci silažne koruze so bili: Tone 
Sekonja (KZ Črnomelj), Ivan 
Vidmar iz Dramelj in Franc Fink 
s Ponikev. Najboljši pridelek 
krompirja pa je imel lani Franc 
Jarc iz Vrbovca: pridelal je 389 
stotov krompirja na hektar. Na
grajenih je bilo nekaj deset pri
delovalcev koruze in nekaj naj- 
boljših pridelovalcev krompirja. 
Kmetijske zadruge so tekmoval
cem za najboljše pridelke pode
lile tudi denarne nagrade.

Kako pridelati še več koruze?
Povprečen dolenjski pridelek kuruze je bil lani na Dolenjskem trikrat manj
ši, kot ga je dosegel tekmovalec - Pridelovalci v nedeljo prisluhnili, kaj 

menijo o pridelovanju te poljščine strokovnjaki

Na Dolenjskem pridelamo povprečno po 2.000 do 3.000 kg ko
ruze na hektar. Na tekmovanjih dosegajo posamezniki trikrat večjf 
pridelek, po 10.000 kg in več. Strokovne in pospeševalne službe 
spodbujajo k še večjemu pridelku koruze, ker je le-ta nepogrešljiva 
hrana v živinoreji, v katero se preusmerja Dolenjska.

Ali bi lahko pridelali še več koru
ze v naših občinah? Inž. Jože Sile z 
republiškega Kmetijskega instituta 
pravi, da bi lahko. Njegovo predava-

nje o možnostih za pridelovanje ko
ruze v dolenjski regiji in pom em b
nejših ukrepih za doseganje visokih 
pridelkov, ki ga je ljubljanski kmetij
ski zavod v nedeljo, 24. marca, pri

redil na kmetijski Soli v Novem me
stu, je poslušalo nad 60 prideloval

cev koruze iz ćmomaljsKe, metliške, 
novomeške in trebanjske občine, 
sttokovnjaki iz kmetijskih'zadrug in 
drugi.

Na tem obm očju je s koruzo (za 
zrnje) zasejanih 4.700 ha, medtem 
ko strnena žita zavzemajo 7.S00 ha.

Medsebojno razmerje je za koruzo 
ugodnejše v Beli krajini, kjer je s ko
ruzo zasejanih 20 in s strnemmi žiti 
22 odstotkov površin. Inž. Sile me

ni, da bi morali pridelovanju koruze 
nameniti še več površin tudi zatega
delj, ker je možno to  poljščino pri
delati brez dela človekovih rok, saj 
opravijo to delo stroji od sejanja do 
spravila.

Na Dolenjskem, priporoča inž. 
Sile, je spričo majhnih kmetij smotr
neje koruzo silirati, ker tako za 25 
odstotkov povečamo količino hran
ljivih snovi. Seveda je tudi ceneno 
pridelovanje silažne koruze vezano 
na strojno mehanizacijo, ki pa je 
tako draga, da jo je smotrno naba
viti in uporabljati le v okviru stroj
nih skupnosti. Sodobne stroje pripo
roča tudi inž. Raoul Jenčič iz Kme
tijskega instituta, češ da je vse sku-
{).i) sprva res videti drago, se pa kma- 
u odnlača.

brzojavk, v katerih so podprli 
stališče naše države v odgovoru 
na zaskrbljiv izziv rimske vlade. 
Poleg delovnih kolektivov so v 
krški občini zborovali šolarji, 
rezervni oficirji, prosvetni de
lavci in drugi občani. Na pro
testnih demonstracijah v breži
ški občini so mladi poudarjali 
geslo „Tujega nočemo -  svoje
ga ne damo“.

Italijanske težnje po jugoslo
vanskem ozemlju so ostro obso
dili tudi v trebanjski in sevniški 
občini, - piše Alfred Železnik. 
Protestno izjavo v Trebnjem so 
sprejeli na občinski skupščini, 
na zasedanju organizacije ZB in 
občinski odbor ZRVS. Gnev 
proti italijanskim zahtevam in 
pripravljenost braniti domovino 
so izpovedali pripadniki parti
zanskih enot iz Velikega Gabra, 
Dobrniča, Čateža, Velike Loke, 
Trebnjega, Mirne, Šentruperta, 
Mokronoga in Trebelnega.

V sevniški občini so bila pro
testna zborovanja v Lisci, Ju
tranjki in v osnovnih šolah. Čla
ni konference mladih delavcev 
so poslali protestno resolucijo 
italijanski ambasadi.

Srečanje borcev
Tovariško srečanje borcev 

Gubčeve in Cankarjeve brigade 
bo v soboto, 30. marca, ob 19. 
uri v domu JLA v Ljubljani. Po
svečeno bo obletnici zmage nad 
vojaki italijanskega bataljona 
Macerata v Jelenovem žlebu 26. 
marca 1943. Na srečanju bodo 
nekateri borci obeh brigad 
osvežili dogodke iz vojne, poho
de in boje. Osebnih vabil odbor 
borcev obeh brigad ne bo po
šiljal.

Kmet Alojz Kastelic iz Bi&e va
si je lani dosegel dolenjski re
kord v pridelovanju koruze: 
njegov pridelek je bil kar 119,6 
stotov na ha, medtem koje bilo 
povprečje na Dolenjskem v letu 
1973 le 29 stotov. Za ta dose
žek je dobil Kastelic v nedeljo, 
24. marca, na kmetgski šoli na 
Grmu v Novem mestu -  po 
strokovnih predavanjih za pri
delovalce koruze — priznanje 
republiškega kmetijskega zavo
da, republiške zadružne zveze 
in novomeške kmetijske zadru
ge. (Foto: I. Zoran)

Sergej Kraigher:

Podpora ustavnemu sodišču, ki 
ima pomembno, odgovorno vlogo

Treba je opozoriti na ovire, ki jih je proces uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti doživljal v našem družbenem razvo
ju. Te ovire, bodisi daje šlo za zavestno'odklanjanje oziroma 
oviranje uresničevanja ustavnega sistema, bodisi za 
oportunistično politiko v zvezi s tem uresničevanjem, so za
vestne socialistične sile z Zvezo komunistov na čelu v dose
danjem našem družbenem razvoju uspešno premagovale in 
po potrebi njihove nosilce tudi dosledno odstranjevale. Na
čelo ustavnosti in zakonitosti v naši družbi ni samo norma- 
tivistično pojmovana skladnost predpisov in splošnih aktov 
oziroma njihovih norm. Ker izhaja iz temeljev našega družbe
nega sistema, ima in, mora imeti tudi svoj vrednostni pouda
rek in vsebino, ki je v uresničevanju samoupravnega položaja 
delovnega človeka in vedno večje humanizacije odnosov med 
ljudmi in v družbi, v uresničevanju velike zgodovinske naloge 
delavskega razreda -  osvoboditve dela. Pri uresničevanju te
ga temeljnega načela ustave ima v naši republiki ustavno 
sodišče SR Slovenije še prav posebno pomembno iri odgo
vorno nalogo. V tem pogledu pa uživa ustavno sodišče SR 
Slovenije kot tudi ustavno sodišče Jugoslavije vso družbeno 

- podporo.
(Predsednik republiške skupščine ob 10-letnici ustavne

ga sodišča Slovenije)

Vlado Beznik:

Dokazi o velikih naporih in 
enotnosti v predvolilnem času
Na podlagi rezultatov že pred leti sprejetega sistema stal

nih kadrovskih priprav na volitve smo dosegli, da je bila 
kadrovska osnova, na kateri smo pripravljali volitve, dobra in 
ustrezna. Po omenjeni poti smo v Sloveniji evidentirali 
72.820 predlogov za možne kandidate. To pomeni, daje bilo 
za eno delegacijo — če vzamemo število delegacij, kijih voli
mo v temeljnih samoupravnih skupnostih — izbranih preko 
20 predlogov. Med njimi je prek 45 odstotkov neposrednih 
proizvajalcev, več kot 30 odstotkov žensk in čez 22 odstot
kov mladih. Ob tem moram posebej opozoriti na podatke o 
tem, da je delež neposrednih proizvajalcev relativno velik 
tudi na področju gospodarstva in da se tudi na področju 
Krajevnih skupnosti le-ti pojavljajo v dokaj ugodnem soraz
merju.

To priča'o velikem naporu aktivistov vseh družbenopoli
tičnih organizacij, predvsem v temeljnih samoupravnih skup
nostih. Dokazuje akcijsko enotnost in zavzetost družbeno-', 
političnih organizacij.

(Podpredsednik RK SZDL o predvolilnih pripravah)

Edvard Kardelj:

Ni nobenega razloga, da bi 
prihajali s kmetom v navzkrižje

Zatorej mislim, da v tem oziru ne sme biti nobenega oma
hovanja in skrajnosti. Jasno je, da moramo razvijati eno in 
drugo, oziroma napeti vse sile za širjenje obdelovalnih 
površin in modernizacijo proizvodnih sredstev v veliki socia
listični proizvodnji, prav tako pa moramo storiti vse, da bi se 
kmet kolikor najbolj mogoče vključeval v razne oblike ko
operacije. Konec koncev je v individualnem sektorju še 
vedno 85 odstotkov obdelovalnih površin, pa naj z ukrepi, ki 
jih predvidevamo in katerih se lotevamo, dosežemo še take 
uspehe, kljub temu velik odstotek obdelovalnih površin še 
dolgo ne bo neposredno vključen v veliko socialistično 
kmetijstvo. Zato smo dolžni zavoljo naše ekonomike, pred
vsem pa zavoljo delovnih ljudi na tej zemlji storiti vse, kar je 
mogoče, da bi se tudi .njihova produktiynost nenehno razvi
jala z raznimi oblikami kooperacije. To pravim zaradi tega, 
ker hočem poudariti, da ni nobenega razloga zoperstavljati 
razvoj socialističnega kmetijstva kmetu oziroma prihajati z 
njim v navzkrižje. Nasprotno, vse, česar se bomo lotili, mora
mo delati tako, da bomo vključevali jn ekonomsko povezali 
kmeta v enoten proces združenega dela, ne pa ga „prestav- 
ljali“ v nekakšen nasprotni tabor.

(Clan predsedstva ZKJ na seji ekonomskega sveta SFRJ)

Ivan Potrč:

Izvirni greh naših nesporazumov
Mlad človek lahko čuti enako kot jaz. Jaz imam svoj sen o 

tej družbi, ki sem ga imel že pred vojno in med vojno in ki ga 
nosim v sebi še zdaj. To je lahko blizu tudi mlademu člove
ku. Ta generacijski princip, ki se je pri nas začel uveljavljati 
in je dobival celo podporo družbe, je izvirni greh naših da
našnjih nesporazumov. Kar zadeva pritiske, vem iz redakcij
ske prakse, kako huda je ta zadeva. Ljudje so se pritoževali, 
zakaj nekateri pišejo tako. Toda literatura, ki je imela nekaj 
v sebi, ni veljala, veljala pa je tista literatura, ki je prišla 
kdove od kod. Čutiš, da v njej ni našega človeka. Vsak dan 
znova beremo v časnikih in revijah te stvari. Kritike, tiste 
ustvarjalne kritike, ki bi znala ločcVati, pa ni. V predvojnem 
času so bile te stvari dosti jasnejše. Potrebno je doseči, da, 
recimo, žirije ne bodo več takšne. Nisem za pogrome, saj 
moramo najprej sami vedeti, kaj hočemo. To moramo potem 
povedati in zagovarjati, in tisti, ki drugače misli, mora biti 
toliko pošten, da se umakne, če vidi, da imamo prav. Mislim, 
da smo *v takem presnavljanju naše družbe, ko bo treba 
veliko storiti.

(Izjava pisatelja za okroglo mizo ,,Dela“ )
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To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami!

Franc Pirkovič 
-šestdesetletnik

Pod Rožnikom, ki je nekoč 
nudil dom v njegovih najbolj 
ustvarjalnih letih in človeški 
zrelosti Ivanu Cankaiju, v nepo
sredni bližini tihega doma, ki si 
ga je na robu rožniške hoste za 
svoje bivanje nekoč izbrala veli
ka slovenska igralka Marija Ve
ra, je v teh prebujajočih se po
mladanskih dneh dočakal 
60-letnico svojega bogatega re
volucionarnega življenja Franc 
Pirkovič — Čort.

Naš jubilant je izšel iz družine 
ključavničarja — proletarca, kjer se 
je rodil na pragu prve svetovne voj
ske, 25. marca 1914, v Šentjerneju 
na Dolenjskem. Tam je obiskoval 
tudi osnovno šolo. Družina je bila že 
v jubilantovih ranih letih napredno 
usmerjena, saj se je oče zelo zgodaj 
zavestno odločil za tako usmeritev. 
Čeprav jim je oče zelo zgodaj umrl 
•n je mati morala sama skrbeti za 
sest otrok, so se razvili.v ponosno in 
žilavo družino, ki je vjedela, kaj so 
trdote življenja. Vseh šest otrok se 
je moralo samo prebijati skozi življe
nje in vseh šest otrok se je samo izu
čilo in prebilo do kruha; Ij/o in 
rrance sta celo sama študiralalin bi
la že kot dijaka znana po izjemni 
bistrosti.

France se je po končani gimnaziji 
odločil za študij elektrotehnike na 
ljubljanski univerzi. Ž evm aju |1941  
pa je odšel pod rodne Gorjance, kjer 
je začel intenzivno delati kot prvi 
organizator OF in z njim tudi vsa 
Pirkovičeva družina. Prav zato jim je 
okupator že marca 1942 požgal 
dom in ubil brata ter vso družino 
neprestano preganjal Jcar nam je zna
no tudi iz knjige pleterskega priorja

.Edgarja Leopolda-Lavova „Kar
tuzija Pleterje in partizani" in dru
gih spisov iz NOB.

Že Pfed temi dogodki je France, 
ki si je izbral partizansko ime Čort, 
organiziral prvo četo  partizanov s 
podgorjanskega področja, odšel sam 
mednje in postal komandir te čete, 
ki se je kasneje razvila v Gorjanski 
bataljon. V bataljonu je bil sprva ko
mandant, potem pa komisar. Le 
nekaj časa kasneje ga srečamo kot 
komisarja Vzhodnodolenjskega od
reda, 1943 pa je že komisar Gubče
ve brigade. Naslednje leto pastane 
instruktor Glavnega štaba Slovenije 
in načelnik kadrovskega oddelka 
Glavnega štaba Slovenije. Leta 1945 
postane šef jugoslovanske komisije 
m  repatriacijo na Dunaju, nato delu- 

,n v Ljubljani vse do 
1953, ko preide kot polkovnik v re
zervo in se posveti izključno poli
tičnemu delu. Tega, leta prevzame 
predsedniško mesto okrajnega ljud
skega odbora Novo mesto, kasneje 
postane okrajni partijski sekretar, 
član CK ZKS in republiški poslanec. 
Tako kar deset najtežjih let obnove 
razdejane domovine in izgradnje so
cialistične družbe dela v domačem 
okraju, na kar opravlja v letih 1963 
i*~ ! r ^  funkcijo generalnega konzu
la S rR J  v Celovcu. Slednjič prevza
me vodstvo Slovenske izseljenske 
matice, kjer ostane do upokojitve.

Ze samo ta, skopo našteta dejstva 
Pr*̂ aJ° o vsestransko razgibanem in 

življenju našega jubilanta. 
Ub 60-lctnici smo ga obiskali v nje
govem stanovanju pod ljubljanskim 
voznikom, sredi svojih najljubših 
pnjateljic -  knjig, saj so prav v knji
go bili Pirkovičevi že od nekdaj vsi 
zaverovani in ji zvesto vdani. 
ii> številnim znancem, prijate
ljem in sodelavcem jubilantovim s 
čestitkami pridružuje tudi naš list, 
nLP Je France Pirkovič toliko let 
podpiral, sc jim pridružuje z iskreno 

ijo, da bi šc dolgo užival plodove 
vojega revolucionarnega pohoda in 

neodjenljive privrženosti revolucio- 
arnim idealom delavskega razreda v 
oju za zmago narodov Jugoslavije

n o v i i .  *vobodo *n izgradnjo
novih družbenih odnosov.

v,

[ j^ e t^ m rk e tu ^ P r jm ^ ^ ^ jo v o ]

POMLAD NA DVORIŠČU. (Foto: Tone Gošnik)

Gornja dolina Krke je izgubila da
leč naokoli znanega naprednjaka, 
aktivnega sodelavca NOV JOŽETA 
SMRKETA -  PRIMOŽA.

Jože je pred 73 leti zagledal luč 
sveta v Brezovici pri Mirni na Do
lenjskem, od koder je še kot majhen 
otrok prišel s starši v Žužemberk. 
Tu je Jože s številnimi brati in s se
strami preživljal svojo otroško mla
dost in dorasel v zrelega moža. Že 
kot mladenič je opozarjal nase s svo
jo  sposobnostjo in naprednimi ideja
mi. Ko mu je bilo 18 let, je bil že 
med ustanovitelji takrat edino na
prednega društva v Suhi krajini -  
iužem berškega Sokola. V tem društ
vu je nastopal med telovadci, igralci 
in pevci. Že kot mladenič je preziral 
klerikalizem in se zavzemal ža na-
Eredek v m očno zaostali in od ta- 

ratne družbe zapostavljeni Suhi 
krajini. Svojo sposobnost je pokazal 
tudi kot vojak in je kmalu napredo
val do podnarednika.

Po odsluženem vojaškem roku je 
za krajši čas odšel v službo v Gornjo 
Radgono, kjer se je seznanil z zna
nim naprednjakom dr. Jožetom 
Rusom. Ta mu je postal vzornik v 
poznejšem družbenopolitičnem de
lu. Iz Radgone se je vrnil v Žužem
berk ter tu prevzel očetovo posestvo 
in gostilno.

Ob razsulu stare Jugoslavije se je 
skušal kot rezervni artilerijski na
rednik prebiti s svoio bateriio na 
Gorjance in od tam nuditi odpor 
okupatorju. Že v prvih dneh okupa
cije je zbiral orožje za odpor proti 
okupatorju. Bil je član prvega OF 
odbora na žužemberškem območju 
ter opravljal odgovorne in zaupne 
naloge. V septembru je organiziral 
odhod fantov v partizane ter poma
gal pripravljati napad na Bučko. Bil 
je med organizatorji napada na ka
rabinjersko postajo v Žužemberku
26. marca 1942. Po tem napadu so 
ga Italijani skupaj z njegovo prvo 
ženo Marijo ter otrokoma Jožetom 
in Marjanom odpeljali na karabinjer
sko postajo, njegov dom pa so z .  
inventarjem vred zažgali. Potem ko

BORCI CANKARJEVE 
IN BORCI GUBČEVE 

BRIGADE

Ob obletnici LEGENDAR
NEGA BOJA — zmage nad 
vojaki italijanskega bataljona 
„MACERATA“ 26. marca 
1943 leta v JELENOVEM 
ŽLEBU, na željo velikega 
števila borcev obeh brigad 
ODBORA BRIGADE IVA
NA CANKARJA IN BRI
GADE MATIJE GUBCA 
organizirata
v soboto, 30. marca 1974, 
ob 19. uri v Domu JLA Lju
bljana

TOVARIŠKO SREČANJE

Borci Gubčeve in borci Can- 
kaijeve bigade! Udeležimo 
se tega srečanja in v tovari
škem pogovoru osvežimo 
dogodke iz skupnih borbe
nih pohodov in bojev od 
Primskovega, Ajdovca, Jele
novega žleba, Žužemberka 
itd. do osvoboditve.
Osebnih vabil ne bomo poši
ljali, to obvestilo velja kot 
VABILO.
NA SVIDENJE! 

Odbor borcev brigade 
Ivana Cankaija in 

Matije Gubca

Preloka ogorčena zaradi knjige
»Naš kraj ni bil belogardističen«, kot piše v knjigi Boj Belokranjcev

V knjigi „Boj Belokranjcev", kije izšla lani, napisal pa jo je Rudi 
Vogrič, je na 388. strani naveden tudi citat, ki govori o tem, daje 
bila Preloka med NOV belogardističen kraj. Avtorje citat prepisal 
iz poročila okrožnega komiteja 1944. leta. Ta citat pa je hudo 
razburil prebivalce Preloke, saj menijo, da so bralci z objavo ome
njenega citata — knjiga sicer ne opisuje deleža tega kraja za razvoj 
partizanstva — le enostransko obveščeni o dogajanjih v tem kraju 
med NOV. V dokaz za to navajajo naslednja dejstva.

primer belogardističnih 
zato tudi zapostavljeni

Borcem 12. brigade
Obveščamo borce 12.SNOUB, da pripravljamo izdajo zgo- 

ovine o tej bpgadi. Knjiga bo obsegala približno 700 strani, 
piše pa jo Ambrožič Lado — Novljan.

Prizadevamo si, da bi bila zgodovina čim bolj popolna, 
za o prosimo vse borce 12. brigade, svojce padlih in po vojni 
imrlUi borcev, da nam odstopijo originalne dokumente ali 
jinove fotokopije, ker jih bomo pri pisanju zgodovine nujno 

potrebovali. Potrebni so nam vsi zapiski -  dnevniki, pa 
eprav so skromni, prav tako nam bo dragocen vsak 
— t, xz katerega je razviden čas in kraj določenega

f̂e n;}m boste poslali originalen dokument, vam ga bomo 
P fotokopiranju takoj vrnili, če pa bomo dobili od vas že 
£ elane fotokopije omenjenih dokumentov, vam bomo 

jc povrnili stroške. Ročnih prepisov ali prepisov s pisal
nim strojem nc moremo uporabiti.

a bo delo čim popolnejše, prosimo za pomoč vse, ki 
a>n pri zbiranju gradiva lahko pomagajo, 

n« i °^un ênte (fotografije, fotokopije, zapiske) pošiljajte na 
naslov. Odbor borcev 12.SNOUB pri ZZB občine Novo 
mesto, Novi trg 9, 68000 Novo mesto

• Odbor borcev 12.SNOUB

Ljudje v Preloki smo zaradi take
ga zapisa v knjigi ogorčeni. V vasi še 
vedno živijo aktivisti in nekdanji 
borci NOV, skupaj z mnogimi vašča
ni, od katerih so bili nekateri v tistih 
hudih časih šc otroci, pa se vseeno 
dobro spominjajo dogodkov. Zato 
trdimo, d a je  omenjeni citat neresni
čen in krivičen.

Preloka jc dala 12 borcev NOV, 
12 mladih življenj, med njimi je bil 
tudi prostovoljec -  prvoborec od 
1941. leta Jože Adlešič, poročnik, 
ki je dajal Preločanom-navodila in 
skrbel za delovanje aktivistov na 
Preloki. Padel je februarja 1945 na 
Vinici. Oudno se nam zdi, da njego
vo ime v knjigi sploh ni omenjeno. 
Kako, da avtor knjige o njem ni do
bil podatkov, dobil pa je podatke, ki 
so neresnični. In ker sta padla kot 
partizana še dva Jožetova brata, me
nimo, da bi sc omenjene partizanske 
družine v knjigi morali spomniti.

Mislimo, da jc bila Preloka med 
NOV partizanski kraj, saj je med 
vojno nahranila prenckatcro četo 
partizanov. Morda niso bili samo

AKCIJA ZA KUMROVEC

Društvo upokojencev je organizi
ralo zbiranje starega papirja za grad
njo doma v Kumrovcu. Odvoz bo po
1. aprilu. Zato še cnkTat opozarjamo
vse, ki imajo pripravljene pakete pa 
pirja, da jih prinesejo v vežo Johano- 
vc hiše v Ribnici ali pa ob sredah v 
društveno pisarno. Lahko pa jih pri
pravijo tudi doma in obvestijo društ
vo upokojencev o kraju, kjer bo 
papir. Oddajo ga lahko vsi, nc le
upokojenci.

V. P.

ŠMIHEL:
USPEŠNA AKCIJA

Pred kratkim so na zgradbi gasil
skega doma v Šmihelu pri Novem 
mestu postavili betonsko ploščo, ta
ko da bo dom lahko že letos dogra
jen. K temu uspehu so veliko pripo
mogli člani gasilskih društev iz La- 
kovnice in Stranske vasi. Posebno
prizadeven je bil v prostovoljnem 
delu 1,6 letni Muhič iz Stranske vasi, 
zahvala pa gre tudi predsedniku ga
silskega društva Šmihel za uspešno 
organizacijo, delovodji Jožetu Bru- 
darju in vsem, ki so kakor koli pri
skočili na pom oč. Žal moram spet 
ugotoviti, da ni bilo nikogar z ob 
močja Gotne vasi.

JOŽE STANISA

slovenski, pač pa tudi hrvatski parti
zani, ki so bili v Preloki česti gostje. 
Ce so še živi, bi se lahko še danes 
pohvalili z gostoljubjem v Preloki. 
Menimo, d a je  vseeno, katerim  parti
zanom -  slovenskim in hrvatskim -  
smo pomagali, saj so sc vsi borili za 
eno, skupno svobodno domovino. 
Pripominjamo, da jc mogoče, da so 
bila lahko kaka nesoglasja in nepra
vilnosti posameznikov, ki so nasedli 
kakemu hujskaču, trdimo pa, da za
radi tega naša vojska ni utrpela no
bene škode. Taki primeri so bili v 
Preloki tako redki, da jih ni moč 
primerjati z delovanjem izdajalcev 
po drugih vaseh, da sploh ne govori
mo o krajih, v katerih so imeli belo
gardisti svoje postojanke. Vendar za
radi tega ti kraji danes niso postav-

JUTRANJKA: 
PRAZNOVANJE Z GODBO

Na proslavi dneva žena se je zbra
lo v jedilnici podjetja nad 500 žena. 
Sindikalna organizacija jc pripravila 
kulturni program z nastopom tovar
niškega moškega pevskega zbora in 
recitatorjev. Ženam so čestitali tudi 
pionirji sevniške osnovne šole. 
Godba na pihala iz radeške Papirni
ce je izvedla enourni koncert, ki je 
tako navdušil, da so morali posa
mezne skladbe ponavljati. Pozno v 
noč je za ples igral ansambel Seplan 
iz Sevnice. Sindikalna organizacija 
Jutranjke je zaposlene nagradila z 
denarnimi nagradami. Žene so na
menile nad 4.000 dinarjev za dogra
ditev Onkološkega inštituta v Lju
bljani. Pri tem so se lepo izkazale 
vajenke 1. letnika poklicne šole, ki 
so od svojih skromnih nagrad prispe
vale kar 370 dinarjev. Lepo prazno
vanje bo ostalo žcnain in dekletom 
Jutranjke šc dolgo v spominu.

L. MOTORE

KOROŠKI PEVCI
V MARIBORU

Med obiskom Maribora sem si 
ogledal tudi koncert koroških sUv 
venskih pevcev v veliki dvorani Uni
ona. Dvorana jc bila nabito polna in 
navdušenje med poslušalci je bilo 
neizmerno. Po uvodnih besedah 
predsednika slovenske organizacije 
dr. Franca Zwittcrja so Korošci za
peli več pesmi, ki so navdušenje v 
dvorani še stopnjevale. Bil je to ne
pozabno Iod večer. c c t n ^ i u

Ijeni kot 
krajev in 
niso.

Razen že omenjenih je Preloka 
utrpela še devet žrtev fašističnega 
nasilja, ko so Italijani prebivalce kra
ja pobrali kar na delovnih mestih ter 
njivah in jih pomanjkljivo oblečene 
in lačne odpeljali v koncentracijska 
taborišča, kjer so morali umreti.

Odbori vseh družbenopolitičnih 
organizacij s Preloke smo se zbrali 
zaradi neresničnega opisa v knjigi in 
upamo, da bo nepravilnost odprav
ljena, da se bo mnenje o Preloki 
spremenilo, saj take stvari .zelo nega
tivno vplivajo na delo družbenopoli
tičnih organizacij v kraju. In kako 
bo na to gledala naša mladina? !

Družbenopolitične
organizacije
PRELOKA

so ženo in otroka Italijani izpustili, 
so ga več mesecev zasliševali in 
mučili v zaporih žužemberške sodni
je in ga nato postavili pred italijan
sko vojaško sodišče. Kapitulacijo 
Italije je pričakal v novomeških za
porih in od tam odšel s partizani.

Nato je bil Jože na več odgovor
nih položajih v NOV. Bil je tudi 
odposlanec kočevskega zbora in 
funkcionar v okrožnem izvršnem 
odboru Novo mesto. Na pragu svo
bode -  v aprilu 1945 so mu belo-, 
gardisti na zverinski način umorili 
ženo Marijo.

Po vojni je kot predsednik obno
vitvene zadruge vložil vse svoje 
moči, da je bil Žužemberk z okolico 
vred zopet obnovljen. Bil je dolgo
letni odbornik občine Žužemberk 
in preko 20 let.tajnik krajevne orga
nizacije ZB NOV Žužemberk. Bilje 
več let član sveta krajevne skupno
sti. Jože se je vseskozi nesebično 
žrtvoval za napredek družbe in kraj.’ 
Po nezgodi, ki se mu je pripetila 
pred petimi leti, je težko zbolel in ni 
več okreval. V petek, 15. marca je 
prenehalo biti njegovo plemenito 
srce in v nedeljo, 17. marca popol
dne, smo ga spremili na njegovi zad
nji poti. V sprevodu ga je  spremilo 
okoli 1500 ljudi, med njimi tud* r. 
Jože Rus, ki mu je poleg drugih go
vornikov spregovoril ob odprtem 
grobu.

Hvalu mu in slava mu! .

PREKRATKA ODDAJA 
ZA KMETOVALCE

Oddaja za kmete proizvajali-, je 
prekratka. Komaj se kmetijci razgo
vorijo, že poteče čas, k ije  zanjo od
merjen. Poslušalci ne zvedo pravega 
konca. Će je že za vse drugo odmer
jenega več časa, naj ga bo tudi za 
naše kmete vsaj eno uro. Kmetijstvo 
je pomembna panoga in se ne da o 
njej na kratko dosti povedati. Se
stavljala oddaj na RTV naj bi včasih 
našli tudi Ribniško, Sodraško in Ko
čevsko dolino.

V. P.

KRČANI V PLANICI

Vodstvo sindikata iz Krškega je 
za svoj kolektiv organiziralo prejšnjo 
nedeljo avtobusni izlet v Planico. 
Znamenite planiške polete sije  letos 
ogledalo nad 80 člano „Kovinar 
ske“ . Izlet so Krčani izkoristili tudi 
za oglede nekaterih znanih turisti
čnih točk.

L. SRIBA!« 

NAGRADA ZA PRIDNOST

Smučarski poleti v Planici so tudi 
letos privabili množico gledalcev. 
Med njimi so -bili tudi- nekattii 
učenci iz osnovne šole Grm. Na iz
let, ki je bil brezplačen, so odšli le 
najboljši učenci in najbolj pridni so
delavci krožkov. Avtobus, ki ga je za 
40 učencev posodila tovarna 1MV, 
je iz Novega mesta odpeljal v zgod
njih jutranjih urah, tako da smo do
bili ob velikanki najboljša mesta za 
ogled skokov.

Na poti domov smo se ustavili š. 
ob Zbiljskem jezeru in zaključili lep 
in poučen dan z dobrim kosilom.

D. GAZVODA 
O. S . Grm

Učenci OŠ „Katja Rupena“ so se v okviru tekmovanja „Vesele 
šole“ zadnji petek pomerili za šolskega prvaka. Za razredne prvake 
je bilo tekmovanje končano že prej. Šolski prvaki od tretjega do 
Qsmega razreda so postali: Stojan Petko, Miro Beg, Vlado Jurkovič, 
Angela Granda, Dušan Pavlinič in Darko Šinkovec. Na sliki so prva
ki iFntn’ I 7im.ini'i/1 fntn kmioli nC Ifatio D ..nano^

marca 1974



Kaj je bolj zanimivega za mladega človeka, ki se je odločil za avtomobilsko industrijo, kot 
njegovo sodelovanje pri nastajanju avtomobila? Vajenci v IMV imajo za to vse priložnosti. . .  
(Foto: S. Mikulan)

»Našže popravlja avtomobile!«
V šolskem letu 1973/74 ima IMV 177 vajencev, v novem šolskem 
letu pa jih bodo sprejeli še 75 - Od vajenca do diplomiranega stroj
nega inženirja - Široko odprta vrata za vse mlade ljudi, ki želijo 

delati v domači avtomobilski industriji

. .  Vi ne veste, kako naš že doma rad pomaga — sam se 
loti popravljanja avtomobilov, traktoijev in mopedov! Tako 
veselje ima s tem!!“ — Take izjave poslušajo v kadrovski 
službi IMV vsak teden: povedo jih očetje, ki prihajajo na 
razgovore, da bi se njihov sin zaposlil v podjetju kot vajenec.

Ze zadnjič smo poročali, delavcev. V novem šolskem
da imajo v IMV poklic sko
raj za vsakega, ki bi rad'delal 
v sodobno razviti avtomobil
ski industriji. In zares je pro
izvodnja avtomobilov in 
avtomobilskih prikolic de
javnost, ki vključuje v svoje 
območje razen kovinske še 
vrsto drugih industrijskih pa
nog. Avtomobilska proiz
vodnja zahteva od svojih 
kadrov, da imajo tenak po
sluh tudi za organizacijo in 
dosledno usklajenost svoje 
proizvodnje, prav tako pa 
tudi za raziskave tržišča in 
za pretehtano vlaganje inve
sticij. Nič čudnega torej ni, 
da merimo danes razvitost 
neke države tudi s stališča, 
kako je v deželi razvita" avto
mobilska industrija.

Avtomobilizem pa nas 
„osvaja44 tudi v zasebnem 
življenju. Zato je ta zvrst 
proizvodnje privlačna in de
lavci se radi vključujejo v 
njo. Zlasti priteguje avtomo
bilska industrija mladino in 
velik odstotek mladih fantov 
se odloča za poklic avtome
hanika.

IM V v Novem mestu, ki je 
osvojila proizvodni program 
osebnih vozil francoskega 
; roizvajalca RENAULT, je 
v adnje leto močno povečala 
proizvodnjo in izbiro vozil. 
Hkrati iz leta v leto poveču
je proizvodnjo prikolic; zna
no je, da se je IMV uvrftila 
med vodilne proizvajalce ka
ravan prikolic v Evropi. Na 
domačem tržišču ji je spre
jem proizvodnega programa 
vozil RENAULT še dvignil 
ugled.

SKRB ZA VZGOJO 
KADROV je zato v IMV ne
nehno navzoča. Veliko števi
lo mladih delavcev se je v 
IMV že izučilo raznih pokli
cev. Kot kvalificirani delavci 
delajo zdaj v lastnem pod
jetju na ustreznih strokovnih 
delovnih mestih. Imamo tu
di že primere, da so nekdanji 
vajenci postali strojni inže
nirji, precej pa jih še študira 
na raznih stopnjah, Ni tudi 
malo vajencev iz IMV, ki so 
se po končanem izobraže
vanju uspešno zaposlili tudi 
v drugih podjetjih širom po 
Dolenjski.

Vnaprej želijo v IMV 
usposabljati kadre seveda 
predvsem za lastne potrebe, 
saj potrebuje tovarna, kot 
smo že poročali, samo letos 
500 novih strokovnih, kvali
ficiranih in nekvalificiranih

letu bodo sprejeli 75 novih 
vajencev. Razen vajenske na
grade na učnem mestu jih 
podjetje še posebej nagrajuje 
za uspešno učenje, daje jim 
brezplačen topel obrok ma
lice in delovno obleko. Za 
prevoz na delo in spet do
mov plačajo vajenci na 
mesec samo 15 dinaijev.

Zanimiva je vrsta pokli
cev, ki čaka v IMV na vajen
ce. Postanejo lahko:

— avtomehaniki
— avtokleparji
— strojni ključavničarji
— strugarji
— orodjarji
— rezkalci
— avtoličarji
— obratni električarji
— pohištveni mizarji
— vodovodni inštalaterji
Največja želja mladega

človeka, ki se odloči za 
avtomobilsko industrijo, je 
seveda postati avtomehanik. 
Nič manj zanimiv pa ni po
klic strugarja, rezkalca, avto
ličarja, orodjarja, ključavni
čarja, da naštejemo samo ne
katere. Fantje s temi poklici 
dobijo lahko ustrezno zapo
slitev vedno tudi v drugih 
dejavnostih izven kovinske 
proizvodnje.

Za uspešen razvoj izobra
ževanja kvalificiranih delav-, 
cev v IMV ima mnogo zaslug 
tudi Šolski center za avto
mobilsko in kovinsko stroko 
v Novem mestu, ki tesno so
deluje s tovarno. Teorija in 
praktično delo sta v sodob
nem učenju tesno preplete
na in se nenehno dopolnjuje
ta. Stalni stiki med inštruk
torji in predavatelji centra in 
skupno reševanje vprašanj s 
strokovnjaki tovarne veliko 
prispevajo k dobrim uspe
hom. Veliko dela je zadnja 
leta opravila tudi služba za 
poklicno usmerjanje mladine 
pri Zavodu za zaposlovanje v ' 
Novem mestu. Poklicni psi
hologi in usmerjevalci sode
lujejo z osnovnimi šolami. 
Dobra predavanja za učence 
in razgovori učiteljev z 
učenci pred zaposlitvijo in 
odločitvijo za poklic so prav 
tako zelo pomembni. Stro
kovnjaki zavoda za zaposlo
vanje pomagajo učencem in 
staršem pri usodnih odlo
čitvah, kaj naj postane mladi 
človek v življenju.

Uspeh učencev v IMV je 
zato skupen uspeh podjetja, 
šole, družine in širše družbe
ne skupnosti. Izobraževanje 
mladih in njihova vključitev 
v delo pa sta hkrati ponos 
vseh, ki že delajo v IMV in 
širijo ugled novomeške avto
mobilske industrije iz leta v 
leto.

Predstavljajte si njegovo veselje: uresničila se mu bo življenj
ska želja -  postal bo avtomobilski mehanik. Kot vajenec v 
IMV pa spoznava, kaj vse sestavlja osebni avtomobil (Foto: 
S. Mikulan)

S

Sprejemamo naročila  in vplačila za vso km etijsko 
M ehanizacijo, ki je v program u 

KŽK K ranj — agrom ehanika, in sicer:

■{." 15 in
.. Torno Vinkovi ' ■ pasquali

__ traktorji ke proizvodnje

i S S S S  Z% 253j)o1n 500 litrov proizvodnje

-^ S f& & s z x isS l~ ~

Kmetijsko živilski kom binat Kranj — agrom ehanika
Cesta JLA 1, telefon št. 064-23-485 in 064-24-778

K/K
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KC 375 - PRETVORNIK ZA ROČNO VARJENJE, 
ZANESLJIV IN PREPROST ZA UPRAVLJANJE

KC 375 je moderni pretvor
nik za električno varjenje, 
preprost za uporabo in 
upravljanje. Je tako izde
lan, da ustreza težkim de
lovnim pogojem in ima za
to odporno in trdno kon
strukcijo.

KC 375 omogoča širok obseg dela od 30 do 375 A in so 
v teh okvirih njegove karakteristike varjenja odlične. 
Omogoča lahek vžig in prožnost delovnega dosega z mi
nimalnim brizganjem ter je tako usedanje kovine zelo 
dobro.
Poganja ga trofazni dvopolni asinhroni stroj, katerega 
rotor je na skupni osi z rotorjem štiripolnega genera
torja z neodvisnim zagonom. Celotni pretvornik ima 
skupno ohišje.

VSESTRANSKO — PRIPRAVNO — EKONOMIČNO
Brodogradilište, tvornica dizel motora i tvornica električnih Stro
jeva i uređaja — Pula

P P STEV 208, TELEFON: CENTRALA (052) 22-322 
TELEX: 25 252 YU ULJTES.

b o n b o n i

VISO
vodijo v
KHUJTETI

LJUDSKA KNJIŽNICA ČRNOMELJ i
Zadružna cesta 6

RAZPISUJE

prosto delovno mesto honorarnega knjižničarja s srednješolsko izo
brazbo za 4 ure na dan. V tednu 5 dni: dvakrat dopoldan in trikra t 
popoldan.
Nastop službe takoj.
Ponudbe p o iljite  na gornji naslov ali se osebno zglasite v knjižnici.

LICITACIJA

AVTO MOTO DRUŠTVO 

KRŠKO 
PRODA OSEBNI AVTO 

ZASTAVA 750, 
LETO IZDELAVE 1971, 

V VOZNEM STANJU. 

IZKLICNA CENA 

12.000 DIN.

LICITACIJA DNE 6. 4. 
1974 OB 9. uri 

NA STADIONU 
V KRŠKEM.

LICITACIJA!
Podjetje za PTT promet 
Novo mesto

razpisuje licitacijo 
naslednjih rabljenih avtomobilov:

1. AVTO -  KOMBI TAM 2000, LETO IZDELAVE 1967
2. AVTO IMV 1600 SUPER 5 B, NOSILNOST 1 TONA, 

LETO IZDELAVE 1968

Vozili sta v voznem stanju.

Licitacija bo 4. aprila 1974 ob 10. uri v Novem mestu v PTT 
garažah na Cesti herojev 28.



Ivan Hrovatič

Ne bo
salonski

i
Albina Tošeska

T ekstil
in kadri

ALBINA TOŠESKA iz Metli
ke: „O predkongresni resoluciji 
smo razpravljali, prispevali smo 
Judi nekatere nove predloge. 
Menili smo na primer, da bi mo
rali strokovnjakom, ki jih potre
bujemo doma, prepovedati od
hod v tujino. Pravico imamo do 
tega, saj smo veliko denaija vlo
mili v njihov študij. Kongres bo 
moral temeljito spregovoriti tu
di o usposabljanju samou- 
pravljalcev. Treba je najti učin
kovit način, da se bodo delavci 
111 drugi res usposobili za sa
moupravljanje in jih ne bo mo
gel nihče več opehariti. Delega
ti iz Metlike bomo še posebej 
spregovorili o težavah, v katerih 
se že nekaj časa nahaja tekstilna

.ustrija. V naši občini je to 
najvažnejša in najmočnejša pa
noga,tki pa je zašla, tako kot 
urugod po svetu, v težave. Tudi 
Kadrovanja seveda ne bomo 
smeli zapostaviti. Zavzeli se bo
ro0 za načrtno kadrovanje, saj 
ostajajo revnejše občine čedalje 

olj brez kadrov, v razvitejših 
sredinah pa strokovnjaki niso 
dovolj izkoriščeni.44

S tan o v an ja
OBERSTAR, predse

dnik občinske konference ZMS

Z K S ^ ’ delegat VH* kon8resa

— Kongres bi moral posebno 
Pozornost posvetiti tudi stano
vanjskim zadevam in se celo 

P r e lit i ,  kakšna stanovanja 
aj bi gradili, da bi bila ustrezna

delavce in socialno ogrožene 
aružine oziroma da bi dobil

vsak tako stanovanje, kot ga po
trebuje zase oziroma za druži
no. Zavzeti bi se morali tudi za 
napredek v stanovanjski gradnji, 
se pravi za cenejšo in hitrejšo 
gradnjo stanovanj. Danes tudi 
veliko govorimo o gradnji sta
novanj za delavce, borce itd., 
pozabljamo pa na gradnjo sta
novanj za mlade družine in mla
de samce. Vem, da so celo v 
pravilnikih nekaterih delovnih 
organizacij nezakonita določila,

IVAN HROVATIČ iz Nove
ga mesta: „To ne bo salonski 
kongres, na katerem bi delegati 
samo poslušali in dvigali roke. 
Spoaianja, izkušnje in stališča, 
strnjena v kongresnih dokumen
tih, zlasti še v resolucijah, bodo 
nujno spodbudila k razpravi. 
Bojim se, da bo diskutantov to
liko, da sam ne bom prišel na 
vrsto z razpravo, za katero so 
me zadolžili v Novem mestu, 
spregovoril pa naj bi o stano
vanjski politiki. Vesel bom, če 
me bo kdo prehitel, bom vsaj 
prepričan, da problemi niso sa
mo lokalni, ampak skupni. Pri
pravljeni dokumenti so v jedru 
tako temeljiti in veljavni za vso 
Slovenijo, da ni pričakovati raz
ličnih pogledov nanje. Glavno 
delo bomo imeli delegati šele 
po kongresu, ko bomo razlagali 
sklepe, stališča in resolucije. To 
bo tudi mnogo bolj zahtevno in 
odgovorno kot sodelovati v 
kongresni dvorani, saj bodo naši 
razlagi nujno sledile akcije.44

Ivan Oberstar
kot je ta, da lahko član kolek
tiva zaprosi za stanovanje šele, 
ko je v kolektivu najmanj 5 let.

Stanovanjske zadeve so še 
posebno pereče v naši občini, 
saj imamo več stanovanjskih 
podjetij. Ustanoviti bi morali 
stanovanjsko skupnost. Stano
vanjske zadeve so že tako pere
če, da jih morajo reševati celo 
komunisti izven terenskih 
osnovnih organizacij ( 0 0 )  ZK 
in 0 0  ZK v stanovajskih pod
jetjih.

Ženskam 
več olajšav

DRAGICA STANIČ, kon- 
fekcionarka, zaposlena kot po
močnica brigadirja pri Labodu 
— TOZD Libna v Krškem. Za 
delegatko na VII. kongresu ZK 
Slovenije so jo izvolili komunis
ti v krški občini.

Izkazali so mi veliko zau
panje, saj sem članica ZK šele 
od 1973. leta. — se je predsfavi- 
la. Povedala je, da imajo zdaj 
tudi v Labodu svojo organiza-

*

Dragica Stanič
cijo. S problemi podjetja je do
bro seznanjena. Predsednica 
centralnega delavskega sveta je, 
prej pa je bila dve leti članica, 
zato pozna probleme zaposle
nih žensk, pa tudi probleme po
djetja. Nadvse je zadovoljna z 
obveščenostjo kolektiva, zlasti 
če to primerja z drugimi delov
nimi organizacijami. Od kon
gresa pričakuje, da bo podprl 
ukrepe, ki bodo ženskam omo
gočili hitrejše družbeno uveljav
ljanje. Družba bi morala zapo
sleni ženi olajšati položaj z gra
ditvijo otrošicih jasli in večjim

»Izhodišče in pod
laga za nadaljnje iz
popolnjevanje in utr
jevanje samouprav
nih socialističnih od
nosov in samouprav
ne socialistične druž
bene ureditve sta no
va slovenska in jugo
slovanska ustava. 
Boj za izpolnitev us
tavne zasnove druž
benoekonomskih od
nosov je nadaljeva
nje revolucionarne 
socialistične preob
razbe .«

V Ljubljani se bo začel 3. aprila VII. kongres 
Zveze komunistov Slovenije. Občinske kon
ference ZK so delegate izvolile že pred ted
ni tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Po
savju. Medobčinski sveti ZK so sklicali več 
pomenkov z delegati, da bi bili le-ti kar naf 
bolj seznanjeni s krajevno, občinsko in regij
sko problematiko. Na posvetih so oblikovali 
stališča v zvezi z najrazličnejšimi vprašanji. 
To bo delegatom v veliko oporo, ko bodo 
prosili za besedo med razpravo na kongre
su. Resolucije in drugi dokumenti, ki so v 
osnutkih krožili po osnovnih organizacijah 
ZK pred meseci, v zadnjem času pa so se o 
teh listinah »razgovorili« še podrobneje, 
jamčijo, da kongres ne bo »salonski«, kot je 
povedal eden od delegatov v razgovoru, ki 
jih objavljamo na tej strani.

številom vrtcev. Tudi predlog za 
daljši dopust po rojstvu otroka 
je po njenem mnenju vreden 
vsesplošne podpore.

< \

( 7  M
Zdenka Cvijanovič

Vpreči
mladino

ZDENKA CVIJANOVIČ iz 
Novega mesta: „V ustavi in dru
gih temeljnih samoupravnih list
inah, ki smo jih dobili v zad
njem času, beremo, da je dela
vec tisti temelj, na katerem bo
mo zgradili nove odnose. Če je 
zapisano, še ne pomeni, da tako 
tudi že je, vsaj ne tako, da bi 
bili zadovoljni. Prepričana sem, 
da se bomo na bližnjem republi
škem partijskem kongresu po
menili, po kakšnih poteh bomo 
morali in s katere strani. Na 
mlade bo potrebno poslej mno
go bolj računati, kot seje doga
jalo do zdaj, in naj bi bili v re
snici nosilci vseh akcij, pe samo 
v lepih besedah ali na papirju. 
Žensk ne bi smeli odrivati, do
kazale so in dokazujejo, da so 
sposobne tudi za vodilna mesta, 
prenekateri problem znajo pre- 
pričljiveje prikazati kot moški. 
Ne govorim tega zato7ker sem 
sama ženska, še manj, ker bi ho
tela napeljevati vodo na svoj 
mlin. Pripovedujem iz izkušenj 
v kolektivu, kjer so zaposlene 
pretežno ženske. Osnovna orga
nizacija ZK v TOZD, kjer sem 
sekretarka, je že razpravljala o 
tem.44

Več o sociali
Socialna delavka JANA PO

TOČNIK pri trebanjski občin
ski skupščini namerava poseči v 
razpravo na kongresu sloven
skih komunistov z več vprašan
ji, ki se nanašajo na socialna 
vprašanja, tako. glede sosedske 
pomoči ali neenakopravnega 
položaja kmečkih otrok.

„Dobro zastavljena sosedska 
pomoč ni le stvar človečnosti, 
temveč je tudi politično vpra
šanje. Kongresna resolucija ob
ravnava socialna vprašanja le 
bolj skopo. Glavna ovira Ka
dri, to se bo še bolj pokazalo 
pri ustanavljanju interesnih sku

pnosti za področje socialnega 
varstva. Močne občine imajo že 
sedaj mnogo prednosti, ko ima
jo vendarle centre za socialno 
delo. Potrebna je močnejša 
strokovna služba za osveščanje 
ljudi. V tem pa smo močno ne
enakopravni z razvitimi občina
mi,44 meni Jana.

Ko smo jo obiskali minuli če
trtek, še ni želela spregovoriti o 
težavnih pogojih kmečkih 
otrok, o čemer še zbira gradivo.

»Nadaljnje osvo
bajanje dela in člo
veka je tudi v prihod
njem obdobju tem elj
no vodilo in osrednja 
akcijska naloga Zve
ze komunistov Slove
nije. Ta naloga je ne
ločljivo povezana z 
neposrednim prema
govanjem vseh oblik 
družbene odtujenosti 
delavca in delavnega 
človeka v družbeni 
reprodukciji in pri 
urejanju skupnih 
družbenih zadev ter 
z ustvarjanjem eko
nomskih in družbe
nih pogojev, ki bodo 
delavca objektivno 
postavljali v položaj 
družbenega subjekta 
združenega dela, 
družbene reprodukci
je in izvrševanja poli
tične oblasti.«

Pomagati
delavcem

JANEZ ČEŠAREK, ki dela v 
sušilnici INLES v Ribnici, je de
legat za bližnji slovenski kon
gres ZK.

O samoupravljanju je dejal:
„Danes je samoupravljati še 

težko, ker delavci zelo slabo

razumejo oziroma razumemo 
novo ustavo. Zato je tudi težko 
delati v TOZD. Zveza komunis
tov v INLES bi morala pogo
steje razpravljati o delu samou
pravnih organov in delu zbora 
združenega dela občinske sku
pščine. Skratka: delavci priča
kujemo pomoč Zveze komunis
tov pri uveljavljanju vseh pravic, 
kijih imamo.44

O bližnjem kongresu ZK pa 
je menil:

„Kongres bi moral dati 
poudarek predvsem delavcu, se 
pravi tistim vprašanjem, katerih 
rešitev zahtevajo ,najnižji4 sloji, 
to je delavci.44

Skladen
razvoj

KSENIJA KHALIL iz 
Črnomlja: ,,Mislim, da bo mo
ral kongres slovenskih komuni
stov resno spregovoriti pred
vsem o ekonomski problematiki 
našega gospodarstva. Nakazati

★  ★  ★

Prav takšna usmerjenost 
večine komunistov pa v času 
pred kongresom terja, da se 
še bolj obrnejo vase, da po
gledajo, kaj so doma že sto
rili, česa pa še ne. To je prav 
gotovo težje, a neizogibno 
potrebno. Zakaj pravo to
rišče dela komunistov bo če
dalje bolj njihovo nepo
sredno okolje, temeljne 
samoupravne organizacije in 
skupnosti. In tako bodo tudi 
kongresni dokumenti res 
lahko napotilo za razredno 
rabo.

(Iz Dela)

PRELOMNICA
Roko kmetu!

VIKTOR KOSTEVC je doma 
iz Pišec. Po poklicu je kletar. 
Na VII. kongresu Zveze komu
nistov Slovenije bo s tremi dru
gimi delegati zastopal komunis
te iz brežiške občine.

— Na kaj želitei v razpravi 
opozoriti udeležence kongresa?

— Brežiški delegati bomo 
spregovorili predvsem o nalogah 
v kmetijstvu. To je za našo ob
čino pomembna gospodarska 
panoga, s katero se preživlja ve
lik odstotek prebivalstva. Toda 
naše kmetijstvo močno zaosta
ja. Ljudje bežijo z zemlje in si 
iščejo kruh v razvitih središčih

Ksenija Khalil

bo moral nova povezovanja go
spodarstva, poudariti nujnost 
večje produktivnosti dela. Pa 
tudi metod političnega delovan
ja ter boja za popolno vsebin
sko uveljavitev novih ustav ne 
bo smel zanemariti. Delegati iz 
črnomaljske občine bomo mo
rali opozoriti na nujnost sklad
nega razvoja vseh predelov Slo
venije. Pri tem pa nastopa kad
rovsko vprašanje kot zelo po
membno. Tudi kadre bo treba 
bolj porazdeliti, zdaj se v večjih 
mestih kopičijo, drugod pa jih 
ni. Spomniti se bomo morali na 
uresničevanje resolucije o ka
drovanju, ki smo jo sprejeli 
pred tremi leti. V Beli krajini 
vlada strahoten kadrovski pri
manjkljaj, na katerega že dolgo 
opozarjamo in bomo morali 
najbrž še. Pa tudi o problemati
ki borcev-kmetov bomo črno
maljski delegati na kongresu 
ZKS spregovorili.44

Viktor Kostevc

ali celo na tujem. Doma ne vi
dijo prave perspektive. Tako se 
praznijo vasi in zaselki. Sprego
voriti nameravamo tudi o vino
gradništvu, o načrtih za obnovo 
nasadov vinske trte in o koope
raciji, ki jo zdaj razvija Slovin. 
Za hitrejši razvoj vinogradništva 
pa je nujna pomoč širše dru
žbene skupnosti, zlasti v pre
delih Kozjanskega. Menim, da 
ne bi ravnali prav, če bi to ob
močje izločili iz zelenega načr
ta.
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Ko smo ob nedavnem 8. marcu spet z večjo pozornostjo 
motrili delo in delež žena v našem današnjiku, se hkrati z 
večjo hvaležnostjo oziramo k tistim ženam in dekletom, ki 
so v času narodnoosvobodilnega boja pridobile slovenski že
ni enakopravnost.

Tovariš Tito je že leta 1942 v v Petrovcu ocenil delež 
žensk v NOB takole:

„Jugoslovanske ženske, ki so v tem boju s takim samopre- 
magovanjem toliko žrtovovale, ki tako vztrajno stoje v prvih 
vrstah narodnoosvobodilnega boja, imajo pravico, da danes 
tukaj enkrat za vselej utrdijo eno dejstvo: da mora ta boj 
roditi sadove tudi za ženske narodov Jugoslavije, da nikdar 
več nihče ne bo mogel iztrgati teh krvnih sadov iz njihovih 
rok! Za tem bo stala naša narodnoosvobodilna vojska in vse 
ženske, ki so v prvih vrstah velikega boja."

Kaj vse so naše žene prestajale v času NOB, govori pripo
ved Agice Mavri, ki živi sedaj kot vdova v Celju. Naših krajev 
nikdar ne bo pozabila, saj je tu delovala, tu je bila preganja
na, tu ji je bila smrt vsak dan za petami in tu je izgubila 
otroka.

Mimo in leno se vije Kika pri Zalogu. Danes tod zaslediš le še vnete ribiče, ki prizadevno tmeke namakajo v vodo in iščejo tišino. I 
tridesetimi leti pa so tod čez Krko prepeljavali partizane. Često so se razlegali streli Tudi Agica Mavri je v Zalogu dobila čoln in fanti 
je prepeyal na drugi breg. V življenje.

Pred
fantič jo

Leta 1941 smo tyli v Vojniku 
med prvimi povezani z Osvobo
dilno fronto. Tako smo bili po 
obvestilu znanca tudi med prvi
mi določeni za izselitev. Za beg 
smo imeli vse pripravljeno. Na
menili smo se na Dolenjsko. Z 
majhnim otrokom smo s težavo 
prešli takratno nemško-italijan- 
sko mejo, nato pa ves dan čez 
hribe in doline popotovali do 
Ljubljane. Za nekaj dni smo se 
tam ustavili pri znancih, potem 
pa nas je pot vodila v Ponikve 
pri Trebnjem.

Jutraževi so nam dali na raz
polago svojo hišo, v kateri je bi
la nekoč gostilna. Tu smo se na
selili, in da bi se preživeli, sva si 
z možem uredila skromen gosti
nski lokal. Mož je takoj poiskal 
zvezo z OF, katere središče je 
bilo tedaj v osnovni šoli v Dol. 
Nemški vasi. Mirnega življenja 
tudi tu ni bilo. Dogodki so se 
začeli odvijati z bliskovito nag
lico.

Nedolgozatem je hišo, v ka 
teri smo živeli, zasedla italijan
ska kraljevska vojska. Nam so 
pustih le podstrešno sobico. Ta
ko smo se februaija 1942 prese
lili na Marof pri postaji Poni
kve, kjer je imela Terezija Žag- 
ran živino in seno. Zraven sta 
bili tudi majhna sobica in kuhi
nja, ki sta poštah naš novi dom. 
Bili smo pač begunci.

Zgodaj spomladi 1942 so 
partizani napadli postajo na Po-* 
nikvah. Ob streljanju so v našo 
leseno bajto prodirale krogle. Z 
može/n sva legla na tla in s tele
som zakrila otroka, ki je imel 
ravno daj pljučnico. Na srečo 
nas nobena krogla ni zadela. 
Tam nismo mogli več ostati. K 
sebi nas je vzela Žafranova in 
nam dala sobo nad delavnico, 
kjer smo imeli na razpolago ce
lo dve omari. Jaz sem gospodin
ji pomagala na polju in pri hi
šnih delih, mimogrede pa sem 
raznašala tudi literaturo, ki jo je 
mož prinašal iz osnovne šole v 
Dol. Nemški vasi. V moj rajon 
so spadale Dolenje in Gorenje 
Ponikve, Dečja vas, Grm in Je
zero. Pri starejših ljudeh, ki so 
sami že težko brali, sem morala 
vselej na glas prebrati važnejše 
vesti, obenem pa sem jim pojas
njevala vsebino. Organizirala 
sem tudi žene na Ponikvah pod 
vodstvom in po navodilih Milke 
Hofbekove. Ona je vodila vso 
organizacijo AFŽ na območju 
šolskega okoliša. Z menoj je so
delovala največ Danica Slakova, 
por. Prijatelj. Njeni trije bratje 
so bili v partizanih. Z Danico 
sva hodili na sestanke AFŽ tudi 
na Repče in na Gor. Vrhe, kjer 
je delovala Francka Slak.

Moj mož je bil že 1941 sku
paj s Pavletom Mikličem iz Lu
kovca, s pokojnim Gričarjem s 
Podboršta in drugimi organiza
tor za pripravo rezervne hrane 
za partizane. Spravljali so jo na 
skrita mesta pri Gradišču in na 
Rihpovcu. Pozneje je bil tudi v 
rajonskem odboru OF Trebnje 
in ie bil ves čas do kapitulacije 
Italije član gospodarske komisi
je. Zelo je bil zaposlen in veliko 
je bil na terenu.

Pri nas doma smo vsak dan 
bolj občutili vojno.

Poleti 1942 je prišel na obisk 
k Žafranovi njen nečak Drago 
Prijatelj s svojim partizanskim 
tovarišem Jožetom Planinškom. 
Prišla sta sredi belega dne. Ko 
sta bila v sobi, sta naenkrat

vstopila dva italijanska vojaka. 
Takoj so se spopadli. Domačini 
so vsi zbežali na piano, v hiši pa 
so se razlegali streli. Eden od 
Italijanov je bil ranjen, Drago se 
je rešil v gozd nad vasjo, njegov 
tovariš Planinšek pa je padel. 
To je bil le krvav začetek.

Nekega dne januarja ali fe
bruarja 1943 sem prala na Te
menici. Kar sem zagledala Itali
jane, ki so obkoljevali Ponikve. 
Tekla sem domov opozorit mp- 
ža, a sta bilkmalu v hiši dva vo
jaka. Moža so odgnali v Treb
nje, z njim pa so šli še Cvek z 
Dol. Ponikev in Edo Hofbek, 
šolski upravitelj.

Kake tri tedne so bili že za
prti, ko mi je pritekla Cvekova 
gospodinjska pomočnica pove
dat, da sta Cvek in Hofbek žft 
doma. Moj Peter je ostal v zapo
ru in rekla je, da ga bodo obdr
žali za talca v Ljubljani. Sveto
vala mi je, naj grem takoj v Tre
bnje h komandantu in naj vza
mem s seboj otroka. Med tem, 
ko sem se napravljala, je Žafra- 
nka že napravila konje, hlapec 
pa meje odpeljal v Trebnje. Na
jprej sem šla k Oparovi, sestri 
Žafranove. Ona je znala dokaj 
dobro italijanski, poznala je tu
di komandanta, ker jedila v nji
hovi hiši oficirska fašistična 
menza.

Po posredovanju me je tenen- 
te potem sprejel. Oparova mu je 
pravila našem begu pred Nemci, 
kako smo izgubili vse premože
nje, kako je mož prizadeven 
oče in kako jaz pridno delam 
pri njeni sestri. Rekla je, da lju
dje samo lažejo o mojem možu, 
češ daje pritepenec in begunec. 
Oficir je bil dolgo popolnoma 
tiho. Pogledoval je zdaj mene, 
zdaj otroka. Nato je ukazal stra
ži, naj pripeljejo mojega moža 
Petra. Ko so ga privedli, ga 
sprva nisem poznala. V nekaj 
tednih je bil osivel. Sinek je pla
nil k očetu in začel jokati. Ko
mandant pa je rekel:

„Mavri Pietro, je to vaša že
na? “

Mož me je strahoma pogledal 
in odgovoril: „Da.“

Oficir je nadaljeval: „Mavri 
Pietro, poglejte, kako čedno že
no imate in kako srčkanega o 
troka, vi pa se bavite s komuni
zmom. Ta vam ne bo prinesel 
sreče. Pustite politiko pri miru! 
Danes vam poklanjam svobodo, 
za naprej pa se pazite!“

Naglo smo se odpeljali na Po
nikve, da si Italijani ne bi pre
mislili, vendar je mož še isti dan 
šel na Lukovec povedat svojim 
tovarišem, kaj je doživel.

Po kratkem razdobju osvobo
ditve, ki je nastala po italijanski 
kapitulaciji, seje začela nemška 
ofenziva. Ko so Nemci prodirali 
že od Mirne peči, smo se umak
nili v gozd pri Vrheh. Nekaj ča
sa smo živeli tudi v bunkerju v 
bližini Šahovca. Tu smo bili še: 
dve aktivistki, neki Slave, dva 
kurirja, neki Stane, funkcionar 
VDV in midva z otrokom. Ro
potanje strojnic se je slišalo z 
vseh strani in povsem blizu. Sin
ček, ki je imel le pet let in pol, 
je hotel na stranišče. Tedaj je 
rekel Slave: “ Zaradi tvojega ô  
troka bomo vsi nesrečni. „Za
bolelo me je, zato sem odvrnila: 
„Da ne boste nesrečni, grem s 
svojim otrokom iz bunkerja.** 
In sem šla. Le tovariš Stane se 
je potegnil zaine: „Ne pustim, 
da bi sama t

neznanem terenu.** „Grdo je od 
tebe, da napadaš mater z majh
nim otrokom,“ je zabrusil Slav
cu. Odšel je z nama proti Vr- 
hem. Nismo še prehodih kilo
meter, ko sem videla, da so tudi 
vsi drugi odšli iz bunkerja. Poz
neje so mi ljudje povedali, daje 
bil bunker ves razdejan. Nemci 
so ga našli. Drugi dan pa se mi 
je Slave opravičil ter pristavil: 
„Tvoj sin nas je pravzaprav re- 
šil.“

Po nemški ofenzivi z možem 
nisva bila več skupaj. Zmeraj je 
hodil po sestankih, le včasih je 
prišel k nama na obisk v Šma- 
ver, kjer sva se po ofenzivi nase
lila v zidanici nekega kmeta iz 
Dečje vasi. Tam je bila javka za 
VDV in za kurirsko linijo TV, 
preko katere sem poslej preje
mala literaturo in jo razpečeva
la po vaseh okrog Smavra. Tako 
sem postala aktivistka na ob
močju Šmvra, Dečje vasi in Jor
dan kala.

Tiste čase so se vrstile hajke 
domobrancev in Nemcev. Zlasti 
so pogosto vdirali na teren po
tem, ko so se domobranci utrdi
li v postojankah v Trebnjem, 
Dobrniču, na Občinah in pri

dino svakinjo, ki je klicala: „Reza, 
Agica, ali sta živi? ** Prilezli sva ven 
in vsa srečna sem objela sinčka, ki 
ga je ženska pripeljala s seboj iz 
cerkve. Do tja Nemci sploh niso pri
šli. Okrog zidanice je ležalo vse pol
no nabojev in nekaj nerazpočenih 
bomb. Otroka sem nosila, ker sem 
se bala, da ne bi prijel kakšnega 
eksploziva. Takrat, ko je divjal boj 
in sva medve čakali samo smrt, mi je 
srce razbijalo, da sem se z obema 
rokama držala za prsi.

Hujša hajka je bila spet 15. marca 
1944. V bližini zidanice, kjer smo 
stanovali, je bil vod partizanov. V 
njem je bil tudi moj mož. Ob prvem 
streljanju so se partizani naglo umi
kali. Jaz z otrokom  nisem mogla 
tako na hitro z njimi, hotela pa sem 
priti vsaj do skalovja v gozdu, kjer 
sva se z možem sestajala. Nisem pa 
mogla več priti do skal, ker sem tam 
zagledala Nemce. Z otrokom  sem 
skočila kar med vresje. Sinek je. bil 
preplašen, prosil je, da bi šel na po
trebo, jaz pa sem mu na uho rekla, 
naj naredi kar v hlače. Premakniti se 
nisva smela. Opazovala sem Nemce 
in domobrance, kako gredo z nape
timi puškami proti tistim skalam. 
Pred njimi je stopal 9-letni sosedov 
fantič.

Našli niso nikogar, zato so se vrni
li na kolovoz, jaz pa sem z otrokom  
tiho čakala, dokler nisem med skala
mi opazila glave svojega moža. Ljud
je iz Dečne vasi so mi kasneje pove
dali, da je hajko vodil neki domo
branski narednik, ki je hotel kakor
koli dobiti v roke moža ali mene.

lASTNIMOZ

Sv. Ani. Iz Novega mesta pa so 
večkrat streljali s topovi. Ob ta
kih priložnostih smo otroke po
slali v šmavrsko cerkev.

Nekoč, že v drugi polovici no
vembra 1943, so okrog poldne spet 
prišli na javko trije z brzostrelkami 
oboroženi obveščevalci. Ravno sem 
jim nu pragu dajala mlečno kašo, ko 
sem opazila vse polno Nemcev in be
lih, ki so hiteli po bregu navzgor. 
Padli so prvi streli. Vsi trije partizani 
so začeli streljati, midve s sosedo pa 
sva sc umaknili v zidanico, zaloput
nili vrata in na drugi strani skoz 
okno skočili iz hiše in sc splazili v 
klet. Zidanica je bila lesena in krita s 
slamo, nu enem vogalu pa jo je že 
zadela granata. Otroka nisem imela 
pri sebi. Na srečo )e bil z drugo 
otročadjo v šmavrski cerkvi.

V klet začudo ni pogledal nihče, 
čeprav so Nemci in beli kar naprej 
hodili okrog zidanice. Najbrž niso 
utegnili, ker je bil partizanski ogenj 
prehud in so sc moruli umakniti. 
Tisti trije partizani so bili namreč le 
izvidnica štirih brigad.

Sc pol ure zatem, ko je streljanje 
prenehalo, si -s sosedo nisva upali

tavala z otrokom po premakniti. Potem sva zaslišali sose-

Domobranci so mojemu Petru zame
rili predvsem to, da je moral kot 
član rajonske gospodarske komisije 
pobirati hrano in živino, in to pred
vsem pri belogardistično usmerjenih 
ljudeh. Navadno so bili ti tudi imo- 
vitejši.

Potem so bile hajke na dnevnem 
redu. Vedno smo morali bežati iz 
vasi v vas, iz gozda v gozd. 30. aprila 
1944 pa so me domobranci dobili v 
zidanici. Ko sem sc zavedela, je bila 
zidanica že obkoljena. Vstopil je do
mobranski narednik in me začel 
zmerjati: —

„No, sem te vendarle dobil, ti 
partizanska kurba . . . Pot em me 
je spraševal, kje imam moža. Rekla 
sem, da ne vem, kje je, on pa mi je 
zagrozil: „Boš že še govorila!“

Potem sem sc oblekla in hotela 
otroku obuti nogavice, a dom obra
nec tega ni pusti... V naglici sem 
sinku nataknila le čevlje. O čitno sc 
je domobrancem zelo mudilo. Naj
brž so sc bali partizanov. Pred zida
nico sem videla še nekaj ljudi, ki so 
jih vojaki prignali s seboj, ^endar ni
sem nobenega poznala. Narednik me 
je pred hišo spet zasliševal in udaril. 
Ko je drugič zamahnil, je otrok za

čel jokati in prositi: „Ne tepite 
moje m am e!'1 Potem smo šli na pot.

Kolona je krenilproti Trebnjemu. 
Mene so odpeljali v hotel k zasliševa
nju, ki je trajalo tja do polnoči. Po
ročnik mi je rekel, da me bodo zjut
raj poslali po moža, otroka pa da 
bom morala pustiti v Trebnjem. 
Rekla sem: „Od otroka se ne bom 
ločila, razen mrtvega.“ On pa: „Si 
boste že še premislili/* Nato je na
tipkal in podpisal pismo, ga zape
čatil v modro kuverto in ga naslovil 
na mojega moža.

Ponoči so me stražarji odpeljali v 
hišo nasproti gostilne O p a ra ,  kjer jer 
stanoval dr. Mrgole. Tam so me 
zaprli v podstrešno sobo, v kateri je 
spalo najmanj 10 domobrancev. Dali 
so nama kup slame in dve odeji. Po
slušala sem pogovor: „Prekleta-voj
na! Zakaj moram biti ravno jaz tako 
nesrečen, da sem tu !“  In spet drugi: 
„Zakaj sem bil tako neumen, da sem 
šel. Mari bi bil ostal doma! „Pa tre t
ji: „Kaj se bojiš? Saj moraš enkrat 
tako umreti!“ Ko sem jih tako po
slušala, sem videla, da se zelo bojijo 
partizanov. Prepričala sem se, da jih 
je sam jezik in propaganda.

Prav tisto noč so bili zadnji boji 
na Pljuski. Ob štirih zjutraj je bil 
splošen preplah, mnogo preklinjanja 
in razgovarjanja, ker so morali vsi n 
položaje. 'Ostala sva sama z o tro 
kom. Odšla sva iz sobe in potrkala 
pri dr. Mrgoletu. Njegova žena m ije  
prišla odpret, nama postregla z zajtr
kom, potem  sem šla čez cesto k 
Oparovim, ti pa so me skrili v svojo 
spalnico. Čez dobri dve uri sem izve
dela, da so Nemci odšli in da priha
jajo partizani.

Nemcev in domobrancev potem  
nekaj časa ni bilo v Trebnje, ker so 
jih partizani pri Pljuski pošteno na
sekali. Hudih izpadov ni bilo vse do 
jeseni, ko se je spet začelo divjanje 
in smo morali venomer begati ter 
prenočevati v gozdu. Jesen je bila 
zelo deževna, saj je padalo kar tri 
tedne skupaj. In hladno je bilo, po 
vrhu pa je razsajala še davica. Otrok 
se mi je zaradi beganja po mokrih 
gozdovih prehladil. Oslabel je in do
bil davico, česar pa jaz nisem vedela.

Ker je bil sovražnikov teror vedno 
hujši, so sc me začeli iz strahu ogi
bati tudi ljudje, ki so bili sicer za 
partizane. V hiše si z otrokom  nisem 
več upala vstopiti, njegovo zdravje 
pa je bilo vsak dan slabše. Med hu
dim streljanjem v hajki, ki je divjala 
ravno tisti dan, sem prišla z otro 
kom iz gozda k Martinovim, da bi 
skuhala čaj. Tedaj je stopil v hišo 
komandant domobrancev. Ko je za
gledal otroka, je menda videl, kako 
je z njim. Rekel je: „Moral bi vas 
peljati v Novo mesto, a vas ne bom, 
ker ste dovolj kaznovani, saj boste 
izgubili o troka.“

Ko so domobranci odšli, je prišel 
moj mož. Izvedel je, da je sinko hu
do bolan. Poslali smo sosedovega 
fantka v Trebnje po dr. Mrgolela. 
Takoj je prišel, dal otroku injekcijo, 
poklical pa inc je vstran in mi odkri
to povedal, da ni pom oči. Otrok je 
bil preveč izčrpan od beganja in 
slabe hrane, da bi lahko kljuboval 
tako hudi bolezni, kot je davica. 
Cez dve uri, okrog 22. ure ponoči, 
je revček umrl. Bil pa je do zadnjega 
pri zavesti in je kar naprej govoril 
samo o Štajerski, kamor bi rad šel 
nazaj, v naš nekdanji lepi in urejeni 
dom, ki ga ni bilo več. Bil je star pet 
let in osem mesecev.

Po otrokovi smrti, ki me je straš
no prizadela, sem ostala v Smavru in 
delala dalje. V zidanici, kjer sem iz
gubila stik z organizacijo OF, nisem 
mogla več ostati: bila je preveč raz
bita! Zatekla sem sc na Gor. Vrhe. 
Tam pa so mi svetovali, naj grem v 
Belo krajino. Res sem sklenila nare
diti tako.

Ko sem se vračala v Smavcr in šla 
k Martinovim, kjer sem imela sprav
ljenega nekaj perila in obleke, me je 
moral nekdo naznaniti. Postregli so 
mi in me nagovarjali, naj si čez noč ( 
pri njih odpočijem, jaz pa sem pri
volila. T očno opolnoči je začel po 

iec. Spraše
val je, če je tu Petrova žena. Marti-
vratih razbijati domobranec. Spraš

novka je odprla, domobranec je 
vstopil in zahtevaj, naj sc-oblečem 
za na pot. Ko sem se obuvala, m eje  
udaril. Potem sva sc prcrckula, jaz 
pa sem na skrivaj snela poročni 
prstan, ga dala Martinovemu na 
roko in ga prosila, nuj ga izroči jno- 
žu. „Povejte, kako so prišli pome m 
kakšno smrt bom storila,“ sem še 
rekla.

Prišla sva do lidanicc, kjer sem

prej stanovala. Odprla sem vrata in « 
vstopila. Domobranec je odložil , 
brzostrelko in začel odpenjati pas. . 
Vedela sem, kaj namerava, preden * 
me bo ubil. Izgovorila sem se, da 
bom zaprla vrata, ker me zebe, strah 
pa me je bilo tako, da so mi zobje 
šklepetali. Notranja vrata sem pu
stila 'odprta , zunanja, povešena, pa 
sem zaloputnila in se nenadoma spu
stila v beg. Tekla sem proti gozdu, 
kar so me nesle noge, domobranec 
pa je streljal za mano. Najbrž je sko
čil za mano skoz okno, ker vrat od 
znotraj rii mogel odpreti. Kdor ni 
vedel, kakšna so tista vrata in kako 
se odpirajo, ni mogel skoznje. Se ko 
sem bila blizu Vrhov, sem slišala 
streljanje. Pri Strbenkovih (Slako
vih) sem potrkala na okno. Francka 
se mi je oglasila in rekla: „Ko so 
padli streli, sem takoj vedela, da si ti 
v nesreči.“

Potem mi je preskrbela zanesljive
ga možakarja, da me je spremljal in 
vodil do Podgore pri Straži. Tam mi 
je dal navodila, naj grem v Sela in 
vprašam za Ladihove. Nato sva se 
poslovila. Dolina je bila še vsa v sne
gu.

Med trtami sem šla navzdol po vi
nogradu in premišljevala, kako naj 
prečkam cesto. Bila sem tako obu
pana in zaradi izgube otroka tako 
obupana, da mi je bilo čisto vseeno, 
kaj bo z menoj. Najraje bi se bila 
ubila. Znašla sem se v neznanem 
kraju, ogrožena od vseh strani, čisto 
brez sredstev.

Stopala sem dalje kar poprek po 
snegu in prišla do majhnega gozdič
ka. Tam je stal mož s palico. Nisem 
si upala dalje. Možak me je opazil. 
Obstal je in me gledal. Počasi mi je 
šel naproti. Ko je  epazil, kako sem 
zbegana, me je prijazno nagovoril: 
„Dobro ju tro , ali koga iščete? “ 
„ L a d ih o v e ,“ sem rekla, on pa je od
govoril: „Saj to sem pa jaz . . . “  Po
tem sem mu povedala svojo zgodbo. 
Peljal me je domov, kjer so mi po
stregli kot lastni hčerki. Njegova 
žena se je razjokala.

Ker so ravno prejšnji dan partiza
ni uničili vse čolne, s katerimi so 
prepeljavali ljudi čez Krko, sem šla 
dve vasi dalje. Ladihov 12 let stari 
fantič me je vodil do Ladihove se
stre v Zalog. Ona je imela čoln. 2e  
sva bila s fantičem ob vodi, ko sva 
opazila domobrance. Z mosta so gle
dali proti nama, midva pa sva se de
lala, kot da nabirava vrbovo šibje za 
klobase. Cez kakih pet neskončno 
dolgih minut ko sva trepetala, kaj 
bo, so šli domobranci dalje. Midva 
sva naglo skočila v čoln in odvcslala. 
Pristala sva v Srebrničah. Fantič me 
je spravil na breg in odvcslal nazaj, 
jaz pa sem sc napotila proti prvi hiši 
v vasi. Naglo sem sc skrila za vogal, 
kajti z druge strani reke so streljali 
domobranci. Najbrž sem se jim zde
la sumljiva. Nato sem šla dalje proti 
Toplicam in sc zglasila v hiši, ki mi 
io jc nasvetoval moj spremljevalec iz 
Smavra. Spet so me postregli, mi 
osušili čevlje, italijanski partizani iz 
brigade Fontanot, ki so imeli tu po- • 
ložajc, pa so mi dali vodiča do ko
mande na Riglju.

Tudi tam sem dobila kurirja in šla 
z njim do Sela pri Podturnu. V tej 
vasi jc bil moj mož. Do hiše, v kateri 
jc bila partizanska enota, sva prišla 
okrog 21. ure zvečer. Ko sva vstopi
la, me jc mož sicer pogledal, a se ni 
zmenil zame, čeprav sem pričakova
la, da me bo toplo sprejel. Videla sc 
nisva več kot šest meseccv. Nekdo 
me je vprašal, koga želim, jaz pa sem

mož obrnil, planil k meni in vzkli 
nil: „Agica, Kaj so napravili s teboj?

rekla: „Petra Mavri.“ Tedaj se je
ik-

3 napr
Nisem te spoznal!** Takrat je v meni 
vse popustilo. Zrušila sem sc na tla.

Kmalu sem se zbudila iz nezavesti 
in videla, kako si moj mož in še ne
kaj drugih partizanov prizadeva 
spraviti me k zavesti.'Položili so me 
na posteljo. Trpljenje, neprestani 
struh pred smrtjo, napetost, dolga 
naporna pot po mruzu so me tako 
zdelali, da me lastni mož ni prepo
znal drugače kot po glasu. Bila sem 
kot sedemdesetletna starka.

Drugi dan sem šla s kurirjem na
prej proti Semiču in Črnomlju, kjer 
je delala moja prijateljica Mici, Le- 
skovškova žena. Tudi ona me ni spo
znala takoj, ko sem stopila pred njo. 
Tovarišica Mici m eje  oblekla od nog 
do glave in mi priskrbela službo. 
Ilila sem upravnica aktivistične 
kuhinje vse do koncu vojne. Sele ju 
nija 1945>$va z možem odšla v Cefte, 
kjer sva si uredila svoj novi dom.

Pripoved zapisal: 
VEKOSLAV PERPAR
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Oče Ljuba Šerceija je z njo prijavil 21. maja 1954 komisiji pri 
predsedstvu SNOS za ugotavljanje vojnih zločinov okupatorjev 
in njihovih pomagačev Alojzija Barieta in Milana Kosca, da sta 
kriva za prijetje in s tem tudi smrti njegovega sina, narodnega 
heroja Ljuba Šerceija -  Milan Kosec danes toži Antona 
Ožbolta, pisca knjige „Šerceijeva bojna pot“ zaradi obrekovanja 
in žalitve, ki utegne škodovati njegovemu dobremu imenu.

Milan Kosec je 5. januaija letos za
hteval pri okrožnem sodišču v Lju
bljani, naj opravi preiskavo zoper An
tona Ožbolta iz Kočevja, pisca knjige 
„Šerceijeva bojna pot", ki ga je v tej 
knjigi na strani 233 do 235 obrekoval 
in žalil, oziroma „ker je trdil v tis u 
nekaj neresničnega, kar utegne škodo
vati njegovi časti in dobremu imenu“.

Tone Ožbolt namreč v knjigi piše, 
da je 13. novembra 1941 prišel po 
Ljuba Šerceija na stanovanje Šercege- 
vih major Milan Kosec. Takrat je Ko
sec dejal Ljubu Šerceiju:

„K vam me pošilja italijanski major 
Bramo. Pri izplačilu podpor oficirjem 
je ugotovil, da namesto vas prejema 
podporo vaš mlajši brat Miro, češ da 
ste vi bolni. Zato je major Bramo za
čel sumiti, da vas ni doma, da ste od
sotni. Takoj se mu javite, gospod po
ročnik Šercer. Pričakuje vas v pisarni, 
sicer bo, je zagrozil, takoj ukrepal pro
ti vam oziroma vašim svojcem/4 

„Dalje,“ je rečeno v sklepu okrož
nega sodišča Ljubljana z dne 24. janu
arja 1974, , je obdolženi pisec na stra
ni 236 zapisal: Kosec gaje preslepil in 
odpeljal v italijansko zasedo, kar naj 
bi govoril njegov brat Miro.“

V obrazložitvi sklepa sodišča pa 
med drugim piše, da je Tone Ožbolt 
izjavil, da je vse odlomke, v katerih 
naj bi jemal dobro ime Milanu Koscu, 
res napisal, ker je pač take podatke 
dobil od številnih prič, ki jim je popo
lnoma veijel. Za priče je predlagal Mi
ra Šerceija, Staneta Semiča-Dakija in 
Jožeta Nedoga.

»Danes ne rešujemo prijave 
vojnega zločina«

Konec februaija in v začetku marca 
sem iskal priče, ki jih je predlagal To
ne Ožbolt, da bi povedale, če je pisal 
po pravici, kot so mu povedale, oziro
ma kot so dogodki potekali.

Mira Šerceija nisem dobil doma v 
Ljubljani, zato sem mu pustil pismena 
yprašanja, na katera mi je 27. februar
ja pismeno odgovoril naslednje:

„Na sodišču sem bil zaslišan 11. fe- 
bniaija 1974. Pred preiskovalnim sod
nikom sem potrdil navedbe o Koscu 

OžMt*etU’ naPisane v knjigi Toneta

Dodal sem podrobnejši opis dogod
kov pred tem, to je po kapitulaciji Ju
goslavije, ko so se zbrali v Ljubljani 

ivši aktivni oficirji in podoficiiji. 
sem bil slučajno zadolžen za njihovo 
aktiviranje (pridobivanje za OF, op. 
P*sJ » zato vem, da sta se kmalu obli
kovali dve skupini: aktivni (Primožič, 

vigclj, Lah, Derenda, Šercer itd.) in 
& vn' (Kosec, Barle, Kranjc, Novak 
1 * asivni (tisti, ki niso hoteli sode-
VfJ ? ! v OP, op. pis.) so bili zelo neje- 
: i!1** ker jim aktivni (oficiiji-sodelav- 

: , .» °P* pis ) kvarijo ugled in udob- 
a ’ 1 j.lni 8a je nudil okupator z mese- 

č°   ̂ v resnici nekak-
k0r!tro!a’ da so prisotni v Ljublja- 

Pr!dlr!i- ^  n‘ °dpeljal v ujetništvo.
.. c lca te kratkovidnosti je bila tudi 

prijava Barieta, ker me je nagovoril pri 
P vzemu plače za brata, kar je potem 

c Prenesel Italijanom itd.

le P*1 n? govorimo na široko: jasno je 
trd n° \  r izjavil tudi na sodišču:
Drih^/n86,™ PrePričan, če nc bi bilo 
biln ^afleta in Kosca, da (Če ne bi 
br .» .ni?8iOČe dru8ih okolnosti) mojega 

rata Uai,jani nikoli ne bi dobili v ro- 
: ‘ d sodnika sem zahteval tudi po- 
: 1 ° ’ ni bila obravnavana pri-

d m°jega očeta komisiji za vojne

zločine. Odgovor je bil, da danes ne 
rešujemo te prijave.

Torej, če je bil Kosec prijavljen kot 
vojni zločinec, zakaj danes dovoljuje
jo, da se Kosec sploh pojavi na sodiš
ču in išče čast, katere sploh ni imel. 
Ali pa se motim? Če boste potrebova
li še kakšne podatke, sem vam na raz
polago itd.“

Kam izginjajo prijave?

V prijavi komisij za ugotavljanje vo
jnih zločinov pri SNOS, ki jo je 21. 
maja 1945 podal Ivan Šercer, piše 
med drugim, da je Ljubo Šercer 16. 
decembra 1941 dejal očetu in materi, 
ki sta ga obiskala: „Za mojo usodo se 
zahvalita polkovniku Alojziju Barletu 
kot ovaduhu in majoiju Milanu Koscu 
kot policistu v službi Italijanov." Za 
dokaz svoje trditve je navedel itd . . .

V zaključku prijave piše: „V zvezi 
ovadbe Ljubota, od strani Barieta in 
Kosca, da je šel v gozd in da mesto 
njega prejema podporo brat Miroslav, 
Italijani niso sami tega ugotovili, je bil 
sin Miroslav od istega italijanskega 
sodišča v Ljubljani obsojen na leto dni 
ječe, ki jo je prestal v zaporih v 
Ljubljani, v Aleksandriji in v Pisi.“

dan“ ter nečitljiv odpis. Ob robu zad
nje strani prijave piše še „Potijujem 
prejem prvopisa prijave Lj. 23. V. — 
45“ in nečitljiv podpis.

Ob tej priložnosti naj zapišem, da 
sem tudi jaz pred nekaj leti pisal na 
osnovi podatkov z neke tiskovne kon
ference o nekem vojnem zločincu, ki 
živi v tujini. Tudi takrat sem bil tožen. 
Tudi takrat sem iskal dokumente in 
zvedel, da so od tam, kjer bi jih morali 
imeti, zginili. „Mapa je prazna,“ je bil 
odgovor. Na srečo sem nato dobil več 
dokumentov — ne pa prijave vojnega 
zločina -  pri drUgih ustanovah.

Taki primeri ne mečejo lepe luči na 
delo nekaterih organov, ki imajo na 
skrbi javno varnost. Seveda so ta izgi
notja že stara. Upajmo, da so zdaj bolj 
budni. Vendar taki primeri dokazu
jejo, da je treba organom javne var
nosti posvetiti posebno skrb in zahte
vati od njih še posebno odgovorno 
opravljanje nalog.

Najboljši so padli

Staneta Semiča-Dakija, narodnega 
heroja, sem iskal trikrat, a ga ni bilo 
doma. Zato bom navedel, kaj piše o 
aietaciji Ljube Šerceija na 123 strani

Poročnik Ljubo Šercer, narodni heroj, obsojen na smrt in ustreljen 22. 
decembra 1941. * ♦

Tone Ožbolt mi je povedal, da mu 
je na zaslišanju v Ljubljani Milan 
Kosec dejal, da ni bil zaradi ovadbe 
očeta Ljuba Šerceija nikoli zaslišan. 
Nadalje mi je Ožbolt povedal, da je 
ovadba očeta Šerceija najbrž nekje 
hote ali nehote obtičala, zakaj v 
knjigah pri okrožnem sodišču v 
Ljubljani ni mogel ugotoviti, da bi bil 
zoper Kosca in Barieta uveden posto
pek.

Miro Šercer je slučajno našel med 
očetovo zapuščino kopijo ovadbe, na 
kateri je tudi žig komisije za ugotavlja
nje vojnih zločinov pri SNOS in neka
teri pripisi, kot: „Knjiženo pod
425/45 , 22. V. 45 in vidirano isti

njegove 1. knjige „Najboljši so padli“.
„Teden dni preden so Italijani areti

rali mene, so aretirali Šerceija kar do
ma pri njegovi materi. Toda kako! Ma
jor Kosec ga je prišel obiskat, prav
zaprav: pred hišo ga je v avtomobilu 
pripeljal italijanski policaj. Policaj je 
ostal v avtomobilu. Kosec pa je šel v 
stanovanje k Ljubu, ki je stanoval v 
podstrešni sobi pri svoji materi. Potem 
je major Kosec zvabil Šerceija v avto
mobil s pretvezo, da morata takoj odi
ti v oficirski klub . . . .  Toda odpeljali 
so ga naravnost v zapore na 
Miklošičevo cesto 9 . .  .itd.“ '

Jože Nedog (pri Nedogovih so sta
novali takrat Serceijcvi) je bil med vo

jno vodja ene izmed skupin VOS v 
Ljubljani. 11. marca letos mi je o 
zasliševanju v zvezi z Milanom Ko
scem in Ožboltovo knjigo dejal:

Kosca iskali med 
vojno

„Ko sem bil pred kratkim zaslišan 
oziroma na sodišču v Ljubljani, sem 
videl dva človeka. Kar streslo me je 
pri misli, da sta to Kosec in Barle. Ko 
so nas poklicali noter, sem Koscu pred 
vsemi rekel: „Saj ste vi tovariš Ko
sec? “ On je potrdil pred vsemi, daje.

Ivan Šercer-Hanže, oče narodnega he
roja Ljuba Šerceija, je umrl, ne da bi 
dočakal dan, ko bi bil krivec smrti 
njegovega sina Ljuba Šerceija, prvega 
slovenskega narodnega heroja, ki je 
žrtvoval med NOB življenje, 
kaznovan. Kam je izginila njegova pri
java?

Njegova odvetnica Ljuba Preneijeva 
pa je takoj skočila vmes: „Če ga po
znate, zakaj ga vprašujete? “ Povedal 
sem, da se človekov lik po toliko letih 

.pač spremeni, vendar je njegov, Ko
scev lik ostal v mojem spominu kot 
fotografija.

Tone Ožbolt je napisal vse po pravi
ci. Napisal je le tisto, kar sva mu 
povedala z Mirom Šercerjem, oziroma 
kar je povzel iz mojih spominov, ki so 
v muzeju NOB. Te spomine sem napi
sal v letih 1954/55, ko so bili v meni 
še sveži spomini na vojne dni, in ta
krat še ni bilo zmot zaradi časa.

Takrat, ko je prišel Kosec po Ljuba 
Šerceija, sem bil tam. Rekel sem Lju
bu, naj gre v klet, v pralnico, skoči 
skoz okno in se zateče v klet k Smre- 
kaiju, od kodar ga bo čez četrt ure 
eden naših odpeljal v bunker VOS h 
Kosirniku.

Nekdo meje vprašal, zakaj kot vod
ja VOS nisem preprečil, da bi Ljubo 
šel s Koscem. Rekel sem, da smo imeli 
spoštljiv odnos med seboj, mislim voj
ska, VOS in drugi. Nič ni bilo razlik 
po funkcijah in položajih. Sicer pa je 
bil Ljubo komandant partizanov in 
mu nisem mogel preprečiti, da ne bi 
šel s Koscem, za katerega sem mislil, 
daje morda Ljubov kolega."

Tovariša Jožeta Nedoga sem nato 
vprašal, kako ve, da je bil prav Milan 
Kosec tisti, ki je prišel po Ljuba Šer
cerja. Povedal je, da zato, ker se je 
prišlec tako predstavil, poznali pa so 
ga Ljubo, pa tudi njegov oče in njego
va mati. Nato je dejal:

„Tisti večer, ko Ljuba ni bilo 
domov, sem začel razmišljati, kam

sodi Kosec . . .  Razmeija med oficirji 
sem poznal, ker mi je pripovedovala 
Maijeta Kidričeva, da so se vrnili 
oficirji z Ravne gore ter daje z Jakom 
Avšičem vse v redu, Novak pa da je 
postal komandant plave garde za Slo
venijo in da se bo klatil nekje po Lju
bljani. Svojo mrežo 15 ljudi sem vso 
usmeril na iskanje Novaka. Iskali smo 
tudi Kosca, a je izginil in se je šele po 
vojni spet pojavil v Ljubljani."

Jože Nedog-Joco: „Ožbolt je napisal 
vse po pravici."

Melita Nedog: „Že med vojno je med 
nami v VOS vladalo prepričanje, daje 
Kosec spravil Ljuba Šercerja v zapor."

Na vprašanje, če se je kaj zanimal 
po vojni za usodo Kosca in njegovo 
kaznovanje, je tovariš Nedog odgovo
ril:

„Mira Šerceija sem po vojni vprašal, 
če je oče oddal prijavo komisiji za 
ugotavljanje vojnih zločinov. Povedal 
mi je, daje. Potem sem šel za štiri leta 
v Beograd in se za to nisem brigal. . .  
Potem so minila leta. Miro je našel ko
pijo prijave, Ožbolt je napisal knjigo, 
jaz sem dobil vabilo sodišča in sem si 
rekel: „Čeprav težko hodim, ker sem 
bolan, grem v Ljubljano, če gre za 
Ljuba . . .  in sem šel."

Vprašal sem ga še, kaj kot star pri
padnik VOS meni o izginjanju doku
mentov, na primer prijave komisiji za 
ugotavljanje vojnih zločinov, ki jo je 
podal oče Ljuba Šerceija. Dejal je: 
„Žal so bili tudi v UDBI nekateri, ki 
niso sodili vanjo, k nam, ampak čisto 
drugam . .  .Vmes je morala delati sku
pina ljudi, ki so bili sovražni napredku 
naše družbe."

V najin razgovor je posegla še Meli
ta Nedog, ki je bila med vojno pri 
VOS. Dejala je: „Ime Kosec je bilo za 
nas pri VOS zapisano, kot da je on 
tisti, ki je pokopal Ljuba Šerceija ozi
roma ga spravil v zapor. Tako mišljen
je je bilo že med vojno, se pravi, da ni 
nastalo kasneje, po vojni."

JOŽE PRIMC

Ljubo in Miro Šercer kot ilegalca pole
ti 1941. leta v Ljubljani.
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PO IZREDNEM ODZIVU NA RAZPIS REVIJE PIONIR:

Otroški etĉ librisi greifo na pot
Razstavo malih pionirskih grafik bodo iz Cerknice poslali na ogled po Slo

veniji - Med avtorji in nagrajenci so tudi dolenjski učenci

KNJIGA 
SPET RAZPRODANA

V tednu dni, se pravi do 19. 
marca, so spet razprodali knjigo 
Toneta Ožbolta „Šercerjeva bojna 
p o t“ . Knjiga je izšla doslej že dva
krat, vsakič v 2.000 izvodih. Povpra
ševanje po njej je kljub temu še ved
no precejšnje. Maja ali junija pa bo 
predvidoma izšla tudi pri založbi 
„Borec“ druga knjiga Toneta Ož
bolta, „Dežela l 'etra Klepca", za ka
tero je ta pisec iz Kočevja prejel le
tošnjo Kajuhovo nagrado.

POZABLJENO PLETERJE?
Konservator dr. Marijan Zadnikar 

je opazil, da v programu skupnih 
nalog na kulturnem področju v letu 
1974 -  prripravila ga je kulturna 
skupnost Slovenije -  ni Pleterij, 
znanega srednjeveškega kulturnega 
spomenika pri Šentjerneju na Do
lenjskem. V polemičnem zapisu, ki 
ga je objavilo Delo, trdi dr. Zadni
kar, da je za to kriva novomeška 
kulturna skupnost, češ da je poslala 
ustrezno vlogo republiški kulturni 
skupnosti šele 14. februarja letos, ne 
pa že v letu 1973, ko je bil čas za 
prijavljanje kulturnih akcij.

KNJIGE DELAVCEM
Študijska knjižnica 

Mirana Jarca v Novem mestu pri
pravlja po tu jočo knjižnico, ki bo 
obiskovala delovne organizacije in 
delavcem izposojala knjige. V ta 
namen bi knjižnica rada dobila bibli- 
obus.

SREČANJE OKTETOV 74
V Šentjerneju bo letos drugo 

srečanje slovenskih vokalnih okte 
tov. Te dni pripravljajo razpis. Pri
pravljalni odbor se je že nekajkrat 
sestal in razpravljal o prireditvi. Ce
lotno organizacijo za Srečanje ok te 
tov 74 je prevzela novomeška 
ZKPO. Predvidoma bodo ustanovili 
tudi poseben sklad, v katerem se bo 
zbiral denar za to šentjernejsko pri
reditev.

ADAMIČEVE KRAJINE
Akademski slikar Peter Adamič iz 

Ljubljane, dvakratni udeleženec 
Dolenjske slikarske kolonije, se je na 
Dolenjskem že trikrat predstavil s 
samostojnimi razstavami: leta 1970 
in 1972 v Novem mestu, lani pa v 
Metliki. Obiskovalci galerij so ga 
spoznali kot odličnega poetičnega 
fcajinarja in tak se je predstavil tudi 
občinstvu v Kočevju jia razstavi, ki 
so jo 22. marca odprli v tam kaj 
šnjem likovnem salonu. Andrej Pav
lovec je zapisal, da imamo pri Ada
miču opraviti s temperamentnim de
lom občutljivega slikarja.

V salonu cerkniškega Bresta so odprli 16. marca razstavo 250 
najboljših ekslibrisov, ki so jih izdelali učenci osnoynih šol. Izdali 
so tudi mapo z 20 nagrajenimi deli. Iz Cerknice bo šla razstava na 
krožno pot po Sloveniji že 6. aprila.

Odziv revije Pionir, ki je Razpis Pionirja ni šel mimo 
razpisala izdelavo ekslibrisov, je šol na Dolenjskem, v Beli kraji-
bil presenetljivo velik: več kot 
700 pionirjev iz 52 slovenskih 
šol je poslalo 806 ekslibrisov. 
Mnogi ekslibrisi so bili prisrčni 
in duhoviti, polni idej. in znanja. 
Drugi so bili preprosti, skoraj 
naivni* a vendarle otroško ljub
ki.

Za nadaljnji razvoj naše druž
be je niijno, da kultumo-umetni- 
ško ustvaijanje in z njim druge 
kulturne dejavnosti s kakovostjo 
in usmeritvijo ter z družbeno 
vlogo odločujoče vpliva na kul
turno rast vsakega posameznika, 
zlasti iz vrst delavstva in do- 
raščajočih generacij.

„Komunisti smo odgovorni za 
razvoj marksistične teorije kul
ture, posebej še estetske misli,“ 
pravi resolucija za bližnji 7. kon
gres slovenskih komunistov. Ta

Proti lažnosti
dokum ent tudi podčrtuje, da je 
potrebno odločno odpravljati 
posledice pragmatistične kultur
ne politike, ki se kažejo v pro
dukciji lažne kulture, kot oblika 
navajanja ljudi na plažo,- kič, 
pornografijo, ter v različnih 
ideološko obarvanih oblikah po
litično in idejno „nevtralne** za
bavne produkcije.

Kdor bo hotel resnično zavze
to in pošteno spregovoriti o kul
turni rasti, o dejavnosti, ki naj 
postane duhovni „kruh“  sleher
nega delovnega človeka, bo m o
ral potrditi: da je razvijanje naj
različnejših sodobnih oblik ama
terskega kulturnega udejstvova
nja sestavni del akcije za celovi
tost kulture, pri čemer je po
trebno enkrat za vselej, odločno 
in zadnjič izčrtati v preteklosti 
umetno postavljeno ločnico med 
pojmovanjem „amaterskega** in 
„poklicnega*4 kulturnega snova
nja, po kateri je bil amaterizem 
manj vreden, samo neko konjič- 
karsko dopolnilo početja  v pro
stem času.

j : JUST

Po otvoritvi razstave fotografij o slovenskem kozolcu prejšnji teden 
v Dolenjski galeriji je avtor Jaka Čop obiskovalcem pripovedoval o 
srečanjih njegove kamere z arhitekturo kozolcev na Slovenskem in 
še posebej na Dolenjskem, kjer je, kakor je dejal, odkril tudi nekaj 
najlepših primerkov. (Foto: S. Mikulan)

POHVALA NAJBOLJŠIM -  Na 
zadnji seji predsedstva ZKPO v No
vem mestu so omenili kulturno- 
umetniška društva v Žužemberku, 
Dolenjskih Toplicah, Straži in Šent
jerneju kot najboljša v novomeški 
občini. V zadnjem času so zelo raz
vila dejavnost, med drugim so naštu
dirala nekaj iger, uredila dvorane 
itd.

RETROSPEKTIVA IMPRESIO
NISTA -  V ljubljanski Moderni ga
leriji so odprli pred kratkim retro
spektivno razstavo del žnanega slo
venskega impresionističnega slikarja 
Matije Jame. Jama je znano ime iz 
časov, ko so ustvarjali Sternen, Gro
har, Jakopič in drugi odlični sloven
ski likovni umetniki.

VELIK ODMEV NA RAZPISE 
ZKPO -  Povabilo novomeške 
ZKPO, naj se ustvarjalci m poustvar
jalci vključijo v najrazličnejše skupi

ne, ki jih je ustanovila, ni ostalo 
brez odziva. Se več: odziv je bil pro
ti pričakovanju velik, najbolj „zase
deni44 pa sta trenutno likovna in lite
rarna skupina.

RAZSTAVA POTUJE PO KO
LEKTIVIH -  Razstava del likovnih 
amaterjev iz novomeške občine, čla
nov likovne skupine pri ZKPO, po
tuje po delovnih kolektivih. V tovar
ni zdravil Krka, kjer so razstavo od
prli pred dnevom žena, je dela vide
lo okoli 1.500 ljudi. Dobro je obi
skana tudi v .šentjemejski Iskri. 
ZKPO se dogovarja tudi z Novole- 
som in 1MV za isto razstavo. Spod
budno je tudi, da so prireditelji 
vključili literarno skupino, katere 
pesniška in prozna dela bereta na 
otvoritvah igralec Jože Zupan iz 
Ljubljane in članica novomeškega 
amaterskega gledališča Božena 
Petrov.

ni in Posavju. Koliko del je pri
šlo s tega območja in iz katerih 
šol, ne poročajo posebej, sporo
čili pa so, da sb med nagrajenci 
tudi nekateri dolenjski učenci, 
pri čemer posebej omenjajo 
Mirana Kovača z osnovne šole 
Grm (Novo mesto).

Akcija, ki se je je lotil ob 
strokovni podpori Društva lju
biteljev drobne grafike Exlibris 
Sloveniae list Pionir, je nedvom
no dosegla uspehu Hkrati je 
opozorila, kako neizčrpna so 
področja, na katerih se lahko 
uveljavijo mladi likovni talenti.

„PASTIRCI" V KRŠKEM

Slovenski mladinski celovečerni 
film „Pastirci44, ki ga je posnel Fran
ce Štiglic po istoimenski Bevkovi 
povesti, so ob koncu prejšnjega 
tedna prikazali tudi v Krškem. Po 
predstavi so se občinstvu predstavili 
nekateri ustvarjalci filma.

„KOVAČtVŠTUDENT"
NA TOPLIŠKEM ODRU

K u ltu rn o -p ro sv e tn o  
društvo Maks Henigman v Dolenj
skih Toplicah je uprizorilo prejšnji 
teden spevoigro „Kovačev študent44. 
Spored je obogatil moški pevski 
zbor z izvajanjem narodnih in ume
tnih pesmi.

ZAKAJ NI PONATISA?

»Zapiski« iskani
Hacetove »Komisarje
ve zapiske« bi še brali

Več ljudi mi je reklo: „Hacetovi 
Komisarjevi zapiski so pa res dobra 
knjiga.** Zal je več ne dobiš v nobe
ni knjigarni, ker je že pred mnogimi 
leti'pošla, zato sem si jo  sposodil v 
knjižnici.

Matevž Hace, drvar, partizan, mi
nister in pisatelj je z veliko topline, 
razumevanja in ljubezni napisal 
„Komisarjeve zapiske**. V njih je 
brez sovraštva opisal, kako so umira
li kmetje na tej in oni strani. Najbolj 
je cenil poštenost, pravičnost, delo, 
složnost, borbenost, domovino, 
kom unistično misel; preziral pa su
rovost, zavajanje preprostih ljudi, 
izmikanje pravičnemu boju in vse, 
kar je nečloveškega.

Predvsem pa je zelo stvarno opisal 
pohod XIV. divizije na Štajersko, 
boje, poraze in zmage, trpljenje bor
cev, ki so prestajali napore, katerih 
niso zmogle živali, konji in mule. 
„Komisarjevi zapiski'* so epopeja 
„Komisarjevi zapiski** so epopeja 
borcev Štirinajste, vseh partizanov, 
vsega slovenskega naroda, vseh pra
vičnih ljudi. Zato je Še posebno gra
je vredno', da ta knjiga ni bila pona
tisnjena za letošnjo 30-letnico poho
da Štirinajste.

Komisarjevi zapiski so knjiga, ki 
ni primerna le za nekdanje borce, 
partizane, ampak tudi za mladino, 
za vse pripadnike splošnega ljudske
ga odpora, za vse občane, za vse 
pripadnike partizanskih enot, poseb
no za oficirje in komisarje. Knjiga bi 
bila lahko njihov učbenik, iz katere
ga bi zvedeli več kot iz mnogih 
predavanj.

„Komisarjevi zapiski*4 pa imajo 
tudi nekatere bolj ali manj očitne 
pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba 
pri ponatisu odpraviti. Ker so pisani 
v obliki dnevnika, bi moralo biti 
vedno jasno ne le katerega dne in 
meseca, ampak tudi leta so se posa-

Tudi zategadelj bi bilo prav, da 
bi razstava prepotovala čimveč 
krajev.

USPEH KOČEVSKIH 
HARMONIKARJEV

Na tretjem republiškem nastopu 
harmonikarskih solistov in ansam
blov ter na tekmovanju učencev 
slovenskih glasbenih šol -  prireditev 
je bila 16. in 17. marca v Velenju -  
so se vidno uveljavili mladi predstav
niki iz Kočevja. V tretji kategoriji 
harmonikarjev je kritika naugodneje 
ocenila Petra Dovča in Edito Junc, v 
četrti kategoriji pa Bojana Kovača 
-  vse iz glasbene šole v Kočevju. V 
revialnem delu, kjer so nastopili soli
sti in ansambli 21 slovenskih glasbe
nih šol, so se med posamezniki ome
njeni glasbeniki iz Kočevja prav 
tako visoko zapisali.

K

f  k IKA L.

Tale ekslibris je izdelala Erika 
Lazanski, učenka 8. razreda 
osnovne šole Velika Dolina. 
Naslovila jo je: Luč. Zakaj?
,Aloji starši so pripovedovali, 
da so ob luči petrolejke prebira
li ljudske knjige v zimskih veče- 
rih.“
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Ni lahko delo
Razgovor z režiserjem Francetom Štiglicem 

o njegovem mladinskem filmu »Pastirci«

Novi slovenski mladinski 
film „Pastirci", ki ga je po 
literarni predlogi Franceta 
Bevka posnel znani režiser 
mladinskih filmov France 
Štiglic, je med mladino na 
Dolenjskem požel precej 
navdušenja in bil deležen 
splošne pozornosti. Zani
manje mladih pa se ni ustavi
lo samo ob filmu, pritegnili 
so jih tudi ustvarjalec in 
'igralci.

O svojem delu in o sne
manju filma je  režiser Štiglic 
malo več povedal po svečani 
predstavi filma v Novem me
stu.

5 tisoč kandidatov. Od teh 
smo jih 30 izbrali za poskus
na snemanja in končno so 
nam ostali štirje: Miha
Levstek, Ksenija Sinur, Bogo 
Ropotar in Andreja Cevko. 
Vsi so učenci osnovnih šol. 
Seveda jih vloga v Pastircih 
ne obvezuje, da se posvetijo 
igralskemu poklicu, ki je, v 
nasprotju s splošnim mnen
jem ljudi, zelo težak in pre
cej zahteven. "

„Zelo rad snemam mla
dinske filme, ki jih je v naši 
filmski proizvodnji brez dvo
ma premalo. Poleg tega rad 
delam z mladino. Bevkovi 
Pastirci so se mi zdeli pri
merna tema za snemanje. 
Takih prijetnih povesti ni ve
liko in v današnjem krutem 
svetu in v hitrosti življenja 
ima film, ki prikazuje lepe 
stvari, svoj pomen. Mladina 
je močno izpostavljena vpli
vom raznovrstnega cenenega 
branja in celi vrsti slabih fil
mov, zato je potreba po do
brih mladinskih filmih toli
ko večja t. O tem priča tudi 
obisk predstav mojega nove
ga filma. "

„K uspehu filma so goto
vo precej pripomogli mladi 
igralci. Odlično so se vživeli 
v svoje vloge, zato nas zani
ma, kako ste jih izbrali in 
preizkusili. "

„Izbira igralcev je bila tež
k a j e  odgovoril Štiglic. 
,JVa razpis se je javilo okoli

France Štiglic: „Rad sne
mam mladinske filme!“

„Zakaj imamo Slovenci 
razmeroma malo filmov? “ 

. ,JVi denarja! Snemanje fil
ma veliko stane, in čeprav 
slovenski režiserji delajo v 
primeri z drugimi cenejše fil
me, je težko dobiti denar. 
Upam, da bo v prihodnosti 
bolje. "

O režiserskem delu pa je 
Štiglic dejal, da mu je zelo 
všeč.

„Vsak film zase je nov 
izpit za režiserja. Mnogo fizi
čnega in psihičnega dela je 
potrebno, da se ta izpit 
opravi. "

D. GAZVODA

Samo »zastraševalna« predavanja
»Učiteljem dajemo napotke, kličemo jih na seminarje in posvete, ne po
skrbimo pa, da bi vse to lahko uresničili v razredu. Na našem območju je 

tudi še obilica kompromisov,« pravi Roman Ogrin iz Trebnjega

I

Ali so učitelji res tako gro
zno trdi in nedojemljivi za spre
membe v učno-vzgojnem proce
su? Na predkongresnem posve
tu v Dolenjskih Toplicah je 
Roman Ogrin iz Trebnjega to 
odločno zanikal.

„Da so rezultati premalo 
vidni, so krivi neugodni pogoji. 
Sedanji sistem na področju 
vzgoje in izobraževanja učite
ljev ne privlači, ampak jih kve
čjemu odbija. Vse je zreducira
no na gola predavanja. Preda
vanj je ogromno, naukov o tem, 
kaj in kako se mora spreminjati, 
še preveč. Učitelji se vrnejo v 
razrede nabiti z najrazličnejšimi 
stališči, napotki in kaj morejo? 
Običajno kaj malo, ker jih na 
eni strani obvezuje fond ur, na 
drugi strani pa ni nobene injek
cije za akcije, nobenih prakti
čnih napotkov za to, kako bi z 
novostjo začeli. Tako je vse vi
deti kot golo birokratsko prena
šanje pozivov, kaj je v šoli nuj
no spremeniti, dopolniti, odvze
ti ali dodati.“

usmiljeno redčiti. Rešitev vidim 
nekje drugje -  v kadrovskih šo
lah. Od njih moramo zahtevati, 
da vzgojijo kader, ki bo kos 
nalogam. S štipendijsko politi
ko lahko marsikaj napravimo na 
tem področju. Rad bi poudaril, 
da tudi Zavod za šolstvo SRS še 
ne opravlja vloge, primerne 
vzgojno-izobraževalnim potre
bam. Le-ta nikakor ne bi smel 
biti le nadzorni organ, Hi vce

plja v učiteljske vrste strah in 
trepet.“

„Naposled bi morali pogle
dati,“ pravi Ogrin, „kakšne 
možnosti za izobraževanje ima 
mjadina na Dolenjskem. Če sem 
prav obveščen, lani nekaj sto 
otrok ni moglo v srednje šole. 
Nimamo šol, nimamo kadrov, 
nimamo dovolj denarja. Na 
kongresu mora biti beseda o 
tem.“

Matevž Hace

mezm dogodki dogajali. To ie po 
sebno pom em bno zato, ker knjigo 
rada prebira mladina. Razen tega bi 
morala biti imena krajev zapisana 
boli natančno, na primer: ne Bela 

rke>cerkev (pri Kočevju), ampak Stara 
cerkev; ne Jelenje (pri Raktinici), 
ampak Jelendol itd.

J. PRIMC

Kot je navrgel Ogrin, je v šo
lah tudi kompromisov še vse 
preveč. „Se vedno imamo uči
telje, ki bi po naših pojmova
njih ne sodili v razred. Ob 
pomanjkanju kadra pa se kaj
pak moramo sprijazniti s tem, 
kar imamo. Nesmisel bi bil, da 
bi začeli učiteljske vrste ne-

Nl VAŽNO, OD KOD GOVORI PROFESOR 
ŠTUDENTOM, AMPAK KAJ!

Mit o profesorju in študentu, ki si stojita nasproti na raz
nih bregovih reke (ali na različnih straneh barikad), je mimo. 
Če se mora profesor po sili razmer pojavljati sam na dnu 
predavalnice sredi dvigajočih se krogov avditorija, to samo 
dejstvo še ne more biti povod za očitek o ekskatedratični 
odtrganosti učitelja in o njegovem nerazumevanju do študen
ta. Ni odločilno, iz kakšne perspektive gledajo slušatelji 
predavatelja, marveč kako gledajo nanj. Ne, odkod govori 
študentom, temveč kaj jim govori in kako.

Dr. J. Milčinski, rektor Ljubljanske univerze, 
v Prosvetnem delavcu 15. febr. 1974

KAKO JE S SODOBNO SLOVENSKO KULTURO

Načela naše kulture, ki so bila zasnovana v preteklosti, so 
vsekakor odigrala znatno vlogo pri oblikovanju riaSe nove 
družbe, katere začetke ves čas z zadoščenjem spremljam za
radi njihove sorazmerne humanosti. Glede sodobne kulture 
pa se mi zdi, daje malo vplivala na naš razvoj, s katerim se ni 
ukvaijala ne neposredno ne tako, da bi s svojo moralno pro
blematiko zajemala in prenašala v dela iz moralne problema
tike, ki se je spočenjala in razvijala v naši resničnosti, v 
kateri trajno in intenzivno snujejo družbene moči ter postav
ljajo posameznike in skupine pred nemajhne moralne dileme.

Josip Vidmar v Naši obrambi 1973 št. 11, str. 17
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Rokometašice Dolenjske na »pohodu«
Igralke Črnomlja so na zimskem rokometnem prvenstvu Slovenije pre

pričljivo zmagale - Dobre igre rokometašic Lisce in Krke

Med igrami z žogo je košarka ena izmed najbolj dinamičnih, hitrih 
iger, kjer se situacija na igrišču spremeni v nekaj sekundah. Prav 
zato je dobila tudi na Dolenjskem lepo število privržencev. Kot 
vidimo na sliki, se lahko v trenutku znajde na zelo majhnem “pro
storu igrišča vseh deset igralcev.

Za Novoteks in Beti ni ovir
V zadnjem kolu zimske lige Metličani in Novomeščani zmagali

S sobotnimi tekmami se je končalo zimsko slovensko prvenstvo 
v košarki za moške, na katerem so igrala moštva iz 1. A in 1. B 
slovenske košarkarske lige. Dolenjska predstavnika v tem tekmo
vanju, v katerem je nastopilo devet ekip, med njimi vse najboljše iž 
1. A SKL, novomeški Novoteks in metliška Beti, sta še enkrat 
dolenjsko košarico predstavila v dobri luči. Obenem se je končalo 
tudi občinsko prvenstvo v košarki za mlajše pionirje, kije potrdilo, 
da ta šport pri nas ne bo zamrl.

Letošnje zimsko rokometno prvenstvo Slovenije za ženske in 
moške ekipe je že končano. Finiš prvenstva med članicami B 
skupine ni prinesel večjih presenečenj. V tej skupini so predstav
nice dolenjskega rokometa zaigrale zelo dobro, razen vrste Ribnice, 
kije pristala brez ene same točke -  na dnu lestvice.

ro so zaigrale rokometašice Lisce iz 
Sevnice. V prestižnem boju za drugo 
mesto so bile sicer Kamničanke 
učinkovitejše in so zaradi razlike v 
prejetih in doseženih golih prehitele 
Sevničanke. S štirimi zmagami so se 
na četrto  mesto uvrstile mlade, še 
neizkušene rokometašice Krke, ki 
obetajo, da bodo kmalu trd in neva
ren nasprotnik za vsako ekipo, raz
očarale pa so nas rokometašice iz 
Ribnice in mnogi se sprašujejo, za
kaj so se za tekmovanje sploh prija
vile, če se ga niso udeleževale.

f    N
JASNA DOKL -  

TRETJA

V Novi Gorici je bil v so
boto in nedeljo republiški 
troboj pionirskih reprezen
tanc v gimnastiki. V vrsti 
Slovenije je nastopila 9-letna 
Jasna Dokl, ki je med naj
boljšimi jugoslovanskimi pi
onirkami, starimi do 12 let 
zasedla tretje mesto. Repre
zentanca Slovenije je z de
setimi točkami prednosti 
zmagala pred Hrvaško, tretja 
pa je bila Bosna in Hercego
vina.

Doklova je drugi dan na
stopila še v štirih finalih in 
osvojila zlato odličje na bra
dlji, v parterju pa je bila tre-

Tudi letos so s svojimi igrami raz
veselile Črnomaljke. Iz tekme v tek
mo so igrale bolje in zanesliveje, ta 
ko da niso doživele niti enega pora
za. Tudi v zadnjih dveh tekmah so 
Belokranjke znale zaigrati mirno in 
preudarno, tako da so v B skupini 
osvojile prvo mesto. Prav takp dob-

KOČEVJE : GROSUPLJE 
2:0

V srečanju za jugoslovanski pokal 
na področju Slovenije so nogome
taši Kočevja na domačem igrišču 
premagali igralce Grosupljega in se 
tako uvrstili kot prvaki Dolenjske v 
nadaljnje tekmovanje.

Nogometaši Kočevja so pokazali 
lepo igro, še posebej v drugem pol
času. Oba zadetka je dosegel Kovač.

Pred 200 gledalci je srečanje 
izvrstno vodil Novomeščan Novako
vič, za domače moštvo pa so nasto
pih: Šalika, Jerebičnik KoŠorog, Ar
ko, Cilenšek, Merhar, Briški, F. Ne- 
kič, Kopač, Kovač in J. Nekič.

Z. FAJDIGA

mladih košarkarjev obljublja, da bo 
košarka na Dolenjskem še bolj na
predovala in pridobila še več prista- 
sev.

Vrstni red: O. Š. Žužemberk, O. 
Š. Vavta vas, O. S. Šentjernej, O. S. 
Dolenjske Toplice, O. Š. Grm, O. S. 
Katja Rupena in O. S. Bršlin, vse iz 
Novega mesta.

M. J.

yqa.

Rezultati: Lisca: Sešir 14:4 (9:4)* 
Kamnik: Ribnica 10:0 bb, Krka: 
Črnomelj 5:10 (2:4), Ribnica: Krka 
0:10 bb, Olimpija B: Lisca 7: 8 
(4:4) in Črnomelj: E ta 9:2 (5:1)

SEVNIČANI -  ZADNJI

Rokometaši Ribnice in Sevnice so 
se udeležili turnirja, ki so ga pripra
vili igralci rokometnega kluba iz 
Tržiča. Ta turnir, ki naj bi pokazal, 
kako so se igralci teh ekip pripravili 
za tekme v ligah, je največ veselja 
p r  nesel domačinom. Sevničani, ki 
so veljali za favorita, saj igrajo v dru
gi zvezni ligi, so razočarali tako pri
reditelje kot gledalce, saj so pristali 
na zadnjem mestu. Tako so prvo 
mesto osvojili domači rokometaši, 
drugo mesto pa igralci Ribnice. Re
zultati: Tržič : Ribnica 19 : 19 
(10:11), Ribnica: Sevnica 18:17 
(11:10), Tržič: Sevnica 24:23
(9:12). (D. P.)

MARLES -  NOVOTEKS 
70:84 ,

Novoteksovi košarkarji so zmagali 
tudi v zadnjem kolu zimske košar
karske lige. Domači so pod vod
stvom poklicnega trenerja, ki je pri
šel iz Zagreba, in novega igralca, ki 
je prav tako iz Zagreba, sicer raču
nah na zmago, vendar so bili nedvo
mno slabši nasprotnik in pravzaprav 
sploh niso ogrozili zmage Novote- 
Nsa. To je bilo še posebno očitno 
takrat, ko so novomeški košarkarji 
zaigrah dobro v obrambi; takrat 
Marles sploh ni prišel pod koš.

Novoteks: Z. Kovačevič 11, S. 
Kovačevič 22, Ivančič 21, Poljšak 
16, Kopač 10, Pirc 4, Seničar 2.

BETI : ELEKTRA 
90:74

V zadnjem kolu so Belokranjci še 
enkrat potrdili svoje košarkarsko 
znanje, ki jim bo še zelo prav prišlo

v bojih v najkvalitetnejši republiški 
ligi. V gosteh so se še enkrat izkazali 
s hitro in lepo košarko, tako da jim 
domači igralci niso mogli do živega. 
Metličani so ves čas tekme vodili, 
odlikovah pa so Se predvsem po hi
trih protinapadih.

Za Beti so tokrat zaigrali: Medek 
26, Dautovič 16, Lalič 11, T. Ver- 
got 4, Ž. Vergot 5, Popovič 2, Mur
ko 10, Arbutina 12 in Kosovac 4.

J. P.

'ŽUŽEMBERK PRVI

Komisija za šolska športna druš
tva pri OBZTK je pripravila v sode
lovanju z osnovno Šolo v Dolenjskih 
Toplicah občinsko prvenstvo v koša
rki za mlajše pionirje. Tumiija se je 
udeležilo sedem ekip iz osnovnih šol 
v novomeški občini.

Vse ekipe so prikazale lepo košar
ko, tako da so bile tekme zelo ize
načene, obenem pa nam kvaliteta

ŠPORTNI KOMENTAR

Izenačeno prvenstvo
Med favoriti za prvi dve mesti v slovenski 

košarkarski ligi tudi Novoteks in Beti

V soboto se je končala 
zimska košarkarska liga, v 
kateri sta dolenjska 
predstavnika Novoteks ih 
Beti zabeležila serijo zmag. 
Prvak še ni znan, ker morajo 
odigrati še tekmo med Tri
glavom in Vrhniko v Kranju: 
v primeru kranjske zmage bi 
Novoteks, Vrhnika in Triglav

delili prvo mesto, za na
slov zimskega prvaka pa bi 
morali odigrati še dodatni 
troboj.

Medtem ko ima Novoteks 
vsega en poraz (z Vrhniko),

. d°bro igrala tudi Beti, ki 
si je s tremi porazi in petimi 
zmagami zagotovila četrto  
mesto. Uvrstitvi obeh do
lenjskih ekip, pa tudi igra 
novomeških in metliških ko
šarkarjev vlivajo upanje, da 
bo tudi v prvenstvu I. A lige, 
ki se bo začelo 20. aprila, 
enako dobro.

Razplet v prvi in zahodni 
dru8i zvezni. ligi bo odločil, 
kakšna bo konkurenca v slo
venski ligi. Ce bo šlo vse po  

ne bo iz druge zvezne 
lige izpadlo nobeno sloven
sko moštvo, v najslabšem 
primeru pa lahko v slovenski 
ligi bistriški Lesonit zamenja

celjska Kovinotehna, ki se 
krčevito otepa izpada v dru
gi ligi.

In kdo so favoriti v 
slovenski ligi, ki se bo začela 
čez tri tedne? Vsekakor lan
ski prvak Vrhnika, drugo
plasirani Triglav, tretji Mari
bor in četrti Novoteks. Mi
mo teh je treba z vso resno
stjo upoštevati ajdovski Fru
ctal, metliško Beti, pa tudi 
mariborski Marles. Skratka: 
več kot polovica vseh sode
lujočih si obeta eno izmed 
prvih dveh mest, ki vodita 
na kvalifikacije za drugo zve
zno ligo. Zloglasne kvalifika
cije so namreč še ostale, ker 
se niso mogli sporazumeti za 
drugačno rešitev. To pa po
meni, da je potrebno celole
tno trdo delo v slovenski ligi 
-  in potem še sreča na lote
riji šestih ekip, kjer je pro
stora le za dve.

Cez prvo stopnico, na 
prvo ali drugo mesto v slo
venski ligi, se bosta uvrstili 
le tisti dve ekipi, ki ne bosta 
imeli spodrsljajev s slabšimi 
nasprotniki in ki ne bosta iz
gubili doma. Kdo bo to, je 
preuranjeno napovedovati.

J. SPUCHAL

smučanje

„AVTOMOBILISTI"
NA SMUČEH

Na tretjem smučarskem prven
stvu avtomobilske industrije, ki ji 
bilo v nedeljo na Veliki planini, je 
nastopilo nad 130 tekmovalcev in 
tekmovalk iz devetih podjetij. Po
krovitelj in organizator teh že tradi
cionalnih srečanj delavcev in delavk 
v avtomobilistični industriji je bil le
tos novomeški 1MV, ki se je izkazal 
z odličnim vodstvom.

Nekateri rezultati: veleslalom
ženske -  3. Mojca Hren (IMVNovo 
mesto) 0:44,0, splošni razred člani: 
1. Jože Turk, 1MV, 0:51,8, ekipno: 
1. Sava Kranj, 2. IM V Novo mesto; 
moški od 35 do 45 let ekipno: 1. 
Sava Kranj, 3. IMV Novo mesto. 
Končni rezultat: 1. Sava Kranj
3:14,0, 2. Saturnus Ljubljana
3:19,7, 3. Avtomontaža Ljubljana 
3:29,0, 4. IMV Novo mesto 3:40,15 
in drugi.

dekletih 'so Novomcščanke v 
ekipni uvrstitvi zasedle drugo mesto 
za smučarkami Save iz Kranja.

namizni tenis

PRVE ŠENTJERNEJČANKE*

Prejšnji teden je bilo v Šentjer
neju, v organizaciji SSD, občinsko 
prvenstvo v namiznem tenisu za pio
nirke. Tudi tokrat lahko ugotovimo, 
da šole v naši občini preveč zane
marjajo ta lep šport, saj so nastopile

NOV IZVRŠNI ODBOR
Na skupščini nogometnega kluba 

Kočevje so v novi izvršni odbor, ki 
šteje enajst članov, izvolili naslednje 
člane: za predsednika Anton Briške
ga, podpredsednika dr. Nebojšo Sto
jakoviča, tehničnega vodjo inž. Mila
na Milanoviča.

(Z. F.)

Edvard Trbovc — kako v leto
šnji sezoni?

LESKOVEC -  V prijateljski ro
kometni tekmi med rokometaši 
Leskovca in dijaškega doma so še 
enkrat zmagah oslabljeni igralci Les
kovca. Za njihovo ekipo je nastopilo 
kar pet mladincev, ki bodo letos 
igrali v prvenstvenih tekmah. (L. Š.)

Trimo že član druge lige?
V pomembni tekmi za obstoj Trimo izgubil

V 12. kolu slovenske odbojkarske lige za moške so igralci Trima 
iz Trebnjega imeli v gosteh odbojkaije Gabeija iz Celja. V tej tekmi 
bi domači odbojkarji lahko slavili zmago, toda doživeli so še en 
poraz. Novomeške odbojkarice so prejšnjo nedeljo počivale, nasled
njo pa gredo na Jesenice, ker veljajo za favoritke.

le 4 ekipe -  dve iz O. S. Katja Ru-
Sena iz Nc 

entjemej.
Jovega mesta in dve iz O. S.

Vrstni red: Šentjernej I. (Kova
čič, Metelko) -  3 zmage, Katja Ru-
gena I. (Suša,‘Vukšinič) -  2 zmagi, 

entjemej 11. (Svalj, Tomažin) -  1 
zmaga in Katja Rupena II. (Fine, 
Klevišar) brez zmage. Prva ekipa je 
prejela pokal, posameznice prvih 
treh ekip pa medalje.

J. KUHELJ

TRIMO: GABERJE 1 : 3

V dokaj slabi, a pomembni tekmi 
si je moštvo iz Celja zagotovilo ob-

Redni treningi
Priprave sevn iških rokometašev 

na spomladanske boje v drugi zvezni 
rokometni ligi niso najbolj srečne: 
najprej sta imela mavec Bizjak in 
Koprivnik, sedaj ga ima še trener Jo 
že Sile. Tudi on se ga bo rešil do 
konca marca, ko se začne prvenstvo. 
V moštvu tudi v tem delu prvenstva 
ne bo sprememb.

-  Kakšne so priprave?
„Do zimske lige smo imeli redne 

treninge že od deccmbra. Igramo tu 
di za pokal Radia Brežice, do same
ga nadaljevanja prvenstva pa je pred
videnih 16 tekem. Na kraju se bomo 
srečah s Slovanom."

-  Kakšni nasprotniki vas čakajo?
„V tem delu prvenstva imamo

boljši razpored kot v jesenskem de
lu. Le petkrat gostujemo, šestkrat 
pa igramo pred svojim občinstvom, 
med drugim z vsemi nasprotniki, ki 
sc potegujejo za to, da ne bi izpadli. 
Nase nadaljnje igranje v tej ligi je 
precej odvisno od prvih štirih kol.“

Na treninge prihaja tudi lepo šte
vilo mladih igralcev. Ponavadi je na 
rednih treningih kar 16 do 17 roko
metašev. Jože Sile sc bo že konec 
meseca preselil v Ljubljano, vendar 
zagotavlja, da sevniškega moštva ne 
bo zapustil vse do konca spomladan
skega dela hge.

A. Z.

stoj v ligi, Trimo pa je pokopal sko
raj vse upe. Trebanjska ekipa je tudi 
v nedeljo nastopila oslabljena: brez 
Naceta Sile, ki je v teh odločilnih 
kolih neodgovorno zapustil moštvo 
kot trener in igralec, in brez Jožeta 
Medleta, ki si je pri smučanju zlomil 
roko. V nedeljo je najprej Trimo do
bro začel, dobil prvi niz, potem pa 
popustil in celo po vodstvu z 8:0 v 
zadnjem nizu prepustil zmago Celja
nom. Končni rezultat: 1:3 (6, - 6 ,  
- 8 ,  -1 1 ) .  V nedeljo bodo Trebanjci 
na Mirni igrah s Koprčani, ki so tudi 
še v nevarnosti da izpadejo iz sloven
ske lige.

V vseh dosedanjih tekmah v slo
venski odbojkarski ligi je pri 
Trimu vedno najbolj zanesljivo 
zaigral veteran dolenjske od
bojke -  Franc Opara.

ŠAHISTI 
KOČEVJA ČETRTI

Na 20. jubilejnem hitropoteznem 
prvenstvu slovenskih mest, k ije  bilo 
v Postojni, je nastopilo 46 šest
članskih vrst. Prvo mesto so po
novno brez večjih težav osvojili šahi
sti iz Maribora, ki so zbrali 41 točk , 
na drugo so sc uvrstili Ljubljančani s 
36 točkami, na četrUvmesto igralci 
Kočevja s 30,5, na seumo pa Novo
meščani. ki so zbrali 2? točk.

BREŽICE -  Nogometaši Brežic 
nadaljujejo s pripravami, kajti prven
stvo sc začne čez slab teden. Prejšnji 
teden so gostovali v Senovem, kjer 
so prijateljsko srečanje izgubili s JOŽE ŠILC: „V prvih štirih ko

lih je treba zbrati 6 točk!“

OB 100-LETNICI ROJSTVA 
DR. VIKTORJA MURNIKA

25. marca so telesnovzgojni delav
ci TVD Partizan Narodni dom v 
Ljubljani priredili proslavo 
100-letnice rojstva pionirja gimnasti
ke v Sloveniji dr. Viktorja Murnika, 
ki sc je rodil 25. marca 1874, umri 
pa 1964. Dopoldne 4o bila najprej 
predavanja o začetniku slovenske 
gimnastike, nato pa so odkrili še 
spominsko ploščo na hiši v Bogišičc- 
vi ulici 4.

Popoldne je bila v Narodnem do
mu telovadna prireditev s prikazom 
zgodovinskega razvoja Murnikovih 
vaj. ,
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KRŠKO -  Avto-moto društvo 
Krško prireja v dneh 29., 30., in 31. 
marca zvezni trening tekmovalcev 
speedwaya za leto 1974. (P. J.)

MARIBOR -  Tu so se vozniki 
speedwaya pomerili na prvem izbir
nem tekmovanju za sestavo jugoslo
vanske reprezentance, ki bo nasto
pala v tujini. Rezultati: 1. Evald Ba
bič (AMD Krško), 2. Stefan Kekec 
(AMD Maribor), 3. Rado Toplišek 
(AMD Ljubljana), 4. Franc Vene 
(AMD Krško). (D. J.)

KOČEVJE -  Končal se je hitro
potezni turnir osnovne šole Kočevje 
za mesec marec. Prvo mesto je osvo
jil Marko Olaf, ki‘je zbral 11,5 točk, 
sledijo pa: Srečko Terbuc 11, Kira- 
sič in Kovač 9,5, Malnar 7,5, 
Žilevski 7, Jambro-vič in Rajsar 4 in 
drugi. Ta tu rn ir je  bil obenem dobra 
priprava mladih šahistov za srečanje 
mestnih pionirskih ekip, ki bo 6. 
aprila v Kočevju. (Z. F.)

■ /

BREŽICE -  Rokometaši Brežic 
so prejšnji teden nastopih v Zagre
bu, kjer so se pomerili z isto
imenskim prvoligašem. V srečanju 
so gostje klonili s 56:32. V soboto 
jih čaka prvo prvenstveno srečanje z 
Mokercem na Igu. (V. P.)

KOČEVJE -  Nogometna članska 
ekipa, ki tekmuje v I. razredu NPL, 
je po prvem delu tekmovanja za
sedla drugo mesto. Kot kaže, bo to 
mesto zadržala, s tem pa bo nasled
njo sezono lahko nastopila v višji li
gi. (Z. F.)

CELJE -  Kriterija metalcev so se 
na stadionu Kladivaija v Celju udele
žili tudi nekateri novomeški atleti. 
Pri mladincih je Cvetkovič zalučal 
kopje 48,56 metrov daleč in zasedel 
drugo mesto, Spilar je pri članih s 
63,52 metra pristal na drugem 
mestu, isto mesto pa je zasedla tudi 
Zagorčeva pri članicah, ki je kopje 
vrgla 34,62 metra. (P. J.)

NOVO MESTO -  V prijateljski 
trening tekmi so novomeški nogo
metaši na domačem igrišču brez te
žav odpravili enajsterico Brežic. V 
prvem delu so kljub premoči Elano
vih igralcev povedli gostje, nato pa 
so Novomeščani z mirno igro trikrat 
zapored zatresli mrežo solidnega 
vratarja gostov. Strelca za Elan: 
Maksimovič 2 in Macele 1 gol. (B.
Ž.)

r Pr
telesne kulture je bila prejšnji teden 
skupščina nogometnega kluba Ko
čevje. Poročilo o delu kluba je po
dal Robert Debuc. Poudaril je, da so 
bih klubovci pridni, kar so dokazali 
tudi uspehi na športnem polju. V 
prihodnje bodo posvetili več pozor
nosti najmlajšim, saj bodo ustanovili 
nogometno šolo za pionirje.(Z. F.)

RAVNE -  Tu je bilo letošnje 
zimsko prvenstvo v plavanju za sta
rejše pioniije in pionirke. Med uspe
šnejšimi tekmovalci je bil Škafar iz 
Celulozarja, ki je dosegel naslednje 
rezultate: 100 m delfin: 1. Škafar 
1:13,2, 100 m kravl: 1. Škafar 
1:04,3, 200 m mešano: 1. škafar 
2:40,1. Ekipno je vrsta Celulozarja s 
4.293 točkami zasedla peto  mesto. 
(P .P.)

ŽUŽEMBERK -  Končalo se je 
občinsko prvenstvo v košarki za 
mlajše pionirje. Zmagali so pionirji 
osnovne šole iz Žužemberka, ki so 
se predstavili z zelo lepo in do
miselno košarko. (D. P.)

KOČEVSKI DVIGALCI UTEŽI 
V SLOVENSKI LIGI

Pred kratkim je bila ustanovljena 
Slovenska liga v dviganju uteži, v ka
teri bo nastopilo sedem ekip. V ligi 
bodo nastopili tudi kočevski dvi
galci, ki bodo merili moči s tekmo
valci iz Domžal, Prevoj, Škofje Lo
ke, Rudarja iz Velenja ter Stadiona 
in Tivolija iz Ljubljane. Dvigalce bo 
vodil trener in tekmovalec Stane Se-

Z. FAJDIGA

TENIŠKI OBČNI ZBOR

V petek, 29. marca ob 18. uri, 
bo v prostorih restavracije na 
Bregu občni zbor novomeškega 
teniškega kluba. Za vse člane je 
udeležba obvezna, vabljeni pa so 
tudi ostali ljubitelji tega športa.

Stran uredil: JANEZ PEZELJ  DOLENJSKI LIST
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Po treh letih uspeh
O VSEBINI, vlogi in pomenu delavskega samoupravljanja za 

celotno družbo in posameznika smo že veliko govorili in pisali, 
vendar še premalo. Delavsko upravljanje je povsem nova oblika 
družbenega gospodarjenja s proizvajalnimi sredstvi; je prvič v 
svetu uresničenje marksističnega načela, da proizvajalci sami 
upravljajo v imenu družbe določeno lastnino, tako v svoj prid 
kot v korjst cele družbe. Večina ljudi v proizvodnji je pravilno 
razumela smisel te velike pridobitve delavskega razreda. To nam 
dokazuje vedno večje zanimanje delovnih ljudi za upravljanje 
svojega podjetja. V treh letih obstoja so se samoupravni organi 
močno uveljavili.

V JURJEVIČI, na kraju, kjer je pred petimi leti še valovala 
pšenica, stoji danes moderen zadružni dom, ponos vaščanov iz 
Juijevice, Kota in Brež, saj so ga zgradili večidel s prostovoljnim 
delom. Dom je stal milijon in pol, sedaj pa je vreden nad 10 
milijonov dinarjev. Dom ima pisarne, skladišča in podobno, pa 
tudi dvorano, ki lahko sprejme več kot 400 ljudi.

PRIMORSKI PEVCI iz cone A so obiskali Novo mesto. Ze 
„Na vratih" so jih počakali številni Novomeščani iii zastopniki 
organizacij. Z e popoldne so dali svoj program za mladino, zve
čer pa koncert za novomeško občinstvo. Ljudje so dvorano 
napolnili do zadnjega kotička; številno so bili zastopani tudi 
predstavniki oblastnih organov.

ZADNJIČ SMO pisali, da bi bilo treba čimprej popraviti 
most v Šmihelu pri Žužemberku. Danes pa že lahko sporočamo 
veselo novico, da je bil naš most v tem času že popravljen, za 
kar se moramo zahvaliti naši ljudski oblasti, zlasti pa še občin
skemu odboru Žužemberk.

NATAKARJI TOŽIJO, da v novomeških kavarnah nekaj 
dolgoprstnežov kar naprej krade obrisače, časopise in tudi žlič
ke. Naj tisti, ki ti počno, vedo, da gre za prave tatvine.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
26. marca 1954)

!
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Zgodilo seie.V .

GOVOREČA MONA LISA -  Ja
ponci niso zadovoljni samo s tem, 
da bodo v Tokiu lahko videli zname
nito sliko Leonarda da Vincija Mo- 
no Liso, ampak so z natančnim  pre
učevanjem njene fiziognomije ugo
tovili tudi, kakšen glas je naslikana 
ženska imela; in tako bo obiskovalce 
razstave pozdravljala v prijetnem 
altu in jim zapela neko staro pesem 
iz 15. stoletja. Seveda s pom očjo ja 
ponske elektronike.

KRVAV OBRAČUN -  Pred 
očmi 500 gledalcev so se v mestu 
Frignano Maggiore na Siciliji spo
padli člani dveh družin, ki žive v 
sporu že 20 let. Po končanem  stre- 

. ljanju sta dva obležala mrtva, 10 pa 
jih je bilo težje ranjenih. In vendar 
bo policija zaman iskala priče. Na 
Siciliji v takem primeru nihče nič ne 
vidi in nič ne sliši.

PREPOTREBNA STVAR -  V 
neki ameriški veleblagovnici skušajo 
spraviti v prom et neki predmet, ki je 
čisto brez uporabnosti. Gre za raz
nobarvne kamenčke, ki se vtikajo v 
popek. Z vsemogočno reklamo so se 
lotili prodaje tega predm eta s takim 
geslom: „Ne bodite niti pod prho ne 
pred zdravnikom goli!“ Bo brenka
nje na ču t sramežljivosti imelo 
kakšen učinek v času, ko  Američani 
že po  ulicah letajo goli, brez ka
menčkov v popku?

GOLI KROS -  Med ameriškimi 
študenti se je razmahnila nova vrsta 
športa, ki postaja že tudi nekakšna 
oblika demonstriranja in protesta. 
Gre za to, da posameznik ali skupi
na pretečejo čipi večjo razdaljo -  
goli. Študentje pravijo, da bodo 
organizirah m nožično golo protesti
ranje proti Nixonu. Morda bodo vsaj 
gole riti dosegle kaj več, kot so osta
li.

GOVOREČI NAGROBNIKI -  
Na ameriško tržišče je prodrl neki 
Donald Wells s „pom em bno no
vostjo". Začel je izdelovati nagrob
nike, ki govore. V kamen so vdelani 
magnetofoni s posnetki pokojniko
vega glasu, ki ga s pritiskom na 
gumb spraviš do veljave. Veijetno 
tako čebljajoče pokopališče ne bo 
všeč ljudem, ki mislijo, da bodo 
„počivali v m iru“ , vsaj po koncu 
svojega življenja

KANADSKA ZMEDA -  Ob ne
davnem popisu prebivalcev v Kanadi 
je nekaj več kot tisoč Eskimov in 
Indijancev izjavilo, da je njihov ma
terin jezik italijanščina, čeprav tega 
jezika ne znajo. Podobno so izjavili 
tudi številni Kitajci in Japonci. Gre 
za dosledno določilo, kanadske 
vlade, da za materin jezik velja tisti, 
ki ga je govorila mati.

TATINSKI HAREM -  V Grčiji 
so priprli spretneža, ki je na svoje 
tatinske pohode vodil cel harem. 
Obiskoval je zagrizene samce s sku
pino lepih deklet in jih ponujal v za
bavo. Medtem ko se je odjemalec 
zabaval z izbranim dekletom, so mu 
ostali izpraznili predale in pobrali, 
kar je bilo v njih vrednega. Ko je 
policija spretneža aretirala, ga je 
našla s celim haremom v stanoyanju. 
Mož je izjavil, da je vsa dekleta lju
bil. Ljubil pa je tudi tuje imetje, 
zato bo pac sedel. Vsaka ljubezen 
nekaj stane.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Mori ga brez usmiljenja
(N e  b o d e )  vojska krvava, vsaj rudeča kri 

ne bode tekla; tudi nam ne bode prinesla solza 
in goija, ampak le dobiček. Sovražnik ni velik, 
ali mnogoštevilen, eden bi ne Škodoval mnogo 
— ali veliko število, kmetič, pa ti stavi dostikrat 
sive lase v glavo -  torej po njem! Končaj ga, 
mori brez usmiljenja. Pa kedo je ta vrag? Rujavi 
hrošč ali keber je, ki vže začenja tu in tam laziti 
iz zemlje. Še pet tednov in držalo se bode tega 
spaka po našem drevju milijone, ker letos je ke- 
brovo leto. Ako mu bomo pustili mir, obžrl bo
de naše hraste, bukve, gabre, da, morda še 
češplje in tudi drugo koristno drevje tako, da 
bode vdrugič pognalo listje in vsled tega zaosta
lo v rasti.

( K a k o  v e s e l o )  je bilo pri nas pred 
dvajsetimi leti, kako je ukal gornik jeseni, naj si 
se vže ozre na desno proti Leskovcu ali na levo 
proti Čatežu. Ali sedaj je drugače. Sladko kap
ljico nam je vzel Bog po strupeni rosi in trtni uši 
skoraj popolnoma. Ljudje so grozno obubožali 
vsled te nesreče; pomoči pa ne bode še tako 
hitro -  deloma, ker ne morejo vsled pomanjka-

Ravnodušni
opazovalec
Za moderno družbo ne 

velja samo pravilo, da živi 
vse bolj hitro in površno, 
ampak tudi, da postaja vse 
bolj ravnodušna do sočlove
ka. Niso redki primeri, ko 
posamezniku v nesreči nihče 
ne priskoči v pomoč, kar je 
Se posebno značilno za veli
ka mesta, kjer bi človek ob 
veliki gostoti prebivalstva 
prej pričakoval pomoč. Pri
meri utopitve, posilstev in 
kraj, ki so se zgodili pred 
očmi velikega števila opazo
valcev, so spodbudili psiho
loge, da so začeli raziskovati 
ta dntžbeni pojav.

Ameriški psihologi so s 
prostovoljci opravili na pod
zemeljski železnici več po
skusov, ki so pokazali, da je 
nudenje pomoči odvisno 
bolj od narave ogroženega 
kot od narave tistega, ki ne
srečo opazuje. Izkazalo se 
je, da odločilno vpliva tudi 
Število opazovalcev; več ko 
jih je, manj možnosti ima 
ponesrečenec, da mu bo kdo 
pomagal. Če je ponesreče
nec povrhu vsega Se nepri
jetne in zanemarjene zuna
njosti, je veijetnost, da bo 
dobil pomoč, Se manjša.

Neka druga skupina je de
lala poskuse na plažah in v 
javnih lokalih. Poskusi so 
pokazali, da je eden od važ
nih činiteljev pri pomoči v 
tem, ali je žrtev povsem tiho 
ali pa glasno prosi za po
moč. Tiho žrtev več kot po
lovica opazovalcev hote ali 
nehote najraje kar prezre. V 
veliki večini gre za pojav, ki 
so ga psihologi označili kot 
dejanska nevarnost in  navi
dezna nevarnost. Pri dejan
ski nevarnosti, ko opazovalci 
vidijo požar, padec, raztrga
ne žice in podobno, kar 
povsem jasno kaže, da gre 
zares, je reševalcev precej 
več kot v primerih navi
dezne nevarnosti, med kate
ra spadajo utopitve, posilst
va in kraje.

In Se ugotovitev, ki po
stavlja na laž trditve, da sta 
dobrosrčnost in volja poma
gati v ženskah bolj razviti; 
ženske redkokdaj priskočgo 
na pomoč!

Spati 
je zdravo

Pogosto se zatekajo k zdrav
nikom ljudje, ki se čutijo utru
jene in izčrpane. Toda preiska
ve navadno pokažejo, da ne gre 
za nikakršne organske napake. 
Zato se je ameriški zdravnik dr. 
Tiller odločil, da stvar natanč
neje preišče. Svojim bolnikom 
je naročil, naj si beležijo vsak 
dan podatke o svojem spanju: 
koliko ur so spali, ali so se po
gosto prebujali, ali so se težko. 
prebudili itd.

Ko je podatke zbral, je ugo
tovil naslednje: s spanjem imajo 
težave v večji meri ženske kot 
moški; stari in mladi ljudje po
trebujejo približno enako dolgo 
spanje, čeprav je bilo doslej 
splOšno mnenje drugačno; med 
tistimi ženskami, ki spijo manj 
kot sedem ur na dan, je dosti 
več razdraženih kakor med ti
stimi, ki spijo po osem ur na 
dan in več.

Na podlagi teh ugotovitev je 
dr. Tiller predpisal svojim bolni
kom po devet do deset ur spa
nja vsak dan in še eno do dve 
uri popoldanskega počitka. Če 
po kosilu niso mogli zaspati, so 
se morali vsaj odpočiti, in to 
brez pogovora s sosedi ali do
mačimi, brez poslušanja radia 
in brez branja.

Pri mnogih pacientih se je 
uspeh pokazal že po nekaj 
dneh: težave so se zmanjšale ali 
pa celo povsem izginile.

Nadaljnje raziskave so poka
zale še druge stvari, tako na pri
mer, da dremanje po kosilu 
prav nič ne škoduje nočnemu 
spanju, ampak da ga nasprotno 
še pospešuje. Nekateri bolniki 
so sicer trdili, da so po popol
danskem spanju še bolj utruje
ni, toda že po enem tednu, ko 
so se navadili na nov življenjski 
ritem, je ta občutek izginil.

Kdor torej misli, da si zaradi 
• ogromno dela ne more privošči
ti dovolj spanja, se moti. Spanje 
je nujno potrebno; pošteno spo
čit človek pa lahko napravi do
sti več, je pa tudi pri svojem de
lu bolj zadovoljen.

a

nja denarja, deloma pa ker niso ubogali, da bi 
sadili ameriške trte.

(M i S l o v e n c i )  v tujini dosti trpimo, 
pomagamo si, kolikor moremo, vedno mislimo 
in skrbimo za svojo staro domovino, kakor pti
ca hiti za svojim gajem. Tuja zemlja je vedno 
tuja mati, ki ne more človeku prirasti srcu, ka
kor ona zemlja, v kateri se je človek rodil in 
odgojil in v kateri mu počivajo kosti milega 
očeta. -

(P o v s o d i p o ) svetu se vidi, da svet na
preduje, in tudi na Dolenjskem pričelo se je ne
kaj živahnejše gibanje. Zadnja leta sem se snuje
jo po vsem Dolenjskem posojilnice, katere vse 
dobro uspevajo in so velike koristi za dotične 
kraje. Novomeški zastop je pa tudi sklenil usta
noviti mestno hranilnico v Novem Mestu. Vlada 
je vže pripravila potrdila in mestni zbor volil je 
upravni odbor, tako da se bo delovanje začelo s 
l. majem tekočega leta.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. aprila 1894)

Trda pest
Pomlad je in zunaj je tako 

lepo, da človeka kar vleče 
na piano, zato ni čudno, da 
sem več na potu kot doma. 
Zamikalo me je, da bi za dalj 
časa zapustil domače ognjiš
če in se napotil v svet. Rav
no na prvi dan pomladi, ko 
je sonce še prav posebno 
toplo sijalo, sem se šel poslo
vit od vaščanov Mišjega 
dola.

J le j, Martin, kam se od
pravljaš? “ so me vsevprek 
spraševali.

„I, kam? V svet. Rad bi 
videl, kako drugi živijo. “

, Menda ne greš tudi čez 
mejo? “ so bili v skrbeh. 

„Tudi, ako bo potrebno; 
« saj ne bo prvič," sem se za

režal.
„Kako pa greš, da te ne 

zalotijo? “ .
„I, kako? Jezdim na ko

bilici, pa je. “
,JVe»to. Kako spraviš stva

ri čez mejo, saj veš, da ne 
smeš imeti s sabo vrednejše 
reči od 50 novcev? 14

„To je zame mala reč. 
Soli mi ni trebg skrivati. 
Zdaj tovorim bruse po 150 
novcev. Ako je mejač preveč 
radoveden, mu povem, da

imam s sabo tri strani brusa 
po 50 novcev, pa je stvar re
šena. “

„Kako rešena? Saj so 
brusi v kosih in ne po stra
neh/ “

, Ji rus je en sam, vendar 
nanj lahko trije brusijo hkra
ti. Tako je torej brus vredčn 
spredaj 50 novcev in prav to
liko na vsaki strani. “

„Dobro si se domislil, 
vendar imamo še nekaj na je
ziku. Ti jezdiš pogosto v 
Trst, pa nam povej, kaj me
niš o tem. “

,Menda ne mislite na ti
sto, da bi nam radi vzeli 
zemljo? " •

„Takisto, takisto, “ so re
kli v en glas.

„Tudi Brdavs je razgrajal 
po Dunaju, da so se ga po
mehkuženi Dunajčani bali in 
so poslali pome prav na No
tranjsko. Kaj je bilo? Malo 
bolj trdo sem ga prijel v 
pest, pa je bilo po njem. 
Zato vam pravim: trdo pest 
je treba imeti in tudi udariti 
je treba znati z njo, pa bo 
vsakega precej minila volja 
segati po tistem, kar je na
še. “

MARTIN KRPAN

Nasilni
Casanovi

Milica že mesece lovi 
ugrabitelja deklet
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Rešitev prejšnje križanke:
Milica že piesece lovi po 

gozdovih in planinah Sandžaka 
Ismeta Karišika, ki do zob obo
rožen tava po divjih predelih —  -----------------------------
naše domovine in od časa do
časa, ko ga prevzame ljubezen-’̂  ' N
sko hrepenenje, iz okoliških lW .J ^ u s -A m e r iš k i  znan-

„„ «vemk Clifford Cosgrove je s pro-
vasi ugrabi kakšno dekle. Org3 stovoljci izvedel zanimiv poskus. Da
ni javne varnosti ga nikakor ne Jal jim je jesti konzervirano hrano za 
morejo ujeti, ker ga nekateri Pse in ljudi, seveda obdelano tako,
prebivalci skrivajo in nočejo so- : 5  mcd se °̂jr,razteV P ° ,sestavinah
j  , . . .  J ,. , . __ _ '"Okusu, m ločila. Izkazalo se je, da
delovati ter pomagati roki pr 80 odstotkov ljudi ni moglo ugoto-
vice. ^ti, katera hrana je za pse in katera

Ismet Karišik je sicer že bil p e n j e n a  človekovi prehrani. Več 
dvakrat ujet. Ko je prvikrat n pa je bolj ugajala pasja

neke hiše ugrabil dekle ga je mi
lica še istega dne zasledila. Bra- PREDSEDNIK ZAGROZIL -  
nil se je z orožjem in v spopadu *enet Kaunda je zagrozil svojim 
je bila njegova izbranka težje ra- ^žavljanom, da ne bo več kandidi- 

njena. Dali so ga v preiskovalni
alkohol. Pitje se je med Kaundovimi 
Pavijani zelo razširilo in botruje 
večini umorov, posilstev in prete
pov. Kako se bodo torej odločili: za 
kozarec ali predsednika?
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ZA VSE NAMENE 

ZA VSE TERENE

)lanini Giljevi cela dva tedna., 
ko je nastopilo slabo vr

  _JI .
Casanova iz Sandžaka.

zapor, a ker je Karišik prepričal/1,  
poroto, da je šlo dekle prost 
voljno z njim, so ga obsodi 
samo pogojno. Seveda sodišče 
ni moglo vedeti, da bo vaški Ca-; 
sanova svoje ljubezenske želje 
še naprej uresničeval na nasilen 
način.

Lansko leto ga je zam ikala  
bližnja sorodnica in nasilno jo j 
je odpeljal. Z njo se je skrival n 
plan 
Sele
me, gaje patrola milice obkolil 
v kolibi, kjer je vedril, in mu ž 
drugič odvzela plen. Vendar t 
di tokrat ni ostal dolgo v pre* 
iskovalnem zaporu. Spustili 
gana sodišču pa se ni več poka 
zal. Začelo se je iskanje, ki šfl 
do danes ni rodilo nobenih sa 
dov. Ismet uspešno vodi za nos 
vse patrole in se izmika vsem 
pastem.

Konec letošnjega januarja j 
prešel na ozemlje Črne gore in 
vasi Korita t izpred oči matere 
in sestre ugrabil novo žrtev sv 
jega ljubezenskega poželenja 
Starši so takoj obvestili milico 
ki je že po tednu dni zasledil*' 
Karišika. V siloviti hajki, koje 
že kazalo, da bo nasilnež padel 
v roke pravice, se je ta raje od
rekel svoji ugrabljeni ljubezni, 
da je lahko izginil brez sledu- 
Urabljeno dekle je povedalo, da 
je Ismet Karišik močno oboro
žen in da jo je posilil. £

Grehov ima na glavi dovolj, j 
samo -  ujeti gaje treba!

Vrata so se odprla v smrt
Vse kažey da je napaka v konstrukciji vrat oddelka za prtljago vzrok 

za največjo nesrečo v potniškem letalskem prometu

Ko je 3. marca po vzletu s 
pariškega letališča Orly 
strmoglavil turški potniški 
avion DC 10 in ponesel v 
smrt 346 ljudi, so sprva 
domnevali, da gre v tej naj
večji nesreči potniškega le
talstva za sabotažo. Toda po 
prvih tednih raziskav se je 
pokazalo, da je bila nesreča 
„predvidena14 že od junija 
1972. leta. Kako je to mogo
če?

Takrat je ameriški urad za 
zračno varnost objavil pripo
ročilo, po katerem bi bilo 
potrebno spremeniti vrsto 
stvari v sistemu vrat in zrač
nega pritiska v oddelku za 
prtljago na letalu DC 10. To
da to priporočilo je ostalo 
samo napisana črka. Niti na 
enem od 130 letal, kolikor 
iih leti v sestavah letalskih

družb na svetu, niso opravili 
priporočenih sprememb.

Vzrok za ta priporočila je 
bila nesreča ameriškega leta
la DC 10. Ko je letalo do,- 
seglo višino 3600 metrov, so 
se vrata prtljažnice odprla in 
odletela stran. Nenadna raz
lika v pritisku je povzročila, 
da se je skrivilo dno oddelka 
za potnike in da so se poško
dovali vodi za vodenje letala. 
Na srečo je komandantu te
ga letala uspelo brez škode 
spustiti se na letališče. Te 
sreče turški pilot ni imel.

V primeru nesreče turške
ga letala DC 10 so na višini 
3600 metrov tudi odletela 
vrata prtljažnega oddelka. 
Zaradi podpritiska je dno 
oddelka za potnike povsem 
popustilo in 6 potnikov je, 
privezane na sedeže, narav

nost posrkalo iz letala. Vrata 
in trupla je komisija, ki raz
iskuje nesrečo, našla 11 kilo
metrov od mesta, kjer je le
talo treščilo na tla. To je bil 
tudi dovolj jasen dokaz, ka
ko je do nesreče prišlo. Dru
go pa je, kdo je pravzaprav 
kriv, da so vrata odletela. 
Govorilo se je, da je nesreči 
botrovala malomarnost leta
liškega osebja na pariškem 
letališču, ki v naglici ni do
volj zaprlo kritičnih vrat. 
Francozi te govorice zaniku
jejo in trdijo, da je pilot 
Nejat Berkoz odpeljal v smrt 
346 potnikov zaradi malo
marnosti svoje letalske druž
be, ki juneriškega priporoči
la ni upoštevala.

Kdo bo na koncu ostal 
resnični krivec, če bo sploh 
kdo, je odvisno od nadaljnje
ga dela Komisije.
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Za kuhinjo
Kmečka nevesta je v svoji bali 

morala imeti tudi vse priprave za 
opravilo okoli peči. Nekdaj štedilni
kov niso poznali in kuhah so hrano 
v pečeh, ki so gorele cele dneve.

Kot kuhinjsko orodje so bile ne 
pogrešljive. burkle, s katerimi je 
gospodinja vlagala in jemala lonce iz • 
peči. Navadno je imela gospodinja 3 
do 5 burkel za različno velike lonce .1

Pri stalnem kurjenju v peči se je 
nabralo veliko pepela, ki ga je kmeč
ka gospodinja jemala iz peči z vesli- 
co, pločevinastim loparjem. Najprej 
je pepel z grebljo ali krevljo zdrgnila 
na kup, ki ga je z veslico zmetala v 
podpeček. - To je bil prostor pod 
pečjo, nekaj globlji od kuhinjskih 
tal. Zbrani pepel so potem  upo
rabljali za gnojenje travnikov, bukov 
pepel pa za pranje. Kadar ni bilo do
voli gnoja, so s pepelom gnojili tudi 
njive.

Da je imel ogenj v peči vedno do
volj zraka, je skrbela posebna pripra
va iz železa, kobiliva imenovana. 
Nanjo so naslanjali podneto in 
potem drva ter panje. Kadar ogenj 
ni hotel goreti, je moral nekdo zlesti 
v peč in pihati. Ogenj so prižigali s 
kresilnim kamnom in kresilno gobo, 
ker vžigalic nekdaj še niso poznali.

J. DEBELJAK

I

Potniško letalo DC 10, kije poneslo v smrr 346 potnikov.

MINIMALNA PORABA GORIVA
Cena: 42.583,60 din 
fco tovarna Novo mesto 
Dobava: takoj po prejemu vplačila 
Tekoči račun: 52100-601-10035 
SDK Novo mesto

Obrnite se na banko v vašem kraju, da vam odobri POTROŠ
NIŠKO POSOJILO
Kreditno sposobni lahko pri banki uporabijo DRUŽINSKO 
POSOJILO

O

IflDUSTRUR mOTORMH VOZIL
novo mESTD

Za podrobnejša pojasnila vas pričakujejo Poslovalnice IMV:

LJUBLJANA, Titova 172 a 061 343-485 
NOVO MESTO, Zagrebška 18-20 068 21-075

vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

OBIŠČITE gostilno KRIM
Na poti v Ljubljano obiščite prenovljeno

GOSTILNO KRIM na Dolenjski cesti 24.

)

Na voljo: domača jedila za malico ter odprta bizeljska vina. 
Prepričajte se o kvaliteti.

GP FIGOVEC, Ljubljana 

OBIŠČ4TE GOSTILNO KRIM!

NAGRAJUJE

BREZ
Ž R E B A N JA

&
Burkle, vesli ca in kobilica so 
bile nepogrešljivo orodje v 
kuhinji.

RADIŽNIK V STAREM RIMU

M

%
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17. Da, Paradižnikova s lu ž b u j*  b‘|°  pravzaprav 
to, dragi bralci? PredstavaljaJ11!# rsko palačo,
stopnišče in glavni vhod. V ” can<*ristoji
zlikan avtomobil. Paradižnik ** a * n,ta palače 
se odpro. Stažar useka s P^i, rtopni^f/’ 
zdravja, stopa po marmoriW,| ‘ v, Perzijski
veleposlanik drežnja vanj avtllSV°!<iva!ec L
leve. Cesar pa seda na zadnji mobfla in se

vozi v senat. „Salve! Salve!4* maha rimska množica in 
drobec te slave pada tudi na krepka pleča našega šo
ferja . . .

To, vidite, je Paradižnikova honorarna služba!
Ali pa.ole:
Na bojnem pohodu fn o . Na zasneženem alpskem 

prelazu. Cesar, ohomotan v zimski plašč drgeta na 
zadnjem sedežu. Paradižnik piha v roke in natika je

ževke . . .
Pa tudi tole, dragi bralci:
Po daljnih provincah drdramo. V Dariji smo, na 

črnomorski obali. Cesar, prvi svetovalec hi naš junak 
se valjajo na topli mivki. S čamba-fijem se mažejo, 
orade na žaru natepavajo in oči vrtijo za ogorelimi 
domačimi bedri. . .

Jedro, moško življenje!

ZA NASLEDNJE .  / /
ŠTEVILO NAGRADNIH /
SLIČIC, KI SE KONČUJEJO S ŠTEVILKO

5, 15, 25, 35 LAHKO DOBITE

1. Edinstveno majico BAZOOKA JOE 
v vseh velikostih za 30 sličic

2. Za Solo in dom zanimiv pisalni set 
(nalivno pero, tehnični svinčnik, 
kemični svinčnik) za 25 sličic

3. A traktivno BAZOOKA JOE žogo za 
15 sličic

4. Sestavljivi model originalnega Revvell 
aviona za 14 sličic

5. 10 letečih diskov s pištolo za 5 sličic

6. Dve okrasni nalepki BAZOOKA JOE 
za 3 sličice

7. BAZOOKA JOE florescenčna znač
ka, nepogrešljivi razpoznavni znak 
prijateljev BAZOKA JOE za 2 sličici

Nepoškodovane sličice pošljite na naslov: „B A ZO O K A  J.OE" 
ŽITO, Ljubljana, Šmartinska 154, 61000 Ljubljana. Naslov napi
šite č it ljivo  in tq£no s tiskanimi črkami, če pa ste kandidat za 
prvo nagrado, napišite Se, katero izmed sledečih velikosti majice 
želite (8. 10, 12. 14, 16).
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Dežurni
poročajo

SAMI SO POGASILI -  19. marca 
je nastal požar v gozda Stražnik nad 
Vrhpoljem. Gasilci in občani so ta
koj ogenj pogasili, tako d a je  zgorelo 
le nekaj listja in suhih vej. Kako je 
začelo goreti, še ugotavljajo. Najbrž 
gre za neprevidnost, ta pa naj bo 
drugim v opozorilo.

LE KDO JE TISTI? -  V noči na 
19. marec je bilo ponovno vlomlje
no v garderobne omarice tovarne 
NOVOTEKS v Novem mestu. To
krat je vlomilec vdrl v štiri omarice 
in odnesel.850 din. Storilca pospeše
no iščejo.

NASILNO ODPRL POKROV -  
Alojzu Metelku iz Novega mesta, ki 
je 21. marca parkiral avto pred sta
novanjskim blokom, je neznanec na
silno odprl pokrov avtomobila in 
odnesel razdelilno kapo. Isto noč pa 
je z osebnega avta Kristine Novak 
zmanjkala prednja luč.

NEKDO BO POLAGAL TAPETE 
-A n to n u  Peterlinu in Cadraž, ki je 
bil na delu v hotelu Šmarješke To
plice, je nekdo v noči na 21. marec 
odnesel s hodnika del orodja za po
laganje tapet v vrednosti 300 din.

NEZNANEC V KLETI -  Jožeta 
Luzarja v Kristanovi ulici v Novem 
mestu je obiskal tat in mu iz k leti, 
odnesel ribiško palico, dve knjigi in 
nekaj drugih predmetov. Naredil je 
škode za 400 din.

LETALCE OŠKODOVAL -  V 
noči na 22. marec je nekdo iz 
kombija na letališču Dolenjskega le
talskega centra ukradel pripravo za 
vleko prikolice, vredno okrog 500 
din.

VSE PREBRSKAL, NIC ODNE
SEL -  V noči na 23. marec je bilo 
vlomljeno v hišo Emilije Fon na 
Trdinovi cesti v Novem mestu. Vlo
milec je prišel najprej v klet, od tam 
pa v stanovanje. Vse je prebrskal, 
vendar kaže, da zmanjkalo ni nič.

V prejšnji številki lista smo poročali, da je bil 18. marca pri 
novome&em konzolnem mostu napaden Viktor Vovko in da ga je 
ropar hudo ranil ter mu vzel večjo vsoto denarja, dan zatem pa sta 
dva roparja na istem kraju pričakala 16-letno Malči Zupančič iz 
Novega mesta.

Dekletu so se od strahu, ki ga 
je tistikrat užila, še dva dni za
tem tresle roke. Bilo je 19. mar
ca okrog 21.30, ko se je s kan- 
dijske strani vračala proti do
mu. Dekle stanuje na Cesti he
rojev, dela pa v tovarni LA
BOD. Ker ni bila še pozna ura, 
je niti ni bilo preveč strah iti 
čez samotni most, toda:

„Ko sem prišla do ožine, kjer 
je ovinek in zraven skala, sta 
stopila predme dva moška. 
Eden mije iztrgal z rok torbico, 
jaz sem mu pogledala v obraz in 
niti zakričati nisem mogla od 
strahu. Vem, da je bil poraščen 
in da je imel bolj dolge lase. Te
kla sem, kar mije sapa dala, na

ravnost domov. Ko sem se 
malce umirila, sem šla še isti ve
čer na postajo milice.“ Tako 
pripoveduje dekle.

Njeno ukradeno torbico so 
potem znanci našli. Drobnjarije 
so bile še notri, manjkal pa je

POD PLAŠČ ALI V CEKAR?

denar. Na srečo je imela Malči s 
seboj samo 50 din, tako da se 
roparja nista dosti okoristila.

Res pa je, da je konzolni 
most postal nepriljubljen. Zve
čer ne vidiš več na njem ženske, 
če pa že morajo čez most, jih 
gre več skupaj. Kdo so roparji, 
ki tam prežijo na žrtve z denar
jem, bomo najbrž kmalu izve
deli. Najmanj, kar je treba nare
diti za varnost pešcev, pa je po
skrbeti, da bo konzolni most 
vselej dobro razsvetljen.

18. marca popoldne so imeli 
v novomeški trgovini Elektro
tehna na Glavnem trgu nepošte
nega kupca. Prodajalci so nam
reč opazili, da je izginil kasetni 
magnetofon s tranzistorjem, 
vreden 2.962 din. Miličniki zdaj 
ugotavljajo, kdo zastonj posluša 
glasbo.

Nočna pota dveh mladeničev
Vlado Naraglav in Anton Allegro sta, vračajoč se z dela, vlamljala - Eden 

na straži, drugi v akciji, dokler je šlo . . .

Za 7 vlomov in 1 poskus vloma je bil obsojen pred novomeškim 
okrožnim sodiščem Vlado Naraglav, 34-letni delavec z Gore pri 
Krškem. Njegov pajdaš, 20-letni Anton Allegro, pa se je zagovarjal 
za S vlomov in 1 poskus vloma.

Bila sta sodelavca v kamno
lomu v Guntah in sta se običaj
no skupaj vračala domov. Tako 
sta skovala'načrte za več akcij, 
ker jima pošten zaslužek očitno

ni zadoščal. Medtem ko je Na
raglav- vlamljal, Je bil Allegro na 
straži in odnašalec plena. Oba 
sta bila do nedavne razprave v 
priporu.

Dobrih 4,600.000 din je 
znašala materialna Skoda, 
povzročena lani v prometnih 
nesrečah, ki so se zgodile na 
območju postaje milice v 
Novem mestu. Žal tudi ta iz
guba ni najhujša: imeli smo 
še 25 mrtvih, 84 hudo teles
no poškodovanih in 177 laže 
ranjenih ljudi

K ot po eni strani analiza 
prometnega inšpektorata 
kaže, da je do  več kot tretji
ne lanskih karambolov prišlo 
zaradi prevelike hitrosti vo-

sta kriva predvsem neureje
no kandijsko križišče in kri
žišče pred Industrijo obutve. 
V Kandiji bi morali urediti 
razvrstilne prometne pasove, 
v mestnem križišču pa sema
for. Ker se med 14. in 15. 
uro skozi mesto pomikajo 
avtomobili skoraj po centi
metrih, postajajo vozniki za 
volanom nestrpni, to pa vodi 
vrhu vsega še do lažjih ne
sreč in prask.

Čudno je samo to: pro
blem mestnega prometa% po-

Postajamo hazarderji
žil, pa velja omeniti Se dve 
najbolj kritični točki v mes
tu samem, ki predstavljata 
za vse udeležence v prometu 
vsakdanjo past:

Kandijski most je nevar- 
lost številka ena, saj je 
vrhnja plast mostu v takem 
stanju, da lahko vsak trenu
tek pride d o . . .  Hudo pre
izkušnjo predstavljajo zlasti 
strnjene kolone vozil, ki ob 
prometnih konicah stojijo 
na mostu, tem u zastoju pa

sebno mostu v Kandiji, ni od  
včeraj. Vsi vemo za te stvari, 
saj jih vsak dan občutimo na 
lastni koži, pa kljub temu -  
čakamo! Katastrofe? Ni tre
ba, da bi kdo zaradi tega 
vprašanja poskočil kot gad. 
Vemo: „Stvar se rešuje! Q 
tem se razpravlja! Zbiramo 
sredstva, pripravljamo načr
te, strokovnjaki tehtajo . . .  “ 
Tve&jnje pa je vsak dan več
je in mi vsi smo hazarderji 

RIA BACER

Prvič sta 10. februaija lani 
vlomila ponoči v hišo Vide Polc 
v Leskovcu in ji odnesla meso 
in salame; 13. maja sta vdrla v 
mehanično delavnico Milana 
Nedoha v Krškem in se založila 
z raznimi ključi; konec maja pa 
sta vlomila v gostilno Rozalije 
Pemer in jo osušila za 700 din 
ter pijačo in jedačo.

Med dopustom nista delovala 
temveč počivala, kot se spodo
bi, avgusta pa sta se znova s pol
no paro lotila dela. Prve dni 
avgusta stav vlomila v prostore 
Slovenija avta v Krškem, iskala 
po pisalnih mizah denar, a ga ni 
bilo. Še isto noč sta ob ijala  
bife hotela Sremič in pobasala 
precej cigaret in pijač. Po tednu 
dni je bila na vrsti še zahtevnej
ša akcija: vlom v trgovino Agro
kombinata. Naraglav sam je še 
predtem aprila 1973 vdrl v go
stilno Marije Šalamon na Gori 
in ji ukradel 1.200 din, 22. juli
ja pa je bil nepovabljen nočni 
gost v mesnici Agrokombinata v 
Leskovcu. Tu je vzel za 400 din 
drobiža in nekaj salam.

Na razpravi, ki ji je predsedo
val Janez Kramarič, je Allegro 
trdil, da se je stvar začela tako, 
da mu je Naraglav obljubljal pri
skrbeti dekleta, ker je bil sam 
preveč boječ. Psihiater je 
Allegra pregledal in ugotovil, da 
je bil tedaj res bistveno zmanj
šano prišteven in da je tudi sicer 
duševno manj razvit.

Naraglav, znani povratnik, je 
bil obsojen na 2 leti in 10 mese
cev zapora, Allegru pa so priso
dili 10 mesecev zapora, upošte
vaje predvsem mnenje psihiatra. 
Do pravnomočnosti sodbe sta 
oba na prostosti.

Se vrtec ni 
več varen
Pojasnjen je vlom, ki se je 

zgodil 22. decembra lani v otro- 
škovarstveni ustanovi v Naselju 
Majde Sile v Novem mestu. Sto
rilca ni bilo treba iskati daleč, 
stanoval je kar v prikolici, par
kirani na dvorišču vrtca.

Okrožno 'sodišče v Novem 
mestu ima za dokazano, da je 
vlom zagrešil 26-letni Žarko 
Radišković, delavec pri SGP 
Pionir, doma iz Doboja. Senat, 
ki mu je predsedoval Janez Kra
marič, je obtožencu prisodil 4 
mesece zapora. V svoj zagovor 
je Radišković vedel povedati le 
to: „Trezen tega ne bi naredil. 
Tisti dan sem bil okajen, dobil 
sem korajžo in rad bi šel za no
vo leto domov, pa nisem imel 
denarja.“

Kot dober poznavalec razmer 
v vrtcu je bil prepričan, da je v 
stavbi denar. Tako je skozi stra
niščno okno ponoči vdrl v 
stavbo, tam pa s kosom železa 
nasilno odpiral predale pisalnih 
miz v računovodstvu. Tam ni 
bilo denarja, zato je brskal 
dalje. V omari na hodniku je 
končno našel ključe, ki so od
prli shrambo. Tudi tam je vsega 
našel le 2 bankovca po 10 din 
in nekaj drobiža. Tega je sploh 
pustil.

Tako je zaradi dveh starih ti
sočakov prišel na zatožno klop, 
kjer pa so mu odmerili kljub 
majhnemu plenu zaporno ka
zen, kajti mladenič se ni pre
grešil prvič zoper tujo last. Od
krito priznanje in obžalovanje 
sta bili sicer olajševalni okolišči
ni, vendar po toči je pozno zvo
niti. Sodba še ni pravnomočna.

PET RANJENIH PRI 
DOBRUŠKI VASI

Ena hujših nesreč se je 24. marca 
popoldne zgodila pri Dobruški vasi, 
ko jc Lju*  * -Ljubljančan Jože Hočevar vo
zil proti Dobruški vasi, naproU pa 
mu je v nepreglednem ovinku po le
vi pripeljal avtomobilist Jože 
Ai)drojna iz Lukovka pri Trebnjem. 
Vozili sta trčili. Posledica karambo
la je bilo več poškodb: v novomeško 
bolnišnico so odpeljali Jožeta An- 
drojno, njegovo ženo Vero in 2 me
seca staro nčer ter voznikovo ženo 
Vero iz Ljubljančanovega avta. Ne
kaj prask je dobil tudi voznik HoČe- 

r.S*var. ^koda na obeh vozilih je ocenje
na na 25.000 din.

Vlomi in tatvine v zaseb
nih stanovanjih in poslovnih 
stavbah so zadnje leto ob
čutno narasli, pa tudi na ces-
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Ohraniti prisebnost

Sprehod čez novomeški konzolni most je čez dan zares prijeten, ponoči pa si zadnje čase malokdo upa 
čezenj. Prejšnji teden je bila tu napadena Malči Zupančič(na sliki). (Foto: R. Bačer)

Spet rop na konzolnem mostu
»Zvečer sta stopila predme, eden mi je iztrgal torbico, jaz pa sem bežala, 

bežala ...«  pripoveduje 16-letna Malči

:

ti lahko doživiš nasilje, sre
čaš razgrajača ali si priča ta
kemu dogodku. V takem 
primeru so navadno odločil
ni trenutki. In kako bi ukre
pali občani, Če bi se jim kaj 
takega primerilo? O tem so 
rekli:

JOŽE HUDOKLIN, kmet 
iz Šentjerneja: — Jaz bi lo
povu že pokazal, če bf ga za
lotil. Skušal bi ga pregnati, 
potem bi takoj poklical mi
ličnike. Kaj takega sicer še 
nisem doživel, vendar mi
slim, da bi v kritičnem tre
nutku tako ravnal. Vse mo
goče se sliši, zato tudi na de
želi nismo več brez skrbi.

VIDA SANKOVIČ, go
spodinja iz Ragovega pri No
vem mestu: -  Jaz sem že ra
zmišljala o tem, kaj bi 

# naredila, če bi kdo hotel pri 
ti v hišo. Sem vedno za

klenjena. Verjetno bi se pre
strašila, potem pa klicala na 
pomoč. Zavedam pa se, da 
je važna prisebnost. Kot žen
ska si seveda ne bi upala tatu 
zgrabiti, ampak pregnati bi 
ga skušala s kričanjem. Bi že 
pritekli ljudje na pomoč.

JOŽE HUDOKLIN, gosti
lničar iz Brusnic: — Pri meni 
v hiši je telefon, ki ga upora
blja vsa vas, zato bi lahko ta
koj poklical miličnike na po
moč. Če bi ga zagrabil? Naj
brž ne, ker ima navadno tak, 
ki vdre v tujo hišo, vsaj nož 
pri sebi. Važno se mi zdi, da 
ljudje v takem primeru čim- 
prej obvestijo milico. Potem 
je veliko večja možnost, da 
bi nepridiprava prijeli in da 
bi tudi dobil plačilo, ki mu 
gre.

R.B.
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NOVO MESTO: OTROK PRED 
AVTO -  Novomeščan Alojz Žitnik 
jc 18. marca vozil avto po Adami
čevi ulici in dohitel otroka, ki sta 
pešačila vsak ob svojem robu ceste. 
Ko je pripeljal do njiju, je 7-lctni 
Igor Zupančič nenadoma stekel čez 
cesto tik pred avtom, tako da vo
znik nikakor ni mogel preprečiti ne
sreče. Dečka je podrl na tla, da je 
moral po pom oč v bolnišnico.

GOTNA VAS: KONJA STA SE 
USTRASlLA -  Slavko Smrekar iz 
Črnomlja je 20. marca popoldne 
ustavil avto v Gotni vasi in odšel v 
gostilno po vodo za hladilnik, med
tem pa sta sc splašila konja, ki sta 
stala poleg avtomobila in sta bila 
brez varstva. Voz sta porinila nazaj, 
da je zadel v Smrekarjev avto. Škode 
je za 500 din.

KANDIJA: DVA KRALJA
TRČILA -  20. marca zvečer sc je 
Emil Kralj iz Novega mesta peljal'z 
mopedom po Partizanski cesti, na 
zadnjem sedežu pa jc bila žena Tere
zija. V ovinku pri odcepu za naselje 
Nad mlini je naproti pripeljal avto 
Boris Kralj, prav tako Novomeščan. 
Ker je vozil po levi, jc trčil v moped. 
Pri nesreči sc je mopedist huje po
škodoval, lažje poškodbe pa so dobi
li njegova žena, voznik avtomobila 
in njegova žena. Gmotne škode je za 
7.00 din.

BRSLIN: KOT BI BIL SAM -  
Anton Košir iz Cegclnicc jc 21. mar
ca zjutraj vozil proti mestu, pri 
Focrstcrjcvi ulici pa mu jc naproti 
)ripcljal avtomobilist Alojz Bcrus z

NOVO MESTO: TR ClL VANJ -  
Novomeščan Stane Franko je 22. 
marca popoldne peljal z avtom čez 
most in pred prehodom za pešce 
ustavil, za njim vozeči avtomobilist 
Jožef Vrščaj z O točca pa le trčil v 

ila.zadnji del Frankovega voz 
jc za 2.500 din.

Škode

VEL. CIKAVA: ZADEL Z
OGLEDALOM -  Jože Darovcc iz 
Gor. Straže je 23. marca zjutraj pe
šačil proti Vel. Cikavi ob desnem ro
bu ceste, ko ga je s tovornjakom do- 

‘ iz Skrjj 
jpljcm. Voznik 

ogledalom in ga zbil na tla, pri čo-

hitel Leopold Zajc iz Skrjanč pn 
Grosupljem. Voznik jc pešca zadel z

Ijnega vrha. Ta ic zavil v Focrstcj- 
ievo in zaprl po t Koširju. Pri trčci\ju 
je nastalo za 5.000 din škode.

KANDIJA: RESlL, TODA
OPLAZIL -  21. marca zjutraj je na 
Zagrebški cesti Novomeščan Rihard 
Romih z osebnim avtom prehiteval 
kombi, ki ga je vozil Franc Bele iz 
Dol. Težke vode. Ker le ravno takrat 
naproti vozil avto, je Romih brž 
zavil pred kombi, vendar ga je opla
zil. Škode je za 2.000 din.

ČRNOMELJ: TRČENJE PRI
KRlZlSČU -  Metličanka Danica 
Magovcc je 21. marca dopoldne v 
križišču Belokranjske ceste prehite
vala osebni avto, ki sa je vozil doma-

vštric, je Horvat zavil v levo. Vozili 
sta trčili. Škode jc za 800 din.

mer sc jc Darovcc laže poškodoval.

TREBNJE: KOLESARJU NIČ -  
23. marca zvečer sc je Stanislav No
se iz Stefana peljal na kolesu s po 
možnim motorjem po ulici Proti 
gradu, v nepreglednem ovinku zape
ljal v levo m trčil v naproti vozeči 
avto Jožeta Jevnikarja. kolesarju na 
srečo ni bilo nič, gmotna škoda pa 
znaša okrog 4.000 din.

TURKINJA ZGORELA

Novo smrtno žrtev je 23. 
marca terjal cestni promet 
na „odseku smrti" med Za
grebom in Ljubljano. Nesre
ča je bila pri Dobruški vasi, 
ko je Turek Ruhi Teke 
okrog 14. ure z avtom zapel
jal na bankino. Zanašalo ga 
je sem in tja, končno pa se 
je opel cadet prevrnil na 
streho in začel goreti. Ogenj 
je naglo zajel vse vozilo, v 
njem pa jc našla smrt 23- 
letna Seher Karadamer, Tur
kova sopotnica. Razen tega 
so bili voznik in še dva sopo
tnika poškodovani in so jih 
odpeljali v novomeško bolni
šnico. Avtomobil je precej 
uničen, saj znaša škoda o* 
krog loo.obo din.



: Prečni kaže na boljše
Dušan Jarc: »Brez prispevkov ljudi bi bilo 

naprezanje KS račun brez krčmarja

Če je res, da imajo samo 
veliki kraji velike probleme, 
je Prečna z nekaj sto prebi
valci izjema. Kraj, ki je ko
maj šest kilometrov od No
vega mesta, nima niti osnov
nih dobrin, kot so: vodovod, 
neprašna cesta, smetišče.

Predsednik prečenske 
krajevne skupnosti Dušan 
Jarc pravi:

„Res imamo obilico pro
blemov, ob tem pa tudi lju
di, ki ponujajo denar, nasve
te in roke. Pripravljenost za 
skupna dela je v zadnjem 
času velika. “

V načrt je krajevna skup
nost zapisala: vodovod za 
140 gospodinjstev v Prečni.

Dušan Jarc: „Ljudje znajo 
oplemenititi vsak družbeni 
dinar — s prostovoljnim de-

Cešči vasi, Grobljah, na 
Kuzarjevem kalu in Suhorju. 
350.000 din je že pripravlje
nih, za 450. 000 din del (iz
kope in druga zemeljska de
la) pa bi brezplačno opravili 
prebivalci

V Prečni hočejo napeljati 
sodobno javno razsvetljavo 
(s štirimi navadnimi žarnica
mi se ne zadovoljijo), pre
urediti prosvetni dom, ki je 
v lasti Dominvesta, posodo

biti cesto do Prečne, v nase
lju in naprej proti Straži, 
opraviti več akcij za čiščenje 
okolja (blizu je letališče, za
to je promet izredno velik), 
organizirati avtobusne pre
voze za okoli 200 delavcev, 
šolarje in druge prebivalce, 
ki hodijo v mesto po oprav
kih, nujna pa je tudi nova 
trgovina, ker zdaj ne ustreza
jo niti prostori niti izbira.

In še našteva Dušan Jarc: 
„Prečna se širi, novih hiš je 
ve.č iz leta v leto, prebival
stvo se množi, prihajajo 
nove skrbi. Tako smo ugo
tavljali, da bo nujno urediti 
kanalizacijo v novem delu 
naselja, v Grobljah okrepiti 
električno napeljavo, na Ka
lu pa zgraditi transformator. 
To bi bile glavne javne do
brine, ki jih potrebujemo v 
naši krajevni skupnosti. Ob 
tem seveda ne pozabljamo 
na človeka, na ostarele in 
onemogle, ki jim je treba od 
časa do časa dati kaj pod  
palec in nuditi pom oč pri 
njihovih vsakdanjih opravi
lih. Sosedsko pom oč smo 
organizirali s krajevno orga
nizacijo RK. Uspehi so za 
zdaj še bolj borni, vendar 
upamo na boljše. “

Krajevni samoprispevek, 
ki so ga v Prečni uvedli hkra
ti z drugimi krajevnimi skup
nostmi v občini, daje le toli
ko, da je dno polno. Letos 
bo „iz tega n a s l o v a k o t  bi' 
rekli v uradniškem jeziku, 
komaj 30.000 din. Brez pro
stovoljnega dela tudi do zdaj 
ne bi bilo uspehov. Tako pa 
se za lani lahko pohvalijo: 
da so uredili pokopališče in 
ga obdali z novim zidom, 
zgradili transformator in iz
boljšali električno omrežje v 
Češči vasi itd. ,JVi veliko, 
vendar dovolj, da so ljudje 
zaupali krajevni skupnosti," 
meni predsednik Jarc. "

I. ZORAN

Okoli 30 osnovnošolcev je v soboto, 23. marca, v novomeškem Domu JLA poslušalo predavanje o 
vojaških srednjih šolah. Kakor je poudaril Polde Štukelj, pomočnik republiškega sekretaija za narodno 
obrambo, je v JLA okoli 60 vojaških poklicev. V pogovoru z mladinci so prireditelji tega 
propagandnega posveta zvedeli, da se starši v Sloveniji kaj neradi odločijo poslati svoje otroke v katero 
koli vojaško šolo. Slišalo se je mnenje, da je tako zato, ker je zašepalo informiranje, saj starši na 
splošno malo poznajo tudi ugodnosti, ki bi jih imeli njihovi otroci kot gojenci vojaških šol. (Foto: I. 
Zoran)

ZK SE V PODJETJIH PREPOČASI ORGANIZIRA

V mnogih TOZD se še lovijo
Do zdaj: samo v osmih podjetjih ustanovili organizacije ZK po TOZD - Naj

slabše v podjetjih, ki so bila tudi s TOZD v zamudi

Ustanavljanje organizacij ZK po TOZD v novomeški občini ne 
dohaja rokov. Na nedavni občinski partijski konferenci so to ime
novali šepanje. Do zdaj so se komunisti organizirali po TOZD le v 
osmih podjetjih: v IM V, Novoteksu, Pioniiju, Goijancih, PTT, Do
lenjki, Labodu in bršlinski Iskri.

pretežno tudi že izvolili delega
te za svete ZK.

Gre za 23 novih organizacij 
ZK, ustanovljenih v skladu s 
stališči o novi organiziranosti 
ZK v novomeški občini. Stali
šča narekujejo (upoštevajoč 9. 
člen statuta ZKS), daje organi
zacijo ZK nujno ustanoviti v 
TOZD že tedaj, če je v njej pet 
članov, če pa so samo trije čla
ni, naj TOZD dobi stalni aktiv 
ZK. V omenjenih podjetjih so

JUBILEJ POKLICNE 
GASILSKE ENOTE

V Novem mestu sc pripravljajo na 
praznovanje 10-letnice ustanovitve 
poklicne gasilske enote, ki je nasta
njena v domu ob Cesti herojev.'Jubi
lej poklicne enote bodo počastili 
tudi prostovoljni gasilci. Upajo, da 
bo sodelovanje med njimi poslej 
boljše.

Zmešnjava pri napovedih
»Ljudje so bili premalo poučeni o osnovah za davčne napovedi - odtod in 
še zaradi kompliciranih obrazcev več kot 1500 zamudnikova ugotavljajo te 

dni na novomeški davčni upravi - Zamudniki dobe pozive

Najviši skupni dohodek iz delovnega razmeija je v novomeški 
občini prijavil direktor, in sicer 112.000 din. Okoli 110.000 din je 
napovedal zdravnik, med 100.000 in 110.000 din pa je lani zasluži
lo še nekaj občanov.

Do roka (15. marca) so na 
davčni upravi prejeli prijavnice 
°d 3.620 zaposlenih. To je zna-

NOVO MESTO: JUTRI 
OSREDNJEM ŠOLSTVU

Novomeška občinska skupščina 
jjo razpravljala na jutrišnji seji v uvo
dnem delu o razvojnem programu 
^ednjega šolstva in še posebej o sa
moupravnem sporazumu glede sofi
nanciranja sanacije srednjih šol. Na 
dnevnem redu ima skupščina šc: 
grejem  zazidalnih načrtov za Dvor 
jn Novolcs v Straži ter štiri odloke -  
J  davkih občanov, o posebnem ob- 
c,nskem davku od prometa proiz- 
v°dov in plačil za storitve, o katego- 
” *aciji cest in dopolnitev odloka o 
Pnspevku za uporabo mestnega 
cmljišča. Seja sc bo začela ob 9. uri 

v u omu kulture.

D«. TOPORIŠIČ GOVORIL 
DOLENJSKIM SLAVISTOM

dr. Jože Toporišič iz Lju- 
»J,a?c J« 22. marca predaval v šmi- 

lskcm internatu učiteljem sloven- 
J//B3 jezika od 6. do 8. razreda 
J v n i h  Šol iz sedmih dolenjskih 
ven i?" ^ ovord j® °  novostih iz slo- 
mM*• s,? vn'cc. katerih avtor in ute- 
b im  jc *an1, ^ r- Toporišiča jc na 
£ I v a n je  povabila novomeška or- 
I j^ a c i j s k a  enota-Zavoda za šolstvo

tno manj kot lani, ko je skupni 
letni dohodek napovedalo okoli 
5.000 ljudi. Menijo, daje v ob
čini še približno 1.500 ljudi, ki 
so po zakonu dolžni prijaviti 
lanski zaslužek. Zamudnike bo
do ponovno poklicali, da iz
polnijo dolžnost, če tega ne 
bodo storili, bo na vrsti izteija- 
va z nemajhnimi kaznimi.

Čeprav je bil letos rok za 
davčne napovedi precej daljši, 
kot lani in je bilo dovolj časa za 
izpolnitev ter oddajo obrazcev, 
so mnogi spet čakali na zadnjih 
pet minut. Osebje na davčni 
upravi trdi, da se je največ na
povedovalcev zvrstilo ob pultih 
zadnje tri dni. Tako so ljudje 
spet po nepotrebnem delali 
gnečo in v naglici tudi marsikaj 
zamešali in pozabili.

Obrazci so tudi letos delali 
preglavice prenekateremu iz
polnjevalcu. Najbolj so si belili 
glave z rubrikami, kamor je tre
ba vpisati podatke za olajšave. 
Mnogi so se lovili s pojmi, ker 
jih ne slišijo v vsakdanjem živ
ljenju. Izostanki pa so bili pre
težno zaradi nepoučenosti, ker

mnogi niso prebrali objav, da 
morajo (zaradi dopolnilnega 
davka) prijaviti skupni dohodek 
vsi, ki so lani presegli 30.000 
din dohodka.

HORTIKULTURNO
PREDAVANJE

Novomeško hortikulturno društ
vo bo imelo 2. aprila ob 17. uri v 
sindikalnem domu zadnje predava
nje v tej sezoni. Jože Kregar, znani 
vrtnarski strokovnjak, bo ob diapo
zitivih govoril o številnih delih na 
vrtu in v sadovnjaku, nato pa bo od
govarjal na vprašanja. Vabijo k čim- 
večji udeležbi.

Suhokrajinski 
drobiž

SUHOKRAJINCANI Z OGOR
ČENJEM PROTESTIRAJO zoper 
noto italijanske vlade, ki izraža ape
tit po coni B Svobodnega tržaškega 
ozemlja. Menijo, da jc za Jugoslavijo 
dovolj žrtvovanje bivše cone A. Vse
bina note italijanske vlade je zadala 
udarec sožitju, ki se je odvijalo med 
Jugoslavijo in Italijo. Prebivalci 
Suhe krajine so odločno proti take
mu ogrožanju ozemeljske nedotak
ljivosti naše pokrajine. V zvezi s tem 
je bilo v Žužemberku pretekli teden 
veliko protestno zborovanje, ki se ga 
je udeležilo več sto občanov s trans
parenti, ki so izražali njihov protest 
zoper vsebino note italijanske vlade. 
Z zborovanja so poslali protestno 
brzojavko zveznemu sekretariatu za 
zunanje zadeve.

M. S.

V sedmih večjih delovnih or
ganizacijah in osnovnih šolah 
organizacije po TOZD šele usta
navljajo. To so: tovarna zdravil 
Krka, KZ Krka, Cestno podjet
je, Gozdno gospodarstvo, Dom- 
invest, Zdravstveni dom, Novo- 
les in osnovne šole, ki so pred 
kratkim s podpisom samouprav
nega sporazuma postale TOZD 
osnovne šole Novo mesto. Gre 
za 27 novih organizacij ZK in 
en aktiv, medtem ko so delegati 
za svete ZK izvoljeni le delno.

Občinski partijski konferenci 
predložena evidenca o organizi
ranosti ni zajela novomeških 
srednjih šol in nekaterih TOZD 
z matičnim podjetjem izven ob
čine. Prav tako še ni natančnej
ših podatkov o organiziranju 
komunistov v krajevnih skupno
stih, kjer velja načelo, naj bi 
vsaka imela vsaj eno organizaci
jo ZK. „Dve tretjini dneva pre
živimo kot občani krajevnih 
skupnosti, zato nam ne more 
biti vseeno, kaj se v njih doga
ja,“ beremo v gradivu, ki gaje 
pripravila komisija za organizi
ranost in razvoj pri občinski 
konferenci ZK. *

 mm
Danes bojo vsi delovni ljudje v 

samoupravnih delovnih organiza
cijah zavestno zaključili eno od 
bistvenih možnosti, ki jih zago
tavlja nova ustava, to je po te
meljitih pripravah in izboru kar 
najbolj primernih kandidatov 
bojo izvolili tiste, ki bojo kot 
delegati po svojih, strokovnih in 
drugih sposobnostih zastopali na 
občinski ravni interese najširših 
delovnih množic. O tem gotovo 
zelo pomembnem dejanju so 
nam posamezni občani povedali 
naslednje:

Volitve
STANISLAV MOVRIN, dim

nikar: „Z ustavo zagotovljeno 
volilno pravico delovni ljudje 
tokrat lahko izvajamo precej 
laže, saj bomo izvolili tiste, ki jih 
dobro poznamo in vemo, da nas 
bojo ustrezno predstavljali pri 
vseh pomembnejših odločitvah.44

VIKTOR ZMAJŠEK, pekov
ski delavec: „Novi volilni sistem 
je v tem času našega samouprav
ljanja najbolj primeren, ker omo
goča, da bojo pri odločanju o 
najvažnejših problemih družbe 
sodelovali tisti, ki so za to stro
kovno in moralno primerni in se 
zavedajo odgovornosti, ki jim jo 
nalaga zaupanje delavcev.44

ANDREJA MOŽE, knjižni
čarka: „Podrobno sem seznanje
na z obliko novih volitev, zato 
lahko rečem, da je omogočena 
kar največja tvornost vseh delov
nih ljudi, ki bojo iz svoje sredine 
izbrali tiste kandidate, ki bojo 
ob primerni strokovnosti odgo 
vom o zastopali interese širokih 
delovnih množic in tako upravi
čili njihovo zaupanje.44

ANTON SREBRNJAK, vra
tar: „Evidentirali smo sposobne, 
izvolili bom o pa najboljše. To 
pomeni tiste, ki na svojih podro
čjih poznajo politični in gospo
darski mehanizem samoupravlja
nja in bojo zategadelj dostojno 
zastopali delovne ljudi. Tudi sam 
sem eden od kandidatov s po
dročja varnostne službe.41

MARJAN ROZMAN, ključav
ničar: „Demokratično smo iz 
brali ustrezne kandidate na zbo
ru delovnih ljudi, to je tiste, ki 
jih poznamo in vemo, da bojo 
kot sposobni delavci primerno 
zastopali samoupravljalca in nje 
gove interese.44

RUDI LIHTENGER, natakar 
„Kot predsednik ene od števil 
nih volilnih komisij lahko trdim 
da je delegatski volilni sistem 
veliko bolj ustrezen ko t prejšnji 
Kandidati so izbrani iz vrst de
lavcev, vsi jih poznajo in zato 
vedo, kaj lahko od njih pričaku 
jejo, oz. kaj jim nalagajo. Stro
kovnost je tisti moment, ki bo 
vnaprej odločal o uspešnosti iz
vajanja nalog.44

1 D .R

DOLENJSKE TOPLICE: 
PRENOVLJEN DOM

V Dolenjskih Toplicah so obnovi- * 
li kulturni dom. Denar so poleg do
mače krajevne skupnosti dale tudi 
nekatere delovne organizacije. Letos 
bodo kulturne domove oziroma 
dvorane uredili tudi v Žužemberku 
in Straži.

Novomeška kronika

NOVOMEŠKA TRIBUNA
Okoli 4.500 mladincev iz osnovnih in srednjih šol ter drugih Novo- 
meščanov je prejšnji četrtek na Prešernovem trgu protestiralo prot' 
grabežljivosti Italije, ki je'te dni spet prišla na dan z apetiti po delu 
jugoslovanskega ozemlja s Slovenskim primoijem in zahodno Istro. 
,JMe!“ so soglasno izrazili ogorčenje na zborovanju, na katerem je 
govoril Uroš Dular, predsednik občinske konference SZDL. (Foto: 
I Z . )

„uO SPA 44 Z DOLENJCEM -  V 
železničarskih blokih v Bršhnu se 
gospodinje večkrat hudujejo, ker ne 
najdejo v poštnih nabiralnikih naro
čenih časopisov. Zadnjič so v enem 
izmed blokov ujeli „gospo44 s tujim 
Dolenjskim listom v rokah. Pa se je 
hitro znašla. Stanovalcu, ki jo je pri 
kraji zalotil, je časopis porinila v 
roke in s pošteno hitrimi koraki izgi
nila za vogalom. Bršlinčani pravijo, 

% da bodo postavili „m rtvo44 stražo in 
da bodo fino „gospo44 že naučili 
kozjih molitvic.

KAM NA SPREHOD -  Prvi spo
mladanski dnevi so postregli mladim 
mamicam in ostalim občanom , ki sc 
radi sprehajajo, z obilo sonca. Spre
hod v Ragov log jc sicer lep, toda 
kaj, ko je v njem toliko odpadnega 
materiala.

ZAMENJAVA ZAMAŠKOV -  
Mlade ljubitelje brezalkoholnih pi
jač in piva so propagandisti 
nekaterih proizvajalk sokov in piva 
razveselili z nagradnimi igrami -  
zbiranjem zamaškov. Na videz ne
dolžna „igrica44 z zbiranjem in zame
njavo zamaškov pa včasih pripelje 
tudi do hude krvi. Dokler jc to le 
otroška igra, je vse v redu, ko pa 
postane zadeva starejših, ki imajo ob 
tem določene interese, se vsaka za
menjava .ne konča samo pri — zame
njavi. Lep primer je bil prejšnji te,- 
den pretep na avtobusni postaji.

ROJSTVA -  Prejšnji teden jc ro
dila Karla Nanger iz Jerebove 3 -  
dečka.

SMRT -  Umrla jc:Karolina Trkaj 
v 71. letu starosti, družinska upoko
jenka iz Birčne vasi 8.

TRŽNICA -  Spomladansko 
sonce je privabilo prejšnji petek na 
tržnico še več prodajalk, prodajalcev 
in gospodinj kot zadnjič. Tudi suho
robarji so ta teden prišli v večjem 
številu, njihovi izdelki pa  so bili po 
mnenju kupcev predragi. Tako je 
majhna pručka veljala kar 75 dinar
jev. Ker je bila tokrat ponudba pre
cej večja, so se tudi cene nekaterim 
živilom znižale. Cene: smetana po 6 
do 7 dinarjev, jabolka 5 din, solata 
15 din, sirček po 1 dinar, fižol po 
10 do 11 din kilogram, jajca po 1,00 
do 1,30 par, čebula po 5 din, hruške

Ed  8  din in banane po 7 do 8  din 
ilogram. •

Ena gospa je rekla, 
da“ gospodični, ki jo je hotel 
na prehodu za pešce podreti 
eden od mnogih novomeških 
nesramnih voznikov. Mladi 
dami ni ostalo nič drugega, kot 
da se je korajžno pognala k šo- 
feiju -  na „havbo“, ta pa jo je 
kavalirsko, kot nevesto, zapeljal 
še nekaj metrov naprej .

DOLENJSKI LISTStran uredil: IVAN ZORAN



Organizatorji sosedske pomoči na seminarju v Brežicah. Občinska organizacija Rdečega križa si 
prizadeva, da bi z obiski na domu v sleherni krajevni skupnosti dostojno poskrbeli za osamljene, 
ostarele in onemogle občane, (FOTO: J. TEPPEY)

Uveljavljanje je delavnost
Mladi iz Brežic, Krškega in Sevnice se bodo povezovali po interesih

Mladim lahko veliko koristi povezovanje z drugimi družbenimi 
organizacijami, s krajevnimi skupnostmi, z Zvezo rezervnih voja
ških starešin, z Ljudsko tehniko, z Jugoslovansko armado, s kultur
nimi organizacijami, z Zvezo borcev NOV, z organizacijami ZK, 
SZDL in sindikata, kjer so vedno dobrodošli. Občinska konferenca 
ZMS spodbuja člane k vsestranskemu sodelovanju in iskanju skup
ne poti do istega cilja.

Delegatski sistem omogoča 
uveljavljanje mladih ljudi. Tega 
pri evidentiranju niso dovolj 
upoštevali. V Artičah in v do- 
bovski Beti so se najbolj potru
dili, pa tudi nekatere komisije 
pri občinski konferenci ZMS 
zaslužijo pohvalo. Kljub temu 
so mladi kandidati premalo za
stopani. Na volitvah se razmerje 
še lahko popravi, če jim bodo 
glasovi volivcev naklonjeni, če 
bodo občani dosledno upošte
vali potrebo po pomlajevanju, 
po vključevanju prizadevnih 
mladih delavcev, kmetov, dija
kov in študentov v delegacije.

Zveza mladine sprejema kot 
nujnost medobčinsko povezo
vanje v svoji organizaciji. Mla

dim nalaga s tem v zvezi vrsto 
dolžnosti, med drugim tudi 
uresničevanje dolgoročnega raz
vojnega koncepta v Posavju.

V prihodnje se bodo mladi 
združevali po interesih. Usta
navljali bodo medobčinske kon
ference mladih delavcev, mladih

iz krajevnih skupnosti, šol, spe
cializiranih organizacij, društev 
in podobno. Občinska konfe
renca Zveze mladine bo imeno
vala člane v iniciativne odbore 
za ustanavljanje pokrajinskih in 
občinskih specializiranih konfe
renc. Vse bodo delovale po de
legatskem načinu. Od novih de
lovnih oblik, od dobrih progra
mov in tesnejšega sodelovanja z 
drugimi organizacijami pričaku
jejo v Zvezi mladine večje uve
ljavljanje mladih v družbenem 
življenju.

V. P.

V Stari vasi Se vedno samo pet kilometrov na uro. Plaz se še ni 
umiril, cesta se je to zimo spet posedla. Vozniki menijo, da bi bil 
zdaj že čas za temeljito popravilo nevarnega odseka. Turistična 
sezona bo kmalu tu, izletnikov z avtobusi pa bo že v pomladanskih 
mesecih vsak dan več. (Foto: J. T.)

NOVO V BREŽICAH
ODLIČNI CELJA N I. S č e tr tk o 

vim gostovanjem so si celjski gleda
liščniki še u trdili ugled in priljublje
nost pri občinstvu . Z izredno suge
stivno igro so prikazali gledalcem 
m račno  kovarstvo p o litičn ih  spletk 
v Beckettovem  „U m oru  v katedra- 
li“ . Zares škoda, da dvorana m ed 
večerno predstavo ni bila bolje zase
dena. Delo so gostje posebej uprizo^ 
rili za dijake šolskega centra.

„NAS V Č E R A J IN DA NES44. 
Pod tem  geslom sta sindikalna orga
nizacija in delavski svet sklicala zbor 
delovne skupnosti čateškega zdravi
lišča. Člani kolektiva so si m ed 
drugim ogledali film o Em oni in svo
ji TO ZD , se seznanili z n ač r ti  in 
sprejeli pravilnik o imenovanju naj
zaslužnejšega člana delovne skupno
sti.

KONČNO SMETARSKI AVTO. 
Meščanom se ne bo  treba  več p rito 
ževati nad nehigieničnim  odvaža
njem smeti z odprtim  tovornjakom , 
s katerega je veter n ičk o lik o k ra t tro 
sil odpadke po ulicah. Novi sm etar

ski avto je zaprt. Sanitarna inšpekci
ja  in stanovanjsko podjetje  opozarja 
ta  o b čan e  na to ,  da  si m orajo vsi po 
vrsti oskrbeti en o tn e  posode za sme
ti in upoštevati navodila o tem , kaj 
sodi vanje. Sm etnjake bod o  praznili 
vsak ponedeljek in če tr tek , vsak to 
rek in p e tek  pa kartonsko  em balažo 
in druge večje odpadke  po  naročilu .

- COPAT TUDI ZM ANJKA. Malo 
čudno  se sliši, to d a  zgodi se, da v 
nobeni prodajalni čevljev ne dobiš . 
č is to  navadnih ženskih copat -  na ti
kačev. Kupec ne ve, ali je ob koncu 
zime povpraševanje po njih tako  ve
liko ali tič i vzrok drugod.

OSTARELIM BO LEPŠE. Organi
zatorji sosedske p o m o či iz občine 
so se na pob u d o  občinske  organiza
cije R dečega križa srečali na semi
narju, da bi v svojem okolju  lahko 
kar najbolje poskrbeli za osamele in 
bolehne ljudi, za sočloveka v stiski.
V akcijo sosedske p o m o či b o d o  p o 
skušali vključiti m ladino, da bo  s 
spoštovanjem in ljubeznijo pom aga
la vsem, ki so po trebn i p o m o li .

BREŽIŠKE- VESTI

OGORČENJE 
V KOLEKTIVIH

V brežiških in dobovskih de 
lovnih organizacijah so se v sre
do , č e tr tek  in pe tek  zvrstila šte
vilna p ro tes tn a  zborovanja, na 
katerih  so delovni ljudje obsodilj 
oživljene poskuse Italije, da bi 
posegla po bivšem ozem lju cone 
B. Delovni ljudje so z zborovanj 
poslali p ro tes tn a  pisma izvršne
mu svetu Slovenije, centralnem u 
kom iteju  Z K S, republiškem u 
svetu Zveze sindikatov, republi
ški konferenci SZDL in Zveze 
mladine. P rotestom  so se p rid ru 
žili tud i slušatelji po litične  šole v 
Brežicah.

Kmetje zelo dobro zastopaj
  "" " . rtlrtOff l̂ >

Je kandidatura za mlade občane prevelika obveznost, ker jo 
njih odklanjajo? - V zboru krajevnih skupnosti bi lahko bilov®^Jiu

    ----
Ne bo odveč, če pobliže pogledamo, kaj so nasejala sita predkan- Na vP*â -  Vj po^ 

didacijskih in kandidacijskih postopkov. V krški občini je bilo za kali kan« 
zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti predlaganih 575 odgovoru, da 
kandidatov. Za družbenopolitični zbor pa so na občinski kandida- bilo tudi nelca.J P #  
ciiski konferenci izglasovali 23 imen. Toliko delegatov bo namreč volitve ^
štel ta zbor. neurejenih k o n i c a

in poskusov 
bi se portovno 0

Spominja se tovornikov
Letos so sodi v vinskih hramih še vedno polni

— Lanskega cvička ne moremo prodati. Nihče ne vpraša zanj, a 
vsi hrami po hribih so ga polni, — toži Jože Unetič iz Bušeče vasi. 
Žal mu je, da jeseni ni prodal grozdja. Letina je bila dobra, kmetija 
pa si z njo ne bo opomogla. — Na srečo se ukvarjam še z drugimi 
stvarmi, ne samo z vinogradom, — se tolaži.

— Veste, včasih smo se zane
sli na tovornike. K nam je.hodil 
eden iz Borovnice dvaintrideset 
let. Po 300 hektov vina je odku
pil v tem okolišu. Takrat smo 
pridelovali tudi dobro sadje. 
Oče ima sadjarsko šolo, zato se 
je veliko posvečal sadjarstvu. 
Mene je nameraval poslati v 
kmetijsko šolo, pa nas je vse 
skupaj prehitela vojna. Za štiri 
leta smo morali v izgnanstvo. 
Po vrnitvi so bile pridne roke 
potrebne doma.

— Kaj vam prinaša največ 
dohodka na kmetiji danes?

— Hlev. Bikce in krave proda
jamo. Živinoreja je tista, s kate
ro si pomagamo do napredka. 
Zemljo obdelujem s traktorjem. 
S konji in voh delo prepočasi 
napreduje. Kupil sem si motor
no žago, motorno škropilnico 
za vinograd. Oče se z menoj 
vred razveseU vsake pridobitve. 
Po vojni smo veliko napredova
li. Novo hišo smo si postavili. 
Pred desetimi leti smo obnovili 
vinograd. Takrat smo kopali še 
vse na roke. Sinu ne bo treba.

— Ga boste poslali v šolo?
— Se razume, v kmetijsko. 

Kmetovanje ga veseli. V sed
mem razredu osnovne šole je, 
pa že vozi traktor.

J. TEPPEY

Zbor združenega dela bo 
imel 46 delegacij, zbor krajev
nih skupnosti 13. Ženske niso 
najbolje zastopane. Pogrešajo 
jih zlasti v zboru krajevnih 
skupnosti.

Omembe vredno pa je za
stopstvo kmetov, saj imajo v 
zboru združenega dela sedem 
samostojnih mandatov ali 37 
članov delegacij. Razen tega 
moramo upoštevati, da so kme
tje zastopani tudi v vseh delega
cijah krajevnih skupnosti.

Sekretar občinske konferen
ce SZDL Branko Pirc ugotavlja, 
da se je od evidentiranja do 
kandidiranja poslabšala struktu
ra kandidatov. Pravzaprav so to 
pričakovali. To velja zlasti za 
mladino, ki ni najbolje zastopa-

PRIJAVE ZA 
DVOJE SREČANJ

26. m arca se je iztekel rok za pri
javo udeležencev na prvem srečanju 
m ladinskih gledaliških skupin in na 
drugem srečanju gledaliških skupin 
Posavja. Komisija si bo ogledala pri
javljene uprizoritve do 11. aprila. 
Člani selekcijske žirije so Boris Pše
n ičnik , V lado Podgoršek in Jože Ba
vec. Vsem gledališkim skupinam , ki 
bod o  izbrane in bodo  n a to  nastopile
 'srečan jih , bo  pod ro čn i odbor
Združenja gledaliških skupin Posavja 
podelil spom inske p lakete, delo ki
parja Vladim irja Štovička.

GOR. LESKOVEC: GOVORICE 
BREZ OSNOVE

Osnovna šola v Gorenjem  Leskov
cu, ki deluje že več ko t sto  let in je 
bila edina „partizanska šola41 na ob 
m očju  Bohorja, bo  svoje poslanstvo 
izvrševala tudi poslej. Govorice, da 
jo  bod o  ukinili in da naj bi se otroci 
vozili k pou k u  na Blanco, so brez 
osnove in povzročajo  m ed prizade
tim prebivalstvom neutem eljen p re 
plah. Sklepi, ki so jih  sprejeli pred 
dnevi na skupnem  sestanku p red 
stavniki m atične  senovske šole, 
krške občinske skupščine in tem elj
ne izobraževalne skupnosti, govore 
prav o naspro tnem ; ustanova je se
daj dokaj dobro  usposobljena za 
pouk , saj so jo  v zadnjih nekaj letih 
večkrat obnavljali, imajo pa tud i d o 
volj učn ih  m oči. O njeni vlogi in po 
m enu priča  tu d i dejstvo, da so šolski 
p rostori središče kulturnega, d ru 
žabnega in političnega življenja. 
N ač rt ,  po katerem  naj bi v m atično  
šolo na Senovem vozili učence šeste
ga, sedmega in osmega razreda, b o 
do uresničili šele tak ra t,  ko b o  m ed 
obem a krajem a speljana taka cesta, 
da bo prevozna tud i v zimskem času 
ozirom a v snegu.

KOSIL ZA OTROKE 
VSAKO LETO VEČ

V šolskih kuhinjah pripravljajo 
zadnja leta vedno več opoldanskih 
obrokov  za učence. Letos kuhajo 
kosila v Krškem , Brestanici, Leskov
cu ih Kostanjevici. Cene so do sto p 
ne, saj vključujejo samo izdatke za 
živila, m edtem  ko občinska skupšči
na še vedno daje denar, s katerim  
plačujejo kuharice.

PRVIČ ZA ŠOLNIKE

Na letošnjem  zboru  prosvetnih 
delavcev so v Krškem prvič podelili 
p laketo  za zasluge na pod ro č ju  šol
stva. Dobil jo  je ravnatelj osnovne 
šole v Leskovcu in poslanec pro- 
svetno-kulturnega zbora Ciril Plut. 
Plaketo je izdelal akadem ski kipar 
Vladim ir Stoviček.

NOVA ŠOLA 
V KRŠKEM

» * \  

Šolski cen ter v Krškem je odprl 
prvi letn ik  delovodske šole elektro  
stroke. Pouk so že začeli. Soglasje 
za ustanovitev oddelka je daJa 
občinska skupščina na seji 7. marca.

ZDRUŽENI INVESTITORJI

G raditev jedrske centrale v Kr
škem je prvi prim er skupnega in- 
vestitorstva v elektroenergetski 
objekt. E lektrogospodarska podjetja 
Slovenije so o tem  podpisala pogod
bo ter tako  prevzela soustanoviteljs
tvo nad jedrsko  e lektrarno. Za naje
manje posojil v tujini so pooblastila 
Savske e lektrarne iz Ljubljane.

na, zato bi mladim morali dati 
prednost pri volilnih glasovih.

„Primerjava podatkov med 
sestavo evidentiranih in izglaso
vanih na kandidacijski konfe
renci kaže, da imamo sposobne 
mlade ljudi, ki jim je okolje da
lo družbeno priznanje za njiho
vo prizadevnost, vendar mnogi 
od njih v predkandidacijskih in 
kandidacijskih postopkih niso 
želeli sprejeti kandidature,“ je 
pojasnil sekretar Branko Pirc.

DIVJE VOŽNJE 
JIH VZNEMIRJAJO

-  Naš trg je postal pravo dirkali
šče — se pritožujejo Brestaničani. 
Zahtevajo, da bi odslej kaznovali ti
ste, ki ne upoštevajo, da je h itros t 
om ejena na 40  kilom etrov na uro. 
Niti m otoristi n iti vozniki osebnih 
avtom obilov in tovornjakov ne 
upoštevajo tega. Hiše so prepleskane 
z b latom . Pa ne samo to , tudi pešci 
m orajo prenašati brezobzirnost 
voznikov, ki jih  od nog do glave 
oškropijo z brozgo in se prav nič ne 
ozirajo nanje. Ljudje se nimajo kam 
um akniti p red  takim i divjaki. Blato 
povzročajo  predvsem veliki kam io
ni, ki vozijo gramoz za e lektrarno, 
odvažajo pa  velike količine zemlje.

Prebivalci Brestanice želijo, da  bi 
trg očistili b lata, oprali asfalt in o d 
stranili nesnago vsaj na pom lad in pa 
da bi posegli vmes čuvarji javnega 
reda in m iru, kadar vozniki ne upo 
števajo p rom etn ih  znakov.

političnega življenja-

bile le izjeme
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in Savskih fPredstavnika Elektroprivrede Zagreb in «og(
sta se že nekajkrat srečala pri podpisovanj 
jedrske elektrarne v Krškem kot p ooblaščen  j 
organizacij Slovenije in Hrvaške. Vsaka repu 
investicijo po 50 odst. sredstev, je zapisano stfajU' 
petek podpisali v Krškem. Por''Aj,f* her*te na "

KRŠKE
. OSTRI PROTESTI -  V sredo in 
če tr tek  so delovni ljudje krške o b č i
ne na številnih zborih protestirali 
p ro ti stališču italijanske vlade do co 
ne „B “ , k i je  po londonskem  m em o
randum u sestavni del S F R J. Z boro 
vanja so bila po  vseh delovnih orga
nizacijah, ustanovah in šolah, z njih 
pa so naslovili pro tes tna  pisma na 
vodilne organe republiških d ružbe
nopolitičn ih  organizacij in oba iz
vršna sveta.

Moški b o d o č e  p i j .
d i s c i p l i n a r e n  ^
ko manj

upra

niS°

BOGAT PROGRAM -  Pionirska 
komisija pri občinski Zvezi prija
teljev m ladine je na zadnji seji spre
jela delovni program do konca tega 
šolskega leta. O troci z vseh osnovnih 
šol v obč in i bodo  sodelovali na šte
vilnih športn ih  tekm ovanjih in d ru 
gih prireditvah. Med njimi naj ome- 
Tiimo le republiško finalno tekm ova
nje prom etn ikov  te r  jugoslovanski 
zbor m ladih zadružnikov, ki bosta 
aprila in junija  v Krškem.

PRIPRAVE NA IGRE -  Komisi
ja  za šport pri občinskem  sindikal
nem  svetu je sklenila, da bodo  delav
ske športne  igre tudi to k ra t razdelili 
na pom ladanski in jesenski del.
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Tone Simončič: „Tudi

ii* abih Usov na Pro8ah Prot* Pokleku ir 
L W n 710stov- Tod se vozi nad 150 delavcev

DOLENJSKI LISTStran uredil: ALFRED ŽELEZNIKmarca 1974
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stopkih se ni bistveno poslabšala se
stava b o d o č ih  delegacij: največ žena 
so postavili na kandidatne liste za 
zbor združenega dela občinske 
skupščine 36 odst., v d ružbeno 
po litičnem  zboru jih je 23,8 odst., v 
zboru krajevnih skupnosti pa  14 
odst. Mladih je na listah za zbor 
združenega dela 31 odst., za zbor 
krajevnih skupnosti 23 odst. in 
d ružbenopo litičn i zbor 14.3 odst. 
O bčinska kandidacijska konferenca 
je na zadnji seji upoštevala vse p ri
pom be za sestavo liste.

Za kandidate  d ru žb en o p o litičn e 
ga zbora  občinske skupščine so 
predlagani:

A N DROJNA A L O JZ , predsednik 
krajevne organizacije SZDL Prim ož, 
član občinske konference SZDL;

BILC MAKS, predvojni član ZK, 
borec  NOV, član občinskega kom i
teja ZK, predsednik občinskega o d 
bora ZZB, predsednik sveta za go
spodarstvo in finance pri občinski 
skupščini;

DVOJMOČ VA LEN TIN , p red 
sednik komisije za gospodarstvo in 
samoupravljanje pri kom ite ju  o b č in 
ske konference ZK, vodja izvozno- 
uvoznega oddelka v Lisci;

H O RJAK PAVLE, član občinske 
konference SZDL in kom iteja ZK;

HRIBAR FR A N C , borec  NOV, 
član občinskega odbora  ZZB in ob 
činske konference SZDL, posebno 
delaven je v raznih odborih  na o b 
m očju  KS Tržišče;

ILAŠ FRANC, borec  NOV; vsa 
povojna leta deluje v vodstvih d ruž 
benopolitičn ih  organizacij na B učki 
in v obč in i; ♦

JEKE JO Ž E , podpredsednik  o b 
činske konference SZDL, p redsed
nik občinskega sindikalnega sveta, 
predsednik krajevne konference 
SZDL Sevnica II;

KLENOVŠEK STAN E, delaven je 
v mladinski in drugih organizacijah v 
KS Loka;

MALEŠIČ PEPCA, borka, članica 
obč inske  konference SZDL in d ru 
gih organov vsa povojna leta;

MEJAK IR EN A , delavna je v m la
dinski organizaciji Lisce in občine ;

MOČAN DANICA, č lanica ob 
činske konference SZDL, članica 
ZZB Tržiščer;

REBERN IK JA NKO , vrsto, let je 
bil predsednik KS Sevnica, ravno ta 
ko deluje vrsto let v raznih družbe 
nopo litičn ih  organizacijah in d ru š t
vih;

REŠETA STANE, borec, član  o b 
činske konference SZDL, predlog 
organizacij iz Boštanja;

RUPAR TO N E, predsednik k o 
ordinacijskega odbora  SZDL Šent
janž;

SAIDL KONRAD, dolgoletni 
član občinskega kom iteja ZK;

SAITL NIKO, železničar, p red 
sednik krajevne organizacije SZDL 
Breg;

SENČA R MILKA znana je ko t 
aktivna d ružbenopo litična  delavka 
na ob m o čju  KS Krmelj, k o t tudi v 
občin i;

ŠTOJS JELK O , predsednik ob 
činske konference SZDL, tem eljne 
izobraževalne skupnosti in aktiven 
sodelavec raznih društev in organiza
cij;

TRAMTE META, znana je k o t 
aktivna predsednica osnovne sindi
kalne organizacije v Ju tran jk i;

V R TA Č N IK  DRAGO, d ru žb en o 
po litičn i delavec na o b m o čju  KS 
Zabukovje;

ZO R K O  FR A N C , član izvršnega 
odbora  obč inske  konference SZDL, 
predsednik koordinacijskega odbora  
SZDL Blanca.

Kot kandida ta  za predsednika o b 
činske skupščine so na občinski 
kandidacijski konferenci predlagali 
Valentina Dvojm oča, za predsedni
ka izvršnega sveta obč inske  skupšči
ne pa Miho Keršiča.

Ostreje o požarni varnosti
Tone Simončič: »Inšpektor bi imel dovolj dela.«

V mesecu in pol so sevniški gasilci 
posredovali v štirih prim erih, ko je 
prišlo do ognja iz precejšnje m alo 
m arnosti. Dvakrat je gorelo pri o b r t 
nikih ki niso imeli n iti  gasilnih apa 

ratov. V D obju pri Podvrhu ie zgore
la hiša, imeli so lesen dim nik. 19. 
m arca so sicer omejili požar na slam
nati hiši; okrog železne cevi, ki je 
služila za d im nik, se je  sušila koruza 
in še marsikaj. Poveljnik občinske 
gasilske zveze Tone Simo.nčič je  ob 
tolikšni m alom arnosti dejal: „M ora
lo bi biti k o t pri tržni ali drugi inš
pekciji. Ob ugotovljeni m alom ar
nosti bi bilo treba kaznovati kar na 
m estu , ko t v p rom etu . Zaradi takih 
stvari pride lahko do velike škode, 
ljudje so še ob tisti m alo, kar ima- 
jo !“

Iz stikov z ljudmi in društvi v o b 
činski gasilski zvezi tudi ugotavljajo, 
da ljudje niso dovolj poučen i, p ro 
stovoljno gasilstvo pa ima premalo 
denarja za prosvetljevanje občanov. 
V Sevnici opozarjajo na zaostajanje, 
kar zadeva gasilsko oprem o. '„Cevi 
in še marsikaj se je podražilo . Za 
uspešen spopad z gorljivimi snovmi 
v sevniški industriji in številnih 
kotlovnicah bi potrebovali več 
azbestnih oblek in dihalnih apara 
tov, m ehanične lestve za p o m o č , če 
bi prišlo' do požara v stolpnicah. Po
žari v hribovskih predelih k ličejo po 
lažjem orodnem  vozu,“  našteva T o 
ne S im ončič , ob  tem pa ugotavlja, 
da so pri letošnjem  financiranju 
ostali še pri starem . Člani imajo 
sicer m nogo dobre  volje, to  pa ni 
dovolj. Kot nam je povedal načelnik 
oddelka za notranje zadeve pri o b 
činski skupščini Tone Medved, je v 
teku  dogovarjanje o ustanovitvi

in Marofu 
, na obeh

siabih mostov. Na sliki: v Lončaijevem dolu so 
Postopali. (Foto: Železnik)r*^MOpj
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kar 15 podčastn ikov . Pri občinski 
gasilski zvezi jim bodo  željo po na
daljnjem usposabljanju om ogočili. 
Priredili bodo  tečaj. Kandidate bo 
morala izprašati seveda republiška 
izpitna komisija.
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se zanima

PREMALO REKLAME ZA SE 
JEM? — Čeprav obstajajo na S tu 
dencu živinski in kramarski sejmi že 
pet let, so obiski sjabi. Krajevna 
skupnost nima denarja, da bi jim  
vrnila nekdanji sloves, ko  so bili sej
mi bogato  obiskani, in so prihajali 
sejmarji daleč s Posavja in Dolenj
skega. Kako bo  to  soboto?

DEKLETA IZ PTUJSKEGA -  
Scvniška konfekcijska industrija kar 
ne m ore dobiti dovolj delavk. K oz
janski p rosto r ne prem ore več delov
ne sile, zato  tudi na Zavodu za zapo
slovanje poskušajo vse, da bi lahko 
pripeljali delavke od drugod. Zadnje 
čase si prizadevajo, da bi pritegnili 
delovno silo iz ptu jske občine.

ško ugotovljene pomanjkljivosti 
počasi odpravljajo.*4

m edobčinske požarne inšpekcijske 
službe.

A. Ž.

KDO JE V 
DELEGACIJI KMETOV?

Kmetovalci iz .vse obč ine  bodo  
imeli 18-člansko delegacijo, ki bo 
lahko pošiljala v občinski zbor zdru 
ženega dela 4 delegate. V nedeljo 
bodo  volili naslednje kandidate: Iva
na Cam loha iz Gabrja, Franca Gole- 
ta iz Kamence, Jožeta  Jerm ana iz Pi- 
javic, Alojza Klenovška iz Podvrha, 
Poldo Kranjc z Ledine, Danijela 
Medveška iz Selc, Mihaela Metelka 
iz S tudenca, Jože ta  M očnika iz Ra- 
deža, Žana Murna iz Malkovca, Pav
la Pajka iz Mrzle Planine, Ivana Peč 
nika iz Jablanec, Janeza Peterlina iz 
Štrita, Jožeta Planinška, Ivana 
Strnoda iz Šentjanža, Alojza T o m a 
žina iz Orl, A n tona  Vresica iz Raz- 
borja, Ivana Vrtovška iz Čanja in 
S tanka Zemljaka iz Konjskega.

Minulo nedeljo je v Trebnjem uspešno opravilo izpite vseh 34 udeležencev gasilske podčastniške šole. 
Vestno so obiskovali tečaje vso zimo ob sobotah in nedeljah. Na sliki: pred izpiti iz praktičnega dela 
so izkoristili čas še za vajo. (Foto: Železnik)

Umetna gnojila so končno
Poraba umetnih gnojil v občini je že presegla republiško poprečje

Čeprav je trebanjska kmetijska zadruga sklenila pogodbe s proiz
vajalci umetnih gnojil že lani avgusta in bi jim le-ti morali dobaviti 
vse količine do kraja minulega leta, so imeli v Trebnjem januaija 
šele 30 odst. potrebnih količin. V zadrugi so napeli vse sile in do 
minulega tedna vendarle dobili že nekaj nad 80 odst. potrebnih 
gnojil. Tudi ob tem uspehu zadovoljstvo sicer ni največje, saj niso 
dobili najprimernejših mešanic.

Akcijski program razvoja 
kmetijstva v letošnjem letu na 
območju občine predvideva 
10-odst. porast v živinoreji, 
predvsem pri pitancih. V pride
lavi krompirja bo prirastek 15 
odst., najmanjši pa v proizvod
nji mleka (le 5 odst). Kako po
membna postaja reja živine v 
občini, najzgovorneje pove po
datek, da od vseh količin mesa 
porabijo v občini le desetino, 
vse ostalo so tržni presežki.

Ves ta razvoj najbolj motijo 
težave pri preskrbi z reproduk
cijskim materialom. Čeprav je 
precej podatkov o ugodnejšem 
razvoju kmetijstva zadnja leta, 
le-ti še vedno niso taki, da bi 
kmetijstvo lahko pričeli že 
obremenjevati. Tako je menil 
na seji občinske skupščine inž. 
Lojze Metelko.

Pomembno je tudi vprašanje, 
ki ga je v tej razpravi ponovno 
načel odbornik Franc Jevnikar 
o ureditvi financiranja pospeše
valne službe. Po vrsti so popa

dali v vodo dogovori za ureditev 
tega vprašanja v republiki, nato 
še v regiji. S pospeševanjem v

občini se ukvarja v glavnem le 
en kmetijski strokovnjak, kar je 
za tako razvejeno dejavnost pre
malo. Kar kmetje gradijo, ni to
liko posledica moči kmetov, 
pač pa njihove zagnanosti, zato 
bi morali iskati možnosti za fi
nanciranje pospeševalne službe 
v občini, meni Franc Jevnikar.

A. ŽELEZNIK

„SUTJESKA" NA MIRNI

Jugoslovanski film ,,Sutjeska“ , ki 
si ga je  v Jugoslaviji ogledalo že veli
ko število obiskovalcev in je  prejel 
številne nagrade, bo na sporedu tudi 
v k inu Mirna. Začeli ga bo d o  p red 
vajati v pe tek , 5. aprila, n a to  bo  ob 
20. uri na sporedu še v sobo to  in v 
nedeljo ob 16. uri. F ilm  s ije  vredno 
ogledati.

NOVE ORGANIZACIJE ZK

Predvsem v nekaterih  delovnih 
organizacijah, pa tudi na terenu  so 
dobili to liko  članov ZK, da je m ogo
če ustanoviti nove organizacije. Ta
ko je v TOZD TIP-TOP v Trebnjem , 
kjer bodo  v kratkem  lahko sprejeli 
še nekaj novih članov, svojo organi
zacijo pa bodo  imeli tudi v K O LI
NSKI na Mirni. Organizacijo ZK na 
Veliki Loki bodo razdelili tako , da 
bodo  imeli svojo organizacijo še v 
Šentlovrencu. Organizacije ZK bi 
bilo treba ustanoviti tudi v D obrni
ču  in na T rebelnem .

MALO ZA VZDRŽEVANJE
Trebanjsko stanovanjsko podjetje  

je lani za vzdrževanje stanovanj od 
stanarin zbralo le borih 200 tisoča 
kov, kar naj bi zadostovalo za vseh 
73 stanovanjskih eno t. Potrebe po 
vzdrževalnih delih so m nogo večje. 
Stanarine in najem nine so še vedno 
prenizke, da bi se za vrsto po trebn ih  
del lahko na teklo  dovolj denarja. V 
minulem  letu niso mogli izvesti vseh 
del, ki so jih načrtovali, nerešena so 
ostala preurejevalna dela na poslov
nih stavbah v Trebnjem  in Šentlov-

OLAJŠAVE ZA 
KMEČKE ŠOLARJE

Novi odlok o davkih občanov , ki 
ga je m inuli če tr tek  sprejela o b č in 
ska skupščina, om ogoča davčno 
olajšavo km etovalcem , ki preživljajo 
šolarje. Po starem  odloku je veljala 
olajšava le za šolanje na km etijskih 
šolah, po novem pa se bo priznavala 
posebna olajšava 500 dinarjev od 
odmerjenega davka za vsakega 
dijaka ki se redno šola na srednjih, 
višjih ali visokih šolah.

Kviza pod geslom „Kaj veš o prometnih predpisih** pod pokrovi
teljstvom občinske skupščine se je minulo soboto v Trebnjem ude
ležilo kar 10 ekip iz vse občine. Prvo mesto s ije  priborila druga 
ekipa iz osnovne šole Veliki Gaber. Na sliki: zmagovalci prejemajo 
priznanja. (Foto: Zdravko Kramar)

IZ KRAJA V KRAJ
ŠEN TR U PER T: 80 ŽENSK BI 

ŠIVALO -  Na obm očju  krajevne 
skupnosti je kar za celo tovarno že
na in deklet, ki bi si rade služile 
kruh v kakšnem  konfekcijskem  
o b ra tu , seveda če bi kaj takega v 
kraju naredila kakšna konfekcijska 
tovarna. Z aenkrat so bila vsa priza
devanja zaman. Marsikje pa tožijo 
zaradi pom anjkanja delovne sile.

M OKRONOG: LA R FA R JI V A R 
Č U JE JO  -  T uris tično  društvo je 
doslej že tri leta zapored namenilo 
večino izkupička svojih tradic ional
nih pustn ih  karnevalov za kakšen 
večji ob jek t, ki naj bi pripom ogel k 
razvoju turizm a v kraju. V kraju si 
m o čn o  želijo urejenega kopališča. 
Žal je d o tok  denarja prešibak. Bi 
larfarjem pri njihovih resnih prizade
vanjih kdo priskočil na p o m o č  s po 
sojilom?

P E T E R -  JE LŠEVEC: O B Č IN 
SKA CESTA? Vse kaže, da se bo to  
slej ko prej zgodilo. Šola na Jelševcu 
je stala 850 tisočakov; do nje je tre 
ba vsak drugi dan pripeljati hrano, 
avtobus pa je tudi že nehal voziti 
o troke  v m okronoško  šolo zaradi

slabe poti. V lepem vremenu še gre, 
sedanja rešitev pa je preveč negoto 
va, da bi lahko obveljala.

VELIKA LOKA: KRA JEVNI
PRAZNIK SE BLIŽA -  Topli dnevi 
se vrstijo, dvorano so uredili, želja, 
da bi potegnili asfalt skozi kraj, pa 
je vse od lani še vedno le na pol reše
na. Krajevna skupnost je poravnala 
pol prispevka, kot je bilo dogovorje
no , ostalo pa bodo dali, ko bodo vi
deli asfalt. Še vedno je čas, da cest
no podjetje pohiti z deli.

OVCE DELAJO ŠKODO -  Zad
nje čase je prečesalo ob č in o  6 do 7 
velikih tropov bosanskih ovac, ki se, 
ko t .kaže, vse raje pasejo po naših 
krajih. Kmetovalci se ne bi toliko 
razburjali, če bi bilo to  v običajn ih  
hladnih zimah, drugače pa je ob le
tošnjih toplih dnevih, ko  že vse 
raste. Zaenkrat ni druge m ožnosti, 
kot ta, da jih km etje odganjajo, k o t 
bi odgnali drugo sosedovo živinče, 
če bi se paslo na njihovi zemlji. O d
borniki pa so na zadnji seji menili, 
da bi jim  pri tem  lahko pomagali tu 
di m iličniki.

TEEBAIUSEE N0VUE
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Razprava

V nedeljo bomo vsi glasovali ZA bazen 
telovadnico in komunalno urejanje vasi
Na podeželju se ljudje zavedajo, da bodo dobili več, kot dali, zato so vsi za samoprispevek - Tudi v 
mestu so se vsi anketirani odločili ZA bazen in telovadnico, različna so le mnenja o tem, kako ve

lik naj bo bazen - V nedeljo, 31. marca, bomo torej vsi glasali ZA

Tudi v naši zadnji anketi so vsi vprašani odgovorili, da bodo v 
nedeljto, 31. marca, na referendumu za uvedbo krajevnega samopri
spevka glasovali ZA. Odgovori so bili enaki v mestu in na podeže
lju. Žal ne moremo objaviti vseh, ker jih je preveč. Nekatere pa 
smo morali spustiti tudi zato, ker se niso želeli fotografirati.

Plavanje za mlade in 
turiste

STANE JAJTIČ, predsednik 
občinske Zveze prijateljev mla
dine Kočevje in Turističnega 
društva Kočevje: „Pozdravljam 
razpis referenduma za uvedbo 
samoprispevka, saj bosta bazen 

'in telovadnica v korist mladine 
in turizma. Posebno me veseli, 
da bomo le začeli delati za mla
dino. Bazen in telovadnica bo
sta med vsem letom koristila 
mladini, poleti, ko bodo poči
tnice, pa tudi gostom oziroma 
turistom. Vendar nisem za to, 
da bi gradili preveč skromno, 
ampak v primernem standardu. 
Bazen in telovadnica bosta 
namreč vedno zasedena. Če bo 
vse skromno narejeno, se bo hi
tro kvarilo in bo potem veliko 
stroškov za vzdrževanie.

novno usposobitev za delo v 
razna zdravilišča. Vse bomo 
imeli doma, kar bo precej cenej
še.

Nekdo m ije rekel, da se boji, 
da bomo plačevali dvakrat, se 
pravi za gradnjo bazena in 
potem še „mastno“ vstopnino. 
Odgovoril sem mu, daje skup
nost zgradila tudi planiške ska
kalnice in da sedaj kljub temu 
plačujemo vstopnino za plani
ške prireditve. Sicer pa, če se 
greš kopat na Kolpo ali moije, 
te danes veliko stane, če bomo 
imeli bazen doma, pa bo kopa
nje kljub vstopnini precej cenej
še."

Kot predsednik Zveze prija
teljev mladine in Turističnega 
društva priporočam članom 
obeh teh organizacij, naj glasu
jejo ZA, sicer pa niti ne dvo
mim, da se niso že sami odloči
li, da bodo glasovali ZA samo
prispevek.

Tudi invalidi žele bazen

FRANJO KRANJC, Trata: 
„Glasoval bom ZA samopri
spevek, ker bosta bazen in telo
vadnica v korist vseh občanov, 
ne le mladine. Menim, da bi 
bazen lahko uporabljale za 
vadbo tudi razne reprezentance, 
se pravi, da bi lahko napredoval 
tudi športni turizem.

Posebno razveseljivo pa bo, 
ker nam ne bo treba pošiljati 
invalidov na rekreacijo in po-

JULKA HERING, Kočevje: 
„Sem ZA bazen, le bojim se, da 
bo premajhen, če bo meril 12 x 
18 m. Tolikšen bo zadostoval 
komaj za potrebe vseh šol. 
Kopljejo pa se radi tudi vsi, ki 
so že končali šolanje. Zato 
mora biti bazen večji. V Ko
čevju preradi naredimo vse 
polovičarsko, da lahko rečemo, 
da to in ono imamo.

Za samoprispevek in bazen 
bom glasovala tudi zato, ker se

Kopanje v Mahovniku
Tudi šport in razvedrilo sta potrebna ljudem

Po mnogih letih govorjenja kaže, 
da bo končno  le urejeno letno  re 
kreacijsko središče za Kočevje v 
R ožnem  studencu ozirom a pri Ma
hovniku. Mladina Mahovnika in 
odbor krajevne skupnosti bosta p o 
skrbela za postopno  urejanje Rinže. 
Najprej bodo poglobili in očistili 
dno Rinže, uredili bregove, parkirni 
prostor, igrala pa m orda tudi kabi
ne.

Zanimanje za ureditev tega dela 
Rinže, ki edino še ni preveč onesna
žen in je zato še primeren za kopa
nje, je veliko. Razen mladine in KS 
bo pomagalo tudi T uris tično  dru
štvo, m orda pa tudi občinska zveza 
za telesno kulturo . Razen kopališča 
je nam reč tu  predvidena tudi TRIM 
steza in nekateri drugi objekti, ki so 
po trebn i za rekreacijo občanov.

J. P.

OSILNICA: PRIJETNO 
ZA PRAZNIK

Dan žena so letos lepo proslavili 
tudi v Osilnici. Učenci osnovne šole 
K) pod vodstvom učiteljice Anice 
Stimec izvedli več k ratk ih  igric, reci
tacij in tudi peli so. N ato  so odrasli 
prikazali štiri enodejanke. Po p ro 
gramu je bila zabava za žene.

bodo v njem lahko kopali in 
zdravili invalidi. Zdaj jih zdrav
nik pošilja na zdravljenja v zdra
vilišča na njihove stroške, ki so 
za bolnika previsoki. Mnogi si 
takega zdravljenja ne morejo 
privoščiti. Sicer jaz nisem inva
lid, vendar je že tako, da človek' 
nikoli ne ve, kaj ga čaka.“

Vsi smo ZA

IVAN S lA R IČ ,  Stara cerkev: 
„Vsi občani smo ZA samoprispevek. 
Tako smo se dogovorili na nedav
nem sestanku, na katerem  se je tudi 
izkazalo, da so nekateri ljudje misli
li, da bo podeželje prispevalo za Ko
čevje. Potem  smo jim  pojasnili, da 
bo prav narobe in da bo m esto soli
darno prispevalo za podeželje, da 
bom o lahko uredili kom unalne za
deve, ki jih sicer še dolgo ne bi. 
sestanka se je udeležilo 150 ljudi, 
kar je rekord. Vsi so bili za sam opri
spevek. Le eden je predlagal, naj bi 
ne bilo oprostitev  za revnejše in naj 
bi samoprispevek plačevali vsi, ki 
imajo kakršenkoli dohodek. Vendar 
bom o verjetno morali razen tega sa
moprispevka d o d a tn o  prispevati še 
sami, če h očem o, da si bom o uredili 
vse, kar potrebujemo.*4

NACE V ID RIH , Kočevje: „Sem 
ZA samoprispevek, ker sem za vsak 
napredek. Po trebno  je, da delo in 
načrte  uskladim o tako, da bosta 
skladno napredovala m esto  in pode 
želje. Podeželje ne  sme več izumira
ti. Ne bi pa rad podpiral teženj po 
graditvi razkošnih stavb. Za take se 
bom o odločili takra t, ko bom o ime
li dovolj denarja; če ga je m alo, pa 
m oram o graditi skrom neje. Prepri
čan sem, da bi mi že imeli bazen in 
še kaj, če bi bili bolj pam etni in 
skrom ni, se pravi, če se ne bi prepi
rali, ali bo bazen odprt ali zaprt, ali 
bo olimpijskih m er ali drugačnih, ali 
bo ogrevan tako  ali drugače i t d . . . 
Tudi k o t član kolektiva HOTELA 
PUGLED sem za gradnjo bazena.4*

IVAN BRUDAR, Kočevje: „Ko 
sem slišal za predlog krajevne skup
nosti, naj bi s sam oprispevkom zgra
dili bazen in telovadnico, se m i je 
zdela ta  rešitev najbolj pam etna. Je 
nam reč v interesu o trok  in mladine. 
V  Kočevju je veliko o trok , ki ne 
znajo plavati in nimajo kje telova
diti. Z ato  bom  glasoval ZA sam opri
spevek. Zavedam se tud i, da samo 
letni bazen za Kočevje ne bi bil pri
meren, ker je tu  premalo sončnih 
dni v le tu .44

DA RJO POGORELC, učenec  iz 
Kočevja: „Kočevju sta po trebna  ba
zen in telovadnica. Za gradnjo baze
na sem slišal, za gradnjo telovadnice 
pa še ne. Plavati znam , naučil sem se 
na m orju v Selcah. V Rinži se ne 
kopljem . Včasih pa  sem se, ko sem 
bil na obisku pri stari m am i v Slo
venski vasi, kjer je Rinža bolj č is ta .44
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Čeprav bodo
denarja prisp'"-,
iz mesta, bodo
vieo denarja 
skupnosti na 
zaposleni v an*e \ujji 
že izvedli, tudi * f

Občanom  
v je l

,JVa vas se obračamo s 
tem kratkim pismom, da bi 
vam povedali, zakaj smo za 
predlog, da naj občinska 
skupščina razpiše referen
dum za uvedbo krajevnega 
samoprispevka.

Trdno smo se odločili, da 
bom o storili vse, kar je  v 
naši moči, da bi se naša ob 
čina hitreje vsestransko raz
vijala in se uvrstila m ed raz
vitejše občine v Sloveniji.
Vedeti pa moramo, da bomo 
to dosegli samo, če bo vsak 
po svojih močeh in sposob
nostih dal svoj prispevek.
Vedno manj smemo raču
nati na pom oč od  drugod.
Mi in naši potom ci bomo 
imeli to, kar si bomo sami 
ustvarili!

Le poglejmo prek meja 
naše občine in prepričali se 
bomo, da tudi drugod ureja
jo  komunalne in druge pro
bleme s samoprispevkom.
Trenutno smo ena izm ed  
redkih občin v Sloveniji, ki nifa, mlaainu, 
nima krajevnega samopri- gospodinje! Za t b
spevka. Tudi v najbolj razvi- lepši jutrišnji a ^  t  
tih občinah, na primer v bomo na refefe ^  ^  
Ljubljani, plačujejo samopri
spevek.

Vsi smo se lahko prepri
čali, kaj vse nam je  uspelo 
urediti z  denarjem iz samo
prispevkov, ki smo jih že 
imeli. V Kočevju smo zgra
dili sodobno osnovno šolo, 
ki jo  obiskujejo tudi otroci s 
podeželja. Z  drugim samo
prispevkom smo dosegli, da 
bom o kmalu dobili sodobno 
cesto do Broda. Vse večje 
vasi v občini imajo asfaltno 
cesto skozi naselje. Veliko 
pa je  bilo opravljenih tudi , -
drugih komunalnih del. Lah- Šercer, Pr̂  prog0 
ko trdimo, da je  bil vsak di- ZZB-^u  .
nar, ki smo ga občani plačali 
iz svojega žepa, pametno
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Ustanovljeno je društvo invalid1
»Tudi invalide je treba upoštevati. Zdaj te v službi zam etu jc i® '.^  
norca. Prideš domov, se pa še doma skregaš!« je poudaril^ 1 v 

lidov na občnem zboru - Predsedni je Opačič

Pred kratkim so v Kočevju ustanovili Društvo invalidov, za pred
sednika pa je bil izvoljen Mile Opačič. V občini Kočevje so doslej 
evidentirali 230 ainvalidov, od katerih se jih je 107 že včlanilo v 
društvo, ustanovnega občnega zbora pa se jih je udeležilo 69.

Glavne naloge novega draštva so: preprečevanje nesreč, skrb za 
zdravje invalidov in njihovo usposabljanje za novo delo, skrb za 
zaposlovanje invalidov na primernem delovnem mestu, pravna po
moč članom, skrb za primerna stanovanja, organizacija kulturnega, 
družabnega in športnega udejstvovanja članov ter skrb za njihovo 
rekreacijo in drugo.

b odo

legacijah in b°
bodo dosegli le,
organizirano.

Skratka: invalidi hočejo  imeti 
enake pravice in dolžnosti, k o t osta
li občani. To bod o  dosegli, če bodo 
prim erno organizirani. Danes nam 
reč .še marsikje, posebno v delovnih 
organizacijah, zapostavljajo invalide, 
se jih branijo zaposliti, ukinjajo nji
hova delovne m esta, ozirom a se jih 
zele čim prej znebiti.

Posebna skrb invalidov bo tudi, 
da bodo  v podjetjih  uvedeni ‘taki 
tehnično-varnostni ukrepi, , da bo

čim manj nesreč pri delu in s tem  
tudi invalidov. To pa je pom em bna 
naloga vse družbe. Žal pa je  pogosto 
tako, da zdravi invalida ne razum e
jo.

začeto  razp f
tehdo obeh ko"f;

da bi mo«l>

FSa&JSjte EL

čne organi*3

DOLENJSKI LIST

L. novim samoprispevkom bomo uredili mnoge komunalne zadeve na podeželju, mesto pa bo dobilo 
bazen in telovadnico. Sedanja telovadnica v domu telesne kulture je zasedena od jutra do noči. (Foto: 
F. Brus)

Stran uredil: J02E PRIMC

Mile Opačič, prvi predsednik 
novega društva invalidov: 
„Doslej smo v polovici občine 
organizirali odbore invalidov.“

Invalidi so v razpravi opozorili, da
* zaradi nerazumevanja družbe za nji

hove težave postajajo mnogi invalidi 
brezbrižni, se vdajajo pijači, se p re 
pirajo dom a v družini (ker jim  gre v 
službi kaj narobe). Zaradi vsega tega 
trpe ljudje-invalidi, njihove družine 
in vsa skupnost ima zato izgubo.

Tudi nagrajevanje invalidov je ze
lo slabo urejeno. „Dogaja se, da ima

4 tisti, ki je prišel včeraj v podjetje,
* dvakrat večjo p lačo  ko t tisti, ki je 

že 20 let pri podjetju ,44 je  opozoril 
eden izmed invalidov.

Invalidi so na ustanovni skupščini 
pravilno ugotovili, da bo imela druž
ba več smisla za reSevanje njihovih

Ivan G o i*  Ko j  
je pnz»del

r .0 ^ >
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Danes in v nedeljo bomo volili
1
Hkrati bomo glasovali še za samoprispevek - Kako in kje bomo volili?

Danes, 28. marca, bodo volili vsi zaposleni v svojih delovnih 
kolektivih (podjetjih in ustanovah) člane delegacij za zbor združe
nega dela občinske skupščine. Razen tega bodo danes volili še 
zasebni obrtniki iz vse občine na istem volišču, in sicer v gostilni 
Štimec na Roški cesti v Kočevju.

V nedeljo, 31. marca, volijo 
vsi volilci (tudi zaposleni, ki so 
volili že v četrtek) na voliščih, 
ki jim bodo sporočena. Ta voli
šča bodo v večini primerov 
tam, kjer so bila pri prejšnjih 
volitvah.

Vsak volilec bo v nedeljo gla
soval trikrat, in sicer za delega
cijo za zbor krajevnih skupno
sti, za delegacijo za družbeno
politični zbor občinske skup-
/■   N

ZAMUDE 
ZARADI CESTE

- Zaradi posodabljanja ceste 
Kočevje-Brod na JColpi prihaja v 
Kolpski dolini do raznih zaple- 
tljajev. Obvoz preko Stružnice ni 
najbolj primeren za avtomobile, 
zato so se delegati iz Kolpske 
doline pripeljali na nedavno kan
didacijsko konferenco SZDL kar 
z vozom. Znani aktivist Matija 
Letig, ki se je tudi tako p r ip e l j i ,  
je povedal, da tudi pošta zdaj 
potrebuje 5 do 6 dni, da pride 
do te doline. Računajo, da bo 
bolje, ko bo za promet spet od
prt Čolnarski klanec in ko bo 
dokončano posodabljanje ceste 
do Kočevja. >• .

ščine (25 članov) in 
krajevni samoprispevek.

še za

Kmetje, stari 15 let in več, 
pa bodo glasovali ta dan (v 
nedeljo, 31. marca) na nekate
rih voliščih še za delegacijo 
kmetov, ki bo imela eno dele
gatsko mesto v občinski skup- 
šemi. j  p

Odprli prenovljeno dvorano
V Starem Logu lepo proslavili dan žena in sloven

ski kulturni praznik - Organizatorke žene

Dan žena so v kočevski občini 
svečano proslavili v delovnih skup
nostih, krajevnih skupnostih in celo 
v nekaterih hišnih svetih, pa tudi 
drugod.

Zelo svečano so ga proslavili v 
Starem Logu pri Kočevju, kjer so 
hkrati odprli prenovljeno dvorano 
krajevne skupnosti. Hkrati so, če
prav malo pozno, praznovali še Pre
šernov dan. Na prireditvi so nastopi
li z recitacijami, petjem in branjem 
odlomkov cicibani, pionirji, mladin
ci, mladinke in žene. Pionir in-pio
nirka sta bila oblečena celo v na
rodno nošo. Vsaka žena, ki je prišla 
na proslavo, je dobila nageljček. Po 
proslavi pa je bila še zabava.

Udeleženci proslave so povedali, 
da so se najbolj potrudile z organiza
cijo proslave Marta Troha, Slavka 
Pršle in Kristina Robida. Te žene so 
dokazale, da lahko tudi kraj, ki 
nima šole, kulturno živi in dela. 
Take prireditve pa prispevajo tudi k

ry>f  m >/
U

m nrpr
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Za proslavo dneva žena so v Starem Logu prenovljeno dvorano lepo 
okrasili z zelenjem in zastavicami. Na sliki: pevski zbor, k ije na 
proslavi zapel več pesmi. (Foto: J. Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
DVA V AMZS -  Na skupščini 

Avto-moto zveze Slovenije v Lju
bljani 16. marca je bil izvoljen pred
sednik AMD Kočevje Stanc Levstek 
v nadzorni organ AMZ Slovenije, 
Janko Trost pa v izvršni odbor. To 
je veliko priznanje za delo in pravi
lno vodenje društva v korist članov 
ter uspešno izpopolnjevanje za naro
dno obrambo.

VEC ČLANOV -  Članstvo dru
štva za varstvo in vzgojo ptic je po 
uspešni letošnji razstavi hitro nara- 
stlo. Sedaj šteje društvo že preko 60 
članov. Razveseljivo j e ,  da je med 
njimi veliko mladih. Sploh pa je pri
?tičarjih tako, da je za ta hobi obi- 

ajno navdušena kar vsa družina in 
da gre ljubezen do ptic iz roda v 
rod. To se je opazilo tudi pri pripra
vah za letošnjo razstavo, ko so 
pomagale kar cele družine.

VRTIČKARJI DELAJO -  Po 
občnem zboru Sadjarsko-vtnarskega 
društva v Kočevju delo ni zaživelo, 
kot bi moralo. O tem se bodo člani 
pogovorili na sestanku v začetku 
aprila. Takrat bo tudi predavanje 
„Pomlad in naš vrt“ . Predaval bo 
znani strokovnjak Jože Kregar. Po 
predavanju bo sestanek odbora. 
Dogovorili se bodo za delo letos. 
Jože Kfegar bo ostal v Kočevju še

en dan in dajal članom pojasnila o 
pomladanskih delih na vrtovih.

HULIGANI -  V nedeljo ob 3. uri 
zjutraj je prihrumela druščina mla
dih razgrajačev pred samski blok. 
Pripeljali so se z avtomobili vsi vi
njeni. Tam so razgrajali in razbijali 
steklenice vse do pol petih zjutraj, 
ko se je pričelo daniti. Najbolj divja
ško je bilo dekle, ki je bila „sama 
med volkovi". Vsi protesti stanoval
cev niso zalegli. Dobro je, da so 
fantje in dekle znani. Kaj so delali 
čuvarji reda?

— Začela se je pomlad in 
gradbena sezona, zdaj boste pa 
služili pri Komunali z izdelavo 
zidakov!

— Kje pa! Zdaj bomo začeli 
šele popravljati stroj, ki jih iz
deluje.

KOČEVSKE - NOVICE

ooljšemu medsebojnemu spoznava
nju občanov, razumevanju in 
strpnosti.

Nič več ponoči
Nekatere delavke v TEKSTI- 

LANI smo vprašali, kaj jih naj
bolj teži. Odgovorile so:

f ** * -t:* XJ
Y

MARIJA MUHVlC: „Nočno 
delo ni več za nas, ki nismo več 
tako mlade, da bi lahko vse 
zdržale. Ženske smo namreč 
obremenjene z delom doma in še 
v službi."

VERA HENIGMAN: „Težita 
me premajhen osebni dohodek 
in nočno delo. Komaj se osebni 
dohodki zboljšajo, že gredo tudi 
cene gor. Drugače nam je pa kar 
lepo.“

MARIJA KUŽNIK: „Vsak bi 
pač rad tisto, česar nima. Vedno 
pa vsakemu kaj manjka, vsak 
ima ž«;lje, vsakega kaj teži. Jaz bi 
najraje videla, da bi čimprej uki
nili nočno delo.“

V TEKSTI LANI so nam pove
dali, da bodo že letos začeli 
postopoma ukinjati nočno delo 
za ženske in bo popolnoma 
odpravljeno predvidoma šele leta 
1976. Ukinitev nočnega dela 
zahteva nove investicije, se pravi 
nove stroške, ki pa jih bo podje
tje postopno le zmoglo.

KAM PO ŠOLI?

Učencem 7. in 8. razredov osnov
ne šole Kočevje popoldne po pouku 
že tri mesece predvajajo filme o po
klicih. Tako spoznavajo učenci zani
mivosti in odgovornosti raznih po
klicev. Hkrati jim filmi pomagajo pri 
izbiri poklica.

V. L

HUD VETER

V torek, 19. marca, je 
pihal v Kočevju zelo močan veter, 
vendar ni znano, da bi naredil večjo 
škodo. Valovi na Rinži so bili precej 
veliki. Veter je celo odnašal vodo z 
Kinžc, da je padala kot dež na pešce 
na mostu in drugod. Mamice so 
spremljale manjše otroke v šolo in 
domov, saj bi jih sicer lahko veter 
vrgel ob tla. Lažji otroci so se kljub 
težkim šolskim torbam d;žali za 
roke, da jih ne bi veter prevrnil.

Pred zadnjim dejanjem
Danes in v nedeljo volimo naše delegate

Danes se je že dvignil zastor ob začetku zadnjega dejanja volilnih 
opravil, dejanja, katerega priprave so zadnje mesece pomenile osno
vo široke politične akcije vseh organiziranih socialističnih sil, pred
vsem organizacij in aktivistov SZDL in sindikata. Delegatski sistem, 
ki ga z volitvami uvajamo v življenje, je skupaj z našo novo ustavo 
velik skok v razvijanju naše družbe, v krepitvi našega samoupravne
ga socialističnega sistema.

Predvolilni postopki v občini 
Ribnica so bili pravočasno opravlje
ni. SZDL in sindikat sta opravila ve
liko delo. Kandidacijske konference 
v krajevnih skupnostih in organizaci
jah združenega dela so bile v redu 
izvedene. Zaključek kandidacijskih 
postopkov je bil druga seja občinske 
kandidacijske konference 15. marca, 
na kateri je bila potrjena lista kandi
datov za občinski družbenopolitični 
zbor, prvič pa so prišla v javnost 
tudi imena kandidatov za nekatere 
vodilne funkcije v bodoči občinski 
skupščini.

Zanimiv je podatek, da bo v bo 
doči občinski skupščini Ribnica 
preko delegacij in konferenc delega
cij delovalo okrog 700 delegatov. V 
novem skupščinskem sistemu bo 
torej dana možnost soodločanja v 
skupščini neprimerno večjemu 
številu občanov kot doslej (52 
odbornikov!). Po drugi strani pa te 
ugotovitve sprožajo nova razmišlja
nja, da bo namreč potrebno veliko 
naporov, da bodo delegacije res zaži
vele, da se bodo vsi delegati dejan
sko pričeli obnašati kot delegati. 
Treba bo torej nujno poskrbeti za 
ustrezno usposobitev članov delega
cij.

Kakšna bo ribniška skupščina? 
Družbenopolitični zbor bo štel 23 
delegatov, predstavnikov družbeno
političnih organizacij. Lista za ta 
zbor je zaprta, vsi volilci v občini pa 
bodo v nedeljo, 31. marca, glasovali 
o celotni listi s tem, da bodo obkro
žili na glasovnici besedi „glasujem 
za“ a l i ,.glasujem pro ti“ .

Zbor združenega dela bo v skup
ščini štel 30 delegatskih mest. Voj
ska ima eno delegatsko mesto, dr
žavni organi eno (delegacija 10 
članov), zdravstvo dve delegatski 
mesti (8-članska delegacija), šoli 
Sodražica in Loški potok imata 
skupno delegatsko mesto, vendar tu 
ne volijo, ker je povsod zaposlenih 
manj kot 30 ljudi, Inles-TOZD 
Ribnica ima 3 delegatska mesta 
(30-članska delegacija), Inles Sodra
žica eno mesto (delegacija 10 čla

nov), enako Inles Loški potok, KZ 
Ribnica in kmetje kooperanti imajo 
skupno 17-člansko delegacijo in pet 
delegatskih mest, TGP Jelka, Donit, 
ITPP, Evrotrans, Sukno Jurjeviča 
imajo po eno delegatsko mesto (de
legacije po 10 članov), gozdarstvo s 
kmeti kooperanti ima dve delegatski 
mesti, Riko in Žičnica imata skupaj 
dve delegatski mesti, Krim in BPT 
skupno delegatsko mesto in vsak 
svojo delegacijo, dve delegatski me
sti sta za manjše delovne skupnosti, 
kjer volitev niti ne opravljajo. 
Lastno delegacijo 15 članov in eno

mesto v zboru združenega dela 
imajo tudi obrtniki. Volitve vseh teh 
delegacij bodo 28. marca, razen 
kmetijske delegacije, ki bo voljena 
31. marca.

V nedeljo bodo tudi volitve dele
gacij krajevnih skupnosti. Tudi zbor 
KS bo štel 30 delegatskih mest, med 
krajevne skupnosti pa bodo razdelje
ni takole (v oklepaju navajamo šte
vilčnost delegacije): KS Ribnica 6 
deJegatskih mest (50), Sodražica 5 
(30), Loški potok 4 (35), Dolenja 
vas 4 (30), Slemena 2 (15), Sušje 2 
(16), Gora a (7), Velike Poljane 1 
(8), KS Dolenji Lazi, Jurjeviča, Bu
kovica in Goriča vas po eno delegat
sko mesto (10-članske delegacije), 
KS Nemška vas in Otavice bosta 
imeli 5-članski delegaciji, skupaj pa 
eno mesto v zboru.

Delegacijo KS volijo vsi volilci z 
območja krajevne skupnosti v nede
ljo, in sicer tako, da izmed predlaga
nih kandidatov glasujejo za toliko 
delegatov, kolikor delegatov bo štela 
delegacija. Nekatere kandidatne liste 
imajo le toliko kandidatov, kolikor 
mora biti izvoljenih članov delegaci
je, to pa zato, ker niso vsi predlagani 
sprejeli kandidatur.

-vec

ČREPINJE IZ L0NČARIJE
V NEDELJO VOLITVE -  Name

sto več manjših tokrat le eno večjo 
„črepinjo*1, posvečeno volitvam, ko 
bomo v nedeljo glasovali o delegaci
jah krajevnih skupnosti, o kandida
tih za občinski družbenopolitični 
zbor, svojo delegacijo pa bodo volili 
tudi kmetje.

Krajevna skupnost Dolenja vas je 
imenovala volilno komisijo, katere 
predsednik je Tone Hren ml. iz 
Dolenje vasi, člana Stane Merhar iz 
Prigorice in Anton Krulič iz Grča
ric, njihovi namestniki pa France 
Trdan iz Dolenje vasi, France Petek 
iz Lipovca in Vinko Rus iz Rakitni
ce. Volilna komisija je že imenovala 
volilne odbore za vsa volišča v kra
jevni skupnosti, in sicer v Grčaricah, 
Rakitnici, Blatih, Dolenji vasi, 
Prigorici in Lipovcu.

Na kandidacijskih konferencah v 
začetku marca so se dogovorili,. da 
bo delegacija krajevne skupnosti Do
lenja vas štela 30 članov, delegacija 
pa bo imela v zboru krajevnih skup
nosti v občinski skupščini štiri dele
gatska mesta. Kandidacijske konfe
rence-so v krajevni skupnosti potrdi
le listo 38 kandidatov (voli se 30 
članov), in sicer so: iz Dolenje vasi 
Tone Bojc ml., Pavel Dejak, Polde 
Dejak ml., Albina Grivec, Jakob 
Henigman, Nežka Heningman, Stane 
Kromar, Tone Kromar, France

Mihelič, Ludvik Pahulje, Jože Pogo
relc sr., Srečko Vrbinc; iz Prigorice 
Mirko Kaplan, Karel Klun, Alojz 
Levstik, France Merhar, Jože Mer
har ml., Alojz Pahulje, Vinko Pogo
relc, France Trdan ml., Rudolf 
Trdan in France Zobec; iz Rakitnice 
Vinko Henigman, France Hočevar, 
Marija Hočevar, Ivan Kromar, Mari
ca Lovšin in Francka Merhar; iz 
Grčaric Norbert Černe, Ivan Mohar, 
Ivan Oberstar, Jože Perušek st., 
Stane Poje st., Mirko Rovan in 
Majda Šega; iz Lipovca Janez Petek 
ml., iz Kota Karel Merhar in Polde 
Zobec iz Blat. Iz vsakega kraja je 
več kandidatov, kot naj bi se jih 
izvolilo. Krajevna skupnost in 
družbenopolitične organizacije 
predlagajo, naj bi v 30-članski dele
gaciji imela Dolenja vas 10 delega
tov, Prigorica 8, Rakitnica 5, Grčari
ce 5, Lipovec enega in Blata -  Kot 
enega.

-vec

FRANC ČAMPA

Danes je premalo tovarištva
Preveč gledamo vse skozi di nar • Zakaj se delav

ci izogibajo raznih odgovornih dolžnosti?

Marija Čaval, ki dela v oknar- 
ni INLES v Ribnici je tudi dele
gatka republiškega kongresa 
ZK. O bližnjem kongresu je 
dejala:

„Kongres je v času, ko sta sprejeti 
novi ustavi in občinski statut, torej 
v izredno pomembnem obdobiu. Mi, 
delavci, pričakujemo, da nam d o  po
magal izbojevati samoupravne pravi
ce, ki so povsod lepo zapisane, težje 
pa delavci pridemo do njih.

„Delavci oziroma neposredni pro
izvajalci se težko vključujemo v no
vosti na področju samoupravljanja, 
v delegatski sistem. Ce so sestanki 
med rednim delovnim časom, trpi 
delo. Odsotnost na sestankih tudi ni 
plačana, zato se delavci izogibajo 
takih dolžnosti. Razen tega so v • 
minulem obdobju dobile preveliko 
moč sile, ki so bile nasprotne samo
upravljanju, ki so delavcem jemale 
samoupravne pravice. Nam, delav
cem, bo treba krepko pomagati, da 
bo delavsko samoupravljanje zažive
lo.

Delovne organizacije bodo morale 
bolj skrbeti za izobraževanje vseh 
članov kolektiva, posebno mladine 
in komunistov. Ni dovolj zapisati v 
raznih aktih samoupravne pravice in 
jih prebrati delavcem, delavce je 
treba izobraziti, jim pomagati, da 
bodo sposobni samoupravljati. Ni
koli ne bi smeli reči, da za izobra
ževanje delavcev ni denarja.“

O tovarištvu in solidarnosti pa je 
menila:

„Resolucija res m očno poudarja 
tovarištvo in solidarnost. Zal je da
nes premalo tovarištva. Vsak gleda 
le na zaslužek, denar in da sosed ne 
bi zaslužil več kot on. Ce danes re
čem o, da bomo v soboto in nedeljo 
delali zato, da bomo pomagali ti

stim, ki jih je zadela nesreča, je veli
ko negodovanja. Vsi se premalo 
zavedamo, da bo morda jutri potre
bna pomoč nam oziroma smo sre
čni, če nesreča ni prizadela nas.“

Po vojni pa smo vsi ob nedeljah 
delali udarniško. Na udarniškem 
delu sploh nismo zamujali. Brez pla
čila smo delali za družbo, se pravi za 
nas.

Našega dela, samoupravljanja, 
življenje ne bi smeli gledati skozi 
dinar. Več zavesti, topline, tovari
štva, človečnosti, bi moralo biti! Ce 
mi nismo dosegli, da bi bolje zažive
la solidarnost in sartioupravijanje, bo 
morda mladina."

J. PRIMC

V nedeljo, 17. marca, so pokopali 
na pokopališču na Gori v ribniški 
občini Franca Čampa iz Kračalov. 
Pokojni Čampa je umrl nenadno, 
star komaj 44 let! Zapušča ženo in 
otroka. V službi je bil pri KZ Ribni
ca kot prodajalec v trgovini na Gori. 
Med ljudmi je bil zelo priljubljen. 
Bil je znan družbeni delavec. Dru
žbene organizacije in krajevna skup
nost na Gori ga bodo zelo pogrešale. 
Se posebna vrzel pa je z njegovim 
nenadnim odhodom nastala v gasil
skem društvu Gora, kjer je dolga 
leta opravljal odgovorne dolžnosti. 
Zato je pokojnika spremilo na za 
dnji poti tudi veliko gasilcev iz bli
žnje in daljne okolice ter mu s pra
pori izkazalo zadnji pozdrav.

-r

PRESTAVLJENO
PREDAVANJE

Tavčarjevo predavanje „V peklu 
Sahare", napovedano za 22. marec, 
je odpadlo, ker je bila dvorana TVD 
Partizan zasedena zp prireditev ob 
občinskem prazniku. Predavanje, 
spremljano z barvnimi posnetki 
znamenitih pokrajin, bo jutri, 29. 
marca, ob 19. uri v dvorani TVD.

Ortneški poročevalec
TELEFONI Kar 16 vasi in za

selkov na Slemenih se lahko danes 
postavi s skupno 35 telefoni. Tako 
so povezani s celim svetom. Želite 
morda govoriti z ljudmi z Gregorja, 
Andola, Rigla, s Praprošč, z Marši- 
čev, Krnč, Zadnikov, Crnca ali Bri- 
novščice, lahko tudi z Grebenja, 
Grabna, Hudega konca pa tudKSino- 
vice? To je lahko, saj so vsa Sleme
na eno telefonsko omrežje. Na Veli
kih Poljanah jim je pošta bliže kot 
Gregorcem, zato bi jim bilo lažje na
peljali telefon. Zbudite sc, Poljanci, 
opogumite se! S telefonom se vam 
bo vse približalo: svojci, trgovina, 
bolnica, zdravnik, živinozdravnik, 
ves svet!

LOVSKI MUZEJ V ORTNEKU 
-  Bral sem o risih in onem nesre
čnem, ki je prvi smrt storil v naših 
gozdovih in bo sedaj nagačen krasil 
lovski muzej v Bistri. Na ribniško- 
kočevsko lovsko območje rad zaha
ja na lov tudi naš Tito, saj je tam 
obilo razne divjadi. Zato sem bistri
škemu muzeju nevoščljiv, da se po
stavlja z našimi trofejami, ko bi lah
ko sami imeli lep lovski muzej. Or
tneški grad v samem Ortneku, ki bi 
bil za to primeren, pa sameva in pro
pada. V programu občinskih del za 
letos so lepe vsote za popravilo raz
valin na starem gradu, a bi morda od 
tega nekaj namenili za ohranitev 
gradu v Ortneku in ga usposobili z 
njegovo lepo okolico za kaj 'gospo

darnega. Razvalin imamo že tako 
preveč.

SLAB SPREJEM -  Na višavah ob 
starem ortneškem gradu bi lahko 
postavili televizijski pretvornik, ki bi 
izboljšal sprejem slike in glasu vsem 
naročnikom na obm očju treh dolin. 
Tako vsaj mislimo mi, laiki. Posebno 
Ortnečani o tem razmišljamo, ko sc 
oziramo proti staremu gradu. Ce bi 
sc Ortneški dolini izboljšal sprejem, 
bi še več ljudi kupilo televizorje.

občan
vprašuj«

medved 

odgovor j®

-  In kaj ste Ribničanje odgo* 
vorili na republiške predloge 
možnih kandidatov za razn* 
vodstva republiških organov  ̂
organizacij?

-  Isto smo jim svetovali, ko* 
oni nam: na liste več žensk» 
mladine in neposrednih proiz
vajalcev.

Marija Čaval: „Za izobraževanje 
delavcev ne sme zmanjkati de
narja.“ (Foto: J. Primc)

REŠETO



Trideset volišč čaka na obisk

Protestiramo proti željam tujcev po našem ozemlju, so dejali zbrani delavci v , Beltu“ (Foto: B. P.)

Priprav konec - sedaj volimo
dovolj dobrih kandidatov za zbor združenega dela tudi brez vodilnih v 

TOZD in OZD - Danes samo zaposleni, nedeljo pa vsi na voliščih

Veliko je bilo dela s pripravami na volitve, vendar so sedaj vsi 
zadovoljni. Priprave so končane, mnenje vseh pa je enako: bile so 
uspešne. Kandidati za delegate zares „vemo“ predstavljajo svoje 
sredine. In še nečesa se v občini vesele: bojazen, ki s ojo  izrekali 
nekateri, češ da ne bo mogoče dobiti dovolj kandidatov za delega
te, ker vodilni iz TOZD in OZD ne smejo kandidirati v zbor združe
nega dela, seje pokazala za napačno.

Danes bodo v črnomaljski občini 
Uposleni volili v občinski zbor 
združenega dela. Med 317 kandidati 
bodo izvolili 142 članov delegacij.

ŠTART OPEKARNE
Opekarna v Kanižarici, ki posluje 

dtupaj z rudnikom v istem kraju, je 
imela lani 3,6 milijona dinarjev celo
tne realizacije. Ta 40-članski kolek
tiv 'pa naj bi letos ustvaril za sedem 
do osem milijonov celotnega dohod
ka- Tak skok si obeta predvsem za
radi pričetka obratovanja nove beto
narne s pisto in novega obrata sepa
racije dolomita in apnenca. Betonar
na naj bi pričela obratovati v zače
tku aprila, vsako leto pa naj bi v njej 
naredili 550.000 betonskih obliko- 
vancev, v separaciji, ki bo pričela 
obratovti sredi aprila letos, pa naj bi 
vsako leto pridobili okrog 20.000 
Običnih  metrov sejanega kamna.

ki bodo v tem zboru zastopali inte
rese zaposlenih v TOZD in OZD, 
obrtnikov, kmetov, prosvetnih de
lavcev, zdravstvenih delavcev, držav
nih organov ter družbenih organiza
cij in društev. Kandidatov je torej 
več, kot pa bodo izvolili delegatov. 
Več kandidatov, kot pa bodo izvoli
li delegatov, je vpisanih v petih od
prtih kandidatnih listah, na katerih 
bodo lahko volilci izbirali med kan
didati za zbor združenega dela, ki 
bo štel 33 delegatskih mest.

Približno na 160 zaposlenih v ob
čini bodo izvolili po enega delegata. 
Odločanje za delegate bo zaposle
nim lažje, kot je bila prejšnja volitev 
odbornika. Delegati bodo imeli 
mnogo več stikov s svojimi volilci in 
ti bodo tako preko delegatov zares 
lahko sodelovali pri vseh odločitvah, 
še posebno, ker bodo delegacije se
stavljali delegati, ki se bodo spoznali 
na vsa področja življenja.

V nedeljo, 31. marca, pa bodo 
občani na voliščih po krajevnih 
skupnostih volili svoje delegate v 
družbenopolitični zbor in zbor kra
jevnih skupnosti.

Tudi sestav kandidatov, od kate
rih bo večina izvoljena za delegate, 
je v občini ugoden. Prizadevanja, da 
bi bilo med delegati kar največ mla
dih, žensk in neposrednih proizvajal
cev, so bila uspešna. Tega, da direk
torji in drugi vodilni v TOZD in 
OZD niso smeli kandidirati v zbor 
združenega dela, pa se vesele v kra
jevnih skupnostih. Vodilni bodo 
morali z delom v njih dokazati svojo 
vrednost, saj jih bodo lahko občani 
krajevnih skupnosti potem kandidi
rali za delegate posameznih zborov.

B. PODOBNIK

Poživitev ZK v občini
živahna predkongresna aktivnost komunistov - 
še nekaj pomanjkljivosti - Slab delavski nadzor

Osnovne organizacije ZK v 
Tozd  in OZD bo treba okrepi
ti, delovati pa bodo morali pri- 
&ti tudi sveti ZK v TOZD in 
OZD in krajevnih skupnostih.

so osnovne organizacije ZK 
Ponekod prešibke, najbolj po
su je  dejstvo, da so se morali 
Pri konstituiranju OZD pone
kod vmešavati tudi komunisti, 

niso bili tu zaposleni. Tako 
s° med drugim poudarili na 
*adnji seji črnomaljske občin- 
* e  konference ZKS.

. Na seji so ocenili delovanje komu
nistov v občini pred kongresom sio
n s k i h  komunistov, ki bo v začet- 

aprila v Ljubljani. Ugotovili so, 
r® Je ZK v občini opravila dobro vc- 
£>no zadanih si nalog, da pa pone
kod delo vseeno šc šepa, kljub temu 
j*a doživlja organizacija ZKS v obči- 
j*1 sedaj v predkongresnem obdobju 
Pravo renesanso. Njen vpliv je nam- 
ec močno čutiti tudi tam, kjer so

bili komunisti doslej na ,,robu“ do
gajanj. 1

Delegati občinske konference 
ZKS pa niso bili zadovoljni z delom 
ZK na naslednjih področjih:

Menili so, da poteka uresničeva
nje vsebine nove ustave v TOZD, 
OZD in krajevnih skupnostih prepo
časi. Prav tako niso bili zadovoljni z 
delovanjem odborov delavskega nad
zora. Ti odbori so sicer izvoljeni, 
imajo tudi pravilnike o delovanju,' 
delujejo pa ne. Komunisti bodo m o
rali pomagati „na noge“ članom de
lavskih kontrol. Razen tega so na se
ji menili, da bo potrebno izboljšati 
idejnopolitično izobraževanje ko
munistov, njihovo delovanje v SZDL 
ter sprejemati več novih članov v 
vrste ZK.

Člani občinske konference ZKS 
so soglašali s pripombami, ki so jih 
prispevali udeleženci razprav o pred
kongresni resoluciji. Med drugim 
tudi to, da je treba cene nujnim živ
ljenjskim potrebščinam brzdati, 
cene luksuznemu blagu pa naj sc 
formirajo na trgu.

ČRNOMALJSKI DROBIR
M p a r t i z a n s k i m  m a m a m  -
f*e ,tna organizacija ZB s« je tudi le-
°s spomnila partizanskih mamic, ki
°  med vojno izgubile enega ali več
*n°v v partizanih. Dvajset takih

■nam so ‘pred dnevi obdarili, darila
pa so prispevale delovne organizaci
je.

START -  Kurirčkovo pošto bo- 
0 pionirji-kurirji iz Črnomlja od- 

, esh 2. aprila ob 10. uri. Dva dni 
odo pošto prenašali po občini, 4. 
Pnia pa j0 bodo v Podzemlju izro- 

^ijj^vojim vrstnikom iz metliške ob-

CVETJA BO VELIKO -  V mestu 
saff£tOS Protla*' Ml°  veliko rož in 
ni Z njimi so bili najbolje založe

ni. Pričakujejo, da bo letos zato vse 
mesto v cvetju. Tudi krajevna skup
nost je posadila nekaj novega okras
nega grmičevja.

KAKO DO NJIV? -  Delavci Ce
stnega podjetja so pričeli urejevati 
okolje lani zgrajene ceste Crnomelj- 
Kanižarica. Prebivalci Tribuč pa me
nijo, da bi morali urediti tudi okolje 
nove ceste proti Adlešičem, saj sedaj 
zaradi nasipov zemlje ponekod ne 
morejo do svojih njiv.

PRIPRAVE -  Kulturniki že pri
pravljajo program, ki ga bodopoka- 

e občil 
iski pr 
im boe

oddolžili za gostovanje ob Črnomalj-

žali prebivalcem pobratene

r

F
-

Dui
pobratene oočine 

Resa za njihov občinski pra- 
5. maj. Tako sc jim bodo

v l-monmi samopostrežni trgovi- skem občinskem prazniku.

J spel poskus
Že nekaj let tarnamo nad 

preslabo obiskanimi zbori 
volilcev. Najrazličnejše 
vzroke navajamo, vzroke, ki 
vplivajo na čedalje manjši 
obisk zborov občanov ali 
volilcev. Od tega, da so po
stali prebivalci nepolitični, 
da jim je vseeno, kaj se ok
rog njih godi, do tega, da so 
taki zbori nepotrebni. Naj
brž pa smo se premalokrat 
vprašali, zakaj je tako. Pre
malo smo tudi mislili, kaj 
moramo narediti, da se bo 
stanje izboljšalo.

Prav zato je odločitev 
nekaterih krajevnih skupno
sti v črnomaljski občini ne
kaj novega. Zbore volilcev so 
občanom „približali,‘. Nič 
več niso le v kraju, kjer ima 
krajevna skupnost svoj se
dež, pač pa so v vseh večjih 
vaseh. Nedavni zbori, na ka
terih so občani govorili o 
volitvah ter o marsičem dru
gem, so pokazali, kako upra
vičena je bila taka odločitev. 
Na Vinici se je prej običajno 
udeleževalo zborov okrog 50 
do 60 prebivalcev, sedaj, ko 
so bili v tej krajevni skupno
sti kar trije zbori, vsak v 
drugem kraju, pa se jih je 
udeležilo okrog 160 obča
nov. To pa je udeležba, s 
katero teoretično sicer še ne 
morejo biti zadovoljni, glede 
na preteklost pa je to že do 
sežek.

Pokazalo se je namreč, da 
trditve, da je ljudem vseeno, 
kaj se okrog njih dogaja, ne 
drže. Pa še kako zanima 
prebivalce življenje v njiho 
vem kraju ter vse, kar je z 
razvojem njihove vasi v zve
z if Seveda pa se ljudje raje 
pogovarjajo o načrtih svoje
ga kraja, kot pa poslušajo 
pripovedi o težavah, načrtih 
in življenju občanov iz dru
gega kraja. In če so sestanki 
blizu doma, so tudi bolje 
obiskani.

Seveda bodo zbori volil
cev res dobro obiskani šele 
takrat, ko bodo imeli pravo 
veljavo, takrat, ko se bo ti
sto, za kar se bodo občani 
na njih odločili, tudi izvaja
lo. Dokler ne bo tako, bodo 
ostajali stoli prazni.

B. PODOBNIK

V nedeljo, 31. marca, bomo volili delegate v družbenopolitični zbor 
zbor krajevnih skupnosti - Kmetje tu di v zbor združenega dela

m v

Občani metliške občine bodo delegate v družbenopolitični zbor 
občine ter v zbor krajevnih skupnosti volili 31. marca na tridesetih, 
voliščih. Istega dne bodo volili kmetje v zbor združenega dela. Na 
nekaterih voliščih bodo volili prebivalci več vasi. Volišča bodo 
razporejena takole:

BOZAKOVO -  v osnovni šoli 
oodo volili prebivalci Božakovega,
Rakovec in Želebeja. KRIVO- 
GLAVICE -  v gasilskem domu bo
do volili prebivalci G. in D. Dobra- 
vic, Geršičev in Krivoglavice. DRA- 
ŠICI -  prebivalci Drašičev, Vidoši- 
čev, Železnikov in Krmačine bodo 
volili v prostorih gasilskega doma v 
Drašičih. GRADAC -  na volišču, ki 
bo v domu družbenih organizacij te
ga kraja, bodo volili občani Gradca,
Kloštra in Okljuke. GRABROVEC 
-  prebivalci tega kraja bodo volili v 
vaški hiši. SELA -  v osnovni šoli bo 
pripravljeno volišče za volilce iz Sel,
Jugorja, Mačkovca, Škemljevca, in 
Božič vrha. G. LOKVICA -  volilci 
iz obeh Lokvic bodo svoje glasove 
oddali v osnovni šoli v G. Lokvici.
TRNOVEC -  tukajšnji volilci bodo 
prišli na volišče v hišo Antona Pez
dirca.

V mestu MetUka bo pet volišč. Za 
prebivalce Mestnega trga, Trga svo
bode, Obrha in Ulice na trg v pro
storih občinske skupščine, za vo
lilce, k i'stanujejo ob Cesti bratstva

in enotnosti od trgovine „metalka*4 
do Vranešiča, za stanovalce ob Trdi
novi poti, Stari cesti, Novi cesti, 
Brega revolucije in Bočke v hiši Mi
rana Mežnariča; tisti, ki stanujejo na 
Cesti bratstva in enotnosti od „Me- 
talke“ do Henigmana, in tisti, ki sta
nujejo ob Cankarjevi cesti in Tovar
niški poti, bodo volili v pisarni Vin
ske kleti; prebivalci Vinogradniške 
ceste, Poti na Veselico, Prečne poti, 
Požega, Navratilove poti in Partizan
skega trga bodo volili v Obrtnem do
mu v Metliki; tisti Metličani, ki sta
nujejo ob Cesti bratstva in enotnosti 
med Henigmanom in Kolpo, pa 
bodo svoje volilne lističe oddali v 
Novoteksovi pisarni.

KRIŽEVSKA VAS -  prebivalci 
bodo volili v gasiskem domu. POD
ZEMELJ -  Tu bodo v osnovni šoli 
volili prebivalci te vasi skupaj z ob
čani iz Kapljišča, Skrilj in Grma. 
KRASINEC -  volišče za K ra jnčane  
bo v gasilskem domu. Volilci iz 
Zemlja bodo volili v hiši Janeza Bu
tale, iz Otoka v Hiši Jožeta Križana, 
iz Primostka v hiši Ivana Kambiča,

Priprave na volitve so bile v 
metliški občini uspešne. Danes 
bo 2.400 volilnih upravičencev 
izmed 168 kandidatov izvolilo 
123 bodočih delegatov, ki bodo 
zastopali kmete, obrtnike ter 
OZD in TOZD v občinskem 
zboru združenega dela. V njem 
bo 29 delegatskih mest, ki jih 
bodo zasedli delegati 16 delega
cij ter petih konferenc delega
cij.

Predkandidacijski in kandidacijski 
astopki so bili v občini dobro izpe

ljani, predvsem v „Beti“ . Tu so svoje 
delegate predlagale posamezne de
lovne skupine in ne celotna TOZD.
Tako bodo imeli delegati brez vsakr
šnih sej in posvetovanj vedno dovolj 
stika s svojimi volilci. Razen tega je 
sestava takih delegacij resnično ve
ren odraz sestave zaposlenih. Pri 
vsem tem pa so se še potrudili in 
predlagali v posamezne delegacije 
take delegate, ki bodo lahko „pokri- 
vali“ vsa področja.

Prav zato, da bi bila sestava dele
gacij zares odraz strukture zaposle-/ 
nih, v metliški občini pri določanju 
števila posameznih delegacij niso

m m
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vedno upoštevali števila zaposlenih. 
Prednost so dali raje številu posame
znih zaključenih delovnih skupin, 
zato da bo imel delegat iz take sku
pine kaj najtesnejši stik s svojimi 
sodelavci. Kar med delovnim časom 
se bo lahko posvetoval, kakšno mne
nje naj zastopa na seji občinske 
skupščine, ter bo potem o seji svoje 
sodelavce tudi obvestil.

Vse kandidatne liste so, razen ti
ste v kmetijski skupini, odprte. 
Kmetje bodo imeli zaprto kandida
tno listo -  volili bodo vse kandidate 
-  zato, da bodo zagotovili „pokriva
nje" celotnega terena." Zaposleni v 
OZD in TOZD pa bodo morali na 
današnjih volitvah med kandidati 
izbirati. Tudi obrtniki bodo morali 
izmed 16 kandidatov izvoliti 10 de
legatov.

Med kandidati za delegate TOZD 
in OZD je kar 52 odstotkov žensk. 
To potrjuje misel, da kandidati zares 
predstavljajo strukturo zaposlenih. 
Do 27 let starih je 38 odstotkov 
kandidatov, s Prednjo, višjo ali viso
ko izobrazbo jih je 24 odstotkov, 
kvalificiranih delavcev pa je 44 od
stotkov. Od skupnega števila kan
didatov jih je 22 odstotkov članov
ZKS.

B. PODOBNIK

KOVAČIJA

iz Bojanje vasi v vaški hiši, iz Kraš- 
njega vrha v hiši Jožeta Golobiča, iz 
Dragomlje vasi v vaški hiši, iz Bereče 
vasi v vaški kleti. BORŠT -  tu bodo 
volili prebivalci Boršta, Mlak, Pri- 
lozja in Boginje vasi v hiši Nika Roz
mana. RADOVIČA -  njeni prebi
valci bodo skupno z občani Radoša 
in Ostriža volili v radoviški osnovni 
šoli. ROSALNICE -  tu bo v gasil
skem domu volišče za volilce iz Ro- 
salnic, Radovičev, Curil in Svrža- 
kov. D. SUHOR -  občani D. in G. 
Suhorja bodo volili v svoji osnovni 
šoli. BUSlNJA VAS -  v hiši Franca 
Tomca bodo poleg prebivalcev Buši- 
nje vasi volili še vaščani M. Lešč in 
dela Brezovice. HRAST -  v Brun- 
skoletovi hiši bodo svojo državljan
sko dolžnost izpolnili prebivalci 
Hrasta, Dol, Drage in Ravnac. 
SLAMNA VAS -  v vaški hiši bodo 
volili prebivalci Slamne vasi in Bol- 
draža.

Kmetovalci, ki bodo volili svoje 
delegate v zbor združenega dela 31. 
marca, imajo volišča na istih mestih. 
Le volišč v Metliki in v Hrastu zanje 
ni.

B. P.

Kandidati - delegati
Danes bod v občini izvolili 123 delegatov za ob

činski zbor združenega dela - Dovolj žensk .

Mojstri, ki znajo podkovati konje, izginjajo. Pri „TGF‘ pa kovač še 
vedno zabija žebljičke v kopitft . . .  (Foto: B. P.)
 ^

ZAKAJ NAJVEČ?

Belokranjski tekstilci menijo, 
da so naredili tisti, ki so odločili, 
da mora plačevati tekstilna 
industrija najvišjo dolejčeno sto
pnjo prispevkov za nerazvita 
območja, napako. Ta prispevek 
znaša tri odstotke vsote poslov
nega sklada, to pa je lani veljalo 
„Beti“ 2,100.000 dinaijev. Svoje 
mnenje podpirajo tekstilci s tem, 
da je tekstilna industrija doma in 
v tujini v precej težkem položa
ju, zato bi bilo prav, da bi ji vsaj 
z manjšimi stopnjami določenih 
prispevkov skušali pomagati na 
zeleno vejo.

Prvi ključi
Dve zelo pomembni dolžnosti 

ima Ivan Urh. Se sreča, da pred 
nalogami ni nikoli „bežal“ , ved
no jih je, če jih je že sprejel, tudi 
dobro opravil. Med drugim je 
predsednik metliške krajevne 
skupnosti in občinskega solidar
nostnega stanovanjskega sklada. 
Seveda pa ima še nekaj drugih, 
manj pomembnih dolžnosti.

-  Metliška krajevna skupnost 
je bila ustanovljena šele lani. Ka
ko se je kaj spoprijela z delom? •

„Letošnji delovni program 
smo že izdelali, svet krajevne 
skupnosti ga je potrdil, o njem 
pa bodo spregovorili še prebival
ci. Zal pa še ne poznamo po
vsem natanko načina financiran
ja krajevnih skupnosti in zato ne 
vemo, kje in koliko denarja bo
mo dobili. Sprejeti moramo tudi 
nov statut, ki bo točno oprede
ljeval vlogo in položaj krajevne 
skupnosti."

-  Kaj pa stanovanja iz solidar
nostnega sklada? Ste z denarjem 
tega sklada že zgradili ali kupili 
kakšno stanovanje?

„Prve štiri družine se bodo ju 
nija letos vselile v štiri dvosobna 
stanovanja, ki jih še gradi 
„TGP“ . Upamo, da bomo v pri
hodnjem le tu  kupili z denaijem, 
ki se bo zbral v občinskem soli
darnostnem skladu, še dvajset 
enosobnih stanovanj.“

-  Jih bodo dobili tisti, ki se 
"stiskajo sedaj kot podnajemni
ki?

„Ne vem, kdo bo ta stanovan
ja dobil. Vsekakor pa bomo izve
dli akcijo, v kateri bomo skušali 
stopiti na prste zasebnikom, ki 
prav oderuško ravnajo s svojimi 
podnajemniki, razen tega svojega 
celotnega zaslužka od oddajanja 
sob sploh ne prijavijo. Za neka
tere že vemo . .

-  Nad čim se jezite?
„Nad tem, da tistemu, ki po

kaže voljo do družbenega dela, 
obesijo preveč funkcij, zato vseh 
ne more dobro opravljati. Delati 
bi moralo več ljudi. Mladih. To 
bi bilo pravilno kadrovanje.“

B.P.

SPREHOD PO METLIKI

CESTE „ŽREJO" DENAR

V metliški občini imajo 42 kilo
metrov makadamskih cest, za katere 
mora skrbeti občina. Letos bodo za 
vsak kilometer omenjenih cest pora
bili 15 tisočakov za vzdrževanje. To 
pa je vgledc na to, da so te ceste zelo 
slabe, malo. Vendar denarja ni več 
in jadikovanje je odveč. Občinske 
c<'st c vzdržujejo cestarji „TGP“ .

O STATUTU -  Predsedniki KO 
SZDL so imeli v četrtek 21. marca 
posvet o javni razpravi o statutu 
občine. Po krajevnih skupnostih pa 
so bile razprave od 22. do 25. mar
ca. Na razpravah je sodelovalo veli
ko število občanov.

DOGOVOR MLADIH -  Aprila 
bodo imeli mladi redno letno konfe
renco, na kateri bodo pregledali de
lo v preteklosti, si zastavili nove na
loge, izvolili novo konferenco, pred
sedstvo in predsednika.

'  DEKLETA -  OBEŠALNIKI -  
Prihodnji teden bodo pričeli v Beti z 
manjšimi modnimi revijami na kate
rih bodo prikazali predstavnikom

trgovskih Hiš modele iz jesensKo- 
zimske kolekcije. Manekeni bodo 
(Jekleta in fantje iz tovarne.

UMOR -  Jutri, 29. marca, bo go
stovalo v Metliki Slovensko ljudsko 
gledališče iz Celja. Predstavilo se bo 
z dramo Thomasa Stearnsa Eloita 
„Umor v katedrali", po kateri je bil 
posnet film Becket. Na zanimivo 
predstavo vabimo vse ljubitelje 
gledališča.

PREMALO BESED -  Izšla je le
tošnja tretja številka Vezila, glasila 
tovarne Beti, ki je tekstovno nekoli
ko šibkejša od prejšnjih, je pa boga
ta s slikami. Opaziti je tudi, da se 
vse premalo oglašajo delavci iz nepo
sredne proizvodnje.

metliški tednik



KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE

V nedeljo bomo vsi glasovali ZA bazen 
telovadnico in komunalno urejanje vasi
Na podeželju se ljudje zavedajo, da bodo dobili več, kot dali, zato so vsi za samoprispevek - Tudi v 
mestu so se vsi anketirani odločili ZA bazen in telovadnico, različna so le mnenja o tem, kako ve

lik naj bo bazen - V nedeljo, 31. marca, bomo torej vsi glasali ZA

Tudi v naši zadnji anketi so vsi vprašani odgovorili, da bodo v 
nedeljo, 31. marca, na referendumu za uvedbo krajevnega samopri
spevka glasovali ZA. Odgovori so bili enaki v mestu in na podeže
lju. Žal ne moremo objaviti vseh, ker jih je preveč. Nekatere pa 
smo morali spustiti tudi zato, ker se niso želeli fotografirati.

Plavanje za mlade in 
turiste

STANE JAJTIČ, predsednik 
občinske Zveze prijateljev mla
dine Kočevje in Turističnega 
društva Kočevje: „Pozdravljam 
razpis referenduma za uvedbo 
samoprispevka, saj bosta bazen11 
in telovadnica v korist mladine 
in turizma. Posebno me veseli, 
da bomo le začeli delati za mla
dino. Bazen in telovadnica bo
sta med vsem letom koristila 
mladini, poleti, ko bodo poči
tnice, pa tudi gostom oziroma 
turistom. Vendar nisem za to, 
da bi gradili preveč skromno, 
ampak v primernem standardu. 
Bazen in telovadnica bosta 
namreč vedno zasedena. Če bo 
vse skromno narejeno, se bo hi
tro kvarilo in bo potem veliko 
stroškov za vzdrževanje.

Kot predsednik Zveze prija
teljev mladine in Turističnega 
društva priporočam članom 
obeh teh organizacij, naj glasu
jejo ZA, sicer pa niti ne dvo
mim, da se niso že sami odloči
li, da bodo glasovali ZA samo
prispevek.

novno usposobitev za delo v 
razna zdravilišča. Vse bomo 
imeli doma, kar bo precej cenej
še. -i

Nekdo mi je rekel, da se boji, 
da bomo plačevali dvakrat, se 
pravi za gradnjo bazena in 
potem še „mastno“ vstopnino. 
Odgovoril sem mu, daje skup
nost zgradila tudi planiške ska
kalnice in da sedaj kljub temu 
plačujemo vstopnino za plani
ške prireditve. Sicer pa, če se 
greš kopat na Kolpo ali morje, 
te danes veliko stane, če bomo 
imeli bazen doma, pa bo kopa
nje kljub vstopnini precej cenej - 
še.“

bodo v njem lahko kopali in 
zdravili invalidi. Zdaj jih zdrav
nik pošilja na zdravljenja v zdra
vilišča na njihove stroške, ki so 
za bolnika previsoki. Mnogi si 
takega zdravljenja ne morejo 
privoščiti. Sicer jaz nisem inva
lid, vendar je že tako, da človek 
nikoli ne ve, kaj ga čaka.“

Vsi smo ZA

IVAN SlA R IČ ,- Stara cerkev: 
„Vsi občani smo ZA samoprispevek. 
Tako smo se dogovorili na nedav
nem sestanku, na katerem se je tudi 
izkazalo, da so nekateri ljudje misli
li, da bo podeželje prispevalo za Ko
čevje. Potem smo jim pojasnili, da 
bo prav narobe in da bo mesto soli
darno prispevalo za podeželje, da 
bomo lahko uredili komunalne za
deve, ki jih sicer še dolgo ne bi. 
sestanka se je udeležilo 150 ljudi, 
kar je rekord. Vsi so bili za samopri
spevek. Le eden je predlagal, naj bi 
ne bilo oprostitev za revnejše in naj 
bi samoprispevek plačevali vsi, ki 
imajo kakršenkoli dohodek. Vendar 
bomo verjetno morali razen tega sa
moprispevka dodatno prispevati še 
sami, če hočem o, da si bom o uredili 
vse, kar potrebujemo."

IVAN BRUDAR, Kočevje: „Ko 
sem slišal za predlog krajevne skup
nosti, naj bi s samoprispevkom zgra
dili bazen in telovadnico, se mi je 
zdela ta rešitev najbolj pametna. Je 
namreč v interesu otrok in mladine. 
V Kočevju je veliko otrok , ki ne 
znajo plavati in nimajo kje telova
diti. Zato bom glasoval ZA samopri
spevek. Zavedam se tudi, da samo 
letni bazen za Kočevje ne bi bil pri
meren, ker je tu premalo sončnih 
dni v letu.“

DARJO POGORELC, učenec iz 
Kočevja: „Kočevju sta potrebna ba
zen in telovadnica. Za gradnjo baze
na sem slišal, za gradnjo telovadnice 
pa še ne. Plavati znam', naučil sem se 
na morju v Selcah. V Rinži se ne 
kopljem. Včasih pa sem se, ko sem 
bil na obisku pri stari mami v Slo
venski vasi, kjer je Rinža bolj čista.“

Pismo pred referendumom
Občanom občine Koče

vje f
trNa vas se obračamo s 

tem kratkim pismom, da bi 
vam povedali, zakaj smo za 
predlog, da naj občinska 
skupščina razpiše referen
dum za uvedbo krajevnega 
samoprispevka.

Trdno smo se odločili, da 
bomo storili vse, kar je v 
naši moči, da bi se naša ob
čina hitreje vsestransko raz
vijala in se uvrstila med raz
vitejše občine v Sloveniji. 
Vedeti pa moramo, da bomo 
to dosegli samo, če bo vsak 
po svojih močeh in sposob
nostih dal svoj prispevek. 
Vedno manj smemo raču
nati na pom oč od drugod. 
Mi in naši potomci bomo 
imeli to, kar si bomo sami 
ustvarili!

Le poglejmo prek meja 
naše občine in prepričali se 
bomo, da tudi drugod ureja
jo komunalne in druge pro
bleme s samoprispevkom. 
Trenutno smo ena izmed 
redkih občin v Sloveniji, ki 
nima krajevnega samopri
spevka. Tudi v najbolj razvi
tih občinah, na primer v 
Ljubljani, plačujejo samopri
spevek.

Vsi smo se lahko prepri
čali, kaj vse nam je uspelo 
urediti z denarjem iz samo
prispevkov, ki smo jih že 
imeli. V Kočevju smo zgra
dili sodobno osnovno šolo, 
ki jo obiskujejo tudi otroci s 
podeželja Z drugim samo
prispevkom smo dosegli, da 
bomo kmalu dobili sodobno 
cesto do Broda. Vse večje 
vasi v občini imajo asfaltno 
cesto skozi naselje. Veliko 
pa je bilo opravljenih tudi 
drugih komunalnih del. Lah
ko trdimo, da je bil vsak di
nar, ki smo ga občani plačali 
iz svojega žepa, pametno

uporabljen in večkratno 
oplemeniten. Nihče ne pra
vi, ■ da tudi brez samopri
spevka ne bi marsičesa nare
dili, prav gotovo pa vsega, 
kar imamo, ne bi imeli in na 
marsikaj bi bilo potrebno 
čakati še leta in leta.

Še nekaj posebnega je pri 
predlogu za nov samopri
spevek: to bo najbolj samo
upravno uveden samopri
spevek. Ne predlagajo ga 
občinska vodstva, temveč 
vse krajevne skupnosti v 
občini. Ta hotenja pa smo 
dolžni vsestransko podpirati.

Čeprav bodo večji del 
denarja prispevali zaposleni 
iz mesta, bodo več kot polo
vico denarja dobile krajevne 
skupnosti na vasi. Tako so se 
zaposleni v anketi, ki smo jo 
že izvedli, tudi odločili. Te
lovadnica z bazenom pri 
osnovni šoli v Kočevju pa je  
naš skupen dolg še iz prvega 
samoprispevka:

Občani, tovarišice in tova
riši, zaposleni, kmetje, obrt
niki, mladina, upokojenci, 
gospodinje! Za naš boljši in 
lepši jutrišnji dan gre. Ko 
bomo na referendumu ob
krožili „DA“, bomo storili 
svojo dolžnost do samega 
sebe, do naših otrok in do 
novih pokolenj, ki bodo 
živeli na Kočevskem.

Prepričani smo, da se vam 
v nedeljo, 31. marca, ne bo 
težko odločiti!"

Pismo so podpisali pred
sednik občinske skupščine 
Miro Hegler, sekretar občin
skega komiteja ZK Jože No
vak, sekretar občinske kon
ference SZDL Nače Karni- 
čnik, predsednik občinskega 
sindikalnega sveta Tone 
Šercer, predsednik občinske 
zveze ZZB-NOV Drago Gril 
in predsednik občinske kon
ference ZMS Ivan Oberstar.

Ustanovljeno je društvo invalidov
»Tudi invalide je treba upoštevati. Zdaj te v službi zametujejo, te imajo za 
norca. Prideš domov, se pa še doma skregaš!« je poudaril en izmed inva

lidov na občnem zboru - Predsedni je Opačič

zadev le, če si bodo sami priborili 
mesto v delavskih svetih, raznih de
legacijah in drugih organih. To pa 
bodo dosegli le, če bodo nastopali 
organizirano.

J. PRIMC

Več o statutih
Razprava se nadaljuje

Na nedavni seji občinske kon
ference ZK Kočevje je v razpravi 
sodeloval tudi novi sekretar 
Medobčinskega sveta ZK Ljub
ljana Ivan Godec, ki je med dru
gim dejal:

„Dogovorili smo se, da bomo 
začeto razpravo nadaljevali vse 
do obeh kongresov ZK. Menim, 
da bi morali v teh razpravah po 
svetiti še posebno pozornost 
osnutkoma obeh statutov ZK, sc 
pravi republiškemu-in zveznemu. 
O partijskem delu pa je treba 
preko sredstev obveščanja sporo 
čati več javnosti. V predkongres 
ne razprave je treba razen dele
gatov za kongresa in vseh komu 
nistov vključiti tudi druge, pred
vsem še ostale družbeno-politi* 
čne organizacije.**

Ivan Godec: ,»Predvsem me 
je prizadelo, ko sem- slišal 
razpravo nekaterih, /da 
imamo dve vrsti* komuni
stov. Tega ne sme biti.** 
(Foto: Primc)

Tudi šport in razvedrilo sta potrebna ljudem

Po mnogih letih govorjenja kaže, 
da bo končno le urejeno letno re
kreacijsko središče za Kočevje v 
Rožnem studencu oziroma pri Ma
hovniku. Mladina Mahovnika in 
odbor krajevne skupnosti bosta po 
skrbela za postopno urejanje Rinže. 
Najprej bodo poglobili in očistili 
dno Rinže, uredili bregove, parkirni 
prostor, igrala pa morda tudi kabi
ne.

Zanimanje za ureditev tega dela 
Rinže, ki edino še ni preveč onesna
žen in je zato še primeren za kopa
nje, je veliko. Razen mladine in KS 
bo pomagalo tudi Turistično drur 
štvo, morda pa tudi občinska zveza 
za telesno kulturo. Razen kopališča 
je namreč tu predvidena tudi TRIM 
steza in nekateri djugi objekti, ki so 
potrebni za rekreacijo občanov.

J. P.

OSILNICA: PRIJETNO 
ZA PRAZNIK

Dan žena so letos lepo proslavili 
tudi v Osilnici. Učenci osnovne šole 
so pod vodstvom učiteljice Anice 
Stimec izvedli več kratkih igric, reci
tacij in tudi peli so. Nato so odrasli 
prikazali štiri enodejanke. Po pro
gramu je bila zabava za žene.

Mile Opačič, prvi predsednik 
novega društva invalidov: 
„Doslej smo v polovici občine 
organizirali odbore invalidov.**

Invalidi so v razpravi opozorili, da 
zaradi nerazumevanja družbe za nji
hove težave postajajo mnogi invalidi 
brezbrižni, se vdajajo pijači, se pre
pirajo doma v družini (ker jim gre v 
službi kaj narobe). Zaradi vsega tega 
trpe ljudje-invalidi, njihove družine 
in vsa skupnost ima zato izgubo.

Tudi nagrajevanje invalidov je ze
lo slabo urejen?. „Dogaja sc, da ima 
tisti, ki je prišel včeraj v podjetje, 
dvakrat večjo plačo kot tisti, ki je 
že 20 let pri podjetju,** je opozoril 
eden izmed invalidov.

Invalidi so na ustanovni skupščini 
pravilno ugotovili, da bo imela druž
ba več smisla za reševanje njihovih

NACE VIDRIH, Kočevje: „Sem 
ZA samoprispevek, ker sem za vsak 
napredek. Potrebno je, da delo in 
načrte uskladimo tako, da bosta 
skladno napredovala mesto in pode
želje. Podeželje ne sme več izumira
ti. Ne bi pa rad podpiral teženj po 
graditvi razkošnih stavb. Za take se 
bomo odločili takrat, ko bom o ime
li dovolj denarja; če ga je malo, pa 
moramo graditi skromneje. Prepri
čan sem, da bi mi že imeli bazen in 
še kaj, če bi bili bolj pametni in 
skromni, se pravi, če se ne bi prepi
rali, ali bo bazen odprt ali zaprt, ali 
bo olimpijskih mer ali drugačnih, ali 
bo ogrevan tako ali drugače i t d . . . 
Tudi kot član kolektiva HOTELA 
PUGLED sem za gradnjo bazena.“

Z novim samoprispevkom bomo uredili mnoge komunalne zadeve na podeželju, mesto pa bo dobilo 
bazen in telovadnico. Sedanja telovadnica v domu telesne kulture je zasedena od jutra do noči. (Foto: 
F. Brus)

Tudi invalidi žele bazen

FRANJO KRANJC, Trata: 
„Glasoval bom ZA samopri
spevek, ker bosta bazen in telo
vadnica v korist vseh občanov, 
ne le mladine. Menim, da bi 
bazen lahko uporabljale za 
vadbo tudi razne reprezentance, 
se pravi, da bi lahko napredoval 
tudi športni turizem.

Posebno razveseljivo pa bo, 
ker nam ne bo treba pošiljati 
invalidov na rekreacijo in po-

juL iw \ nniviiNu, ivocevje: 
„Sem ZA bazen, le bojim se, da 
bo premajhen, če bo meril 12 x 
18 m. Tolikšen bo zadostoval 
komaj za potrebe vseh šol. 
Kopljejo pa se radi tudi vsi, ki 
so že končali šolanje. Zato 
mora >̂iti bazen večji. V Ko
čevju preradi naredimo vse 
polovičarsko, da lahko rečemo, 
da to in ono imamo.

Za samoprispevek in bazen 
bom glasovala tudi zato, ker se

Kopanje v Mahovniku

Pred kratkim so v Kočevju ustanovili Društvo invalidov, za pred
sednika pa je bil izvoljen Mile Opačič. V občini Kočevje so doslej 
evidentirali 230 invalidov, od katerih se jih je 107 že včlanilo v 
društvo, ustanovnega občnega zbora pa se jih je udeležilo 69.

Glavne naloge novega društva so: preprečevanje nesreč, skrb za 
zdravje invalidov in njihovo usposabljanje za novo delo, skrb za 
zaposlovanje invalidov na primernem delovnem mestu, pravna po
moč članom, skrb za primerna stanovanja, organizacija kulturnega, 
družabnega in športnega udejstvovanja članov ter skrb za njihovo 
rekreacijo in drugo.

Skratka: invalidi hočejo imeti 
enake pravice in dolžnosti, kot osta
li občani. To bodo dosegli, če bodo 
primerno organizirani. Danes nam
reč še marsikje, posebno v delovnih 
organizacijah, zapostavljajo invalide, 
se jih branijo zaposliti, ukinjajo nji
hova delovne mesta, oziroma se jih 
žele čimprej znebiti.

Posebna skrb invalidov bo tudi, 
da bodo v podjetjih ‘uvedeni taki 
tehnično-varnostni ukrepi, da bo

čim manj nesreč pri delu in s tem 
tudi invalidov. . To pa je pomembna 
naloga vse družbe. Žal pa je pogosto 
tako, da zdravi invalida ne razume
jo.



Vsakokrat trije avtomobili, tri motorne žage, dve kosilnici itd

Uživajte pri zbiranju, ob pričakovanju nagrad 
in z laškim pivom ZLATOROG!

Na vsako vašo kuverto z osmimi zamaški -  vaš naslov!

cev odporna proti kislini in vlagi,
temperaturno obstojen, odporen proti pritiskom in pli- 
notesen, ker je sistem izredna konstrukcijska rešitev.Kvalitetno PIVO pivovarne LAŠKO

TUDI NAGRAJUJE
8 zamaškov s črkami DIMNIK SCHIEDEL

S ŠAMOTNIM VLOŽKOM JE MONTAŽNI DIMNIK IN JE:
— varčen zaradi hitre in enostavne montdže,
— varen pred ognjem, ker je večplastne konstrukcije s tesnil

nimi fugami,
— varčen pri prostoru, ker je natančno izmerljiv in funkcio

nalen
— varčen pri ceni, ker je trajen in ga je mogoče hitro monti

rati in ima do 40 % boljše izgorevanje.

pošljite na naslov: 
PIVOVARNA LAŠKO

SCHIEDEL-YU-KAMlN
PROIZVAJA, PRODAJA, MONTIRA, UVAŽA in IZVAŽA 
GRADBENO PODJETEJ „GRADNJA", ŽALEC, v koopera
ciji s -
CINKARNO Celje, telefon 71-783, 72-227.

Prodajna mesta:

#  KZ KRKA NOVO MESTO

#  MERCATOR-TRGOPROMET KOČEVJE

Zbirke zamaškov pošiljajte posebej! Kolikor zbirk, toliko vaših srečk. 
Čim več osmič, tem več uspeha pri žrebanju, ki bo:

13.aprila v Mariboru 11. maja v Ptuju 29. junija v Celju

TRGOVSKO PODJETJE SEVNICA

PRESKRBA KRŠKO

TRGOVSKO PODJETJE RADEČE 

GG BREŽICE 

JELKA RIBNICA

Nagrade

•  je  HITRO in ENOSTAVNO PRIPRAVLJENO

•  je  POCENI

•irnaLEPO in PRAKTIČNO EMBALAŽO

•  im a  PESTRO IZBIRO iro la d e .m in i  

ro la d e ,k o la č i ,T 0 —PO e x p r e s s ,  

t o n k a . ju r k o ,  ro z in č e k ,  p o l ju b č k e  

k o s m ič e v e ,  lešn ik  in k o k o s

•  je  v e d n o  SVEŽE IN d ob i se V VSAKI 

TRGOVINI!

ŽIVILSKI KOMBINAT »ŽITO« LiUBUANA

OBVESTILO
VELJAVNOST ZDRAVSTVENIH IZKAZNIC KMETOV

Vsem zavarovancem — kmetom na območju Začasne skup
nosti zdravstvenega varstva in zavarovanja Novo mesto

Obveščamo zavarovance — kmete, da tudi za leto 1974 ne 
bomo potrjevali zdravstvenih izkaznic. Kljub temu bo nji
hova veljavnost podaljšana do 30. aprila 1975. O tem bodo 
obveščene vse zdravstvene organizacije oziroma vsi zdravniki 
na območju skupnosti.

Tiste zavarovane osebe s kmečko zdravstveno izkaznico, 
ki bodo uporabile zdravstvene varstvo izven območja skup
nosti, pa bodo morale kljub temu potrditi svoje izkaznice. 
Te lahko potrdijo v uradnih dnevih pri strokovni službi skup
nosti v Novem mestu (za območje občine Novo mesto in 
Trebnje) oziroma pri njenih podružnicah v Črnomlju (za ob
močje občine Črnomelj in Metlika) in v Krškem (za ob
močje občine Krško).

IZVRŠILNI ODBOR 
ZAČASNE SKUPNOSTI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

IN ZAVAROVANJA NOVO MESTO

r,Občinska zveza za telesno kulturo 
Novo mesto

razpisuje delovno mesto
-  DELAVCA ZA ŠPORTNE OBJEKTE NA LOKI za 

nedoločen čas.
Nastop službe 1. aprila 1974. Pogoj: 1-mesečno poskusno 
delo.
Interesenti naj se zglasijo osebno v tajništvu Občinske zveze 
za telesno kulturo. Novo mesto, Kidričev trg 2.

DIMNIK SCHIEDEL
JE OKROGEL, KAR DAJE TELE PREDNOSTI:
— odličen vlek zaradi najmanjše prostornine sten
— varnost obratovanja zaradi najmanjše kurilne površine
— enostavnost pri čiščenju

SEJEM AVTOMOBILOV JN KMETIJSKE MEHANIZACI- 
J E ! ,

Avto-moto društvo KRŠKO

obvešča prodajalce in kupce avtomobilov, motornih koles in 
kmetijskih strojev, da bo v nedeljo, 7. aprila 1974, ob 7. uri 
na Stadionu Matije Gubca v Krškem

AVTOMOBILSKI SEJEM.

Poslej bo sejem vsako nedeljo.

DIMNIK SCHIEDEL
IMA ŠAMOTNI VLOŽEK, ODPOREN PROTI KISLINI, 
ZATO JE:
— odporen proti ognju, ker je izdelan iz visoko kvalitetnih 

glin in šamotov,
— odporen proti kislini, ker šamotni vložek propušča kislino 

pod 2,5 %
— varen pred zasajevanjem in zakislevanjem, ker je šamotna
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PODRAVKA VAS VABI, DA SODELUJETE V POSEBNI 
NAGRADNI IGRI ZA SLOVENIJO:

NAGRADE
* tfc *

15 PODRAVKINIH DUKATOV, POSEBNO SO JIH ZA TO PRILOŽNOST 
SKOVALI V »ZLATARNI MAJDANPEK«

50 SREBRNIH TOLARJEV

250 PODRAVKINIH KOZIC ZA JUHO
500 PODRAVKINIH JUŠNIKOV (POSOD ZA JUHO)

Kako boste sodelovali pri igri?
KUPUJTE POORAVKINE JUHE IN SKRBNO HRANITE 

PRAZNE VREČKE IN ŠKATLICE; KO JIH ZBERETE 10,

JIH POŠLJITE NA NASLOV:

PODRAVKINI ZLATNIKI 
61001 L J U B L J A N A  
poštni predal 31

VAŠA PISMA BOMO SPREJEMALI DO 31. V. 
1974. DOBITNIKE BOMO IZŽREBALI. IZID 
ŽREBANJA IN SEZNAM DOBITNIKOV BO 
OBJAVLJEN V „DOLENJSKEM LISTU" 
TAKOJ PO ŽREBANJU.

DOBER TEK IN SREČO V IGRI VAM ŽELI PODRAVKA

m - i  podrTvkp

zahtevajte PILS!
poglejte pod zamašek!

pod zamaški piva PILS vas 
čaka več kot 100 OOO nagrad:

2 avtomobila ( RENAULT 5 
in VW 1200),
4 barvni televizorji,
10 prenosnih televizorjev,
50  kasetnih magnetofonov, 
4 OOO pivskih vrčkov, 
zaboji piva in steklenice 

piva PILS.

€Sm ) * { « > )  * * W

© • © • © • © ■ P
© ■ © • ( i ) ' © '  ®

0 - 0 -  4*» 

(***) * (“***} ’ {“*“) * 3 ■■■*  
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Zberite 4 zamaške z enakimi, a 
raznobarvnimi slikami ene izmed nagrad 
in dobitek bo brez žrebanja vaš.

Zaboje in steklenice piva PILS 
dobite ob predložitvi 4 ustreznih nagradnih 
zamaškov, na vsakem prodajnem mestu 
piva PILS.
Komplet nagradnih zamaškov za ostale nagrade pa pošljite 
v vrednostnem pismu na naslov.

TALIŠ MARIBOR, »  62000 m a r ib o r

Nagradni za m a šk i vel/a/c d o  vključno 3 0  m aja 1974
Vel/avne nagradne z a m a š k e  /u /d c fe  f udi p o d  ostalimi vrstam i p iva TALIŠ

PILS nagrajuje pod vsakim zamaškom!



LICITACIJA!
„Kmetijska zadruga KRKA 
Novo mesto

• - I' razpisuje

JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO OSNOVNIH SREDSTEV:

V ponedeljek, 8. aprila 1974, ob 7. uri v Draškovcu pri 
Šentjerneju.
Tu bo na prodaj:
TRAKTOR FERGUSON 35,
TRAKTOR FERGUSON 65,
PRIKLJUČKI ZA TRAKTOR (plug, kosilnica, sejalnica, 
kultivator, kompresor, atomizer, komplet ogrodnik),
DVE STISKALNICI ZA SENO 
in druga osnovna sredstva.

V ponedeljek ob 9. uri pri perutninski klavnici Trška gora:

AVTO KURIR IM V SUPER B 1100 
STROJ ZA REZANJE MESA BLINER,
STROJ ZA REZANJE SLANINE,
STROJ ZA MEŠANJE,
STROJ ZA POLNJENJE SALAM,
DVA MOTORNA TRICIKLA;
TEHTNICA 200 IN 500 KG.

V ponedeljek ob 11. uri v Škocjanu:
ŽIVINSKA TEHTNICA.

V ponedeljek ob 13. uri v Občicah pri Dol. Toplicah: 
MOSTNA TEHTNICA.

V torek, 9. aprila, ob 7. uri v Vavti vasi pri Straži:
SKEDENJ (VINTARJEVO) ZA RUŠENJE.

V torek, ob 9. uri v Zalogu pri Novem mestu:
ŽITNI KOMBAJN ZMAJ 780,
ROBKAČ MOTORNI ZA KORUZO.

V torek ob 10.30 uri na Strugi pri Otpčcu:
KOZOLEC

V torek ob 12,30 uri v Krmelju poleg klavnice:
KOZOLEC DVOJNIK,
STROJ ZA REZANJE MESA VOLF.

Pogoji: Pri nakupu kombanjna ZMAJ imajo prednost strojne 
skupnosti s področja KZ. Vsak interesent mora 'pred začet
kom dražbe položiti 10 %-no kavcijo.
Ostali pogoji bodo objavljeni pred dražbo.
Informacije zahtevajte na telefon 21-756.“

rr> vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

„SLOVENIJALES -  STILLES"
Tovarna stilnega pohištva in 
notranje opreme 
SEVNICA

OBJAVLJA 
naslednja prosta delovna mesta

1. ANALITIKA
2. KURJAČA
3. ADMINISTRATORKE

POGOJI:
Pod 1.: visoka ali višja izobrazba ekonomske stroke z naj
manj 3 leti delovnih izkušenj v stroki. Družinsko stanovanje 
zagotovljeno.
Pod 2.: izpit za kurjača nizkotlačnih kotlov z najmanj 2 
•etoma delovnih izkušenj pri kurjenju nizkotlačnih kotlov. 
Pod 3.: dveletna administrativna šola ali nepopolna srednja 
Šola pod pogojem, da obvlada strojepisje.
Kandidati naj svoje vloge pošljejo podjetju v 15 dneh po 
objavi.

PROSTA DELOVNA MESTA!
ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA

hotel ilir ija
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 4

objavlja naslednja prosta delovna mesta:

1.3 KUHINJSKE POMOČNICE 
2. 1 SNAŽILKA 
3-1 SOBARICA S 

1 KV NATAKAR
5- 2 POM. NATAKARJA-TOČAJA
6- 1 KV KUHARICA

Pogoj:
'• PKV oz. priučena kuharica (možnost stanovanja)
2. N KV delavka (možnost Stanovanja)
3. N KV delavka

.jj* KV natakar (možnost stanovanja)
PKV oz. priučen gostinski delavec 
KV kuharica

Kandidati naj osebno dostavijo vlogo upravi podjetja vsak 
(razen sobote in nedelje) med 6. in 14. uro. Zasedba 

objavljenih delovnih mest je možna takoj ali najkasneje 15 
oni po objavi.

PROSTA DELOVNA MESTA!
OZD Avtopromet, gostinstvo in turizem

0 •

Novo mesto — Straža

TOZD TOVORNI PROMET 
TOZD GOSTINSTVO 
TOZD AVTOBUSNI PROMET

Na temelju določila čl. 50 statutov temeljnih organizacij 
združenega dela Tovorni promet. Gostinstvo in Avtobusni 
promet odbor za medsebojna delovna razmerja delavcev v 
združenem delu objavlja javni razpis za naslednja vodilna 
delovna mesta:

1. DIREKTOR TOZD TOVORNI PROMET
2 .  DIREKTOR TOZD GOSTINSTVO
3 .  DIREKTOR TOZD AVTOBUSNI PROMET

Kandidati za navedena delovna mesta morajo poleg splošnih 
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pod tč. 1
— da ima višjo ali srednjo strokovno izobrazbo prometno- 

tehnične smeri
— da ima 7 let prakse, od tega 5 let na vodilnih delovnih 

mestih v cestnoprometnih ali sorodnih delovnih organiza
cijah

— da je moralno-politično neoporečen
— da predloži program nadaljnjega razvoja temeljne organi

zacije.
Pod tč. 2
— da ima višjo strokovno šolsko izobrazbo gostinske ali turi

stične smeri z najmanj 5 leti delovne prakse v gostinstvu 
oziroma turizmu, od tega 3  leta na vodilnih delovnih me
stih, ali

— da ima srednješolsko izobrazbo z najmanj 10 leti delovne 
prakse v gostinstvu ali turizmu, od tega najmanj 3  leta na 
vodilnih delovnih mestih, in

— da ima ustrezne družbeno-politične, gospodarske, organi
zatorske in moralne kvalitete za to delovno mesto.

Pod tč. 3
— prometni inženir ali prometni tehnik, VKV delavec iz pro

metne stroke
— potrebna je 7-letna praksa s področja del v cestnem trans

portu na vodilnih delovnih mestih.
Kandidati za vsa razpihana delovna mesta morajo dokazati, 
da niso v postopku zaradi kaznivih dejanj, naštetih v zakonu 
o konstituiranju organizacij združenega dela in njihov vpis v 
sodni register. Informacije o nalogah na razpisanih delovnih 
mestih dobijo kandidati v splošnem oddelku podjetja. 
Kandidati naj pošljejo pismene ponudbe z dokazili v splošni 
oddelek podjetja v 15 dneh po dnevu objave tega razpisa. 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zad
njem dnevu razpisnega roka.

ODBOR ZA MEDSEBOJNA DELOVNA 
RAZMERJA DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU

ISKRA,
TODZ elektrospojna vezja ELA,
Novo mesto

obiavlia 
prosto delovno mesto

SALDOKONISTA 
Pogoji za sprejem so naslednji:
— ekonomski tehnik
— 2 leti delovnih izkušenj

Rok za prijavo je 15 dni po dnevu objave.
Pismene ali osebne prijave sprejema splošni sektor delovne 
organizacije ISKRA, TOZD elektrospojna vezja ELA, Novo 
mesto, Ragovska 7 a.

PROSTA DELOVNA MESTA!
Pivovarna UNION Ljubljana,
TOZD HMELJNI K, NOVO MESTO

razpisuje naslednja prosta delovna mesta:

1. KUHARICE
2. MATERIALNEGA KNJIGOVODJE

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pod 1.: dokončana gostinska šola in vajen dela v strežbi. 
Prosto delovno mesto je v gostišču GRMADA, Trebnje.
Pod 2.: srednja strokovna ali druga ustrezna izobrazba in 3 
leta prakse.
Osebni dohodek po pravilniku o delitvi OD.
Rok prijave 15 dni po objavi razpisa.
Prijave pošljite komisiji za medsebojna delovna razmerja.

Dolenjski list razpisuje nagrado 

500 din

za najuspešnejšo šalo, karikaturo ali vic na temo PODRAV
KA JUHE. Prednost bodo imele šale, ki se kakorkoli nanaša
jo na nagradno igro PODRAVKINI DUKATI, ki prav sedaj 
poteka v Novem mestu in okolici.
Pravico sodelovanja imajo samo bralci lista, ljubitelji PO
DRAVKA JUH.
Šalo, napisano ali narisano, pošljite na naslov:

DOLENJSKI LIST 
za Podravkino šalo 

Glavni trg 3 
68000 NOVO MESTO

OBVEZNO 
CEPLJENJE 

PSOV
OBVEZNO CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI BO LETOS 

PČ NASLEDNJEM RAZPOREDU;

PONEDELJEK, 8. APRILA 
ob 8. uri: Brod 
ob 9. uri: Srebrniče 
ob 10. uri: Jurka vas 
ob.11 .u ri: Drganja sela 
ob 12. uri: Rumanja vas

TOREK. 9. APRILA 
ob 8. uri: Cegelnica 
ob 9. uri: Prečna 
ob 10. uri: Dol. Straža 
ob 11. uri: Gor. Straža 
ob 12. uri: Gor. Polje

SREDA, 10. APRILA 
ob 8. uri: Soteska 
ob 9. uri: Podhosta 
ob 10. uri: Podturen 
ob 11. uri: Poljane 
ob 12. uri: Dol. Toplice

ČETRTEK, 11. APRILA 
ob 8. uri: Otočec 
ob 9. uri: Dol. Kronovo 
ob 10. uri: Brezovica 
ob 11. uri: Dolenja vas 
ob 12. uri: Gorenja vas

PETEK, 12. ARPILA
ob 8. uri: ruperčvrh
ob 9. uri: Birčna vas
ob 10. uri: Uršna sela — vas
ob 11. uri: Uršna sela — Zadr. dom
ob 12. uri: Dobindol
ob 13. uri: Gor. Sušice

SOBOTA, 13. APRILA 
ob 8. uri: Žabja vas 
ob 9. uri: Gotna vas 
ob 10. uri: Črmošnjice 
ob 11. uri: Nova gora 
ob 12. uri: Ve.. Cerovec

PONEDELJEK, 15. ARPILA 
ob 8. uri: Mali Slatnik 
ob 9. uri: Ratež 
ob 11. uri: Vel. Brusnice 
ob 12. uri: Gaberje 
ob 13. uri: Hrušica

TOREK, 16. APRILA 
ob 8. u ri: Vrhe 
ob 9. uri: Dolž 
ob 10. uri: Zajčji vrh 
ob 11. uri: Vel. Orehek 
ob 12. uri: Stopiče

SREDA, 17. APRILA 
ob 8. uri: Jablan 
ob 9. uri: Goriška vas 
ob 10. uri: Sred. Globodbl 
ob 11. uri: Biška vas 
ob 12. uri: Jablan — Šranga

ČETRTEK, 18. APRILA 
ob 9. uri: Mirna peč 
ob 10. uri: Železniška postaja 
ob 11. uri: Dolenja vas 
ob 12. uri: Šentjurij

PETEK, 19. APRILA 
ob 8. uri: Dol. Karteljevo 
ob 9. uri: Kamenvrh 
ob 10. uri: Dol. Kamence 
ob 11. uri: Gor. Kamence 
ob 12. uri: Potočna vas

SOBOTA, 20. APRILA 
ob 8. uri: Bajnof 
ob 9. uri: ^Stari Grad 
ob 11. uri: Novo mesto —

postaja Ločna

PONEDELJEK, 22. APRILA 
ob 8. uri: Šmihel 
ob 9. uri: Škrjanče 
ob 10. uri: Mali Podljuben 
ob 11. uri: Novo mesto-

postaja Ločna 
ob 17. uri: Novo mesto-Loka

ZAM UDNIKI
od 6 do 11. maja dopoldne

na postaji Ločna

SUHA KRAJINA

PETEK, 12. APRILA 
ob 8. uri: Drašča vas 
ob 8,30 uri: Klečet 
ob 9. uri: Šmihel 
ob 10. uri: Poljane 
ob 10.30 uri: Praproče

SOBOTA, 13. APRILA 
ob 8. uri: Dol. Ajdovec 
ob 9. uri: Sr. Lipovec 
ob 10. uri: Sadinja vas 
ob 11. uri: Dvor

PONEDELJEK, 15. APRILA 
ob 8. uri: Sela Hinje 
ob 9. uri: Hinje 
ob 10. uri: Prevole 
ob 11. uri: Žvirče

TOREK, 16. APRILA 
ob 8. uri: Stavča vas 
ob 8.30 uri: Jama 
ob 9. uri: Lašče 
ob 9.30 uri: Vel. Lipje 
ob 10. uri: Gradenc 
ob 11. uri: BOdganja vas

SOBOTA, 20. APRILA 
ob 8. uri: Reber 
ob 9. uri: Žužemberk

ZAM UDNIKI

PONEDELJEK, 29. APRILA 
ob 8. uri: Žužemberk 
ob 10. uri: Hinje

ŠENTJERNEJ Z OKOLICO

PONEDELJEK, 8 APRILA 
ob 8. uri: Orehovica 
ob 9.30 uri: Dol. Mokro polje 
ob 10. uri: Maharovec 
ob 10.30 uri: Draga

TOREK, 9 APRILA 
ob 8. uri: Groblje 
ob 9. uri: Dol. Stara vas 
ob 10. uri: Gor. Vrhpolje

SREDA, 10. APRILA 
ob 8 uri: Šentjernej

ČETRTEK, 11. APRILA 
ob 8. uri: Dobrava 
ob 9.30 uri: Škocjan

PETEK, 12. APRILA 
ob 8. uri: Zagrad 
ob 9.30 uri: Zbure

ZAM U D N IK I

PETEK, 19. APRILA 
ob 8. uri Šentjernej 
ob 10. uri: Škocjan

Opomba:
Po uredbi RSG Ur. lista SRS 35 /73  je cepljenje obvezno za 
vse nad 3 mesece stare pse.

PROSTA DELOVNA MESTA!
„LABOD,
tovarna perila. Novo mesto,

objavlja naslednja prosta delovna mesta:

1. VODJA SPLOŠNE SLUŽBE PODJETJA
Pogoji: VIS ali VIŠ strokovna izobrazba pravne ali uprav
ne smeri, s prakso.

2. FINANČNO MATERIALNI LIKVIDATOR -  RAČUNO
VODJA TOZD
v TOZD Ločna, Novo mesto, in 
v TOZD Libna, Krško.
Pogoji: Viš ali SS izobrazba ekonomske smeri, s prakso v 
knjigovodstvu.

3. OPERATER l'ZA KNJIŽENJE NA NCR STROJU 
Pogoji: srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri s 
prakso.

4. STENODAKTILOGRAF
Pogoji: od kandidata zahtevamo popolno obvladanje stro
jepisja in stenografije. Prednost imajo kandidati, ki obvla
dajo en tuj jezik — nemščino.

5. ADMINISTRATOR I.
Pogoj: administrativni tehnik s prakso ali dveletna ad
ministrativna šola s prakso.

6. POMOŽNI KNJIGOVODJA:
Pogoji: nepopolna srednja šola s prakso v knjigovodstvu.

Podrobne informacije o razglašenih delovnih mestih, oseb
nem dohodku in ostalih pogojih dela lahko kandidati dobijo 
v splošni službi podjetja. Vloge sprejema splošna služba pod
jetja do 15. 4. 1974 na naslov: „LABOD", tovarna perila — 
splošna služba, C. herojev 29, 68000 Novo mesto.



tedensK6led
Č etrtek, 28. marca -  Milaaa 
Petek, 29. marca -  Bertold 
Sobota, 30. marca -  Branimir 
Nedelja, 31. marca -  Modest 
Ponedeljek, 1. aprila -  Hugo 
Torek, 2. aprila -  Franc 
Sreda, 3. aprila -  Rihard 
Četrtek, 4. aprila -  Izidor

BREŽICE: 29. in 30. 3. angleški 
barvni film „Čizum“ .

ČRNOMELJ: 29. 3. mehiški
barvni film „Srebrna maska**. 31. 3. 
ameriški barvni film „Umazani juna

ki Juke“ . 3. 4. trancoski barvni film 
„Zmeda za ubijalca**.

KOSTANJEVICA: 31. 3. ameri
ški barvni film „Črni šerif*.

KRŠKO: 30. in 31. 3. danski 
barvni film „Rektor v postelji**’ 3. 
4. češki barvni film „Vem, da si met 
rilec**.

METLIKA: Od 29. do 31. 3. 
ameriški barvni film „Francoska 
zveza“ .

MIRNA: 30. in 31. 3. „Bargue- 
ro“ .

NOVO MESTO: Od 29. 3. do 1. 
4. ameriški film „Zadnja prilož- 
nost“ ’

RIBNICA: 30. in 31. 3. francoski 
barvni film „Vstopnica za pekel**.

ŠENTJERNEJ: 30. in 31. 3. 
„Borsaline**.

TREBNJE: 30. in 31. 3. ameriški 
barvni kriminalni film ,,Bullit“ ’

illM l O g
SLUŽBO DOBI

IŠČEM ŽENSKO, ki bi enkrat na 
teden pospravljala stanovanje. 
Oglasite se popoldne na naslov: 
Vera Splichal, Cankarjeva 32, No
vo mesto.

SPREJMEM vajenca v uk ali na pri- 
učitev tesarske stroke. Hrana in 
stanovanje preskrbljena, drugo po 
dogovoru. Alojz Primc, tesarstvo, 
Babna gora 8, Škofljica pri Ljub- 
ljani.

ŽENSKI, najraje upokojenki, od
dam stanovanje s posebnim vho
dom in hrano za varstvo dveh 
otrok. N aslo v . v upravi lista

'  (807/74).
TAKOJ sprejmem žensko za varstvo 

otrok v dopoldanskem in popol
danskem času. Starost ni važna. 
Mirko Nimac, Kolodvorska 13, 
61330 Kočevje.

SPREJMEMO mlado dekle za po
m oč v kuhinji. Plača dobra, hrana 
in stanovanje v hiši. Gostilna Ivan 
Rekar, Zasavska cesta 13, Kranj.

SPREJMEM DELAVCA k stroju za 
plastiko. Kovačič, Nad mlini 55, 
Novo mesto.

STANOVANJA

ODDAM opremljeno sobo sam
skemu moškemu. Naslov v upravi 
Usta (764 /74).

ODDAM opremljeno sobo fantu.
Naslov v upravi lista (772 /74). 

ODDAM enosobno stanovanje na 
Brodu. Naslov v upravi lista 
(783/74).

Motorna vozila

PRODAM S1MCO 1301 special, 
prevoženih 26000 km, letnik 
1972. Ogled vsak dan od 14. ure 
dalje na naslov: Ferdo Šušteršič, 
Regerča vas 7, Novo mesto.

ZASTAVO 750, letnik 1971, 33500 
km, dobro ohranjeno, prodam. 
Cena 18.000 din. Dr. Gluecks, 
Mestne njive 6, telefon 22-284.

PRODAM TRAKTOR Ferguson 35. 
Vodopivec, Hrvaški broti, Šentjer
nej.

PRODAM moped Tomos expres. 
Naslov v upravi lista (773 /74).

PRODAM ZASTAVO 750 in m otor 
MZ 250 ccm, vse v voznem stan
ju. Informacije dobite vsak dan

g pri Leopoldu Piletiču, Stravberg 
1, O točec ob Krki.

UGODNO PRODAM zelo dobro 
ohranjeno škodo MB, registrirano 
do marca 1975. Vinko Salamon, 
Pod goro 5, 68270 Krško.

PRODAM AUDI karavan, letnik 
1970, ali zamenjam za kombi. 
Naslov v upravi lista (801/74).

UGODNO PRODAM kombi furgon 
750, letnik 1970. Lipar, Družin
ska vas 50, Šmarješke Toplice.

PRODAM poltovorni avto Hanomag 
gartfnt v voznem stanju. .Franc 
Žužek, Cilpah 19, Trebelno, p. 
Mokronog.

KMETOVALCI! Ugodno prodam 
nove traktorske grablje in nado
mestne dele za „Heublitz**. Cesta 
Dolomi^kega odreda 137, 
Ljubljana.

PRODAM BMW 2002, letnik 1969, 
prevoženih 48.000 km. Ogled 
vsak dan od 15. ure dalje. Naslov 
v upravi lista (808/74).

PRODAM traktorsko kosilnico Mer- 
tel malo rabljeno za polovično ce
no in spačka furgonček še vozen, 
prodam tudi po delih. Naslov v 
upravi lista (809/74).

PRODAM skoraj nov moped na štiri

P1
V

restave. Alojz Skušek, 68212 
elika Loka 12.

P R O D A M

ZARADI UREDITVE stanovanja 
zelo poceni prodam kuhinjsko 
pohištvo in žensko športno dvo
kolo v odličnem stanju. Naslov v 
upravi lista.

PRVOMAJSKI PRAZNIKI OB 
ČRNEM MORJU! Obveščamo 
vse cenjene potnike, ki se žele 
udeležiti llndnevnega izleta v 
Bolgarijo in Turčijo, ki ga organi
zira KOMPAS Ljubljana, da bo 
odhod 25. aprila iz Novega mesta. 
Prijave sprejema KOMPAS, poslo
valnica v Novem mestu.

NUDIM VSE VRSTE ROLET, ŽA
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠIM VSA 
POPRAVILA SPADAJOČA V 
TO STROKO. KRATKI DO
BAVNI ROKI, CENE SOLIDNE. 
NAROČILA PREVZEMA BOGO 
RADI, ŽABJA VAS 15, NOVO 
MESTO, IGNAC PRIJATELJ, 
KVEDROVA 8, KRŠKO, IVAN. 
JERINA, METLIKA, IN 
STANKO ČRTALIČ, DOBRA
VA PRI KOSTANJEVICI.

OBVEŠČAM cenjene stranke, da 
bom s 1. aprilom odprl avtomatsko 
pralnico avtomobilov. Za usluge se 
priporoča

Janez Korasa 
like Vaštetove 1 
NOVO MESTO

PRODAM nemškega ovčarja z ro
dovnikom, starega 7 mesecev. N a
slov v upravi lista (761 /74 ).

BETONSKO ŽELEZO, več manjših 
oken, nekaj opeke, vse nera
bljeno, prodam ceneje kot v trgo
vini. Poceni prodam rabljen elek
trični štedilnik. Golobič, Gotna 
vas 65,- Novo mesto.

PRODAM garažo v Kočevju v Can
karjevi ulici. Naslov v upravi lista 
(776/74).

TELEVIZOR PINOCIO, grezhiben, 
poceni prodam. Skočir, Črno
melj, Sem iška 5.

PRODAM 500 1 belega in 300 1 rde
čega vina (cepljena trta). Marija 
Čulina, Doblička gora 4, Črno
melj.

PRODAM obrezano smrekovo ostre
šje za hišo 12 x 12 m. Jože Pe
terle, Cikava 3, 68230 Mokronog.

PRODAM kompletno spalnico. Dra- 
govič, Nad mlini 43, Novo mesto.

UGODNO PRODAM televizor. Ču- 
lig, Kandijska 13, blok IM V, No
vo mesto.

PRODAM nov pletilni stroj Singer. 
Brulc, Koštialova 34, Novo mes
to.

PRODAM NOVE valovite salonitne 
plošče Anhovo 180 m2 po tovar
niški ceni. Krašna, Škocjan 22.

PRODAM nov italijanski obračalnik 
Sonce. Flajs, Hrastovica, Mokro
nog.

UGODNO PRODAM odlično ohran
jeni postelji in nočni omarici iz 
češnjevega lesa s pripadajočimi 
vzmetnicami in celotnimi vložki 
iz prave žime. Mara Dolenc, 
68270 Krško, novi blok NE, Can
karjeva ulica.

PRODAM skoraj nov otroški italij
anski voziček. Nevenka Bogdano
vič, Jerebova 16 a, Novo mesto.

PRODAM 3.000 kg sena in letošnjo 
košnjo. Stane Rozman, Partizan
ska 23, Novo mesto.

PRODAM kozolec topler s šestimi 
okni, seno in dva vinograda na 
Raki. Ogled v nedeljo 1. aprila 
1974. Jože Mesojedec, Mršeča vas 
1, Šentjernej.

k u p i m

KUPIM enodružinsko hišo v Novem 
mestu ali v bližini, lahko tudi ne
dograjeno. Ponudbe pod „GOTO- 
VINA“ .

P O S E S T

TAVNIK, njivo in gozd v Tomažji 
vasi prodam. Antonija. Kovačič, 
Glogov brod 6, Artiče. Informaci
je: Matija Rodič, Tomažja vas.

PRODAM malo posestvo (lesena hi 
ša, kozolec, 2 ha zemlje) 8 km iz 
Novega mesta. Naslov v upravi lis
ta (792/74).

PRODAM gozd v Skrljevem, veliko 
njivo v Prelesju, dva travnika (Za
loge, Gmajna). Vprašajte pri Jože
tu Novaku, Brinje, Šentrupert.

R A Z N O

DVA KMEČKA FANTA, soseda, 33 
in 42 let, lastnika mehaniziranih 
kmetij blizu mesta, želita spozna
ti dekleti od 25 do 38 let, mogo
če sestri ali sosedi. Ponudbe pod 
šifro „SREČNA**

VDOVEC, star 60 let, s pokojnino, 
hišo in nekaj zemlje išče žensko, 
staro do 50 let, za skupno življen
je. Naslov v upravi lista (799/74).

POROČNI PRSTANI! Darilo po 
najnovejši modi vam izdela zlatar 
v Gosposki 5 v Ljubljani (poleg 
univerze). -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

iffOBVESTILA I
SPLOŠNA BOLNICA Novo mesto 

bo oddala košnjo sena na licitaciji 
v ponedeljek, l .  aprila 1974, ob 
9. uri. Interesenti naj pridejo v 
ekonomat ob določenem času.

Ob smrti naše drage mame in sta
re mame

FRANČIŠKE ŠINKOVEC
iz Šentjošta pri Stopičah

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom za podarjene vence in cvetje, 
sosedom za veliko pom oč v času 
njene bolezni in ob smrti ter vsem, 
ki so našo mamo spremili na zadnjo 
pot in z nami sočustvovali, ter 
župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: hčerka Marija ter 
Slavka in Tinca z družinama

Ob tragični smrti moža, očeta, 
brata in strica

IVANA PIRKOVIČA

se vsem, ki ste z nami sočustvovali, 
mu darovali vence in cvetje in ga ta
ko številno spremili na zadnji poti, 
najiskreneje zahvaljujemo. Posebno 
se zahvaljujemo delavski godbi za 
izvajane žalostinke, zastavonošem, 
organizaciji Zveze šoferjev in avto
mehanikov Kočevje za častno 
spremstvo in govorniku Petru Šobar
ju ža lepe besede o pokojniku ob 
zadnjem slovesu. Vsem še enkrat na
ša iskrena Zahvala.

Žalujoči: žena Marija, hčerki 
Majda in Ivica

Ob smrti zvestega tovariša

JOŽETA KUNSTLJA
iz Kočevja

se zahvaljujem zdravnikoma dr. 
Rupniku in dr. Tomiču za požrtvo
valno zdravstveno nego, govorniku 
za poslovilne besede na grobu, obč. 
odb. ZZB in podružnici DU Kočevje 
za dane.vence, godbi za sodelovanje, 
vsem sosedom za razumevajočo po
m oč in vsem, ki so z mano so
čustvovali in spremili dragega po
kojnika na zadnji poti.

Žalujoča PEPCA

Ob prerani izgubi naše drage ma
me in stare mame

KAROLINE TERKAJ
iz Birčne vasi 8

se iskreno zahvaljujemo za cvetje in 
tolažilne besede sorodnikom, prija
teljem in znancem ter zdravniškemu 
in strežnemu osebju splošne bolnice. 
Enako se zahvaljujemo tudi W Z  
Novo mesto in duhovniku za oprav
ljeni obred.

Žalujoči: hčerke Vera,
Slavka, Kati z družinami in dru
go sorodstvo.

Ob smrti drage mame, stare in 
prastare mame

TEREZIJE GORŠE, roj. Murn 
iz Podturna

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam na kakršenkoli način pomagali, 
izrazili sožalje, podarili vence in 
cvetje, za poslovilne besede in petje 
ter vsem, ki so jo  spremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: hčerka Pepca in si
novi Jože, Lojze in Stanko z 
družinami.

Ob smrti moža, očeta, deda in 
brata

ANTONA GORŠETA
iz V rbovcev 1

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, znancem, prijateljem, vašča
nom, kolektivu DANA Mirna, 
Šentjemejskemu oktetu, župniku in 
vsem, ki so sočustvovali v težkih tre
nutkih z nami.

Žalujoči: žena Tilka, hčerki 
Francka in Vera z družinama 
ter sestra Ivanka.

JE E K ldC I
FRANC MURGELJ, Sela pri Zajč

jem vrhu 11, Stopiče, prepove
dujem vožnjo vseh vozil po m o
jem sadovnjaku. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

CILKA PIPAN, Gabrje 76, Brusnice, 
prepovedujem pašo kokoši in de
lanje kakršnekoli škode po mo
jem posestvu. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno pre-

JOZE RODIČ, Gor. Kronovo 5, 
Otočec, prepovedujem hojo po 
moji njivi v Družinski vasi. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

ALOJZ KALIN, Dol. Gradišče 12, 
Šentjernej, opozarjam Elzo 
Zupančič iz Gradišča, naj pre
neha širiti neresnične govorice in 
kričati okrog stanovanja, ker jo 
bom v nasprotnem primeru sodno 
preganjal.

MARIJA SPOLJAR iz Metlike, Vi
nogradniška c. 35, prepovedujem 
pašo kokoši po mojem vrtu. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala, kokoši pli za
strupila.

MARTINA KERNC, Kot 90 a, Se
mič,' opozarjam Poldo Jakša in 
vse ostale, nai prenehajo z lažnimi 
govoricami. Ce tega ne bodo upo
števali, jih bom sodno preganjala.

Hvala za vašo kri.
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem od
delku: Jože Cesar, član Javnih skladišč Novo mesto; Jože Cimprič, 
Jože Kolenc, Franc Kralj, Milan Čarman, Albin Luzar, Anton Fink, 
Vladimir Kotar, Stanko Šiško, Marjan Lipovec, Terezija Ucman, An
ton Oberč, Franc Povšc, Martin Sašek in Franc Mlakar, člani IMV 
Novo mesto; Jože Novak, Martin Petelin, Milena Zupančič, Fani Šuš
taršič, Anton Tršinar, Rozalija Planinšek, Štefka Kranjčič, Anica 
Željko, Antonija Ljubi, Jože Udovič, Jožica Krevs, Draga Kajtazovič, 
Ana Bedek, Franc Zupančič, Martin Sekula, Anton Ravbar, Marija 
Resnik, A nton Tramtc, Ivan Matoh, Jože Lužar, Jože Blažič, Alojz 
Kcgiovič, Franc Gruden, Anton Barborič, Fani Hočevar, Anton 
Mrgole, Vlado Jalovec, Matjan Mlakar, Janez Steblaj, Majda Arko, 
Franc Kranjc, Darko Oberč, Lado Martinčič, Alojz Bregant, Alojz 
Hočevar in Ivan Kraševec, člani Novoteksa Novo mesto; Ivan Kle
m enčič, kmet iz Zdinje vasi; Alojz Avbar, obrtnik iz Bršljii^a; Jože 
Klobučar in Jože Šporar, člana Gorjancev Straža; Peregrin Košir, 
član Krke x  tovarne zdravil Novo mesto; Marjan Janc in Anton 
Lukše, člana Ele Novo mesto; Anica Lužar, članica Beti Mirna peč; 
Rudolf Levstik, član UJV Novo mesto; Jožefa Črnič, Martina Iskra, 
Anica Sercelj, Milan Petan, Edi Murn, Jože Murn, Ivana Erlah, člani 
Novolesa Straža; Ciril Hudoklin, Vida Lindič in Alojz Pust, člani 
Splošne bolnice Novo mesto,; Joža Kovač, članica Laboda Novo mes
to; Anton Radcšček, član Žita Ljubljana; Ivan Krevs, Vlado Matko
vič, učenca šolskega cen tra 'za  kovinsko stroko Novo mesto; Ivan 
Zavodnik in Franci Smrekar, člana KZ Krka Novo mesto; Roman 
Celesnik, član Osnovne Sole Škocjan; Franc Gali, član Mercatorja 
Novo mesto; Anton Hočevar, kmet iz Grmovlja; Albin Rodič, kmet 
iz Tomažje vasi; Ivan Pungerčar in Franc Šinkovec, kmeta iz Zagrada; 
Justina Cvelbar in Martina Butala, gospodinji iz Tomažje vasi; Marija 
Kocjan, članica Industrije obutve Novo mesto; Jože Ferkolj, kmet iz 
Hrastulja; Alojz Gruden, član Varnosti Novo mesto; Alojz Hrovat; 
kmet iz Osrečja: Anica Šinkovec, gospodinja iz Goriške vasi; Anton 
Jene, član PTI' Škocjan; Julka Komljanec, Stanislava Hrovat in Min
ka Oberč, gospodinja iz Osrečja; Anton Povše, član Dolenjke Novo 
mesto; Anica Kralj, gospodinja iz Dobruške vasi; Zora Mlakar, gospo
dinja iz Stopna; Terezija Novak, gospodinja iz Dolenje vasi; Aloj/. 
Srniša, član Elektrotehne Novo mesto; Marija PovŠe, gospodinja i/. 
Velikih Poljan.

JOŽE GRUBAR, Dol. Vrhpolje 18, 
Šentjernej, prepovedujem vožnjo 
po mojem travniku in njivi na 
Glagoki. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjal.

KLUB ZA KONJSKI ŠPORT 
Šentjernej, prepoveduje vsakršno 
vožnjo po dirkalni progi v Šent
jerneju ter bo sodno preganjal 
vsakega, ki te prepovedi ne bo 
upošteval.

LJUBI MAMI KAROLINI KUMPO- 
VI iz Hriba pri Dolenjskih Toplicah 

iskreno čestitajo za- njen živ
ljenjski praznik. Še na mnoga 
zdrava in zadovoljna leta ter da bi 
bila še dolgo med nami. Hčerka 
Draga, Anica in Marija z družina
mi, sedem vnukov pa ji pošilja 
koš poljubčkov, posebno Brigita, 
ki jo  ima tako rada.

Dragi stari mami IVANKI 
GRABRIJAN za njen 79. 
rojstni dan iskreno čestitata 
in želita vse najboljše

Boštjan in Danica

Z A H V A L A

Ob nepričakovani izgubi moje drage mame

TEREZIJE KOŠLJAR
z Dol. Kamene 52

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so jo spremili na njeni zadnji 
poti, ji podarili vence in cvetje. Posebno se zahvaljujemo sosedom 
Novaku, Vašičli, Zupančiču in Škufci ter vsem vaščanom in
Lojzetu Kupleniku iz Ždinje vasi. Iskrena hvala tudi župniku iz 

opravljeni obred. Se enkrat vsem lepa hvala.
Žalujoči: hčerka ter sestrična s sinom

Z A H V A L A

Ob boleči, tragični in nenadomestljivi izgubi našega sina, moža, 
očka in brata

NACETA KOVAČIČA
iz Novega mesta

/

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavkam in sodelavcem, raznim organizacijam, ki so z nami 
sočustvovali, podarili vence in cvetje in spremili pokojnika na 
zadnji poti. Posebna hvala celotnemu kolektivu TOZD Ela, ki 
nam je pomagal prenašati težave ter sočustvoval z nami. Hvala 
godbi, pevcem ter vsem, ki so nam pismeno ali ustno izrazili 
sožalje.
-  Žalujoči: žena, sinček, mati, oče in brata Tone ter 
Maijan
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Z A H V A L A  

Ob boleči izgubi našega dragega

JOŽETA SMRKETA- 
PRIMOŽA

upokojenca -  borca NOV

izrekamo globoko zahvalo organizaciji ZB Žužemberk, krajevni 
skupnosti, osnovni šoli, ObOZB Novo mesto ter drugim druž
benopolitičnim organizacijam v Žužemberku. Posebna zahvala 
tov. Stanetu Gorinšku, Milanu Senici in Ivanu Plutu za pom oč pri 
organizaciji pogreba, dr. Jožetu Rusu in ostalim govornikom za 
tople poslovilne besede, pevskemu zboru iz Žužemberka in god
benikom iz Novega mesta. Dr. Kocutarju iz Žužemberka in kirur
škemu oddelku novomeške bolnišnice se najtopleje zahvaljujemo 
za skrb in lajšanje bolečin. Prav lepa hvala darovalcem cvetja, 
vsem za pismena in ustna sožalja, posebno pa Krki, tovarni zdra
vil, in Viatorju za izkazano pozornost. Hvala vsem, ki ste ga spre
mili na zadnji ppti.

Ža lujoči; žena Albina, sinova Jože in Matjan z družino, 
sestra, bratje in drugi sorodniki

Žužemberk, Ljubljana, Novo mesto, Prebold,
22. marca 1974

DOLENJSKI LIST
' IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, 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 Teppcy, 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 določeni 
strani 62 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 90 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nadaljnja beseda 1,50 din. Za 
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št S od 1. 1. 
1974 -  Po mnenju sekretariata za Informacije IS SRS (Št. 421-1/72 
od 31. 1. 1973) se 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 Ug 3 oz. poštni predal ^3 — Telefon: (068) 21-227 -* 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: ĆZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana

22 DOLENJSKI LIST



TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO LJU BLJA N A
,  VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 
fOO, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. Pi
san glasbeni spored od 4,30 do 8.00.

PETEK, 29. MARCA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.35 Jugoslovanska 
narodna glasba. 10.15 Teden dni na 
radiu. 11.00 Poročila Turistični na
potki za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti Hibridi pri pride
lovanju lcumar za vlaganje. 12.40 Po 
domače. 13.30 Priporočajo vam .. , .  
4-30 Naši poslušalci čestitajo in 

Pozdravljajo. 15.30 Napotki za tu- 
n*te. 16.00 „Vrtiljak". 18.15 
»Signali". 19.00 Lahko noč, otroci! 
*9.15 Minute z ansamblom Miha 
Dovžana. 20.00 Top-pops 15 21.15-' 
Oddaja o morju in pomorščakih. 
•‘2.15 Besede in zvoki iz logov do
mačih.

SOBOTA, 30. MARCA: 8.10 
glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.15 Glasbeni drobiž od tu 
ln tam. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
64.30 Kmetijski nasveti inž. Dragan 

onzak: Razširitev nalog v projektu 
^onitiranja kmetijskih zemljišč v le
ju 1974, 12.40 Cez travnike in po
lji®* 13.30 Priporočajo vam . . 14.10
* Pesmijo in plesom po Jugoslaviji, 
iu?®. »Vrtiljak41. 18.15 Dobimo se 

^  1^-00 Lahko noč, otroci! 
•‘U.OO Spoznavajmo svet in domovi
no. 22.20 Oddaja a naše izseljence.

NEDELJA, 31. MARCA: 6.00 -  
•00 D obrojutro! 8.07 Veseli tobo- 

9.05 Se pom nite tovariši. . .  
0.05 Srečanje v studiu 14.

J 1.15-14.00 Naši poslušalci čestita- 
? m pozdravljajo. -  vmes ob 11.50 
ogovor s poslušalci. 14.05 Humore- 

^  tega tedna -  D. Parker: Ne, kaj 
Jakšnega! 15.10 Nedeljsko športno 
p o l d n e ,  18.03 Radijska igra -  
ponore de Balzac: Sreča je zmeraj 
®nska. 19.00 Lahko noč, otroci! 
L“-15 Glasbene razglednice. 20.00 
“ nedeljo zvečer. 22.20 Zaplešite z 
ami.

PONEDELJEK, 1. APRILA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Za vsakogar 
nekaj. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
11.15 Z nami doma in na poti.
12.30 Kmetijski nasveti -  Jože Kre
gar: Vrt v aprilu. 12.40 S tujimi pi
halnimi godbami. 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak” . 17.10 
Koncert po željah poslušalcev.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Dorka Škobeme- 
ta. 20.00 Stereofonski operni kon
cert. 22.15 Za ljubitelje jazza.

TOREK, 2. APRILA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.05 Radijska šola za 
srednjo stopnjo -  Gozd -  večnad
stropna hiša. 11.00 Poročila Turi
stični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Kmetijski nasveti dr. Jože 
Urbas: Delitev dela v prašičereji in 
pomen kooperacije. 12.40 Z doma
čimi ansambli. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.40 „Na poti s kitaro".
16.00 Vrtiljak. 17.10 Koncertni 
oder za domačina in gosta. 18.30 V 
torek na svidenje! 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Milana Ferleža. 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 Ra
dijska igra -  Jean Griraudoux: In
termezzo. 22.15 Od popevke do po-

PCSREDA, 3. MARCA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.25 Otroške igre.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Tone Prešeren: 
Bolezni in škodljivci češenj na Gori
škem. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam . , .  14.30 Naši po 
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Loto vrtiljak". 18.15 S pop ansam
bli. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 Simfo
nični orkester RTV Ljubljana v ste
reo sti^diu. 22.15 S festivalov jazza.

ČETRTEK, 4. APRILA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Iz glasbenih 
šol -  Tržič. 10.15 Po>Talijinih po
teh. 11.00 Poročila — Turistični na
potki za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti -  inž. Mihaela 
Cme: Pridelovanje zelja za kisanje.
12.40 Igrajo pihalne godbe. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.10 Kaj vam 
glasba pripoveduje. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00.„Vrtiljak“ . 17.10 
Popoldanski simfonični koncert.
18.30 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Atija 
Sossa. 20.00 Č etrtkov večer doma
čih pesmi in napevov. 22.15 Popev
ke in plesni ritmi.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 31. MARCA: 10,30

-  Reklame, oglasi in obvestila -  
10,50 -  Po domače -  11,10 -  Pi
sani krog otroške igre -  11,20 -  
Volitve 74 (rezultati) -  11,55 -  Za 
vsakogar nekaj -  12,3o -  Poročila
-  12.45 — Čestitke in pozdravi 
naših poslušalcev -  14,30 -  Zaklju
ček progrartia

SREDA, 3. APRILA: 16,00 -  
Poročila — 16,10 -  Reklame, oglasi 
in obvestila — 16,30 — Po domače
-  16,45 -  Kotiček za šoferje: Kako 
varčevati z gorivom -  16,55 -  Iz 
diskoteke naših poslušalcev -  17,30
-  Vesele in žalostne zgodbe iz naše 
vzgoje — 17,40 -  Mladinska oddaja: 
Mi mladi kakšni smo, kaj hočemo, 
kaj moremo in kaj moramo (konf. 
mladih delavcev) — 18,00 -  Zaklju
ček program^

SOBOTA, 6. APRILA: 16,00 -  
SOBOTNI VRTILJAK -  16,15 -  
Pet minut z a . . .  -  16,20 -  EPP I. 
del -  16,30 -  Poročila -  16.35 -  
EPP II. del -  16,45 -  Mini anketa
-  17,00 — Zaključek sobotnega 
vrtiljaka in napoved sporeda za 
nedeljo

RADIO BREŽICE
ČETRTEK -  28. MARCA:

16.00-16.15 -  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki
-  16.15-17.00 -  Nove plošče RTB, 
Aktualnost tedna, Mala šola avto
mobilizma, obvestila in reklame
17.00-18.00 -  glasbena oddaja Iz
brali ste sami

SOBOTA -  30. MARCA:
16.00-16.30 -  Pol ure za pop glasbo
-  16.3CH7.00 -  Radijska univerza, 
Jugo ton vam predstavlja -
17.00-17.30 -  Drobne misli za lepši 
vsakdan, Med zabavnimi zvoki nekaj 
obvestil in reklam ter melodija za 
vas, Za naše najmlajše, Iz naše glas
bene šole -  17.30-18.00 -  Domače 
zabavne na valu 192 m

NEDELJA -  31. MARCA: 8.50
-  9.00 -  Prvo poročanje z volišč -  
10.30-11.10 -  Domače zanimivosti, 
vmes magnetofonski zapisi in poro
čila z volišč -  11.10-11.20 -  Poro
čilo s seje splošnega zbora in 
Skupščine občine Brežice -  
11.20-11.40 -  Za naše kmetovalce: 
inž. Karl Butara -  Varujmo se 
nezgod pri kmetijskem delu, Žalika 
Avsec -  Pomembnost deratizacije -  
in -- ing . Darko Jelčič Novi kmetij
ski stroji -  11.40-11.50 -  Nedeljska 
reportaža z obiska pri brežiških pla
nincih -  11.50-12.10 -  obvestila, 
reklame in spored kinematografov -  
12.10-15.00 -  Občani čestitajo in 
pozdravljajo

TOREK -  2. APRILA:
16.00-16.15 -  Napoved programa 
in srečanje z Evo Sršen -  
16.15-16.50 -  Poročila, Kaj prinaša 
nova številka Dolenjskega lista, No
vo v knjižnici, Tedenski športni ko
m entar -  16.50-17.00 -  obvestila, 
reklame in filmski pregled -
17.00-17.30 -  IZ ŽIVLJENJA V 
JLA -  47.30-18.00 -  M£LO ZA 
VAS -  NEKAJ ZA VSE

Bralcem se opravičujemo, ker 
je zaradi tehničnih razlogov 
izpadlo polovico TV programa 

UREDNIŠTVO

SOBOTA, 30. MARCA: 9.30 TV 
v šoli (Bg) -  15.25 Nogomet Beo-
f rad: Radnički — prenos (Zg) —

7.15 Svetovno prvenstvo v hokeju 
na ledu -  barvni prenos srečanja Ju 
goslavija: Nizozemska (Lj) -  v I. od
moru pribli. 17.35 Obzornik (Lj) -  
v II. odmoru pribl. 18.30 Moda za 
vas, barvna oddaja (Lj) -  19.15 Gle
dališče v hiši (Bg) — 19.45 Barvna 
risanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 Tedenski notranje politični 
komentar (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.30 Pred festivalom risanka (Lj.)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj.) — 20.20 Tedenski 
Pravniku -  barvni film (Lj) -  21.30 
Poročilo s kongresa ZK AP Kosovo 
(Lj) -  21.45 TV dnevnik (Lj) -
22.00 Svet. prven.„v hokeju na ledu, 
barvni prenos II. in III. tretjine sre
čanja ZDA:ZRN, v odmoru Rezervi
ran čas

NEDELJA, 31. MARCA: 9.30 L. 
N. Tolstoj: Vojna in mir, barvna TV 
nadaljevanka (Lj.) -  10.15
Kmetijska oddaja (Zg.) -  11.00 Mo
zaik (Lj.) -  11.05 Otroška matine
ja: Enciklopedija živali, Pravnuki 
(Lj.) -  12.05 Poročila (do 12.10) 
(Lj.) -  Nedeljsko popoldne (Španija 
v plešu, Za konec tedna) -  16.25 
Košarka Zadar: Crvena zvezda -  
prenos (Zg.) v odmoru rezerviran 
čas (Lj.) -  18.00 Moda za vas -  
barvna oddaja (Lj.) -  18.10 Poroči
la (Lj.) — 18.15 Vlak, ki pelje v ne
bo — barvni film (Lj.) -  19.45 
Barvna risanka (Lj.) -  19.50 Cikcak 
(Lj.) -  20.00 TV dnevnik (Lj.) -
20.25 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj.) -  20.30 3-2-1 (Lj.)
-  20.40 A. Kovačič: V registraturi
-  barvna TV nadaljevanka-TV (Zg. 
Lj.) -  21.35 Športni pregled (Bg.) -  
22.10 Horuk -  barvni film o mla
dinski delovni akciji (Lj.) -  23.10

TV dnevnik (Lj.)
PONEDELJEK, 1. APRILA:

17.45 Kljukec in bimbo -  lutkovna 
serija Kljukčeve dogodivščine (Lj.)
-  18.15 Obzornik (Lj.) -  18.30 Na 
daljnem severu — Arktični nomadi, _ 
finski film (Lj.) -  17.55 Mozaik 
(Lj.) -  19.00 Mladi za mlade (Zg.)
-  19.30 Kaj hočem o -  aktualna od
daja (Lj.) — 19.45 Risanka (Lj.) —
20.00 TV dnevnik (Lj.) -  20.25 So
dobna prehrana (Lj.) -  20.35 S. 
Grum: Josipina -  TV drama (Lj.) -
21.45 Kulturne diagonale (Lj.) -
22.15 TV dnevnik (Lj.)

TOREK, 2. APRILA: 17.50 K. 
Čapek: Roparska pravljica -  barvna 
oddaja (Lj.) — 18.05 Risanka (Lj.)
-  18.10 Obzornik (Lj.) -  18.25 Na
ši zbori: Moški zbor Grafika, barvna 
oddaja (Lj.) -  18.55 Mozaik (Lj.) -
19.00 Prehrana dojenčkov (Lj.) -
19.20 Tišina, na vrsti je nemi film
(Lj.) -  19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 
Cikcak (Lj.) -  20.00 I V  dnevnik 
(Lj.) -  20.25 3-2-1 (Lj.) -  20.35 «
Aktualna oddaja (Lj.) -  21.25 H. 
Fallada: Sam med volkovi -  nadalj
evanje in konec (Lj.) -  22.10 TV 
dnevnik (Lj.)

SREDA, 3. APRILA: 9.55 VII. 
Kongres ZK Slovenije, prenos 
plenarnega zasedanja (Lj.) . . .  VII. 
Kongres ZKS, prenos (popoldne) -

17.40 Beli kamen serijski barvni 
film (Lj.) -  18.10 Obzornik (Lj.) -
18.25 Na sedmi stezi -  športna 
oddaja (Lj.) -  18.55 Mozaik (Lj.) -
19.00 Vaš šlager sezone (Sa.) -
19.20 Ne prezrite (Lj.) -  19.45 Ri
sanka (Lj.) -  19.50 Cikcak (Lj.) -
20.00 TV dnevnik (Lj.) -  20.25 
3-2-1 (Lj.) -  20.35 Komu je 
potrebna vaška -  vilm (Lj.) -  21.35 
VIL kongres ZKS (Lj.) -  22.20 TV 
dnevnik (Lj.)

'OLlSČA V KRŠKI OBČINI
a Podlagi 3. odstavka 103. člena 
Ona o volitvah delegacij in delegi- 

"ju delegatov v skupščine družbe- 
I °Političnih skupnosti (Ur. I. SRS, 
L ; '-46 /74) občinska volilna komi- 
rJa za izvolitev delegatov v družbe- 
I Politični zbor izdaja

O D L O Č B O  
določitvi volišč v občini Krško za 
volitev delegatov v družbenopoh- 

, ni zbor občinske skupščine 
*rsk o

volitve delegatov v družbenopo- 
'®ni zbor občinske skupščine 
r»ko, ki bodo 3 1 . marca 197 4 , se 
® območju občine Krško do loč ijo  
Pednja

V O L I Š Č A

j  - Na prvem volišču, ki bo pri Ju- 
Neži na Drnovem št. 68, vo lijo

Jlilcj ki stanujejo v naselju Drno-

^ io

ilsk drugem volišču, ki bo v ga- 
lc- m domu na Bregah, vo lijo  vo- 

'• stanujejo v naselju Brege;
fini. tre tiem volišču, ki bo pri
l  ku Marnu na Mrtvicah, št. 8, vo-
l^ v o li lc i,  ki stanujejo v naselju

ilfc ^etrtem volišču, ki bo v ga-
L ®01 domu na Vihrah, vo lijo  vo- 
'* ki stanujejo v naselju Vihre; 

ket«^a petem volišču, ki bo v gasil- 
|o dor"u  v Velikem Podlogu, vo
l t .  volilci, ki stanujejo v naselju Ve- 
k'Podlog;

v  ‘ šestem volišču, ki bo pri
C Francu na Gorici št. 17, voli- 
|Ca. c'> ki stanujejo v naselju Go-

• Na sedmem volišču, ki bo pri 
Ij.nik Francu iz Jelš št. 16, volijo  
qCi' ki stanujejo v naselju Jelše; 

rur(- Na osmem volišču, ki bo pri 
<Jli| ar'ji 'z Pristave St. 1, volijo 
lB. Cl. ki stanujejo v naselju Prista

l ih  *̂a Svetem  volišču, ki bo pri 
a Vrhovšku iz Malaga Podlo- 
O *-  9. volijo volilc i, ki stanujejo v 
r ji«  Mali Podlog;
Soi ^ a des8tem volišču, ki bo pri 
jljpU Kerinu iz Gržeče vasi št. 9, 
rJ® volilci, ki stanujejo v naselju 
‘»čavas;

bij ■ Na enajstem volišču, ki bo v 
fcjo u*e. vo lijo  volilc i, ki stanu- 
|i« v naseljih Senuše, Drenovec in 

6 številke 1, 2, 4 iz naselja Do-

E
Na dvanajstem volišču, ki bo,1$ .     ___

Kranjčevič Alojzu iz Brozjega, 
'jih v° lilc i,  ki stanujejo v na- 
lj. “ rezje. Brezovska gora in Li-

I p Na trinajstem volišču, ki bo 
jlj- ®*nik Ljudm ili iz Straže St. 12, 
Ur *, volilci, ki stanujejo v naseljih 
) j a* Dedni vrh in hišne št. 6, 7 in 

l ^ 8*?^8 Dolenje;
I r i Na Štirinajstem voliSču, ki bo 
ijo  art'nu Arhu iz Kobil št. 10, vo- 
L ^ b ii° lic i* ki stanujejo v naseljih:
’ w  •• Ivandol in Nemška gora;

Na petnajstem voliSču, ki bo
lo v0M *nem domu v Leskovcu, voli- 
Ikovn '.k i stanujojo v naseljih Le- 

1g CPri Krškem, in Žadovinek; 
krj p a šestnajstem volišču, ki bo 

Božiču iz Selc St. 4 , voli- 
L a l ' *tar,ujejo v naseljih Sel-, 

ke in Volovmk;

17. Na sedemnajstem volišču, ki 
bo v gasilskem domu v Veliki vasi, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naselju 
Velika vas in Gorenja vas;

18. Na osemnajstem volišču, ki 
bo pri Antonu Rabzelju v Venišah 
št. 17, vo lijo  volilc i, ki stanujejo.v 
naselju Veniše;

19. Na devetnajstem volišču, ki 
bo v prostorih krajevnega urada v 
Podbočju, vo lijo  volilci, ki stanujejo 
v naseljih Podbočje, Stari grad, Sliv
je in Žabjek ter Selo;

20. Na dvajsetem volišču, ki bo 
pri Jožetu Žugiču iz Dobrave št. 13, 
volijo vo lilc i, ki stanujejo v naseljih 
Dobrava in Pristava;

21. Na enaindvajsetem volišču, ki 
bo pri Ignacu Colariču iz Malega 
Mraševa št. 7, volijo  vOlilci, ki stanu
jejo v naselju Malo Mraševo in Brod;

22. Na dvaindvajsetem volišču, ki 
bo pri Antonu Pircu iz Kalce-Nakla 
št. 14, volijo  volilc i, ki stanujejo v 
naselju Kalce-Naklo;

23. Na triindvajsetem volišču, ki 
bo pri Francu Zorku iz Velikega 
Mraševa št. 41, vo lijo  vo lilc i, ki sta
nujejo v naselju Veliko Mraševo; '

24. Na štiriindvajsetem volišču, ki 
bo v šoli Brezje, vo lijo  vo lilc i, ki sta
nujejo v naseljih Brezje, Gradec in 
Planina;

25. Na petindvajsetem volišču' ki 
bo pri Alojzu Veglju iz Brezovice St. 
8, vo lijo  volilc i, ki stanujejo v na
selju Brezovica in Premagovci;

26. Na šestindvajsetem volišču, ki 
bo pri Francu Jalovcu iz Šutne št.
10, vo lijo  volilc i, ki stanujejo v na

seljih  Šutna' Dol, Brlog in Hrastek;
27. Na sedemindvajsetem volišču, 

ki bo pri Janezu Petretiču iz Prušnje 
vasi št. 7, vo lijo  volilc i, ki stanujejo 
v naseljih Prušnja vas, Frluga, Grad
nje in Mladje;

28. Na osemindvajsetem volišču, 
ki bo v čakalni ambulanti v Bresta
nici, vo lijo  volilc i, ki stanujejo v na
selju Brestanica zgornji del od hiše 
Kavčič navzgor;

29. Na devetindvajsetem volišču, 
ki bo pri Ž ibert Emilu, Armeško š t. ' 
33, volijo volilc i, ki stanujejo v na
selju Armeško;

30. Na tridesetem volišču, ki bo v 
prostorih Doma svobode v Brestani
ci, volijo volilci, ki stanujejo v na
selju Brestanica — spodnji del — od 
železniške postaje do gasilskega do
ma, do vključno hiše Medvešek Iva
na;

31. Na enaintridesetem volišču, 
ki bo pri Kukovič ič Roku iz Dole
njega Leskovca št. 26, volijo volilci, 
ki stanujejo v naselju Dolenji Lesko
vec;

32. Na dvaintridesetem volišču, 
ki bo pri Repar Jožetu iz Anž, volijo 
volilci, ki stanujejo v naselju Anže;

33. Na triintridesetem volišču, ki 
bo pri Pečnik Jožetu iz Gorice št. 7, 
vo lijo  volilci, ki stanujejo v naselju 
Gorica;

34. Na štiriintridesetem volišču, 
ki bo pri Martinu Omerzelu iz Raz
teza št. 26, volijo volilc i, ki stanuje
jo  v naselju Raztez;

35. Na petintridesetem volišču, ki 
bo pri K ink Neži v Lokvah St. 12, 
vo lijo  volilci, ki stanujejo v naselju 
Lokve;

36. Na šestintridesetem volišču, 
ki bo pri Jug Martinu iz Stolovnika 
St. 37, volijo volilc i, ki stanujejo v 
naselju Stolovnik;

37. Na sedemintridesetem vo

lišču, ki bo pri Antonu Proseniku iz 
Rožnega št. 7, volijo  volilc i, ki sta
nujejo v naselju Rožno;

38. Na osemintridesetem volišču, 
k i bo pri Kunej Dom iniku iz Presla- 
dola št. 9, vo lijo  volilc i, ki stanujejo 
v naselju Presladol;

39. Na devetintridesetem volišču,*1 
ki bo pri Alojzu Bajcu iz Ardrega št.
11 pri Raki, vo lijo  volilci, ki stanuje
jo v naselju Ardro;

40. Na štiridesetem volišču, ki bo 
pri Francu Oberču iz Zabukovja št. 
14, volijo vo lilc i, ki stanujejo v na
seljih Zabukovje, Brezje in Površje;

41. Na enainštiridesetem volišču, 
ki bo pri Jožetu Pavkoviču iz Jelen
ka št. 13, vo lijo  volilc i, ki stanujejo 
v naseljih Jelenk, Celine, Koritnica 
in Gornji del Podulc od 25. do 40. 
hišne številke;

42. Na dvainštiridesetem volišču, 
ki bo pri Martinu Solce iz Planine 
pri Raki št. 10, vo lijo  volilc i, ki sta
nujejo v naselju Planina;

43. Na triinštiridesetem volišču, 
ki bo v prostorih Krajevnega urada 
na Raki, volijo  volilc i, ki stanujejo, v 
naselju Raka, Cirje in Gradišče;

44. Na štiriinštiridesetem volišču, 
ki bo pri Elizabeti Zorc iz Podulc št.
7, volijo  volilc i, ki stanujejo v na
seljih Vrh, Videm in spodnji del 
Podulc od 1. do 24. hišne številke;

45. Na petinštiridesetem volišču, 
ki bo pri Ivanu Šolnu iz Sel pri Raki 
št. 19, volijo  volilc i, ki stanujejo v 
naselju Sela;

46. Na šestinštiridesetem volišču, 
ki bo pri A lojzu Simončiču iz Do- • 
lenje vasi št. 2, vo lijo  volilni, ki sta
nujejo v naselju Dolenja vas;

47. Na sedeminštifidesetem voli
šču, ki bo pri Jožetu Vizlerju iz 
Gmajne St. 5, vo lijo  volilc i, ki stanu
jejo v naselju Gmajna;

48. Na oseminštiridesetem vo
lišču, ki bo pri JožetuGričarju iz 
Smednika št. 6, vo lijo  volilc i, ki sta
nujejo v naseljih Smednik, Dobrava, 
Goli vrh in Kržišče;

49. Na devetinštiridesetem vo li
šču, ki bo pri Francu Ercegu iz 
Dolge Rake St. 10, volijo volilci, ki 
stanujejo v naseljih Dolga Raka, Pri
stava in Podlipa;

50. Na petdesetem volišču, ki bo 
pri Jožetu MalenSku iz Zalok št. 1, 
volijo  volilc i, ki stanujejo v naseljih 
Zaloke in M ikote;

51. Na enainpetdesetem volišču, 
ki bo pri Francu Vrčku iz Raven št.
17, volijo volilc i, ki stanujejo v na
seljih Ravno, Mali Koren in Veliki 
Koren;

52. Na dvainpetdesetem volišču, 
ki bo v šoli na Velikem Trnu, volijo 
volilci, ki stanujejo v naseljih Veliki 
Trn, Ardro, Apnenik in Mali Trn;

53. Na triinpetdesetem volišču, ki 
bo pri Ivanu M irtu  iz Črešnjic St. 10, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naseljih 
Črešnjice, Gornje Dule in Srednje 
A rto ;

54. Na štiriinpetdesetem volišču, 
ki bo pri Jožetu Kerinu iz Lomnega 
St, 22, vo lijo  volilci, ki stanujejo v 
naseljih Lomno in Dalce;

55. Na petinpetdesetem volišču, 
ki bo pri Jožetu Starcu iz Dolenje 
Lepe vasi št. 2, vo lijo  volilc i, ki sta
nujejo v naseljih Dolenja Lepa vas, 
Gorenja Lepa vas, Kočno in Ženje;

56. Na šestinpetdesetem volišču, 
ki bo pri Jožetu Kopina iz Smečic 
št. 6, volijo  volilc i, ki stanujejo v na

seljih Smečice in Jelševec;
57. Na sedeminpetdesetem voli

šču, ki bo pri Alojzu Gričarju iz 
Ravni št. 4, vo lijo  volilc i, ki stanuje
jo v naseljih Ravni, Nova gora in Pi
jana gora;

58. Na oseminpetdesetem vo li
šču, ki bo pri Karlu Žibertu iz Kalc 
št. 10, volijo volilc i, ki stanujejo v 
naseljih Kalce, Nemška vas in Vrhu- 
Ije;

59. Na devetinpetdesetem vo li
šču, ki bo pri Antonu Sintiču iz 
Oštrca, št. 6, volijo  volilc i, ki stanu
jejo v naseljih Oštrc, Avguštine in 
Dolšce;

60. Na šestdesetem volišču, ki bo 
v šoli v Črneči vasi, vo lijo  volilci, ki 
stanujejo v naseljih Črneča vas, 
Črešnjevec, Vrbje in Vrtača;

61. Na enainšestdesetem volišču, 
ki bo v gasilskem domu na Prekopi, 

.volijo volilc i, ki stanujejo v naseljih 
Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa in 
Dobrava;

62. Na dvainšestdesetem volišču, 
ki bo pri Karlu Kuntariču iz Dob št. 
11, volijo volilc i, ki stanujejo v na
selju Dobe;

63. Na triinšestdesetem volišču, 
ki bo na sedežu krajevnega urada v 
Kostanjevici, volijo volilc i, ki stanu
jejo v naseljih Kostanjevica na Krki, 
Globočice, Jablance, Kariče, Sa- 
jevce, Slinovce, Z^boršt in hišne šte
vilke 1, 2, 3, 4 in hiša Pinculič v 
naselju Malence;

64. Na štiriinšestdesetem volišču, 
ki bo pri Ivanu Goltesu iz Malene št.
11, volijo volilc i, ki stanujejo v nase
ljih Malence, razen številk 1. 2, 3, 4 
in hiša Pinculič in Koprivnik;

65. Na petinšestdesetem volišču’ 
ki bo pri Žanu Štokarju iz Orehovca 
št. 36, volijo volilc i, ki stanujejo v 
naselju Orehovec in Grič;

66. Na šestinšestdesetem volišču, 
ki bo pri Jožetu Gorencu iz Velikih 
Vodenic št. 12, volijo  volilci, ki sta
nujejo v naseljih Velike Vodenice, 
Male Vodenice in Ržišče;

67. Na sedeminšestdesetem vo li
šču, ki bo pri Palčič Rozaliji iz Ko- 
čarije št. 2, vo lijo  volilc i, ki stanuje
jo v naseljih Kočarija, Ivanjše in 
Podstrm;

68. Na oseminšestdesetem vo li
šču, ki bo v splošni ambulanti Seno
vo, volijo vo lilc i, ki stanujejo v nase
lju Senovo — spodnji del od desnega 
brega potoka Dolšca;

69. Na devetinšestdesetem vo li
šču, ki bo v prostorih izobraže
valnega centra Senovo, vo lijo  volilci, 
ki stanujejo v naselju Senovo — 
srednji del od Dovškega potoka, 
separacije, vključno nova kolonija;

70. Na sedemdesetem voliSču, ki 
bo v Restavraciji Senovo, vo lijo  vo
lilc i, ki stanujejo v naselju Senovo — 
zgornji del, od separacije navzgor;

71. Na enainsedemdesetem vo
lišču, ki bo pri Kozole Irmi na Ma
lem Kamnu, št. 42, volijo volilci, ki 
stanujejo v naselju Mali Kamen;

72. Na dvainsedemdesetem vo li
šču, ki bo v rudniški čakalnici 
Reštanj Ravne, volijo volilci, ki sta
nujejo v naselju Reštanj — spodnji 
del;

73. Na triinsedemdesetem vo li
šču, ki bo pri Vrešak L iz ik i ReStanj, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naselju 
Reštanj — srednji del;

74. Na štiriinsedemdesetem voli
Sču, ki bo pri Ivanu A jdovniku iz 
Reštanja St. 75, volijo volilci, ki sta
nujejo v naselju ReStanj — Ravni

log;
75. Na petinsedemdesetem vo li

šču, ki bo v osnovni šoli Koprivnica, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naseljih 
Koprivnica in Veliki Dol;

76. Na šestinsedemdesetem vo
lišču, ki bo pri Antonu Luzarju iz 
Mrčnih sel št. 17, vo lijo  volilci, ki 
stanujejo v naselju Mrčna sela;

77. Na sedeminsedemdesetem vo
lišču, ki bo v gasilskem domu na Ve
likem Kamnu, volijo volilci, ki sta
nujejo v naselju Veliki Kamen;

78. Na osem insedemdesetem vo
lišču, ki bo v hiši družbenih organi
zacij na Dovškem, volijo volilci, ki 
stanujejo v naselju Dovško;

79. Na devetinsedemdesetem vo
lišču, ki bo pri Repar Jožefi iz 
Stranja št. 12, volijo volilci, ki sta- 
-»ujejo v naselju Stranje — spodnji 
del;

80. Na osemdesetem volišču, ki 
bo pri Prelogar Olgi iz Stranja št. 25, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naselju 
Stranje — del — Zalog;

81. Na enainosemdesetem vo
lišču, ki bo v šoli Gorenji Leskovec, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naselju 
Gorenji Leskovec;

82. Na dvainosemdesetem vo
lišču, ki bo pri Francu Ribiču iz Ka- 
liševca št. 5, volijo volilci, ki stanuje
jo v naselju Kališevec;

£3. Na triinosemdesetem volišču, 
ki bo pri Mariji Škoberne iz Brezjega 
št. 20, volijo volilci, ki stanujejo v 
naselju Brezje;

84. Na štiriinosemdesetem voli
šču, ki bo pri Cehte Ivanu iz Dobro
ve št. 42, vo lijo  volilci, ki stanujejo v 
naselju Dobrova — severni del;

85. Na petinosemdesetem vo
lišču, k i  bo v Lovski koči v Dobrovi
— Srebotno, volijo volilci, ki stanu
jejo v naselju Dobrova — južni del;

86. -Na šestinosemdesetem voli- 
šču? ki bo pri Čepin Francu iz 
Šedma št. 11, volijo volilci, ki stanu
jejo v naselju Šedem;

87. Na sedeminosemdesetem voli
šču, ki bo v Šolskem centru Krško, 
volijo volilci, ki stanujejo v naselju 
Krško, severni del do vključno go
stilne „Preskrba" in na nasprotni 
strani hišna št. 45 in del Gunt ob 
Savi hiš. št. 1 ,3 , 4, 6 in 8.

88. Na oseminosemdesetem voli
šču, ki bo v prostorih Zavarovalnice 
KrSko, volijo volilci, ki stanujejo v 
mestu Krško od gostilne „Preskrba" 
in na nasprotni strani od hišne št. 45 
do avtomehanika „BaSkovič" na 
Cesti krških žrtev;

89. Na devetinosemdesetem vo li
Sču, ki bo v DijaSkem domu Krško, 
volijo volilci, ki stanujejo v mestu 
Krško od avtomehanika „Baškovič" 
navzdol, oziroma vsi volilci tega pre
dela, ki spada pod mestno območje, 
vključno Zupančič;

90. Na devetdesetem volišču i 
bo pri Mavsar Martinu na Trški gori, 
volijo volilci, ki stanujejo v naseljih 
Trška gora in Narpel;

91. Na enaindevetdesetem voli
šču, ki bo pri Jožetu Preskarju na 
Kremenu, vo lijo  volilci, ki stanujejo 
v naselju Kremen;

92. Na dvaindevetdesetem vo li
šču, ki bo pri Martinu Kelharju na 
Bučerci, volijo volilci, ki stanujejo v 
naselju Bučerca;

93. Na triindevetdesetem volišču, 
ki bo v zgradbi „Agrokom binata" 
na Sremiču, volijo volilci, k ijtanu je - 
jo v naselju Sremič;

94. Na štiriindevetdesetem voli
Sču, ki bo v tovarni čokolade 
„Im pe ria l"  na Sotelskem, volijo vo
lilci, ki stanujejo v naselju Sotelsko;

95. Na petindevetdesetem voli

šču, ki bo v Posebni šoli Videm, vo
lijo  volilc i, ki stanujejo na Vidmu v 
ulicah: Na Bregu, Vrtna, Nikole Te
sle Pot na Polšco, Strma pot, Kozi- 
nova, Stritarjeva, Trubarjeva, T rd i
nova, Lapajnetova, Kajuhova, Ža
garjeva in Šolska ulica ter Prešerno
va ulica od Škerbeca navzgor;

96. Na šestindevetdesetem voliš
ču, ki bo v prostorih „E le k tro " 
Krško, vo lijo  volilc i, ki stanujejo na 
Vidmu v ulicah: Cesta 4. ju lija , do 
križišča s Cankarjevo ulico, Savsko 
pot. Ribiška, Tovarniška, Prešernova 
do križišča s Cesto 4. ju lija  in Kolo
dvorsko ulico;

97. Na sedemindevetdesetem voli
šču, ki bo v upravnih prostorih SGP 
„P io n ir"  na Vidmu, volijo volilci, ki 
stanujejo na Vidmu v ulicah; Zdol
ska cesta, Sovretova, Rozmanova, 
Papirniška ulica, Na Resi, Zupančič
eva, Kvedrova, Tomšičeva, Strmec- 
kijeva, Tončke Čečeve, Majcenova, 

Kidričeva, Ilije Gregoriča in P e 
rniška cesta;

98. Na osemindevetdesetem vo li
šču, ki bo v starem vrtcu na Vidmu, 
volijo volilc i, ki stanujejo na Vidmu 
v ulicah: Cankarjeva, Slavka Roža
nca, Delavska in Kurirska pot;

99. Na devetindevetdesetem vo li
šču, ki bo v tovarni „Im pe ria l"  V i
dem, vo lijo  volilci, ki stanujejo na 
Vidmu v ulicah: Cesta 4. ju lija, od 
Cankarjeve ulice dalje, Aškerčeva, 
Levstikova, Jurčičeva ulica, Kratka 
pot. Rjavčeva, Ilirska, Partizanska, 
Ob potoku. Poljska pot. Pot na Li- 
bno in naselje Vrbina;

100. Na stotem volišču, ki bo v 
osnovni šoli Zdole, vo lijo  volilci, ki 
stanujejo v naseljih Zdole, Anovec 
in Pleterje;-

101. Na stoprvem volišču, ki bo 
pri Ivanu Cerjaku na Ravnah št. 32, 
volijo volilci, ki stanujejo v naselju 
Ravne;

102. Na stodrugem volišču, ki bo 
pri Ivanu Žajberju iz Kostanjka št.
31, volijo volilc i, ki stanujejo v 
naselju Kostanjek;

103. Na stotretjem volišču, ki bo 
v osnovni šoli V Dolenji vasi, volijo 
volilci, ki stanujejo v naseljih 
Dolenja vas in Pesje;

104. Na stočetrtem volišču, ki bo 
v gostilni „Š p ile r" v Starem gradu, 
volijo volilc i, ki stanujejo v naseljih 
Libna, Stari grad. Spodnji Stari grad 
in Spodnja Libna;

105. Na stopetem volišču, ki bo 
pri Jožetu Mavsarju iz Gore št. 10, 
volijo volilci, ki stanujejo v naseljih 
Gora, Čretež, Dunaj, Senožete, Stra
ža in Strmo Rebro;

106. Na stošestem volišču, ki bo 
pri Francu Levičarju iz Ceste št. 2, 
volijo vo lilc i, ki stanujejo v naselju 
Cesta in Gunte, razen hiš. št. 1, 3, 4, 
6 in 8;

107. Na stosedmem volišču, ki bo 
pri Ivanu Avguštinu iz Goleka št.
18, vo lijo  volilc i, ki stanujejo v nase
ljih  Golek, Spodnje Dule, in Osre
dek;

108. Na stoosmem volišču, ki bo 
pri Francu Cerovšku iz Spodnjega 
Pijavškega, vo lijo  volilci, ki stanujejo 
v naseljih Spodnje in srednje Pi- 
javško;

109. Na stodevetem volišču, ki 
bo pri Rudiju Pircu G. Pijavško št. 
5, volijo volilc i, ki stanujejo v nase
lju Gornje PijavSko.

Na istih voliščih bodo vo lili vo
lilc i tudi člane delegacije svoje kra
jevne skupnosti in volilci — kmetje 
člane delegacije v skupnosti kmetov 
svojega območja.

Občinska volilna komisija v 
Krškem.



V službi humanosti
O tem, da zdajle berete, o 

Milici Šali, ni odločalo 
„ciframož“ v zrak vrženega 
dinarja in tudi vplivnega pri
sp e ta  od zgoraj na bilo. Za 
zapis, ki naj kaj pove o ženi 
in materi, ki je desetletja 
dolgo služila ideji po švicar
skem filantropu J. H .. Du- 
nantu ustanovljenega Rdeče
ga križa, smo se soglasno od
ločili na seji uredniškega od
bora. Piko na „ i“ je  postavi
la kolegica, ko je rekla, da 
zasluži Milica ob odhodu v 
pokoj pošteno besedo in da 
naj bi jo napisal jaz.

In ko je tako obveljalo, 
sem se počutil (ne prikri
vam) kot hokejski Knez s 
polno mrežo golov. Kajti za
vedal sem se, da ti drobci in 
črte o njej, ki neurejeni silijo 
v ospredje, niti za skico niso 
dovolj, kaj šele za dober por
tret. In tega se zavedam -  še 
bolj -  tudi zdaj, ko se tru
dim, da bi o Milici, ki je bila 
toliko časa v službi huma• 
nosti in vselej na voljo člove
ku v stiski, povedal kaj več 
in bolje kot povprečen go
vornik na slovesni večerji

Poskušam se spomniti, 
kakšne zanjo značilne kret
nje, kakšne vesele ali jezne iz 
srečanj z njo. Bilo je tega in 
onega precej, ob najrazlič
nejših priložnostih, osebno 
in po telefonu. A zdi se mi, 
da ji to naštevanje ne bi bilo 
všeč; morda bi ji preživo pri
klicalo v spomin preživeto, 
minulo, čase, ko njene bese
de, naj jih je govorila kot re
publiška poslanka ali občin
ska odbornica ali tajnica naj
prej okrajnega in poslej, zad
nja leta, občinskega odbora 
Rdečega križa, niso vselej 
zadevale v živo in ne padale 
vselej na plodna tla.

Spominjam se, kako se je 
kot poslanka v odbomiških 
klopeh novomeške občinske 
skupščine strašno razhudila

na posmehovanje o predlaga
nem reševanju romskega 
vprašanja. Dejala je nekako 
takole: „ V republiški
skupščini so se mi smejali, 
ko sem poskušala prikazati 
hudo problematiko in ne
m oč Novega mesta pri nuj
nem učinkovitem poseganju 
vanjo. Če bi imeli Rome 
pred ljubljanskimi vrati, bi 
jih minil smeh!"

Prežeta z idejo humanosti 
in sočutja s človekom, ki 
potrebuje pom oč, se je  vne
to zavzemala, da bi v novo
meški občini razvili in utr
dili sosedsko pom oč, da bi 
poslali na morje ali kam dru
gam vsako leto kar največ 
zdravstveno in socialno 
ogroženih otrok, da bi daro
valo kri na novomeški trans
fuzijski postaji kar največ 
ljudi. In še to je hotela, da bi 
bili vsi občani zdravstveno 
prosvetljeni, da bi čimveč 
vedeli o obvezovanju ran, da 
bi prisluhnili nasvetom in 
predavanjem zdravnikov, ki 
jih je za to sama pridobivala. 
Kdo ve, koliko m oči in sa- 
mopremagovanja je treba, da 
to človek zmore v času, ko 
je  ̂ nenehno ogrožen, da tudi 
njega potegne vrtinec po 
trošniške družbe, v kateri 
imajo prednost najnovejše 
znamke avtomobilov, pral
nih strojev, vil in vikendov. 
Na to vprašanje bi lahko 
Milica sama odgovorila.

Če se bo od pisarne ob
činskega odbora RK v No
vem mestu z upokojitvijo 
dokončno poslovila, bo to  
velika škoda. K ot tajnica te 
organizacija je bila vzor, kot 
žena in mati pa je nemalo
krat prav z materinskim 
čustvom prišla naproti člo
veku, ki se je v njeno pisarno 
zatekel po pomoč. In tako 
predanih, kot je Milica Sali, 
ni veliko.

I. ZORAN

»Žrtev so z gumijevkami pobili na tla
Po sledi anonimnega pisma o postopku kočevskih miličnikov

Poročali smo že, da smo prejeli nepodpisano pismo o postopku 
kočevskih miličnikov, v katerem je bilo — na kratko povedano — 
napisano tako:

„24. februarja ob približno 1. uri 
(ponoči) sem bil v hotelu PUGLED 
skupaj z nekaterimi člani kolektiva 
hotela in gosti priča nečloveškemu 
postopku štirih kočevskih milični
kov, ki so svojo žrtev na hodniku in 
stopnišču hotela z gumijevkami do
besedno pobili na tla, jo vlekli po 
stopnišču in hodniku hotela. Med 
potjo  so udrihali z gumijevkami po 
nemočni žrtvi, ki se že od vsega za
četka ni upirala. Žrtev je bil mlad 
fant, ki je bil precej vinjen na pustni 
prireditvi. Vprašujem se, ali vinjeni 
človek ni bolnik vsaj v času vinje
nosti? Pripominjam, da žrtev v ho
telu, ni počenjala izgredov in tudi 
hotelsko osebje ni klicalo milični
kov, ki so se brez potrebe v službe
nem času zadrževali v lokalu. Za
kaj? Ali so krvoločneži iskali 
žrtve?

Očividci dejanja so bili uslužbenci 
hotela PUGLED Pepca Zajc, garde
roberka in vratar hotela, ki se-bodo 
gotovo odzvali javnemu pozivu kot 
priče. D a j e  vse res, lahko povpraša
te pri navedenih ljudeh. Želim, da 
ima javni tožilec to pismo ko t javno 
prijavo zoper sto rilce /4

Obtožba nepodpisanega je bila 
huda, zato smo zadevo preverili v 
hotelu PUGLED in pri komandirju 
postaje milice v Kočevju Francu 
Jarcu. Zvedeli smo:

DRUGA PLAT MEDALJE

PEPC A-ZA JC, hotel PUGLED: 
„Spominjam se dogodka. Prišel je v 
žensko oblečen fant-maškara, se ga 
napil in ga začel malo lomiti. Vratar 
je klical miličnike, vendar ne zaradi 
maškare, ampak zaradi nekega dru
gega gosta iz Drage -  imel je roko v 
mavcu -  ki je bil pijan in na vsak 
način hotel sobo, pri nas pa smo 
imeli vsa ležišča oddana. Potem sta 
prišla v prvo nadstropje k vratarju 
dva miličnika. Zdaj je oni z zlomlje
no roko dal mir, fant-maškara pa se 
je s kozarcem vode v roki nekaj 
„premetaval14 po stopnišču. Opozo- / 
rila sem ga, naj da mir. Potem je 
izzival miličnika, češ: „Kaj boš ti, 
policaj? 44 Proti miličnikoma je delal

razno razne obraze itd., potem  pa je 
enemu izmed miličnikov zlil tisto 
vodo v obraz. Miličnika sta ga ho
tela odpeljati, on pa se je upiral in se 
zagrabil za ograjo. Takrat se je razbil 
kozarec, miličniki pa so udarih po 
fantu, da bi se spustil. Kaj se je do
gajalo nato spodaj v pritličju in ko
liko miličnikov je bilo tam, ne vem. 
Spominjam pa se, da sta kmalu nato 
prišla gor dva moška in eden me je

K

Janez Černač in France Brus, 
člana foto kluba „Diana44 pri 
Lovski zvezi Slovenije, sta se v 
soboto, 23. marca, udeležila fo
to lova na kozoroge na Lju
belju. Plod celodnevnega poti
kanja po skalovju je tale foto
grafija. Razen tega sta posnela 
še kratek film o tej plemeniti 
gorski divjadi. (Foto: F. Brus)

vprašal, če sem jaz klicala miličnike. 
Bil je ves bled . . . “

MARIJA KOTAR, garderoberka 
v hotelu: „Trij^ miličniki so bili 
zgoraj:*dva mlada in en poročen. 
Fant-maškara jih je grdo izzival, se 
grdo obnašal. Za glavna vrata se je 
prijel, se upiral in potem  so ga tepli. 
Prosil je in dobil. Sem si mislila: „Ta 
fant si bo pa zapomnil, kdaj je bil 
ženska!44 Potem so ga vrgli v avto. 
Takrat se mi je pa zasmilil. . . .  Naj
bolj pa se mi je zdelo za malo, ko je 
miličniku zlil vodo v obraz. . .  ,44 

FRANCE JARC, komandir po
staje milice: „Tisto noč so bili v 
službi štirje miličniki. V hotelu je 
pri tistem fantu-maškari najprej po
sredoval eden, ko pa se je upiral, je 
prišel še drugi. Sele ko .so fanta pri
peljali dol in se je  upiral, je prišel na 
pom oč tretii. Fanta so n p ^ ra v a li

f S
Rdeči petelin
Vročina in suša, ki sta 

prejšnji teden pritisnila v na
še kraje, sta bili za nepre- 
vidneže huda nevarnost. In 
res: ogenj je izbruhnil kar na 
dveh krajih. Na Homu pri 
Šentrupertu je 22. marca za
čelo goreti grmo\je in trava. 
Kot kaže, se je ogenj razširil 
z dvorišča hiše Frančiške 
Žerjav, ki je požigala dračje. 
Ogenj je zajel okrog 40 arov 
senožeti, a so ga občani sami 
pogasili. Škoda pa je precej
šnja.

Naslednji dan, 23. marca, 
se je pojavil ogenj na steljni- 
ku pod Škemljevcem v Beli 
krajini. Od tam se je razširil 
še na bližnji gozd, tako da so 
metliški in siihorski gasilci z 
domačimi vred gasili kar na 
25 hektarih steljnikov. 
Vzrok tega požara in škodo 
še ocenjujejo.

Naš Tonček je zdaj srečen...
Enajstletni Romček brez staršev je v urejeni družini - Sreča in zadovolj

stvo se poznata pri uspehu: v šoli odličen uspeh

Tiha kot duh je stopila Marija Staniša iz Lokev izza zida in rekla: 
„Rada bi se na kak način zahvalila vsem, ki so zbrali denar in 
pomagali našemu Tončku, posebno pa uslužbencem črnomaljskega 
sodišča .

ga. Pa je doslej edina, ki je otroka iz 
romskega naselja vzela v družino in 
iz nomada naredila vzgojenega in 
odličnega učenca. Res plemenito
dejanje!

Ko so suhljatemu in nevzgoje
nemu T ončku pred leti umrli starši: 
najprej mati Romka, potem  še oče, 
se je fantič potikal pri sorodstvu v 
ciganskem naselju pri Črnomlju, po
tem je odkril prijazno hišo v bližini. 
Mariji Staniša, ki ima že dva odrasla 
otroka, sc je mali in nebogljeni 
Rom ček smilil. Dala mu je jesti, 
imela je zanj toplo besedo. In tako 
je 'vedno večkrat prišel. Naenkrat ni 
hotel od hiše. Tako je Tonček ostal. 
Uredili so s socialno službo, da je 
fant ostal v reji.

„Priden je, radi ga imamo, le to 
me skrbi, ker ga živčnost šc ni 
povsem minila. Redno hodim z njim 
k zdravniku. Sicer pa ni bil še ene 
ure bolan, kar je pri nas. Najbolj

POŽAR PRI SEVNICI 
•  •

19. marca opoldne je izbruhnil 
požar na stanovanjski hiši Stanislava 
Železnika iz Ledine p n  Sevnici. 
Zgorelo je nekaj strehe v vrednosti 
enega starega milijona. Gasilci PGD 
Sevnica so požar omejili, da sc ni 
razširil šc na okolico. Vzrok požara 
je bila slaba dimna naprava na hiši.

sem srečna zato, ker je fant v šoli 
tako priden. Odličen je bil in pohva
lo je dobil. Res pa je, da mu midva s 
skromnimi sredstvi ne moreva dati 
vsega, kar bi želela in kar bi Tonček 
potreboval, da bi bil povsem enak z 
vrstniki. Tako so na sodišču, kjer 
občasno pomagam kot čistilka, 

'  zbrali denar za Tončkove čevlje, So
barjeva z občine pa mu je dala pre
cej oblačil.44

Skrom na žena je to pripovedova
la, kot bi bilo njeno ravnanje nekaj 
vsakdanjega in samo po sebi umliive-

V KRŠKEM DVA VLOMA

Z nedelje na poncuelji «. je bi
lo vlomljeno v Bife na Cesti 
krških žrtev v Krškem. Vlom
ljeno je bilo skozi odprtino. Ne
pridipravi so verjetno iskali de
nar, vendar ga niso našli, odne
sli so le nekaj pijače. Za dejanje 
sta osumljena dva mladoletnika.
21. marca ponoči je bilo vlom
ljeno v vikend nekega zagreb
škega zdravnika na Čatežu. Od- 
nešeno je bilo nekaj pijače in 
jedil

R. BACER

odpeljati na milico, ker se je nd 
stojno vedel, a se je upiral, zato* 
bila uporaba gumijevk upravič 
Fant, ki je bil tepen, je prišel -  
naslednji dan sam na postajo mil* 
in se opravičil miličnikom. Dejalj 
da je bil pijan, da ni vedel, kaj p 
čenja, da se je zato nedostojno ved 
in da se opravičuje.44

STRAHOPETNI 
SAMOUPRAVLJALEC

Zadevo smo, kljub temu da je b 
lo pismo nepodpisano, skui* 
osvetliti z vseh strani. Kaže, da pi* 
ni imel prav. Vendar je hkrati pfl 
da občani opozarjajo na zadeve, 
po njihovem mnenju niso pravili 
da bi jih nato lahko popravili, izb« 
šali. Vendar se moramo zavedati,1 
stvari lahko izboljšamo le ljitf 
sami, občani, s poštenim, prizadf 
nim in javnim delom (ne pa z P 
podpisanimi pismi). SamoupraH 
družba, nova ustava dajeta vse pr« 
ce poštenemu delovnemu človek 
občanu. Strahopetni, nepodpisi 
občan ni noben samoupravljalec, 
vreden današnjega časa. Taki ljiK 
le pripomorejo k temu, da se doga 
jo  nepravilnosti, ker sami nimajo p 
guma, da bi se jim  odkrito uprli.

JO ŽE PRIM1

Predsednik ir 
naivni umetni!
Slika, kuje, zbira lepot1 
in uspešno vodi krajev 

no skupnost

Lestenec v obliki vinske trte  M 
grozdja je skoval iz bakra Jože Ve* 
lič iz Livolda. Krasi in razsvetljuj 
mu zakonsko spalnico.

„Včasih sem slikal. Napravil sel* 
precej slik, čeprav sem samouk 
Večinoma sem jih razdal. So po 1> 
šah od Livolda do Bosne, najlep? 
pa je v Banjaluki,44 pove Jože Ve# 
lič, ki je tudi prizadeven.predseduj 
krajevne skupnosti.

Po obdobju „slikarstva44 je sled#, 
obdobje izdelave lestencev. Napraf* 
jih je iz jelenovih rogov, kovin i*' 
drugega materiala v raznih oblik 
največ v obliki rož, vrtnic. Kras 
hise po Livoldu in drugod.

Tale lestenec, vinsko tr to , p a , 
napravil zase. Dolgo je delal 
skice in precej osnutkov zavrg 
Videl sem, da mu je zelo p r i  srcU 
zato sem ga vprašal, zakaj je tak< 
navezan nanj. Povedal je:

„Doma sem iz Bele krajine, del 
le vina. Spominja me na naše vins' 
gorice, na dom , na Vrhovec pf 
Adlešičih. Prav zato ga imam najrs’ 
in ga ne dam nikom ur.44

J. PJ

,.Slikanje, oblikovanje in zbiranje predmetov pač ni donosno, kori* 
_ stno pa je zato, ker me varuje gostilne in slabe družbe,“ pravi ioV  

Veselič iz Livolda, ki je najbolj ponosen na tale bakreni lestenec* 
katerega je izdelal zato, da ga spominja na rodno Belo krajino* 
(Foto: J. Primc)

PREGREŠEN MALI OGLAS

iKozerija)

Puritane so majhno pode
želsko mestece, vendar še 
vedno tako veliko, da so že 
nekdaj imeli v njem nekaj 
velevažnih mestnih ustanov. 
Ni brez pomena naštevati, 
da so imeli tudi zdravnika, 
zobnega zdravnika, lekarnar
ja, veterinarja, trgovce in 
trgovčiče, nekaj obrtnikov, 
učitelje itd. Najvažnejše pa 
je bilo to, da so imeli župana 
in svoj časopis.

Posebnost mesteca so bili 
njegovi prebivalci, sila boga
boječi ljudje. 2e desetletja, 
mogoče celo stoletje, se v 
Puritanah ni zgodilo nič po
sebnega, nič pomembnega, 
kar bi vznemirilo vrle mešča
ne. In vendar se je zgodilo 
tudi to.

Omenili smo že, da je 
imelo mestece Puritane 
tedenski časopis „Figov 
list4t, in kakor je za vsak po
membnejši časopis navada, 
rubriko mali oglasi. Naj
večkrat so bili objavljeni 
oglasi, ki so ponujali kaj na
prodaj, ženitovamski oglasi, 
pa tudi če je kdo kaj izgubil.

31. marca tistega leta je 
bila ravno sobota in dan, ko 
izide „Figov list". Med mali
mi oglasi je bil tudi oglas, ki 
je v trenutku spremenil mo
notono življenje prebivalcev 
vrlega malega mesteca. Iz
pod ženitovanjske rubrike 

bil oglas naslednje vsebi
ne: „iščem žensko staro do 
40 let, lepo, simpatično, le
pe postave, ki ima željo z

menoj preživljati počitnice, 
izlete in ki ji moški nekaj 
pomeni. Sem zdrav moški 
srednjih let, simpatičen, 
inteligenten in* premožen. 
Ker sem poročen, je oboje
stranska tajnost strogo za
jamčena. Ponudbe pošljite 
časopisu „Figov list44 pod 
šifro „Užitki življenja44.

Drugi dan je bila nedelja. 
Že pri prvi službi božji je 
duhovni pastir Puritan s 
prižnice zmeijal meščane, 
posebno pa urednika „Figo
vega lista4*, ker se je upal 
objaviti oglas satanske vsebi
ne. V jezi, da se je to moralo 
zgoditi prav njemu v tem 
mestecu, je v besedah metal 
ogenj in žveplo na trepetajo

če vernike, ki še niti niso ve
deli, za kaj gre.

Tisti, ki niso bili naročeni 
na časopis, so hiteli v trafiko 
in pokupili trs tistih nekaj iz
vodov, ki so ostali, pa če
prav je tednik izšel v precej 
povečani nakladi.

Razbuijanja ni bilo ne 
konca ne kraja. Gostilne so 
bile nabito polne ugibajočih 
mož, ki so se hudomušno 
nasmihali eden drugemu in 
sumničili vsakega, ki je imel 
kaj več pod palceip. Prave 
tragedije pa so se odigravale
V ožjih družinskih krogih kaj 
veljavnih puritanskih mešča
nov.

Prva je reagirala žena 
ravnatelja šole, ki je slovela 
za najbolj ljubosumno ženo 
v mestecu. Moža je obdolžila 
nezvestobe. Napad je bil ta
ko silovit, daje bila vsakršna

obramba brez pomena. Pred
sednik meščanske hranilnice 
se je komaj otresal očitkov 
svoje boljše polovice, ki mu 
je servirala zvestobi nečastna 
dejanja, vse od njegovega 
rojstva dalje, pri tem pa ni 
pozabila omeniti vse grehe 
in pregrehe njegovega 
bližnjega in daljnega sorod
stva.

Skoraj v vsaki hiši je bilo 
kaj narobe, še trezne in pre
udarne žene so sumljivo 
ogledovale svoje možičke in 
marsikatera je opazila, kar 
že dolgo ni bil slučaj, da ima 
simpatičnega, inteligentnega 
in razburljivega moža.

Napetost je rastla po
sebno še, ko se je razvedelo, 
da je prišlo na šifro „Užitki 
življenja44 kar precej pisem. 
Mestni možje, posebno žene, 
so zahtevali, naj se skliče se
ja županstva. Zahtevali so,

naj jim uredništvo sporoči 
gaijave ovce, tisto, ki je dala 
oglas, in tiste, ki jim je oglas 
razburil grešne duše. Raz- 
buijenje se je zavleklo vse do 
naslednje sobote, ko je po
novno izšel časopis „Figov 
list44. List je bil razprodan, 
še preden so ga dobili v roke 
trafike in tisti, ki so ga pona
vadi prodajali.

V malih oglasih, na istem 
mestu, kjer je bil objavljen 
pohujšljivi oglas, je bilo z de
belimi črkami napisano: 
„Oglas, objavljen v prejšnji 
številki našega tednika, je bil 
namenjen v počastitev veli
kega praznika potegavščin, 
1. aprila. Upam, da ste se 
občani zadnji teden dobro 
zabavali. Vaš župan.44

Na naslednjih volitvah žu
pan ni več kandidiral. 
Čudno, kaj?

VINKO MATE


