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K rka bo gradila 
DAWO

Kenijska vlada je graditev 
prve farmacevtske tovarne v 
svoji deželi zaupala novomeški 
KRKI. Sklep o ustanovitvi pod
jetja v Keniji bodo te dni potr
dili na zborih delavcev v temelj
nih organizacijah.

Pri gradnji tovarne bo KRKA so
delovala s tamkajšnjo državno druž
bo, ustanovljeno pa bo skupno pod
jetje z omejenim jamstvom, pri kate
rem bodo partnerji sodelovali z eno- 
tretjinsko udeležbo. Tovarni bo ime 
Dawa.

Tehnično in tehnološko pa tudi 
komercialno vodenje je zaupano no-r 
vomeški KRKI in izvedencem, k ijih ’ 
bo določila. V podjetju bo delalo 
precej Krkinih strokovnjakov, ki bo
do ostali v Keniji vse dotlej, dokler 
jih ne bodo zamenjali domači stro
kovnjaki.

Tovarna bo stala v industrijskem 
predelu Nairobija, v njej bodo izde
lovali tablete, dražeje in kapsule, 
antibiotike, sirupe in ampule. V 
Krki so prepričani, da bodo zaradi 
te tovarne laže navezali stike tudi z 
drugimi afriškimi državami.

. (Po DELU)

V petek, 5. aprila, je pred Spomenikom svobode v Kočevju protestiralo proti italijanskim ozemeljskim 
težnjam po coni B okoli 2500 delavcev in mladincev. Z zborovanja so poslali protestno pismo izvršne
mu svetu SRS in pozdravno brzojavko II. kongresu ZKS. Veliko protestno zborovanje je bilo tudi v 
Novolesu. (Foto: F. Brus)

D B H

NOVOLES OBSOJA

Nad 1200 zaposlenih v 
Straškem  Novolesu je na so
botnem zborovanju obsodilo 
poseganje italijanskih ireden
tistov po jugoslovanskem 
ozemlju. Govoril je Tone 
Špelko, predsednik sindikal
ne konference v tem podjet-

VŽL >

ZBOR ZDRAVSTVENIH 
DELAVCEV

V ponedeljek so sc na Otočcu v 
počastitev svetovnega dneva zdravja 
zbrali udelcženci III. zbora zdrav
stvenih delavcev, ki sta ga sklicala 
izvršni odbor sindikata zdravstve
nega doma Novo mesto in občinski 
sindikalni svet. Udeležence je po
zdravil dr. Franc Gabron, po uvo
dnih besedah pa sta bili predavanji 
dr. Toneta Starca o pravilni in zdra
vi prehrani ter predavanje dr. Milana 
Strojana o prehrani otroka in o po
menu pravilne prehrane za otrokovo 
zdravje in razvoj. Po končanem zbo
ru je bil družabni večer.

Dinar za pesnikovo hišo
Slovenska mladina zbira denar za odkup rojstne 

hiše Otona Župančiča - Muzej na Vinici

N01 MESTO
J E  V A Š A  B A N K A

Pionirji - kurirji na poti
Kurirčkova pošta je startala v Črnomlju

Pioniiji vsako leto obujajo 
spomine na svoje vrstnike, ki so 
v težkih vojnih časih pogumno 
in iznajdljivo opravljali kurirske 
dolžnosti, s kurirčkovo pošto. 
Letos so krenili s kurirčkovimi 
torbami na pot po vsê j Sloveniji 
2. aprila iz Črnomlja, Ptuja, 
Kopra, Jezerskega in Žlebnika 
pri Velenju. Vse poti vodijo v 
Ljubljano, kjer bo 18. aprila 
sklepna prireditev..

Več kot tisoč pionirjev in tudi 
odraslih je v Črnomlju pospremilo 
na pot pionirje, ki so kurirčkovo 
torbo ponesli v Dragatuš, Vinico, 
Preloko, Adlešiče, ('.riblje ip v Pod
zemelj, kjer so torbo varno predali 
svojim metliškim sovrstnikom. V 
četrtek je potovala torba po metli 
ški občini, v petek pa so jo na Vah ti 
izročili pionirjem iz Stopič, ki so 
torbo prevzeli v imenu pionirjev no
vomeške občine.

..Nosite torbo s takim ponosom 
in tako hrabro, kot smo jo med 
vojno nosili mi, partizanski kurirji,“ 
ic deial prvoborec Franc Košir, ko je

v Črnomlju predal pionirjem kurirč
kovo pošto. Pevska /bora črnomalj
ske glasbene in osnovne šole pa sta 
popestrila ta trenutek.

Nad naše kraje doteka ne
koliko toplejši zrak, zato ne 
pričakujemo večje spremem
be vremena. Do konca tedna 
bo suho in toolo vreme.

Pesnik Oton Župančič ni pi
sal samo za belokranjske, 
ampak za vse slovenske in še 
druge otroke, saj so njegove 
pesmi prevedli v mnoge jezike. 
Zato je prav, da zbira denar za 
ureditev pesnikove muzejske hi
še na Vinici in muzejsko sobo v 
Dragatušu vsa slovenska mla
dina.

Črnomaljski temeljna kulturna 
skupnost je organizirala akcijo „Žu
pančičev dinar**. Župančičevo rojst
no hišo na Vinici bi bilo treba odku
piti, jo preurediti ter urediti v njej 
podružnico Belokranjskega muzeja. 
Razen tega naj bi odkupili tudi sobo 
v hiši v Dragatušu. kjer je pesnik ži
vel od drugega do desetega leta sta
rosti. Sobo naj bi preuredili v spo
minsko, spominska plošča pa naj bi 
še zanamce opozarjala na to, da je v 
tej hiši živel pesnik.

Vse to pa bo veljalo okrog 300 do 
400 tisočakov, ki pa jih Črnomaljci 
nimajo. Zato naj bi v omenjeni akci
ji prispevali po dinar vsi slovenski 
šolarji. Akcija sc je že začela in slo
venski šolarji so na poseben račun 
zbrali že 105 tisočakov. Čeprav je

PRAVNIKI NA POHODU

Okoli 170 študentov iz jugo
slovanskih pravnih fakultet je 7. 
aprila končalo osmi tradicional
ni pohod po partizanskih poteh 
v naši republiki. Med šestdnev
nim pohodom, ki so ga začeli v 
Cerknem, so obiskali Kočevje, 
Bazo 20 in partizanske bolnišni
ce na Rogu, Črnomelj, Metliko, 
Novo mesto, Krško, Senovo in 
Kozjansko.

republiška konferenca ZMS, ki naj 
bi’ organizirala „zbiranja dinarja“ 
med zaposleno mladino iz nerazum
ljivih vzrokov sodelovanje odpove
dala, tisti, ki jim ni vseeno, kaj bo z 
Župančičevo rojstno hišo, upajo, da 
bodo cicibani, pionirji in mladinci 
po šolah zbrali dovolj denarja.

B. PODOBNIK

u a n  zaravja
Letošnji . svetovni dan 

zdravja, ki je  7. aprila dose
gel jubilejno število, mineva 
namreč že 25. obletnica sve
tovnih dnevov zdravja, so 
posvetili zdravi prehrani.

Hranjenje je najosnovnej
še opravilo človeka, ki mu 
ne samo omogoča življenje, 
ampak je  v zelo tesni zvezi z  
njim tudi celotno zdravstve
no ir\ delovno poču tje posa
meznika. N i namreč važno 
samo nekaj dati v usta, 
ampak tudi kaj in kako. Pre
den se je  razširili znanja o 
pravilni prehrani, so se ljudje 
bolj malo zavedali pom em b
nosti prehrane. Držali so se 
folklornih navad in čudnih 
gledanj pri izbiranju hrane, 
dostikrat pa so podlegali laž
nivim in nepreverjenim trdit
vam o zdravilnosti in učin
kovitosti nekaterih živil. Da
nes je  vprašanje prehrane 
znanstveno pretehtano in 
preverjeno, čeprav se v sami 
praksi pravilno prehranjeva
nje še ni povsem uveljavilo.

Današnji svet kaže tudi na 
tem področju dvojnosti sita 
in z obiljem bogata družba 
na eni strani in lačni, v po-

(Nadaljevanje na 4. str.)

Vzravnano je stopil v stoto leto Franc Jan z Bučke. V soboto, 6. 
aprila, jih je dopolnil 99! V spominu ima obilico nadrobnosti o 
kraju in okolici, saj je bil več desetletij občinski tajnik. „Spomine 
napišite, škoda, da bi se pozabilo!“ -  mu je dejal ob slavju predsed
nik sevniške občinske skupščine Marjan Gabrič. (Foto: Železnik)

Kongres je odločno potrdil usmeritev
Iz referata Franca Popita, predsednika CK ZKS na VII. kongresu ZKS

V petek se je v Ljubljani kon
čalo tridnevno zasedanje — VII. 
kongres Zveze komunistov Slo
venije, ki je z resolucijami in

bogato razpravo, v kateri so so
delovali tudi dolenjski delegati, 
potrdil usmeritev v samouprav
ni socialistični družbeni razvoj.

Referat Franca Popita, ki je bil 
vnovič izvoljen za predsednika 
CK ZKS, nakazuje najvažnejše 
naloge v prihodnjem političnem  
delovanju Zveze komunistov 
Slovenije in ga objavljamo .v 
krajših izvlečkih.

TREBNJE -  Danes bo izvršni 
odbor občinske konference 
SZDL sprejemal politično oceno 
o volitvah v občini, žirija za po
delitev priznanj OF pa bo odlo
čala o predlogih letošnjih nagra
jencev.

BUŠECA VAS -  Pionirji 
osnovne šole bodo danes prev
zeli kurirčkovo pošto od vrstni
kov iz krške občine. Kurirji bo
do z njo obiskali vse odrede bre
žiških šol pa tudi nekatere parti
zanske domačije, borce in mate
re padlih partizanov.

SEVNICA -  Danes spreje
majo odborniki občinske skup
ščine nov občinski proračun, ne
katere dopolnitve občinskega 
statuta in spremembe odloka o 
davkih občanov. Ker gre za za
ključek mandata te skupščine, 
se bodo odborniki po seji odpe
ljali na izlet v Metliko.

RIBNICA -  Včeraj zvečer so 
v Petkovi galeriji odprli razstavo 
voščenk Janeza Černača.

BREŽICE -  Predsednik 
sevniške, krške in brežiške ob
činske konference ZMS sklicu
jejo v soboto v tukajšnjem domu 
JLA razpravo o dolgoročnem 
razvojnem konceptu Posavja in o 
sodelovanju mladih v posavskih 
občinah v prihodnje.

SEVNICA -  V soboto pridejo 
na Lisco člani Planinskega dru
štva naših zdomcev Triglav iz 
Stuttgarta. Imelf bodo tudi raz
govor s predstavniki občinske 
skupščine.

KOČEVJE -  Kočevski kul
turni delavci so v ponedeljek 
pretresali možnosti za ustano
vitev svojega kluba in za izdajo 
posebne kulturne revije.

BREŽICE -  Likovni klub bo 
jutri odprl v domu JLA prvo le
tošnjo razstavo. Z akvareli in de
li na platno se bodo tokrat pred
stavili tudi nekateri novi člani.

SEVNICA — V torek je bil v 
Sevnici razgovor o osnutku sa
moupravnega sporazuma za usta
novitev samoupravne interesne 
skupnosti železniškega prometa 
med predstavniki železniškega 
gospodarstva -  sekcije Zidani 
most, luke Koper in predstavniki 
gospodarstva in družbenopoli
tičnih organizacij iz Laškega in 
Posavja.

RIBNICA -  Prvi hotel v tem 
kraju so svečano odprli pretekli 
torek.

Glede našega gospodarskega siste
ma je v referatu dejal: „Oblikovanje

(Nadaljevanje na 4. str.)

GOLOB IN ŠALI 
V IZVRŠNEM 

KOMITEJU CK ZKS
Na sedmem kongresu ZK Slo

venije so v petek delegati izvolili 
tudi člane novega centralnega 
komiteja, njegovega predsedstva 
in izvršnega komiteja. Med šesti
mi člani izvršnega komiteja sta 

. tudi Ludvik Golob, dosedanji se
kretar medobčinskega sveta ZK 
Novo mesto, in Franc Sali, prejš
nji sekretar občinskega komiteja 
ZK Novo mesto, ki je bil doslej 
član sekretariata CK ZKS. Za se
kretarja izvršnega komiteja so 
delegati na kongresu izvolili 
Franca Šetinca, za njegovega na
mestnika pa Vlada Janžiča. Za 
predsednika CK ZKS je bil vno
vič izvoljen Franc Popit.

Predsednik CK ZKS France Popit 
je v poročilu dejal: „Doseči
moramo, da bo delavec resnično 
postal nosilec sprememb v združe
nem delu m na drugih področjih, v 
nasprotju s še trajajočimi prizade
vanji, da bi to delo v imenu delavcev 
opravile posamezne skupine iz 
upravljalske sestave. Zato je potreb
na vztrajna, zavestna, organizirana 
in usklajena akcija . . .

V marsikateri celici združenega 
dela se bo treba spopasti s tezo o 
tako imenovani preutrujenosti. Z 
njo se pojavlja zahteva, naj vendar 
že končamo to „utrudljivo" usklaje
vanje z ustavnimi dopolnili in z 
novo ustavo ter pričnemo zopet 
mirno in normalno delati, seveda 
„po starem**. Toda kakorkoli je res, 
da je bilo treba opraviti obilico stro
kovnega, organizacijskega in tehnič
nega dela, tako je tudi res, da je 
akcijska mobilnost temeljnih plasti 
delavcev v neprestanem vzponu. 
Očitno je, da šele sedaj tvorno sto
pajo na oder dogajanja, tla prihaja 
„njihov trenutek** sedaj, ko smo 
prišli  na neposredno spreminjanje 
stvari . . .

Start kurirčkove pošte v Črnomlju in prevzem na Vahti. Pionirjem govorita nekdanja borca Franc Košir in Jože Butara. (Foto: B. 
Podobnik in F. Orel)

.SMRTNIH 
20.000 VOLTOV

V ponedeljek, 8. aprila, sc je 
na delovišču za tovarno Novo- 
teks v Novem mestu, kjer nape
ljujejo električne vode, smrtno 
ponesrečil elektromonter Marjan 
Vrščaj iz Rakeka, zaposlen pri 
Elcktro Ljubljana kot referent 
za karlovško omrežje. Delavci 
Elektra Novo mesto so zamenja
vali A drog s kovinskim jambo
rom visoke napetosti 20.000 vol
tov. Na drog se je povzpel Vrščaj 
>n se pri tem neprevidno prijel za 
vod visoke napetosti. Električni 
tok ga je takoj ubil, tako da je 
padel z droga, visokega 15 me
trov, na tla in obležal. Pri dotiku 
z vodom visoke napetosti mu je 
sežgalo dlani obeh rok.



tedenski
mozaik

Predsednik Združenih držav 
Amerike Richard Nixon je spet 
na naslovnih straneh ameriškega 
tiska zaradi novega škandala.

Mešani kongresni odbor je 
namreč sporočil javnosti, da je 
predsednik Nixon ogoljufal 
državo pri davku za 476.431  
dolarjev, poleg tega pa po letu 
1962 ni poravnal še marsikatere 
svoje davčne obveznosti. Pred
sednik Nixon je takoj nato iz 
javil, da bo svoje dolgove po
ravnal.

Preiskava o tem, kako ame
riški predsednik plačuje davke, 
se je začela tisti hip, ko se je 
izkazalo, da je predsednik, ki 
ima letno 200.000 dolarjev 
plače, plačal za leto 1970 okoli 
800 dolarjev, za leto pozneje pa 
900 dolarjev davka. Toliko 
plača davka ameriški državljan, 
Id zasluži dvajsekrat manj.

Do simboličnega davka je 
prišlo menda zato, ker je pred
sednik podaril državi svoje pod
predsedniške zapiske in še ne
katere listine. To darilo so mu 
ocenili na 576.000 dolarjev, kar 
si je predsednik lahko odpisal 
od davka.

Strokovnjaki pa so pobrskali 
po predpisih in ugotovili — ne 
glede na to, ali je moralno tako 
visoko oceniti predsednikovo 
darilo — da je takšna finančna 
operacija nezakonita.

„Najvplivnejši človek v kon- 
gresu“ — tako imenujejo Wil- 
burja Millsa, ki je vodu mešani 
kongresni zbor, sicer pa je pred
sednik kongresnega finančnega 
odbora — je ob tem pripomnil, 
da bodo ti davki predsednika 
stali verjetno precej več kot pa 
karkoli drugega, kar se je ob 
zadevi VVatergate spletlo okoli 
njega.

Predsednik Nixon si zaradi 
tega očitno sploh ne dela resnih 
skrbi. Evropo in Sovjetsko zve
zo namerava konec leta obi
skati, pa čeprav bi medtem  
začeti proces za njegov odpo
klic s predsedniškega položaja.

Morda pa bo medtem izbruh
nil še kakšen nov škandal. . .

DAMASK -  Po ponovnem kraj
šem spopadu med sirskimi in izrael
skimi silami na Golanski visoki pla
noti je odstopil načelnik izraelskega 
generalnega štaba David Elazar, kar 
komentirajo kot slabost Izraela.

Kongresi usmerjajo
Krepi se povezanost našega gospodarstva

Republiški partijski kongresi začrtujejo razvojne smernice ne le 
spublike, ampak

posebnosti razvojnih možnosti in želja vsake republike in pokrajine
za republike, ampak za Jugoslavijo kot celoto. Lahko bi rekli, da so

in nujnost skupnega interesa družbenoekonomskega napredka „raz
ličnost v enotnem“. Temu je dodal svoj prispevek minuli teden 
tudi kongres ZK Slovenije.

Izzvenel je v tonu, globokega 
spoznanja, da kljub vrsti težav 
ni ovire, ki jo v družbenoeko
nomskem razvoju ne bi zmogli. 
Predvsem zaradi tega, ker imajo 
prvič v zgodovini človeške 
družbe delavci na osnovi načel 
nove jugoslovanske ustave m ož
nost neposredno odločati o 
družbenoekonomskem razvoju 
dežele in drugič, ker delavski 
razred Jugoslavije, republiška in 
jugoslovansko vodstvo ZK ter 
članstvo te avantgarde delavske
ga razreda delujejo z izredno 
mero enotnosti. In ta enotnost 
se odraža tudi v spoznanju, da 
nobena republika ali pokrajina

ne more naprej brez drugih re
publik in pokrajin, brez celot
ne, enotne Jugoslavije.

Na slovenskem kongresu je 
France Popit, ko je govoril o 
razvojnih vprašanjih odkrito 
opozoril na nekatere težave in 
med njimi predvsem podčrtal, 
da naši republiki primanjkuje 
surovin, nekaterih repromate- 
rialov in živil in da imamo defi
citno energetsko bilanco. Ra
zumljivo je, da to teija tako 
kompleksne programe, ki jih 
gospodarstvo Slovenije ne zm o
re samo, ampak le skupno z 
združenim delom vse Jugosla
vije.

Pojasnilo italijanske vlade: Nota je napisana v prijatelj- 
dcem tonu. Če je kakšen nesporazum, je kriv tale tiskarski 
&rat.

NOTA
jugoslovanski vladi

cona B je italjanska

(Iz zadnjega ,PAVLIHE “)

Na majhnem orvillierskem pokopališču se je okoli groba francoskega predsednika Georgesa Pompi; 
do uja zbralo le nekaj najožjih sorodnikov in prijateljev. Po veliki žalni ceremoniji, ki so se je udeležili 
najvidnejši državni predstavniki iz vsega sveta, so pokojnega predsednika pokopali čisto skromno, v 
zasebnem krogu (Telefoto: UPI)

Teden dni prej je pisec član
ka poročal s kongresa bosansko 
hercegovskih komunistov v Sa
rajevu. Drugi dan kongresa je 
stopil za govorniško mizo pred
stavnik vlade BiH Dragutin Ko
sovac in med drugim optimi
stično povedal, da bodo še pred 
letom 1980 v tej republiki do
segli 1000 dolarjev nacionalne
ga dohodka na prebivalca in pri 
tem opozoril, da se je treba ob 
bogatih energetskih in surovin
skih virih, bolj nasloniti na last
ne m oči, povsod pa iskati m ož
nosti razvojno racionalnega so
delovanja z drugimi republika
mi in pokrajinami. Zato bo BiH 
leta 1980 namesto letošnjih 6 
milijard kilovatnih ur imela na 
razpolago trikrat toliko elek
trične energije, torej 18 milijard 
kilovatnih ur. Ne bo jih zagoto
vila samo s svojimi sredstvi in 
ne samo za svoje potrebe.

Samo navedena izseka dveh 
kongresov kažeta tisto pot, ki 
jo bomo morali graditi v nadalj
njem razvoju sleherne republi
ke, pokrajine in vse države. Pot, 
zgrajeno iz neštetih čvrstih vse
stransko enakopravnih vezi 
medsebojnega sodelovanja po
vezanih kamnov. ZK mora biti 
še bolj učinkovito na čelu to 
vrstnih prizadevanj našega skup
nega, dinamičnega samouprav
nega razvoja. O tem so njena 
stališča jasna.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Resolucije (če  jih samo naštejemo) se na
našajo na boj za uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih in političnih odnosov 
ter na vlogo in naloge ZK (o  tem govori 
temeljna kongresna resolucija), razen tega pa 
še: na razvoj proizvajalnih sil in uresničeva-

Povsem v ospredju dogodkov v minulem opravljeno na tem področju pomembno delo 
tednu pri nas je bil kajpak VII. kongres slo- in da so ustvarjeni zarodki, ki se bodo šele v 
venskih komunistov, ki je trajal tri dni prihodnje razvili v celoti in na katerih mora-
(prejšnji teden od srede do petka) v Ljub- mo graditi dalje svoja prizadevanja za razvoj
Ijani na Gospodarskem razstavišču. Slavnost- našega samoupravnega socializma, 
no okrašena Ljubljana je sprejela udeležence France Popit je ob tem opozoril na nekaj 
kongresa — 618 delegatov, ki so prišli na temeljnih nalog. Doseči moramo, je dejal, da nje samoupravnih družbenoekonomskih 
kongres v imenu več kot 67.000 članov ZK bo delavec zares postal družbeni nosilec odnosov, na organiziranje delavcev in delov- 
Slovenije. Kar 63 odstotkov delegatov na sprememb v združenem delu in na drugih nih ljudi v TOZD, krajevnih skupnostih in 
kongresu slovenskih komunistov je bilo iz področjih. Premagati bo treba kampanjsko samoupravnih interesnih skupnostih, pa na 
gospodarstva, preostalih 37 odstotkov pa iz uresničevanje ustavnih sprememb in zame- razvoj kmetijstva in podeželja, na vzgojo,
negospodarskih dejavnosti. Iz neposredne njati tako imenovano podjetniško organiza- izobraževanje in raziskovalno delo ter na
proizvodnje je na kongresu sodelovalo 239 cijo, prav tako pa združiti živo in opred- kulturo socialistične samoupravne družbe
delegatov in med udeleženci kongresa je bilo meteno delo v TOZD v družbeno neločljivo

celoto.126 tovarišic ter 87 mladih komunistov 
Vse to so samo številčni podatki — sedmi 

kongres slovenskih komunistov pa je bil tudi 
vsebinsko izredno pomemben dogodek v 
našem notranjepolitičnem življenju. Te
meljna usmeritev kongresa je bila naravnana 
na naloge komunistov v razvoju socialistič
nih samoupravnih odnosov — o čemer je 
obširno spregovoril že v svojem uvodnem 
referatu na plenarnem zasedanju kongresa 
(prvi dan) predsednik CK ZKS France Popit.

K ongres
slovenskih

ko m u n is to v
Odločilnega pomena za družbenoekonom-

Mislimo, je ob tem poudaril France Popit, sko konstituiranje delavcev po ustavi zasno- 
da po obsežnih ustavnih razpravah ni treba vanega proizvodnega odnosa pa bo, kako ga 
še posebej govoriti o tem, da bo težišče bomo izpeljali v družbenoekonomskem siste- 
naporov za razvoj naše družbe in za prema- mu, v vseh njegovih mehanizmih in instru- 
govanje protisamoupravnih sil na vsestran- mentih. Prerezati moramo vezi, s katerimi je 
skem uresničevanju duha in črke nove jugo- ekonomski sistem še vedno pripet na držav- 
slovanske in slovenske ustave. no lastninsko zasnovo gospodarjenja in

V sedanjem trenutku moramo ugotoviti, upravljanja, je poudaril France Popit, 
kje smo v boju za razvoj socialističnih samo- Tridnevna razprava na kongresu sloven- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov na skih komunistov je bila zelo vsestranska in 
podlagi novih ustavnih rešitev -  je še nada- plodna. Zasedanje kongresa je bUo delno ple- 
ljeval France Popit. Sodbe in ocene tega, kar narno, delno pa po komisijah za nekatera 
je bilo storjeno doslej, kakor tudi presoje temeljna področja našega družbenega življe- 
kakovosti opravljenih sprememb, so zelo raz- nja. Na kongresu so obravnavali -  in sprejeli 
lične. Segajo od povsem nekritične samo- — več predlaganih resolucij, ki bodo v pri
livale do zanikanja vsakršnih dosedanjih do- hodnje pomenile napotek in vodilo za na- 
sežkov. Eno pa je gotovo: da je bilo doslej daljnje delo.

(vsa ta celovita vprašanja naše družbe obrav
nava sprejetih pet akcijskih kongresnih reso
lucij).

„To je bil kongres akcije in mobilizacije 
ustvarjalnih sil članstva ZK Slovenije ter 
delovnih ljudi naše republike/4 je ob koncu 
kongresa med drugim poudaril Franc Šetinc.

Na kongresu so bili izvoljeni tudi novi 
organi ZKS in slovenski del članstva v orga
nih ZKJ. Izvoljen je bil novi centralni ko
mite ZKS (ki šteje 70 članov) in po koncu 
kongresa se je CK ZKS že takoj tudi sestal 
ter se konstituiral. Za predsednika CK ZKS 
je bil ponovno izvoljen France Popit, za 
sekretarja izvršnega komiteja CK ZKS pa 
Franc Šetinc.

Med dogodki prejšnjega tedna samo še omenimo, 
da se je v torek sestal republiški izvršni svet, ki je 
obravnaval in sprejel več novih republiških zako
nov -  med njimi predlog zakona o gozdovih. 
Temeljna usmeritev tega novega zakona izhaja iz 
tega, da pomeni skupno gospodarjenje z gozdovi 
(družbenimi in zasebnimi) ter zagotovitev poseb
nega družbenega interesa za to področje osnovo za 
nadaljnji razvoj našega gozdnega gospodarstva.

Za urejanje določenih vprašanj gospodarjenja z 
gozdovi se bo ustanovila samostojna samoupravna 
interesna skupnost za gozdarstvo v naši republiki. 
Med njene najpomembnejše naloge bo sodilo 
usmerjanje gozdnega gospodarstva ter skrb za raz
širjeno gozdno reprodukcijo.

tedenski zunanjepolitični pregled
V torek ob 21. uri je  po  dolgi 

in hudi bolezni umrl predsednik  
francoske republike Georges 
Pompidou. Še v zadnjih urah je  
opravljal svoje državniško do lž
nost.

Francozi so že  dolgo vedeli, 
da je  njihov predsednik zelo  
bolan, toda njegova nagla sm rt 
jih je  presenetila.

Umrl je 
Georges 

Pompidou

Georges Pompidou se je  rodil 
5. julija 1911 v M ontboudifu v 
provinci Cantale. Predsednik 
republike je  bil od  15. junija 
1969. Do novih volitev -  te 
bodo 28. aprila in 12. maja -  je  
prevzel vrhovno oblast v Fran
ciji predsednik senata Alain 
Poher.

Georges Pompidou je  bil naj
bližji sodelavec ustanovitelja 
pete  republike generala de  
Gaulla. Po tistem , ko je pod  de  
Gaullovim okriljem opravljal 
vrsto pomembnih državniških 
Junkcij, je  Pompidou 16. aprila 
1962 postal predsednik vlade. 
Na tem položaju je  ostal "se do  
leta 1968.

Georges Pompidou je  v duhu 
de Gaullove pete  republike raz
vijal in krepil idejo o francoski 
neodvisnosti, o enakopravnem  
sodelovanju vseh narodov na 
svetu in s tem  dosegel za Fran
cijo v svetu velik političn i 
ugled, še posebej m ed neuvršče
nim i

Pod Pompidoujevim vod
stvom  je  Francija poglabljala 
svoje odnose z  našo državo, še 
posebej zadnji čas. Predsednik

dobra
knjiga

Pompidou se je  sestal s predsed- 
nikom Titom  oktobra 1970.

Verjetno politična usmeritev 
Francije z  njegovo sm rtjo v bliž
nji prihodnosti ne bo doživela 
bistvenih sprememb. Morda je 
prav to  dokaz za  to, kako m oč
na osebnost je  bil pokojn i pred
sednik francoske republike 
Georges Pompidou.

OBJAVLJENE NOTE: Ju
goslovanska vlada je  objavila v 
jugoslovanskem tisku besedila 
n ot z  italijanskim zunanjim  
m inistrstvom v zvezi z  italijan
skim i zahtevam i po  nekaterih 
delih našega ozemlja.

Po vsej državi se še naprej 
nadaljujejo p ro testi zaradi itali
janskega pohlepa po  našem 
ozemlju, tem protestom  se pri
družujejo tudi jugoslovanski , 
delavci, k i so začasno zaposlen t 
v tujini Pripravljeni so se vsak 
hip vrniti v dom ovino in če  bo  
treba, tudi zgrabiti za orožje.

Se poseben izziv pa so po 
menili manevri sil pakta NATO  
ob sodelovanju italijanskih enot 
in ameriškega šestega ladjevja, 
ki so minuli teden potekali v 
severni Italiji in severnem Ja
dranu, torej v neposredni bližini 
naših meja.

OBISK PREDSEDNIKA DR 
VIETNAM: V p e tek  je  dopo
toval na uradni obisk  v Jugo
slavijo predsednik vlade DR 
Vietnam Pham van Dong. Viet
namski predsednik je  ostal pri 
nas na štiridnevnem obisku, 
m edtem  pa ga je  sprejel tudi 
predsednik republike Josip 
Broz Tito. Ob te j priložnosti se 
nam je  vietnamski predsednik v 
imenu svojega ljudstva zahvalil 
za pom oč.

Predsednik van Dong je  dejal 
novinarjem, da je  obisk  s pogo
vori prispeval k u trditvi prija■ 
teljskih odnosov in razširitev 
sodelovanja m ed Jugoslavijo ip 
DR Vietnam om  ,

TELEGRAMI

WASHINGTON -  Ameriška 
vlada je sporočila, da bo predsednik  
Nixon konec leta obiskal Evropo in 
Sovjetsko zvezo ne glede na svoje 
afere in možnosti, da bi utegnili za- 
četi celo proces za njegov odpoklic 

LUKSEMBURG -  Velika Brita
nija je v ponedeljek zelo jasno sp£: 
ročila svojim partnerjem v evropsk1 
gospodarski skupnosti, da bo ostala 
njena članica le, če bodo v njen P&? 
spremenili pogoje, pod katerimi je 
vstopila v to skupnost.

WASHINGTON -  V z a d n j j h  treh 
mesecih lanskega leta se je v ZDA 
zelo povečalo število hudih krun*' 
nalnih dejanj. Statistika pravi, da j® 
za 10 % več okrutnih posilstev in za 
6 % več umorov.

LOS ANGELES -  Nagrado oskaj 
za najboljšo moško vlogo leta 197^ 
so podelili ameriškemu igralcu 
Jacku Lemmonu, za žensko vlogo 
pa ie zlati kipec dobila britanska 
igralka Glenda Jackson. Najbolj®1 
fum ie bila ameriška komedija 
„Zbodljaj**, ki je dobil 7 oskarjev.
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SUROVINE

Učenci sedmih in osmih razredov osnovne šole 
bratov Ribarjev v Brežicah zbirajo papir, da si 
bodo z izkupičkom laže privoščili izlet konec šol
skega leta. Na sliki prijatelja Branko Župevc in 
Željko Srećković iz Brezine na poti od hiše do 
hiše skozi vas. (Foto: Jožica Teppey)

Novomeško cestno podjetje je minuli teden asfal
tiralo nov priključek na avtomobilsko cesto na 
Jezeru pri Trebnjem, ki naj bi služil za obvoz 
med deli na viaduktu Ponikve. Strokovnjaki zavo
da za raziskavo materiala še vedno razmišljajo, 
kaj storiti z uničeno betonsko ploščo.

V ponedeljek so v Metliki nastopili nekateri pevci 
z ansamblom Atlantik, igral pa je tudi S. Mihel
čič. Predstava je bila odlično pripravljena, žal pa 
ni bila najbolje obiskana. Revija M, ki je priredi
tev pripravila, je obljubila, da bo v Belo krajino še 
prišla. (Foto: N. Kupec)

Mnogi občani, predvsem starejši ljudje in otroci, 
upajo, da zebre, ki so jih komunalci prejšnji te
den zarisali po nekaterih novomeških prehodih za 
pešce, ne bodo prekmalu „ušle“ . Če že bodo, naj 
bi jih komunalci poslej risali bolj vestno in po 
vseh prehodih. (Foto: S. Mikulan)

DRAŽJA VOŽNJA

Pred dnevi je sprejel republi
ški izvršni svet odlok o višini pri
stojbin za cestna motoma vozila. 
Razen sklepa o poprečni 50 od
stotni podražitvi teh pristojbin 
upošteva ta odlok tudi načela, 
naj čimveč tovora na daljših raz
daljah prepeljejo z železnico na
mesto s tovornjaki. Po omenje
nem odloku so se pristojbine za 
cestna vozila povečale poprečno 
za 53 odstotkov Letna pristojbi
na za uporabo javnih cest za to
vornjake, kombije in specialna 
tovorna vozila do treh ton nosil
nosti znaša 900 din od vsake to
ne nosilnosti. Za ta vozila z no
silnostjo nad deset ton pa znaša 
letna pristojbina 11.500 din in 
še 1.800 din za vsako tono nosil
nosti nad 10 ton. Pristojbine za 
avtobuse so se povečale za 33, 
za osebne avtomobile pa za 50 
odstotkov. Z višjimi pristojbina
mi se bo vsako leto zbralo 64 
milijonov dinarjev več kot do-

\5L ,
• • \S  \S

Sejmišča
NOVO MESTO: Na ponedeljko

vem sejmu je bilo naprodaj kar 519 
nilajših in 58 starejših prašičev, ne
prodanih pa jih je ostalo 153. Za 
mlajše so kupci zahtevali od 490,00 
do 620,00 dinarjev, za starejše pa 
*>.30,00 do 780,00 dinarjev. Promet 
■le bil tokrat zelo živahen, cene pa se 
°d prejšnjega sejma niso bistveno 
spremenile.

BREŽICE: Prejšnjo soboto so na 
sejem pripeljali 630 prašičev. Mlaj
ih  je bilo 597, starejših pa 33. Vse- 
p  skupaj so prodali 469 prašičev, 
jfcr je manj kot prejšnji teden. Za 
kilogram žive teže so prodajalci zah
tevali do 27 dinarjev za mlade praši
le in 18 dinarjev za starejše prašiče.

Za tujce več, za nas manj (našega) sonca
Statistični mlini se pač ne 

morejo postavljati z naglico, če 
šele v aprilu objavljajo statistič
no obdelane podatke iz prejš
njega leta. Vseeno pa bodo šte
vilke o lanskem turističnem

Turistična postaja — Otočec

prometu zanimive, konec kon
cev se nova turistična sezona še 
ni začela.

Dokončno je statistično po- 
tijeno, da za domačega turista 
lani ni bilo več toliko prostora 
na našem soncu kot prejšnja le
ta. Lani so naši turistični kraji 
imeli skupno 2.037.000 gostov, 
kar je 5 odst. več kot leta 1972, 
in 5.966.000 nočitev ali 6 odst. 
več. Tujcev je bilo 12 odst. več, 
domačih gostov pa 1 odstotek 
manj. Zaostajanje življenjskega 
standarda je tudi v turizmu za
pustilo svojo sled.

Zanimalo nas bo, kako so la
ni ,vozila4 zdravilišča, saj ima
mo od osmih slovenskih zdravi-

Kmetijski kotiček

Prav molsti s strojem (II.) S
( Nadaljevanje iz prejšnje številke).

Bolnih četrti vimena ne smemo molsti z molznim strojem. 
Nasploh se je treba nadvse varovati vnetja vimena -  mastitisa, ki 
P°vzroča strahotne izgube v proizvodnji mleka. Strokovnjaki 
raČunajo, da dajejo krave pri nas do 15 odstotkov vsega mleka 
^anj samo zaradi te nadloge.

Povzročitelje mastitisa uničimo z dezinfekcijo seskov. Ker je 
*fcksaklorofen že dve leti prepovedan, uporabljamo zdaj klome 
Pteparate, še boljši pa so tako imenovani jodofori (npr. iosan 
"CT), ki imajo dodan glicerin, da varuje kožo.
. Po.vsaki molži je treba molzni stroj temeljito oprati in očisti

li- Najprej ga peremo z mlačno vodo, in to tako dolgo, da 
Priteče čista. Potem spiramo z vročo raztopino detergenta, ki 
jjisti in dezinficira. Za to so uporabni pripravki zlatol D, iosan 

idr. Nazadnje splaknemo še s čisto vodo. Zdaj ne priporo- 
ćajo več puščati vodo v ceveh.

Vsake 14 dni je treba molzne %note razstaviti in očistiti, po 
P°trebi zamenjamo sesne gume. Ena sesna guma zdrži pri 10 
^ v a h  v hlevu do enega leta. Naj ob tej priložnosti še enkrat 
P°dčrtamo: nezadostna skrb za čistočo pri molži, zlasti še z 
Molznim strojem, lahko pogubi prav ves rejčev trud.

Kot že rečeno: mastitis je najhujši problem strojne molže. 
,°lezen se prenaša iz bolnih četrtin vimena na zdrave z umaza

l i  krpami, rokami, z molznim strojem, s steljo, okuženo z 
^edki iz bolnih vimen, z nepravilnim delovanjem strojev. Te 
J^žne poti okužbe narekujejo načine boja z boleznijo, ki uni- 
uje kmetov trud kot le malokatera.

konec pa še o vplivu oblike vimena na uspeh s strojno 
^olžo. Obnesejo se le tako imenovana „strojna" vimena, ki 
*^ajo pravilno obliko, le štiri seske, enake četrtine, vimena, ki 
J.lso pobešena, temveč dovolj visoko prepeta, pa četudi gre za 
*1Vali, ki dajo veliko mleka. Izbira živali mora te zahteve do- 
*edno upoštevati.

Inž. M. L.

lišč, ki jih statistika obravnava, 
na Dolenjskem kar tri. Naša se 
niso slabo odrezala: pri vrhu so 
s povečanjem turističnega vrve
ža. Čateške Toplice so tujski 
promet povečale približno za 
40 odst., Šmarješke Toplice za 
30, Dolenjske pa za 17 odst. 
Sicer pa sta samo zdravilišči 
Dobrna in Laško imeli lani slab
šo tujo bero.

Precej slabše so številke o do
mačih turistih. Čatež jih je imel 
6 odst. več, Dolenjske Toplice 
5 odst. več, Šmarješke Toplice 
pa kar 13 odst. manj. Manjši 
obisk domačih gostov je imela 
tudi Rogaška Slatina, ki je sicer 
daleč najbolj obiskan slovenski 
zdraviliški kraj, pa tudi Laško 
in Slatina Radenci.

M L .

Njim mesto tudi v političnem  
življenju

Srp in kladivo
„Hočem poudariti, da ni nobene

ga razloga, da bi zoperstavljali razvoj 
socialističnega kmetijstva kmetu in 
tako prihajali s kmetom v navzkri
žje. Nasprotno, vse, česar se bomo 
lotili, moramo delati tako, da bomo 
vključevali in ekonomsko povezo
vali kmeta v enoten proces združe

nega dela, ne pa ga .prestavljali1 v 
nekakšen nasprotni tabor."

Te nedavno izrečene besede 
Edvarda Kardelja nosijo v sebi glo
bok in daljnosežen smisel nenasilne, 
postopne socializacije vasi, zahte
vajo pa tudi ustreznejšo vlogo kmeta 
v političnem življenju nasploh.

Poglejmo, kako je bilo s sodelo
vanjem kmetov v Zvezi komunistov.

Od 750.000 nekdanjih članov ZK, 
ki so iz kakršnihkoli vzrokov v pre
teklosti zapustili to organizacijo, je 
bilo skoraj 190.000 kmetov. V naših 
občinah, pa tudi drugod so kmetje 
skoraj izginili iz vrst članov ZK, 
vodstva pa so dokaj neprizadeto 
opazovala, kako delavec izgublja 
svojega zaveznika v revoluciji. Zna
čilen podatek teh razmer: na VII. 
kongresu ZKSsta bila med 613 de
legati samo dva kmeta. . '

Cas ozdravi bolečine. Leta so pri
nesla spremembe in nova spoznanja. 
Zlasti v Sloveniji se je utrdilo prepri
čanje, da je nujen hkrati razvoj dru
žbenega in zasebnega kmetijstva, 
med seboj povezanega. Dobili smo 
zakon o združevanju kmetov, znova 
utrjujemo zadružništvo, kmetijstvo 
dobiva poseben pomen. Vse to bi se 
moralo pokazati tudi v strukturi 
članstva ZK. Cas je zrel, da se po
pravi.

M. L.

Akcija 26.000
V naslednjih dveh letih se obeta 

mnogim slovenskim družinam vesel 
dogodek: približno 26.000 se jih bo, 
kot predvideva akcijski načrt, prese
lilo v novo, boljše stanovanje. Števil
ka ni v oblakih sezidan grad, temveč 
sloni na predvidenem zbranem de
narju.

Tega bo precej. Lani je ostalo kar 
42 odstotkov vsega denarja, zbrane
ga za graditev delavskih stanovanj, 
neizkoriščenih. Vzroki so v posa
meznih krajih različni, vsem pa je 
skupno, da novi način financiranja 
gradnje in samouprava v stanovanj
skem gospodarstvu še nista zaživela, 
kot bi ta zelo zahtevna akcija potre
bovala.

Po podatkih, zbranih za .stano
vanjsko sejo1 sekretariata CK ZKS,

bo za gradnjo stanovanj letos v Slo
veniji na voljo 3 milijarde novih di
narjev združenih sredstev- S tolikšno 
vsoto je mogoče izdatno zakrpati 
luknjo, ki se imenuje „slovenski sta
novanjski primanjkljaj -  50.000 sta- 
novanj“ .

Kolikšen skok pomeni .Akcija 
26.000‘, naj pokaže še primerjava z 
gradnjo v prejšnjih letih. V naši re
publiki smo zadnja leta zgradili na 
leto 5 do 6 novih stanovanj na
1.000 prebivalcev, skupno število 
novih stanovanj pa ni preseglo števi
la 10.000. Zdaj naj bi zgradili 9 no
vih stanovanj na 1.000 prebivalcev 
in v nekaj letih odpravili problem, ki 
je za toliko naših ljudi -  problem 
številka ena.

Eksplozija ljudi
Novi in novi milijoni „nepovablje

nih “ (po Malthusu) prihajajo k naši 
mizi. Demografski podatki pravijo, 
da se število svetovnega prebivalstva 
zdaj poveča za 75 milijonov ljudi na 
leto, to je toliko, kot šteje ena iz
med velikih držav. Po napovedih bo 
prihodnje leto svetovna družina že 
presegla štiri milijarde članov.

V drugi polovici avgusta bo letos 
v Bukarešti svetovna konferenca o 
prebivalstvu. Zanjo so pripravili po
ročilo, ki pobija nekatere dosedanje 
napovedi in sporoča nove. Tako pra
vi, da bo število prebivalcev našega 
planeta verjetno prenehalo naraščati 
čez približno sto let, ko bo na Zem
lji 12 milijard ljudi, za katere bo to
liko življenjskega prostora,

Ta dolgoročna napoved, ki prva 
sloni na znanstvenih temeljih, napo
veduje torej veliko zmanjšanje se
danje stopnje rasti prebivalstva. Ce 
bi se tako naglo kot zdaj ljudje mno
žili v prihodnjih 150 letih, bi nam
reč naši vnuki delili Zemljo s 60 mi
lijardami zemljanov (kot je dejal 
predsednik svetovne banke Mc Na- 
mara), kar si je nemogoče zamisliti.

Tudi s pomočjo teh številk si lah
ko predstavljamo, zakaj dobiva to
likšen pomen pridelovanje hrane, ki 
že zaostaja za naraščanjem prebival
stva. Zaloge so izčrpane. Svetovne 
zaloge pšenice so na primer zdaj 
manjše, kot so bile sploh kdaj v zad
njih dveh desetletjih.

S A M O P O S T R E Z B A

— Tale štacuna pa postaja draga! Bo treba zavihati rokave in kar na domači gredi kaj 
pridelati. .  .

(Karikatura: Marjan Bregar)

r  redno je

Stran uredil: MARJAN LEGAN

Da je  koruza žito  revnih 
ljudi, je veljalo nekdaj, a ne 
velja več. Koruza je najbolj 
rodovitno žito, lahko oboga
ti deželo, njeno pridelovanje 
je m oč povsem mehanizirati, 
hektarske donose nenehno 
stopnjevati.

V starih strokovnih knji
gah piše, da je  m ogoče „in- 
dian co m “ (ta naziv pove, 
da so belci dobili koruzo pri 
Indijancih) pridelati do 70 
sto tov na hektar. Kaj bi na 
to  rekel A lojz Kastelic iz 
Biške vasi pri Mirni peči, ki 
jih je lani pridelal 119,6 sto
tov ali Stane Gorenc iz Go
renje vasi pri Škocjanu s 115 
sto ti ali Janko Pečarič iz

Odkriti rezerve

Čuril s 106? Take rezultate 
so dosegli dolenjski km etje v 
tekmovanju za največji pri
delek.

Seve so to le največji do
sežki, poprečje pa ostaja da
leč zadaj. Tekma v pridelo
vanju in lov za rekordom pa 
nam odkriva, kako velike 
možnosti, kolikšne notranje 
rezerve se skrivajo v km etij
stvu. V tem je  pravzaprav 
največja vrednost tekm o
vanj.

Samo preprost račun:. Ju
goslavija prideluje koruzo na 
2,3  milijona hektarjih, Slo
venija na približno 50.000  
ha, ožja Dolenjska pa na 
4 .700  ha. Poprečni jugoslo
vanski pridelek se giblje oko
li 30 sto tov na hektar. V 
istem letu (1970), ko je naša 
dežela pridelala poprečno  
29,5 stotov, je pridelala 
Avstrija, ki ima slabše pod 
nebne razmere, 49,3 stota, 
Švica 55,2, Italija 43,5, 
Francija 50,1 itd. In vendar 
ima Jugoslavija boljše narav
ne m ožnosti ko t naštete de
žele. K oliko koruze bi lahko 
pridelala, če bi dosegla nji
hov poprečni donos?

Zatorej tekmovanje v hek
tarskem donosu ne sme zaje
ti le peščice prijavljenih tek
movalcev, tem več yse pride
lovalce. Pokazalo se bo, ka
ko veliko je bogastvo zemlje, 
„če se ljudje ponižajo do  
nje“. Km etijska politika naj 
bi bila čim bolj spodbudna, 
da se bo kar največ pridelo
valcev pridružilo tej tekm i -  
v dobro sebi in vsej družbi.

M. LEGAN

DOLENJSKI LIST



Dan zdravja
(Nadaljevanje s 1. str.)
manjkanju živeči del člove
štva na drugi. Toda ne boga
ti ne revni vprašanja zdrave 
prehrane ne rešujejo uspeš
no. Bolezni, ki jih povzroča  
preobilno uživanje ko t tudi 
pomanjkanje hrane, so p o 
goste; m ed njimi so slepota, 
rahitis, podhranjenost, bo 
lezni srca in ožilja, pljučnice 
in influence.

In kakšna mora b iti hra
na? Ne potrebujem o „zdra
ve", „naravne“ ali „organ
ske “ hrane, ampak navadno 
hrano z zadostno m ožnostjo  
za izbiranje m ed raznimi 
vrstami in v zadostnih koli
činah. Živila so razdelili v 
štiri osnovne skupine, ki m o
rajo b iti zastopane v dnev
nem jedilniku, če hočem o, 
da bo prehrana zdrava in 
uravnovešena. Te skupine 
so: skupina mesa, skupina 
mleka in mlečnih izdelkov, 
skupina sadja in sočivja ter 
skupina žitnih izdelkov.

Pri nas v Jugoslaviji smo 
že prešli razvojno točko , na 
kateri preneha boj za koli
čino kalorij. Toda sestava 
hrane ni pravšna, kar ima po  
mnenju strokovnjakov nega
tivne posledice pri ustvarjal
nosti. Anketa, ki so jo  iz
vedli, pa je pokazala še eno 
žalostno p la t naše prehrane. 
Ugotovili so, da Jugoslovani 
praviloma varčujejo pri hra
ni, da bi si lahko kupili pred
m ete prestižne vrednosti „

Da se bo stanje spreme
nilo, mora posta ti vzgoja na 
področju  prehrane del ce
lotne vzgoje in splošnega 
vzgojno-izobraževalnega pro
cesa.

Kongres
(Nadaljevanje s 1. str.)
ekonomskega sistema terja od socia
lističnih samoupravnih sil, da se od
ločno otresejo vseh vplivov in priti
skov nemarksističnega pristopa k 
oblikovanju osnov ekonomskega 
sistema in njegovega mehanizma. Ti 
prihajajo z več strani. Z ene jih pri
naša birokratska samovoljna misel
nost, z druge pa so nenehno navzoči 
pritiski sil, ki se ogrevajo za nerazre- 
dno opredeljevanje družbenoeko
nomske podlage gospodarskega si
stema . .

Oblikovanje novih temeljev eko
nomskega sistema terja od sociali
stičnih samoupravnih sil, da začno 
graditi sistem na položaju delavcev, 
na proizvodu dela združenega dela, 
na dohodku, ki ga ta proizvod prina
ša, na družbenoekonomski oprede
litvi, po kateri je delavec družbeni 
nosilec proizvodnje, razširjene in 
družbene reprodukcije.

Pred nami je zadnja tretjina ob
stoječega srednjeročnega načrta in 
začetek pripravljanja novega za ob
dobje 1976/80. To je čas, ki bo 
zahteval sodelovanje vseh ustvarjal
nih sil Slovenije in v katerem bo tre
ba predvsem upoštevati, da Sloveniji 
primanjkuje energije, da so surovin
ski viri naše republike omeieni in da 
ne smemo zanemariti modernizacije 
tistih proizvodnih zmogljivosti, ki so 
najpomembnejše za razvoj Slovenije 
in njen položaj na enotnem jugoslo
vanskem trgu ter za njeno uspešno 
vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Poudariti je treba šc enkrat, da 
moramo razvojne probleme reševati 
v skladu z novo vlogo delavca m 
združenega dela . . .

O odgovornosti za tak družbeni 
razvoj je predsednik dejal: „Najvaž
nejše je seveda to, da se bo vsak član 
ZK zavedal odgovornosti, ki jo je 
Zveza komunistov prevzela z vodil
no vlogo v naši družbi in ki si jo je 
pridobila s tem, da je izhajala iz de
lavskega razreda in je izražala njego
ve težnje. Gre za to, da v ZK prema
gamo politično neaktivnost, omaho
vanje, malomeščansko obnašanje m 
karierizem ter iz nje odstranimo vse, 
ki mislijo, da si s članstvom ZK in 
preko organizacije ZK lahko prido
be osebno oblast in uveljavijo svoj 
osebni interes. Vodilna idejna in po
litična vloga ZK mora biti le sestav
ni del oblasti delavskega razreda in 
delovnih ljud i. .

V sklepni besedi svojega poročila 
je Franc Popit dejal: „Ob vsem tem 
pa je tudi pošteno in prav, če odkri
to in jasno povemo vsem tistim kon
servativnim, protisocialističnim in 
protirevolucionarnim nazadnjaškim 
silam v tujini in v političnem pod
zemlju doma, da so vsi njihovi upi 
po vrnitvi starih, preživelih odnosov 
zaman. Zakaj slovenski delavec, slo
venski delovni človek, vsi napredni 
ljudje na Slovenskem so se že 
zdavnaj poistovetili z graditvijo so
cialističnega samoupravnega razvoja. 
Vsak, kdor bi hotel razbijati to vre
dnoto ali jim jo nasilno vzeti, bi 
zadel ob nezlomljiv odpor sloven
skega naroda in vsakega delovnega 
človeka na Slovenskem . .

Na svečani seji občinskega komiteja ZK Kočevje, 2. aprila zvečer, so sprejeli v ZK 26 novih članov. 
(Foto: J. Primc)

Svečan sprejem v Zvezo komunistov
Pozdrav kongresu in obljuba, da bodo izpolnjevali njegove sklepe

Na predvečer začetka VII. kongresa ZKS, 2. aprila, jefbila v 
Kočevju svečana seja občinskega komiteja j K, na kateri so sprejeli 
v ZK 26 novih članov. Med njimi je največ mladih in neposrednih 
proizvajalcev.

Svečanosti so se razen članov ko
miteja in novih članov ZK udeležili

MLADI SKUPAJ

Predsedniki in sekretarji občin
skih konferenc ZMS iz Črnomlja in 
Duge Rese so se pred dnevi dogovo
rili o nadaljnjem sodelovanju. Obe 
občinski konferenci bosta omogoči
li zbliževanje in sodelovanje med 
mladimi obeh občin. Sodelovali naj 
bi predvsem mladinci iz delovnih or
ganizacij in mladinskih aktivov pri 
krajevnih skupnostih. Dogovorili so 
se tudi o športnih tekmovanjih, ki 
bodo v maju potekala pa bodo v 
okviru sodelovanja med obkolpski- 
mi občinami. Razen mladih iz po
bratenih občin Duge Rese in 
Črnomlja bodo sodelovali tudi mla
dinci iz ozaljske in metliške občine.

V KRŠKEM BO REPUBLIŠKO 
PROMETNO TEKMOVANJE

V Krškem se bodo letos srečali 
najboljši kolesarji na občinskih pro
metnih tekmovanjih. Področnem 
tekmovanju bo sledilo še republiško 
tekmovanje „Kaj veš o prometu? “

tudi delegati VII. kongresa ZKS in 
sekretarji oziroma predstavniki 
osnovnih organizacij ZK, iz katerih 
so novi člani. Novim članom je na 
svečani seji spregovoril sekretar ob
činske konference ZK Jože Novak, 
ki je govoril o vlogi in pomenu ZK, 
revolucionarnih spremembah in do
godkih, ki smo jim prav zdaj priča 
(ustava, TOZD, volitve, kongres 
ZK), in o liku komunista. Posebno 
je poudaril, da je treba ZK krepiti in 
doseči v njej delavsko večino. No
vim članom je nato podelil v spomin 
na svečani sprejem knjigo Toneta

NATISNJEN JE 
RAZVOJNI KONCEPT 

POSAVJA

Medobčinska komisija za izdelavo 
razvojnega koncepta Posavja je sku
paj z Regionom izdala na sto stra
neh skrajšan povzetek gospodarske
ga, socialnega in regionalnega razvo
ja Posavja za obdobje 1971 -  1985. 
V krški tiskarni so natisnili 2.500 iz
vodov. Knjigo bodo dobile vse orga
nizacije združenega dela, delegacije, 
družbenopolitične organizacije in pa 
seveda skupščine, interesne in kra
jevne skupnosti, da bo razprava o 
konceptu laže potekala.

Otresti se hujskačev
v kočevski in ribniški' 

v teh dneh protestirajo
Tudi 

občini
proti mračnim silam v Italiji, ki 
ponovno stegujejo roko po na
šem ozemlju, kot so jih v zadnji 
vojni in v vsej pretekli zgodovini. 
Protestira mladina v šolah (delili 
so tudi svoje protestne letake), 
člani delovnih kolektivov, borci, 
skratka: vsi občani.

Kočevska občina je pobratena 
s slovensko občino Dolina pri 
Trstu v Italiji. Mnogi občani Ko
čevja so se ob obisku v Dolini 
pred pobratenjem pred nekaj leti 
in kasneje prepričali, da v tej ob
čini skoraj ni Italijanov, da vsi 
občani govore slovensko. Takih 
slovenskih občin pa je gotovo v 
sedanji Italiji še več. Vse to pa 
dokazuje, da se ne godi krivica

Italiji, ampak Slovencem.
Ribniška občina pa je pobra

tena z italijansko občino 
Arcevio, v kateri so bile (upamo, 
da so še) na oblasti napredne 
stranke. Tudi Italijani v tej obči
ni so se skupaj z nekaterimi Slo
venci in drugimi Jugoslovani bo
rili med vojno proti fašizmu.

Italijani sami bodo morali po
kazati zrelost, da bodo onemo
gočali stranke in ljudi, ki sejejo 
mržnjo med državami, narodi, 
ljudmi, ki kličejo nesrečo nad 
druge in tudi svoje ljudi. Italijan
ski delavski razred in ves italijan
ski narod bo moral slej ko prej 
spoznati, da razni fašistični in 
drugi politiki niso njegovi prija
telji.

JOŽE PRIMC

Ožbolta „Sercerjeva bojna po t“ ter 
značko 7. kongresa.

S svečanosti so poslali pozdravno 
pismo VII. kongresu. V njem so 
med drugim obljubili, da bodo iz
polnjevali sklepe kongresa. Na seji 
so obsodili zahteve fašističnih sil v 
Italiji po našem ozemlju.

J. PRIMC

ODSLEJ ENOTNO
Cene za geodetske storitve naj bi 

bile po vseh dolenjskih občinah ena
ke. Zato in da bi bile cene tem stori
tvam, ki so bile nazadnje določene 
pred tremi leti, zares prave, so črno
maljski odborniki na zadnji seji spre
jeli tudi odlok o novih cenah. Ta 
med drugim določa, da velja ura de
la geodetskega strokovnjaka na tere
nu 60, v pisarni pa 50 din. Eno uro 
dela figuranta velja 25 din, geodet
ski risar pa bo v eni uri zaslužil 35 
dinarjev. Nove cene so višje od prej
šnjih, krile pa naj bi resnične stro
ške.

„KOZJANSKO 74"

Občinska zveza mladine v 
Krškem vabi svoje člane in članice 
na delovno akcijo „Kozjansko 74“ . 
Brigada bo odšla na delo sredi polet
ja, ko bodo imeli šolarji počitnice, 
mladi delavci pa dopust. Predvide
vajo, da bo štela 50 fantov in deklet.

PRESTAVITEV 
SPOMINSKEGA OBELEŽJA

Na Senovem so sklenili prestaviti 
spominsko obeležje Štirinajste divi
zije s sedanje zgradbe v park pri 
zdravstvenem domu. Ploščo bodo 
vgradili na poseben podstavek in bo 
tako stala tam kot samostojen spo
menik. To nalogo bodo opravili do 
poletja, do mladinskega zborovanja, 
ki ga pripravljajo na Bohorju.

JAVNA DELA

Kar trikrat so črnomaljski odbor
niki razpravljali o letošnjem progra
mu javnih del v občini, ki jih bodo 
izvedli v okviru programa, ki so si ga 
zastavili do 1977. leta. Za letošnja 
dela bodo porabili 12,230.000 di
narjev. Program bi odborniki sprejeli 
že prej, ne pa šele na zadnji seji, 
vendar so želje vedno onemogočile 
sprejem. Na koncu pa seje izkazalo, 
da več, kot je denarja, pač ni mogo
če načrtovati, ker bi bilo -  nereal
no.

Prvi aplavz za »Pravičnika«
Ob praizvedbi Makarovičevega filma v Kostanjevici • V filmu sodeluje več 
igralcev PD Lojze Košak - Berislav Makarovič novi častni član Dolenjske
ga kulturnega festivala - »Pravičnik« kmalu na televizijskih zaslonih

6. aprila ie bila v poslopju šole in v organizaciji Dolenjskega 
kulturnega festivala v Kostanjevici intimna slovesnost: ekipa za
g r e b le  televizije je prvič predvajala pravkar končani celovečerni 
umetniški film po drami hrvaškega pisatelja Mirka Božiča — „Pra 
vičnik“ . Slovesnosti so se udeležili igralci in sodelavci iz Kostanje
vice, ki so kakorkoli pomagali pri nastajanju tega umetniškega pri
čevanja iz NOB.

Prvo predvajanje „Pravičnika** je 
bilo za udeležence vsekakor več kot 
samo intimna slovesnost, bila je pra
znik, ki ga bodo že prihodnji mesec 
deležni tudi milijoni televizijskih 
gledalcev Jugoslavije.

Film je zrežiral BERISLAV MA
KAROVIČ, ki mu je odlično uspelo 
izkoristiti vse posebnosti kostanjev'- 
škega ambienta, v katerem se 
zgodba dogaja, jaj je bil film v celoti

Eosnet na kostanjeviških ulicah in v 
ostanjeviškem kloštru. Prav zato je 

bil režiser po prvi projekciji filma 
razglašen za častnega člana Dolenj
skega kulturnega festivala, saj si je s 
tem filmom nabral nemalo zaslug za 
popularizacijo kostanjeviškega klo
štra, ki spada med evropske kultur
ne spomenike.

'V  filmu nastopa tudi več kosta
njeviških igralcev: LADKO KUKEC, 
TINE KUHAR in DRAGO P1SEK 
celo v vidnejših vlogah in jih glava 
filma posebej tudi poimensko 
navaja, kakor navaja tudi samo dru
štvo „Lojze Košak.“ Od Slovencev

nastopata še DEMETER BITENC in 
odlični SANDI KROšL, kije zaigral 
vlogo nemškega komandanta.

Med zanimivostmi naj naštejemo 
šc to, da je vsebina filma močno po
dobna kostanjeviškim dogodkom 
21. X. 1943, ko je v mestu in okoli
ci padlo 45 mož, zakaj film „Pravič- 
nik“ je pravzaprav protivojna drama 
o streljanju talcev.

Prve predstavitve filma se je poleg 
režiserja Makaroviča udeležil tudi 
režiser televizijske nadaljevanke „V 
registraturi** — JOAKIM MARUŠIČ 
(tudi ta je posnel del filma v kosta- 
njeviški podzemski jami, kar smo 
gledali prav minulo nedeljo), dalje 
novinar in partijski sekretar zagreb
ške izdajateljske hiše „Vjesnik** 
VILKO LUNCER ter člani tehnične 
ekipe RTV Zameb.
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Stane Dolanc:

Najprej je treba delati in 
ustvarjati, šele potem deliti

Preveč razpravljamo o delitvi dohodka, o načrtih za nove 
gradnje, kar je samo po sebi sicer pomembno, vendar mora
mo imeti drugačno izhodišče: najprej je treba delati in 
ustvarjati in šele potem deliti. Če bi imeli za izhodišče deli
tev, bi se naš napredek znašel kaj hitro v slepi ulici. Pogla
vitno je torej delo, večja storilnost, delovna disciplina, nova- 
torstvo, racionalizatorstvo, načrtno iskanje in oblikovanje 
novih razvojnih poti. Takšna pot večje produktivnosti in do
brega gospodaijenja je tudi najboljši način za odpravljanje 
socialnih razlik.

(Sekretar izvršnega biroja ZKJ ob sprejemu novih članov v 
ZK)

Janez Barborič:

Jedro znotraj delavskih vrst
Na koga se bomo naslanjali v teh velikih in zahtevnih 

prizadevanjih, da načela postanejo praksa? Kdo bo prvi v 
boju za preobrazbo, za novo kvaliteto odnosov?

Premalo natančni bi bili, če bi kot nosilce vseh nalog 
opredeljevali kratko malo delavce nasploh. V Sloveniji ima
mo m očno, skorajda že večinsko jedro kvalificiranih in viso
ko kvalificiranih delavcev, ki so bistveno razrednejše opre
deljeni. Prav ti delavci svoj odnos do samoupravljanja obliku
jejo na najbolj celovit način. Zanje je osebni dohodek daleč 
bolj kot za druge posledica dobrega gospodarjenja, razumne
ga odločanja o investicijah, premišljene delitve dohodka, de
lovne discipline in drugih, za uspešnost pomembnih odlo
čitev. To je najbolj homogen in za nove odnose zavzet del 
znotraj naših vrst.

(Predsednik slovenskih sindikatov na VII. kongresu ZKS)

Franc Šetinc:

Ne preseneča nas zavezništvo 
nasprotnikov naše usmeritve

Prav nič nas ne preseneča zavezništvo klerikalcev, tehno
kratov, birokratov in nihilistov, ki družno v istem zboru 
deklamirajo o „mitu samoupravljanja44 kot o rezultatu splo
šne človeške zmede, kot o škodljivi demagogiji, češ kako naj 
bi mogli ljudje v 20. stoletju sami odločati. Naš položaj v 
svetu neuvrščenih prikazujejo kot „nekoristno sodelovanje z 
revnimi44. Svojo podobo izraelski agresiji in s tem tudi impe
rializmu skrivajo z zlorabljanjem simpatij ljudi do židovskega 
ljudstva, ki je v času nacizma pretrpelo nepopisno gorje.

K deklamaciji tega zbora sodi tudi zahteva po ,»narodni 
spravi44, ki naj bi nas zbogala z belogardisti. Tako naj bi 
priznali, da je kristjan stopal neosveščen v okupacijsko ob
dobje, medtem ko komunist ni dopuščal polnosti zrelega 
človeka, kakor bi ne vedeli, da večina kristjanov ni šla po 
poti politične, moralne in človeške degeneracije, temveč -  
združena v osvobodilni fronti in pod vodstvom KP -  po poti 
moralnega in političnega narodovega preporoda

(Sekretar sekretariata CK ZKS na VII. kongresu ŽKS)

Kostanjeviški igralec Ladko Ku- 
vkec v vlogi nemškega oficirja v 

Makarovičevem filmu „Pravič
nik44.

naj vam zaupam bistvene prednosti
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s g ) ' » j e  HIIRO in ENOSTAVNO PRIPRAVLJENO 

*  • je  POCENI

• im a  LEPO in PRAKTIČNO EMBALAŽO

•  ima PESTRO IZBIRO :rolade,mini 

rolade,kolači,T0_P0 e xp re ss ,  

tonka.jurko, rozinček.poljubčke  

kosmičeve, lešnik in kokos

•  je vedno SVEŽE IH dobi se V VSAKI 

TRGOVINI!

ŽIVILSKI KOMBINAT »ŽITO « LJUBLJANA



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

^  TO NI V DUHU N 
TRADICIJE NOB

Študentje pravnih fakul
tet iz vse Jugoslavije so se na 
pohodu po partizanskih kra
jih in po poteh 14. divizije 
ustavili 3. aprila tudi v Ko
čevju. Nič skupnega s tradi
cijami NOB pa ni imelo ob
našanje nekaterih v hotelu 
PUGLED in restavraciji NA
MA, pa tudi po parkih. Or
ganizatorji takih študentov
skih pohodov bi morali izlo
čiti pustolovce in izgredni
ke, ki zaradi svojega vedenja 
mečejo slabo luč na študen
te pravne fakultete in sramo
tijo uniforme pripadnikov 
JLA, v katere so bili obleče
ni.
___________F. B. KočevjeJ

.Učili smo se, ko je vojna divjala*
30 let mineva od prve partijske šole - bila je v Črnomlju

Jutri bo minilo 30 let, odkar je bila v Črnomlju v nekdanjih 
občinskih prostorih končana prva partijska šola, katere udeleženec 
sem bil tudi jaz. Partijsko šolo je organiziral okrožni komite za 
Belo krajino na osvobojenem ozemlju v Črnomlju z željo, da si 
mladi pridobimo čimveč znanja. Udeleženci smo bili iz brigad in
aktivisti s terena širom po Sloveniji.

Čeprav je to danes že zgodovina, vihra je takrat še neusmiljeno divja
se mi zdi, kot da smo bili skupaj 
pred nekaj leti ali celo še manj. Slu
čajno sem brskal po zapiskih in spo
minih, ki jih imam iz NOB, in našel 
med drugim tudi originalno spriče
valo, ki smo ga takrat prejeli vsi ude
leženci partijske šole. Ko pa sem po
gledal fotografijo, ki smo jo dobili v 
spomin, sem se spomnil tudi stiska 
rok in slovesa. Ko smo se razhajali, 
prav gotovo ni nihče vedel, ali si bo
mo še kdaj stisnili roko ali ne. Vojna

Zdomci, ljubitelji gora
Dolinškova gostilna v Stut

tgart — Rohru je ena najbolj 
znanih slovenskih gostiln v stut- 
tgartski okolici. Znana pa ni sa
mo po pijači in dobri jedači, 
ampak tudi kot zibelka in sedež 
planinske sekcije slovenskega 
kulturno umetniškega društva 
Triglav iz Stuttgarta.

„Če želiš kaj zvedeti o planin
cih med Slovenci v Stuttgartu, po
tem vprašaj Martina Dolinška!“ so 
m| rekli. Obiskala sem Martina, ki 
roi je takole povedal o nastanku pla
ninske sekcije:

„Začelo se je tukaj nekako pred 
dvema letoma. Beseda je dala be
sedo in kadar gre za gore, Slovencev 
ni treba dolgo prepričevati. Dlje ko 
pno govorili, bolj je bila živa ideja, 
ki se je potem uresničila v sekciji. 
Bilo nas je nekaj navdušencev, ki 
®io radi hodili v gore še ko smo bili 
doma. In zakaj se ne bi tudi sedaj 
kam odpravili? Organizirali smo iz
let na Triglav. Na prvem izletu nas je 
oilo 15, od tistega avgusta 1972 pa 
nas je v sekciji že trikrat toliko.4*

Potem so sledili skupni izleti v 
okolico in švicarske planine ter 
skupne prireditve, ki so sekciji pri
nesle nekaj denarja.

„Sekcija se je dokončno obliko
vala lani,“ je povedal Dolinšek,, „ko 
smo ustanovili odbor. Posebno nas 
je navdušila misel o planinski koči v 
domovini. Potrudili smo se, da je 
vsakdo izpolnjeval svoje naloge v de
lu sekcije. Svoje uniforme že ima
mo, pa tudi nekaj denarja se je na
bralo. Seveda brez prizadevnosti na
ših članov Eda Koprivca, Martina 
Pavloviča, Matevža Kozomernika, 
Mire in Ivana Možine, Jožeta Ko
ritnika, Ane Štebe, Ive Pene, Stanke 
Matjašič, Tineta Brojana in Tomaža 
Modica vsega tega ne bi bilo. Pri na
šem delu nam je v veliko pomoč tu
di planinsko društvo RTV Ljublja
na, s katerim sodelujemo.14

Vedno več Slovencev se vklju
čuje v planinsko sekcijo, kar je do
kaz, da take dejavnosti privlačijo na
še ljudi v tujini. S tem pa je doseže
no tudi, da sc Slovenci ne izgube v 
tujem okolju in da ohranjajo sloven
skega duha tudi v tujini.

A. V.

la. Tovariši in tovarišice so odhajali 
na nove dolžnosti v vojne enote ali 
na teren kot aktivisti. Vsi pa smo šli 
prežeti z zavestjo, da se bliža svobo
da in da je potrebno znanje, ki smo 
si ga nabrali v tako kratkem času, 
čimprej prenesti tudi na ostale.

Čeprav je bila partijska šola le do
brih 20 dni, je bila tematika tako 
obširna, da je bilo skoraj nemogoče 

—  > 

30 LET PARTIZANSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA

Partizanski pevski zbor bo 
ob svoji 30. obletnici 26. 
aprila ob 20.15 priredil slav
nostno prireditev v hali Ti
voli. Pozivamo vse nekdanje 
člane zbora, da do 15. aprila 
sporoče svoje naslove in šte
vilo želenih vstopnic za 
obisk prireditve.

Naslov: Partizanski pevski 
zbor, Ljubljana, Beethovno
va 10/11.

Pripravljalni odbor 
V___________________________ /

VLOMI SE VRSTIJO

Že zadnjič smo poročali o dveh 
vlomih v Krškem. Tudi pretekli te
den je neznani vlomilec poskušal 
srečo z novimi podvigi. V noči na 
29. marec je vlomil v SDK Krško na 
Cesti 4. julija. V pisarnah je odpiral 
predale, vendar ni imel uspeha. Isto 
noč je bilo vlomljeno tudi v frizerski 
salon Štefke Kreutz v Krškem. V 
predalih je iskal denar, vendar ga ni 
bilo. Le v stekleni omaj
šel okoli 500 dinarjev.

larici je tat na-

z7®  ljubljanska banka
PODRUŽNICA CELJE

OTROK^UARGEUANSE
Na 8 osnovnih šolah v občini BREŽICE varčuje 997 mladih varčevalcev, v občini 
SEVNICA pa 1.034, ki so imeli konec lanskega leta zbranih že več kot 196.770  
dinarjev — _Za še čvrstejše vezi med pionirskimi hranilnicami, starši in šolami — 
PIKAPOLONICA, ki prinaša nalepke, knjižna kazala, značke, denarnice in žoge, je 
velika prijateljica mladih varčevalcev
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V poslovnem poročilu za leto 1973, ki 
ga je celjska podružnica Ljubljanske ban
ke pripravila za današnji 4. redni zbor 
svojih upravljavcev, beremo med drugim, 
da je podružnica namenila posebno po
zornost zbiranju sredstev prebivalstva. 
Kljub visoki stopnji inflacije in „potrošni
ški mrzlici“ je podružnica presegla na
črtovani porast sredstev, saj so n.pr. hra
nilne vloge prebivalcev samo lani porasle 
za 28 %, vezane vloge za 18 %, medtem  
ko so se sredstva na deviznih računih lani 
povečala za 36 % (na vpogled) oz. kar za 
40 % pri deviznih računih občanov z ve
zanimi vlogami. Posebej omenja poročilo 
tudi povečano dejavnost pri vzgoji mladi
ne, ki varčuje v okviru pionirskih hranil
nic, ko med drugim navaja.:

• i

„V letu 1973 je bilo na novo zastavlje
no delo pri 18 pionirskih hranilnicah, 
tako d aje  na dan 31. 12. 1973 delovalo 
že 53 pionirskih hranilnic s 7.905 mladi
mi varčevalci, ki so zbrali 804.000 dinar
jev sredstev . .

*■ Dodajmo k temu še podatek, ki velja 
za celotno področje Ljubljanske banke 
(LB): sredstva prebivalstva so se samo 
lani povečala pri LB za 1.735 milijonov 
dinarjev ali za 31 %, tako da so po abso
lutnem porastu še vedno na drugem 
mestu, oz. takoj za sredstvi gospodarstva! 
Čeprav razmere za krepitev varčevanja 
lani niso bile najbolj spodbudne,je tudi 
njihovo relativno povečanje še vedno za
dovoljivo. Odtod nenehna skrb za hranil- 
niško dejavnost v že obstoječih PIONIR
SKIH HRANILNICAH, glede katerih je 
celjska podružnica LB dosegla zadnja leta 
izredne uspehe. Na prvem mestu pri tem 
koristnem in za skupnost tako drago
cenem delu pa je poudarek na v z g o j i  
mladih varčevalcev.

Med 7.905 varčevalci 53 pionirskih 
hranilnic v 9 občinah, v katerih je 10 
bančnih enot Celjske hranilnice LB, so 
tudi mladi varčevalci iz občin BREŽICE

in SEVNICA, v katerih delujeta ekspozi
turi celjske podružnice LB. V brežiški 
občini imajo pionirske hranilnice na 
osnovnih šolah v Artičah, na Bizeljskem, 
v Brežicah, Cerkljah, Dobovi, Globokem, 
Pišecah in Veliki Dolini. Konec 1973. 
leta je imelo 997 mladih varčevalcev na 
teh 8 šolah vloženih že 116.920,20 din, 
kar je za 114% več kot leto dni prej. 
Med letom so ustanovili 2 novi pionirski 
hranilnici. — V sevniški občini so delo
vale pionirske hranilnice na šolah v Blan
ci, Boštanju, dve v Sevnici, v Šentjanžu, 
Tržišču in Krmelju. Konec leta so imele 
že 1034 članov in za 79.851,10 din vlog. 
Tudi v sevniški občini se je število mladih 
varčevalcev samo lani povečalo za 126 
odstotkov!

In načrti za letos? Ne manjka jih! V 
BREŽIŠKI OBČINI, kjer imajo 2.780  
šoloobveznih otrok, varčuje zdaj 35 % 
vseh šolarjev, letos pa bodo pridobili 417  
novih vlagateljev, tako d£ bo varčevalo že 
50%  ali 1.414 vseh varčevalcev. Popreč
na vloga je znašala doslej 117,27 din. 
Centralne šole bodo letos vključile v 
pionirsko varčevanje še svoje podružnič
ne šole. -  V SEVNIŠKI OBČINI imajo 
2.518 šolarjev, izmed katerih jih je doslej 
varčevalo 40 %. Letos jih želijo vključiti 
v varčevanje še 15 %, tako da bi varčeva
lo v občini že 55 % vseh šolarjev. Njihova 
dosedanja poprečna vloga znaša 34,70  
din. Še 3 podružnične šole želijo letos 
vključiti v šolsko varčevanje.

Pri tem nudijo mladim varčevalcem 
dragoceno pomoč njihovi mentorji — uči
teljice in učitelji. Konec marca so se v 
Celju sestali vsi mentorji pionirskih hra
nilnic pri celjski podružnici LB. Pregleda
li so dosedanje delo in se pomenili, kako 
pomagati nadaljnjemu širjenju varčevanja 
v šolah. V svetu mentorjev z našega 
področja sta tudi Cvetka Savnik iz Dobo
ve in Anka Slapšak iz Boštanja. Več o 
uspehih in načrtih mladih varčevalcev v 
Spodnjem Posavju pa v kratkem!

vse to predelati. Vse to pa smo 
lahko zmogli zato, ker smo bili že
ljni znanja. Snov je bila tako živo 
podana, da jo je bilo mogoče razu
meti in doumeti, kar je prav gotovo 
v celoti zasluga takratne predava
teljice Vere. Tov. Vera nam je pre
davala o nastanku Komunistične 
partije Jugoslavije, o njenih vod
stvih, zlasti pa o vrnitvi tov. Tita v 
domovino in prevzemu vodstva v 
Komunistični partiji Jugoslaviji. Be
sede o maršalu Titu so bile izrečene 
tako, da smo si ga skoro lahko pred
stavljali. Čeprav ga od nas do takrat 
še nihče ni videl, smo v njem videli 
osebnost, kakršna še danes v resnici 
živi.

Teh nekaj vrstic sem napisal zato, 
da bi ostal spomin tudi na pretek
lost in prizadevanje nas, ki smo bili 
udeleženci te šole v naši mladosti.

IVAN DIVJAK 
Celje 

Ul. 29. nov.

Na razpis Pionirskega lista je v okviru Pionirskih jugoslovanskih iger 
na temo VARSTVO OKOLJA IN NARAVE v šoli Bršlin odprta 
razstava plakatov. Izdelali so jih učenci petih do osmih razredov. 
Najboljši plakati bodo izbrani in poslani na republiško razstavo v 
Šoštanj. (Foto: S. Mikulan)

Tudi v Sevnici društvo invalidov
Predsednik je Anton Primožič - Izdajajo glasilo Utrip življenja

Maja lani so na pobudo občinskega sindikalnega sveta ustanovili 
šestčlanski iniciativni odbor. Le-ta je v začetku februarja letos skli
cal tudi ustanovni občni zbor, kjer so se dogovorili o delu društva.
Iniciativnemu odboru so nudili vso pomoč občinski sindikalni svet, 
občinska konferenca SZDL in občinska skupščina.

društvo razvijati tovarištvo in utrditi 
zaupanje v lepše življenje.

KAREL ZORKO

Društvo invalidov si prizadeva 
vključiti v svoje vrste vse invalide na 
območju občine. Skušalo bo reševa
ti vse težave, s katerimi se invalidi 
srečujejo vsak dan. Tistim, ki so še 
sposobni delati, bodo skušali poiska
ti primerno zaposlitev, članom nudi
jo tudi potrebno pravno pomoč. Po-

CVEtJE 
NA PARTIZANSKEM 

GROBU
Učenci osnovne šole v Dolenji 

vasi smo za športni dan obiskali vas 
Makošo pod Malo goro. V tej vasici, 
kjer živi vsega devet ljudi, smo se 
sestali s člani ZB iz Dolenje vasi in 
iz Ribnice ter s pripadniki naše 
armade. Pred partizanski spomenik 
v vasi smo položili vsi učenci šopke 
rož in priredili krajši kulturni pro
gram z deklamacijami in petjem. O 
težkih časih naše borbe sta nam pri
povedovala tovariša Alojz Zbašnik 
in Vinko Kersnič.

Pred tridesetimi leti, 24. mar
ca, je prišla v Makošo deveta brigada 
XVIII. divizije na oddih. Že nasled
nji dan je domači izdajalec izdal po
čivališče partizanov okupatorju v 
Kočevju. Sledil je takojšnji manever 
nemških sovražnih sil, ki jih je v 
Makošo pripeljal domači izdajalec. 
Nemci so vso brigado obkolili in jo 
presenetili meti počitkom. V borbah 
je padlo 17 partizanov, veliko pa jih 
je bilo ranjenih.

V spomin na te dogodke smo 
učenci zasuli grob s pomladanskim 
cvetjem. Vsi smo živo čutili, kako 
težka stvar je vojna, obenem pa smo 
si zaželeli, da ne bi bilo nikdar več 
nobene.

DAMIJANA ZBAŠNIK 
osnovna šola Dolenja vas

Z NEREGISTRIRANIM 
MOTORJEM IN BREZ 

IZPITA

29. marca je peljal iz Dečnih sel 
proti Brežicam z neregistriranim 
motorjem in brez izpita 19-letni Jo
že Kržan z Malega vrha. Ko je pripe
ljal v Curnovec, ga je na gramozu 
zaneslo in je padel. Poškodovana je 
bila sopotnica Stanka Brinovec in so 
jo odpeljali v brežiško bolnišnico.

sebno skrb bodo posvetili invalidni 
mladini. Razvijati nameravajo razne 
rekreacijske dejavnosti, organizirati 
športne in kulturne prireditve, za 
boljše spoznavanje članov bodo pri
rejali tudi skupinske izlzlete. Pove
zali se bodo s samoupravnimi in po
slovodnimi organi delovnih organi
zacij, da bodo lahko kar najbolje za
gotavljali varstvo invalidov na delov
nem mestu.

Na ustanovnem občnem zboru je 
društvo sprejelo statut. Pred krat
kim so prejeli vsi člani društva prvo 
številko društvenega glasila Utrip 
življenja, ki ga urejuje F tanci Žveg- 
lič. V tem galsilu je upravni odbor 
društva objavil tudi anketo, s katero 
skuša zbrati odgovore o raznih teža
vah in željah članov. Društvo ima po 
terenu svoje poveijenike. Tako želi

ŠENTRUPERT: 
PROTEST DIJAKOV

V ponedeljek, 25. marca, smo se 
tudi učenci osnovne šole Šentrupert 
pridružili protestom v vsej naši do
movini proti italijanski noti, ki krši 
suverenost Jugoslavije. V glavnem 
odmoru smo se zbrali pred šolo, kjer 
so nas učitelji seznanili s spornimi 
izjavami italijanske vlade. Prebrali so 
nam tudi tiste člene iz ustave, ki 
govore o nedotakljivosti naših meja. 
Pionir Jože Ramovš je prebral prote
stno pismo, pionirji osmih razredov 
pa so na asfalt pred šolo zapisali be
sede: „Tujega nočemo, svojega ne 
damo!“ , „Primorje je naše!“ in 
„Smrt fašizmu!*1

Čeprav smo daleč od meje, po
zorno spremljamo dogodke ob nji. 
Naša želja je, da zmaga pravica in da 
naša zemlja ostane naša.

V. ŠTRUKELJ

Pavliha, kdaj se boš vrnil?
Ob zadnjem nastopu se je novomeška lut
karska skupina poslovila: »Pavliha gre na

potep«

Pred leti, k o je  obstajalo v 
Novem mestu še učiteljišče, 
je bilo za zabavo predšolskih 
otrok in malčkov, ki so v 
svet učenosti komaj poku
kali, precej bolj poskrbljeno 
kot pa dajies. Vsa prizade
vanja nekdanjih učiteljišni- 
kov danes uspešno zamenju
jeta televizijski in radijski 
program za otroke, toda 
radio in televizija sta včasih 
za malčke prezahtevna me
dija.
Za kaj pravzaprav gre?

Spominjam se, da smo otroci 
včasih nestrpno čakali nedelje, 
ko smo ob 10. uri odšli v sindi
kalni dom, ker so mladi dijaki 
razveseljevali otroke s hudo
mušnim Pavlihom, Korenčkovo

mamo, Jakcem in drugimi lutka
mi. Čeprav je od takrat preteklo 
že precej časa, se simpatičnih 
lutk še vedno dobro spominjam. 
In kaj sem mislil, ko sem omenil 
radio in televizijo?

Živa lutkovna igrica je čisto 
nekaj drugega kot predstava na 
ekranu. Spominjam se, da je na
vihani Pavliha velikokrat spod
bujal, naj zapojemo z njimi, in 
vedno smo s plahimi glasovi pri
tegnili. Na ta način smo se 
naučili veliko novih in lepih 
pesmic. In kar je najvažnejše, 
vsakokrat smo nastopili vsi otro
ci in nrica ob lutkovnem odru je 
vedno prehitro minila.

Nato je za nekaj časa navihani 
Pavliha odšel na „potep“ . Tako 
so potolažili ob zadnji predstavi 
neučakane otroke. Kmalu se je 
vrnil, zopet odšel, dokler se s 
„potepa*4 ni vrnil nikoli več.

i J - - 1

Novi gasilski častniki in podčastniki, ki so se to zimo izobraževali v Brežicah. Občinska Gasilska zveza 
na ta način vsako leto usposobi za akcijo po sto in več članov. To je uspeh zanjo in za vsa društva. 
(Foto: Milivoje Jaranovič)
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PRENOSNI 
TRANSFORMATOR * 
ZA VARJENJE

T B H  14
Bantar

Za varjenie kosov tanke 
pločevine ali z a n|e 10 obdela 

vo je najidealneiše orudie BAN 
TAM transformator, ker tehta *e 

20 kg je /e lo  primeren za delo v de
lavnici ali na potovanju 7 njim lahko va 

rite navodno mehko inklo ner iavera  1 o k 19 
m jekla k« so odporna proti kislinam Moč ie 

variti lito železo ah obnoviti i^rnhiipnp površine  
z e' ktrftriami za tnio varjenie Stroi ie možno pri 

ključiti na cnotazm priključek 220 ali 380 V

Za BANTAM velja q<tra'tciia lete. .im Če  se pokvari v ga
rancijskem roku bo kupec dobil v zameno nov aparat Če 

pa se stroi pokvari po garariciiski dobi lahko kupec BANTAM  
zamenja za novega — po zelo m?ki ceni .

Brodogradilište, tvornica dizel motora i tvornica električnih stro* 
jeva i uređaja — Pula

OD 1. APRILA 1974 POSLUJE V METLIKI NA AVTOMOBILSKEM SERVISU NOVO- 
TEHNA, PRODAJALNA OSEBNIH AVTOMOBILOV ZNAMKE ZASTAVA. ZAGOTOVLJE
NI REZERVNI DELI IN POPRAVILA. PRODAJAJO TUDI POTROŠNIŠKA POSOJILA.

omobili
ZASTAVA

odslej 
tudi v

metliki

SERVIS v Metliki,kjer odslej prodajajo tudi avtomobile

Trgovsko podjetje stehničnim materialom NOVOTEHNA iz Novega mesta je odprlo v Metliki 
prodajno mesto za osebne avtomobile. To je hkrati edina tovrstna prodajalna v vsej Beli krajini. 
Prodajno mesto je v prostorih servisa Novotehne pri gasilnem domu.

Od 1. aprila 1974 lahko torej kupite v Metliki kakršen koli osebni avtomobil iz proizvodnega 
programa Crvena zastava:

ZASTAVA 750 M in L 
ZASTAVA 1300 M in L 
ZASTAVA 125 PZ 
ZASTAVA 101 
VAZ -  LADA
Prav tako lahko v Beli krajini kupite dostavna in tovorna vozila znamke ZASTAVA. 
Avtomobile prodajajo tudi na potrošniški kredit. Za nekatere tipe vozil je možno dobiti 

družinsko posojilo do 45.000 dinarjev.
Hkrati sporoča NOVOTEHNA, da opravlja na servisu v Metliki servisna popravila in vzdrže

vanje vozil iz programa ZASTAVA.
Za Belo krajino, kjer je vedno večje povpraševanje po osebnih vozilih, je nova prodajalna 

velika pridobitev. NOVOTEHNA prosi kupce, naj se pred nakupom osebno oglasijo v prostorih 
prodajalne na SERVISU v Metliki, lahko pa zahtevajo informacije po telefonu 77-197!

Trud ni bil zaman: zemlja bo dajala več, kot je prvotno namenila narava

Meniđti steljniki pri Dol. Toplicah . . .  Letos je že deset let, od- 
kjr so popolnoma spremenili svojo podobo. Ostalo je le ime po 
bližnji Meniški vasi in stelji. Ime, ki da vedeti, kaj je nekoč tu bilo. 
Z lahkoto si lahko vsak trenutek prikličem v spomin njihovo nek
danjo podobo: položen, valovit, proti Sušici in Krki padajoč teren. 
Povsod sama orlova praprot in krhlika. Vmes pa posamezne košate 
smreke, nizki rdeči bori, do tal vejnati hrasti in ceri, zveriženi 
gabri. Vsega je bilo tu, samo kvalitetnega lesa ne. Izjema so bili le 
posamezni šopi smrek v očem skritih globelih.

Koliko kolovozov in stez je samo rih zasebniki ne bi zmogli in kar je
vodilo vanje in se potem razgubilo v 
njihovem prostranstvu. In ta tišina 
ter mir. Gostje iz Dol. Toplic na svo
jih sprehodih in domačini, hiteči po 
svojih opravkih, so hodili le po glav
ni poti. Tisti, ki pelje iz Dol. Polja 
mimo Barbiča v Dol. Toplice. Le 
kak zaljubljen parček je kdaj krenil 
s poti in zagrnila se je praprot nad 
njim. Kje bi našel bolj skrito in pri
jetno gnezdece? Morda je še kak 
vnet ribič skalil mir ob Sušici, ko se 
je prebijal skozi goščavo.

V jeseni pa so steljniki oživeli. 
Praprot je dobila lepo rjavo barvo in 
nastopil je čas košnje. Veselo so pe
le kose in fazani so se vznemirjeno 
spreletavali. Takrat so kmetje iz Me
niške vasi in od drugod vozili domov 
steljo, glavni pridelek, ki ga je dala 
dobra, toda premalo izkoriščena ze
mlja. Nato je nastopil čas, ko smo 
gozdarji odkazovali tiste skromne 
kubike lesa v glavnem za domačo 
uporabo.

Najlepši so bili steljniki v zgodnji 
pomladi, ko so kot prve ozelenele 
breze. Takrat so bili tudi najbolj 
pregledni in dostopni/N ič koliko
krat sva jih prehodila s tedanjim lo
garjem Oblakom. In koliko zanimi
vega mi je vedel povedati: ta parcela 
je od t«ga in tega, v tej so jazbine, v 
tej vedno prepodim zajca, na tem 
prostoru pa je bila leta 1952 posta
vljena tribuna, s katere je zbrani 
množici govoril tov. Tito. Potem pa 
se je vrli gozdar in lovec Ludvik pos
tavil ob glavni poti pred mojo kame
ro, da sem na filmski trak ujel za 
spomin njega in nekdanje steljnike.

Meniški steljniki so bili vedno ne
kaj skrivnostnega, nekaj romantič
nega. Današnji čas pa ni čas za ro
mantiko; od nje se ne da živeti. Zato 
je bilo potrebno nekaj storiti. Kme
tijska zadruga Dol. Toplice je že od 
nekdaj imela s steljniki velike na
črte.

Dobro se spominjam tistega po- 
znopomladanskega dn^ leta 1961, 
ko je prišlo do prvega komisijskega 
ogleda na terenu, ki naj bi odfočal o 
nadaljnji usodi steljnilćov. Bili smo 
tu: šef okrajne uprave za gozdarstvo 
inž. Slobodan Rajič, inšpektor za 
urbanizem pri občinski skupščini 
Peter Kump, upravnik KZ Jože Pel
ko, vodja kmetijske enote Slavko 
Fabjan in pisec teh vrstic kot vodja 
gozdarske enote pri KZ. Prav tisto 
leto je namreč prišlo do reorganiza
cije gozdarske službe. Po razadu go- 
zdarsko-lesne poslovne zveze je goz
darstvo zasebnega sektorja prišlo v 
okvir kmetijskih zadrug. Nova in ve
čja zadruga pa se je hotela izkazati 
in upravičiti svoj obstoj.

Hodili smo po steljnikih, gledali, 
kazali z rokami in razpravljali. Oba 
kmetijca sta hotela čim več zemlje 
za kmetijsko proizvodnjo, midva, 
gozdarja, oa sva navijala za intenziv
ni nasad iglavcev in listavcev. Tudi 
predstavnik urbanistov je bil proti, 
da bi v neposredni bližini zdraviliš
kega parka napravili tako veliko po
lje in postavili celo kmetijska poslo
pja. Pa čeprav skrita v najgloblji do
lini. V začetku je bila nakazana 
možnost, da bi osnovali intenzivni 
nasad gozdnega drevja. Med redkimi 
vrstami, predvsem iglavcev, naj bi 
nekaj let, dokler se ne bi krošnje 
strnile, sejali poljščine. Končno smo 
se sporazumeli, da bo ves spodnji 
del pod potjo, vzdolž Sušice, kot tu
di severozahodni obrobni del na
menjen gozdarstvu. Osrednji, to je 
del nad omenjeno potjo, pa naj bi 
bil zrigolan in prepuščen kmetijcem.

Potem je prišlo najtežje in najbolj 
zoprno delo; podružbljanje zemljiš
ča. V steljnikih, ki so merili 39 ha, 
je bilo 80 parcel, te pa v lasti kar 45 
lastnikov. Za uresničitev načrta so 
bile potrebne večje investicije, kate-

nujno vodilo v odkup zemljišč. No, 
če hočem povedati čisto po resnici: 
zaradi nas gozdarjev to ne bi bilo 
nujno potrebno. Lastniki bi enostav
no posekali in vzeli svoj les, pogoz
dili pa bi mi s sredstvi občinskega 
gozdnega sklada. V ta sklad se je ste
kala vsa gozdna taksa za posekani 
les iz zasebnega sektorja.

Naš proizvodni ciklus je zelo 
dolg. Kdo ve, kaj bo čez 30, 40 let? 
Končno bi tako ves les odkupili mi 
in ga prodali najbližjemu potrošni
ku, kar bi bila največja korist za 
družbo. Pri kmetijski proizvodnji z 
enoletnim ciklusom pa morajo takoj 
imeti čiste račune in vedeti, pri čem 
so. Poleg tega so bile vse parcele ze
lo ozke in dolge. Prišle so v poštev 
za obe panogi. Tako je zadruga za
čela postopek za odkup parcel.

Izmerjeno je bilo vse drevje, na
pravljeni dolgi seznami in cenilni za
pisniki. Povprečno je bilo v v$ph 
parcelah na en hektar 15 m3 
iglavcev in 15 m3 listavcev. Zadruga 
je jeseni že poslala prva vabila za 
razgovor. Potem so čez zimo priha
jali lastniki, se dogovarjali, pa tudi 
jezili. Naenkrat so postali zanje tisti 
kubiki lesa in stelja življenjskega po
mena. V resnici pa je bil vzrok za 
odpor nizka cena za zemljišče. Ura
dna cena je bila takrat namreč za 
pašnike, kar so steljniki po katastru 
bili, le 4 v najboljšem primeru 8 sta
rih din za kvadratni meter. Veliko 
lažje so pristali tisti, katerih parcele 
so bile bolj bogate z lesom. Iglavce 
smo plačevali na panju po 3.000, li
stavce pa po 1.000 starih dinarjev za 
kubični meter. Seveda je vsak lahko 
posekal tudi sam in prodal golo ze
mljišče. Postopek podružbljanja se 
je vlekel celo leto 1962 in deloma še 
1963. Ni pa bil za gozdarski del nik
dar v celoti izvršen, kljub grožnji, da 
bodo parcele odvzete za 30 let po 
37. členu zakona o gozdovih. Tako 
imajo najbolj vztrajni še danes nekaj 
parcel intenzivnega nasada.

Poseben primer je bil smrekov go
zdiček v stadiju drogovnjaka. Sestoj 
je bil gost, drevje kvalitetno. Da bi 
ga posekali in nato pogozdili? Ne
umnost! Tudi krčenje in rigolanje bi 
bilo ze drago. Mnogi so bili mnenja, 
da gozdiček zelo lepo deluje na oko. 
Zato je ostal in ni bil vključen v ob
jekt premene niti v postopek podru
žbljanja. Redkokdaj pa se zgodi tak 
primer kot tu; lastnika sta bila nam
reč ravno oba glavna pobudnika in 
realizatorja podružbljanja. To pa je 
ljudi, ki so morali prodati zemljo, 
zelo razburjalo.

Postopoma, kot so parcele priha
jale v last kmetijske zadruge, tako sc 
je na njih sekalo drevje in vršila pri
prava tal. Zaradi slabe kvalitete lesa 
so bile norme za izdelavo zelo nizke, 
učinki majhni. Za mlajše delavce je 
zadruga nabavila prve žage tipa Jo- 
by. Spominjam pa se tudi že dobro 
kraja, kjer sta zadnja dva „Mohikan
ca z ročno žago amerikanko", danes 
že upokojena gozdna delavca Pakar 
in Jože Rus, z veliko muko dosegala 
normo 1 m3.

Nekaj lastnikov ni bilo od tu: ži
veli so v Ljubljani ali drugje. Malo 
jim je bilo mar za koše in steljo. 
Nihče od nas ni poznal mej. Kdo bi 
se tudi znašel v tisti visoki praproti! 
Pa nam je priskočil na pomoč stari 
Rinež iz Meniške vasi. Z veliko ma
po, najbrž še iz prejšnjega stoletja, je 
hodil kot kak geometer z nami. 
Kljub starosti in bolni nogi je raz
grinjal praproti in nam kazal skrite 
mejnike. Bila pa je tista stara mapa 
tudi zelo natančna. Na njej so bile 
vse nekdanje poti in kolovozi. Res, 
dragocen pripomoček, ki pa ga Ri
než ne bi dal za noben denar iz svo
jih rok.

Gozdarji smo začeli snovati inten
ziven nasad iglavcev jeseni 1962. Sa
dili smo s priložnostno delovno silo. 
V glavnem so bila to mlada dekleta 
in gospodinje iz bližnjih vasi. Lepo 
je bilo pogledati to pisano majhno 
vojsko. Spredaj, postrojene v vrsti, 
so vihtele motike najbolj utrjene in 
težkega dela vajene, za njimi pa so 
ostale sadile. Da so bile jame dovolj 
globoke, korenine razprostrte sadike 
dovolj trdno in globoko posajene in 
sploh da je bilo vse v redu, sta skrbe
la logarja Vinko Černič in Anton 
Vlažič ter revirni vodja Franc Klob
čar.

Kljub reorganizaciji oktobra 
1963, ko smo gozdarji zasebnega 
sektorja in z njimi steljniki prišli v 
sklop gozdnega obrata Poljane in 
GG Novo mesto, je delo teklo ne
moteno naprej. Premena steljnikov v 
intenzivni nasad iglavcev je bila kon
čana spomladi 1964. Od celotne po
vršine 39 ha steljnikov je bilo pogoz
deno 22.3 ha. Posajeno je bilo na
slednje število sadik: 43.500 smre
ke, 7.900 zelenega bora, 2.400 du
glazije, 3.200 sudetskega in japon
skega macesna, 160 rdečega hrasta, 
600 črnega oreha, 150 Lowsonove 
paciprese, 10.500 jelke in 40 topo
lov. Sadike so bile nabavljene v dre
vesnicah iz raznih krajev Slovenije. 
Celo iz Tišine v Prekmurju je prišlo 
nekaj tisoč kosov prve smreke.

Delo pa s tem še ni bilo končano. 
Steljniki se niso kar tako vdali. Pra
prot, ki je prej samopašno gospoda
rila, ni hotela zlahka prepustiti svo
jega mesta. Silila je na dan najbrž še 
bolj kot prej. Spet so se zabliskali 
srpi v rokah umih žanjic. Takrat, v 
zgodnjem poletju, ko praprot še ni 
prekrila sadik. Upanje, da bodo to 
storili« kmetje sami, se je v glavnem 
izjalovilo. Ti bi radi namreč kosili v 
jeseni, koje praprost velika in skoraj 
že suha.

Za obžetvijo je prišlo na vrsto čiš
čenje in posek pričuvkov. Tako so 
meniški steljniki nekaj let dajali 
kruh ali pa sredstva za priboljšek 
mnogim pridnim rokam.

Nasad se je pričel lepo razvijati, 
sadike so se potegnile v višino. 
Veselje' nad popolnim uspehom pa 
je skalila tudi skrb. Z ribeza, ki je 
vmesni gostitelj, se je razširila na ze
leni bor huda bolezen in nadloga -  
mehurjevka. Zenkrat je napadla le 
nekaj posameznih dreves, katere 
smo takoj posekali in požgali. Toda 
marsikje je uničila cele nasade -  go
zdove. Ljudi v okolici smo opozorili 
na posledice in da po občinskem 
odloku ne smejo gojiti ribeza. Toda 
kdo najde vsak grm pri hiši ali viken
du?

Na kmetijskem delu je v začetku 
šlo počasneje. Izkrčiti je bilo potre
bno manjše panje, debelejša drevesa 
pa so podirali kar z odkopanimi ko
reninami vred. Kako so sc upirali 
košati hrasti, ceri, trdovratni bori! 
Globoko so bile srčne korenine. Ko 
so zadnji korenjaki polegli, vozniki 
odpeljali les in kupi vej pogoreli, so 
prišli težki traktorji za rigolanje.

Globoko so zaorali brazde, rdeča 
ilovica je prihajala na površje. Spo
mladi 1963 je bila vsa površina, ra
zen 2 ha, posejana z ržjo. Kmetijci 
so čakali na svojo prvo žetev . . .

Danes kažejo nekdanji steljniki 
prikupnejšo podobo kot takrat, ta
koj po izvi&ni premeni v intenziv
nejše kulture. Sadike so zrasle v dre
vesa; nasad se je zgostil. Če se povz
pnete na Gornje Gradišče in ozrete 
proti Podhosti ali Soteski, imote ob
jekt skupnega dela gozdariev in 
kmctijcev kot na dlani. Zaradi razli
čnih odtenkov zelene barve se 
dobro ločijo površine posameznih 
drevesnih vrst in travniki. Zlasti iz
stopa macesen, ko ga z zlatorumeno 
barvo obarva jesen. V gozdičku na 
robu nekdanjiii steljnikov sc skrivajo 
pred leti zgrajeni vikendi.

Mislim, da je premena uspela in 
da trud ni bil zastonj. Tako bo zem
lja dajala več, kot ji je prvotno na
menila narava. Vsaj za intenzivni na
sad gozdnega drevja sem o tem sto
odstotno prepričan.

SLAVKO KLANCiCAR, dipl. inž.
Dol. Toplice 131

Na tem mestu je bilo leta 1952 veliko zborovanje, na katerem je govoril tovariš Tito.Posnetek je iz leta 
1961. (Foto: Klančičar)

Meniški steljniki danes

P P ŠTEV 208 TELEFON CENTRALA (052) 22-322 
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„Komisija z a ; 

TISKARNI

’sebojna razmerja v združenem delu v

razpisuje

prosto delovno mesto FOTOGRAFA (za delo v ofset 
montaži). Kandidati, ki želijo nastopiti delo na tem delov
nem mestu, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še 

naslednje:
1. končana fotografska šola
2. kandidat je lahko*tudi začetnik brez delovnih izkušenj 
Delo na tem delovnem mestu se združuje za nedoločen čas. 
Podjetje s stanovanjem ne razpolaga.
Prijave se sprejemajo v roku 8 dni od dneva objave.'

V

NOVOTEHNA,
trgovsko podjetje, Novo mesto, razpisuje 

licitacijo

za prodajo motornega tricikla znamke TOMOS v nevoznem 
stanju. Licitacija bo v ponedeljek, 15. 4. 1974, ob 9. uri na 
avtomobilskem servisu v Kandiji.
Izklicna cena je 1.000,00 din.

b o n b o n iu u n D o n i

VISOKI
' VODIJO V 

K H U T E T l

KOMISIJA ZA RAZPIS DELOVNIH MEST DELOVNE 
SKUPNOSTI
ZAVODA ZA KULTURO -  BREŽICE

objavlja prosto delovno mesto tajnika

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje in predložiti do
kazila o končani štiriletni srednji šoli. Znanje strojepisja ob
vezno, obvladanje stenografije zaželeno.
Prednost imajo kandidati s končano administrativno ali eko
nomsko šolo in prakso na podobnem delovnem mestu.

Nastop možen takoj. Osebni dohodek po določilih samo
upravnega sporazuma. Prijave sprejema komisija za razpis 
delovnih mest delovne skupnosti Zavoda za kulturo, Brežice, 
Trg dr. Ivana Ribarja 12, 15 dni po objavi.

PROSTO DELOVNO ItfESTO!
,TANSPORT" KRŠKO

OBJAVLJA

na podlagi določil samoupravnega sporazuma o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu:
1 .1  PROSTO DELOVNO MESTO

MATERIALNEGA KNJIGOVODJE 
ZA DOLOČEN ČAS

PROSTA UČNA MESTA!
2. 5 UČNIH MEST ZA POKLIC AVTOMEHANIKA

1 UČNO MESTO ZA POKLIC AVTOELEKTRIČAR
JA

Pogoji: pod 1.) nižja ali srednja strokovna izobrazba in
praksa na objavljenem delovnem mestu
pod 2) uspešno dokončana osemletka z najmanj dobrim
uspehom.
Objava velja: pod 1.) do zasedbe, pod 2.) do 25. 4. 1974.

te

SCHIEDEL — YU —  

Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi

PGP

G R A D N J A  Ž A L E C
GIP Beton — Zasavje, Zagorje
trgovina z gradbenim materialom na veiiko in malo

Prodajalna SEVNICA v Sevnici 
Prodajalna LITIJA v Litiji.

DOLENJKA
trgovsko podjetje na debelo in drobno Novo mesto 
objavlja prosto delovno mesto

ADMINISTRATORKE 
v upravi podjetja

Pogoji: končana srednja ali 2 -  letna administrativna šola. 
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi oglasa.

KMETIJSKI SOLSKI CENTER GRM 
NOVO MESTO

obvešča interesente, da bo 
LICITACIJA ZA PRODAJO KOŠNJE

v ponedeljek, 15. aprila, ob 9. uri v Pogancah.

STANOVANJSKO PODJETJE KOČEVJE /

razpisuje

LICITACIJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ V 1.1974 
Prva odaja bo v četrtek, 25. 4. 1974, v pisarni Ljubljanska 19. 
Podrobnosti so razvidne iz objave na oglasnih deskah Občin
ske skupščine, Krajevne skupnosti in Stanovanjskega 

podjetja.

PROSTA DELOVNA MESTA!

STROJNA INDUSTRIJA IN GRADBENI MATERIAL, 
BRESTANICA

RAZPISUJE 
prosta delovna mesta

1. VEČ KVALIFICIRANIH IN PRIUČENIH KLJUČAVNI
ČARJEV IN VARILCEV

2. VEČ NEKVALIFICIRANIH DELAVCEV ZA PRI- 
UČITEV V KOVINSKI STROKI.

Pismene ponudbe sprejema „SIGMAT" BRESTANICA do 

zasedbe delovnih mest. -

v  ^

PODRAVKA VAS VABI, DA SODELUJETE V POSEBNI 
NAGRADNI IGRI ZA SLOVENIJO:

NAGRADE
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 i
KUPUJTE P0DRAVKINE 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.  IZ ID  
ŽREBANJA IN SEZNAM DOBITNIKOV BO 
OBJAVLJEN V „DOLENJSKEM LISTU"  
TAKOJ PO ŽREBANJU.

DOBER TEK IN SREČO V IGRI VAM ŽELI

podbavkb

PODRAVKA
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PIONIRSKE LUTKOVNE SKUPINE IZ SLOVENIJE

Pred novomeškim občinstvom
Tridnevno srečanje najboljših skupin se bo začelo jutri, 12. aprila, v novo

meškem Domu kulture - Ob reviji tudi posvet za mentorje skupin

NOVOMEŠKI ODER SPET OŽIVLJA

?Po premoru »Ana Christie«;

Jutri se bo začelo v Novem mestu četrto srečanje pionirskih 
lutkovnih skupin iz vse Slovenije. Prireditev sodi v program Jugo
slovanskih pionirskih iger v šolskem letu 1973/74 .

V Dolenjski galeriji so odprli 
minuli četrtek slikarsko raz
stavo Igoija Pleska. Avtor je 
postavil na ogled 47 olj na 
platnu oziroma podobe mor
skega sveta. V koncertnem 
delu, ki gaje prispevala Glas
bena mladina iz Ljubljane, 
so nastopile: sopranistka
Vanda Gerlovič, violinistka 
Alenka Popovič in pianistka 
Božena Dornik. Izvajale so 
dela Matjana Lipovška, Jana 
Sibeliusa, Matjana Kozine in 
Pietra Locatellija. Na posne
tku: eno od razstavljenih 
Pleškovih del.

V

POKROVITELJ OKTETOV 
BO JANEZ VIPOTNIK

Janez Vipotnik, generalni direk
tor RTV Ljubljana, je prevzel po
kroviteljstvo nad drugim srečanjem 
slovenskih amaterskih oktetov, ki 
bo letos ob koncu junija v Šentjer
neju. Kot smo že poročali, je organi
zacijo te prireditve prevzela ZKPO 
iz Novega mesta. Pripravljalni odbor 
dela že več tednov.

DOLENJSKI 
GLEDALIŠČNIKI 

KMALU V NOVEM MESTU

Področno srečanje gledaliških 
skupin Dolenjske (iz črnomaljske, 
metliške, novomeške in trebanjske 
občine) bo od 20. do 26. aprila v 
Novem mestu. Prijave še zbirajo. 
Najboljša predstava se bo uvrstila na 
zaključno prireditev, na kateri se 
bodo predstavile najboljše amater
ske gledališke skupine iz vse Sloveni
je.

„ČUDOVITI PRAH"
NA FILMU

Maja bodo začeli snemati nov slo
venski igrani film „Čudoviti prah“ . 
Scenarij je po znanem istoimenskem 
delu sodobnega hrvaškega pisatelja 
Vjekoslava Kaleba napisal Milan 
Ljubič. Pričakujejo, da bo novo 
delo prišlo na filmska platna že le
tošnjo jesen.

F. M.

Revijo lutkovnih iger, ki bo 
do nedelje, 14. aprila, sta pri
pravili občinska Zveza prija
teljev mladine in občinski svet 
ZKPO v Novem mestu.

Ljubiteljem lutkovnih del se 
bo predstavilo štirinajst skupin, 
ki so morale nastop na novo
meškem srečanju prej upravičiti 
pred posebno strokovno komi
sijo. Obiskovalcem se zato obe
tajo dobre predstave, kakršnih v 
Novem mestu že dolgo ni bilo 
videti.

V času, ko bodo lutkovne 
skupine zabavale mlado in odra
slo občinstvo, bo v Novem

mestu tudi strokovni posvet za 
mentorje lutkovnih skupin. Ta
ko bodo lahko obogatili znanje 
in izkušnje tudi vsi amaterji, ki 
se v osnovnih šolah z lutkami že 
dolgo ukvarjajo, javnost pa za 
to ni vedela.

Srečanje lutkarjev v Novem 
mestu bo nedvomno spodbu
dilo rast lutkovnih odrov na 
Dolenjskem. Do zdaj se je s to 
vrstno dejavnostjo lahko pohva-

V Ljubljani bodo jutri prvič 
javno predvajali nov slovenski 
celovečerni igrani film „Let 
mrtve ptice “ , ki ga je po scena
riju Branka Soemna režiral Ži
vojin Pavlovič iz Beograda. V  
filmu, ki obravnava življenje v 
Prekmutju in vse pogostejše po
jave zdomstva, igra eno glavnih 
vlog tudi Jože Zupan. Tega ka
rakternega igralca smo si za
pomnili že iz prejšnjih filmskih 
del, posebno pa je zaslovel z 
vlogo kaplana Martina Čeder
maca v televizijski igri, ki smo 
jo  nedavno spet gledali na malih 
zaslonih.

PREDSTAVA BALAD IN RO
MANC -  „Igramo, pojemo in govo
rimo slovenske balade in romance “ 
je naslov predstavi, ki jo je pripravila 
Grupa poetica iz Celja in bo z njo 
med drugim brezplačno nastopila 
tudi za invalide na Dolenjskem. Gru
po poetico sestavljajo igralci Slo
venskega ljudskega pedali šča iz 

iro Podjed inCelja: Anica Kumer,
Bogomir Varaš.

„UKANA“ V KRŠKEM -  Prešer
novo gledališče iz Kranja je prejšnji 
teden gostovalo v Posavju. Dramati
zirano „Ukano", delo pisatelja To-

USPEH 
KRATKIH FILMOV

Na beograjski festival 
kratkega in dokumentarnega 
filma, ki je bil od 5. aprila 
do včeraj, je ljubljanski VI
BA film poslal 10 del. Velik 
uspeh je slovenski kratki 
film dosegel že z uvrstitvijo 
8 filmov (največ do zdaj) v 
uradno konkurenco, saj sta v 
informativni sekciji ostala le 
Kavčičev „Branč“ in ekspe
rimentalni film Frančka Ru
dolfa „Čarovnik**, v katerem 
igra Novomeščanka Irena 
Glonar.

neta Svetine, so kranjski gledališčni
ki uprizorili v petek v Krškem, v so
boto pa v Brestanici.

PEVSKA REVIJA V NOVEM 
MESTU -  ZKPO iz Novega mesta 
že zbira prijave za sodelovanje na 
občinski reviji mladinskih pevskih 
zborov, ki bo 25. maja v Novem 
mestu.

KONCERT PIHALNE GODBE -  
V počastitev dneva OF in praznika 
dela bo 26. aprila ob 19.30 v novo
meškem Domu kulture koncert No- 
volesove pihalne godbe iz Straže.

LIKOVNA PRIREDITEV MLA
DIH -  V novomeškem Domu JLA 
bodo 24. maja odprli razstavo likov
nih del učencev iz osnovnih šol no
vomeške občine. Po šolah že zbirajo 
najboljša dela.

ZA OCENO „PLINSKA LUČ“ -  
Igralska skupina DPD Svoboda s Se
novega se je edina iz krške občine 
prijavila za posavsko revijo, ki jo bo 
ta mesec priredilo področno Zdru
ženje gledaliških skupin v Brežicah. 
Za ocenitev so senovski igralci izbra
li igro „Plinska luč“ .

KULTURA V ŠOLAH -  V novo
meški občini je začela Zveza kul- 
turnoprosvetnih organizacij akcijo 
za ustanovitev šolskih kulturnih dru
štev. V društva bi združili najrazno- 
vrstnejše kulturne krožke, ki delu
jejo na šolah: literarne, dramske, re
citatorske, pevske, likovne in druge.

lilo le malo krajev. V Novem 
mestu so pobude za lutkovni

ČERNAČ RAZSTAVLJA

V Petkovi galeriji v ribniškem 
gradu so odprli včeraj razstavo 
voščenk Janeza Černača. Pokrovi
teljica razstave, ki bo odprta do 20. 
aprila, je občinska konferenca 
SZDL v Ribnici.

oder stare več let, pri uresniče
vanju pa seje vselej kje zatakni
lo.

LITERARNI POPOLDNEVI

Jutri bo v krški glasbeni šoli lite
rarno popoldne, na katerem bodo 
sodelovali mladi besedni ustvarjalci 
iz osnovnih šol krške občine. Na sre
čanje so povabili tudi nekatere zna
ne slovenske mladinske pisatelje. Po
dobno prireditev pripravljajo tudi v 
novomeški občini. Literarno po
poldne učencev osnovnih šol bo 25. 
aprila v Dolenjskih Toplicah.

Delo, katerega premiera bo v ponedeljek, 15.5 
J aprila, režira Riko Urh ■ Tudi gostovanja *

Bogata kulturna »ponev«
Kulturna akcija, ki sta jo v Sloveniji spodbudila 

SZDL in sindikat, je obrodila

V novomeškem Domu 
kulture bodo 15. aprila zve
čer dvignili zastor za doma
čo premiero -  0 ‘Neillovo 
„Ano Christie“, dramo v 
dveh dejanjih, ki obravnava 
življenje švedske mornarske 
družine. S tem  delom se no
vomeško amatersko gleda
lišče predstavlja svojemu 
občinstvu po  več k o t eno
letnem presledku. Zadnjič 
so Novom eščani uprizorili 
„Dedinjo".

„Zakaj pride v Novem  
mestu delo tako težko na 
oder? “ sem vprašal Rika 
Urha, ki režira „Ano Chri
stie “ in nastopa v njej tudi v 
glavni vlogi.

skemu, razsvetljavo Jožetu  
Mesarku, kostum e Staši 
Vovk in masko Francu Kra
lju.

Sodeč po  imenih, lahko 
pričakujemo dobro predsta
vo. „Taka tudi mora biti; če 
bi vedel, da bo polom , se re
žije sploh ne bi lotil, “ zatrju
je  Urh. In že so tu načrti: 
25. aprila repriza v Novem  
mestu, še prej pa gostovanje 
v Brežicah in, verjetno

Velik korak naprej — tako so 
zapisali ocenjevalci kulturne 
akcije v Sloveniji, ki jo  je Socia
listična zveza pred leti začela 
skupaj s sindikati. Imamo več 
in boljše, premiki so vidni na 
vseh področjih, lahko povzame
mo iz ocen. Tudi prenekatere 
novosti so se pojavile in vnesle v 
kulturno življenje vedrino.

Menijo, da je največji razvoj 
naredilo knjižničarstvo: pove
čali smo knjižne fonde in števi
lo bralcev. Poleg tega ni več 
večjega kraja (občinskega sre
dišča), kjer bi ne imeli na leto 
vsaj po nekaj gledaliških gosto
vanj. Likovno življenje pa se je

Ah bo zmogla ena sama obči
na to, kar se do zdaj ni posrečilo 
večjemu številu občin? To vpra
šanje se je zavrtalo vame, ko sem 
prebral, da v Kočevju resno mi
slijo na izdajanje občasne kul
turne revije oziroma almanaha.

Zamisel o izhajanju take 
publikacije na Dolenjskem ni no
va. Tudi poskusov je bilo precej, 
spomnimo se samo nekaj številk 
Dolenjske prosvete, ki je sredi 
petdesetih let pogumno orala le
dino. Upravičeno lahko izrazimo 
obžalovanje, da se je življenje te 
publikacije končalo tako zgodaj, 
saj je bila -  kot še zdaj zatrju
jejo nekateri ustanovitelji -  na 
najboljši poti, da „prekrije belo 
liso na zemljevidu slovenske revi- 
alne dejavnosti*4. Srečnejše dne
ve so imeli zborniki, med kate
rimi velja omeniti zlasti Dolenj
ski zbornik, ki prihaja na svetlo 
v Nove^ mestu.

V Dolenjskem listu in še pose
bej v tej rubriki smo nemalokrat 
opozarjali na želje in potrebe be
sednih in drugih ustvarjalcev po 
lastni publikaciji. Zapisi, tu in 
tam priostreni in zasoljeni, so 
imeli namen podpreti tiste, ki se 
bojujejo proti intelektualni dre
mavosti. Žal je ostalo vse spet 
pri besedah (beri obljubah) in 
„tolažbi4*, da bo revija (oz. 
publikacija) izhajala takrat, ko 
bo dovolj denarja. Mnogo je bilo 
prepričanih, da se bo to zgodilo 
z ustanovitvijo kulturnih skup-

Lokalna
lastovka?

nosti, zdaj pa le tu in tam še kdo 
verjame, da bo čas za izdajanje 
kulturnih revij ugodnejši po skle
njenih in podpisanih dogovorih 
oziroma sporazumih. Dolenjski 
razgledi, ki želijo zapolniti praz
nino, tudi nimajo dovolj velike 
denarne opore.

Kočevskim kulturnikom pri 
izdajanju revije obilo sreče, 
čeprav bi se tale zapis lahko 
končal drugače. Se vedno sem 
prepričan, da bi pokrajina 
zmogla boljše in več, kot je 
možno v občini.

J. JUST

LOVSKI ZBORI 
V GLOBOKEM

20. aprila se bodo v Globokem 
srečali lovski pevski zbori iz vse Slo
venije. V globoškem zboru pojejo 
lovci domače lovske družine in dru
gi pevci. Zbor so ustanovili pred šti
rimi leti. Pogosto nastopajo skupaj z 
artiškim pevskim zborom. Oba vodi 
Miha Haier. Med pomembnejše na-, 
stope štejejo koncerte v Črnomlju, v 
Šentvidu, v Kumrovcu in v Kozjem.

prav razbohotilo — tako po šte
vilu razstav kot po številu sli
karskih kolonij. Uresničile so se 
številne pobude za povezovanje 
najraznovrstnejših oblik kultur
nega delovanja (revije, sre
čanja).

Težav se kultura tudi v tem 
času ni otresla. Manjkajo pro
stori, kadri, organizatorji in tu
di sredstva. Amaterizem to še 
posebno občuti, zato v mnogih 
krajih, kjer je kulturno življenje 
odvisno od dejavnosti amater
jev, niso kulturnega vozička po
tisnili naprej niti za ped, pone
kod so ga obdržali z velikimi 
napori, da ni zdrčal nazaj.

Splošni slovenski oceni bi 
mogli pritrditi tudi na Dolenj
skem, v podrobnosti pa bi imeli 
nemalo popravkov tako navzgor 
kot navzdol. V občinah so se 
postavile bolj na noge dejav
nosti, za katere so bila tla bolj 
plodna. Za vse velja, da so raz
vile glasbenopoustvarjalno, li
kovno, knjižničarsko in v zad
njem času tudi literarno dejav
nost. Razveseljivo je, da so v 
kulturno „ponev** povsod zajeli 
kar največ mladine.

I .Z .
J

„Ni človeka, ki bi se 
ukvarjal z  mladino, ki b i pri
tegnil k  sodelovanju zlasti 
delavsko m ladino," je  bil 
njegov odgovor. Pojasnil je, 
da se je  za režijo O N eillo- 
vega dela od ločil zavoljo te
ga, ker zahteva malo ig ra l
cev. „Najprej smo hoteli 
uprizoriti Grozdno jagodo v 
soncu, pa n i bilo dovolj 
igralcev. Iz enakega razloga 
je propadla tudi zamisel, da 
bi občinstvu predstavili N e
varni ovinek. “

„Ana Christie“ ima sedem  
oseb, od  tega samo štiri „no
silne“. Režiser Urh se je 
odločil vključiti nekaj sta
rejših igralcev, poleg njega 
bodo igrali še: Milan Bratož, 
Staša Vovk, Mira Lutman, 
Franci Čuček, Franc Štirn, 
Jože Bračika in Mira Sekne. 
Sceno je  zaupal Niku Padev-

Riko Urh: predstava z izku
šenimi igralci se mora posre
čiti.

kasneje, še gostovanje v 
Črnomlju pa v Kranju. Če 
bo šlo vse po  sreči, bodo to  
novomeško predstavo videli 
tudi udeleženci letošnjega 
srečanja gledaliških skupin 
Slovenije.

Novomeška predstava bo  
naštudirana v rekordnem ča
su, saj je  imela skupina prve 
vaje komaj pred dobrim m e
secem. Pred premiero so vaje 
trikrat na teden. „Tudi v 
tem pogledu se bo naša upri
zoritev razlikovala od  tiste 
pred petindvajsetim i leti, ko  
smo igrali v režiji pokojnegd 
prof. Toneta Trdana. “
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Krško: prvi pride Scagnetti
Inž. arh. Valentin Scagnetti bo maja v galeriji razstavljal ilustracije Prešer* 

novih pesmi - Za njim bo krški gost kipar Stane Jarm

Prvi gost krške galerije v tem  
letu bo rojak inž. arh. Valentin 
Scagnetti. Na razstavi, ki jo  bo
do odprli čez mesec dni (10. 
maja), se bo občinstvu pred
stavil kot domiseln ilustrator 
Prešernovih poezij. Odtisi raz
stavljenih originalov bodo v ča
su razstave naprodaj v Valva- 
soijevi knjižnici. Ob otvoritvi 
bodo šolaiji recitirali Prešerno
ve pesmi in dela drugih avtor
jev.

Junija naj bi v Krškem raz
stavljal Stane Jarm, akademski 
kipar in likovni pedagog iz Ko
čevja. Prikazal naj bi galerijo iz 
razklanih polen izklesanih obra
zov in portretov ljudi, med ka
terimi živi in dela ali pa jih je 
srečal na svoji življenjski poti. 
Prireditelji pričakujejo te dni 
dokončen umetnikov pristanek 
za to razstavo.

Krška galerija bo čez poletje 
zaprta, za septembra pa se je

KONCERTI V 
TREH KRAJIH

Pregledna revija zborovskega 
petja v krški občini bo od, 19. do 
21. aprila. Sodelovanje na treh kon
certih, ki bodo v Krškem, na Seno
vem in v Brestanici, so prijavili: me
šani mladinski in moški zbor bresta
niške Svobode, mešani zbor „Viktor 
Parma44 iz Krškega, ženski zbor 
„Lisca44 s Senovega in Kostanjeviški 
oktet.

KDO BO POKROVITELJ?

Vokalno-instrumentalna glasbena 
skupina DOREMI na osnovni šoli 
Kočevje je v tem šolskem letu že 
presegla okvir šolskega« dela, saj je 
sodelovala na 18 kulturnih priredit
vah v občini in izven nje. Člani sku-

Eine so naštudirali 37 pesmi. Morda 
i bilo prav, če bi pokroviteljstvo 
nad skupino, ki je toliko prispevala 

za kulturo, prevzela Kulturna skup
nost, ki bi ji tudi lažje denarno po
magala.

vodstvo dogovorilo za razstavo 
z Darinko Pavletič-Lorenčak, 
akademsko slikarko iz Celja. Za 
Lorenčakovo naj bi letos raz
stavljalo v Krškem še nekaj li
kovnih umetnikov, s katerimi je

galerija v dogovoru. Tako ta po* 
savski umetniški hram še nirti* 
programa, saj tudi še ni znaiio> 
kolikšni denarji mu bodo od' 
merjeni za dejavnost v letu 
1974.

OTROK IN OBLAČENJE

Mnogi starši izbirajo in kupujejo otrokom obleke po svo- 
jem okusu. Prepričani so, da je otrok premalo pameten in 
razsoden, da bi si lahko sam izbral obleko. Niti na um jim ne 
pride, da bi vprašali otroka, kakšne barve obleko in kakšen 
kroj si želi, in mu ne dovolijo, da si v trgovini sam izbere 
obleko . . .  Otroci nimajo nič slabšega okusa kot odrasli. Že 
zelo zgodaj lahko peljemo otroka v trgovino, da izbere med 
nekaj oblekami, ki se nam zdijo primerne, tisto, ki mu je 
najbolj všeč. Že dveinpolletni otrok lahko izbere barvo svo
jih nogavičk, rumeno ali rdečo, in ima veliko zadovoljstvo 
ob tem, ko dobi tisto, kar mu je všeč. Starši, ki omogočijo 
otroku, da izbira obleko po lastnem okusu, mu s tem nate* 
dijo veselje. Obenem pomembno prispevajo k razvoju njego* 
ve samostojnosti, sposobnosti odločanja, občutku lastne 
veljave in ne nazadnje k razvoju otrokovega okusa.

Dr. Anica Kos-Mikuš, Otrok in družina 1974, št. 2, str. 50

DOJENČEK IN RAZVAJANJE

Pri nas je splošno razširjeno napačno mnenje, da mati s 
svojo stalno bližino in z ljubečim ravnanjem lahko dojenčka 
razvadi. Napredni psihologi so danes soglasnega mnenja, ds 
otrok v prvem letu življenja lahko zahteva od nas vse, njem u 
pa ni treba dajati še ničesar. Ljubezen ni isto kot razvajanje. 
Dojenčka ni mogoče razvaditi s tem, da mu pokažemo svojo 
ljubezen . . .  Pri strogem dnevnem redu v negi in prehrani 
dojenčka vztrajajo danes še vedno le tisti ljudje in priročniki, 
ki ne upoštevajo otrokove duševnosti, ki so zaostali za razvo- 
jem psihologije.

Marija Omahen, Otrok in družina 1974, št. 2 str. 52



Sevničanom pomembni točki
Zmagali v Ribnici in Sevnici, Brežičanke in Črnomaljke pa so v gosteh iz

gubile - Ali bodo Belokranjke v nedeljo izkoristile priložnost?

Pretekla rokometna nedelja je prinesla Dolenjcem dve zmagi in 
dva poraza. Sevničani so z dobro igro osvojili na domačem igrišču 
pomembni točki, ki jim bosta še kako potrebni. Brežičanke so 
sicer v gosteh izgubile, toda predstavile so se z zelo dobro igro. V 
republiških ligah so Ribničani zmagali, Črnomaljke pa v gosteh 
izgubile.

SEVNICA -  PREMIUM 

17 : 14

V pomembni tekmi druge zvezne 
rokometne lige se je ekipa Sevnice 
pomerila s tekmecem z dna lestvice. 
V začetku je bila igra nadvse oprez
na, zato so bili napadi z obeh strani

neučinkoviti. Povedli so gostje po 
dveh dosojenih enajstmetrovkah, 
kmalu pa so domači s Stojsovimi za
detki povedli in do konca polčasa 
dosegli 10 golov, gostje pa šest.

Dobra taktika domačih je pri
nesla zaželen rezultat, toda v dru
gem delu so domači popustili in 
gostje so zaostajali samo še za en za-

Igralci metliške Beti bodo tudi letos nastopili v peti republiški v  odsotnosti Somraka, Kapša in 
namiznoteniški « 0 - U to s  jim je uvrstitev v četrto ligo le za las
Jjsia, pravijo pa, da bodo naslednjo sezono zagotovo v svoji ligi prvi. pavle Uhl. Tako je ponovil uspeh z 
Na sliki: Uhl, D. Pezelj, M. Kovačič in Hauptman. januarskega dolenjskega prvenstva.

Odbojka: tudi to nedeljo brez točk
Dolenjska predstavnika v republiških ligah tudi tokrat nista uspela

Zmagal član BETI-Uhl
Prejšnji četrtek so igralci metliške Beti v Metliki v nekdanjih 

prostorih tovarne Komet pripravili namiznoteniški turnir, na 
katerem bi se moralo pomeriti deset najboljših igralcev Dolenjske.

V 14. kolu v slovenski odbojkarski ligi za moške je ekipa Trima 
gostovala pri nekdanjem zveznem drugoligašu Jesenicah, toda 
jaradi neresnosti nekaterih igralcev ni mogla osvojiti več kot en set. 
Nekoliko so razočarale igralke novomeške Krke, ki so pred doma
čimi gledalci prvenstveno srečanje z gostjami iz Maribora nepriča
kovano izgubile.

JESENICE -  TRIMO
3 :  1

. Kako usodno je za moštvo Trima 
12 Trebnjega sedanje premajhno šte
vilo igralcev (nastopili so z eno samo 
rezervo) je spet pokazala sobotna 
tekma z Jesenicami, ki so še lani 
‘Srale v drugi zvezni ligi. Trebanjci 
so bili na pragu velikega uspeha: s 
požrtvovalno igro so v prvem nizu 
vodili že s 13 : 10, v drugem celo z

NASLOV PODKORITNIKU

ŠK Novo mesto je v nedeljo pri
pravil hitropotezno šahovsko prven
stvo Dolenjske šahovske zveze. Na
stopilo je 22 igralcev iz Novega me
sta, Kočevja in Metlike. Od začetka 
do 14. kola je vodil s samimi zma
gami Praznik, v zadnjih 7. kolih pa 
je zbral samo 3,5 točke. Vrstni red:
1- Podkoritnik (Kočevje) 18 točk,
2- Praznik (N. m.) 17,5; 3. Milič 16, 
4- Ivič (Ko) 15,5, 5. Petkovič (N. 
m ) 13,5; 6. Istenič (N. m.) 13,5; 7.

8. Stokanovič (N. m.) 12,5; 7. — 
o- Božovič (N. m.) 12,5; 9. Avsec 
Metlika) 12; 10. -11. Komelj (N. 
m ) 11,5; 10. -11. Poredoš (N. m.) 
J 1.5; 12. -  14. Pucelj (N. m.) 11, 
^ j e ž  (Ko) 11, Sčap (N. m.) 11 in

J. PUCELJ

12 : 6, a so oba seta izgubili z naj
manjšo možno razliko. V tretjem 
nizu so zanesljivo zmagali, na koncu 
pa so jim povsem pošle moči, tako 
da so Jesenice zmagale s 3 : 1 (13, 
14, - 9 ,  2). V nedeljo bo na Mimi 
gostoval Bovec, ki se prav tako bori 
za obstanek v ligi, zato se obeta za
nimiva tekma.

K R K A -M A R IBO R
1 : 3

Igralke „Krke“ , ki so v 11. sreča
nju izgubile važne točke z odbojka
ricami Maribora, so to nedeljo za
igrale slabše, kot smo jih vajeni gle
dati. V prvih dveh setih so popolno
ma razočarale, čisto drugačno igro

KATJA RUPENA 
IN V AVTA VAS

Komisija za ŠŠD pri ObZTK No
vo mesto je organizirala pionirsko 
občinsko prvenstvo v košarki. Pio
nirji so igrali na igrišču na Loki, pio
nirke pa na igrišču osnovne šole 
Grm.

Končni vrstni red: Pionirji -  Kat
ja Rupena, Vavta vas, Grm, Smarje- 
ta, Žužemberk in Dolenjske Topli
ce. Pionirke: Vavta vas, Katja Rupe
na, Žužemberk, Grm in Dolenjske 
Toplice.

M. J.

ŠPORTNI KOMENTAR

Veterani naj se poslovijo
Evropsko prvenstvo v na

miznem tenisu se je  pričelo  
Prejšnjo soboto, 6. aprila, 
zaključilo pa se bo 13. apri- 
b- Tudi letos bodo najbolj 
zanimivi boji m ed vrstami 
Švedske, SZ, CSSR,
Madžarske in Jugoslavije.

Ob te j priložnosti si p o 
glejmo razmere namiznega 
tenisa na Dolenjskem. Če se 
ozremo v bližnjo zgodovino, 
vidimo, da je  bila igra s celu
loidno žogico v Novem  
mestu, Kočevju, Sodražici in 

nekaterih drugih krajih 
m očno priljubljena. Pa ne 
samo to. Im eli sm o nekaj ze 
lo dobrih igralk in igralcev, 
ki se niso uveljavili samo v 
republiškem, pač pa tudi v 
jugoslovanskem in evrop
skem merilu. In kaj je 
vzrok, da je  namizni tenis 
pri nas trenutno na tleh?
Vsi, ki se za ta šport zavze
majo, ne smejo pozabiti, da 
se mora delati s pionirji in 
pionirkami. Veterani namiz
nega tenisa naj bi odkrivali 
talente in jim  odstopali svoja 
mesta. Marsikje so prav oni 
tisti, ki zavirajo, čeprav ne
vede, razvoj te igre pri nas.
To se najbolje vidi v Novem  
mestu. Namizni tenis tu že 
nekaj le t nazaduje. Članska

ekipa sicer igra v slovenskih 
ligah, toda zastopajo jo  igral
ci, ki za N ovo m esto igrajo 
že lepo število let, m edtem  
ko m ladi ob njih ne m orejo  
p riti do  veljave.

Tako je  tudi drugod po  
Dolenjskem. Edino v Šent
jerneju je  drugače, saj so 
tam trenutno najboljši p io 
nirji in pionirke. K o  pa bodo  
postali mladinci, bodo nada
ljevali podobno k o t p o  dru
gih mestih. K er ne bo pogo
jev, se bodo morali od  tega 
športa posloviti.

Potem takem  ljubiteljem  
namiznega tenisa, ki jih bo 
po evropskem prvenstvu še 
več, ostaja le upanje, da se 
bo temeljna telesno kulturna 
skupnost za ta šport bolj 
zavzela in poskrbela za sta
len strokovni kader. A li ne 
bi kazalo narediti tako, kot 
so pri teniškem klubu? Na 
trenerski tečaj bi morali 
poslati nekaj mladincev, ki 
bi začeli resno delati, kajti 
namizni tenis je  eden najce
nejših, obenem pa tudi iz 
redno koristnih športov. Le 
na ta način bom o lahko v 
N ovem  mestu in drugod gle
dali še kdaj dober namizni 
tenis.

J. PEZELJ

pa smo gledali v tretjem setu, ko so 
se Novomeščanke zbrale in zelo do
bro zaigrale. V četrtem nizu smo zo
pet gledali malo boljšo igro, toda ne
kaj nespretnosti, pa tudi nekaj 
sumljivih sodniških odločitev je 
upanje mladih Novomeščank poko
palo. Kljub temu pa boj za eno naj
boljših mest še ni končan. Novo
meščanke so z 19 točkami trenutno 
na četrtem mestu, v naslednjem ko
lu pa gostujejo pri ekipi Gabeija, ki 
je prav tako kandidat za eno od 
boljših mest.

nogomet
BREŽICE -  RUDAR

1 : 3

Domači nogometaši so zaradi za
držanosti nekaterih igralcev imeli 
manj treningov, kar se je poznalo na 
njihovi igri. Utrujenim in neuigra
nim nogometašem ni uspela nobena 
zamišljena akcija. Častni zadetek za 
svojo enajsterico je dosegel Maršič.

V. P.
ELAN -  DOB 15 :  0

V prvenstveni tekmi ljubljanske 
nogometne podzvezne lige so novo
meški nogometaši brez večjih težav 
odpravili goste iz Doba. V prvem 
polčasu, ki se je končal s 6 : 0, so se 
gostje še upirali domačim igralcem, 
v drugem delu pa jim je zmanjkalo 
moči. Ce bi Elanovi igralci na 
trenutke zaigrali bolj resno, bi lahko 
dosegli .še več zadetkov. Gole so do
segli: Gajič 2, Bradač 4, Weis 3, Ro
žanc 4 Divič in Macele enega.

HRASTNIK -  KOČEVJE
2 : 2

Nogometaši Kočevja so v derbiju 
kola igrali v Hrastniku, kjer so po 
dobri igri osvojili dragoceno točko z 
vodečo ekipo na lestvici. Hrastniča
ni so dvakrat vodili, toda nogometa
šem treneija Komaca je z zadetki 
Briškega in Kopača uspelo izenačiti 
in osvojiti važno točko.

Z. FAJDIGA

Kljub temu da je namiznoteniška se
zona že končana, je Uhl zaigral zelo 
dobro in v šestih srečanjih ni izgubil 
niti enega seta.

Na drugo mesto se je uvrstil drugi 
najboljši igralec Beti Dušan Pezelj. 
Od zadnjega podobnega turnirja je 
napredoval za štiri mesta. Tretji je 
bil Novomeščan Žabkar, ki je dose
gel štiri zmage, četrto mesto pa je 
pripadlo Metličanu Hauptmanu. Pe
ti je bil Kovačič, ki je osvojil enako 
število točk kot Hauptman, toda v 
medsebojnem dvoboju je zmagal sta- 
fejši in bolj izkušeni igralec. Sesti je 
bil mladinec iz Novega mesta Tomo 
Žigante, ki je pokazal zelo dobro 
igro, sedmi pa je bil metliški veteran 
Prevalšek.

^  MED 10 EKIPAMI -  '
KOČEVJE

6. aprila je bilo v Kočevju 
drugo srečanje mestnih pionir
skih šahovskih reprezentanc Slo
venije. Udeležilo se ga je 10 
ekip, kar pomeni kar sto tekmo
valcev. Zmagala je kočevska A 
ekipa, ki si je priborila plaketo 
„kočevskega medveda", izdelek 
akademskega kiparja Staneta 
Jarma.

Rezultati: -1. Kočevje 70,5 
točke, 2. Celje 66, 3. Kranj 
61,5, 4. Ljubljana-Bežigrad 57,
5. Komenda 54, 6. Novo mesto 
40, 7. Kočevje B 28, 8. Zagorje 
26, 9. Borovnica 24 in 10. Ko
per 23 točk. Vse partije so dobi
li pionirji Ofak in Kovač iz Ko
čevja ter Novak iz Celja.

^ ____________________ F. BRUS^

BETI -  NOVOTEKS 
101 : 62

V prijateljski košarkarski tekmi 
so dva tedna pred začetkom sloven
ske lige Metličani na domačem 
igrišču močno premagali Novoteks. 
Domači so izredno začeli, si pribo
rili veliko prednost že v prvih minu
tah in nato vseskozi razliko večali. 
Igrali so odlično pod obema košema 
in zelo dobro zadevali, Novomešča- 
ni pa so igrali slabo, neorganizirano 
in tudi iz najbolj ugodnih položajev 
niso znali zadeti. Metličani so, kot 
kaže, odlično pripravljeni na novo 
sezono in bodo med glavnimi favo
riti za prvo mesto.

BREŽICE -  V prvenstveni mla
dinski tekmi, ki jo  je enajsterica Bre
žic odigrala v Šmartnem, so gostje 
krepko izgubili z 8 : 3 (V. P.)

detek. Pri rezultatu 15 : 14 so imeli 
gostje priložnost za izenačenje, a so 
bili v protinapadu precej nespretni. 
V zadnji minuti so se domači osvo
bodili pritiska in Trbovc je z dvema 
zadetkoma prinesel tako zaželeno 
zmago.

RUDAR -  PARTIZAN 
1 6 :  12

V gosteh so Brežičanke proti Ru
darjevi ekipi, ki se poteguje za na
slov prvaka, dobro zaigrale. Domače 
rokometašice so povedle s 3 : 0, 
gostje so izenačile in bile ves čas 
enakovreden nasprotnik, toda ni jim 
uspelo priti v vodstvo. Trenutno so 
igralke Brežic z osmimi točkami na 
devetem mestu.

R IBN IC A -JA D R A N  
22 : 17

V zelo ostri tekmi je imela oslab
ljena ekipa domačih rokometašev 
precej dela, da je obrzdala borbene 
in hitre goste. Obe ekipi sta izvajali 
po šest sedemmetrovk. Domači 
igralci so bili precej bolj točni, saj so 
jih realizirali pet, gostje pa samo 
eno. Pri Ribničanih je najboljšo igro 
pokazal J. Kersnič. •

F. LEVSTEK 

STEKLAR : ČRNOMELJ 
19 : 9

V prvenstveni tekmi republiške 
rokometne lige so Belokranjke odšle 
v Hrastnik. Tekmo so začele zelo 
slabo, saj so dovolile, da so jim do
mače igralke dale kar štiri zapore
dne gole. Sele v nadaljevanju so po
kazale boljšo igro in s tremi zapo
rednimi zadetki ublažile hud poraz. 
Najbolje je igrala Grgičeva, ki je do
segla pet zadetkov.

f

DOBOVA -  LESKOVEC 
2 5 :  18

V prvenstveni rokometni tekmi 
zasavske lige je ekipa Dobove odpra
vila igralce Leskovca. Odlikoval se je 
predvsem Doberšek, dobro pa je za
igral tudi Simunič. Pri gostih je bil 
najboljši Šribar.

PO NOGOMETNIH LIGAH

NOVO MESTO: Dolenjske član
ske in mladinske enajsterice so prejš
njo nedeljo v prvenstvenih tekmah 
dosegle naslednje rezultate: nogo
metna podzvezna liga: v 12. kolu je 
ekipa Elana v gosteh premagala 
moštvo Krima s 2:4, Bela krajina pa 
je doma zapravila točki z Zagorjem
-  0:2. Na prvem mestu so igralci 
Elana in Kamnika z 20 točkami, 
Bela krajina pa je z 8 točkami na 
dvanajstem mestu.

V i l .  kolu I. razreda za člane so 
igralci Kočevja odpravili Mengeš s 
4:0, Grosupeljčani pa so izgubili do
ma z Medvodami z 1:2. Nogometaši 
Kočevja so na drugem mestu in s 
šestnajstimi točkami za prvo ekipo 
zaostajajo za „eno zmago“ . Gro
suplje je četrto s 13 točkami, Ribni
ca je z 9 točkami na 10. do 11. 
mestu.

II. razred -  člani: Ivančna gorica
-  Mirna 1:0. Mirna je z 11 točkami 
trenutno na četrtem mestu in ima 
lepe možnosti, da svojo uvrstitev 
izboljša.

V mladinski B ligi so Črnomaljci 
doma izgubili z 2:3, Elanovi nogo
metaši pa so v gosteh zanesljivo od
pravili vrstnike Krima s 5:1. Novo- 
meščani so s 17 točkami na drugem 
mestu. V naslednji, C skupini so 
igralci Kočevja močno premagali 
enajsterico Mengša 8:1, Grosuplje 
pa je pred domačimi gledalci z do
bro igro premagalo vrsto Medvod.

Pri dekletih najbolj obetajoče!
Na občinskem gimnastičnem prvenstvu najboljše pionirke z OŠ Grm

Prejšnji teden je bilo v Bršlinu občinsko šolsko gimnastično tek
movanje za telovadke in telovadce iz srednjih in osnovnih šol. Orga
nizacija tekmovanja, ki jo je prevzela osnovna šola Bršlin, je bila 
brezhibna, udeležba pa zelo dobra, kar velja zlasti za dekleta.

Na tem izbirnem tekmovanju je 
nastopilo skoraj 70 mladih telovad
cev. V mladinski konkurenci je na
stopila samo ekipa novomeške 
gimnazija in osvojila dva pokala, pri 
pionirkah pa so bile telovadke z 
Grma za razred boljše od ostalih 
tekmovalk.

Mladinci -  posamezno: Jenko 
41,00; Oberč 40,10; Ivanjko 37,80;

Poredoš 37,15; Bohte 36,10 (vsi 
gimnazija).

Ekipno: gimnazija Novo mesto 
154,30. Vsi najboljši tekmovalci na 
občinskem šolskem prvenstvu so 
prejeli odličja, ekipe pa lepe pokale.

V. R.

ŠKOFJA LOKA -  Prejšnji teden je 
Zveza inženirjev in tehnikov gozdar
stva in lesarstva SRS priredila 15. re
publiško tekmovanje gozdarjev, le
sarjev in lovcev. V prvem starostnem 
razredu v tekmi na 10 km je zmagal 
M. Konečnik iz GG Kočevje, v 
istem tekmovalnem razredu pa je 
tretje mesto zasedel Prelesnik, prav 
tako iz GG Kočevje.

RIBNICA — Začelo se je spomla
dansko tekmovanje v dolenjski ro
kometni ligi. V X. kolu so bili dose
ženi naslednji rezultati: Ribnica B -  
Gradišče 10 : 0 bb, Šmarje SAP -  
Višnja gora 28 : 11 in Sodražica : 
Šentjernej 22 : 15. (F. L.)

KOČEVJE -  Prejšnjo nedeljo so 
se pričele prvenstvene tekme v do
lenjski rokometni ligi. Z jesenskim 
zbirom točk niso zadovoljni, zato 
ekipa trenerja Ivana Žerjava v nada
ljevanju pričakuje boljše igre in več 
točk. V spomladanskem delu bodo 
nastopili naslednji igralci: Križman, 
Žerjav, Potočnik, Oražem, Grgorič, 
Arko, Deržek, Mesojedec, Macele, 
Maršič,' Jurjevič, in še nekateri mla
dinci. (Z. F.)

NOVO MESTO -  V bršlinskem 
okolišu so mladinci sestavili košar
karsko ekipo, ki bo nastopila v do
lenjski košarkarski ligi. Na sestanku, 
ki so ga imeli prejšnjo nedeljo, so 
mladi igralci potrdili odbor kluba, ki 
ga sestavljajo: predsednik Bogdan 
Avbar, namestnik Ladislav Kirn, bla
gajnik Zvone Vidmar, trener Rudi 
Mraz in tajnik Gorazd Tomljanovič. 
Na treninge redno prihaja 15 igral
cev, fantje pa se zberejo trikrat na 
teden. (I. K.)

STIČNA -  Na šahovskem pionir
skem prvenstvu, ki je bilo prejšnji 
teden v Stični, so bili doseženi na
slednji rezultati: st. pionirji: Zupan
čič 5 točk, Volk 4 točke; st. pionir
ke: Sinjur 4,5 točk, Javornik 3 
točke; ml. pionirji: Potokar 2,5 
točk, Praznik 2 točki; ml. pionirke: 
Pajk 4 točke, D. Groznik 4 točke.

RIBNICA -  Tudi v ljubljanski 
conski rokometni ligi se je že začel 
spomladanski del lige. Vrsta Ribnice 
je gostovala v Škofji Loki pri Šeširju 
in tekmo tesno izgubila z 12 : 11. 
(F. L.)

VIŠNJA GORA — Na občinskem 
ekipnem šahovskem prvenstvu, ki je 
bilo pred dnevi v Višnji gori, je na
stopilo 11 ekip. Nagrade za prvo in 
drugo mesto je prispevala občinska 
Zveza DPM, malico pa Ob ZTK Gro
suplje. Tekmovanje je dobro vodil 
tovariš Janez Dremelj. Rezultati: st. 
pionirji -  Višnja gora 9,5 točk, Do
brepolje 8,5; st. pionirke -  Višnja 
gora 7 točk, Žalna 4; ml. pionirji -  
Višnja gora 4 točke, Žalna 0; ml. 
pionirke -  Žalna 3 točke in Višnja 
gora 1 točko. (D. J.)

RIBNICA -  K tekmovanju v do
lenjski rokometni ligi se je ponovno 
prijavila pomlajena ekipa Partizana 
iz Dobrepolj. Liga odbor je skelnil, 
da bo mladim rokometašem omo
gočil nastop. (F. L.)

KDO, KJE, KDAJ?

V drugi zvezni rokometni ligi 
se bodo Sevničani doma pomeri
li s četrtouvrščeno zagrebško In- 
dustromontažo, Brežičanke, ki 
prav tako nastopajo v drugi zvez
ni ligi, pa bodo skušale doma od
praviti prav tako četrtouvrščeno 
ekipo Koke. Ribničani bodo šli 
v Radeče po potrebne točke za 
vrh lestvice, Črnomaljke pa bi 
morale z dobro igro ob pomoči 
domačih gledalcev premagati 
ekipo ETE iz Cerknega, ki je do 
sedaj osvojila samo dve točki. 
Odbojkarji Trima igrajo doma in 
imajo lepo priložnost odptaviti 
ekipo Bovca, igralke Krke pa bo
do odšle v Celje k odbojkašicam

pri
telesnovzgojno delavko Majdo Sli- 
jepčevič, ki je na tekmovanja pri
peljala kar štiri ekipe.

Rezultati -  pionirke: posamezno 
-  J. Dokl (Grm) 39,35; 2. do 3. 
Žlogar in Klemenc (obe Grm) 
39,00; 4. Tršinar (Grm) 38,20; 5. 
Rajer (Grm) 37,80. Ekipno -  Grm I 
193,25; Grm II 184,45; Bršlin 
177,30; 4. Grm III 173,00; Dolenj
ske Toplice 164,35.

Mladinke -  posamezno: Plantan 
38,50; Cemič 37,60; Kosec 36,50; 
Hren 35,80; Cerovšek (vse gimnazi
ja) 34,10. Ekipno: gimnazija Novo 
mesto 152,00.

Pionirji -  posamezno: Stalccr 
37,10; Crv 36,95 (oba Bršlin); Rito- 
nja (Grm) 35,25; Jerič (Bršlin) 
33,70; Štangclj (Grm) 33,50. Ekip
no: Bršlin 183,05, Grm 158,85.

Prejšnji teden je bilo v Novem mestu v telovadnici osnovne šole v Bršlinu občinsko prvenstvo v 
gimnastiki. Podobna tekmovanja so bila tudi v drugih občinskih središčih, žal pa nam z njih niso 
poslali rezultatov. Na sliki: uspel seskok pionirke z bradlje.



sa
Dragi, pridi takoj. Avto se je ustavil in noče več 

naprej.

PoienfrM  i 20 leti {

50 km do zdravnika
VOJNA JE pustila v Kočevskih krajih težke posledice. Za 

zdravstvo je bilo po osvoboditvi veliko storjenega, veliko dela pa . 
še čaka. Kočevsko potrebuje še precejšnje število medicinskih 
sester, babic, zdravnikov in zobozdravnikov. Razširiti in zboljša
ti bo treba omrežje splošnih ambulant, zlasti v Fari in Loškem 
potoku. Najtežje vprašanje zdravstva je v Kolpski dolini, kjer 
imajo do najbližjega zdravnika nad 50 kilometrov. Pa tudi v 
Kočevju samem so težave. Ambulanta je malone slednji dan 
prenatrpana, saj imajo po sto in več pacientov. Zato je nujno 
čimprej dograditi novi trakt, v katerem bo tudi porodnišnica in 
reševalna postaja.

IZ VELIKEGA GABRA pišejo: p°g°j» P**1 katerim je dajal 
občinski ljudski odbor v najem zemljo splošnega ljudskega pre
moženja, se nam ne zdi socialističen. Od najemnikov se zahteva, 
da plačujejo najemnino vnaprej. Posamezne parcele, ki so jih 
dobili najemniki, so zelo slabe in zaraščene ter bo treba precej 
truda, predno bo na njih kaj zraslo. Mislimo, da bi morali odlo
žiti rok za plačilo do jeseni.

DELO BELOKRANJSKEGA muzejskega društva je bilo mi
nulo leto dokaj razgibano, zlasti njegovo sodelovanje z Belo
kranjskim muzejem. V muzeju so se povečale nekatere zbirke, 
zlasti etnografska, za katero je ekipa študentov etnološkega se
minarja ljubljanske univerze v okolici Gribelj in Starega trga ob 
Kolpi nabrala okoli 250 predmetov. Precej novih predmetov je 
dobil tudi oddelek NOB.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
9. aprila 1954)

:

Zgodilo seje...
GLASBA PRI VRTANJU -  V 

Leningradu preizkušajo novo zobo- 
zdravniško napravo. Ugotovili so 
namreč, da je krivec za bolečino pri 
vrtanju zob v veliki meri tudi zvok 
svedra. Nova naprava ima dušilec 
zvoka, namesto srhljivega zvena sve
dra v zobeh pa pacienti poslušajo 
šum slapu, jazz ali klasično glasbo. 
Vendar se kljub vsemu prav gotovo 
še dogaja, da kateri od pacientov 
glasno „zapoje‘\  a ne, ker bi bil nav
dušen nad glasbo, ki jo posluša, 
ampak ker je sveder sveder in oprav
lja nepriljubljeno delo v škrbinah.

POZNAVALEC -  „Nikoli se ne 
sme verjeti predvidevanjem ekono
mistov!" Tako zatrjuje neki 
Kenneth Gailbarth. Mož dobro ve, 
kako je s to stvarjo, saj je sam eko
nomist.

SATELIT IN NOE -  Neka ameri
ška baptistična verska organizacija 
pripravlja ekspedicijo, ki bo 4200 
metrov visoko na pobočjih gore 
Ararat iskala Noetovo barko. Do po
ložaja, kjer naj bi barka bila, so pri
šli na osnovi preučevanja fotografij, 
ki jih je posnel neki satelit. Vsa za
deva ima tako strogo znanstven vi
dez, vprašanje pa je, koliko se vrli 
baptisti razumejo na fotografije sa
telitov.

ZNANSTVENO OPAZOVANJE
— Natakarice znanega bara v New 
Yorku, ki strežejo gostom v obleki 
„zgoraj brez“ , pravijo, da so najbolj 
prijetni gostje znanstveniki, ker jih 
ne ščipljejo kot drugi gostje, ampak 
samo znanstveno opazujejo. Kaj je 
pomanjkljivo oblečenim puncam 
znanost, ni težko uganiti, če menijo, 
da je gledanje golih prsi v baru znan
stveno opazovanje.

LEPA TOLAŽBA -  Po neuspehu 
britanske konservativne stranke na 
zadnjih volitvah je minister Douglas 
Home zapustil politiko. Svoj odhod 
je pojasnil takole: ,,Na vasije toliko 
dela in skrbeti je treba za fazane, 
povrtnino in cvetje . . . “ Angleži se 
bodo že sprijaznili s tem, da njihov 
bivši minister ne bo več skrbel za
nje, ampak za fazane in solato. Fa
zanom in zelenjavi pa je tako vse
eno.

DOLGI KORAKI -  Dva Franco
za iz pokrajine Landes sta se odpra
vila na pot v Bruxelles kar na hodu
ljah, ki jih v Landesu uporabljajo pa
stirji pri čuvanju ovčjih čred. S ho
duljami sc da narediti daljši korak in 
tako upata, da bosta prišla v glavno 
mesto Belgije malo prej, kot če bi sc 
odpravila peš.

BRITANCI IN ZASTAVE -  
Vsak britanski rodoljub mora imeti 
tri zastave; eno za uporabo, eno za 
rezervo in eno v pranju. Tako zatrju
je neki David Thomas. Davidovo do
moljubje je precej bolj razumljivo, 
če povemo, da vodi tvrdko, ki izde
luje britanske zastave.

SKRIVNOSTNA POTA -  Za 
Henryja Kissingerja pravijo, da niko
li ne vedo, kje se bo nenadoma poja
vil. Da je to čista resnica, dokazuje 
dejstvo, da ni skoraj nihče vedel, 
kam je izginil po pogovorih z mini
strom Dajanom o ločitvi čet na Go
lanski planoti. No, „leteči minister" 
je tokrat zajadral v zakonski jarem: 
pred kratkim se je poročil z Nancy 
Sheron Maginnis.

KAMNI Z LUNE -  V indijskem 
jezeru Lonar so našli geologi ka
menčke, ki so po sestavi skoraj 
povsem enaki tistim, ki so jih pri
nesli ameriški astronavti z Lune. 
Vsekakor so Indijci prišli do njih po 
neprimerno cenejši poti kot Ameri
čani.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Obnašanje pese na Dolenjskem
( P r e c e j  l e t )  je vže preteklo od takrat, 

ko smo pisali o veliki važnosti tako zvane kme- 
tiško tfehniške obrtnije, katere na Dolenjskem 
tako živo pogrešamo. Vže takrat smo naglašali, 
da bi bilo znabiti mogoče na Dolenjskem uvesti 
jedno najbolj pomenljivih vej kmetiške tehniške 
obrti, namreč izdelpvanje sladkorja iz sladkorne 
pese. Železnico smatrali smo takrat se ve, za 
prvi pogoj. Železnico danes imamo. Imamo tudi 
vže jako vzbujeno misel, vstanoviti na Dolenj
skem tovarno za napravo sladkorja. Jeden inže
nirjev, kateri so našo dolenjsko železnico merili 
ter izdelovali, je prepričanja, da bi se pri nas 
prav dobro obnašala sladkorna pesa. Gospod je 
toliko vnet za stvar, daje naročil iz Šlezije seme 
najboljše sladkorne pese ter jo  razdelil med graj- 
ščake po Dolenjskem.

( V e l i k a  n e s r e č a )  je zadela vaščane 
na Zajčjem vrhu. Ta vas začela je goreti v noči 
od nedelje na ponedeljek. Ljudje so večinoma 
že trdno spali, ko jih je strašen krik: „Gori, 
gori!“ zbudil iz spanja. Na pol v spanji, pol v

strahu mnogi niso vedeli prvi trenutek kaj zače
ti. Ker je bilo vse suho, je gorelo, kakor bi bilo s 
smolo polito, in zato so ljudje rešili komaj sebe 
in živino. Pa še to ne vsi, ker zgorelo je eno tele, 
nekaj ovac in nekaj prašičev. Sploh pa bi tu ne 
bilo mogoče mnogo rešiti, ker vode -  razun v 
luži -  ni. Daleč naokoli se je videlo žarenje 
tisto noč.

(V d r ž,a v n e m) zborti se razpravlja 
mnogo o volilni reformi. Izmed slovenskih po
slancev sta govorila Vošnjak in Šuklje. Prvi seje  
potegoval za osnovo slovenske gimnazije v 
Celju, katere se Nemci z vsemi silami branijo. 
Tudi Šuklje je to omenjal, a spregovoril je nekaj 
takih besedij, ki niso v čast slovenskemu naro
du.

(N a  S t r a ž i )  nahajala se je 8. tega mese
ca na neki brajdi 10 centimetrov dolga trtna 
mladica s tremi grozdi.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. aprila 1894)

Pijan 
kot svinja

Za človeka, ki je preglo
boko pogledal v kozarec, 
pravimo, da je pijan kot svi
nja. To je znano, manj zna
no pa je, da svinje res reagi
rajo na večje količine alko
hola podobno kot ljudje. 
Znanstveniki univerze Co- 
lumbija pa so med poskusi 
odkrili še nekaj, kar je 
skupno ljudem in svinjam na 
področju alkoholizma. Od
krili so, da je pojav alkoho
lizma tudi pri svinjah pove
zan z „družbenim** položa
jem.

Poskus je potekal takole: 
v svinjak so dali sedem praši
čev. Kmalu so odkrili, da v 
svinjaku velja pravilo dru
štvene lestvice. „ Š ef ‘ je za
sedal najboljše mesto v svi
njaku, prvi je jedel, medtem 
ko je prihajala sedma svinja 
poslednja h koritu in zado
voljiti se je morala z naj
slabšim mestom.

Živalim so potem pričeli 
dajati mešanico alkohola in 
pomarančnega soka, ki ga 
svinje zelo ljubijo. Prvi se je 
napil „šef“ , ki je bil kmalu 
tako pijan, da je prepustil 
svoj položaj tretji svinji. Ko 
se je prašič streznil, ni hotel 
več popiti niti kapljice 
,Jcoktela“ .

Drugače je bilo z drugimi 
svinjami. Najtežji alkoholik 
je postala šesta žival, druge 
pa niso kaj dosti zaostajale 
za njo. Rade in dokaj po
gosto so se živali napile. 
Znanstveniki so ugotovili, da 
je  bila naklonjenost k alko
holu večja, kolikor nižji je 
bil položaj svinje v svinjaku. 
Kot posebno zanimivost pa 
so opazili, da sedma žival 
sploh ni nikoli niti povohala 
„koktela“ iz alkohola in po
marančnega soka. Zado
voljila se je z ostanki hrane, 
ki je  niso požrle druge živali.

Podoben poskus so nare
dili tudi z zlatimi ribicami, 
za katere so kmalu ugotovili, 
da so daleč najhujši alkoho
liki. Ribice so se najlepše po
čutile v raztopini vode in 
pelinkovca. V pijanem sta
nju so počenjale prave vra
golije. Zjutraj so pa imele 
hudega mačka, vendar jim 
to ni jemalo veselja do alko
holne vode.

fm  i
Lorraine Clare, ena od 12 
žensk, ki jih je NASA izbrala za 
polete v vesolje.

Ženske 
v vesolje
Dolgo so Američanke zahte

vale, naj tudi nje enakopravno 
vključijo v vesoljske polete. Pri 
svoji zahtevi so kazale na pri
mer Valentine Terjoškove in se 
z vso zagrizenostjo borile proti 
predsodkom, da ženske niso 
primerne za tako vrsto opravil. 
NASA so obtožile, da je izra
zito protiženska organizacija, 
ter zahtevale od nje, naj spre
meni program vesoljskih pole
tov v smislu vključevanja žensk.

Pri NASI so se končno le od
ločili za ta korak. Med več kan
didatkami so izbrali 12 žensk v 
starosti do 28 let. Prestati so 
morale vrsto preizkusov in do
kazati, da nežni spol prav 
moško prenaša razne napore, ki 
jih od človeka zahteva vesolje.

Najtežavnejši se je ženskam 
zdel preizkus, ki naj bi pokazal 
njihovo potrpežljivost. 15 dni 
so morale preležati v posebni 
postelji. Samo v času, ko so 
jemale posebno hrano za astro
navte, so se smele obrniti na 
bok in se podpreti z roko. Edi
no razvedrilo v dolgih dnevih 
„poležavanja" jim je bilo poslu
šanje radia in gledanje televizije. 
Poskus naj bi pomagal tudi raz
vozlati nekatera vprašanja težav 
v krvotoku, zaradi katerih so 
astronavti doslej trpeli.

Toda NASA s tem svojim de
janjem ni povsem ustregla bor
kam za enakopravnost žena. 
Svojim vesoljkam niso namenili 
samostojnih poletov, ampak so 
jih vključili v program le kot 
člane mešanih ekip in še v teh 
so jim dali podrejeno vlogo. Na
padi feministk še niso končali, 
izbrane kandidatinje za vesolj
ske polete pa lepo molčijo.
. Verjetno je bil test potrpe
žljivosti zelo uspešen.

I
i

Ne damo se
Okrog nas je  prava p o 

mlad. Vsi imajo zavoljo tega 
obilo skrbi. Tisti, ki so celo  
zim o sedeli na toplem, se 
zdaj zaman ozirajo v nebo, 
od koder sonce vabi in greje. 
Tistim, ki so vajeni mraza, 
pa je  prevroče. Tudi km etje 
so zavihali rokave in prilezli 
na plan. Zdaj orjejo, bra
najo, sejejo in sadijo tako  
naglo, ko t bi se bali muha
stega aprilskega vremena, ki 
bi preprečilo to  delo.

Gledal sem marljive ljudi 
in jezdil. Spotom a sem se 
oglasil v krčm i Pri Štefanu, 
da poplaknem popotn i prah 
in spregovorim nekaj besedi, 
da mi jezik  ne otrdi.

A li ste kdaj ostali brez be
sed, kadar ste srečali znan
ca? No, vidite, tudi z Jako
bovim Tinetom, sva se pom e
nila, kot se m ožem  spodobi.

„Kaj meniš, Martin, kako 
kaže? “ je vprašal.

„Ako misliš na vreme, kar 
dobro, ako na kaj drugega, 
pa ne vem. “

„Ja. Tako. Ti si veliko 
sveta obhodil, pa bi rad

vedel, kaj meniš o tistem  v 
Italiji. “

,v, Veš, kaj ti bom pove
dal? To je  tako, ko t bi kak 
nepridiprav ščuval sosedove
ga psa, s katerim sta si bila 
prijatelja. Pes se zaganja na 
verigi in kani, ves penast in 
brez pameti, napasti vse, kar 
leze in gre, pa naj bo to tisti, 
ki ga je dražil, ali oni, ki je  
slučajno prišel mimo. Se 
bolj pa je tak pes nevaren so
sedu, ako ta ni pripravljen, 
da se brani. “ •

„Pa se sosed mora brani
ti? “ je strahoma vprašal.

„Kajpak, ako pride do  
tega, mora b iti pripravljen 
tudi na to, da ga s krepelom  
poči po razbesneli glavi. 
Vendar je  še bolje, da nepri
diprava poučim o, da ščuva- 
nje ni primerno. Vidiš, zato  
naši ljudje nasprotujejo take
mu početju  v sosednji Italiji, 
kajti ne bi radi, da se pes 
strga z verige. N e bojim o se 
ga, vendar moramo b iti pri
pravljeni braniti sebe in svo
je domače. “

MARTIN KRPAN

Diamanti 
potujejo)

V zadnjih letih seje posvet' 
silovito razmahnila trgovina, 
diamanti, tako legalna kot 
galna, saj predstavlja dian# 
kapital, ki je koncentriran v naj 
manjši možni obliki: lahko ga)1 
prenašati in tudi skriti. Znan1 
je, da z diamanti razne drž#- 
plačujejo vohune, znano pa J' 
tudi, da vse več ljudi velike de 
narne vrednosti pretaplja 
diamante zbirke.

Eden glavnih centrov tihjj 
tapljenja diamantov je Rim 
tja prihajajo diamanti iz Izrâ j 
Južnoafriške unije in iz drug“ 
dežel, ki kopljejo te dragocen 
kamne. Iz Rima pa se tihotaf 
ska mreža razširi na vse konfl 
Evrope. Ena od poti vodi tud*! 
Trst, iz Trsta pa v Jugoslavjjj 
Prodaja zlatega nakita

!C

Trije diamanti prilepljeni na? 
lo kožo. Ženska, k ijih  je  ho  ̂
pretihotapiti, ni imela sreče.

mantov je v tržaških cJragu^ 
nah močno porastla, odkar s° 
naši državi začeli preiskov* 
izvir imetja nekaterih državlj 
nov. Tržaški draguljar, ki svoj 
ga imena ni hotel povedati 
našim novinarjem izjavil, 
precej turistov iz Jugoslavije k 
puje brušene diamante, ki J 
vdelajo .v nakit ali v starin** 
predmete. Tako je namreč p1 
moženje najbolj varno 
ženo, poleg tega pa še neop' 
zno.

In kaj je s carino? Diamai1 
je zelo težko odkriti. Tihotap 
jih ponavadi skrivajo v lase, pr 
lepijo z obližem na golo kož' 
vtikajo celo v intimne dele tel! 
sa, tako da tihotapca odkrije* 
lahko le s podrobnim preg1 
dom, dostikrata pa šele s r 
močjo ginekologa. V navalu’ 
ristov v poletnih mesecih je P3 
težko opravljati take pregl^ 
in tako velike vrednosti preti*1 
tapijo v našo državo.

Nova carinska oprema in 
sebno šolanje naših carinikov P, , 
bo prej ali slej onemogočilo ** 
di to lahko tihotapstvo, še P̂  
sebno odkar so ugotovili, da * 
diamanti glavno plačilo vol'[
nov v socialističnih držav 
Povrhu vsega tega je diaman1 
vse manj in njihova vredn0 
očitno raste.

19. Hipokaustusa to liko ^  
njegovo streho! Mat kuija, kj* 

Objel je  m ojster svoje#1 "  

poljubi. „Ne pozabim  ti tegf* 
m u je  žužnjal v uho. „Tudi JM 
je  odgovarjal Paradižnikus- 1 
nak uric, k o  je  vihtel m op. 
dirka p« rim skih-ulicah mU J?

No, sm eh zaradi otožni** 
Hipokaustovini! Nasprotno-
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Rešitev prejšnje križanke:

SOČUTJE
Vodilni uslužbenec, novom e

ške tovarne Krka se je  odpravil 
na krajše službeno potovanje v 
Zagreb, tam pa so mu nepridi
pravi iz avtom obila ukradli šest 
srajc. Člani sindikata niso ču tili 
prevelikega usmiljena do obu
božanega uslužbenca. Kljub 
temu pa se je m ed njimi našlo 
nekaj usmiljenih src. ki so mu 
kupili nove, da revež ne b i ostal 
gol. Toda denar je  le šel iz sindi
kalne blagajne.
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Antartika je polna nerešljivih vprašanj, ki jim skuša najti odgovor 
cela vrsta znanstvenikov * Topla jezera in suhe doline

I  Skrivnostna bela celina
I  

I

I
I  
I

Na dnu našega planeta le
ži tako imenovanbela celina 
Antarktika, kjer vlada večni 
sneg in led in'se toplomer 
spusti globoko pod ničlo. 
Antarktika je menda tudi 
edini košček sveta, kjer ne 
velja politika več kot zna
nost. Zasedli so jo znanstve
niki vseh velikih držav in v 
miru sodelujejo v različnih 
bazah. Toda beli kontinent 
je še poln skrivnosti, ki jih je 
težko razjasniti.
- Najzanimivejše so prav go
tovo „suhe doline44. To so 
predeli, kjer sploh ni snega. 
Na nerazumljiv način se

zemlja v teh dolinah segreva 
tako, da človek lahko v 
sončnih dnevih v samih ko
palkah leži na tleh, medtem 
ko nekaj kilometrov stran v 
silnem mrazu leži tisočletni 
led. Posebna mednarodna 
skupina znanstvenikov je iz
vršila več vrtanj v plasti teh 
dolin, da bi razjasnili njiho
vo skrivnost. Med izvrtinami 
so našli fosile morskih živali, 
kar kaže, da so bile te doline 
nekoč morski zalivi. Pri vrta
nju so strokovnjaki posebno 
pazili, da bi ohranili zelo 
krhko ekološko ravnovesje v 
teh predelih. Ko so razisko-

e
L

vanja končali, so pobrali vse 
smeti, od cigaretnih ogorkov 
do zadnje kapljice olja, k ije  
kanila od vrtalnih strojev.

Podoben problem postav
ljajo pred znanstvenike tudi 
antarktična jezera blizu teh 
suhih dolin. Z meritvami so 
ugotovili, da je temperatura 
jezerskih voda pri dnu med 
27 in 50 stopinjami, med
tem ko leži na površini jezer 
več metrov debela plast le
du. Voda nekega jezera je 
tako slana, da sploh ne morfe 
nikoli zamrzniti. Strokovnja
ki menijo, da vodo v jezerih 
segreva vulkanska aktivnost, 
čeprav potresov ali izbru
hov, ki bi kazali na to dejav
nost, ni zaslediti.

Neka druga vrtanja so tu
di pokazala, da ležita pod 
antarktičnimi tlemi metan 
in etan, ki sta zanesljiva zna
nilca nafte. Tbda kdaj in ka
ko se je v večnem mrazu raz
vilo življenje preprostih or
ganizmov, iz katerih nastane 
nafta? To bi bilo možno le, 
če je nekoč Antarktika leža
la na drugačni zemljepisni 
višini.-

Vprašanja, ki jih postavlja 
pred človeka bela celina, 
morda ne bodo nikoli reše-

Večni led in sneg na dnu našega planeta. Ga nekoč ni bilo? na.
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Škaf s korcem
Vsaka nevesta je morala imeti v 

hiši tudi „ta pisani škaf“ , ki so ga 
uporabljali samo za pitno vodo. Ko 
je v hiši zmanjkalo pitne vode, je 
gospodinja odšla h koritu ali k izviru 
ponjo. Da je ne bi polni škaf tiščal, 
si je na glavo potisnila svitek, nanj 
pa škaf.

Pisani škaf je bil z zunanje strani 
ponavadi res pisan. PrebalVali so ga s 
pisanimi barvami in včasih vmes na
risali šc kakšne rože. Ponekod so bi
le pisane le doge: ena smrekova, 
druga češnjeva. Postavljen je bil škaf 
na stol v veži ali v kuhinji. Iz njega 
so pili domači, pa tudi popotni, ki 
jih je pot prinesla mimo. Vodo so 
zajemali z lesenim ali pločevinastim 
korcem, ki je visel na škafu ali na 
skledniku.

Po večjih hišah so imeli v „špajzi“ 
kadico, v katero so zjutraj nanosili 
vode, da so jo imeli čez dan dovolj 
za kuho in za pomivanje.

Preskrba z vodo je bila včasih res 
težavno delo, ki je ukrivilo hrbet 
prenekatere slovenske matere in 
gospodinje. Danes samo obrnemo 
vodovodno pipo in že imamo pitne 
vode, kolikor hočemo.

J. DEBELJAK

V veži ali kuhinji je na stolu stal 
škaf s korcem, v katerem so 
hranili pitno vodo.

PARADIŽNIK V STAREM RIMU

kap. Sam  cesar pod 
e zveze!

sužnja, oslinil ga s 
*taj živim še sto let!“ 

1 ne pozabim . . .“ mu 
totninjal se je naš ju- 

njim bič, pa tista 
*la pred očmi! 
^tninov ni zamrl na 
**ili so se na kabriolet

vsi štiije: cesar, svetovalec, mojster in šofer, in se z 
velikim truščem odpeljali k zidanici. Odrezali so si 
slanine, strli pest orehov in zalili, da je bilo kaj. Držalo 
je namreč, kar je dejal Paradižnik: cesarstvo ni premo
glo boljšega, kot je bil tale cviček tu, še malce kalen in 
komaj dodobra prevret.

.  Nažlampali so se ga kot krave in se ob zori kotalili v 
dolino. Oblajali so zahajajočo luno in prebudili so vso 
vas. Kako bi ne? Kdo naj jih vendar zapiše zaradi

kaljenja nočnega miru? Cesarja, svetovalca, mojstra in
šoferja?

Ob slovesu v ranem jutru pa je okajeni Paradižnikus 
menil, da je napočila ura, ko lahko izplača mojstru 
stari dolg.

„Koliko si letos prijavil davka, Hipokaustus? Med 
kolegi, reci ministru cifro, da mu ne bo treba gledati v 
bukve tam v Rimu,“ je treščil po plečih mojstra cen
tralnih kurjav na topli zrak naš junak.

r
OBREDI DOZORELOSTI V PLEMENSKIH 

SKUPNOSTIH

Obrezovanje
V menjavi kultur in civilizacijskih krogov se je v sedem 

tisoč letih Evropa vse bolj izoblikovala kot eno od središč 
svetovnih dogajanj. Različne rase in narodi, religije in smeri 
razvoja so ji dale značilna obeležja v posameznih razdobjih.

Vsem kulturam, evropskim in neevropskim, je v teku raz
voja skupno .strogo ločevanje populacije po stopnji spolne 
zrelosti. Meja zrelosti ni čvrsta — celo posamezni moderni 
državljanski zakoniki Evrope se razlikujejo od dežele do de
žele glede vprašanja juridične polnoletnosti.

Kakšno stališče zavzemajo narodi oziroma skupnosti, ki 
živijo zunaj civilizacijskih krogov? Pri večini so se še ohranili 
obredi, tako imenovane iniciacije — posvetitev, sprejem 
„med odrasle", vendar ni nujno, da ta obred sovpada s stva
rno spolno dozorelostjo.

OBREZOVANJE

Obrezovanje kot del tega obreda je pri nekaterih primi
tivnih skupnostih za ženske in moške različno. Da gre pri 
tem za obred, ki je pomembnejši od same sklenitve zakonske 
zveze, priča že dejstvo, 'da sodeluje vse pleme. Ta slovesnost 
predstavlja odpravo ostre meje med mladimi in odraslimi, 
oziroma s tem dejanjem se mladi sprejmejo med odrasle. Pri 
nekaterih narodih je ta ceremonial tudi v poznejši dobi, ko 
moški in ženska skleneta zakon.

Operacija obrezovanja pri moških ima nekaj različnih 
oblik — od navadnega prereza frenuluma prek cirkumcizije 
do cirkumbustije (pleme Nandi v vzhodni Afriki), kjer se 
prepucij požge.

Tudi za ženske so različne oblike obrezovanja: nekatera 
plemena odstranijo del ali ves prepucij ščegetavčka, druga 
odstranijo male ustne, pleme Nandi pa požgo tako ščegeta- 
vček kot male ustne.

VLOGA OBREZOVANJA

O vlogi in namenu obrezovanja je več teorij. Teorija spo
lnega vzburjenja pravi, da z odstranitvijo prepucija postane 
glavica spolnega uda manj občutljiva, zato spolni akt dlje 
traja. Pri dekletih nastanejo zaradi take operacije brazgotine 
in s tem za moškega zaželena zožitev vagine.

Druga teorija trdi, da je razlog za obrezovanje higiena. 
Zastopniki te teorije to dokazujejo s staroegipčanskim re
liefom. Sužnje so baje obrezovali zaradi higiensko-preventi- 
vnih vzrokov. •

Tretja in najverjetnejša teorija meni, da gre za žrtveni 
simbolizem in obenem za psihoseksualni obred, s katerim so 
mladi sprejeti v svet odraslih. Z obrezovanjem postane glavi
ca spolnega uda gola. Nekatera plemena tudi opilijo ali izbi
jejo zobe odraščajočim dekletom in fantom, da bi jih prika
zala zrelejše, sposobne, da stopijo v „klane“ — zaprte svetove 
odraslih žensk in moških.

»JS

Staroegipčanska slika s spomenika v Sakkari prikazuje obred 
obrezovanja. Slika je stara več tisoč let.

Enaki posegi pri deklicah naj tem pomagajo, da postanejo 
prave ženske in da so pripravljene za koitus. Priprave za 
uvajanje deklet v zrelost imajo včasih tudi dodatno, izrazito 
sadistično obeležje. Ploss in Bartels pišeta: „Odvraten je na
čin, s katerim nekatera avstralska plemena na reki Peak raz
širjajo vagine mladim dekletom do zaželenega obsega. Ko 
deklici nabreknejo dojke in ji zrastejo sramne dlačice, jo  
moški ugrabijo in odpeljejo na osamljeno mesto. Držijo jo  za 
roke in ji razširijo noge, najpostavnejši moški pa ji potisne v 
vagino najprej en prst, nato dva in na koncu štiri. Ko se 
ubogo bitje vrne v taborišče, tri do štiri dni ne more iz 
šotora. Takoj ko lahko spet hodi, jo  preganjajo moški in se 
mora vdajati štirim do šestim. Šele potem lahko živi s tistim, 
ki mu je bila obljubljena za ženo.“

Naj omenimo še obrezovanje posebne vrste oziroma „pre- 
rezovanje“. Gre za tako imenovano ,,mika“ operacijo, ko se 
spodni ud na spodnji strani razcepi skozi sečevod. Tak penis 
povzroča velike težave pri koitusu, pa tudi sama operacija je 
boleča in nevarna in imajo avstralsld domorodci pri nji pre
cej človeških žrtev. Povsem je nejasno merilo, po katerem 
izbirajo moške za ta prerez; včasih so to mladi, drugič spet 
starejši moški, ki imajo že po več otrok.

Večina raziskovalcev soglaša, da ima ta vrsta operacij izra
zito seksualen značaj in da se pojavlja v okoljih, kjer se je 
razvila mentalno-psihična prevlada seksualnosti.

Nejasna je tudi neka druga vrsta obrezovanja: operativna 
odstranitev enega moda. Tako obrezovanje je bilo značilno 
za Hotentote, pri katerih ni obrezovanja za ženski spol, pač 
pa se ženskam sistematično razširjajo male ustne do „hoten- 
totskih predpasnikov4*, kar povečuje seksualni užitek za 
žensko in moškega. Sedaj pa Hotentoti nič več ne odstranju
jejo mod.

Baumannova teorija trdi, da pomeni obrezovanje usodni 
korak iz dvospolnosti v enospolnost. Deček se reši svojega 
„klitorisa44 (prepucija), dekle pa svojega „prepucija44 (klitori
sa) in tako postaneta izrazita odrasla predstavnika določe
nega spola. „Mika44 operacija pa naj bi imela obratno vlogo, 
da spremeni moškega v žensko. Tudi domorodci pravijo ta
kemu operirancu „človek, ki ima vagino44. Nekateri menijo, 
da ima veliko vlogo ne samo ponaredek vagine, ampak tudi 
krvavitev, ker se operiranec kot z menstruacijo reši „kvarne44 
ženske krvi. Nadaljevanje prihodnjič
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Dežurni
poročajo

NA GORJANCIH GORELO -  V 
gozdu nad Jugorjem je 5. aprila zve
čer nastal požar. Zajel je okrog 3 ha 
gozda, ki je last krajevne skupnosti 
Gabrje. Domači gasilci so Ogenj po
gasili, še preden so prihiteli na po
moč novomeški gasilci in PGD Ra- 
tež. Kolikšna je škoda in kako je pri
šlo do požara, še ugotavljajo.

Z NOŽEM GROZIL SVOJCEM 
-  6. aprila zvečer so novomeški 
miličniki pridržali do iztreznitve 
Jožeta Beleta, starega 40 let, doma z 
Ragovske 10. Bele je močno opit 
razgrajal v stanovanju. Zagovarjati 
pa se bo moral še pred sodnikom za 
prekrške in pred sodiščem, ker je 
svoji družini grozil z nožem.

NA OBISKU RAZGRAJAL -  
Metliški miličniki so 6. aprila pridr
žali 41-letnega Antona Zelingerja z 
Dolža, ker je razgrajal pri Gazvodo- 
vih v Dolu pri Metliki. Moral bo še 
pred sodnika za prekrške.

Z NOČNE OMARICE -  5. ah 6. 
aprila je nekdo ukradel Tereziji Bajc 
z Zagrebške ceste 460 dinarjev. De
nar je bil v torbici, ta pa v spalnici 
na nočni omarici. Kdo je brskal v 
njenem stanovanju, še ugotavljajo.

KDO JE BIL ? -  V noči na 8. 
april je nekdo skušal vlomiti v 
trgovino Mercator na Zagrebški cesti 
v Novem mestu. Kdo je skušal priti 
skozi okno v lokal, še ni znano.

ŠE ROBANTIL -  7. aprila zvečer 
so šentjemejski miličniki pridržali 
do iztreznitve 21-letnega Vinka Ro- 
bpka iz Dobruške vasi. Ker je vozil 
avto pod vplivom alkohola, so mu 
miličniki hoteli preprečiti vožnjo, 
on pa se je začel pretepati. Moral bo 
še pred sodnike za prekrške.

26. oktobra lani je bila v svojem stanovanju z več streli ubita 
63-letna Angela Ivanjšek iz Sremiča pri Krškem. Njen sosed iz iste 
hiše Aleksander Živkovič, nezaposleni stek larje za uboj odgovaijal 
pred okrožnim sodiščem v Novem mestu.

Ivanjškova je živela sama v umrla. Po uboju je Živkovič za-
grizidku hiše, kjer stanuje tudi 
Zivkovičeva družina. Videti je 
bilo, da se sosedje zadnje čase 
razumejo, saj si je Živkovič pri 
Ivanjškovi večkrat celo izposo
jal denar. Zadnji dve leti je bil 
brez dela, večinoma je pil, in to 
žganje. Njegova družina je žive
la tako rekoč samo od skromne 
plače njegove žene. Zaposlena 
je kot čistilka.

Usodnega dne je prišel Živ
kovič k sosedi spet po denar, 
ona pa mu ga ni hotela več dati. 
Jezen, ker ni zlepa nič opravil, 
je hladnokrvno potegnil pištolo 
in večkrat ustrelil priletno žen
sko. Zgrudila se je na tla in

pustil njeno stanovanje, prista-

NEZA VESTEN 
V BOLNIŠNICO

25. marca malo pred 14. uro seje 
pripetila ena hujših cestnih nesreč v 
Mačkovcu pri Novem mestu. Franc 
Košmrlj iz Stopič je vozil tovornjak 
proti mestu in dohitel znanca, ki je 
ob robu ceste pešačil. Voznik tovor
njaka je ustavljal, da bi znanca po
bral v kabino, tedaj pa se je od zadaj 
zaletel v kamion mopedist Franc 
Pate iz Potočne vasi. Ta 18-letni 
fant je vozil za tovornjakom v pre
kratki varnostni razdalji, zato se je 
njegova vožnja dokaj tragično kon
čala. Pate je na kraju nesreče oble
žal v nezavesti, potem so ga ^nelja- 
li v bolnišnico.

Suhadol si bo malce oddahnil
Jernej Piletič, znani nasilnež iz Gor. Suhadola, bo 15 mesecev zaprt - Stra

hoval je v s q  vas in že več ljudi poškodoval

Zaradi nasilnega obnašanja je bil 38-letni Jernej Piletič že več
krat kaznovan, nazadnje pa je pred občinskim sodiščem v Novem  
mestu odgovaijal za vrsto novih poškodb in groženj nad sovaščani.

Psihiater je ugotovil, da je Piletič, matere, delno duševno prizadet. Je
kmečki delavec na posestvu svoje hudo razdražljiv, vas p? to izkorišča.

V zadnjih treh letih se na kovnih moči. Opažajo pa tu- |
obm očju občinskega tožil
stva N ovo m esto število 
raznovrstnih prim erov ne
upravičenega bogatenja in 
drugih kaznivih dejanj zoper  
družbeno prem oženje ne 
spreminja. M edtem ko trdi
tev velja za nevestno gospo
darsko poslovanje, nedo-

di, da izvedenci nemalokrat 
svojega dela ne opravijo 
hitro in dovolj natančno. V 
splošnem se izvedenskega 
dela ljudje branijo.

In kdo so tisti, ki so jih 
lani na občinskem  tožilstvu  
obtožili kaznivih dejanj s 
področja gospodarskega kri-

Zakaj ne hitreje?
voljeno trgovino, kupčeva
nje s tujo valuto in davčne 
utaje, pa je  bilo nekaj več 
zlorab uradnega položaja, 
poneverb in neupravičene 
porabe družbenih sredstev.

Take stvar pridejo na dan 
največkrat v delovnih orga
nizacijah, kadar ob kriznem  
stanju pregledujejo poslova
nje, izračunavajo dobiček  in 
iščejo izhod, deloma pa ob 
inventurah in kontroli SDK. 
Primanjkljaji vseh vrst se ta
krat pokažejo ko t pšenica iz 
spomladanske zemlje. Od 
takrat, ko je  zadeva odkrita, 
do dne, ko pride krivec na 
zatožno klop, pa je  še dolga 
pot. Prav to  mnogokrat med 
ljudmi povzroča ugibanja, 
dvom e ali celo negodovanja.

U poštevati velja predvsem  
zakonitost postopka, razen 
tega pa še dejstvo, da dokaz
nega gradiva ni m ogoče 
zbrati na hitro, posebno ne 
na novomeškem občinskem  
sodišču, kjer manjka stro-

minala? Svoj položaj izrab
ljajo predvsem posamezniki 
na vodilnih delovnih mestih 
v gospodarstvu, ki skušajo 
poslovnim partnerjem prido
b iti manjše koristi, m edtem  
ko so storilci večine pone
verb pismonoše, blagajniki, 
zastopniki, inkasanti in de
lavci, skratka osebe, ki ne 
sodijo m ed vodilne.

Čeprav je bilo število lan
skih prim erov obtoženih po 
neverb sicer večje ko t leta 
197" pa ne gre za kriminal 
ne• e oblike, saj se giblje
jo poneverjeni zneski m ed  
420 in 2 .000 din.

Potemtakem velja prem i
sliti, preden blekneš znancu 
na cesti ali v gostilni: „Sose
dov Francelj je  kradel v pod 
jetju, pa hodi naokrog, ko t 
da ni nič. G otovo bodo za
devo ,zatušali\ “ Res, da so
dni mlin melje bolj počasi, 
je pa gotovo, da se prej ali 
slej krivec znajde v njem.

R. BAČER

\

Ljudje ga izzivajo, on pa za najmanj
šo stvar tako rekoč eksplodira.

Tako je nedavno tega odgovarjal 
za hudo telesno poškodbo: z lopato 
je mahnil po glavi 65-letnega so
vaščana Janeza Gorjanca. Lahko te
lesno poškodoval pa jc kar tri ljudi: 
z lopato seje lotil Antonije Luzar, z 
nožem jc urezal Franca Klevišarja, z 
vilami pa je udaril Janeza Gorjanca.

Nasilno obnašanje na javnem me
stu je zagrešil še večkrat. Pri vaškem 
vodnjaku je brez vzroka pretepel 
10-letnega Mihaela Luzarja; kamenje 
je metal Francu Rolihu, Mirku Lu
zarju, Marjanu Kondi in Romanu 
Tramtetu. Fantje so na vasi peli, on 
pa nanje s kamenjem. Razen tegajc 
Francu Brulcu grozil, da mu bo raz
bil glavo; Stanku Tramtetu je grozil 
s tehtnico, Romanu Tramtetu pa 
grozil z ubojem in razbijal po oknih 
in vratih njegovega stanovanja. Vrh 
vsega tega je z zaprtim nožem mah
nil po obrazu Ivana Luzarja.

Kaznivo dejanje ogrožanja varno
sti jc storil s tem, da jc z motiko 
zamahnil proti Francu Matku. Vsa 
našteta nasilniška kazniva dejanja je 
obtoženec storil v bistveno zmanjša
no prištevnem stanju, ki mu jc bo
troval alkohol. Za vse grožnje in 
poškodbe, za katere jc tokrat odgo
varjal, je dobil enotno kazen: 15 
mesecev zapora. Sodba, ki jo je v 
imenu senata izrekla sodnica Cveta 
Matjašič, še ni pravnomočna.

BLANCA: NEPRAVILNO 
ČEZ PROGO

3. aprila dopoldne je 74-letna Jo
žefa Kadivnik iz Canj šla po cesti. 
Kljub zapornicam preko železniške
ga prehoda je prečkala progo. Koje 
prišla na drugi tir, je iz sevniške 
smeri pripeljal potniški vlak ter Ka- 
divnikovo vrgel ob progo. Ponesre- 
čenko so morali zaradi zloma obeh 
nog in poškodovane glave odpeljati 
v celjsko bolnišnico.

OB 50 KLOBAS 
IN 1000 DIN

Prejšnji četrtek je Janez Žlogar iz 
Bušinje vasi pri Suhorju opazil, da 
ga je „obiskal" neznanec. Izpod 
vzglavja mu je iz denarnice odnesel 
1000 dinarjev. Ker s tisočakom ni 
bil zadovoljen, je odšel še v klet in si 
privoščil kar 50 klobas, ki veljajo po 
Zlogarjevi oceni 500 dinarjev.

I. K.

vil lato ob vrata, da bi bilo vi
deti, kot da je ženska zdoma. 
Pištolo je očistil, izpraznil* in jo  
zakopal v klet. Na vrh je name
tal kup zeljnatih glav.

Drugi dan je šel morilec v 
Krško k Ivanjškovi vnukinji in 
se delal zaskrbljenega: „Stare 
mame ni nikjer videti, kure pa 
se same sprehajajo po dvo
rišču /4 je rekel. Ko je šla vnu
kinja na babičin dom pogledat, 
je našla na tleh Ivanjškovo 
mrtvo.

Sum je kmalu padel na sose
da Živkoviča. V prvem hipu se 
je sicer delal nevednega, pozne
je pa vse priznal in celo poka
zal, kam je skril pištolo. Začu
do: na razpravi, ki je bila pred 
kratkim, se vsega tega ni spomi
njal. Prav tako naenkrat ni nič 
vedel o zaslišanju in priznanju.

Senat pod predsedstvom Ja
neza Smoleja je na podlagi do
kazov Živkoviča spoznal za kri
vega naklepnega uboja in pri 
odmeri kazni tudi ni našel bist
venih olajševalnih okoliščin. 
Temu primerna je bila kazen: 9 
let strogega zapora. Sodba še 
čaka pravnomočnosti.

Murnu dve 
leti zapora

Kazen zaradi brutal
nosti do žene in 

otrok

O alkoholiku Janezu 
Murnu s Suhoija nad Prečno 
in njegovem nečloveškem  
ravnanju z bolno ženo in ne- 
doletnimi otroki smo v na
šem listu že obširneje pisali. 
Zdaj je zadevo obravnavalo 
novomeško občinsko so
dišče.

Murnovo ženo Nado so v raz
pravno dvorano pripeljali. Skle
roza multiplcks je še mlado, ko
maj 33-letno mater dveh malih 
otrok priklenila večinoma na po
steljo. In dokler je živela pri svo
jem možu Janezu Murnu, delav
cu pri Pionirju, je doživljala še 
strahote vseh vrst. Prinašal ji je 
sicer zdravila iz- mesta, a jih je 
skrival, zlomil ji je bergle, prete
pal vse po vrsti. Muren, kronični 
alkoholik, je ponoči večkrat ta
ko razgrajal in se znašal tudi nad 
obema otrokoma: 7-letno Marin
ko in 5-letnim Ivančkom, da so 
neštetokrat bežali od doma v 
mrzlo noč.

Murn noče in noče priznati 
krivde. Tudi na sodišču ni kazal 
nobenega kesanja za vse povzro
čeno gorje. Kljub temu da do 
zdaj še ni bil kaznovan, jc prav 
zaradi brutalnosti tokrat dobil 
razmeroma visoko kazen: dve le
ti zapora. Sodba še ni pravno
močna.

PADEL POD KONJA

Janez Pungerčar iz Vel. Strmice 
jc 2. aprila popoldne vozil gnoj od 
doma v vinograd pri Cužni vasi. Ko 
se je vračal domov, je sedel na vozu, 
po klancu navzdol pa je voznik pa
del med konja. Vlekla sta ga še ne
kaj metrov naprej. Na kraju nesreče 
jc hudo poškodovanega Pungerčarja 
našel sovaščan Franc Tramtc.

„Halo, taksi!“ Podnevi, pono
či, v vsakem vremenu in vsako
vrstne ljudi morajo prevažati no
vomeški taksisti. Nimajo lahkega 
poklica. Nevarnost preži nanje v 
cestnem prometu, razen tega

o  med n
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Pripravljen na vse...

Prizorišče smrti, hiša na Sremiču št. 1. V pritličnem prizidku na desni strani je živela pokojna Angela 
Ivanjšek in tam jo je Živkovič ubil v prepiru zaradi borih dvajsetih tisočakov, ki mu jih ni hotela 
posoditi. *•

Morilec je streljal v glavo
Aleksander Živkovič iz Sremiča je bil spoznan za krivega naklepnega ubo

ja 63-letne Angele Ivanjšek: 9 let strogega zapora

imajo večkrat opravka s stranka
mi, ki so vse prej kot poštene. 
Nič kolikokrat se zgodi, da se po 
končani vožnji za plačilo obriše
jo pod nosom. Kaj vse doživi 
taksist, so povedali:

TONE POTOKAR iz Novega 
mesta: -  Šofer sem že od leta 
1945. Več let sem vozil na nek
danjem okraju in komiteju, po
tem smo imeli taksi servis, ko pa 
je ta propadel, sem začel na svo
je. V našem poklicu si zmeraj v 
negotovosti. Zgodilo se mije, da 
sem ponoči peljal nekega moške
ga v Semič, od tam je hotel še na 
Otovac. Ko sva prišla do samot
nega kraja, je rekel, naj ustavim. 
Zahteval sem plačilo, on pa: 
„Če si pameten, se boš zlepa 
obrnil. Ne plačam!“ Bila je noč, 
nikjer žive duše. Kaj sem hotel 
drugega, kot ubogati nasvet ali 
grožnjo neznanca. 1

IVO KOTAR z Broda: -  Jaz 
sem bil nekaj let zdomec, a ko 
sem prišel nazaj, ni bilo zame 
več delovnega mesta. Prej sem 
bil orodjarski mojster. Postal 
sem taksist. Ta poklic je težak in 
nevaren. Naletimo tudi na slabe 
ljudi. Nekoč sem nekoga peljal z 
Otočca, Hotel je, naj vozim hi
treje in hitreje, in še sam je rinil 
nogo na plin. Takrat sem vozil 
po ovinkih najmanj 130 na uro. 
Ko sva prišla v mesto do postaje 
milice, sem ga postavil pred vra
ta. Nisem si upal z njim naprej.

ANTON POTOKAR mlajši iz 
Novega mesta: -  V tem poklicu 
sem imel že večkrat sitnosti, a 
kaj hujšega še nisem doživel. 
Večkrat pa se dogaja, da ne do
bim plačila. Tako sem nekoga 
peljal v Slavonsko Požego. Ko 
sva prišla tja, ni plačal. Še danes 
nisem dobil denarja, .čeprav je 
možak zatrjeval, da bo vse po
ravnal. Pripravljeni moramo biti 
na vse, voziti previdno. Med vož
njo jaz odgovarjam za stranko.

KARTELJEVO: PODIRAL
SMERNIKE -  Ljubljančan Stane 
Vidmar je 3. aprila zvečer pri Karte- 
ljevem zapeljal na levo bankino, 
podrl več smernikov, nato se je avto 
prevrnil po strmini navzdol. Voznik 
je odnesel le nekaj prask, na avto
mobilu pa je kar za 30.000 din ško
de.

VRANOVIČI: TRK PRI PREHI
TEVANJU -  Franc Novak iz Dol. 
Pake je 2. aprila zvečer vozil osebni 
avto proti Metliki, za njim pa je vo
zil sčvaščan Jože Zajc. Pri Vrano- 
vičih je Zajc začel prehitevati, tedaj 
pa je Novak zapeljal na sredo ceste 
in je prišlo do trčenja. Škoda znaša 
4.000 din.

BUČNA VAS: SPET NEPRE
VIDNOST -  Ko je Novomeščan 
Jurij Kebe 3. aprila popoldne zavijal 
z avtom od javnih skladišč na pred
nostno cesto, je ustavil in čakal, da 
bo pot prosta, vtem pa jc pripeljal 
Mariborčan Aleks Pušnik, zavil k 
skladiščem in trčil v Kebetov avto. 
Gmotna škoda je ocenjena na 4.000 
din.

' METLIKA: PRIPELJAL PO
LEVI -  6. aprila zjutraj je Metličan 
Ivan Štrbec vozil kombi po Cankar
jevi ulici, in ko mu je naproti pripe
ljal po levi strani osebni avto Jože 
Leščancc iz Božakovega, sta vozili 
trčili. Škode je za 5.000 din.

DOBRNIČ: DEKLICA POD KO
LESOM — Jože Zukovec s Preske je 
1. aprila zvečer pripeljal s kolesom s 
pomožnim motorjem v dobrniško 
križišče in zavijal v levo, tedaj pa je 
pritekla naravnost pod kolo 5-letna 
Nataša Fabiani iz Dobrniča 38. Ko
lesar je deklico zadel, da so jo mora
li odpeljati v novomeško bolnišnico 
po prvo pomoč.

METLIKA: Z MREŽO ZADETA 
-  Janko Hmjak iz Brašljevice je 6. 
aprila popoldne na kolesu s 
pomožnim motorjem vozil 1 meter 
široko mrežo proti Rosalnicam. Pri 
žagi je dohitel kolesarko Minko Vra
ničar iz Metlike in jo z mrežo zadel. 
Oba sta padla. Vraničarjeva se je la
že poškodovala, Hrnjak pa je pobeg
nil, vendar so ga kmalu izsledili.

VRBOVEC: V KONJA IN ŠE V 
DROG -  Janez Kic iz Trebnjega je 
6. aprila vodil vprego od Rdečega 
kala proti Vrbovcu. Vozil je po levi, 
zato sta trčila z avtomobilom Jožeta 
Goleta iz Gorenje vasi. Avto je po 
trčenju zdrknil s ceste, nato pa še v 
električni drog. Škode je za 7.000 
din.

PREČNA: KARAMBOL S TU
JIM AVTOM -  7. aprila je Petru 
Klobučarju z Goričevega zmanjkal 
fičko, ki je bil parkiran ob Jerebovi 
ulici. Z avtom se je nekdo odpeljal 
proti Prečni, pri pokopališču pa je 
neznanca zaneslo po nasipu navzdol 
in se je prekucnil na streho. Neznani 
voznik je pobcghil, na fičku pa je za 
8.000 din škode.

NOVO MESTO: STRANSKI GA 
JE ZADEL -  5. aprila dopoldne je 
Novomeščan Avgust Šivak zapeljal z 
avtom od bencinske črpalke proti 
Cesti komandanta Staneta, tedaj pa 
je s stranske Ceste herojev pripeljal 
Anton Ljubi iz Ždinje vasi, pri tem 
pa oplazil Šivakov avto. Škode je za 
2.500 din.

Šolsko tekmovanje kolesaijev, 
kakršnega so imeli 4. aprila v 
Trebnjem, se je te dni odvijalo 
domala po vseh osnovnih šolah. 
V Trebnjem je tekmovalo 100 
učencev, občinsko kolesarsko 
tekmovanje pa je letos v Šentru
pertu. (Foto: R. Bačer)

 ^

POVOZIL IN POBEGNIL

Fantalinska objestnost je 
bila bržkone kriva hude pro
metne nesreče, v kateri je 4. 
aprila izgubila življenje 
59-letna Jožefa Brulc. Zgo
dilo se je pri trgovini v Sto
pičah. Komaj 17-letni A. Z. 
je v Stopičah odpeljal tuj 
moped, dohitel z njim Brul- 
čevo in njeno hčerko, ki sta 
potiskali voziček ob cesti. 
Mopedist je Brulčevo zadel, 
jo potisnil v železno ograjo 
in jo tako poškodoval, da je 
bila takoj mrtva. Fantalin je 
po nesreči še pobegnil, ven
dar so ga miličniki še isti ve
čer izsledili.
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EETRTK0V INTERVJU
Konec hitrih postopkov

Avgust Avbar, kandidat za predsednika IS: 
»Pritiskanja na kljuke bo poslej manj!«

„Hitrih postopkov pri 
sprejemanju občinske zako
nodaje ne bo več. Vsaj želi
mo, da bi jih ne bilo, čeprav 
se tu in tam temu le ne bo  
m ožno povsem  in vselej 
ogniti. Na splošno bo vsa 
procedura zastavljena tako, 
da se bom o vsi, od  delegatov 
in delegacij skupščine do  
članov izvršnega sveta, p o 
stopkov o d  predlaganja do  
sprejemanja odločitev šele 
učili. Člani izvršnega sveta s 
predsednikom  na čelu se bo
do morali bolje pripraviti na 
zasedanje občinske skupšči
ne k o t do zdaj odgovorni v 
upravi. Prepričan sem, da se

Avgust Avbar
bodo poslej tudi odnosi m ed  
skupščino in upravo izkrista
lizirali. D o zdaj so bili hudo 
zamegleni, to pa je  om ogo
čal tudi dosedanji sistem. “ 

Tako razmišlja Avgust 
Avbar, predsednik sedanje 
občinske skupščine, odkar 
kandidira za prvega predsed
nika občinskega izvršnega 
sveta. In še pravi, da bo k o t 
'predsednik izvršnega sveta 

' (kajpak, če bo izvoljen) lažje 
delal in se tem eljiteje posve
čal nalogam, k o t m ore to  
zdaj, ko mu že samo „zuna
nje predstavljanje“ (zraven 
mora b iti pri visokih obi
skih, vod iti delegacije, zasto
pa ti občino povsod, kjer je  
to nujno) vzame veliko časa. 
Na čelu izvršnega sveta bo 
poslej skrbel zlasti za to, da 
bodo naloge, k i jih bo dajala 
skupščina, strokovno in pra

vočasno opravljene. Seveda 
pa izvršni svet ne bo le p o 
slušen izvrševalec nalog ali 
zgolj strokovna skupina, 
marveč bo moral p ri delova
nju upoštevati politiko, za  
katero se bodo dogovorili 
tako v občini k o t v širši 
družbenopolitični skupno
sti.

O bčinsko upravo bo nuj
no tem eljito reorganizirati in 
kadrovsko okrepiti. „Imeli 
bom o resorne organe v ob 
činski upravi, kar pomeni, 
da se bo pri njih postopek  
začel in končal. Ljudem, k i 
bodo prišli po  opravkih, po 
slej ne bo treba pritiskati na 
sto kljuk in odpirati sto  vrat, 
ampak bodo vse zadeve lah
ko uredili tudi v enem pro 
storu, včasih tudi p ri eni 
osebi. Skrb za  človeka bo 
pri tem osnovno vodilo. Ob 
tem naj pripom nim , da bo 
občinska uprava poslej od  
krajevnih skupnosti prevzela  
številna administrativna 
opravila, ki so sicer nujna ob 
uvajanju najrazličnejših akcij 
v krajevnih skupnostih. “

Za kaj se bo moral nemu
doma zavzeti izvršni svet?

„K o t sem že dejal, bom o  
morali najprej postaviti na 
noge in usposobiti upravo. 
H krati bom o seveda skrbeli, 
da se bodo nadaljevala že za
četa dela skupnega pom ena  
(na področju  urbanizma, 
stanovanjske gradnje, šolstva 
itd.). Takoj bom o morali za
če ti izdelovati srednjeročni 
razvojni program za občino. 
K ončati je  treba z delom na 
pam et in z  delnim i rešitva
mi. Od programov ne bo od
stopanja, spremem be bodo  
m ožne le, če se bom o vsi za
nje odločili. Skupna skrb bo 
tudi razvijati in utrjevati go
spodarstvo, da b i z  večjo  
storilnostjo in boljšo organi
ziranostjo ustvarjalo doho
dek, od  katerega bo imela 
korist tudi širša skupnost. 
N eodložljivo pa moramo 
zbrati m oči za novom eški 
m ost in srednje šolstvo. “

I. ZO R A N
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Udeleženci osmega pohoda pravnikov (okoli 170 študentov jugoslovanskih pravnih fakultet) so bili 4. 
in 5. aprila gostje novome&e občine. Prvi dan jih je na Otočcu pozdravil predsednik občinske 
skupščine Avgust Avbar, drugega dne pa so si v Novem mestu ogledali tovarno zdravil Krka (na 
posnetku), muzej, galerijo in študijsko knjižnico. (Foto: S. Mikulan)

»Lov« za 5 milijoni še traja
Protest novomeške občine pri republiških podpisnikih družbenega dogo
vora niso zalegli - Bo morala občina sama pokriti primanjkljaj v TIS? - Sa

moupravni sporazumi bodo, kot kaže, podpisani z zamudo

Stanje v financiranju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v novo
meški občini ostaja — kritično. Protest TIS proti neizpolnjenemu 
aneksu k družbenemu dogovoru ni zalegel. Namesto manjkajočih 5 
milijonov je prišlo od podpisnikov iz republike „zagotovilo", da bo 
možno ta dolg v celoti poravnati z doma zbranimi sredstvi.

Sprva — po novomeškem  
protestu — je kazalo, da bo 
možno dolg novomeški TIS po
ravnati solidarnostno v okviru 
republiške izobraževalne sku
pnosti. Najnovejša obvestila iz 
Ljubljane pa niso kaj dosti obe
tavna, saj ta skupnost ne ome
nja Novega mesta v načrtu soli
darnostnih akcij v letu 1974.

Denarju, do katerega je novo
meška TIS upravičena, se kaj
pak ni mogoče odreči, vpraša
nje je le, od kod ga zdaj Novo 
mesto lahko pričakuje, k oje  na 
dlani, da solidarnostne pomoči 
iz Ljubljane ne bo. Čeprav na 
vrhu namigujejo, naj novome
ška občina to sama uredi z za 3 
odstotke povečano stopnjo za 
vzgojo in izobraževanje, to ne 
bi bila rešitev. Čim bi se v N o
vem mestu odločili za to pot, bi 
v isti sapi porušili vse uskla
ditve, ki so vsaj približno že do

sežene na občinski in republiški 
ravni. To — z drugimi besedami

r

Za koliko prekratka odeja?
V Novem mestu hude skrbi z občinskim proračunom - Občino bo tepla zlas
ti manjša stopnja povečanja, kot jo imajo gospodarsko manj razvite so- 
 sede - Trenutno manjka v proračunu okoli 4 milijone dinarjev

Sestavljalcem letošnjega občinskega proračuna ni lahko: spet bo 
odeja prekratka in mnogi, ki so računali na več, so že znatno zožili 
obseg svojih zahtev. Potreb kajpak ni možno pristriči

 ___  i , : ___X«.  x_____ irPo predlogu, ki pa še ni do 
končen in bo veijetno do seje 
občinske skupščine doživel še 
nekaj sprememb, naj bi bil pro-

V LOČNI ALI 
V MESTU?

V Novem mestu bo te dni 
sestanek, na katerem bodo 
predstavniki občinske skup
ščine in republiškega cestne
ga sklada spet proučevali 
gradnjo prepotrebnega novo
meškega mostu. Kot je zna
no, se je skupščina pred me
seci odločila za most v Loč
ni, ko bi se že morala začeti 
pripravljalna dela za gradnjo, 
pa so nastopile nepredvidene 
ovire. Strokovne službe so 
medtem že napravile primer
jalne stroškovne analize, ki 
bodo pokazale, katera od 
predlaganih variant za mest
ni most bo najprej uresničlji

va.

račun za leto 1974 nekaj nad 
41 milijonov din. V skladu z re
publiškim dogovorom o pove
čanju splošne in skupne porabe 
v tem letu ter glede na dogovor 
pri skupnosti slovenskih občin 
se sme proračun novomeške ob
čine povečati največ za 15,3 
odstotka. Manj razvite občine 
so na boljšem, saj velja zanje 
meja 22 odstotkov.

Načelnik oddelka za finance 
Štefan Seničar pravi, da manj
kajo 4 milijoni, čeprav letos 
proračun ne bo financiral 
zdravstvenega zavarovanja so
cialno šibkejših kmetov in tudi 
ne bo imel nekaterih drugih da
jatev, ker bodo prenesene na in
teresne skupnosti. Še vedno pa 
bo, kot kaže, občina obdržala 
nekatere obveznosti s področja 
šolstva.

Hude obveznosti ima občina 
do sklada za izgradnjo osnovnih 
šol v novomeški občini. V mi
nulih dveh letih teh obveznosti 
zaradi splošne denarna stiske in

zaostrenega varčevanja ni mogal 
plačati v celoti, ampak le delno. 
Računali so, da bi zapadla pla
čila skladu lahko poravnali le
tos. Štefan Seničar pa meni, da 
bo dolg občine ostal tudi letos, 
saj nič ne kaže, da bi bilo v pro
računu dovolj denaija za ta na
men.

Suhokrajinski 
drobiž

VOLITVE V ŽUŽEMBERŠKI 
KRAJEVNI SKUPNOSTI so bile ze
lo dobro opravljene. Udeležba za de
legacijo krajevne skupnosti in druž
benopolitični zbor je bila kar nad 
94 %. Volišča so bila lepo okrašena 
in so odsevala pravo razpoloženje 
volivcev. Nekaj volišč je imelo že 
zjutraj dokaj veliko udeležbo voliv
cev. Na Podlipi pa so že do polde- 
vetih zjutraj opravili volitve.

RAZPOKA NA REGIONALNI 
CESTI med Praprečami in Poljana
mi je zakrpana in vožnja na tem od
seku te ceste je zopet varnejša. Delo 
m  opravili delavci podjetja za ureje
vanje hudournikov iz Ljubljane.

REGIONALNO CESTO mimo 
žužemberške šole proti Cviblju so 
pripravili za asfaltiranje. Asfaltirali 
bodo odsek do vrh klanca in še ne
kaj metrov dalje. Pravijo, da se bo
mo za prvi maj že lahko popeljali po 
asfaltu, ne da bi zaprašili tamkajš
njim stanovalcem.

PROSTOR ZA JAVNO SMETI
ŠČE za Dvor in Žužemberk bo za 
prvi maj urejen. Uredila ga bo 
krajevna skupnost, ki si je za to že 
več let prizadevala, pa ni mogla 
dobiti ustreznega prostora. Nekaj 
prošenj so vložili na gozdno gospo
darstvo, vendar ni bilo odziva. 
Zemljišče so iskali tudi drugod in so 
ga bili pripravljeni odkupiti, pa niso 
nikjer uspeli. Pred nedavnim pa je 
kmetijska zadruga ponudila zemlji
šče, katerega bodo dali v zameno za
sebniku, ki je odstopil svoje zemlji
šče. Dela na urejevanju prostora so v 
polnem teku.

povedano — ne bi pomenilo nič 
drugega, kot da uvaja novome
ška občina kar za 3 (ali celo še 
več) odstotke večjo stopnjo kot 
druge občine, s katerimi se m o
re primerjati.

V Novem mestu ocenjujejo 
to stanje za nevzdržno, saj so 
prav na vzgojno-izobraževalnem 
področju nerešena vprašanja 
glavna ovira, da samoupravnih 
sporazumov o financiranju de
javnosti samoupravnih interes
nih skupnosti v tej občini ne 
bodo v roku podpisani. Po ro
kovniku, ki je enoten za vso 
Slovenijo, pa naj bi omenjene 
dokumente podpisali do 15.. 
aprila.

TUDI V NOVOLESU
Skupina likovnih amaterjev in 

besednih ustvarjalcev iz novomeške 
občine se bo 19.. aprila predstavila s 
svojimi deli tudi v Straškem Novole- 
su. Likovniki in literati bodo raz
stavljali oziroma brali svoja nova de
la.

~ MINI ANKETA:.

Ne mogli bi govoriti o proble
mu, ampak o določeni pomanj
kljivosti, ki je očitna v dejstvu, 
da je med starešinskim kadrom 
jugoslovanske armade majhen 
odstotek Slovencev. V zadnjem 
času se stvari izboljšujejo, kar je 
posledica tega, da je ena od sred
njih vojaških šol tudi v Ljubljani, 
dalje strokovno usposobljenih 
starešin, ki imajo med ukom na 
razpolago najsodobnejše učne 
pogoje, in ne nazadnje populari
ziranja vojaškega poklica v obliki 
stimulativnih štipendij na 
srednjih šolah. Mladi pravijo 
naslednje:

Starešine
ZDRAVKO VOGLAR, dijak: 

„Starši gotovo ne bi imeli nič 
proti, če bi se sam odločil za vo
jaški poklic. Meni pa ni do tega, 
kajti zdi se mi, da bi me aktivno 
službovanje v armadi nekako 
utesnilo, naredilo nesvobodnega. 
Srednja vojaška šola v Ljubljani 
bo gotovo pripomogla k večje
mu odzivu, saj je do zdaj bilo 
veliko pomislekov prav zaradi 
odhoda v druge republike."

VIKTOR BOSTIC, dijak: 
„Oče je oficir, zato sem dovolj 
seznanjen s pogoji in načinom 
učenja v srednjih in visokih voja
ških šolah in akademijah. Glede 
staršev sem imel prosto izbiro 
poklica, pritegovalo me je go
stinstvo in kmalu bom natakar. 
Svojemu sinu ne bi branil iti v 
vojaške šole, če bi si sam to že
lel.”

MARJAN NOVAK, dijak: 
„Po osnovni šoli sem nameraval 
iti v srednjo vojaško šolo tehnič
ne smeri, pa sem se premislil, deb
loma zaradi staršev, še bolj pa 
zaradi slabega vida.“

SONJA GRIL, študentka: 
„Sole za vzgojo vojaškega kadra 
so strokovno izredno opremlje
ne, zato me preseneča slab odziv 
med fanti. Morda je temu kriva 
slaba obveščenost ali pa neki 
kompleks, ne vem. Sinu bi dovo
lila. če bi sam to hotel.11

STEFAN M., miličnik: „Do 
zdaj je bil slovenski kader med 
vojaškimi starešinami zares pro
blem, vse pa kaže, da bojo nove 
metode dela in obveščanja pri
tegnile dovolj slovenskih 
fantov.“

MILAN MRAK, dijak: „Že 
od malega sem hotel biti profe
sor ali kaj takega, zato na voja
ške šole sploh nisem mislil. V 
zadnjem času pa sem se pobliže 
spoznal z načinom šolanja v tej 
smeri in se mi zdi, da ko bi imel 
še enkrat možnost, bi se odločil 
za vojaški poklic.44

D. R.

Novomeška kronika

NOVOMEŠKA TRIBUNA
10.000 litrov goriva prodajo vsak dan na bencinski črpalki v Ločni. 
Največ gre nafte (blizu 6.000 litrov), potem super bencina (2.500  
litrov), medtem ko navadnega bencina iztočijo okoli 1.500 litrov. 
Črpalkar Božo Kopina (na sliki) pravi, da se dnevni iztržek ob 
lepem vremenu poveča za 5.000 din. (Foto: I. Zoran)

SPORT PRIHODNOSTI -  Novo
meški brezposelni nepridipravi so 
izumili nov šport ali rekreacijo za 
delovnega človeka, kot sami pravijo: 
po mestu nastavljajo bananove olup
ke in potem iz skritih kotičkov šte
jejo, koliko občanov so spravili v ne
gotov korak. Baje so mlajše ženske, 
predvsem tiste v mini krilih, še naj
bolj nespretne.

NEVARNI PLOČNIKI -  Novo
meški most je velika in nevarna past 
za pešce in tudi za voznike avtomo
bilov. Da pa se pešci za nevarnosti 
na mostu pripravijo, skrbijo komu
nalci, ki nikakor nočejo zakrpati 
pločnika pred trgovino Okras in 
pred vhodom k urarju. Kdor si nogo 
zvije že ob luknjah na pločniku, si je 
prav gotovo ne bo zlomil na mostu.

VODNJAK IN SMETI -  Naše 
mesto je znano po številnih zgodo
vinskih znamenitostih. Ena od takih 
je vodnjak, v katerega so vklesani 
Kettejevi stihi. Čez zimo ga zavaru
jejo, kljub lepemu vremenu pa je še 
vedno skrit za deskami. Morda je ta
ko kar dobro, bo vodnjak vsaj dal* 
časa ostal čist, kajti lani je bil ka? 
namesto smetnjaka.

POMLAJENE ZEBRE -  Po me
stu so po dolgem času delavci zarisa
li prehode za pešce. Sedai, ko se ze
bre tako lepo vidijo, jih bodo, upa
mo, videli tisti novomeški vozniki, 
ki ne spoštujejo prednosti pešcev na 
prehodih.

KRI -  Prejšnji teden je prišlo na 
transfuzijsko postajo 33 krvodajal
cev, največ (19) pa jih je prišlo iz 
Novoteksa. Na transfuzijski postaji 
upajo, da bo prihodnji teden večji 
odziv.

TRŽNICA -  Prejšnji teden je bila 
tržnica v znamenju rož in pletenih 
izdelkov, svoje pridelke pa je tokrat 
ponujalo nekaj manj branjevk kot 
zadnjič. Cene se od prejšnjega tedna 
niso spremenile. Jajčka so veljala 
1,20 din, merica čebulčka 2 dinarja, 
oljčne vejice 2 do 5 dinarjev, fižol 
12 din liter, solata 14 din, banane 7 
do 8 dinarjev kilogram, jabolka 5 do 
6 din, smetana 7 dinarjev, čebula 5 
din in hruške 8 dinarjev kilogram.

ROJSTVA -  Prejšnji teden so ro
dile: Dragica Kuzma iz Jerebove 3 -  
Matejo, Marjana Jevnikar iz Smihel- 
ske 5 -  Barbaro, Anica Žabkar iz 
Ulice Milke Šobar 3 -  Gorazda.

POGREBI -  Umrla je Frančiška 
Peršina v 78. letu starosti, družinska 
upokojenka iz-Volčičeve 13.

Ena gospa je rekla, da ji gre
do Italijani s svojo noto že po
šteno na živce. Sedaj na vse pre- 
tege prepričuje sosedo, nai ni
kar ne dela živilskih zalog, Kajti 
vrli sosedje so bili že od nekdaj 
melodičen narod in bo vse sku
paj ostalo le pri -  notah . . .



ROZIKA BOHINC

nedeljo so

občin®

MILAN KOSTEVC
govorila za pobeg v Španijo. Seveda 
so bili to  le načrti v otroških glavah 
in za naju neizvedljivi. 1945 sva se s 
prijateljem našla v Medjimuiju, kjer 
sem bil komandant I. kozjanskega 
bataljona, on pa je prišel za mojega 
namestnika. V partijo so me sprejeli 
novembra 1943 v Kozjanski četi 
operativne e n o te -  je pripovedoval 
Milan Kostevc.

JOŽICA TEPPEY

^  „ŠČUKE PA NI" 
NOCOJ NA ODRU

V okviru rednih abon
majskih predstav bo nocoj v 
Brežicah prvič gostovalo 
Slovensko narodno gleda
lišče iz Maribora. Gostovalo 
bo s Partljičevo komedijo 
„Ščuke pa ni“ . Sodobni 
tekst je dobil laskave ocene 
kritike, prav tako tudi iz
vedba, zato ni čudno, če so 
vse predstave odlično obi
skane.

V. P.

Š t. 15 ( 1 2 9 0 )
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Zlata ura in 
zlati labod

Priznanji za zvestobo

Mlada generacija potrebuje 
vaše izkušnje in vaš zanos
V Brežicah so se srečali dolgoletni komunisti z mladimi člani ZK

Stran uredila: J02ICA TEPPEY

Kako ovrednotiti minulo 
delo? To je vprašanje, ki si 
ga potihem  ali naglas zastav
ljajo v mnogih delovnih ko 
lektivih. Marsikje m olčijo, 
ker so v dvomih, ker se boji

j o  napak, očitkov. Zato raje 
čakajo na pravi trenutek.

Pri Labodu slavijo letos 
50-letnico tovarne. Za njimi 
so leta, ko so si pritrgovali 
denar, da bi lahko gradili in 
imeli m odem e tovarniške 
prostore. Dobili so jih, si 
uredili kuhinjo, jedilnico in 
vse, kar om ogoča delavkam 
prijetno počutje.

Sklenili so, da bodo vsem, 
ki so v podjetju od 1962. le
ta, izplačali po dve pov
prečni plači v minulem letu. 
Tistim, ki so prišli v podjetje 
1973. leta so namenili po 
500 din.

Tudi na upokojence niso

pozabili. Ti dobijo po 500  
oziroma po 1.000 din. S? tem  
denarjem ni m ogoče nado
mestiti vloženih žuljev, 
dolgoletnega truda. Vzeti ga 
je treba kot priznanje, kot 
oddolžitev.

Podeljevanje zlatih brošk 
z labodom delavkam za 
petnajst letno delo. Za 
desetletnico dobijo zlato uro 
(vredno tisoč din). Pri tem  
ne kaže izpustiti vsakoletne
ga izleta, potovanja v tujino, 
da se delavke na lastne oči 
prepričajo, kako teče proiz
vodnja srajc v drugih deže
lah, na Zahodu in na Vzho
du. Tako spoznajo prednosti 
tujih in svoje tovarne, saj ni 
povsod tako urejeno kot do
ma.

Zanimivo je, da pozor
nost, ki so jo  delavke dele
žne za dolgoletno delo, za 
jubileje, marsikdaj odtehta 
denar in da jim ura ali 
broška pomenita več kot ku
verta.

Zadnji poduk tekmovalcem pred praktično vožnjo v soooto, 6. aprila, v Krškem, 
o prometu“ so se udeležili pionirji osnovnih šol v občini zelo m nožično. (Foto: Jožica l eP^

Izid je prijetno preseneti
Za zbor združenega dela 51 delegacij s 360 člani - Od teh 295 neP?.5 

proizvajalcev, 88 žensk in 78 mladih - Ta zbor bo najmočn®)^

— Volitve so mimo. Sestava izvoljenih delegatov je boljša od tiste 
pri kandidiranju. To pomeni, da so družbenopolitične organizacije 
uspešno opravile svoje delo in da so volivci upoštevali njihova pri
poročila, — ugotavlja 
Krškem Branko Pirc.

Na volitvah delegacij v te
meljnih organizacijah združe
nega dela so v krški občini do
segli 90 ,64  -  odstotno ude
ležbo, v obrti pa je volilo 83 ,60  
odstotka volilnih upravičencev.

Volitev delegacij krajevnih 
skupnosti in družbenopolitične
ga zbora se je 31. marca udele
žilo 97 ,13  odst. volilnih upravi
čencev. V skupnosti kmetov za 
zbor združenega dela so zabele-

sekretar občinske konference SZDL v

žili 97 ,02 — odstotno udeležbo.
Za listo družbenopolitičnega 

zbora je glasovalo 85,81 odst. 
volivcev. Zbor šteje 23 članov.

Na volitvah 28. marca so do
segli stoodstotno udeležbo na 
osmih voliščih, v nedeljo, 31. 
marca, pa na 36 voliščih od sto 
devetih za zbor krajevnih skup
nosti in družbenopolitični zbor, 
za skupnost km etov pa na 58 
voliščih. Rezultati so bili tokrat 
izredno ugodni.

V zbor združenega delaje iz
voljenih 51 delegacij in 360 čla
nov. Med njimi je 78 mladih, ki 
še niso izpolnili 27 let, 88 žensk 
in 295 neposrednih proizvajal
cev. Članov Zveze komunistov

ŠTUDENTI PRAVA 
NA POTI SKOZI OBČINO

V petek, 5. aprila, je obiskala 
Krško občino brigada študentov 
sedemnajstih pravnih fakultet in 
višjih šol iz vse Jugoslavije. Pot jih je 
najprej vodila v Kostanjevico. Od 
tam so krenili v Krško, položili 
vence pred spomenik talcev, nadalje
vali pot na Senovo in se poklonili 
padlim borcem pred tamkajšnjim 
spomenikom.

Študenti so se nato odpeljali 
proti Kozjemu in Celju, kjer so pre
nočili. V soboto so bili v Mariboru, 
v nedeljo pa že v Ljubljani, kjer so 
se razšli na svoje domove.

PRIREDITVE V
MESECU MLADOSTI

Mladinska organizacija v 
Krškem se mrzlično pripravlja na 
mesec maj -  mesec mladosti. V 
kratkem bo sestavljen okvirni pro
gram športnih, kulturnih in drugih

Erireditev, ki se bodo, kot lani, vrsti- 
; ves mesec.
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Kr šk e
POMOČ AFRIKI! -  Občinski 

odbor Rdečega križa je naslovil na 
delovne organizacije in osnovne šole 
pismo, s katerim jih prosi za zbira
nje pomoči tistim afriškim prede
lom, ki jih je prizadela huda suša. 
Finančno pomoč naj bi pošiljali re
publiškemu odboru v Ljubljano. Ob
činski odbor je kot prvi odobril v ta 
namen 2000 dinarjev!

ZA MESEC MLADOSTI -  V po- 
častitev rojstnega dne maršala Tita 
se bodo v krški občini tudi letos 
zvrstile številne prireditve, ki jih 
bodo strnili v „mesec mladosti**. 
Okvirni program praznovanja so že 
sprejeli v torek na sestanku pred
stavnikov družbenopolitičnih orga
nizacij, občinske skupščine in neka
terih Šol, ki ga je sklicala občinska 
konferenca ZMS.

CEL TEDEN -  Danes so pionirji 
krške občine prejeli letošnjo pošto,
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V soboto, 6. aprila, je bilo pod pokroviteljstvo AMD v Brežicah 
občinsko prometno tekmovanje pioniijev. Pri mlajših pionirjih je 
zmagala ekipa iz Artič. Najboljši posameznik je bil Franc Mirt, prav 
tako z artiške šole. Med starejšimi se je na prvo m esto uvrstila ekipa 
kolesarjev iz Brežic, na drugo m esto ekipa iz Cerkelj in na tretje 
mesto ekipa z Velike Doline. Med posamezniki je zmagal Miran 
Grahek iz Brežic. (Foto: J. Teppey)

NOVO V BREŽICAH
PLATANE ZA SENCO -  Ob Uli

ci 21. maja so delavci občinske ce
stne službe posadili platane, da bo
do čez leta zrasle v zeleno zaveso 
pred bloki ob cesti. Ob blokih ureja
jo tudi zelenice in steze. Opravili so 
veliko delo, zdaj je vrsta na stanoval
cih in mimoidočih, da bodo pustili 
živeti mlada drevesca in da ne bodo 
uničevali na novo zasajene trave na 
zelenicah.

TOVARNA SE BO SIRILA -  
Kolektiv Tovarne pohištva v Breži
cah se že spet pripravlja na poveča
nje proizvodnih zmogljivosti. Sirje
nje mu zagotavlja trdnejši obstoj. 
Zavedajo se, da povečana proizvod
nja ćlajšuje premagovanje vsako
dnevnih težav in da bi v konkurenč
nem boju obnemogli, če ne bi toliko 
investirali v obnovo in širjenje pod
jetja ter večali fizičnega obsega dela 
na zaposlenega. V Jugoslaviji se z 
graditvijo delavskih stanovanj obeta 
povečana prodaja pohištva, zato za 
svoje spalnice niso v skrbeh.

JUBILEJNO SREČANJE -  Dru
štvo računovodskih in knjigovod

skih delavcev je na nedavnem 
občnem zboru slavilo deseto oblet
nico obstoja. Ob tej priložnosti so 
udeleženci sprejeli tudi kodeks in 
načela računovodstva.

ZAPOSLOVANJE V 1974. LE
TU. — Celjski Komunalni zavod za 
zaposlovanje je v Čateških Toplicah 
ocenil delo v minulem letu. Na tej 
seji je bil sprejet predlog samouprav
nega sporazuma o financiranju zapo
slovanja za obdobje 1974. Za breži
ško občino so ugotovili, da delo 
uspešno poteka in da je zavod zado
voljivo opravil naloge na področju 
strokovnega usposabljanja, poklicne
ga usmerjanja, posredovanja zaposli
tev ipd.

BO LETOS VEČ RAZUMEVA
NJA? , -  Poročali smo že, da bo v 
Brežicah 23. in 24. aprila krvodajal
ska akcija. Po republiškem ključu bi 
morala ta občina imeti 1215 krvo
dajalcev, to je pet odstotkov prebi
valstva. Lani so jih predvideli 863, 
vendar jih je darovalo kri komaj 
746. Čas odvzema je letos ugoden, 
zato Rdeči križ upa na boljši odziv, 
zlasti v delovnih kolektivih.

-  Kot gimnazijec sem v stari Ju 
goslaviji stanoval v ljubljanskem 
Marijanišču. Za komuniste sem slišal 
od vzgojiteljev. Prefekti so nam pri
povedovali, da je komunist tisti, ki 
ga srečaš na cesti z rdečo kravato. 
Vedeli smo, da se komunisti borijo v 
Španiji. Rdeča kravata nas je zelo 
privlačila in s prijateljem Mirosla
vom Premkom sva se tedaj celo do-

BLIŽE POVPREČJU 
V LESNI INDUSTRIJI

V Brežiški tovarni pohištva raču
najo, da se bo na račun stimula
tivnega dela osebnih dohodkov sto
rilnost povečala za deset odstotkov. 
Z rebalansom letnega plana se bodo 
neto osnove povišale za deset odsto
tkov in tako se bodo osebni pre
jemki v podjetju približali povprečju 
v lesni industriji.

27. APRILA NA Sl LOVEC

Odbor, ki pripravlja proslavo 
30-letnice ustanovitve Kozjanskega 
odreda, je sklenil, da bo slovesnost 
27. aprila ob desetih dopoldne na 
Silovcu nad Sromljami. Udeleženci 
proslave so isti dan popoldne vablje
ni k otvoritvi oddelka NOB v Po
savskem muzeju.

V NEDELJO KONCERT
V ARTIČAH

Artiški pevski zbor slavi deset
letnico obstoja in dela. Jubilejni 
koncert pod vodstvom dirigenta Mi
ha Halerja bo v nedeljo, 14. aprila. 
Za to priložnost so povabili v goste 
tudi člana slovenskega okteta Tone
ta Kozlevčarja, da bo zapel z njimi. 
Kot gost bo nastopil še harmonikar 
Avgust Stanko.

„AMATERSKI ODER"
V DOBOVI

V nedeljo, 14. aprila, bo Ama
terski oder iz Brežic gostoval v Do
bovi. Za tamkajšnje občinstvo bo 
uprizoril komedijo „V vejah Sasafra- 
sa“ . Prizadevna igralska skupina pod 
vodstvom Vlada Podgorška je 7. 
aprila gostovala že tudi v Globokem, 
obiskala pa bo še nekaj odrov v 
krški občini. •

Srečanje komunistov, ki imajo za seboj več kot 30 let dela v 
Zvezi komunistov, z mladimi člani in kandidati za sprejem v orga
nizacijo je bilo zadnja predkongresna manifestacija v brežiški obči
ni. Občinska konferenca ZK in občinska konferenca Zveze mladine 
sta povabili nanjo 15 starih komunistov in prav toliko mladih.

-  V zgodovini ZK so vtkani tudi 
vaši žulji, zanjo ste živeli in delali tri 
desetletja in danes se bomo za hip 
pomudili ob tej obletnici -  je nago
voril jubilante sekretar obč. komi
teja ZK Miha Haler. — Se vedno po
trebujemo vaše izkušnje, vaš zanos. 
Potrebujejo jih tisti, ki šele stopajo 
na vašo p o t .-

Za tov. Haleijem sta pozdravila 
stare komuniste še predstavnica mla
dih in sekretar medobčinskega sveta 
ZK Mirko Kambič. Za tople besede 
se je zahvalil Marjan Seliškar.

V prisrčnem vzdušju se je nato 
razvil pogovor, v katerm so starejši 
odgovarjali na vprašanja mladih. Za
nimalo jih je, kako so med vojno 
sprejemali v partijo, kakšne naloge 
so morali opravljati pri obnovi do
movine, ipd.

-  „Mi smo zid, mi smo gora -  se 
je oglasil Nikola Kekuš. — Priprav
ljeni smo boriti se za našo zemljo, 
zato odločno zavračamo vse ozeme
ljske zahteve Italije. Tak je odgovor 
komunistov, starih in mladih. Borili 
se bomo skupaj, če bo potrebno -  
je dejal.

Ivan Videnič je takole obudil spo
mine na sprejem v partijo: — Kot 
vaški otrok sem s prižnice slišal o 
komunistih strašne reči. Verniki so 
se kar križah in bili smo vsi prepla
šeni. 1941. leta smo pobegnili v Lju
bljansko provinco na mamin dom. 
Tam sem se takoj vključil med akti
viste. Zvedel sem, kakšno vlogo ima 
KP. Italijani so me izgnali na Rab, 
po kapitulaciji smo ustanovili briga
do in 3fc prebili od tam. Sel sem v 
Gubčevo brigado. „Danes je 9.

februar 1944. Ta dogodek si za
pomni tako kot rojstni datum!** mi 
je dejal sekretar, ko sem bil sprejet v 
partijo. Na dnevnem redu sestanka

IVAN VIDENIČ
je bila analiza borbe dan poprej in 
zadržanja komunistov v njej, kritika 
in samokritika ter moj sprejem v or
ganizacijo. Od tistega časa dalje smo 
se neprestano ideološko izpopolnje
vali.

-  Sprejem v partijo je bila za nas 
čast -  je pripovedovala Rozika Bo
hinc. Prestati smo morali večme
sečno dobo preizkušnje. Taka preiz
kušnja je bilo tudi delo v organiza
ciji SKOJ. Med komunisti je bilo 
takrat veliko tovarištva. Ni se doga
jalo, da komunist komunista ne bi 
poznal. S članstvom v partiji je 
vsakdo prevzel nase veliko odgovor
nost.

BREŽIŠKE VESTI
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po pokritju vseh obveznosti. Po 
republiških podatkih, ki so vsaj 
v prvem polletju lanskega leta 
veljali tudi za razmere v sevniški 
občini, je gozdnemu posestniku  
ostalo po kritju vseh dajatev le 
35 odst. od cene žaganega lesa v 
maloprodaji. Kot so ugotavljali 
na skupni seji sveta za gospo
darstvo in kmetijstvo ter goz
darstvo 3. aprila, velja na trgu 
dvakrat višja cena, delež, ki 
ostaja kmetu, pa je v glavnem 
neizpremenjen. Na seji so ugo
tavljali, da je najmanj težav z 
gozdnimi posestniki-kmeti, naj
več pa s tistimi, ki so sicer za
posleni. Terjali so ostrejšo 
kaznovalno politiko posebno še 
zato, ker je vedno več povratni-

ROŽENBERG: SAMI 
NA CESTI

Občani nekaterih vasi pod 
Cimikom, na meji med sevniško 
in trebanjsko občino, bi radi 
svoje kraje povezali s Šentru
pertom po zložnejši cesti. Ob 
poti Roženberg-Hrast-Šentru- 
pert že imajo pripravljenih 700  
kubikov gnm oza. V nedeljo so 
spet imeli akcijo, ko so ta pesek 
razvažali s tremi traktorji. Od 
sevniške občine pričakujejo, da 
jim bo priskočila na pom oč vsaj 
pri dveh propustih za vodo.

PABERKI
neutemeljene. Pouk v tej šoli bo po
tekal tudi vnaprej, za trgovino pa bo 
trgovsko podjetje poiskalo primerno 
rešitev.

NAJPREJ PRED STARŠI 
Okrog 30 slušateljev sevniške glasbe
ne šole, ki uspešno deluje v okviru 
šole iz Hrastnika, se je minuli petek 
v glasbeni učilnici sevniške šole 
predstavilo staršem in znancem. Ko
nec maja bodo pokazali del tistega, 
kar so se v preteklem letu naučili, 
tudi na javnem koncertu.

KONEC SMUČARSKE SOLE 
NA ZELENICI -  Solarji, ki so se 
udeležili letošnjega smučarskega te
čaja na Lisci, niso mogli izpolniti 
petdnevnega programa, ker za ta čas 
preprosto ni bilo snega. Pred nedav
nim sc jih je 38 odpeljalo na Zeleni
co, kjer so tečaj končali. Tudi na 
Gorenjskem so se morali zadovoljiti, 
z bolj borno snežno odejo.

PRVA JE BILA OSEMIN- 
SEDEMDESETLETNICA -  Kot 
smo že zapisali, je bila na zadnjih 
volitvah udeležba občanov izredna. 
Se marsikje, kjer niso dosegli 
100-odst. udeležbe, jim je včasih do 
tega uspeha manjkal le še kakšen vo
livec, ki ga pač ni bilo. Na območju 
KS Loka so na volišču na Razborju 
imeli tudi tale razveseljiv dogodek:

misijo 78-letna Marija Brečko.

i n  m m

kov. Gozdarji v sevniški občini 
menijo, da bi položaj lahko iz
boljšali, če bi znižali cene žagar
skih storitev v družbenih obra
tih, posestnike bi bilo treba 
spodbuditi k večji sečnji za trg, 
same gozdnogospodarske orga
nizacije in lesnopredelovalna in
dustrija pa naj bi povečale pro
duktivnost. Tu pa bo treba več 
sistemskih rešitev širšega znača
ja.

A . ZELEZNIK

Kako smo volili?
Udeležba volivcev na volitvah 31. 

marca je bila izredna. Do opoldne je 
volitve zaključilo izmed 80 volišč že 
kar 54 volišč v občini 100-odstotno. 
Najbolj ugodni so podatki za volitve 
delegacije krajevnih skupnosti. Od 
12.468 vpisanih volivcev jih je glaso
valo kar 12.252 ali 98,27 odst. V 
vrsti krajevnih skupnosti, ki imajo 
f,,.di po več kot 1.000 volivcev, so 
zabeležili 100-odst. udeležbo. Tako 
je bilo v Šentjanžu, Primožu, Trži
šču in Krmelju. Le malo so zaostaja
li na Studencu (99,87 odst.), Bošta- 
nju (99,68), Loki (99,52 odst.), 
Blanci (99,14). Rezulatati so dobri 
tudi drugod: v Sevnici (96,80 odst.), 
Bučki (97,53 odst.) in Zabukovju 
(93,50 odst).

Glasovanja za 21-člansko listo ob
činskega družbenopolitičnega zbora 
se je udeležilo 97,73 odst. volivcev. 
Lista je dosegla splošno podporo ob
čanov: zanjo jih je glasovalo kar 
10.635, proti jih je bilo 1061, neve
ljavnih glasovnic pa je bilo 440.

Na volitvah za delegacije združe
nega dela 28. marca so zaključili gla
sovanje z udeležbo vseh volivcev kar 
v 8 organizacijah (Elektro, Gradbe
nem podje tju-enoti Beton-Zasavje, 
Gozdnem obratu in žagi, železniški 
postaji, TOZD Majda v Lisci, Tru
barjevem domu v Loki in poštni de
lavci. Skupna udeležba na teh volit
vah je bila 85,16 odst. Obrtniki so 
se udeležili volitev svoje delegacije 
86,86-odst., kmetje pa 95,53-odst.

Čeprav gre za dokaj zapleten vo
lilni sistem, se je pokazdo, da so 
bile priprave in prizadevnost voliv- 
nih odborov dobre, zato ni bilo te
žav. V vrsti volivnih odborov so bili 
med predsedniki mladi, ki so naloge 
izredno uspešno opravili. V minu
lem tednu so se novoizvoljene dele
gacije že sestale in izvolile organe za 
nemoteno delo.

A. 1 .

SOLIDARNOSTNI SKLAD: 
3<* STANOVANJ

Izvršni odbor občinskega  
solidarnostnega sklada je dal 
v javno razpravo predlog 
pravilnika o dodeljevanju na
jemniških stanovanj, zgraje
nih s sredstvi sklada. V pre
teklem obdobju se je v skla
du nabralo denarja za 34 sta
novanj. V minulem tednu so 
tudi sklepali pogodbe z grad
benimi podjetji. Stanovanja 
bodo pri tem skladu lahko 
dobivđle revnejše družine, 
mladi in upokojenci. Predlog 
pravilnika bo v javni razpravi 
do konca meseca. Pri soli
darnostnem skladu želijo, da 

bi po sindikalnih organiza
cijah in drugih političnih or
ganizacijah ter krajevnih 
skupnosti izvedli kar najbolj 
tehtne razprave in posredo
vali tudi morebitne pripom
be.

Strojne skupnosti povezujejo vasi
Spodbudne izkušnje s strojnimi linijami za pridelovanje krompirja

Kmetje so ponavadi preveč obotavljivi, ko gre za novost. Nov  
stroj na polju je lep čas predmet zanimanja, ogledovanj z vseh 
strani, vse več pa jih je , ki se odločijo zanj. V  trebanjski občini so 
ob ugodnih posojilih že pred tremi leti razdelili po vaseh 6 strojnih 
linij za pridelovanje krompirja, lani so pridali štiri nove, te dni 
dopolnjujejo spet tri, do kraja leta naj bi jih prišlo še šest.

Velikem Gabru: „Stroj za saje
nje je tu nekaj dni. Pravkar se

V Račjem selu so med 
tistimi, ki delajo s tako strojno 
linijo že tretje leto. Kmet in od 
bornik Franc Novak iz Blata 
teh strojev ne more prehvaliti. 
„Prej smo pri najugodnejših raz
merah lahko posadili hektar

FRANC NOVAK: „Vedno ve
m o, pri kom  je kakšen stroj!"

Še bolj množično
Sindikalne športne igre 

spomladi in jeseni

Lani ^je sodelovalo v občinskih 
sindikalnih športnih igrah nad 200 
delavcev. Število prijavljenih v sindi
kalnih organizacij za letošnje igre je 
tolikšno kot lani, na novo se je 
vključil še Treles. Zaenkrat so še pri
javile sodelovanje sindikalne organi
zacije iz mirenskega IMV, Trima, 
Dane, KPD Dob, trebanjske postaje 
milice, mokronoške osnovne šole, 
občinske uprave in trebanjske želez
niške postaje. V glavnem bodo pstali 
pri istih športnih zvrsteh: šahu, stre
ljanju, namiznem tenisu, kegljanju, 
balinanju, rokometu, odbojki in no
gometu, v jeseni pa bodo po vsej 
verjetnosti dodali še košarko.

Po opažanjih vodje iger Martina 
Majerleta se iger udeležujejo v glav
nem delavci srednjih let, prav mla
dih je bolj malo. Tudi vključevanje 
novih ekip je po njegovem menju 
odvisno od aktivnosti komisij za 
šport in rekreacijo pri osnovnih sin
dikalnih organizacijah, kjer bi lahko 
pridobili še dosti ekip, saj je v obči
ni 34 sindikalnih organizacij. Ker so 
v poletnem času težave s sestavlja
njem ekip zaradi dopustov, bodo 
tekmovanja v tem času prekinili.

— Kakšne novosti se še obetajo 
glede rekreacije zaposlenih? -  smo 
vprašali.

„Ce bo pomagala tudi temeljna 
telesna kulturna skupnost, bi na 
Mirni pri kopališču lahko zgradili 
stezo za TRIM. Skušali bomo uredi
ti vse potrebno še pred kopalno se
zono. Ko bo na Mirni zgrajen šolski 
stadion, bo mogoče misliti tudi na 
razvijanje atletike med delavci.“ 

Tekmovanja v šahu so se pričela 
že minuli teden, med naslednjimi 
panogami bosta najprej na vrsti ke
gljanje in streljanje. Dokler se posa
mezna tekmovanja po zvrsteh ne 
pričnejo, se ekipe lahko še vedno 

I prijavijo.
A. 2.

NAČRTI ZA ŠOLO NARED

Načrti za m okronoško os
novno šolo so narejeni, izdelu
jejo le še načrte za telovadnico. 
Celotna naložba naj bi veljala 
9,30 milijona dinarjev, kar za
enkrat še ni zagotovljeno. Manj
ka predvsem lastna udeležba.

PODČASTNIKI PREJELI 
SPRIČEVALA

Minulo nedeljo je predsednik 
občinske gasilske zveze Franjo Bulc 
podelil spričevala udeležencem gasil
ske podčastniške šole. Z uspehi pri 
izpitih so zadovoljni. Kar štirje slu
šatelji so končali šolanje z odliko: 
Stane Sitar in Jože Prešeren iz Poni- 
kev, Jože Klemenčič iz Velike Loke 
ter Peter Ravnikar iz Šentruperta. 
16 slušateljev je opravilo izpite s 
prav dobrim uspehom, 14 pa z 
dobrim. Predsednik Franjo Bulc je 
za prizadevnost pri organizaciji šole 
pohvalil predsednika občinskega ga
silskega sklada Jožeta Klemenčiča.

TRELES:
NALOŽBE TUDI LETOS

Mizarsko podjetje Treles iz Treb
njega je letos ves razpoložljivi 
denar po zaključnem računu na
menilo za naložbe. Podjetje nujno 
potrebuje skladišče za različen ma
terial, kupili bodo tudi dva večja 
stroja. Vse skupaj jih bo veljalo 
800.000 dinarjev. Po načrtih name
ravajo letošnjo realizacijo podjetja 
povečati za 25 odst., popraviti mo
rajo tudi osebne dohodke.

krompirja šele v tednu dni, s 
strojem lahko posadiva s fanti
čem  dva hektara v enem dnevu. 
Tudi priprava zemlje z novimi 
branami je boljša. V skupnosti 
smo kmetje iz Račjega sela, Bla
ta in Sevnice. N iti prostorov za 
hrambo strojev ni bilo treba 
graditi. Pri vsakem gospodarju 
se je našel še prostor za kakšen 
stroj. Ko kateri kaj potrebuje, 
se ni težko dogovoriti."

Navdušenje ni nič manjše 
med tistimi, ki so dobili sadilce 
komaj pred nekaj.dnevi:

LUDVIK GABRIJEL, kmet 
iz Dobrave: „Večina je sadila še 
po starem, ker smo stroj dobili 
šele kasneje. Marsikdo pa je 
lahko poskusil tudi že s stro
jem. Sam si vseh teh strojev ne 
bi mogel kupiti, več gospodar
jev skupaj pa bom o že zmogli v

LUDVIK GABRIJEL: „Sam ne 
bi zmogel nakupa teh strojev/*

petih letih. Vnaprej bi se bilo 
treba pomeniti za bolj strnjena 
krompirišča, pa bi šlo še hitreje. 
Vrsta strojev bo prišla prav tudi 
za druga dela, npr. brane in 
škropilnica. Za te stroje se zani
majo gospodarji iz treh vasi: 
Rodin, Dobrave in Češnjevka.“ 

ANTON KLEMENČIČ, 
kmet in odbornik iz Stranj pri

ATON KLEMENČIČ: „Koga še 
danes dobiš za poljska dela? “

vračam z njim. Odlično dela. 
Za delo na polju težko dobiš 
človeka v pom oč. Za večje pri
delovalce je to edina rešitev. Za 
skupnost se poleg naše vasi za
nimajo še v Prapročah in Veli
kem Gabru. Štirje smo že, eden 
še pomišlja."

A. ŽELEZNIK

ŠE MANJKA DENARJA  
ZA NOVO OPEKARNO

Če bo šlo vse po sreči, naj bi 
stekla gradnja opekarne pri 
Račjem selu že julija. Ljubljan
ske opekarne morajo za novo  
gradnjo zagotoviti 70  milijonov 
dinarjev, zaenkrat manjka v fi
nančni konstrukciji še 14 mili
jonov. Sama gradnja naj bi za
tem trajala leto dni.

VSI RAZEN ENEGA

V vasi Cesta v krajevni skup
nosti Veliki Gaber so vaščani 
veliko prispevali za gradnjo po
ti. Na novo urejena pot meri 
1.200 metrov. Nekaj so je spe
ljali po stari poti, nekaj pa so je  
utrli tudi po novem. Za dela so 
vaščani prispevali 450  traktor
skih ur in tudi precej denarja. 
Razen Mihe Plavca so vsi izpol
nili sprejeto obvezo.

1

2. aprila so pooblaščenci delovnih kolektivov m krajevnih skup
nosti podpisovali samoupravne dogovore o 1-odst. prispevku od 
družbenega proizvoda za potrebe šolstva in krajevnih skupnosti. 
Delovne organizacije bodo poračunavale prispevke po tromesečjih. 
Na sliki: predstavnik Trelesa sklepa dogovor. (Foto: Železnik)

IZ KRAJA V KRAJ
doma, je zato zavladala precejšnja 
bojazen, kam s pridelkom. Postopo
ma bo tovarna prevzela tudi te koli
čine, za vnaprej pa bo najbolje skle
niti pogodbe.

NA VOLIŠČIH MLAJI -  Poseb
no mogočne mlaje so postavili na 
Trebelnem in v Cužni vasi, mnogo 
nista zaostajala niti v Omuški vasi in 
Mirni vasi. Razen Cešnjic in Trebel
nega so do 12. ure ob volitvah v ne
deljo, 31. marca, končali na območ
ju te krajevne skupnosti že do 12. 
ure. V izredno kratkem času so za- 
klučili volitve v Mirni vasi: na vo
lišču so se zbrali prav vsi volivci. Vo
litve so bile pri kraju prej kot v pol 
ure!

NIC NISO DOČAKALI -  Neka
teri pridelovalci krompirja iz Rado
hove vasi in tudi Zagorice so mislili, 
da se bo ponovilo katero od prejš
njih let, ko je bilo spomladi dosti 
povpraševanja po krompirju. Krom
pir so držali v kleteh, kupcev, ki bi 
bili pripravljeni spomladi plačati 
„bajne“ cene, pa od nikoder! Kolin
ska je od trebanjske zadruge prevze
la vse pogodbene količine. Med 
kmeti, ki so mislili, da bodo iztržili 
kaj več, če bodo zadrževali pridelek

ZAGORICA: PRI GASILCIH NI 
ZASTOJA -  2. aprila so se v prezi
danem gasilskem domu, ki nosi že 
od zime sem tudi novo streho, zidar
ji lotili notranjih ometov. V delu je 
tudi stavbno pohištvo. Prizadevni 
gasilci menijo, da bodo poglavitna 
notranja obrtniška dela opravljena 
čez en mesec. Takrat naj bi imeli 
lepe prostore Merkatorjeva trgovina,' 
kot tudi sami gasilci.

TREBNJE: LT KMALU V LEP
ŠEM - Delavci stanovanjskega pod
jetja končujejo preureditvena dela v 
baraki ljudske tehnike. Poslej bodo 
člani imeli smotrneje urejene pro
store za delo svojih sekcij. Radio
amaterji pričakujejo vsak čas novo 
primopredajno radijsko postajo za 
zveze z amaterji po vsem svetu.

Stran uredil: ALFRED 2ELEZNIK

TREBANJSKE NOVICE



Enotno mnenje
V Kočevju prevladuje 

enotno mnenje, da je  po tre
bno uvesti samoprispevek za 
gradnjo plavalnega bazena in 
telovadnice, posebno še ba
zena, ki ga imajo v razvitih 
državah celo posamezne ve
čje hiše.

Občani so tudi enotnega 
mnenja, naj bo bazen pokrit, 
saj je  v Kočevju premalo 
sončnih in toplih dni, da bi 
se obnesel odprt bazen. 
N ekateri pa predlagajo, naj 
bi proučili, če b i se morda 
del bazena lahko ob lepem  
vremenu odkril, ozirom a da 
bi bil del bazena odkrit za 
kopanje poleti. Pač pa sta se 
m ed anketo, ki smo jo  opra
vili, oblikovali na videz dve 
nasprotni mnenji o tem, 
kako „razkošen “ naj b i bil 
bazen. Vendar si v resnici ti 
dve mnenji ne nasprotujeta.

Po enem mnenju naj bi 
bazen ne bil drag oziroma 
„r a z k o š e n p o  drugem pa 
naj bo dovolj velik, da bo 
zadoščal za kopanje vseh, ne 
le mladine, in da ne bo pre
več „poceni"1. Obe mnenji 
sta si nasprotni le navidez. 
O boji namreč zatrjujejo, naj 
ne bo bazen ne predrag, ne 
preveč poceni, ker je  običaj
no tisto, kar je  poceni, naj
dražje. „Č e preveč varčuješ 
pri gradnji, daš več za  
vzdrževanje, “ je  že  stara 
modrost. K očevske izkušnje, 
na prim er z  gradnjo novega 
vrtca, pa so pokazale, da je  
pri vsem pa le treba upošte
vati naše denarne možnosti.

J. PRIMC

Od kod in kam denar?
Na kratko o letošnjem osnutku občinskega pro

računa

Po predlogu proračuna obči
ne Kočevje za letos, o katerem 
je v začetku aprila razpravljal 
svet za družbeni plan in finan
ce, naj bi imel letos občinski 
proračun 12,468.000 din do
hodkov in prav toliko izdatkov.

Dohodki naj bi se stekli iz 
naslednjih virov: iz davkov iz 
osebnih dohodkov in na doho
dek 2,522.000 din, iz davkov
8.390.000 din, iz taks 656.000  
di ft, iz dohodkov po zveznih 
predpisih 600.000 din in iz do
hodkov organov ter raznih dru
gih dohodkov 300.000 din.

Zbrani denar pa naj bi razde
lili tako: za socialno skrbstvo 
2,138,928 din, za zdravstveno 
varstvo 458.303 din, za komu
nalno dejavnost 610.000 din, za 
delo državnih organov 
5,020.168 din, za narodno 
obrambo 313.880 din, za dejav
nosti krajevnih skupnosti
700.000 din, za dejavnost druž- 
beno-političnih organizacij in 
društev 1,070.229 din, za nego
spodarske investicije 487.057  
din, za gospodarska posredova-

MEDVEDOVE USLUGE

Fotografija polomljenega mostu 
v Gaju v Kočevju, objavljena pre
tekli teden, je zalegla. Most preko 
Rinže je že popravljen.

Zvedeli smo Še, da je stroj za 
izdelavo bloketov pri KOMUNALI 
Kočevje zdaj popravljen, a kaj ko 
nesreča nikoli ne počiva. Zdaj ni ce
menta! Tako z izdelavo cementne 
opeke še vedno ni nič. Ne vemo še, 
kje se bo zataknilo, ko bo cement.

nja 386.500 din, za proračun
ske obveznosti iz prejšnjih let 
8.616 din, za rezervni sklad 
120.000 din, tekoča proračun
ska rezerva 97.959 din in sred
stva za solidarnost 1,056.360 
din.

SALAMIADA 74
Razstava domačih klobas in sa

lam ter njihovo ocenjevanje in po
kušnja bo predvidoma 19. aprila v 
hotelu PUGLED v Kočevju. Prvi 
dan te prireditve, ki jo organizatorji 
imenujejo SALAMIADA 74 je pred
videno tudi predavanje o izdelo
vanju in shranjevanju mesnih izdel
kov skozi vse leto.

NAJBOLJŠI V TRBOVLJE
Občinsko kolesarsko tekmo

vanje pionirjev pod geslom „Kaj veš 
o prometu? “ je bilo v Kočevju 6. 
aprila. Obsegalo je tri dele: reševanje 
vprašalnih pol (testiranje) o pro
metnih predpisih, spretnostno 
vožnjo na poligonu z ovirami in pra
ktično vožnjo po mestu. Na tekmo
vanju je sodelovalo* 18 pionirjev 
osnovne šole Kočevje, 8 z osnovne 
šole Vas-Fara in 3 s posebne osno
vne šole Kočevje.

V skupini mlajših pionirjev so 
bili najboljši: 1. Roman Lunder 
(Kočevje), 2. Robert Troha (Ko
čevje), 3. Jože Rauh (Fara), 4. Silvo 
Turk (Kočevje).

Starejši pionirji: 1. Roman
Gašparac (Kočevje), 2. Tine Rauh 
(Fara), 3. Andrej Cetinski, 4. Iztok 
Lunder (oba Kočevje).

Vsi našteti so se uvrstili na pod
ročno tekmovanje, ki bo 13. aprila v 
Trbovljah.

ZALEGLO JE
„Medvedovo14 opozorilo Stano

vanjskemu podjetju Kočevje je tako 
zaleglo, da so takoj poslali elektri
čarje, ki so zamenjali pokvarjeno sti
kalo v bloku št. 8 v Podgorski ulici v 
Kočevju.

DROBNE IZ KOČEVJA
ZBIRALI PAPIR -  Star papir je 

po stanovanjih pobirala skupina 
občinskega odbora Rdečega križa. 
Akcija je dobro uspela. Oktobra bo
do papir ponovno nabirali. Prej bo
do izdelali načrt in umik pobiranja.

NOVE GARAŽE -  Ob cesti pri 
starem „nebotičniku*1 zidajo garaže. 
Zgrajene bodo predvidoma v drugi 
polovici leta.

TEKME STROJEPISK -  Tekmo
vanja v strojepisju naj bi organizirali 
v Kočevju, menijo nekateri občani. 
V vseh večjih krajih imajo taka tek
movanja, na katerih izberejo naj
boljše, ki potem zastopajo kraj na 
tekmovanju področij, republike in 
zveze. Iz Kočeyja se takih tekmo
vanj ni udeležil še nihče, čeprav 
imajo podjetja in ustanove precej 
dobrih strojepisk. Mogoče bi tako 
tekmovanje organizirala Delavska 
univerza Kočevje?

SRNE NA POKOPALIŠČU -  
Lastniki grobov se še vedno pritožu
jejo, da srne kar naprej uničujejo 
grobove na novem pokopališču. Se
daj uničujejo že na novo posajene 
sadike cvetic, predvsem mačehe. Ne
kaj bo treba ukreniti, ker so lastniki 
grobov vedno bolj ogorčeni.

TO NI TA PRAVO -  Reklama za 
razna tekmovanja in srečelove je pri
vedla otroke, pa tudi starejše že ta
ko daleč, da kupujejo stvari, ki jih 
ne potrebujejo. Gre jim za vrečke, 
zamaške, kupone, slike in podobno, 
kar je potrebno za sodelovanje v žre

banju za avtomobil, pralni stroj itd. 
Privlačno je za štiri zamaške dobiti 
avtomobil. Seveda so vsi te reklamni 
dobitki že vračunani v ceni proiz
voda. Tako podjetje nič ne izgubi. 
Tudi to reklamo plačujejo potrošni
ki sami. O kakovosti proizvodov pa 
ima vsak svoj okus in mnenje, ki po
gosto izzveni v antireklamni spev: 
„Ne, to ni ta pravo!"

ZGUBLJENCKI -  Otroci se po
noči preveč svobodno potepajo po 
cestah. Nekatere potepuške skupini
ce so že vsem znane. Potepanje bi 
jim morali prepovedati ali vplivati 
na starše, da store to oni. Tako bi se 
izognili marsikateri nerodnosti, ki jo 
povzročajo te skupine. Sicer pa bi 
morali zahtevati, naj starši povrnejo 
škodo, ki so jo povzročili njihovi 
otroci.

PRVOAPRILSKA?

Prav za prvi april letos naj 
bi po prom etnih znakih, ki 
jih je pred Kočevjem  iz lju
bljanske smeri postavilo Ce
stno podjetje N ovo m esto, 
dobilo  Kočevje novo želez
niško progo. Tujci, ki ne ve
do, da nove proge ni, disci
plinirano pritiskajo na zavo
re; ko  pa pridejo iz ovinka, 
gledajo debelo, ker ni proge 
nikjer.

Proga sicer je, vendar sta
ra, in če hočeš preko nje 
pro ti Novem  mestu, moraš 
na križišču zaviti na levo. 
Prometni znaki pa, k o t je  
znano, veljajo le do prvega 
križišča. To torej pomeni, 
da je  voznike Cestno pod 
jetje naaprililo ali pa postav- 
Ijalci znakov ne poznajo pro- 

. metnih predpisov.

Tudi delovne organizacije, društva, mladina in drugi v ribniški občini protestirajo zaradi zahtev Itslije 
po našem ozemlju. Na sliki je protestno zborovanje v Jelenovem žlebu, kjer je članom AMD sprego
voril tudi Ivan Pezdirc, k ije  bil namestnik komandanta prvega bataljona Cankarjeve brigade, ko so 26. 
marca 1943 partizani tu potolkli italijanski bataljon. (Foto: F. Brus)

t

Letos proslava v Sinovici
Odkrili bodo spominsko ploščo štirimi bratom

Kočevska mladina je že v šolah, internatih in na javnih demonstracijah v minulih dneh večkrat obsodi
la zahteve mračnih italijanskih sil po našem ozemlju. (Foto: J. Primc)

3. marca so se zbrali v Sodražici 
na občnem zboru člani Zveze bor
cev s tega območja. Letos jih je bilo 
manj kot lani, saj so v zadnjem letu 
umrli štirje člani.

Organizacija ZB z odborom na 
čelu je bila preteklo mandatno ob
dobje delavna. Večina članov, ki jim 
zdravje omogoča, je sodelovala pri 
reševanju gospodarskih in političnih 
zadev na tem območju. Lani je orga
nizacija ZB organizirala proslavo ob 
odkritju spominske plošče padlima 
aktivistoma Viktorju Mokorelu- 
Zmagu in Jožetu Perušku, ki sta 
padla maja 1944 kot žrtvi domo
brancev. Med drugimi pomembnimi 
dogodki je bil v preteklem letu se
stanek prvoborcev tega kraja. Člani 
ZB so sodelovali tudi na srečanju 
krajevnih skupnosti Poljane-Ljublja- 
na, Sušak in Sodražica. Sodelovali 
so tudi na raznih proslavah v občini 
in drugod in obnovili spominsko 
ploščo narodni junakinji Majdi Šilc 
na Gori. Letos naj bi bila osrednja 
proslava na sodraškem območju v 
vasi Sinovica, kjer nameravajo odkrj-

ZAČRTAN RAZVOJ 
OBČINE ZA LETOS

Smernice družbeno
ekonomskega razvoja občine 
Ribnica za letos so sprejeli na 
zadnji seji občinske skupščine, 
ki je bila 5. aprila. Smernice se 
nekoliko razlikujejo od prvot
nega osnutka, ki je bil dan v 
razpravo. O njih bomo podrob
neje še poročali.

Nadalje je občinska skupščina 
sprejela odlok o spremembah in do
polnitvah odloka o davkih občanov 
ter odlok o spremembi odloka o po
sebnem občinskem davku od pro
meta proizvodov in od plačil za sto
ritve.

Razpravljali so tudi o osnutku 
proračuna občine za letos, ki pred
videva skupno okoli 8,4 milijona din 
dohodkov in izdatkov. Kaže, da bo 
glede na potrebe manjkalo v prora
čunu okoli 100.000 din. Proračun 
bodo sprejeli na prvi prihodnji seji.

Nadalje so bili na seji sporočeni 
dokončni rezultati volitev, o čemer 
bomo podrobneje še poročali, dana 
je bila garancija KOMUNALI za na
jetje posojila, območje izvira Izberja 
pri Sodražici pa je bilo proglašeno 
kot področje splošnega družbenega 
interesa. Na dnevnem redu so bila še
vprašanja
nanje.

odbornikov in odgovori

SEDEM NOVIH 
ČLANOV ZK

V ITPP v Ribnici so 3. aprila spre
jeli v ZK 7 novih članov. Vsi so ne
posredni proizvajalci. S svečanega 
sprejema, ki mu je prisostvoval tudi 
predstavnik občinskega komiteja 
ZK, so poslali pozdravno brzojavko 
VII. kongresu. Novim članom so na 
svečanosti podarili knjigo „Šerceije- 
va bojna po t“ in kongresne značke. 
Partijske knjižice pa bodo prejeli 
sredi aprila, ko bo svečana seja ob
činskega komiteja ZK, na katero bo
do povabljeni vsi na novo sprejeti 
člani ZK.

Danes predaje pošta
Danes ob 11. uri bodo v Sodolu v Loškem potoku predali kočev

ski pioniiji ribniškim kurirčkovo pošto.

— Fo čem sklepaš, da je v 
Kočevju velika lakota?

-  Ker sta šla Arkov Tomaž 
in Mrhaijev Branko krast ribe v 
ribniško Bistrico.

KOČEVSKE NOVICE

Letošnja glavna lokalna kurirčko
va pošta je krenila 8. aprila iz Strug 
v kočevski občini in prispela preko 
Stare cerkve in Zeljn ob 12. uri v 
Kočevje, kjer je prenočila. Nasled
njega dne je šla iz Kočevja spet na 
pot ob 8. uri. Preko Livolda in 
Banjaloke je prišla v Vas-Faro in 
tam prenočila. Med potjo so sc ji 
priključile stranske proge iz Kopriv
nika, Prcdgrada in Kočevske reke.

Glavna proga je včeraj nadaljevala 
pot iz Vasi-Farc preko Osilnice na 
Travo, kjer je prenočila. Danes bo 
krenila ob 8. uri v Podpresko, ob 
11. uri pa jo bodo kočevski.pionirji

ti spominsko ploščo štirim bratom 
Košorokovim, ki so padli junaške 
smrti v boju z okupatorjem in njego
vimi domačimi pomagači.

Na občnem zboru so obširno 
spregovorili tudi o drugih vpraša
njih, kot o zapisovanju zgodovinskih 
dogodkov iz NOB, prenašanju tradi
cij NOV na mladi rod in drugem. 
Izvolili so tudi nov upravni in nad
zorni odbor.

Študijski obisk
12 študentov slušateljev pedago

ške akademije v Ljubljani, ki študi
rajo tuje jezike (nemščino), je 28. 
marca obiskala ribniško osemletko. 
Vodila jih je profesorica Ružica Se
kirnik.

Študentje so najprej prisostvovali 
pouku nemščine, nato pa še oddelč
ni konferenci 8.a razreda. Na konfe
renci so predstavniki šolske skupno
sti učencev tega oddelka skupaj z 
učiteljskim zborom analizirali učno- 
vzgojne uspehe in spregovorili o 
ukrepih za njihovo izboljšanje. Taka 
analiza, ki jo podajo učenci, je nova 
oblika samouprave učencev. Z njo 
se mladi že v soli usposabljajo za sa
moupravne naloge, ki jih čakajo 
kasneje.

Ob zaključku obiska pa so si štu
dentje akademije ogledali še delo 
dramsko-recitacijskega krožka, ki 
uspešno dela na ribniški šoli. Prav 
zasluga tega krožka je, da so kultur
ne prireditve šole izredno dobre.

J. P.
NAJBOLJ VESELI

Letos je bil na ribniški šoli zelo 
hud boj za najboljša mesta v tekmo
vanju „Vesela šola“ . Nekateri raz
redni prvaki so bili znani šele po več 
dodatnih vprašanjih. Končno so bili 
najboljši: v 3. razredu Rok Debe
ljak, v 4. r. Marjanca Benčina, v 5. r. 
Aleš Debeljak, v 6. r. Alenka Nadler, 
v 7. r. Stana Babič in v 8 j .  Miran 
Bartol.

NAJBOLJŠI KOLESARJI

Na občinskem tekmovanju v pro
metni vzgoji je v skupini III zasedla 
1. mesto ekipa osnovne šole Ribnica 
(Nino Marolt, Danilo Čampa, Marta 
Marincelj, Tadeja Gornik), 2. OŠ So
dražica, 3. OŠ Loški potok; v skupi
ni IV pa : 1. OŠ Ribnica (Bogo Ora- 
žem, Bojan Kos, Andrej Ilc in Bojan 
Peček), 2. OŠ Loški potok, 3. So
dražica. Najboljši ekipi bosta zasto
pali ribniško občino na medobčin
skem tekmovanju 13. aprila v 
Trbovljah.

Sloga krepi, 
nesloga mori
Nedolgo tega je  pogorel v 

Zapotoku v ribniški občini 
skedenj, last Terezije Lesar. 
M iličniki so povsem  zaneslji
vo ugotovili, da so ga zažgali 
otroci, ki so v njem kadili. 
Popolnoma ugotovljeno ni 
le, če  je  pogorel zaradi od
vržene neugasle vžigalice ali 
zaradi cigaretnega ogorka.

Zdaj so se starši začeli iz
govarjati: „Naš ni zažgal“ 
N aš tudi n i“, skratka: noben 
otrok  ni zažgal. Prišlo je  celo 
tako daleč, da so nekateri 
začeli razširjati glasove, češ  
da je  zažgala lastnica sama. 
To pa zagotovo ni.

Lepo bi bilo, če b i Zapo- 
točani sami, se pravi brez so
dišča, uredili zadevo. Vsak
do naj bi nekaj prispeval in 
bi Lesarjevi postavili ske
denj. To bi bilo najlepše, saj 
bi vse uredili dom a in brez 
sodišča. Pota po  sodiščih so 
namreč draga, razen tega pa  
povzroče m ed ljudm i le no
ve razprtije, nove tožbe in 
nove stroške. Najlepše pa je, 
če žive ljudje v slogi, če ni 
sporov in hudih besed.

J. PRIMC

0RTNEŠKI
POROČEVALEC

VOLITVE -  V velikopoljanski 
krajevni skupnosti je volilo 92 od
stotkov volilcev. Ortneško volišče ie 
bilo že ob 15. uri zaprto, ker so voli
li vsi. Uspeh bi bil gotovo še boljši, a 
matični uradi nimajo točne eviden
ce odseljenih in priseljenih občanov. 
Na volišču v Velikih Poljanah se vo
litev ni udeležilo 9 volilcev, med ka
terimi so tudi taki, ki imajo do druž
be veliko zahtev, svojih dolžnosti pa 
ne izpolnjujejo. V soboto se bodo 
izvoljeni delegati zbrali na prvi seji.

GOZDNI POŽAR -  3. aprila je 
močno gorelo ob železniški progi v 
Ortneku. Nekaj bo treba ukreniti, 
da ne bo prišlo do večjih požarov, ki 
bi zajeli večje komplekse. Gozdni 
čuvaji bodo imeli kar polne roke de
la, da bodo kos varstvu gozdov.

V. P.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

predali v Sodolu pionirjem ribniške 
občine.

Kurirčkova torba bo nato potova
la po ribniški, ljubljanski in grosu
peljski občini do 30. aprila, ko se bo 
v Grosupljem priključila glavni progi 
Dolenjske.

Letošnja pot kurirčkove torbice 
jc poscvečena 30-letnici SNOS in 
pohodu XIV. divizije. Poteka pod 
geslom „SNOS-Slovenija“ . Šolarji so 
za letošnjo kurirčkovo‘pošto pisali 
tudi naloge na temo „Moj kraj med 
NOB“ in „XIV. divizija'*. Najboljšo 
naloge so bile nagrajene in priložene 
kurirčkovi pošti. J. P.

DESET ZA ENEGA -  V ITPP, ki 
ima eno delegatsko mesto v novi ob
činski skupščini, so izvolili v delega
cijo Slavico Flajs, Rudija Putreta, 
Braneta Miheliča, Vladivoja Boca, 
Vero Tanko, Franca Belaja, Eda Pa
hulja, Alojza Koruzaija* Viktorja 
Kužnika in Majdo Cuk.

NA DIRKO -  Prvo tekmovanje 
avtomobilistov za državno prvenstvo 
je bilo v nedeljo na Jahorini. Udele
žila sta se ga tudi dva avtomobila 
AMD. Ko to poročamo, rezultati še 
niso znani.

VODA ZA BREG -  Te dni dobi
va novo naselje Breg pri Ribnici vo
do. Tu bo zgrajeno skupno okoli 80 
novih hiš. Zdaj jih stoji le nekaj več 
kot 10. Nekateri se v nove hiše niso 
mogli vseliti, ker ni bilo vode.

KLUB OZN -  študent iz Sudana 
jc 2. aprila predaval članom kluba 
OZN na osnovni šoli v Ribnici o svo

ji domovini. V besedi in sliki je pri- 
pisne, gospodarske in 
čilnosti Sudana.

tazal zemljepisne, 
družbene znai

občan
vprašuj

odgovarja

-  Kakšen rompompom pa 
ste imeli pred volitvami v goz
darskem domu v Ribnici?

— Kaže, d a je  šlo za stolčke. 
Jih je pridevalo nekaj iz Grčaric 
pa so vpili in tudi napisali: „Se
deža ne damo!“ „To ni naša 
uprava!“

RE5ET0



Tako se dela v obratu kodranke v „Beti“ (Foto: B. P.)

SPREHOD PO METLIKI

Krajevna skupnost, družbenopoli
tične organizacije, mladina in gasilci 
so na Radoviči zelo delavni. Prebi
valci, seveda pa tudi 112 članov 
gasilskega društva, so na svoje dru
štvo zelo ponosni. Društvo, ki deluje 
letos že 41. leto, je obnovilo „na 
zunaj in znotraj" gasilski dom, kupi
li so si prapor, gasilni avto in 42 no
vih uniform. Pa tudi motorno briz
galno imajo, tako, da so zares spo
sobni uničiti morebitnega rdečega 
petelina. Lani so odkrili tudi spo
minsko ploščo pokojnim ustanovi
teljem svojega gasilnega društva.

VRNILI SE BODO

„Skoraj iz vsake hiše v krajevni 
skupnosti Radoviča, ki obsega še tri 
vasi, je zaposlen vsaj po eden, popol
dne pa pomaga še doma na kmetiji. 
Služba je še vedno najbolj zanesljiv 
vir vsakomesečnih dohodkov,“ je 
povedal poslovodja trgovine „Merca
tor*1 na Radoviči Ivan Slobodnik. Pa 
tudi v tujini dela za zdaj še precej 
občanov omenjene krajevne skupno
sti. Razveseljivo pa je, da kažejo 
zdomci vse več zanimanja za vrni
tev. Kar pet si/jih je na Radoviči že 
pričelo graditi hiše, v katere se bodo 
v prihodnjih letih vselili za stalno.

SKUPNO DELO

Vprašanja prebivalcev posamez
nih krajevnih skupnosti naj bi odslej 
reševali skupno s krajevno skup
nostjo tudi sveti ZK pri krajevnih 
skupnostih, krajevne organizacije 
SZDL ter člani vseh drugih organi
zacij in društev. Vsi krajevni dejavni
ki morajo svoje delovanje usklajati 
in nastopati enotno, kadar gre za 
posamezne akcije, ki naj bi izboljša
le stanje delovnih ljudi v kraju. Tako 
so med drugim sklenili člani občin
ske konference ZKS in za izvajanje 
določili komuniste v krajevnih 
organizacijah SZDL in svetih ZK v 
krajevnih skupnostih.

PLES — V hotelu Bela krajina je 
vsako soboto ples, na katerem igrajo 
Herpesi iz Karlovca. Plesi so dobro 
obiskani, saj v mestu razen kino 
predstav ni druge zabave.

POZDRAV KONGRESU -  3. 
aprila so pripravili učenci poklicne 
šole Beti kulturni program, posve
čen začetku VII. kongresa ZKS. S 
prireditve so poslali udeležencem 
pozdravno pismo.

MARLJIVOST -  V osnovni šoli 
deluje foto krožek. V avli razstavlja
jo člani krožka svoje fotografije, 
med katerimi so nekatere prav lepe. 
Poleg tega učenci uspešno delajo v 
vrsti izvenšolskih dejavnosti. /

SEJEM -  22. aprila bo v Zagrebu 
odprt spomladanski velesejem. Beti 
se bo predstavila s kopalkami,spalni

mi srajcami iz charmeussa ter z blu
zicami iz polsatena, diolen colvere 
in bombaža.

ZAKAJ SMETI -  Rože in okras
no grmičevje krasijo mesto, kazijo 
pa ga razmetan papir, polivinilaste 
vrečke in druga nesnaga, ki jo ljudje 
brezvestno mečejo po cestah in 
pločnikih. Vsi skupaj bi se morali 
truditi, da bi bilo naše mesto čim
bolj snažno.

TRAKTORJI -  Tehnični pregle
di za traktorje in traktorske priklop
nike bodo 15. aprila od 15. ure dalje 
v Rosalnicah pred stavbo TCP (Me- 
tlikatrans). Lastnike prosijo, naj pri
pravijo vozila za tehnični pregled, s 
seboj pa naj prinesejo račun o naku
pu ali carinsko deklaracijo, če so do
bili vozilo iz uvoza. Potrebne obraz
ce boste dobili na mestu pregleda.

metliški tednik

Razvoju
prednost

V črnomaljski občini so 
odborniki na svoji zadnji seji 
sprejeli tudi odlok o višini 
prispevkov za kmetijska 
zemljišča, ki se jim  spremeni 
njihova namembnost. R az
prava o tem je  bila bogata in 
živahna, izkazalo pa se je, da 
je  v občini še dovolj km etij
skih zem ljišč in da v tej ob 
čini, za razliko od  mnogih 
drugih slovenskih občin, 
tiči, vsaj kar se zem lje tiče, 
druga nevarnost: zem ljišč ne 
primanjkuje, pač pa jih vse 
več ostaja zapuščenih, ne
obdelanih.

Zato je  razumljiva od loči
tev odbornikov, da gradite
ljev ne bodo „hudo“ obre
menjevali s prispevkom za  
zemljišča, na katerih bodo  
gradili in jim  s tem spreme
nili namembnost. Majhni 
prispevki seveda ne pom eni

j o ,  da bodo lahko s km etij
sko zem ljo delali k o t „svinja 
z  mehom prevladalo pa je  
mišljenje, da je, vsaj za zdaj, 
gradnja novih industrijskih 
objektov, šol, zdravstvenih 
dom ov, vrtcev in tudi nado
mestnih stanovanjskih hiš, 
bolj potrebna k o t pa preveli
ko skoparjenje z  zemljišči. 
Da pa bodo najboljša kmetija 
ska zem ljišča še naprej ohra
nila svoj namen, za to bodo  
morali poskrbeti načrtoval
ci, ki bodo določali posa
m ezne lokacije za gradnje.

Le razvoj industrije lahko, 
seveda skupaj z  vsemi drugi
m i dejavnostmi, „izv leče“ 
občino iz kroga manj razvi
tih slovenskih občin. In če  
je  to  spoznanje večine prebi
valcev, b i bilo najbrž zares 
nesmiselno z visokimi pri
spevki m etati razvoju indu
strije polena po d  noge. Pa ne 
le industriji

Zaradi vsega tega odborni
kom, ki so sklenili, da bodo 
investitorji industrijskih ob
jek tov plačali le dva dinarja 
za kvadratni m eter km etij
skega zemljišča, na katerem  
bodo gradili (tega prispevka 
bodo graditelji zdravstvenih 
ustanov, šol, vrtcev in 
zgradb, ki jih bodo gradili 
krajevne skupnosti, družbe
nopolitične organizacije ter 
društva z  denarjem občanov, 
oproščeni v celoti), najbrž 
ne bo žal.

B. PODOBNIK

Konferenca mladih delavcev je pričela delovati. V njenem programu dela 
je vrsta nalog - Ne le inteligenca, tudi delavci naj odločajo

„Mladi, zaposleni v gospodarstvu, si moramo zagotoviti odloču
joč vpliv v mladinski organizaciji!“ so med drugim poudarili na 
ustanovni seji občinske konference mladih delavcev pretekli če
trtek v Črnomlju. Na seji so si zastavili program dela konference in 
izvolili vodstvo. Predsednik je postal inž. Peter Jančar iz „Iskre“ . 
sekretar pa Jože Jerman, strojni ključavničar v ,3 e ltu “ .

Z reorganizacijo mladinske orga- posameznikov, za tako kadrovanje, 
nizacije so mladi mnogo pridobili.
Organizacija se jim je „približala", v 
svojih konferencah pa bodo mladi 
laže kot doslej uresničevali svoje de
lovne programe, pričakovati pa je 
tudi, da bo odslej več mladih aktiv
no delovalo v mladinskih aktivih.
Razen konference mladih delavcev 
bodo ustanovili še nekaj drugih kon
ferenc mladih, ki bodo združevale 
mladino z enakimi interesi in pro
blemi.

Pred črnomaljsko občinsko kon
ferenco mladih delavcev je že sedaj 
vrsta pomembnih nalog, ki so jih 
omenili na svoji prvi seji. Odpraviti 
je treba miselnost, da lahko odloča 
o vsem le inteligenca. Tudi mladi de
lavci so sposobni odločati. Mladi de
lavci se morajo aktivno zavzemati za 
stabilizacijo gospodarstva in delati 
tako, da bodo drugim za zgled. Po
magati morajo pri uveljavljanju de
lavskih kontrol, pri odpravljanju so
cialnih razlik, ki ne izvirajo iz dela

ki bo omogočilo napredovanje mla
dim sposobnim delavcem, sodelovati 
pa bodo morali tudi pri izdelavi raz
nih pravilnikov v TOZD in OZD, 
predvsem pri izdelavi pravilnikov o 
nagrajevanju in podeljevanju stano
vanjskih posojil in stanovanj. Pri od-

„CENEJŠI" TRAKTORJI
Kmetje, lastniki traktoijev in nji

hovih prikolic, ki uporabljajo ta vo
zila samo za kmetijske namene, bo
do odslej oproščeni plačevanja pri
stojbin za ta vozila za uporabo jav
nih cest. Potrebna potrdila, ki jih 
bodo morali predložiti pri registra
ciji, bodo dobili na občini. Razen 
tega, da ne bodo plačevali pristojbin 
za uporabo javnih cest, bodo imeli 
tudi poseben popust pri obveznem 
zavarovanju traktoijev. Seveda bodo 
morali kmetje svoje traktorje vseeno 
registrirati in si priskrbeti tehnični 
pregled vozil. Tako so sklenili na 
zadnji seji odborniki občinske skup
ščine.

ločanju, kdo bo dobil stanovanje, 
naj odloča potreba po stanovanju. 
Seveda bodo mladi delavci uspeli pri 
spreminjanju kriterijev v pravilnikih 
le, če bodo sami sodelovali pri izde
lavi teh pravilnikov.

Na konferenci so še poudarili, da 
bodo morale delovne organizacije 
nameniti za izobraževanje mladih 
delavcev več kot doslej. Med delega
ti, ki so bili izvoljeni na volitvah, je 
mnogo več mladih, kot jih je bilo 
prej v vrstah odbornikov. Vsem tem 
pa je treba dati potrebno znanje, da 
bodo lahko svoje dolžnosti dobro 
opravljali.

B. PODOBNIK

Ali čakajo na kazen?
Okrog dvesto občanov, ki bi morali vložiti dav
čno napoved, tega še ni storilo - Zdravnik največ

Kaj misli okrog dvesto črno
maljskih občanov, ki doslej še 
niso prijavili davčnim uslužben
cem svojih lanskih skupnih do
hodkov, ni znano. Znano pa je, 
da je rok za oddajo davčnih na
povedi pretekel že sredi marca 
in da bodo plačali zamudniki, 
^e jim bo davek odmerjen, pet 
odstotkov več kot drugi. Če pa 
davčne napovedi ne bodo vloži
li niti po prejemu osebnih pozi
vov, ki jim jih bo poslala davč
na uprava, bodo plačali deset 
odstotkov več, pa še pred 
sodnika za prekrške bodo mora-

Do sredine preteklega tedna je 
rijavilo lanske 

okrog 700 davčr
Prijavilo lanske dohodke skupno 

itm  zavezancev. Ta

nili, ki so lani zaslužni toliko, da 
morajo izpolniti davčno prijavo. Ker 
pa je lam prijavilo svoje predlanske 
skupne dohodke okrog 800 obča
nov, so letos davčni uslužbenci „su- 
mili“ , daje 700 davčnih prijav,koli
kor so jih dobili do roka in še malo 
po njem, le premalo. Njihovo sumni
čenje je bilo upravičeno, saj so iz 
seznamov, ki so jih na davčno upra
vo poslale OZD in TOZD, razbrali, 
da mnogo zaposlenih, predvsem v 
„Beltu“ in „Iskri", ki bi davčne na
povedi morali oddati, tega ni storilo.

Sicer pa so lani v občini največ 
zaslužili, vsaj po davčnih prijavah 
sodeč, zdravniki. Z mnogimi dežur
stvi in drugim nadurnim delom seve
da. Največji skupni dohodek je pri
javil zdravnik, ki je lani zaslužil 
86.940 dinarjev. Pa tudi upokojenci 
niso lenarili. Med njimi je največ de
narja zaslužil upokojenec, ki je bil 
kljub pokojnini še zaposlen, prijavil 
pa je 84.320 dinarjev dohodkov.

B. P.

ČRNOMALJSKI DROBIR
SNEMANJE -  Snemalci ljubljan

ske RTV so včeraj posneli štirideset- 
jninutno oddajo v črnomaljski glas
beni šoli. Oddaja bo na sporedu v 
okviru ciklusa oddaj o slovenskih 
glasbenih šolah. Kdaj pa bo na spo
redu, se še ne ve.

SOVRAŽNI RAK -  O zgodnjem 
odkrivanju raka ter o zdravljenju te 
hude in nevarne bolezni je pred dne
vi predaval prebivalcem Gribelj no
vomeški zdravnik dr. Lavo Morela. 
Številni poslušalci so z zanimanjem 
sledili njegovim besedam, ob koncu 
Pa so povedali, da si podobnih pre
davanj še želijo.

JURJEVANJE -  Prve priprave na 
tradicionalno, tokrat že 11. jurjeva- 
nje so se v Črnomlju že pričele. Jur- 
jevanje bo drugo soboto in nedeljo v 
juniju. Prirediteljem so jo malce „za- 
8odli“ NovomeScani, ki za prav tisto

nedeljo pripravljajo Zlet bratstva in 
enotnosti, ki bi utegnil marsikoga, 
ki bi si sicer ogledal belokranjske 
običaje ob jurjevanju, odvrniti od 
obiska. Najbrž bi lahko z medseboj
nim dogovorom to nerodnost odpra
vili.

PRED POČITNICAMI -  naj bi 
pričela delati skupnost otroškega 
varstva. Iniciativni odbor za ustano
vitev te skupnosti je namreč že pri
pravil vse potrebno.

OB RAZGLED -  Črnomaljci, ki 
obiskujejo novo restavracijo KZ nad 
pokrito tržnico, kritizirajo projek
tanta, ki jo je načrtoval. Na platoju 
so iz strahu, da ne bi kdo padel dol, 
zgradili tako visoko in široko ograjo, 
da bodo obiskovalci prikrajšani za 
lep razgled na Lahinjo, ki teče spo
daj v globoki soteski.

Volitve so bile res praznik

£adnji pomenek ob kavici se je črnomaljskim odbornikom po preteku petletnega mandata kar prilegel. 
V odbomiških klopeh jih  bodo sedaj zamenjali delegati. (Foto: B. Podobnik)

Mladi borci za stabilizacijo

Koračnice so v nedeljo, na dan volitev, prebudile Metličane - Volišča so 
bila slovesno okrašena - Volilci so prihajali v skupinah

Koračnice, ki so jih iz svojih instrumentov izvabljali metliški 
godbeniki na pihala, so prebudile Metličane v nedeljo, na dan voli
tev. Dan se je pričel slovesno in prav tako se je tudi končal, kajti 
zadnje volitve niso bile kar tako: prvič in prvi v svetu smo volili 
svoje delegate, ki ne bodo v skupščinah glasovali le po svoji vesti in 
presoji, pač pa se bodo v vseh voljenih telesih obnašali tako, kot 
jim bomo naročili.

in zbor krajevnih skupnosti 94,23 
odst. vseh vpisanih volilcev, kar 98,6 
odst. kmetov pa je volilo svoje dele
gate v občinski zbor združenega de
la.

Ze zgodaj zjutraj so se občani 
napotili na s cvetjem in zastavami 
okrašena volišča. Kot da bi hotelo 
tudi vreme počastiti ta slovesni dan, 
tako je grelo sonce že prebujajočo 
se pomladno naravo. In Belokranjci 
so med vojno dovolj žrtvovali za 
svobodo, ki jo sedaj uživamo, do
volj, da znajo ceniti pridobitve naše 
revolucije in da pomembnost volitev 
kot zgodovinsko stopnjo v na
daljnjem razvoju naše družbe.

Na volitvah so se še posebno iz
kazali občani iz Trnovca, Zemlja, 
Boršta, Gornje Lokvice in Gra
brovca, saj so volili vsi volilni upravi
čenci. Skupinsko so prihajali na vo
lišča in okrog devetih zjutraj so vo
lišča v teh krajih že zaprli, volilne 
skrinjice pa zapečatili. Vsi so nam
reč izpolnili svoje dolžnosti in 
uveljavili svoje pravice. Eno od te
meljnih pravic -  voliti in biti izvo
ljen.

Tudi na drugih voliščih je bila 
udeležba zelo dobra. V Krivogla- 
vicah je volilo 98,31 odst. vseh vpi
sanih volilcev, več kot 97 odstotkov 
volilcev pa je glasovalo na Radoviči 
in v Bojanji vasi. Na drugih voliščih 
pa so glasovali v naslednjih odstot
kih: Božakovo -  96,89, Drašiči -  
96,52, Gradac -  93,38, Sela -  
92,12, Metlika -  94,41, Vinska klet 
-  86,15, pri Mežnariču -  83,33, 
Obrtni dom -  93,16, Novoteks -  
96,11, Križna vas -  94,44, Podze
melj -  93,65, Krasinec -  95,48, 
Otok -  88,88, Primostek -  96,82, 
Krašnji vrh -  93,61, Rosalnice -  
92,32, Suhor -  92,45, Dragomlja 
vas 94,66, Bereča vas -  94,23, Buši- 
nja vas -  96,06, Hrast -  94,51 in 
Slamna vas 93,85 odst. vpisanih vo- 

^  lilcev.

V občini je glasovalo za delegate 
v občinski družbenopolitični zbor

Konec samote
Stara resnica je, da so delavci, za

posleni pri zasebnikih, mnokokrat 
izkoriščani, odvisni od njihove 
dobre ali slabe volje. Tako stanje je 
neorganiziranost teh delavcev še 
utrjevala. Tudi v metliški občini ni 
nič drugače. Sedaj pa naj bi se spre
menilo na boljše, saj je pričel sindi
kat delavcev, zaposlenih pri zasebni
kih, že delovati. O tem smo se pogo
varjali s predsednikom tega sindi
kata Slavkom Pezdircem.

-  Koliko delavcev iz občine je 
zaposlenih pri zasebnikih?

„Okrog šestdeset nas je. In doslej 
sploh nismo bili organizirani. Ima
mo pa vrsto problemov, kijih bomo 
sedaj, ko smo se organizirali v svoj 
sindikat, ki deluje v okviru občin
skega sindikalnega sveta, lahko uspe
šno reševali.“

-  In kdaj je vaš sindikat „zaži- 
vel“?

„Pred dnevi smo imeli sejo in na 
njej izvolili predsedstvo ter si zasta
vili delovni program. Predsedstvo 
smo sestavili tako, da so njegovi čla
ni zaposleni po vsej občini, da bodo 
imeli več stikov z delavci, zaposle-

Volitve so torej končane. Dobro 
so bile pripravljene in tudi izvedene. 
Sedaj pa nas vseeno ne čaka poči
tek: delegatsko načelo, po katerem 
smo volili, moramo izvesti še v 
praksi. Šele ta naj bi pokazala, do 
kam smo prišli v razvoju naše 
družbe- B. PODOBNIK

Otroci na varnem
Metliške mamice in očki nimajo 

skrbi, kam bodo „spravili" svoje na
dobudneže takrat, ko so v službi. V 
vrtcu in jaslih je prostora dovolj. 
Lahko trdimo, da je malo mest v 
Sloveniji, če je sploh še katero, ki 
ima varstvo otrok popolnoma ureje
no.

Sedaj je v metliškem vrtcu 81 
otrok, v oddelku, kjer so najmlajši -  
v jaslih -  pa 37. Ce bi bilo potreb
noj bi lahko v jasli sprejeli še kakih 
12 malčkov, ki bi sestavljali nov 
oddelek. Pa tudi v oddelkih, kjer so 
„čebelice41 in malce starejši predšol
ski otroci, bi se še našel prostor za 
kakega nadobudneža, še posebno, 
ker odslej ne veljajo več tako stroga 
merila, koliko otrok je lahko v enem 
oddelku varstva. Je pa že bolj prav, 
da je v posameznem oddelku malo 
več otrok, kot pa da bi ostajali otro
ci doma brez varstva.

Tudi kadrov v metliškem vzgoino- 
varstvenem zavodu ne manjka. Štiri 

, vzgojiteljice in tri medicinske sestre 
ter še nekaj varušk je popolnoma 
dovolj, da vzgajajo in skrbijo za 
metliški naraščaj.

POMOČ NADARJENIM

Da bi sčasoma vsaj omilili kadrov
ski primanjkljaj, so si delovne naloge 
s tega področja zadali tudi metliški 
komunisti. Tisti v šolah imajo nalo
go spremljati in spodbujati nadarje
ne uience, ki jim je treba kasneje 
nuditi vso potrebno pomoč pri nji
hovem nadaljnjem šolanju. Komuni
sti v delovnih organizacijah pa si 
bodo morali še naprej prizadevati na 
področju izobraževanja na 
delovnem mestu. Vsem, ki so zapo
sleni, pa bi se želeli še učiti, je treba 
to omogočiti. To so zapisali v akcij
ski program za naslednje obdobje.

nuni pri zasebnikih. Precejšnje teža
ve nam bo najbrž povzročalo sesta
janje: naši člani so namreč razkrop
ljeni po vsej občini in težko se bo
mo dobili vsi skupaj.“

-  In vaše najvažnejše naloge?
„Delavci, zaposleni pri zasebni

kih, doslej nismo imeli možnosti, da 
bi dobili stanovanjsko posojilo, 
čeprav se denar za te namene zbira 
tudi od naših plač. Skušali bomo to 
popraviti. Posojila naj bi dobili pri 
občinskem solidarnostnem stano
vanjskem skladu. Zavzemali se bo
mo za strokovno usposabljanje čla
nov našega sindikata in za vključitev 
v delavske športne igre. Doslej smo * 
se, neoiganizirani kot smo bili, slabo 
počutili. Mislim, da bi bilo prav, da 
bi se v naš sindikat vključili vsi, ki 
delajo pri zasebnikih. To je njihova, 
delavska organizacija, ki jim bo po
magala.

MARLJIVI GASILCI
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Kočevju spet odprH 
prodajalno čevlitv’ 

lova ie trajala dva 
jo je izvedlo Stan o-

Ukana za dan OF
V Kočevju povabili tudi pisatelja T. Svetino

Tudi letos nameravajo v Ko
čevju zelo svečano proslaviti 
27. april, dan Osvobodilne fron
te. Po sedanjem predlogu naj bi 
bila 26. aprila ob 17. uri v Še- 
škovem domu svečana seja ob-

VESELA ŠOLA

V soboto, 13. aprila, bo v novi 
osnovni šoli Kočevje občinsko tek
movanje „Vesela šola“ . Tekmovali 
bodo za prvaka šole in občinskega 
prvaka.

O ODNOSIH Z ITALIJO

2. aprila je bilo za kočevske rezer
vne vojaške starešine predavanje o 
odnosih z Italijo in nalogah rezerv
nih starešin v tem obdobju. V raz
pravi so prisotni poudarili, da so pri
pravljeni braniti vsako ped naše 
zemlje. To svojo pripravljenost so 
izrazili tudi v protestnem pismu, ki 
so ga napisali zaradi zahtev Italije.

črnske konference SZDL, na 
kateri bodo tudi potrdili pre
dloge za podelitev letošnjih 
,priznanj OF“ , podelili ta pri
znanja in v sodelovanju z mla
dinsko organizacijo svečano 
sprejeli v SZDL mladince in 
mladinke, ki bodo letos dopol
nili 18 let.

Dogovorjeno je tudi že, da bi 
bila takoj po uradnem delu 
svečanosti še predstava dramati
ziranega dela Toneta Svetine 
„Ukana“ , ki jo bo zaigrala gle
dališka skupina iz Kranja. Ob
činska konferenca SZDL je že 
zaprosila pisatelja Toneta Sveti
no, naj bi se udeležil proslave v 
Kočevju in ob tej priložnosti 
spregovoril mladim, ki bodo 
sprejeti v SZDL. Zvečer ob 20. 
uri pa bo še predstava „Ukane“ 
za ostalo občinstvo.

J. P R IM C

Člani lovske družine Mala gora so v minulem lovskem letu opravili v lovišču 1.700 prostovoljnih 
delovnih ur. Ker so dobro gospodarili, jim je v blagajni ostalo 45.000 din dobička. (Foto: T. Ožbolt) 
45.000 din dobička. (Toto: T. Ožbolt)

Načrt odstrela izpolnjnen, v lovi- 
šču pa kljub temu preveč divjadi

Divjad dobro prezimila, ker je bila zima mila - Risi pokončali osem srn 
in dva jelena - Divjad popasla kočevsko pokopališče - Prvi poizkus električ

nega pastirja za divjad se je zelo dobro obnesel

Lovska družina Mala gora v kočevski občini je uspešno zaključi
la lovsko leto 1 9 73 /74 . Tako so ugotovili na nedavnem letnem  
občnem zboru. Razburkani duhovi in zapleteni odnosi iz prejšnjih 
let so se pomirili in zgladili. To seje  videlo tudi na občnem zboru, 
ki je lepo in uspešno potekal. Delo lovske družine -  predsedoval ji 
je narodni heroj in dolgoletni lovec Jože Boldan-Silni — je bilo 
kolektivno in v duhu samoupravljanja ter zato razgibano in 
uspešno.

Pri pripravi krme za divjad in 1.700 prostovoljnih delovnih ur. 
podobnih delih v lovišču so opravili Načrt odstrela divjadi je bil v celoti

Mladi delavci spet v šoli
Brez znanja ni samoupravljanja - Današnji čas 

zahteva razgledane ljudi - Lep uspeh

Trije pisci partizanskih knjig, Tone Svetina, Tone Ožbolt in Matevž 
Hace, se pogovaijajo o dobrih in senčnih straneh pisateljevanja, saj 
zanimiva resnica vedno nekoga zaboli. Posebno Tone Svetina (le
vo), ki ga je povabila občinska konferenca SZDL na proslavo dneva 
OF v Kočevje, rad pove svoje izkušnje, mišljenje in doživljaje tudi 
poslušalcem. (Foto: J. Primc)

Občinska konferenca ZMS 
Kočevje je v sodelovanju s ko
misijo za idejno-politično delo 
in kulturo ter delavsko univerzo 
organizirala mladinsko poli
tično šolo. Njen cilj je bil uspo
sobiti mlade za delo v mla
dinskih aktivih, družbenopo
litičnih organizacijah in v samo-

Mladim, ki so uspešno končali nedavno mladinsko politično šolo v Kočevju, so podelili spričevala na 
svečanosti v hotelu PUGLED. Po svečanosti je bil ples. (Foto: J. Primc)

upravnih organih.
Program je zajemal predavanja o 

osnovah marksistične teorije, gospo
darskih in družbenih odnosih v so
dobnem svetu, socialistični Jugosla
viji, družbenopolitičnih organiza
cijah ter oblikah in metodah dela. 
Razen tega je bil na programu ogled 
muzeja, ene predstave v domu Jože
ta Seška, obisk podjetja in izlet.

Šolo je obiskovalo 36 slušateljev, 
od tega 11 žensk, starih od 13 do 
nad 24 let. 80 odstotkov jih je bilo 
iz neposredne proizvodnje, 20 pa iz 
šol. Sola je trajala 3 mesece in jo je 
uspešno dokončalo 28 slušateljev ali 
78 odstotkov.

Udeleženci šole so ocenili preda
vanja kot dobra, menili pa so, naj bi 
take šole v bodoče posvečale večjo 
skrb sodobnim temam, manj pa zgo
dovinskim. Mlade so najbolj zanima
le teme o delu, vlogi in nalogah mla
dine v delovnih organizacijah'in so
dobni družbi, pa tudi teme o ustav
nih spremembah, gospodarstvu in 
razvoju političnega sistema v Jugo
slaviji.

Slušatelji so tudi menili, da so se 
nekateri predavatelji preveč spuščali 
v podrobnosti, namesto da bi posre
dovali predvsem najpomembnejša 
dejstva. Opozorili so, da nekatera 
predavanja niso bila podana dovolj 
pedagoško, zato se je zmanjšala 
zainteresiranost poslušalcev. Predla
gali so še, naj bi na mladinski poli
tični šoli sodelovalo več predava
teljev.

izpolnjen, v blagajni pa je ostalo
45.000 din čistega dobička.

Najboljše člane LD, ki imajo za
uspeh največ zaslug, so pohvalili, 
zlasti tajnika Franca Novaka, gospo
darja Franca Dimca in Kazimirja 
Furliča. Alojz Žnidaršič in Jože 
Cenčič pa sta bila odlikovana z 
redom za lovske zasluge.

Ugotovili so, da je divjad dobro 
prezimila, saj je krepka in zdrava. 
Poginov je bilo malo, le osem srn in 
dva jelena so zadavili risi.

Glede na boniteto in gospodarsko 
zmogljivost ima lovišče prevelik sta
lež divjadi. Zato menijo, da mora 
biti v prihodnje zlasti odstrel jelenov 
večji, da bi se zboljšala trofejna 
kakovost ter zmanjšale škode v 
gozdu in na polju. Sicer pa so letos 
precej zmanjšali škodo s pomočjo 
električnega pastirja, ki so ga name
stili za Klinjo vasjo. Poizkus se je 
obnesel.

Toda na mestnem pokopališču 
Kočevje je bila čez zimo prava „re
vija" divjadi, ki je popasla in uničila 
skoraj vse cvetje. Škodo cenijo nad
60.000 din (6 milijonov^tarih dinar
jev).

T. OŽBOLT

Pomoč ali ne?
Na zadnji seji občinskega 

komiteja Z K  Kočevje je  bilo 
m ed drugim poudarjeno, da 
delovni ljudje in občani pri
čakujejo določene akcije 
oziroma ukrepa novega ko
miteja ter da v nekaterih de
lovnih organizacijh pričaku
jejo pom oč komiteja.

Spet nekateri pa so me
nili, da so v glavnem osnov
ne organizacije Z K  dolžne 
reševati, problem e oziroma 
težave v svojih TOZD, OZD 
itd.

Vendar bo gotovo treba 
poiskati srednjo pot, ki bo 
učinkovitejša. Nedvom no ni 
zaželeno vmešavanje občin 
ske organizacije Z K  v vse za
deve OO ZK. Vendar je  ne
katerim OO le potrebna po 
m oč občinske organizacije 
ZK, posebno še, če komu
nisti prosijo zanjo, oziroma 
če občinska organizacija sa
ma uvidi, da OO Z K  ne 
more sama rešiti težav. M ed 
razpravo pred sprejemom  
obeh ustav in pred kongre
som so namreč mnogi, ozi
roma skoraj vsi komunisti- 
neposredni proizvajalci, po 
udarjali, da jim  bo pri uve
ljavljanju njihovih ustavnih 
pravic potrebna učinkovita 
pom oč predvsem občinskih  
vodstev Z K  in sindikata, ker 
so sami še premalo razgleda
ni in usposobljeni, da bi si 
znali pom agati

H krati je  seveda tudi res, 
da se neposredni proizvajalci 
in kom unisti najbolje vzgaja
jo  ob praktičnem  reševanju 
zadev oziroma, težav. To je  
zanje najboljša šola. Lahko 
se zgodi, da pom oči od  zu
naj ne bo, lahko pa bo tudi 
taka, da ne bo primerna.

J. PRIMC

TIS zahteva manj gostiln
Tudi delavci kritizirali občino zaradi odpiranja 

novih gostiln - Nič alkohola pred 8. uro?

Pred kratkim je zasedala skupšči
na temeljne izobraževalne skupnosti 
(TIS) Kočevje. Poročali so o delu 
samoupravnih organov TIS, obrav
navali predlog republiških meril za 
enotno financiranje vzgoje in izobra
ževanja letos, sprejeli zaključni ra
čun sklada TIS in sklada za otroško 
varstvo pri TIS. Med drugim so 
obravnavali tudi družbeni dogovor o 
osnovah programiranja nalog in o 
oblikovanju sredstev za skupno in 
splošno porabo v občini za letos.

V razpravi o lanskem delu samo
upravnih organov TIS so člani skup
ščine opozarjali predvsem na tiste 
težave, na katere so naleteli pri delu, 
ki so posledica alkoholizma. Odloč
no so nasprotovali odpiranju novih 
gostiln. Poudarili so, da je alkoholi
zem ljudsko in družbeno zlo. Iz raz

govora s tajnico TIS Kočevje Danico 
Kaplan smo zvedeli, da so tudi na 
sestankih v delovnih organizacijah, 
na katerih so bili obravnavani pro
grami samoupravnih interesnih 
skupnosti, delavci kritizirali početje 
občinske skupščine Kočevje, ker iz
daja dovoljenja za odpiranje novih

f;ostiln. Na teh sestankih so zahteva- 
i tudi, naj bi občinska skupščina iz
dala odlok o prepovedi točenja 

alkoholnih pijač pred osmo uro.

Bodi vesel, če te ni doletelo
Kažemo premalo razumevanja za reševanje zadev duševno prizadetih

Na nedavnem občnem zboru Društva za pomoč duševno nerazvi
tim osebam, ki dela za območje občin Kočevje in Ribnica, so 
izvolili za novega predsednika društva Vinka Mateta iz Ribnice, za 
tajnico pa Francko Turk iz Kočevja. Pred kratkim smo ju zaprosili 
za razgovor o delu društva. Najprej je odgovarjala tajnica Francka 
Turk.

vanju. Laže prizadete usmerjamo v 
posebne osnovne šole, srednje na de
lovno usposabljanje v zavode, težje 
pa v zavode. Velik .uspeh smo do
segli pri usposabljanju laže priza
detih. Prvi v Sloveniji smo v sodelo
vanju s Centrom poklicnih šol začeli

f
oklicno usposabljati mladostnike, 
i so dokončali POŠ. Doslej smo jih 
usposobili in zaposlili okoli 40. Z 

njihovo zaposlitvijo ni težav. Težje 
je zaposliti tiste, ki niso poklicno 
usposobljeni. Sicer pa je usposablja
nje laže prizadetih sistemsko ureje
no in ni potrebna posebna pomoč 
društva.

DL: — Koliko članov ima 
društvo in kdo ga financira?

ODG: -  Društvo ima 99 članov, 
razen tega pa so člani še TOZD 
INKOP, KOVINAR, ITAS-RUDNIK 
iz kočevske občine in še občinska 
skupščina Kočevje in Ribnica ter 
posebni osnovni šoli Kočevje in 
Ribnica. Občina Kočevje prispeva 
za financiranje društva 700 din na 
leto, občina Ribnica pa ni doslej še 
nič.

Prvi v Sloveniji začeli

DL: — Katera je glavna nalo
ga društva?

ODG: -  Kot pove že naslov dru
štva, je njegova glavna naloga poma
gati duševno nezadostno razvitim 
osebam v različnih obdobjih živ
ljenja. To pomeni, da pomaga pri 
odkrivanju teh oseb in seveda pri 

i njihovem usposabljanju in zaposlo-

DL: — Koliko učencev je že 
dokončalo posebno osnovno 
šolo (POŠ) in koliko jih tre
nutno obiskuje šolo?

ODG: -  Kočevsko POS je dokon
čalo 112 šolarjev. V POS Kočevje je 
letos 94 otrol(, v POS Ribnica pa 
34.

DL: — Kako pa je pos- 
krf’’\m o za usposabljanje sred- 
r prizadetih?

ODG: -  Doslej zelo slabo, upam 
pa, da bo zdaj, ko je sprejeta nova 
ustava, bolje. Slovenska ustava nam
reč v 201. členu pravi, d a je  uspo
sabljanje in strokovno usposabljanje 
vseh prizadetih otrok brezplačno. 
Doslej so morali oziroma še morajo 
usposabljanje teh otrok plačevati 
starši. To je zelo drago, saj velja 
starše usposabljanje enega prizade
tega otroka kar okoli 2.000 din. Sc 
posebno hudo pa je, ker sta oba slo
venska zavoda, Crna in Dornava, 
polna, hkrati pa čaka na sprejem še 
okoli 200 prizadetih otrok. Nujno je 
potreben najmanj še en tak dom kje 
v okolici Ljubljane, da bi bil bolj do
stopen varovancem z območja Do
lenjske, Notranjske in Primorske. 
Trenutno imamo v obeh teh zavodih 
6 otrok z našega območja, še 8 pa bi 
jih moralo na usposabljanje v zavod. 
Ker sta zavoda prepolna, so ostali 
doma. Te otroke bi morali vključiti 
v delavnice pod posebnimi pogoji, 
ker so že prestari za šolo. V Slove
niji je le ena taka delavnica, in sicer 
v Ljubljani. Tudi ta je prezasedena,

razen tega nima internata in je torej 
dostopna predvsem Ljubljančanom.

Bfc»bi znotraj naših dveh 
občin lahko reševali usposablja
nje prizadetih?

ODG: -  Ne, ker je prizadetih pre
malo, oziroma ne bi bil stalen do
tok. Razmišljali smo že, da bi pri 
POŠ Kočevje organizirali oddelek za 
delovno usposabljanje srednje priza
detih. Ovira pa je bila, ker bi morali 
za gojence urediti domsko oskrbo, a 
ni ne potrebnega prostora ne kadra, 
sc pravi vzgojitelja za dom in uči
telja v zavodu. Zato smo uresničitev 
te zamisli za leto dni odložili. Zave
damo pa sc, da bi bila to le zasilna 
rešitev, dokler ne bi dobili v Slove
niji še enega zavoda.

DL: -  Kdo bi financiral ta
oddelek?

ODG: -  Po mojem mnenju bi ga 
morala prevzeti TIS. Vendar sc s 
TIS o tem še nismo dogovarjali. Za
kon namreč pravi, da mora občin
ska skupščina zagotoviti, da se šolo
obvezni otroci z njenega območja 
napote v ustrezni zavod na usposab
ljanje. *

DL: -  V našem časopisu je 
bila pred kratkim objavljena re- 

ortaža o nezadostno razvitih. 
Je ste jo prebrali, kaj menite o 
njej kot strokovnjak s tega pod
ročja dela?

ODG: -  Dobra je bila. Ne bi se 
pa strinjala z ugotovitvijo, da ti 
otroci ne bodo nikoli odrasli. Ugo
tovitev v reportaži velja za srednje

prizadete, gotovo pa ne velja za tako 
imenovane mejne primere. Takih pa 
je na naši POŠ na primer kar polo
vica. Naj povem, da odhajajo iz naše 
POŠ učenci tudi na redne poklicne 
šole v Ljubljano in jih izdelujejo. 
Prepričana sem, da bi morali ti 
„mejni primeri** obiskovati celo 
redno šolo in ne POŠ. Učni program 
zanje naj bi prilagodili tako, da bi ga 
laže zmogli, sc pravi, da se ne bi uči
li vsega tistega, česar v poklicu in 
življenju ne lx)do nikoli potrebovali. 
Seveda pa bi se morali vzgoji takih 
otrok bolj posvetiti starši in tudi 
učitelji v šoli.

Francka Turk, tajnica Društva 
za pomoč duSevno nezadostno 
razvitim in ravnateljica POŠ Ko
čevje: >»Dogaja se, da rejniške 
družine celo i/siljujejo starše, ki 
imajo pri njih prizadetega otro
ka, dokler se šola ali uspo
sablja/* (nadaljevanje prUiodnjič)

Te dni so v 
prenovljeno 
PEKO. Obr 
meseca
vanjsko  ._.j_
la pa je 220.000 din. (Foto: J. 
Primc)

KEGLJAČI TEKMUJEJO

V ponedeljek, 1. aprila, seje za
čelo v Kočevju klubsko prvenstvo v 
kegljanju za moške in ženske. Vsak 
tekmovalec bo imel štiri nastope. 
Najboljši trije tekmovalci bodo na
grajeni. O rezultatih bomo poročali 
po končanem tekmovanju, ki bo 
trajalo približno štiri tedne.

V. I.

ZA VARNEJŠI PROMET

V sredo, 3. aprila, je bila v Kočev
ju seja čianov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Pogovo
rili so se o pripravah za pionirska 
tekmovanja, o ureditvi prometne 
signalizacije in znakov po mestu. 
Obravnavali pa so tudi številne proš
nje in pritožbe občanov s področja 
prometa in prometne varnosti.



rke 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

Nagrade

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!

V  

EVROPI
SCHIEDEL—YU—KAMIN
PROIZVAJA, PRODAJA, MONTIRA, UVAŽA in IZVAŽA 
GRADBENO PODJETEJ „GRADNJA", ŽALEC, v koopera
ciji s
CINKARNO Celje, telefon 71-783, 72-227.

Prodajna mesta:

#  KZ KR KA NOVO MESTO

0  MERCATOR-TRGOPROMET KOČEVJE

#  TRGOVSKO PODJETJE SEVNICA

#  PRESKRBA KRŠKO ^
1

#  TRGOVSKO PODJETJE RADEČE 

0  GG BREŽICE

0  JELKA RIBNICA

PROSTA DELOVNA MESTA!
Splošno gradbeno podjetje 
„PIONIR",
Novo mesto —
TOZD MEHANSKO KOVINSKI OBRAT, 

razglaša naslednja prosta delovna mesta:

1. VEČ AVTOMEHANIKOV,
2. VEČ KLUČAVNIČARJEV,
3. VEČ NK DELAVCEV.

Pogoji: Pod 1 in 2 končana poklicna šola avtomehanske oz. 
ključavničarske stroke.
Ponudbe z življenjepisom pošljite na naslov: SGP „PIONIR", 
Novo mesto, Kadrovski oddelek.

r a i c a i v i i r ^

NOVO MESTO

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 

OBIŠČITE GOSTILNO KRIM!

LICITACIJA!
TOBAČNA TOVARNA LJUBLJANA 
skladišče NOVO MESTO,
Zagrebška 9,

prodaja vozilo IMV FURGON v nevoznem stanju. Izklicna 
cena je 4 .260,00 din. Ogled in licitacija bo v petek, 19. 
aprila, ob 10. uri na navedenem naslovu.

PROSTA DELOVNA MESTA!
TOZD -  VAROVANJE PREMOŽENJA 
NOVO MESTO, Cesta herojev 8

OBJAVLJA 
prosta delovna mesta

VEČ VRATARJEV -  ČUVAJEV NA OBMOČJU NOVO 
MESTO.

POGOJ: dokončana osnovna šola.
Za delovno mesto je predpisano poskusno delo,« ki traja 90  
dni. Osebni dohodek po pravilniku o delitvi dohodka in OD. 
Rok prijave je 15 dni po dnevu objave.
Pismene prijave sprejema DS TOZD Novo mesto, Cesta 
herojev 8.

ZAPOSLITEV ZA DVE URI DNEVNO!

Iščemo žensko za dve uri dnevno, ki bi čistila prostore knjiž
nice. Zaposlitev je primerna za gospodinje in upokojenke. 
Prijavite se pismeno ali ustno v Ljudski knjižnici, Kočevje, 
Dom telesne kulture.

| ^ -  LICITACIJA!
AVTO-MOTO DRUŠTVO NOVO MESTO razpisuje JAV
NO LICITACIJO (ustno), ki bo 14. aprila 1974 ob 9. uri v 
Gasilskem domu, Cesta herojev 27, Novo mesto, za odpro
dajo petih OSEBNIH AVTOMOBILOV ZASTAVA 750, 
letnik 1972; vozila so vozna. Ogled vozil bo mogoč pred 
licitacijo. Vsi interesenti morajo pred licitacijo položiti 
10-odst. kavcijo. Družbeni in zasebni sektor sta si pri licita
ciji enakopravna.

DIMNIK SCHIEDEL
JE OKROGEL, KAR DAJE TELE PREDNOSTI:
— odličen vlek zaradi najmanjše prostornine sten
— varnost obratovanja zaradi najmanjše kurilne površine
— enostavnost pri čiščenju

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 

cev odporna proti kislini in vlagi,
— temperaturno obstojen, odporen proti pritiskom in pli- 

notesen, ker je sistem izredna konstrukcijska rešitev.

DIMNIK
ŠT.1

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.
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tedensK6ieda
Četrtek, 11. aprila -  Stanislav 
Petek, 12. aprila -  Lazar 
Sobota, 13. aprila -  Ida 
Nedelja, 14. aprila -  Valerij 
Ponedeljek, 15. aprila -  Helena 
Torek, 16. aprila -  Bernardka 
Sreda, 17. aprila -  Rudolf 
Četrtek, 18. aprila -  Konrad

BRESTANICA: 13. in 14. 4. 
ameriški barvni film „Slačenje41.

BREŽICE: 12. in 13. 4. ameriški 
barvni film „Lev med gangsterji". 
14. in 15. 4. danski barvni film „Me
tulji so svobodni**. 16. in 17. 4. ju
goslovanski barvni film „Pavel in 
jagnje**.

ČRNOMELJ: 12. 4. italijanski 
barvni film „V dobi Caristona**. 14. 
4. ameriški barvni film „Črni gu- 
sar“ . 17. 4. italijanski barvni film 
„Jaz sem Sartana**.

m m
SLUŽBO DOBI

SPREJMEM moškega za pomoč na 
jcmetiji. Morda ste socialno zava
rovani, upokojeni, lahko ste ■ v 
službi ali službo preskrbim, lahko 
si mlad fant, šole prost. Drugo po 
dogovoru. Jerman, Sneberška 42, 
Ljubljana-Polje.

TAKOJ SPREJMEM mizarskega po
močnika, priučenega mizarja ali 
fanta, ki bi imel veselje do dela v 
lesni stroki. Hrana in stanovanje 
preskrbljena. Vinko Kamin, Lju
bljana, Avsčeva 24 c.

POŠTENO DEKLE s kmetov zapo
slim v gospodinjstvu v Ljubljani. 
Nudim brezplačno hrano in sobo, 
socialno zavarovanje, dobro plačo 
in možnost nadaljnjega šolanja. 
Tudi sicer dobri pogoji. Pišite na 
naslov: Turk, Trg O F 14,61000 
Ljubljana.

SPREJMEM soboslikarja. Samsko 
stanovanje zagotovljeno. Martin 
Cvelbar, Cesta herojev 19, Novo 
mesto.

SPREJMEM v službo s 15. maj^m 
1974 brivsko-frizersko pomočni
co, po možnosti vsaj z enoletno 
prakso. Vse drugo po dogo.voru. 
Dragica Zupanc, frizerski salon, 
68290 Sevnica, Glavni trg 17.

TAKOJ SPREJMEM delavca, vaje
nega ličarskih del. Naslov v upravi 
lista (932/74).

STANOVANJA

MIRNO DEKLE išče sobo, po mož
nosti v centru Novega mesta. Na
slov v upravi lista (893/74).

STANOVANJE iščem v Sevnici ali 
okolici. Ponudbe pošljite na 
Radio Sevnica.

ODDAM SOBO in nišo s posebnim 
vhodom. Plačilo za dve leti 
vnaprej. Naslov v upravi lista 
(878/74).

Motorna vozila

PRODAM avto škoda 1000 MB, re
gistriran do novembra. Martin 
Kozinc, Žurkov dol 49, 68290 
Sevnica

UGODNO PRODAM avto Zastava 
750, letnik 1970. Vprašati po te
lefonu 22-130 od 15. aprila dalje 
vsak delavnik od 7. do 14. ure ali 
popoldne na naslov: Bernik, Pod 
Trško goro 17, Novo mesto.

PRODAM avto Zastava 750. Adami
čeva 49, Novo mesto.

UGODNO PRODAM fiat 750, let
nik 1965. Kirn, Šmihel 63, Novo 
mesto.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1964, generalno popravljen. Dam 
tudi za ček. Naslov v upravi lista 
(894/74).

UGODNO PRODAM dobro ohranje
no Škodo 1000 MB, registrirano 
do decembra. Davorin Novak, bri- 
vec-frizer, Rimska cesta 2, Treb
nje.

UGODNO PRODAM tovorni avto 
MAN 635 kiper, leto izdelave 
1974, registriran, 6-tonski. Ogled 
možen vsak dan proti večeru. Ivo 
Durjava, Škocjan 29 pri Novem 
mestu.

PRODAM registriran motor NSU v 
voznem stanju. Martin Andrejčič, 
Gotna vas 39a, Novo mesto.

PRODAM osebni avto Zastava 750, 
letnik 1965, v voznem stanju, in 
AM1 6 v nevoznem stanju (tudi 
po delih). Potovrh 2, Novo me
sto.

UGODNO PRODAM fiat 750, let
nik oktober 1972. Ferdo Gre
benc, Roje 1, Šentjernej.

PRODAM VW 1200, letnik 64-65. 
Vprašajte dopoldne pri Radio ser
visu, Novo mesto.

KOSTANJEVICA: 13. 4. danski 
barvni film „Rektor v postelji**. 14. 
4. ameriški barvni film „Divja de-

KRSKO: 13. in 14. 4. angleški 
barvni film „Plačanec Indio Black**. 
17. 4. ameriški barvni film „Drevo 
spoznanja**.

METLIKA: Od 12. do 14. 4. 
ameriški barvni film „Črna kara- 
vana“ . Od 12. do 14. 4. ruski barvni 
film „Deklica na žogi“ . 17. in 18. 4. 
francoski barvni film „Malo, mnogo, 
strastno**. •

MIRNA: 13. in 14. 4. „Pipi čez 7 
morij “ .

NOVO MESTO: Od 12. do 15. 4. 
ameriški barvni film „Pasje življe- 
nje“’ Od 16. do 18. 4. italijanski 
barvni film „Kaliber 9“ .

RIBNICA: 13. in 14. 4. ameriški 
barvni film „Patton -  general iz- 
jekla**.

ŠENTJERNEJ: 13. in 14. 4. 
„Barčica po morju plava**.

TREBNJE: 13. in 14. 4. ameriški 
barvni vojni film „Orli nad Londo- 
nom“’

O g
PRODAM ŠKODO, letnik 1967, po 

ugodni ceni. Marjan Medved, 
Volčkova vas, n.h. Šentjernej.

P R O D A M

PRODAM priključek-koso Gaspardo 
za Goldini ali za druge manjše 
traktorje. Potokar, Stari trg 25, 
Trebnje.

UGODNO PRODAM kalup za izde
lavo betonskih cevi (profil 10, 15, 
20, 30, 35, 40 in 50) v odličnem 
stanju. Vprašajte pri Antonu Ce
pinu, Brežice, Bukošek 1.

PRODAM gostilno na Gorenjskem, 
opremljeno, z obratovanjem, del
no na obroke. Ivan Jelenko, 
Češnjica 14, Železniki.

PRODAM dve leti staro psico-volč- 
jaka črne rjave barve. Janez Veli
konja, Krka 22, Novo mesto.

PRODAM hišo v Dol. Toplicah št. 
16 a.

PRODAM visok športni voziček, 
primeren tudi za dojenčka. Ko
vačič, Nad mlini 45, Novo mesto.

PRODAM skoraj novo kabino za 
traktor Zetor po ugodni ceni. 
Alojz Muhar, Orešje 6, Šmarješke 
Toplice.

POCENI PRODAM dobro ohranje
no kuhinjsko omarico, dve sten
ski omarici in delovno mizo ter 
električni štedilnik. Naslov v 
upravi lista.

PRODAM montažno garažo ( 5 x 4  
m) za 1.000 din in hladilnik 
EMO. Naslov v upravi lista 
(877/74).

PRODAM 7 kvadr. metrov japon
skih mozaik ploščic. Naslov v 
upravi lista.

PRODAM rezervne dele za VW 
1500. Ivan Pavlič, Crmošnjice 
n.h. Stopiče.

PRODAM rezervne dele za fiat 600 
in Zastavo 750. Hočevar, Krista
nova 24, Novo mesto.

PRODAM stekleno vitrino (komo
do) in stojalo za TV. Hočevar, 
Kristanova 24, Novo mesto.

OTROŠKI športni voziček ugodno 
prodam. Ogled vsak dan od druge 
ure dalje. Mira Kordič, Nad mlini 
24, Novo mesto.

PRODAM suho in kvalitetno seno. 
Kapušin, Krasinc 45, Gradac v 
Beli krajini.

PRODAM kmečko hišo. Dermastja, 
Voklo 75, Šenčur pri Kranju.

UGODNO PRODAM zidanico in 
nekaj vinograda na Trški gori. In
formacije v gostilni Pugelj.

K U P I M

KUPIM enodružinsko hišo v Novem 
mestu ali v posredni bližini, lahko 
tudi nedograjena. Ponudbe pod 
šifro „GOTOVINA*4 

KUPIM dobro ohranjeno mizarsko 
mizo (ponk). Sporočite na na
slov: Frančiška Žibert, Zagrebška 
23, Novo mesto.

KUPIM dva kubika suhih hrastovih 
plohov. Kirn, Grad Otočec.

p o s e s t

ZDOMCI, POZOR! Izredno prilož
nost imate pri nakupu dveh hiš 
(enostanovanjske in dvostano
vanjske) z lepima vrtovoma po ze
lo ugodni ceni. Informacije dobi
te pri Petroviču v Trebnjem.

PRODAM med Smolenjo vasjo in 
Krko vinograd v velikosti približ
no 10 atov. Primerno za vikend. 
Dovoz z avtom in elektrika na 
parceli. Zelo siončna lega za lep 
počitek. Janez Velikonja, Krka 
22, Novo mesto.

PRODAM na lepem sončnem kraju 
22 arov vinograda z zidanico v

Lubancu, primemo za vikend, in 
kompletno ostrešje za hišo 12 x 
10 m. Dostop z vsakim avtom. 
Udovič, Cegelnica 22, Novo me
sto.

PARCELO (1000 m2) z zgrajeno ga
ražo in temelji 12 x 10, na lepem 
kraju v bližini Novega mesta, pro
dam za gotovino. Naslov v upravi 
lista (914/74).

PRODAM hišo s centralno kurjavo z 
nekaj zemljišča v okolici Straže. 
Plačilo možno v dveh obrokih. 
Naslov v upravi lista (903/74).

R A Z N O

DNE 31. MARCA 1974 sem imel v 
Ruhni vasi prometno nesrečo. Po 
nesreči mi je ušel pes (majhen, 
belo-črne barve z dolgo dlako), ki 
sliši na ime Hexc. Prosim poštene
ga najditelja, da ga proti nagradi 

- vrne do 15. aprila v hotel Metro
pol v Novem mestu na ime Her
bert Lothert, soba št. 16. Sem 
nemški državljan in sem na do
pustu.

DNE 8. APRILA 1974 sem izgubila 
žensko ročno uro Slava. Poštene
ga najditelja prosim, da mi jo pro
ti nagradi vrne na naslov: Anica 
Gričar, pri Bojancu, Ragovo 20, 
Novo mesto.

POROĆNI PRSTANI! -  Za lepa in 
moderna poročna prstana se Vam 
splača pot v Ljubljano k zlatarju 
v Gosposki 5 (poleg univerze). -  
Z izrezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

&
Ob prerani izgubi moža, sina, bra

ta, strica in svaka

FRANCA PINOZE
iz Sevnice, Drožanjska 21

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
ga spremili na zadnji poti, darovali 
cvetje in vence, kolektivu kurilnice, 
ŽTP Zidani most, železničarski god
bi, pevcem, Gostinskemu podjetju. 
Posebna zahvala sosedom: Koritni- 
kovim, Golobovim, Simončičevim, 
Teraževim, Strnadovim, tov. Hrova
tinu za poslovilni govor in župniku.

Žalujoči: žena Greta, mama, 
ata, sestra, brata in drugo so
rodstvo

Ob boleči izgubi ljubega moža, 
očeta, deda in pradeda

JOŽETA ŽNIDARŠIČA
iz Lokev pri Črnomlju

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znan
cem, ZBr upokojencem, tovarni Belt 
in Beti iz Črnomlja. Novolesu iz No
vega mesta. Gozdnemu gospodar
stvu iz Šentjerneja za podarjene ven
ce in cvetje, godbi na pihala iz Čr
nomlja, gasilcem za častno stražo, 
dr. Bertotovi, dr. Strmčevi za 
skrbno zdravljenje, župniku za 
opravljeni obred. Vsem, ki ste drage
ga pokojnika v tako velikem številu 
spremili na njegovo zadnjo pot na 
pokopališče v Petrovo vas, najlepša 
hvala.

Žalujoči: žena Anka, sinovi 
Janez, Ciril, Tonček, Jože, 
France, Andrej in Matevž ter 
hčerki Marija in Anica z druži
nami.

Ob nenadomestljivi izgubi našega 
dobrega moža, očeta, starega očeta 
in brata

JERNEJA KOZANA
iz Tribuč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem, ko
lektivoma IM V in Iskra Črnomelj, 
TSS Krško, ZB, SZ, gasilskemu dru
štvu in mladinskemu aktivu Tri
buče, pihalni godbi iz Črnomlja ter 
vsem tistim, ki ste pokojnika v tako 
velikem številu spremili na njegovi 
zadnji poti, mu darovali vence in 
cvetje. Zahvala tudi župniku za 
opravljeni obred.

Žalujoči: žena Marija z otro
ki, bratje, sestre in drugi soro
dniki

Ob smrti našega očeta, starega 
očeta, brata in strica

ALBINA BOBIČA
iz Vinjega vrha 10

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom in znancem za podarjene ven
ce in cvetje, Gasilskemu društvu Be
la cerkev in Šmihel za spremstvo in 
organizacijo pogreba, ZB Smarjeta, 
kolektivu P IT  Novo mepto ter žup
niku za opravljeni obred. Iskrena 
hvala tudi sosedom, ki ste nam po
magali ter vsem ki ste pokojnika v 
tako velikem številu spremili na nje
govi zadnji poti. '

Žalujoči: sin Albin z ženo in 
hčerkama, vnukinja Marjanca, 
bratje in sestri ter drugi sorod
nik*

Ob tragični smrti našega sina, brata, 
vnuka in nečaka

ZVONKA GALA
iz Lešnice 13

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem, 
osnovni šoli Otočec za spremstvo, 
govore in darovane vence, Labodu 
za denarno pomoč in udeležbo pri 
pogrebu. Zahvaljujemo se tudi 
zdravniškemu osebju kirurgije za vso 
požrtvovalnost in trud, vaščanom 
Lešnice in Jelš za podarjeni venec 
ter duhovniku za opravljeni obred.

Žalujoči: mama Marija, se
stra Irma, stara mama, tete in 
strici

Ob bridki in nenadomestljivi izgu
bi dragega moža in očka

JOŽETA ZORETA

se iskreno zahvaljujeva delovnemu 
kolektivu Zasavskih premogovnikov, 
godbi, njegovim sodelavcem 
gradbišča Podsused ter vsem prija
teljem in znancem, ki so ga sprem
ljali in njegov prerani.grob zasuli z 
venci in cvetjem in mu s tem izkaza
li košček topline, ki jo je vse življe
nje dajal drugim, izrazili sožalje ter 
nama ob težkih trenutkih pomagali 
in z nama globoko sočustvovali. 
Vsem še enkrat prisrčna hvala!

Globpko žalujoča žena Malči 
s sinom Stankom

Ob prerani izgubi dragega moža in 
očeta

IVANA HROVATA
z Uršnih sel

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem, vašča
nom in znancem, ki so nam izrekli 
sožalje, darovali vence in cvetje, 
nam izrekli tolažilne besede in tako 
številno pospremili pokojnika na za
dnji poti. Posebno se zahvaljujemo 
GD Uršna sela, upravi Dolenjke in 
skladišču Dolenjke ter župniku iz 
Dol Toplic za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Frančiška,
hči Bernarda, oče ter bratje in 
sestre z družinami in drugo so
rodstvo

Ob hudi nesreči moje sestre

TEREZIJE KMET
iz Podšumberka

se prisrčno zahvaljujem dr. Vjeko- 
slavu Horvatu, vsem domačinom, ki 
so ji na kakršenkoli način pomagali 
in naju tolažili v hudih dnevih trplje
nja. Vsem srčna hvala. Posebno sva 
se dolžni zahvaliti prof. dr. Otonu 
Bajcu za skrb in ljubeznivost, vsemu 
zdravstvenemu in strežnemu osebju 
te klinike, ki so ji nesebično, ljube
znivo in s tako prijaznimi odnosi do 
nje pomagali k ozdravitvi. Lovske
mu društvu iz Ljubljane za vso 
požrtvovalnost. Vsem vam, dobri 
ljudje, srčna hvala.

Hvaležni ANGELCA in TE
REZIJA KMET

Ob boleči in nenadomestlijvi iz
gubi dragega moža, očeta, starega 
očeta in brata

JANEZA STEPANA
iz Bušinje vasi,

ki nas je zapustil v 76. letu starosti, 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem, ki 
ste nam v težkem trenutku pomaga
li, nam ustno ali pismeno izrazili so
žalje, poklonili vence in cvetje ter 
pospremili pokojnika na njegovi 
zadnji poti. Posebno se zahvaljuje
mo zdravnikom ZD Metlika, ki so 
mu lajšali bolečine. Gasilskemu dru
štvu Suhor-Bušinja vas, Lovski dru
žini Loka, podjetju Kovinar Črno
melj, župniku za opravljeni cerkveni 
obred ter vsem sosedom in vašča
nom za nesebično pomoč. Vsem 
skupaj naša topla zahvala.

Žalujoči: žena, sinovi Ivan, 
Jože, Stanko z družinami in 
hčerka Ivanka z družino ter 
drugo sorodstvo

30. marca nas je nenadoma zapu
stila naša draga sestra in teta

MARIJA JAKLIČ
iz Šentruperta

Iskreno sc zahvaljujemo vsem sorod
nikom in znancem, ki so jo v tako 
velikem številu spremili na njeni 
zadnji poti, ji darovali cvetje in nam 
izrekli sožalje. Se enkrat vsem iskre
na hvala.

Žalujoči: sestra Ivanka, brat
je Lojze, Jože, Julij, Ivan in 
France z družinami ter drugo 
sorodstvo

Šentrupert, 4. aprila 1974

STROKO. KRATKI DOBAVNI RO
KI, CENE SOLIDNE. NAROČILA 
PREVZEMA BOGO RADI, ŽABJA 
VAS 15, NOVO MESTO, IGNAC 
PRIJATELJ, KVEDROVA 8, 
KRŠKO, IVAN JERINA, ME
TLIKA, in STANKO ČRTALIČ, 
DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI.

Dragi mami Rozaliji Picelj iz 
Novega mesta iskreno česti
tamo za njen rojstni dan in ji 
želimo še na mnoga zdrava 
in zadovoljna leta v krogu 
svojih domačih — Iva in Pe
ter.

DRAGI mami PAVLI VIDMAR iz 
Krškega, še mnogo srečnih let, 
predvsem pa zdravja, želi za 60. 
rojstni dan sin Dori z družino, s 
Švedskega. Vnučki ji pa pošiljajo 
brezštevilne poljubčke. Enako že
li tudi hčerka Anica z družino iz 
Škofljice pri Ljubljani.

FRANČIŠKI KUŽNIK iz Gor. Poni- 
kev pri Trebnjem, čestitajo za 
njeno sedemdesetletnico in ji želi
jo še mnoga leta in trdno zdravje, 
sinovi Jože, Nace, Stane in hčer
ke Cirila, Branka in Slavka z dru-

NUDIM VSE VRSTE ROLET, ŽA
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠIM VSA PO
PRAVILA, SPADAJOČA V TO

JREKUCt-^
SLAVKO ŽGALIN, Dednja vas 32, 

prepovedujem vsako uporabo po
ti mimo moje hiše in čez dvorišče 
v Dednji vasi št. 32 in to za vsak 
prevoz in peš hojo, ker poteka 
vzporedno mimo občinska pot. 
Kdor tega opozorila ne bo upo
števal, ga bom dal v postopek na 
sodišče.

ANTON GAČNIK, Sela pri Ratežu 
8, prepovedujem vožnjo po mo
jem travniku st. k.o. Češnjice pod 
Starim gradom. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njal.

FRANC ZAMIDA, Uršna sela 99, 
prepovedujem vožnjo, pašo ko
koši in delanje kakršnekoli škode 
po mojem posestvu. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

JOŽEFA SENICA, Dol. Straža 46, 
prepovedujem vožnjo in delanje 
kakršnekoli škode po moji parceli 
št. 1757. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

FRANC PATE, Dol. Gradišče 12, 
Šentjernej, opozarjam Alojza Ka
lina iz Dol. Gradišča 12 in njego
vo ženo, naj prenehata obrekovati 
mojo ženo Elizabeto. Če tega ne 
bosta upoštevala, ju bom sodno 
preganjal.

MARIJA STIH, Mokronog 70, pre
povedujem pašo kokoši po moji 
zemlji. Kdor. tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

ZAHVALA

Ob tragični izgubi našega ljubega sina in brata

JANEZA MLAKARJA
iz Hrastulj

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so z nami sočustvovali, nam 
izrekli sožalje, darovali vence in cvetje in ga v tako velikem številu 
spremili do njegovega preranega groba. Posebno se zahvaljujemo 
kolektivu podjetja Gorjanci, Novo mesto, njegovi godbi in 
pevcem, Avtoprevozu Brežice, gasilskemu društvu, kolektivu IMV 
Novo mesto, mladinskemu aktivu Škocjan ter trem govornikom 
za poslovilne besede. Duhovščini najlepša hvala za lepo opravljeni 
obred in poslovilne besede. Vsem še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: mamica, oče, brat Franci, sestri Slavica in 
Anica ter drugo sorodstvo

V Hrastuljah, 3. aprila 1974

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame in tete

PEPCE PROGAR
iz Dol. Kamene

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem, ki so pokojnico spremili na njeni zadnji poti, ji poklonili 
vence in cvetje, kolektivu SGP Pionir-splošne službe in sindikalni 
podružnici za poklonjene vence in cvetje ter za izkazano pozor
nost in sočustvovanje. Posebna zahvala družini Pleskovič za vso 
njeno nesebično pomoč, ko nam je v najtežjih trenutkih stala ob 
strani. Iskrena hvala tudi župniku za opravljeni obred. Vsem še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Alojz, hčerka Jožica, nečakinja Ljubica, 
nečak Jože z družino in drugo sorodstvo

Dol. Kamence, Novo mesto, Ljubljana, Maribor

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
meesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL 
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Vlado Silvester, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdohar in Ivan Živič

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačcr, Milan Markelj, Janez Pezelj, Branko Podobnik, 
Jože Primc, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan 
Zoran in Alfred Železnik. Fotoreporter Sandi Mikulan, oblikovalec 
priloge Peter Simič.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 3 din -  Letna na
ročnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59.50 din, plačljiva vna
prej -  Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolaijev 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. 6 od 1.1. 
1974 -  Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1 /72 
od 28. 3. 1974) 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 trg }  oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in> 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana



RADIO 
LJUBLJANA

TELEVIZIJSKI
SPORED

VSAK DAN: Poročila ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30, in ob 22.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8.00,

Č e t r t e k ,  11. a p r i l a :  8.10
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za višjo stopnjo: Mož, ki je ka
zal pot. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Tone 
Zafočnik: Vpliv okolja in sorte na 
izbiro podlage v vinogradih. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.10 
Popoldne za mladi svet. 16.00 
»Vrtiljak1117.10 Popoldanski simfo
nični koncert. 18.45 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 19.15 
Minute z ansamblom Jožeta Kampi- 
ča. 20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in l.apevov. 22.15 Popevke in 
Plesni ritmi.

PETEK, 12. APRILA: 8.10 Glas
beni spored. 9.35 Jugoslovanska na
rodna glasba. 10.15 Teden dni na 
radiu. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti: inž. Jernej 
Ude: Spravilo lesa iz gozda. 12.40 
Po domače. 13.30 Priporočajo 
vam.. .  14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Napotki 
za turiste. 16.00 „Vrtiljak44. 18.15 
».Signali44. 19.15 Minute s štirimi ko
vači. 20.00 Top-pops 15. 21.15 Od
daja o morju in pomorščakih. 22.15 
Besede in zvoki iz logov domačih.

SOBOTA, 13. APRILA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.15 Glasbeni 
drobiž od tu in tam. 11.00 Poročila
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Jože Babnik: O čebeljem gne
zdu. 12.40 Čez travnike in polja.
13.30 Priporočajo v a m .. . .  15.30 
Glasbeni intermezo. 16.00 „Vrti
ljak44. 17.10 Kitara v ritmu. 18.15 
Dobimo se ob isti uri. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam
blom Mojmira Sepeta. 20.00 Spo
znavajmo svet in domovino. 22.20 
Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 14. APRILA: 8.07 
Radijska igra za otroke -  Ludwig 
Achtel: Pogumni krojaček. 9.05 Se 
pomnite tovariši... 11.00 Poročila
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.15 -  14.00 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. Vmes 
ob 11.50 Pogovor s poslušalci 14.05 
Humoreska tega tedna. 15.10 Ne
deljska reportaža. 16.00 — 18.15 
Nedeljsko športno popoldne. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Clasbene 
razglednice 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 Zaplešite z nami.

PONEDELJEK, 15. APRILA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan' 
svet pravljic in zgodb. 11.00 Poro
čila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  mgr. Tone Dolenc: 
Krmljenje goveje živine spomladi, 
dokrmljevanje ob paši in mladi klaji.
12.40 S tujimi pihalnimi godbami.
13.30 Priporočajo v am ... 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak44. 18.45 Interna 
^69. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Minute z ansamblom Tone
tom Kmetca. 20.00 Predstavljamo 
vam opero „Obeon44. 22.15 Za ljubi
telje jazza.

TOREK, 16. APRILA: 8.10 Glas

bena matineja. 11.00 Poročila -  Tu
ristični napotki za naše goste iz tu
jine. 12.30 Kmetijski nasveti -  mgr. 
Zvone Miklič: Dopolnitev strojne 
linije za koruzo pri koonerantib
12.40 Z domačimi ansambli. 13.30 
Priporočajo vam .. .  14.40 Na poti s 
kitaro. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak44. 17.10 Koncertni 
oder za domačina in goste. 18.30 V 
torek na svidenje! 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute ž ansamblom 
Francija Puharja. 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 Ra
dijska igra -  Anton Soljan: Galilejev 
vnebohod. 22.15 Od popevke do 
popevke.

SREDA, 17. APRILA: 8.10 Glas 
bena matineja. 9.25 Otroške igre.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti — Tit Doberšek: Ka
kovost cvicka letnika 1973. 12.40 
Od vasi do vasi. 13.30 Priporočajo 
vam .. .  14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Loto vrtiljak44.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 Repro
dukcija koncerta orkestra RTV Lju
bljana. 22.15 S festivalov jazza.

' Č e t r t e k ,  18. a p r i l a :  8.10
Glasbena matineja 10.15 Po Taliji- 
nih pdteh. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Kmetijski nasveti -  Stane 
Sajevec: Čebelarji, pozor pred insek
ticidi. 12.40 Igrajo pihalne godbe.
13.30 Priporočajo vam m .. .  16.00 
„Vrtiljak44. 17.10 Popoldanski sim
fonični koncert. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Četrtkov večer doma
čih pesmi in napevov. 22.15 Nočni 
koncert.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 14. APRILA: 10,30

-  Reklame, oglasi in obvestila -
V 10,50 -  Po domače -  11,10 Slo

venska beseda v tisočletju -  prispev
ki starejših slovenskih znanstvenikov 
k širši evropski kulturi -  11,25 -  
Četrt ure z Ivico Serfezi — 11,40 -  
Nedeljski intervju -  11,55 -  Za vsa
kogar nekaj -  12,30 -  Poročila -  
12,45 -  Čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev -  14,30 -  Zaključek 
programa

SREDA, 17. APRILA: 16,00 -  
Poročila -  16,10 -  Reklame, oglasi 
in obvestila — 16,30 -  Po domače
-  16,45 -  Kotiček za šoferje -  
16,55 -  Disko klub brez imena -
17,30 -  Vesele in žalostne zgodbe 
'z naše vzgoje -  17,40 — Mladinska 
oddaja (mi mladi kakšni smo, kaj 
hočemo, kaj moremo kaj moramo)
-  obiskali smo mladince v Tržišču
-  18,00 -  Zaključek programa

SOBOTA, 20. APRILA: 16,00 -  
SOBOTNI VRTILJAK -  16,15 -  
Pet minut za , . .  -  16,20 -  EPP (I. 
del) -  16,30 -  Poročila -  16,35 
EPP (II. del) -  16,45 -  Mini anketa
-  17,00 -  Zaključek SOBOTNEGA 
VRTILJAKA in napoved programa 
za nedeljo.

ČETRTEK, 11. APRILA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (Zg) — 17.40 Otroški spo
red (Lj) -  18.05 Obzornik (Lj) -
18.20 L. Bernestein vam pred
stavlja: Kaj je modus (Lj) -  19.10 
Mozaik (Lj) -  19.15 Po sledeh na
predka (Lj) -  19.45 Risanka (Lj) -
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 Kam in kako 
na oddih' (Lj) -  20.40 V. Zupan: 
Smrt s pesmijo — barvna TV nada
ljevanka Vest in pločevina -  21.15 
Četrtkovi razgledi: Kidričevi nagra
jenci (Lj) -  21.45 Poročilo s kon
gresa ZK Makedonije (Lj) — 22.00 
TV dnevnik (Lj).

PETEK, 12. APRILA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  14.30 Helsinki: Svetov
no prvenstvo v hokeju na ledu barv
ni prenos srečanja CSSR : Finska 
(EVR-Lj) -  v I. odmoru . . .  -  v II.
o d m o ru .. .  — 17.40 Veseli tobo
gan: Celje -  II. del (Lj) -  18.10 
Obzornik (Lj) — 18.25 Etnomuziko
logija -  I. del <Lj) -  18.50 Mozaik 
(Lj) -  18.55 Skrivnosti življenja -  
izobraževalna oddaja (Lj) -  19.45 
Risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 Te
denski gospodarski komentar (Lj) -
20.30 3-2-1 (Lj) -  20.40 Vojna sve
tov -  barvni film (Lj) -  22.00 Poro
čilo s kongresa ZK Makedonije (Lj)
-  22.15 TV dnevnik (Lj) -  22.30 
Evropsko prvenstvo v namiznem te
nisu -  posnetek v barvah (Lj).

SOBOTA, 13. APRILA: 9.30 TV 
v šoli (Bg) -  15.00 Evropsko prven
stvo v namiznem tenisu (Novi Sad)
-  15.55 Nogomet Velež : Borac -  
prenos (Sa, Lj) -  v odmoru Propa
gandna oddaja (Lj) -  17.45 Obzor
nik (Lj) -  18.00 Ali živali mislijo -  
barvni film (Lj) -  19.05 Moda za 
vas, barvna oddaja (Lj) — 19.15 Gle
dališče v hiši (Bg) -  19.45 Risanka 
(Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.20 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj) -  
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 Vaš šlager 
sezone -  prenos (Sa) -  21.40 Barv
na propagandna oddaja (Lj) -  21.45 
Pravnulci -  barvni film (Lj) -  22.10 
TV dnevnik (Lj) -  22.25 Cannon -  
serijski barvni film (Lj).

NEDELJA, 14. APRILA: 9.30 L. 
N. Tolstoj: Vojna in mir. barvna TV 
nadaljevanka (Lj) -  10.15 Kmetij
ska oddaja (Sa) -  11.00 Mozaik (Lj)
-  11.05 Otroška matineja: Beli ka
men, Ogrožena narava (Lj) -  Pra
vnuki -  12.30 Poročila (do 12.35) 
(Lj) -  Nedeljsko popoldne: Pevski 
zbor Vasilij Mirk, Jubilej zvestobe, 
Za konec tedna -  17.20 Poročila 
(Lj) -  17.25 Moda za vas, barvna 
oddaja (Lj) -  17.35 Bila jc noč v 
Rimu -  celovečerni barvni film (Lj)
-  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 Tedenski zunanjepoli
tični komentar (Lj) -  20.30 3-2-1 
(Lj) -  20.35 A. Kovačič: V registra- 
turi -  nadaljevanje in konec nadalje
vanke TV Zagreb (Lj) -  21.30 Mon
golija: Rdeči junak, barvna oddaja 
(Lj) -  22.00 Športni pregled (Zg) -
22.35 TV dnevnik (Lj)

PONEDELJEK, 15. APRILA:
8.10 TV v šoli (Zg) -  9.30 TV v šoli 
(Bg) -  14.25 Helsinki: svetovno 
prvenstvo v hokeju na ledu -  barvni 
prenos srečanja ČSSR: Švedska 
(EVR-Lj) v I. odm oru.. . .  v II. od
moru. . .  16.45 Madžarski TVD
(Pohorje, Plešivec do 17.00) (Bg) -

17.50 Kljukec kot pestunja -  lut
kovna serija Kljukčeve dogodivščine 
(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
Na daljnem severu: Ljudje morja, 
finski barvni film (Lj) -  18.55 Mo
zaik (Sa) -  19.00 Mladi za mlade 
(Sa) -  19.30 Kaj hočemo -  aktual
na oddaja (Lj) -  19.45 Risanka (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.30 Sodobna oprema (Lj) -
20.40 W. Shakespeare: Beneški 
trgoveč -  nadaljevanje in konec TV 
drame (Lj) -  21.35 Kulturne diago
nale (Lj) -  22.05 TV dnevnik (Lj)

TOREK, 16. APRILA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  14.10 TV v šoli -  pono
vitev (Zg) -  16.05 Jugoslovanska 
folklora 74 -  prenos z Reke (Zg) -
17.35 Šolska TV: Razvoj neuvršče
nosti (Lj) -  17.55 Kdo je napravil 
Vidku srajčico (Lj) -  18.10 Obzor
nik (Lj) -  18.25 Jazz na ekranu: 
Trio Silva Stingla (Lj) -  18.55 Mo
zaik (Lj) -  19.00 Prehrana dojenč
kov: Nadomestilo za materino
mleko (Lj) -  19.20 Tišina, na vrsti 
je nemi film (Lj) -  19.45 Risanka 
(Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 Mi med seboj (Lj) -  21.35 
S. Reymont: Kmetje -  II. del barv
ne TV nadaljevanke (Lj) — 22.30 
TV dnevnik

SREDA, 17. APRILA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  14.45 TV v šoli -  pono
vitev (Bg) -  17.10 Beli kamen -  se
rijski film (Lj) -  17.40 Obzornik 
(Lj) -  17.55 Nogomet Jugoslavija: 
SZ -  prenos (Sa) -  v odmoru pro
pagandna oddaja (Lj) -  19.45 Ri
sanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Film tedna: Dr. 
Strangelove (Lj) -  22.05 TV dnev
nik (Lj)

J
ČETRTEK, 18. APRILA: 8.10 

TV v šoli (Zg) -  9.05 Angleščina 
(Zg) -  9.20 Nemščina (Zg) -  9.35 
Francoščina (Bg) -  14.10 TV v šoli 
ponovitev (Zg) -  15.05 Angleščina 
(Zg) -  15.05 Angleščina (Zg) -
15.20 Nemščina (Zg) -  15.35 šol
ska TV -  ponovitev (Lj) -  15.55 
Helsinki: Svetovno prvenstvo v ho
keju na ledu barvni prenos sreča
nja SZ:ČSSR (EVR -L j)  v I. odmo
ru. . .  v II. odm oru.. .  18.25 Obzor
nik (Lj) -  18.40 Zlati cekin -  II. 
del evrovizijske oddaje (Lj) -  19.15 
Naš ekran (Lj) -  19.45 Risanka (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) 20.25 Kam in kako na 
oddih (Lj) -  20.40 V. Zupan: Vest 
in pločevina: Divji lov -  barvna TV 
nadaljevanka (Lj) -  21.15 Monitor: 
Olimpija (Lj) -  21.40 Poročilo z 
volilne konference ZK Vojvodine 
(Lj) -  21.55 TV dnevnik (Li)

Z A H V A L A

Za vedno se je poslovila od nas in nam pustila praznino v hiši 
naša ljuba mama, stara mama in sestra

JULIJANA MEDIC, 
roj. BELE

iz Straže 12
Pokojnico smo spremili na njeni zadnji poti v petek, dne 5. aprila 
1974. Ob tej boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem, znancem, dobrim sosedom in ostalim vašča
nom, ki so nam v času mamine bolezni in sedaj ob težkih tre
nutkih stali ob strani in nam pomagali. Največjo zahvalo smo 
dolžni dr. Vladimiru Zivkoviču za njegovo prizadevno večletno 
zdravljenje naše drage mame. Hvala vam za ves trud in za vse, kar 
ste dobrega storili naši mami, posebno v zadnjih dneh njenega 
življenja. Posebno zahvalo izrekamo Mariji Aš in vsem njenim, 
posebno Matevžu, Metodi Kržan in njeni hčerki Jerici, Mariji 
Zemljič in njeni družini ter Slavki Zupanič, ki so nam bili v 
zadnjem letu mamine bolezni v največjo oporo. Hvala Jožetu in 
Marinki Lukan, vsem Darovčevim, posebno teti in Justici. Zahva
ljujemo se vsem, ki ste našo mamo v času bolezni obiskovali in jo 
imeli radi. Iskrena hvala tudi družini Ludvika Springerja iz Lju
bljane. Nadalje se toplo zahvaljujemo tov. Reziki Kulovec in 
tov. Anici Tisovec za ganljive poslovilne besede. Hvala lepa 
župniku Ambrožiču za obred. Najlepša hvala Gost. podjetju Ma- 
jolka Straža, posebno tov. direktorju in tov. Miheli Mihič za izka
zano veliko pozornost in pomoč. Skupščini občine Novo mesto, 
kraj. org. ZB Straža in kolektivu KZ poslovalnica 15 Straža za 
podarjene vence. Se enkrat prisrčna hvala za vse podarjene vence 
in toliko lepega cvetja, ki ga jc pokojnica tako ljubila. Globoka 
zahvala prav vsem, ki ste sc prišli od naše ljube mame poslovit in 
ste jo v tako velikem številu spremili do njenega zadnjega doma. 
Topla zahvala tudi vsem za izrečeno sožalje in vsem, ki so nam na 
kakršenkoli način lajšali težko bol.

Žalujoči: hčerki Anica in Marica, vnukinji Maja in 
Tinka, por. Krštinc z družino ter sestra Francka iz USA 
Straža, dne 8. aprila 1974

Z A H V A L A

Za vedno nas je zapustila naša draga

TEREZIJA DEBELJAK
upokojenka

Pokopali smo jo 23. marca 1974 v Kočevju.
Vsem, ki so jo imeli radi, se od nje poslovili in s cvetjem okrasili 
njen grob, se najlepše zahvaljujemo. Iskrena hvala dr. Božidarju 
Tomiču za dolgotrajno zdravljenje. Zahvaljujemo se tudi sose
dom, posebno pa Ožboltovim, Čolnarjevim in Bregarjevim za 
pomoč v zadnjih d ne vili njenega življenja. Toplo se zahvaljujemo 
tudi Zvezi borcev, Društvu upokojencev in godbi za izkazano 
poslednjo čast, tov. Fiuarju pa za poslovilne besede.

Hedvika Debeljak, por. Saje v imenu vseh sorodnikov

Kočevje, Ljubljana, Bled, Višnje, Iv. Gorica

Z A H V A L A

Ob prerani in boleči izgubi naše ljube mame, stare mame, 
sestre, tete in tašče

JOŽEFE ŠTRAUS
z Dvora

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so pokojni darovali vence in 
cvetje in jo v tako velikem številu spremili na njeni zadnji poti ter 
nam izrekli sožalje. Posebna zahvala dobrim sosedom za vso po
moč in sorodnikom od blizu in daleč za cvetje in tolažilne bese
de. Hvala šolskemu kolektivu iz Celja, dr. Kocutarju za skrbno 
nego ter župniku Jakošu za opravljeni obred ter ganljive besede 
ob odprtem grobu. Vsem iskrena hvala.

Žalujoče hčerke: Eni, Elka, Pina, Suzana in Mimi z 
družinami ter drugo sorodstvo
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Jaro Stoviček:

H U K K I

Roman PANKRT je resnična povest o fevdalni rodbini, ki 
je živela v naših krajih še pred prvo svetovno vojno. Pisatelj 
je spremenil samo imena, da ne bi nehote razžalil koga izmed 
morda še živečih članov te rodbine.

Glavna oseba v romanu je Robert, nezakonski sin grofa 
Augenburga in kmečkega dekleta, ki je delala na grofovem 
posestvu kot dninarica. Sinje materi prisegel, da ne bo nikoli 
nikomur povedal, kdo je njegov oče. Zato tudi grof 
Augenburg nikoli ni zvedel, da živi „pankrt44 -  kri njegove 
krvi, čeprav je fant že v deških letih začel hlapčevati na 
očetovem posestvu.

Že v zgodnji mladosti je Robertu umrla mati kot siro
mašna in prezirana žena. Njemu pa je pomenila edino bitje, 
ki mu je bilo ljubeče vdano, saj je povsod drugod srečaval 
samo zasmeh in je neprestano poslušal odjek besee o 
pankrtu. Po materini smrti ni več zdržal na grofiji, posebej še 
ne zavoljo tega, ker gaje grof zaradi njego *• blage narave štej 
za tepca. Odšel je po svetu. Leta in leta je doživljal nešteto 
krivic in bolečin. Zajela ga je prva svetovna vojna, kjer je 
smrt kot blazna žrla človeška življenja. Leta 1916 se jc 
Robert kot ranjcnenec znašel v eni izmed vojaških bolnišnic 
na Dunaju.

Tam v ulici s prekrasnimi fasadami 
sem videl, kako so se hrbti siromakov 
grbili, ko so pobirali odvržene ali iz 
plemiških ust izpljuvane čike, ogorke 
cigar iz gobcev salonskih tatov, s ci
lindri pokritih verižnikov in še drugih 
takih izrojenih aristokratskih vaga
bundov, ki so bogateli na račun ljudi, 
ki jih je izpilo delo. Pobirali so najra
zličnejši tobačni drek, ga doma preči
stili in napolnili razne tulce; te izdelke 
so potem proseče ponujali v zameno 
za star komis ali nagnit krompir, kije  
bil namenjen prašičem.

Veš, moj mili prijatelj, takrat, ko 
sem gledal ves ta razvrat in vso krivi
co, ki je pestila ljudi, sem v sebi obču
til Revolucijo. Sam sem postal Revo
lucija! Veš, ni težko izvojevati revolu
cijo, težko je postati revolucija! Začu
til sem, da se moram spremeniti, in 
sam pri sebi sem sklenil, da bom po 
vrnitvi iz vojne doma pokazal, da sem 
drug človek: človek, ki hoče spreme
niti odnose med ljudmi. Odločil sem 
sc postati grob in strog do samega se
be, vsem drugim pa kazati dobro lice 
in pomagati vsem pomoči potrebnim. 
„Če ne bom imel denarja, bom poma
gal z golimi rokami,“ sem si dejal. „V 
rojstnem kraju bom poiskal človeka -  
prijatelja. In če ga ne najdem? Ne 
bom več govoril,, še narave ne bom 
več ljubil.44 In sem še pomislil, veš moj 
ljubi prijatelj, tedaj se ne bom več za

vedal' ne sebe ne zemlje, ki ji pripa
dam.

Kaj pa na Dunaju tisto noč. . .  v 
tistem središču, v tistem strženu? Če 
sem se zastrmel v temo in pomislil, kaj 
se dogaja na frontah, ki so tako silno 
odmaknjene in tako ostro ločene od 
krone tega mesta, me je oblila groza.

Najsi bo pod reflektoiji ali v temi, v 
palačah ali v kajžah, povsod je vladala 
boginja razvrata. Neusmiljeno se je 
sprostilo kolesje industrije z živimi te
lesi za sladkosnedneže: to je bila indu
strija, ki je vrgla največ dobička.

Po bordelih so bogatele razkrečene 
blodnice, ki se jim je v eni sami noči 
prevalilo med nogami nešteto v strast 
zajetih trebuhov, v svoje klešče so jih 
stiskala moška bedra, in ko so se usta 
zagrizla v usta, je vel zadah po najraz
ličnejših žganih pijačah.

Ob dopoldnevih so se nastavljale ce
neje preprostim vojakom in različnim 
pouličnikom, popoldne so prišli na 
vrsto meščani. Kaj pa zvečer? Takrat 
se je do bordelske svetilke pripeljala 
na smetano slasti v črno oblečena eli
ta: generali, diplomati in ugledni kri
minalci

Proti jutru se je kurbam lesketala 
koža od lizanja bogatašev, ki so pijani, 
veseli, z visečimi, malce nagrizenimi 
ustnicami, vstajali s povaljanih ležišč. 
Prišla je ura. ko so se morali pingvini 
vrniti na svoje domove. Ampak ni bilo

siromaka, ki bi mu ta gospoda vrgla 
vinar za vbogajme. Če pa je revež dvig
nil oči ali pozdravil? Prej ga je oplazil 
korobač po hrbtu, kot bi ga osrečila, 
dobra beseda, ki bi bila za darovalca 
najcenejša miloščina. Če bi pes videl 
to sliko, bi potegnil rep med noge ih 
zbežal. Raje bi srečal volka kot člove
ka. . .

Zgodilo se je pozneje nekega dne, 
ko sem se sprehajal po središču vele
mesta. Pozoren sem postal, ko so zvo
novi katedrale sv. Stefana s polnimi 
zvoki prosili Boga za milost in, kot 
sem pozneje izvedel, za ohranitev živ
ljenja apostolskega cesaija, ki je v 
Schoenbrunnu ležal na smrtni postelji.
V cerkvi in pred njo so se gnetli ljudje 
najrazličnejših stanov ter zamolklo še
petali. Slehernik je ugibal: bo stoletje 
brez njega postalo še bolj črno ali se 
bo narodom rodila svetloba miru?

Ko sem sredi tega prerivanja čakal 
na usodno vest o cesaiju, m eje nekdo 
pošteno sunil, da sem se z glavo zale
tel v medalje, ki so visele na prsih ne
kega oficirja, s peto škornja pa sem 
mu zmečkal konico lakastega čevlja: 
za vedno sem mu pohodil ameriški vi
dez . . .

Kot bi me svečar ulil, sem se posta
vil v pozor in strumno salutiral, ko 
sem iskal besede opravičila: „Her 
Oberleutnant.. .  bite schoen .. . “ 
(Gospod nadporočnik, oprostite).
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K oje lev mrtev, se ga niti zajci več ne boje. (Foto: J. Primc)

30 let zapisan partiji
Milan Šepetave vedno po- 

>e tisto, kar mu leži na duši, 
la če je drugim prav ali ne. 
-  Radi ga imamo, ker se ni 
oogospodil, m i je dejal nje
gov rojak, km et z  Bizeljske
ga. -  N ekako nimam d za
upanja v ljudi, ki prihajajo 
med nas z  dragocenimi 
orstani, z  zlatim i kravatnimi 
iglami in podobnim i okrasi. 
Na Milanu pa ni nič, kar bi 
ga delalo vzvišenega. N aš je, 
saj si je  celo dom postavil 
sredi naših vinorodnih gri
čev.

Tovariš Milan se je zgodaj 
zapisal partiji. Skojevec je  
postal februarja 1942, v par
tijo so ga sprejeli 1943 kot 
partizana v Hrvaškem Zagor
ju.

Dan pred začetkom  VII. 
kongresa ZKS je bil m ed p o 
vabljenci na srečanju partij
skih veteranov z mladimi 
člani Z  K. Njim , ki so šele 
stopili na p o t Zveze komuni
stov, je po ložil na srce, naj 
nikoli ne pozabijo na tovari
štvo v svojih vrstah, naj se 
skupaj s starejšimi borijo 
pro ti vsem pojavom , ki vna
šajo nemir v organizacijo, ki 
razdirajo njeno enotnost, 
njeno m oč in kritičnost.

K o t dolgoletnega kom u
nista ga vznemirja kom olčar
stvo, karierizem, za kar vča
sih v partiji ni bilo ne pro
stora in ne razlogov. -  Naj 
vam povem , da smo kom u
nisti m ed NOB v najkritič- 
nejših trenutkih stopili sku
paj, vzeli bom be v roke in se 
prvi pognali na juriš. B iti ko
munist je pom enilo prevzeti 
nase težave, odgovorne do lž
nosti. Poslušajte samo pri
mer: m esto komandanta ni 
bilo razpisano; partija je  do 
ločila človeka za ta položaj

in ta komandant je  b il v na
padu prvi, pri umiku zadnji!

Danes so stvari drugačne. 
Položaji so vezani na m ate
rialne dobrine in marsikateri 
kom unist gleda pred seboj le 
to, kaj bo dosegel pri ka
drovskih razporeditvah. Taki 
ljudje se s kom olci prerivajo 
naprej, ustvarjajo netovari- 
ške odnose, v vrste ZK  vna
šajo nemir, psihološke pre
trese in partiji predani člani 
si zastavljajo neprijetna vpra
šanja. Iz kom olčarjev se ro
dijo d iktatorji v imenu svo
jih koristi, ob njih pa rastejo 
petolizn iki brez hrbtenice. 
Ljudje take vrste ne delajo 
ugleda partiji, njen odvečni 
privesek so. Skodjive navade 
so se razpasle, ker smo bili 
premalo kritični, ker smo se 
v Zvezi kom unistov izogibali 
kritiki in samokritiki. V Slo
veniji imamo dovolj prim e
rov, ko  je  član izstopil iz 
ZK, ker ni dobil položaja za
se ali štipendije za svojega 
otroka. Popolnoma jasno je, 
da tak človek na partijo ni 
bil idejno vezan.

-  Kljub vsemu ste m ed  
optim isti, m ed tistimi, ki za
upajo v svojo partijo?

-  Vsekakor. S pismom  
predsednika Tita smo dobili 
dolgoletni kom unisti m očno  
oporo za delo. Vsi po  vrsti 
se bolje zavedamo, kakšen 
lik komunista nam je po tre 
ben. To mora b iti človek, ki 
mu lahko zaupamo, ki z de
lom in svojim vedenjem  
opravičuje članstvo v ZK. 
Prav zato  sem na srečanju z 
mladimi spregovoril o partij
ski disciplini, o doslednem  
spoštovanju demokratičnega 
centralizma -  o podrejanju 
manjšine večini.

JOŽICA TEPPEY

V tednu dni — od 23. do 30. marca — sta v reviiju lovske družine 
Sodražica padla dva medveda. Gosta iz Nemčije sta plačala za od
strel 8.500 mark ali okoli 50.000 din.

Oba medveda sta padla na istem 
mrhovišču, in sicer v Globoki dolini 
pri Travni gori. V osemnajstih letih 
je bilo tam ustreljenih natančno 20 
medvedov. Letošnji lov medvedov 
niti ni bil razburljiv. Gosta sta na 
kralja naših gozdov čakala le po 3 
oziroma 4 ure. Oba medveda sta 
padla s prvim strelom. Gosta sta 
streljala s 70 m oddaljene preže.

Lovska družina Sodražica je imela 
v minulem lovskem letu (lovsko leto 
traja od 1. aprila do 1. aprila) do
voljen odstrel enega medveda, v se-

TRETJINA ČLOVEŠTVA -  
LAČNA

Po ugotovitvah Organizacije zdru
ženih narodov živi več kot milijarda 
ljudi, to je tretjina vsega človeštva, v 
veliki revščini. Ena tretjina prebival
cev Afrike, Azije in Latinske Ameri
ke je stalno lačna in 20 do 25 od
stotkov njihovih otrok umre že pred 
petim letom starosti. To poudarja 
poročilo komisije za človečanske 
pravice pri Organizaciji združenih 
narodov in pravi: „Najrevnejše pre
bivalstvo nekaterih dežel v razvoju 
nima kupne moči in celo v Zedinje
nih državah Amerike, ki so najboga
tejša dežela na svetu, so ljudje, ki se 
morajo preživljati komaj s 30 stotin
kami dolarja na dan.“

Porazna statistika, ki zajema tudi 
največjo potrošniško družbo na sve
tu, najbolje kaže, da vzrokov svetov
ne gospodarske krize ne smemo 
iskati v pomanjkanju energetskih vi
rov, zaradi katerega sc najbolj raz- 
buijajo prav tisti, ki imajo za to naj
manj razlogov, saj ga dejansko naj
manj občutijo.

PAPEŽ OPOMINJA 
DUHOVNIKE

Iz Rima se je zvedelo, da je sv. 
oče Pavel VI. opozoril katoliške du
hovnike, naj ne izrabljajo verske de
javnosti v ovojo osebno korist.

Najbrž papež ne bi o tem javno 
govoril, če bi za to ne imel razlogov.

danjem pa ima spet enega. Letos se 
je prvič dogodilo, da sta se lovski 
družini Sodražica in Loški potok 
dogovorili, da sodraški lovci lahko 
odstrele tudi medveda, ki je določen 
Potočanom. Tako sc je samouprav
no dogovarjanje začelo uresničevati 
tudi na lovskem področju. Sodraški 
lovci se še niso odločili, če bodo 
„letošnjega" medveda odstrelili v 
teh dneh ali kasneje.

Kmetje na območju Slemen nad 
Sodražico so najbolj ogorčeni nad 
medvedi, češ da jim povzročajo 
veliko škodo na sadju in posevkih. 
Lovci pravijo, da bo zdaj škode 
manj, saj sta padla dva medveda v 
sodraškem revirju, na območju Veli
kih Lašč pa je pomotoma padla 
medvedka, zaradi česar so poginili 
še trije njeni mladiči.

Lovska družina Sodražica je v mi
nulih letih plačala na leto okoli 
10.000 din na račun škode, povzro

čene po divjadi, lani pa le 5.000 din. 
Lovci pravijo, da je bilo lani škode 
manj predvsem zato, ker so na 
mrhovišče vložili že za okoli 7.000 
din hrane: poleti koruze in drugega, 
jeseni pa mrhovine. Zato medvedi 
niso pustošili njiv, pač pa so priha
jali na gostije na mrhovišča.

J. PRIMC

IZ GOSTILNE V SMRT

1. aprila zvečer je 49-letni Franc 
Bokar iz Mihalovca zapustil gostilno 
Katič v Dobovi. Koje šel po cesti, je 
padel in obležal. Iz brežiške smeri je 
takrat pripeljal z osebnim avtomobi
lom Feliks Peterkoč iz Gaberja pri 
Brežicah. Zapeljal je čez Bokarja in 
odpeljal domov. Pešec je na kraju 
nesreče poškodbam podlegel, brez
vestni voznik pa je šele na dokaze 
miličnikov priznal, da je on krivec 
prometne nesreče. Vseeno pa se je 
izgovarjal, da je čutil le rahel udarec 
v avto in da ni vedel če je povozil 
človeka. Prijavili so ga javnemu to
žilcu.

Miličniki ujeli pet ribjih tatov
V soboto, 30. marca, se pravi še v času lovopusta, so ribniški 

miličniki ujeli 5 krivolovcev, ki so lovili postrvi v Bistrici med 
Lipovščico in Zamostcem. Prijeti ribji tatovi so Ljubljančani 
Viktor Bukovec, Brane Bukovec in Miran Štancar ter Tomaž Arko 
in Branko Merhar, oba iz Kočevja. Kočevarja in Ljubljančani niso 
lovili skupaj.

Ribiči, člani ribiške družine (RD) 
Ribnica, so sc že dolgo pritožfcvali in 
opozarjali, da prihajajo na njihovo 
območje krivolovci iz raznih krajev 
in neusmiljeno plenijo vode. Krivo
lovci so kradli ribe že dolgo. Bili so* 
drzni. Opomini niso zalegli, nasprot
no, krivolovci so celo strahovali ribi
če. Miličnikom so tudi že nekajkrat 
pobegnili. Tokrat pa je bila akcija 
dobro organizirana in „ptički'4 so se 
ujeli, čeprav ni šlo vse gladko in hi
tro.

Najprej so miličniki ujeli Lju
bljančane, ki so lovili od 9. do 1 2. 
ure. Pri njih so dobili lc dve ribi, 6 
ribiških palic in puško, ki je bila iz 
zračne predelana v malokalibrsko in 
pred kratkim uporabljena, ter nekaj 
nabojev. Miličniki domnevajo, da je 
ta skupina uplenila šc več rib in jih 
kje skrila. Rib niso našli, ker so ime
li obilo dela z lovom iruge skupine.

Kočevska krivolovca Arko (ki je 
dobro znan kot predrzen krivolovcc 
tudi kočevskim ribičem) in Mrhar 
sta skušala kot Ljubljančani ubežati 
miličnikom preko vode. Mokre Lju
bljančane so kmalu polovili, Koče
varja pa sta bežala še 6 km daleč in 
jih je prijela miličniška zaseda šele 
na Gorenjski cesti v Ribnici. Pri nji

ma je našla 27 podmorskih postrvi. 
Ribje tatove, posebno kočevska,

bo ta krivolov precej veljal. Ribiška 
družina Ribnica bo namreč zahte
vala za vsako ribo okoli 250 din 
(25.000 starih din), kar bo zneslo 
skupaj blizu 7.000 din. Kazen bo 
huda, vendar niti malo ne krivična.

Vsi se bodo zagovarjali zaradi kri
volova pred sodnikom za prekrške, 
zaradi odškodnine RD pa še pred so
diščem.

I PRIMC

Glavo koštruna z dvema koštru* 
novima in dvema kozorogovima 
rogovoma ima nagačeno Jože 
Veselič iz Livolda. Koštruna je 
kupil od nekega delavca, ki ga 
je pripeljal v Kočevje iz Bosne. 
Jože Veselič pravi, da današnji 
potomci tega koštruna sicer ni* 
majo štirih rogov, pač pa le dva 
(koštrunova), vendar imajo še 
po dva krželjca, kjer naj bi bila 
sicer kozorogova roga. (Foto: J. 
Primc)

RADI SE VOZIJO

Za Rome na belokranj
skem koncu je značilno, da 
si radi brez lastnikovega do
voljenja „izposojajo" mope
de. Z njimi se vozijo, na
vadno gredo na obisk k so
rodnikom na Ruperč vrh pri 
Novem mestu, potem vozilo 
kje pustijo. Zadnje čase je 
vedno več takih primerov.

Smrt iz stare vojaške puške
Jev14-letni Zvonko Gal iz Jelš zadnja žrtev minule vojne?

Deset in deset žrtvam, ki so že po zadnji vojni doživeli nesrečo 
zavoljo najdenega orožja ali igranja z njim, seje 2. aprila popoldne 
v bližini Otočca pridružila še ena. Stara italijanska vojaška puška, 
skrita na podstrešju, je kriva vsega zla.

2. aprila popoldne se je ne- prijatelja, 14-letnega Zvonka
sreča zgodila pri Zoranovih v Gala. Ko sta se igrala in preiz-
Jelšah blizu Otočca. Komaj pet
najstletni Jože Zoran, šolar iz 
Jelš, je pred dnevi dobil od so
šolca na Otočcu star zapirač 
puške, staro vojaško puško, 
kakršne so nosili Italijani kot 
okupatorji v naših krajih, pa je 
fant našel doma na podstrešju. 
Iz obeh delov orožja je hotel 
narediti „komplet“ in prepri
čan v uspeh, je povabil svojega

kušala svojo iznajdljivost, je po
čilo in strel je iz bližine poldru
gega metra zadel Zvonka v 
glavo. Bil je tako hudo poško
dovan, da so v bolnišnici lahko 
ugotovili le smrt, ko so ga tja

pripeljali z rešilcem.
Zvonko je bil miren in priden 

fant. Radi so ga imeli sošolci, 
učiteji in vaščani. Najbolj pa ga 
bosta seveda pogrešali mama in 
sestra. Mladostna neprevidnost 
se je tokrat tragično končala.'

Kjer starši še vedo za sprav
ljeno orožje, je bolje, da ga 
takoj uničijo, kot da bi se še 
njim kaj takega zgodilo.

R. BACER

Kozerija

Nemška lovca uplenila v tednu dni dva medveda, za katera sta odštela 
5.000 in 3.500 mark - Mrhovišče obiskujejo še štirje medvedi

NA NAPAKAH SE UČIMO
V Hitrotkalu, v Repičevi 

dragi, so ljudje zamujali služ
be, spali med delovnim ča
som, zgodilo pa se je tudi, 
da je bil kdo na delovnem 
mestu poln alkohola kot ma
ti božja milosti. A tudi ile
galno so izdelki izginjali mi
mo vrataija, skoz okna, zalo
tili pa so zmikavta tudi na 
strehi Hitrotkala, kako je s 
polno vrečo in nemaskirane- 
ga obraza hotel skočiti na 
tovornjak, da bi se odpeljal 
neznano kam.

Odgovorni so si belili gla
ve, kako napraviti konec 
tem in takim nepravilno
stim. In posvetilo se jim je.

četudi je večkrat zmanjkalo 
električnega toka, ker so 
zjutraj po vseh pisarnah 
hkrati priključili kuhalnike, 
da bi zavrela kava, zato je 
zmetalo varovalke s plošče. 
Odločili so se, da bodo na
bavili ojačevalno napravo, 
zvočnike razpeljali po vseh 
prostorih, zaposlili referen
ta, ki bo zasledoval nepravil
nosti in povzročitelje le-teh 
in bo o tem javno obveščal 
vse zaposlene.

Tako se je tudi zgodilo.
Prvi dan je referent za na

pake in izgrede poročal o 
svojih zapažanjih samo pol 
ure. Zalotil je Jožiča, kako

je spal med balami blaga, in 
Frakljevko, k ije za vrati pila 
iz steklenice doma skuhano 
žganje. V času poročanja so 
stali vsi stroji v Hitrotkalu, 
celo Pekovka ni tolkla po pi
salnem stroju, akoravno je 
malo manj kot spala'z njim.

Drugi dan je referent za 
napake in izgrede govoril v 
mikrofon že poldrugo uro. 
Prejšnji dan je bil namreč 
praznik, pa so ljudje malo 
dlje tiščali nosove pod ode
jami. Tistim, ki so bili graja
ni, so se daljšali nosovi, dru
gi so se škodoželjno nasmi
hali in tiho upali, da pri
hodnjič ne bodo slišali iz

zvočnika svojega imena. 
Stroji pa so stali. Pekovka se 
je privoščljivo režala še pol 
ure po objavi, in to ne brez 
razloga: javno so namreč 
ožigosali njeno sotrudnico iz 
pisarne.

Minil je dober mesec. Re
ferent za napake in izgrede 
si je skorajda obrusil jezik, 
saj je moral vsak dan po
ročati že po šest ur in več. 
Miselnost ljudi se je spreme
nila. Kar tekmovali so, čiga
vo ime bo večkrat slišati iz 
referentovih ust, da, celo 
stavili so.

Stroji pa so stali. Tudi Pe
kovka je zvrnila vase Škam
perle vinjaka, in to tisti hip, 
ko se je pojavil na vratih re
ferent za napake in izgrede. 
Pojasnila mu je, da pije na 
uspeh stabilizacije.

TONI GAŠPERIC

Na o to šk em  pok opa lišču  je grob Zvonka Gala . 
vene*. (Foto: R Bačer)


