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Žalna svečanost 
na Javorovici 

V spomin na padle bor
ce Cankarjeve brigade 

v nedeljo dopoldne je bila na 
Javorovici v Gorjancih žalna 
svečanost, na kateri so počastili 
spomin na 146 borcev IV. ba
taljona Cankarjeve brigade, ki 
so paaii v tem kraju 16. marca 
1944. Kulturni program so pri
pravili učenci osnovne šole 
„Martin Kotar", godba na piha
la iz. Šentjerneja ter Šentjernej-
ski oktet. Slavnostni govornik 
je bil prvoborec in borec Can
karjeve brigade Ivan Bemot. Prvoborec Ivan Bemot govori zbranim na Javorovici. (Foto: Doki) 

Samorastniki, ki izvažajo znanje 
Med obiskom na Dolenjskem si je Janez Barborič, predsednik slovenskih 

sindikatov, ogledal šentjernejsko Iskro - V načrtu nova tovarna 

Pbh 
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Da ne mote biti dober poli
tik, kdor se zabubi v svojo pi
sarno, so bile prve besede inž. 
Janeza Barboriča, predsednika 
republiškega sveta Zveze sindi
katov Slovenije, koje 14. marca 
obiskal Dolenjsko. V Novem 
mestu so ga seznanili z gospo
darsko in samoupravno rastjo 
občine ter mu še posebej poto
žili o težavah, ki jih čutijo pri 
družbenem dogovaijanju o 
splošni in skupni porabi v letu 
1975. 

V Šentjerneju, kamor se je tudi 
n^otil, pa je predsednik slovenskih 
sindikatov prisluhnil informaciji o 
gospodarskih vprašanjih, razvojnih 
možnostih in samoupravnih odnosih 
Iskrine tovarne uporov in potencio-

metrov, ki si jo je poprej tudi ogle
dal. Z rastjo, prizadevanjem in raz
vojnimi načrti kolektiva te tovarne, 
ki je sicer TOZD lEZE, je Barboriča 
seznanil direktor Ludvik Simonič. 
Dejal je, da je dejavnost tega ko
lektiva vznikla in se razvijala vzpo
redno z ras^o jugoslovanske elek-
tronske industrije. 

Kolektiv šentjernejske Iskre je iz
razito samorastriiški. Za tehnologijo 
niso nakupovali tujih licenc, vse, kar 
je danes videti v tovarni, je plod do
mačih „možganov". Svojo tehnolo
gijo zdaj že celo „izvažajo". Predme
ti so uvedli proizvodnjo uporov v 
neki indijski tovarni, zdaj pa zorijo 
načrti za tako sodelovanje v Ekva
dorju. 

SEVNICA: „DA" ZA 
SKUPNO PORABO 

Na vseh treh zborih občinske 
skupščine, pred tem pa še samo
upravne interesne skupnosti na svo
jih sejah so v soboto sprejeli družbe
ni dogovor o skupni porabi v občini. 
Prednost so dali otroškemu varstvu, 
v usklajevalnem postopku pa so v 
glavnem „krajšali" pri kulturni in 
telesnokultumi skupnosti. Torej so 
v Sevnici postavili piko na i prvi 
med dolenjskimi občani. V sevniški 
občini predlagajo tudi dodatek k 
dogovoru. 

Medtem ko je proizvodnja uporov 
skoraj v celoti avtomatizirana, je pri 
izdelavi potenciometrov še marsilcaj 
ročnega. Kot so povedali Barboriču, 
bo v Šentjerneju že v bližnji prihod
nosti zrasla nova tovarna potencio
metrov, za kar investicijski program 
že pripravljajo. 

I. Z. 

SERGEJ KRAIGHER 
V KOSTANJEVICI 

17. marca sta obiskala Galerijo 
„Božidar Jakac" v Kostanjevici 
predsednik predsedstva SRS Sergej 
Kraigher in članica sveta federacije 
Lidija Sentjurc. Posebej sta pohva
la prizadevanja pri obnovi kost^je-
viškega gradu in skrb organizatorjev, 
da bi dali nekdanjim samostanskim 
prostorom nov smisel. Istega dne je 
obiskala to kostanjeviško umetnost
no ustanovo skupina študentov z 
univerze v Haagu. Dan poprej, se 
pravi 16. marca, pa se je v Kosta
njevici mudil predsednik Srbske 
akademije znanosti in umetnosti 
akademik dr. Pavle Savič. Po razsta
vi ga je vodil sam mojster Jakac. 
Galerijo „Božidar Jakac" je v zad
njih dveh mcsecih obiskalo nad 
2.000 ljudi. Tolikšnega obiska v 
tako kratkem času do zdaj ni doži
vela še nobena kulturna ustanova na 
Dolenjskem. 

STUDENTI 
IZ HAAGA 
V KRŠKEM 

v Krškem se mudi ta teden 
šestnajst slušateljev podiplom
skega tečaja na inštitutu za druž
bene vede v Haagu. Udeleženci 
študijske ekskurzije so iz enajst 
dežel v razvoju. Zanimata jih 
predvsem položaj in vloga knte-
tov v Jugoslaviji. 

V ponedeljek sta gostom 
predstavila krško občino njen 
predsednik inž. Niko Kurent in 
direktor Agrokombinata Krško 
Stane Nunčič. Popoldne so jim 
razkazali zanimivosti Kostanjevi
ce. V torek so študenti obiskali 
kartuzijo Pleteije. Udeleženci so 
se po prvem dnevu bivanja v 
Krškem razdelili na štiri skupine. 
Ena proučuje kooperacijo, druga 
spoznava ^upščinski in poli
tični sistem, tretja vsak dan obi
šče po štirih kmete, četrta pa 
vsak dan po eno krajevno skup
nost, kjer ji predstavijo delo lo
kalne samouprave. 

J. T. 

NOVO MESTO: 
JUTRI O 

CVRSTIJVI REGIJE 
Sodelovanje in povezovanje na 

Dolenjskem je nedvomno aktualna 
tema leta. Po ustanovitvi regionalne 
skupnosti občin o tem češče raz
pravljajo in sklepajo. Dosedanje 
uspehe in neuspehe bo na jutrišnji 
seji ocenil medobčinski svet ZK za 
Dolenjsko. 

Gre za kruh 
- naš kruh 

Med bralci Je prav gotovo 
malo takšnih, ki ne bi vedeli, 
kakšne skrbi in težave za 
spravilo pridelkov, se pravi tudi 
za jesensko setev, je povzročila 
minula jesen. Tisti, ki se ubada
jo z zemljo, naj bi poskrbeli, da 
bo v najkrajšem in za setev 
najprimernejšem času posejano 
zdaj tisto, česar - ne po lastni 
krivdi - niso mogli opraviti 
jeseni. 

Kajti v bistvu gre za kruh. 
Jesenski izpad je bil tolikšen, da 
ne dopušča nobenega dvoma o 
tem, da uresničevanja težke 
naloge za uspešno spomladan
sko setev nikakor ne gre zvaliti 
zgolj na ramena kmetovalcev, 
marveč morajo pri tem sodelo
vati tudi tisti, ki kruh jedo. 

Spomladanska setev in njen 
uspešen zaključek bi morala 
postati stvar vseh družbeno 
organiziranih sil. Mislim, da ne 
gre za nobeno kampanjo, še 
manj bi to smelo postati in 
ostati zadeva ene kmetijske 
sezone. Vsaka setev, ne le 
sedanja spomladanska, bi mora
la biti stvar celotne družbe, 
vsake ožje družbene skupnosti 
in vsakega državljana. Ne v tem 
smislu, da bi vsak skrbel za 
seme ali za umetna gnojila, in 
ne v tem smislu, da bi se moral 
vključevati v takšno setev udar
niško ali fizično. Nikakor. Vse
kakor pa bi se moral zavzeto in 
prizadeto zanimati, kaj se ob 
tako pomembnih nalogah na 
zemlji in s setvijo dogaja ali bi 
se moralo dogajati. 

Šele tako bo spomladanska 
setev postala splošna družbena 
akcija, na katere potrebnost so 
letos opozorili družbeno
politični dejavniki. Pri tem bi 
morali storiti samo še en korak: 
celotno kmetijstvo bi moralo 
postati skrb vse družbe. 

ŠTEFAN KUHAR 

I 
NV s podporo občin nad kmetijsko »krizo« 

Posvet slovenskih občin v šmarjeških Toplicah: kako uresničevati vlogo občine v kmetijstvu 
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„Ni vsako angažiranje občin v gospodarstvu nujno protiustavno. 
Še manj velja to za kmetijstvo, ki s svojimi gospodarsldmi, prostor
skimi in socialnimi sestavinami predstavlja eno od najraznovistnej-
ših področij družbenega dela in je zato v središču pozornosti vseh 
občanov in s tem občine 

S temi besedami je na posveto
vanju o uresničevanju , ustavne vloge 
občine na področju kmetijstva, ki 
ga je 14. marca v Šmarjeških Topli
cah sklicala Skupnost slovenskih 
občin, naglasil izjemen pomen kme
tijske politike republiški sekretar za 
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Teden cvička-tradicija 
Prireditev dokazala, da najbolj priljubljenemu 
slovenskemu vinu ne bo zmanjkalo oboževalcev J 

kmetijstvo in gozdarstvo inž. Milo
van Zidar. Tov. Zidar, za njim pa še 
podpredsednik Gospodarske zborni
ce Slovenije inž. Rado Dvoršak sta 
govorila o številnih nalogah in akci
jah, v katerih so dolžne sodelovati 
vse občine. Ekonomski položaj 
kmetijstva se je zaradi „škarij cen" 
lani zelo poslabšal, tako da je v ne
varnosti akcijski program za leto 
1975 in predvidena stopnja rasti. 

V akcijskem načrtu je predvide
no, da se bo letos povečala 4cmetij-
ska proizvodnja za 2,5 odst, kar pa 

je zelo veliko, če upoštevamo pre
tekli dobri letini in krizo v živino
reji, ki traja že več kot eno leto. 
Vendar pa je zdaj kmetijstvo bolje 
organizirano in pripravljeno (sprejet 
je družbeni dogovor o razvoju kme
tijstva 1975 - 1980, ustanovljeni 
razvojna skupnost Slovenije in živi
norejska poslovna skupnost, aktiv
nejša je vloga Zadružne zveze Slove
nije, integracije itd.), tako da bo z 
družbeno vsesplošno podporo l^ko 
kos zahtevni nalogi - pridelati kar 
največ hrane. Izjemne pozornosti 
mora biti deležno zlasti poljedel
stvo, ker je v preteklosti počasneje 
napredovalo. 

Kot že rečeno: tudi občine bodo 
morale bolj kot doslej podpirati 
kmetijstvo, spodbujati razvoj pospe

ševalne službe, sodelovati v regresi
ranju, voditi ustrezno zemljiško po
litiko itd. Pred kmetijci je ta čas več 
važnih nalog, saj je treba obsejati vse 
površine, povečati pridelke zlasti pri 
koruzi in krmnih rastlinah, zadržati 
rast stroškov, kolikor je mogoče, ter 
tako prebroditi sedanje težave in s 
tem odpreti nove perspektive za 
kmetijstvo. 

Na posvetu v Šmarjeških Toplicah 
je o problemih dolenjskega kmetij
stva poročal inž. Jože Tanko, direk
tor KZ Novo mesto. Udeleženci - ti 
so bili iz vseh slovenskih občin — so 
si po končanem zasedanju ogleddi 
eno izmed preusmerjenih dolenjskih 
kmetij ter tovarni „Dano" in „Ko-
linsko" na Mirni. 

M. LEGAN 

V sredo se je v hotelu Kandi-
ja končal „Teden dolenjskega 
cvička", prireditev, ki postaja 
tradicionalna. V slabem tednu 
jo je obiskalo več tisoč ljudi. 
Vrhunec prireditve je bila, če 
seveda gledamo s širšega vidika, 
podelitev diplom, priznanj in 
pohval pridelovalcem cvička 
letnika 1974. V oceno in po-
kušnjo je dalo cviček 71 vino
gradnikov. 

Do konca tedna bo prevla
dovalo oblačno vreme z ob
časnimi padavinami, v niži
nah deloma dež, delom; 
sneg. 

Komisija, ki jo je vodil prof. inž. 
Miran Veselič, član mednarodne 
degustacijske komisije, je odločila, 
da imajo letos najboljši vinski pride
lek F rane Martinčič iz Smalčje vasi 
- cviček z Vrbove, Jože Gorišek iz 
Brezovice - cviček s Pleterskega hri
ba, Vlado Plavc iz Smihela pri No
vem mestu - cviček z Ruperč vrha, 
Jože Frelih iz Sentruperta — cviček 
iz Zadrage, TOZD Hmeljnik iz No
vega mesta - cvičck z Vinjega vrha, 
Stane Oklešen iz Novega mesta -
cviček z Ljubnega, Angela Starič iz 
Trebnjega - cviček z Gričevja, Nace 
Kovačič iz Novega mesta - cviček z 
Vinskega dola, Nace Colarič iz Veli
kega Mraševega - cviček iz Bočja in 
Anton Avsec iz Krškega - cviček z 
Goleka. Za širšo javnost pa je bil 
seveda najbolj privlačen tisti del 
Tedna dolenjskega cvička, ki se ime
nuje pokušnja. V privlačno urejeni 
dvorani hotela Kandija je poskusilo 
letino več tisoč ljubiteljev dobre 
kapljice. Sode, ki so bili popiti, je v 
mmiohodu skozi mesto spremljala 
celo trebanjska godba na pihala, kar 
je dalo prireditvi dodaten čar. 

Vinogradniki, ki so sodelovali na Tednu dolenjskega cvička, so se za novomeškim hotelom Kandija 
zbrali ob stari leseni stiskalnici, ki je stiskala dobro kapljico že njihovim dedom in pradedom. (Foto: 
S. Mikulan) 
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tedenski 
mozaik 

v Parizu je R 69. letu živ
ljenja umrl človek, za katerega 
so rekli, da je imel najlepši 
otok, najlepšo jahto in najbolj 
znano vdovo na svetu - Aristo
teles Onassis. Zapustil je ogrom
no bogastvo, ki so ga ta teden 
časnikarji ocenjevali na več kot 
tri milijarde dolarjev. Bil je ne
verjetno znana osebnost, člo
vek, za katerega prijateljstvo so 
se potegovali tudi mnogi držav
niki. Začel je iz nič kot osem
najst letni revni mladenič iz 
Smirne, v Turčiji. Obogatel je 
med in takoj po drugi svetovni 
vojni in to predvsem z ladjami 
V zadnjih letih življenja je sple-
tel ogromno mrežo poslovnih 
interesov. Imel je več kot sto 
velikih ladij, rafinerije, cele sta
novanjske četrti, blagovnice, 
različne tovarne, turistične 
urade, banke in kdove kaj še. 
Menda^ tudi sam ni vedel, kje 
vse ima svoja podjetja in koliko 
mu nesejo. Njegova soproga 
Jacqueline je postala tako že 
drugič vdova (prvič po smrti 
svojega prvega moža, Johna 
Kennedyja, nekdanjega ame
riškega predsednika) in je prišla 
v bolnišnico, kjer je umrl njen 
drugi soprog, šele po njegovi 
smrti. Pravijo, da je bil Onassis 
tudi najbolj popularen človek 
dvajsetega stoletja. Sedaj za
trjujejo, da bo njegovo veli 
krnsko bogastvo razpadlo in da 
Grčija, njegova domovina, ne 
bo od tega imela skoraj nič. Ce 
bo tako, potem se bo nada
ljevala pralna še iz časov, ko je 
bil živ. Kljub temu, da je bil 
Onassis namreč neznansko bo
gat, je imela njegova domovina 
od tega komaj kaj, saj so, de
nimo, njegove ladje plule pod 
tujimi (večinoma panamskimi) 
zastavami in je tudi del dobička 
od njih (davki) šel v druge de
žele . .. konec gospodarskega 
imperija... 

Medtem pa so v Združenih 
državah Amerike znova obudili 
zgodbo o Patriciji Hearst, iz
ginuli hčerki tiskarskega mo
gotca Hearsta. Že pred več kot 
letom dni so jo ugrabili tako 
imenovani pripadniki Simbioni-
stične osvobodilne armade. Ko 
je menda kasnejć sodelovala 
(očitno prostovoljno) v nekem 
bančnem ropu, je FBI izdala za 
njo tiralico. Sedaj so jo menda 
znova viddi. . . ali bo roka pra
vice . ..? 

GNOJENJE ZA ZAČETEK I 
Na tehtnico: stroške in koristi gnojenja 

Na živinorejsko-veterinarskem zavodu praiijo, da kmet, ki želi 
strokovno pomoč in kredit za preusmeritev in modernizacijo svo
jega posestva, mora najprej začeti bolje gnojiti. Šde takrat, ko 
pridela več krme in dokupi toliko živine, da napolni vse kote v 
starem hlevu, dobi kredit za ureditev sodobnega hl^va. 

Tak vrstni red preusmeritve 
kmetije temelji na gospodar
nosti. Pokazalo se je, da krmlje
nje živine le iz vreč, z močnimi 
krmili, ni donosno in tudi v pri-

TELEGRAMI 

BUENOS AIRES - V Argentini je 
strmoglavilo vojaško letalo vrste 
fokker f-27 z 42 potniki in 5 člani 
posadke. Med ponesrečenci so tudi 
civilisti. Ubilo se je več žensk in 
otrok. Uradno so sporočili, da so 
nesrečo zakrivile ,,zelo slabe vre
menske razmere". 

RIM - V italijansko glavno mesto 
je dopotovala delegacija ZKJ, ki se 
bo udeležila 14. kongresa komuni
stične partije Italije. Kongres bo tra
jal šest dni. Našo delegacijo vodi 
Aleksandar Grličkov. 

ŽENEVA - Tu se je začelo za
sedanje konference OZN o medna
rodnem pravu o moijih. Konfe
renco, ki bo trajala 8 tednov, je 
otvorila njena predsednica Shirley 
Amerasinge iz Sri Lanke. 

BEOGRAD - Sekretar izvršnega 
komiteja predsedstva CK ZKJ Stane 
Dolanc je sprejel sovjetskega velepo
slanika v Beogradu Stjepakova. Ta 
mu je izročil povabilo CK KP SZ, 
prezidija in vlade za sodelovanje 
naše partijsko-državne delegacije na 
proslavi 30-letnice zmage nad fa
šizmom 8. maja letos v Moskvi. 

BUKAREŠTA - Romunska 
skupščina je včeraj znova izvolila 
Nicolaja Ceausescuja za predsednika 
SR Romunije. 

hodnjih letih ne bo. Obdržali se 
bodo le tisti živinorejci, ki bodo 
sami pridelali kar največ po
trebne krme. Pridelek pa je 
moč zvečati predvsem z boljšim 
gnojenjem. Ko je na kmetiji več 
živine, je tudi več hlevskega 
gnoja in gnojevke. Nikjer pa ni 
toliko, da ne bi bil potreben še 
dodatek umetnih gnojil. 

Kar velja za pridelovanje 
krme, velja za vse druge kmetij
ske pridelke. Kdor želi bogato 
žetev, mora izdatno gnojiti. 
Mnoge kmetovalce pa je zmedla 
podražitev gnojil, ki je bila lani 
izredno visoka, dohodki za živi
no pa mali. Denarja je premalo 
za vse potrebe. Toda ali je prav, 
da bi najprej in najbolj varčevali 
prav pri gnojilih? ! 

Niso se podražila le gnojila — 
sorazmerno pa so se najbolj -
ampak tudi kmetijski stroji, 
gradbeni material, zaščitna 
sredstva in seveda tudi krmila, 
ki naj bi jih nadomestili z last
nimi pridelki. Kme^e pa še ved
no kupujejo kmetijske stroje in 
urejajo hleve, če dobe kredit. 
Na ta račun zmanjšujejo izdat
ke za gnojila. Kako ne bi, ko pa 
se povsod govori, da se gnojenje 
z gnojili ne splača več? ! 

Ali se res ne splača ali se 
morda le splača? Vsi kmeto
valci vedo, da bodo brez gnojil 

BRUSELJ — Belgijsko glavno mesto je bflo predvčerajšnjim podobno mestu v izredneitt 
so preprečili demonstracije ekstremne, flamske frakcije „Tal akti Komiti", ki so gr0^o^ne # 
spremenile v splošni nered. Po ulicah mesta je bilo videti približno 3000 policistoV' 
konjenice, oklepne avtomobile in v zraku helikopterje. Zaradi močnih policijskih^S".- qV gla«1' 
stranti niso mo^i prodreti do občinske hiše, ki je bfla zaradi „ločenih okenc' nj 
(Telefoto: UPI) 

Iz zadnjega PAVLIHE 

- Ko] eokate, ne boste kupili meso? 
- Ne, Sokom no rozprodojol 

pridelali manj. Le redki pa men
da računajo, koliko bodo izgu
bili zaradi manjšega pridelka in 
v kakšnem razmerju bo ta izgu
ba z izdatki za gnojilo, če bi 
ustrezno pognojili. Ali morda 
površno menijo, da bo zaradi 
manjšega pridelka imela škodo 
le dru^a in ne tudi oni oziro
ma predvsem in najprej oni? 

Potrebni so čisti računi. Po
dražitve raznih stvari, ki jih po
trebuje kmetijstvo, ni moč kriti 
z manjšo porabo gnojil. Pridelo
valne stroške je treba obračuna
vati po posameznih dejavnikih. 
Z dražjimi kmetijskimi stroji bo 
obdelovanje zemlje dražje. Za
radi tega pa ne bo zraslo več 
krme in dmgih poljščin, kot če 
bi take stroje kupili pred leti po 
veliko nižjih cenah. Večji pride
lek, dosežen z boljšim gnoje
njem, je torej treba postaviti le 
nasproti izdatkom za gnojila in 
ne nasproti vsem pridelovalnim 
stroškom. Ce se npr. s 500 kg 
porabljenega gnojila pridela za 
1.000 kg koruze več, se bo iz
datek za gnojilo obrestoval od 
pomladi do jeseni z več kot 100 
odstotki. -Seštevki vseh pridelo
valnih stroškov pa bodo morda 
kljub temu večji od vrednosti 
pridelka po dnevni ceni. Podob
ni računi se lahko naredijo tudi 
za druge pridelke. 

JOŽE PETEK 

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

Priprave družbenih razvojnih načrtov za 
prihodnje srednjeročno obdobje — za "ob
dobje med leti 1976—1980 — so sedaj, bi 
rekli, na vrhu naših strateških operativnih 
prizadevanj. V skupščini SFRJ so prejšnji 
teden, v sredo, posvetili tem vprašanjem 
osrednjo pozornost na zasedanju obeh skup
ščinskih zborov. 

Ob tem je generalni direktor zveznega za
voda za družbeno planiranje v svojem ekspo-
zeju pred delegati^skupščine SFRJ, ko je go
voril o razvojnih možnostih Jugoslavije v pri
hodnjem srednjeročnem obdobju, poudaril, 
da je treba vzporedno z uresničevanjem raz
vojnega programa opraviti tudi obsežno delo 
pri graditvi našega gospodarskega sistema, 
tako kot to določajo nova ustavna določila. 

Izdelati je treba takšen sistem samo
upravnega planiranja — je dejal - ki terja 
tudi spremembe našega dosedanjega razu
mevanja o družbenem planiranju. Tu gre 
predvsem za razvoj funkcije združenega dela 
kot temeljnega nosilca planiranja v samo
upravnem sistemu. 

£)elegati skupščine SFRJ so sprejeli skle
pe, ki naj bi omogočili opraviti že letos te 
obsežne naloge. Pozitivno je bilo ocenjeno 
prizadevanje pri pripravi temeljev za izdelavo 
skupne razvojne politike v državi. Posebno 
pa so delegati v razpravi poudarili, kako 
pomembno je, da dobi pri celokupnem pro
cesu planiranja odločilno vlogo družbeno 
delo, ki naj se kar najbolj angažira pri obli
kovanju naše prihodnje razvojne politike. V 
razpravo o družbenem razvoju Jugoslavije za 
prihodnje srednjeročno obdobje se morajo 
aktivno vključiti prav vse organizacije zdru
ženega dela in njihove asociacije, je bilo re
čeno. Sprejet je bil sklep, po katerem mora 
zvezni izvršni svet do 10. junija pripraviti 
osnutek predlaganega dvažbenega razvoja za 
obdobje prihodnjih petih let. 

Na republiški ravni pa so dobile v minulih 

dneh pomemben poudarek razvojna vpra
šanja našega kmetijstva. Posebej omenimo 
sejo • predsedstva kmečke sekcije pri RK 
SZDL Slovenije, kjer so prejšnjo sredo raz
pravljali o integracijah ter združevanju dela v 
kmetijstvu. Poudarili so, da nobena inte
gracija v kmetijstvu ne sme iti mimo občin
skih kmečkih sekcij SZDL, saj je treba pri 
teh integracijah — ob političnih ocenah za
nje — upoštevati dejanske interese kmečkih 
proizvajdcev, ne pa, denimo, nekakšnih inte
resov komercialne strani, kar se je doslej tudi 
dogajalo. Rečeno je bilo, da morajo kmetje 
odločati kot samoupravljavci o pogojih in re
zultatih svojega dela - ne pa da o tem v 
njihovem imenu odločajo drugi. 

Združevanje dela 
v kmetijstvu 

Poudarjeno je bilo tudi, da je treba kme
tom zagotoviti otipljive bodoče koristi, ko 
gre za njihove odločitve glede novih inve
sticij. Zagotoviti jim je treba dolgoročne po
godbe v kooperacijskih procesih - saj bo 
kmet le na takšni podlagi lahko zares pre
udarno vlagal denar v svoj nadaljnji razvoj, v 
razvoj kmetijske proizvodnje. Rečeno je bilo 
tudi, da moramo takoj izkoristiti velike po
vršine plodne zemlje, ki ostaja pri nas še 
neizkoriščena. Ta akcija pa ne bo nikoli za
živela, Če ne bomo začeli takoj ustanavljati 
zemljiških skupnosti, v katerih bo imel glav
no besedo kmet — kajti le kmet pozna res
nično in pravo vrednost obdelovalne zemlje. 

Tretje vprašanje, ki je bilo minuli teden 
tudi v ospredju, pa so bile razprave v zvezi z 
našimi zdomci — z. njihovim vračanjem ozi
roma sploh v zvezi z njihovim ponovnim 

zaposlovanjem v domovini. Na seji koordi
nacijskega odbora za vprašanje naših de
lavcev, začasno zaposlenih v tujini, odbora 
pri RK SZDL, so prejšnji petek vsebinsko 
načenjali to problematiko. Opozorjeno je 
bilo na gospodarske razmere v tujini, ki lah
ko povzročijo pritisk na povratek naših 
zdomcev. V Sloveniji je največji problem 
zdomcev v Pomuiju, saj je od tam največ 
naših delavcev zaposlenih na tujem. Zato bo 
tam nujno usmeriti vračajočo se delovno silo 
v poljedelstvo - ravno tam so namreč velike 
površine plodne zemlje še neobdelane. Se
veda pa bo temu ustrezno treba usmeriti pri
merna vlaganja v odpiranje novih delovnih 
mest, ki bi bila na voljo vračajočim se zdom
cem. Na repubUškem zavodu za zaposlovanje 
ob tem menijp, da vračanje zdomcev za Slo
venijo še ni nikakršen problem, saj v tem 
trenutku pri nas lahko takoj zaposlimo kakš
nih 5000 do 6000 delavcev iz vrst povrat
nikov, če bi bilo treba — takšne so namreč 
naše sedanje potrebe po delovni sili. 

V Mariboru so sredi prejšnjega tedna usta
novili področno gospodarsko zbornico za 
območje podravs^ občin — ta področna 
zbornica je prva v Sloveniji in je bila usta
novljena v skladu z novo organiziranostjo 
republiške gospodarske zbornice. Ob tem je 
bilo poudarjeno, kako prav je, da so se po 
dolgotrajnih razpravah uskladila stališča, saj 
nova področna zbornica ne pomeni zapi
ranje gospodarstva v posamezne regije, mar
več ga nasprotno, razširja navzven. 

Zvezni izvršni svet je prejšnji teden sprejel 
pomemben nov predpis — novo uredbo glede 
splošnih pogojev za najemanje potrošniških 
posojil. Ker je bilo o tem precej napisanega 
že v dnevnem časopisju, samo omenimo, da 
je v uredbi dan poseben poudarek domačim 
izdelkom, saj po novem ne bo več mogoče 
dobiti posojila za izdelke (npr. za avto
mobile), v katere je vgrajena več kot po
lovica sestavnih delov iz uvoza. 
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Predsednik švedske vlade 
Olof Palme je prišel v začetku 
tega tedna na uradni obisk v Ju
goslavijo in se po prvih politič
nih pogovorih s svojim gosti
teljem, Djemalom Bijedićem, 
sestal tudi s predsednikom re
publike Josipom Brozom Ti
tom, Edvardom Kardeljem in 
Stanetom Dolancem. 

Jugoslavija in Švedska že dalj 
časa navezujeta izredno tesne 
stike, kar je predvsem posledica 
dejstva, da imamo do vrste 
mednarodnih političnih in eko
nomskih problemov enaka ali 
podobna stališča. 

Predvsem je Švedska nevtral
na država, ki ne pripada blo
kom in se tako kot Jugoslavija 
zavzema za mir in sodelovanje 
med narodi. Pri tem se v med
narodni areni ne omejuje na pa
sivno nevtralnost, marveč aktiv
no sodeluje v reševanju svetov
nih problemov in tu sodeluje z 
neuvrščenimi. Na četrti konfe
renci neuvrščenih na vrhu v 
Alžiru je bila Švedska opazova
lec. 

Jugoslavijo in Švedsko pa ne 
družijo samo podobna stališča 
glede najpomembnejših svetov
nih problemov, marveč tudi iz
redno dobro in tesno medseboj
no sodelovanje na gospodar
skem in drugih področjih. Po
membna vez med obema drža
vama je tudi nekaj tisoč jugo
slovanskih delavcev, začasno za
poslenih na Švedskem in pa 
tisoči švedskih turistov, ki vsa
ko leto pridejo na počitnice v 
Jugoslavijo. 

Med dosedanjimi razgovori 
sta obe strani potrdili željo po 
poglobitvi sodelovanja in oce
nili mednarodne probleme, ki 
vznemirjajo svet — predvsem pa 
bližnievzhodno krizo, Ciper, 
Indokino in nekatera druga ža
rišča napetosti. 
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MIR NA 
PORTUGALSKEM 

Po poskusu državnega udara, 
ki ga je vojska prepreč^a, vlada 
na Portugalskem znova mir. 

Nekdanji predsednik repub
like genei^ Spinola je iz Špa
nije, kamor je sprva pobegnil po 
neuspelem udaru, odšel v 
Argentino, kjer bo kot vse kaže 
dobil dokončen politični azil. 

Medtem je vojska uspela po
vsem ob\iadati položaj. Zapili 
so nekaj deset prevratniških ofi-
dijev, Id so v sodelovanju z des-
nko poskušali organizirati 
državni udar. 

Gibame oboroženih s3 je iz
dalo tudi razglas o nacioniuiza-
ciji bank, s čemer so prizadejali 
resen udarec desničarskim kro
gom, ki so bii vseskozi več ali 
manj odkrito proti novemu re
žimu. 

Združene države Amerike so 
morale javno in uradno objaviti, 
da CIA ni bila vpletena v po
skus prevrata, toda to sporočilo 
je samo še povečalo dvome in 
sumničenja. 

V deželi je po vseh burnih 
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1° Posavske nkv> 

»l*' ™gojnoMm„Sel?s'ta' kr5ka in brežiška, 
:K»v2?^ 800 otrok. 

23 *200 otrni- J osaviu nujno potrebo-
>«aU „°'™k Načne za nove vrtee bodo 

r^.<&X£y?vse po,rebe 

Na letni konferenci občinske organizacije Zveze 
rezervnih vojaških starešin 16. marca v Brežicah 
so odlikovali najbolj prizadevne starešine z bro
nastimi in srebrnimi plaketami. Na sliki: predsed
nik Leopold Merhar izroča plaketo dolgoletnemu 
aktivnemu članu tov. Karlinu. (Foto: Zupančič) 

Občinskega pionirskega strelskega prvenstva, ki je 
bilo 14. marca v Žužemberku, se je udeležilo 17 
ekip. Zmagala je ekipa OŠ Katja Rupena iz Nove
ga mesta, za najboljše strelke pa so se izkazale 
pionirke OŠ Šentjernej. Med posamezniki sta 
prvo mesto osvojila Mira Pavec in Janez Babič. 

15. marca je v Novem mestu uspešno končalo 
prvo dveletno večerno delovodsko šolo 23 sluša
teljev iz novomeških tovarn in podjetij. Šolo je 
organizirala mariborska delavska univerza. Di
plome z nazivom delovodja elektromehanske 
stroke je podelil inž. Jože Gazvoda. 
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F . B .  

Znano jc, da od nečistega zraka 
rada glava boli. Glavobol, ki ga je 
povzročilo dogovarjanje o splošni in 
skupni porabi v letu 1975, dolgo ne' 
bo ponehal. Zaradi ozračja, ki ni bi
lo le nečisto, ampak tudi precej na-
elektreno. V občinah in republiki. 

Na občinsko naelektrenost je na
letel tudi predsednik slovenskih sin-

SREŽICE _ 
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S^inSlstaSjodaj 536 
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Končne ocene kajpak še ni. Janez 
Barborič je Novomeščanom pove
dal, da je dal republiški svet Zveze 
sindikatov pobudo za tako oceno 
Socialistični zvezi. Le-ta naj bi kri
tično occnila predvsem sam posto
pek dogevarjanja, ker se zdi, da je 
bil precej nosamoupraven. 

Ta occna naj bi v občinah in v 
republiki spodbudila odgovorne, da 
bi osnove za dogovarjanje v letu 
1976 pripravili takoj po letošnjem 
podpisu. Že zato, da bo odpadlo ti
sto večno sklicevanje na pomanjka
nje časa, ki je na koncu koncev pro
glašeno za edinega krivca, kadar kaj 
ne'steče ali se ne posreči. 

I. ZORAN 

dikatov inž. Janez Barborič, ko se jc 
prejšnji teden mudil v Novem me
stu. Povedali so mu, da so v dogo
varjanju ves ča^ čutili samo zmedo. 
In tudi to, da nobena stvar, o kateri 
so se že skoraj sporazumeli, ni 
mogla obveljati, ker je tik pred kon
cem vselej udarilo po telefonu novo 
republiško stališče. 

Politične ocene o letošnjem dogo
varjanju o splošni in skupni porabi 
so precej enotne. Omenjajo nered in 
valijo precejšnjo krivdo na ,,premalo 
časa", da bi steklo tako imenovano 
vertikalno dogovaijanjc z občinami. 
Prizadeta se čutita tudi Socialistična 
zveza in sindikat, ker da sta bila od 
dogovarjanja odrinjena, čeprav sta 
ustavna nosilca te pomembne druž
bene akcije. 

starem. Zaenkrat je znano, da je 
edino KZ Škofja Loka kmetom 
regresirala umetna gnojila. V obči
nah kot da so gluhi, kot da jih ne 
zadeva akcijski program nalog na 
področju kmetijstva, ki predvideva, 
da se bo letos kmetijska proizvodnja 
v Sloveniji povečala za 2,5 odst. 

Ta zahtevna naloga utegne prav 
zaradi pričakovane, občutno zmanj
šane porabe umetnih gnojil obviseti 
v zraku. Da je mogoče prav z gnojili 
in uvajanjem boljše agrotehnike še 
občutno povečati pridelke, že vse
skozi dokazujejo kmetijsko razvite 
dežele, prav tako pa tudi naši 
družbeni kmetijski obrati. Dežele 
EGS imajo dv^rat večjo porabo, 
močho so nas prekosile tudi neka
tere socialistične države, kot sta 
Bolgarija in Madžarska, ki potrosita 
na hektar dvakrat več dušičnih 
gnojil kot - razvita - Slovenija! 
Izračunali so, da ne bi niti do konca 
tega stoletja dohiteli dežel EGS, če 
bi poraba naraščala s dosedanjo 
hitrostjo. 

Zdaj pa kaže celo na nazadovanje, 
to pa je pojav, mimo katerega ne 
more nihče neprizadeto. 

M. LEGAN 

L ^^etijski nasveti 
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i & % niZate^a Po nnm ^ ? Z vin°gradniško motiko, zato se^, 
di^ostp evel> prizana? °C herbicidom, kemičnim strupom, 
IV, Prošnje Z^ašaJO Pa trti. H 

^ hphk-rok°vnir n^eV' ^ v kmetijskih rubrikah listov 
jbj lcidov ziactSVet' dokazujejo, da vinogradniki o 
IK nA K°,VejŠih' ka malo vedo in se bojijo, 
« ̂ ^uZ^.tudi kulturne rastline. Strah je 

T ^ialc Pozna,herblcidov ze'° natančno opravilo, ki 
/^t^ljno0^1, ' oz,roma ^ 0 njem posvetovati s 
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<" r«e8a delovare Večletne Plevele- Slednji je zaradi 
"Ja Prek korenin uporaben tudi v 

običain^b *ezav s trdoživimi večletnimi 
kni ^P°ročam 6 .hčine herbicida ne zadoščajo. 

' N Ha K (nai'™ ^Hogradniki ne le podvojijo 
S k8 gesatopa razpršiti 10 kg 

a« ̂  bektar TIJ?*tem herbicidom dodajo še do 5 
1 V^doh^?^ Pleveiriv 3 tU(^ s tak° močnim odmerkom 

% °*iraiv ^aUtev nI*.*,' i so ^ že razrasl» >n utekli svoji 
K*k Su herbici$ 2 nekaj lističi). 
?^V°dvrs? ?°Vršine rJCL-trpiba računQti» koliko herbicida 

pod ŠkroPilnice K,? razt<>pine, ki je lahko kaj 
r°Piln- mzkim nrir i Smo že Pri ^kropljenju: škropiti 

lcurelcnafi lskom, da so razkropljene kapljice 
J °o pahljačast, ne stožčast. 

Inž. M. L. 

Priprava na oranje in setev. 
Izvažamo umetna gnojila, na
mesto da bi jih sami porabili ter 
pridelali več zase in za druge. 

Letina v zraku 
Slabe novice in svarila prihajajo. 

Zaradi sorazmerno previsokih cen 
prodaja umetnih gnojil* nazad uje 
posledice bodo neizbežne. Na zadnji 
seji medzadružnega sveta za Dolenj
sko je bilo na primer navedeno, da 
so v KZ Žužemberk namesto 
lanskih 500 ton umetnih gnojil 
prodali komaj 200 ton. Kmetje 
nakupujejo le simbolične količine, 
spomladanska seteV in saditev pa sta 
pred vrati. .. 

Navzlic mnogim pozivom, naslov
ljenim na odgovorne ljudi, da bi bilo 
koristno spodbuditi porabo gnojil, 
ki je eno najbolj zanesljivih meril 
razvitosti kmetijstva, je ostalo pri 

naraščanjem življenjskega standarda 
naglo upadala poraba moke, žival
skih maščob in krompirja, kar bo 
povzročilo občutno skrčevanje 
krompirjevih njiv? Ali ni morda 
zmanjševanje krompirišč (od vojne 
sem so se zmanjšala za približno 
6.000 ha, od predvojnih časov pa 
celo 25.000 ha) predvsem posledica 
saditve krompiija v južnih republi
kah, ki ga nekdaj niso pridelovale v 
tolikšnem obsegu? 

Kakorkoli, dejstvo je, da gre zdaj 
krompir slabo v denar. Ko ga je di
rekcija državnih rezerv ponudila iz 
svojih zalog po 1,30 din kilogram, ni 
naleteja na pričakovan odziv. Na 
trgu je bil namreč krompir še cenej
ši, zakaj ponudba je bila in je še veli
ka. To je vodilo tudi UO Zadružne 
zveze Slovenije, da je za spomladan
sko setev priporočil, naj bi sejali več 
koruze in krmnih rastlin pa manj 
krompirja. 

Ali naj bi to priporočilo veljalo 
tudi za Dolenjsko, ki oskrbuje tovar
no za predelavo krompirja na Mirni 
in tržišče, bi se lahko vprašali. Ne. 
Dolenjska mora izkoristiti prednosti 
lokacije, odličnih pridelovanih mož
nosti ter tradicije. Četudi morda ta 
tieuutek pridelovanju krompirja ne 
kiiže najbolje, je od trenutnega po
ložaja vendarle važnejša perspektiva 
- agroživilski kompleks, ki ima pri 
nas svoj začetek v pridelovanju 
krompirja in njegovi predelavi. 

M. L. 

Možnosti so v povečanju pridel
ka: medtem ko se je v Sloveniji 
v povojnih letih povprečni pri
delek pšenice in koruze na hek
tar povečal za več kot dvakrat, 
se je povprečni pridelek krom
piija povečal komaj za tretjino. 

Krompir skrbi 
Devet, desetin slovv^-nskih kmetij 

prideluje krompir, slovensko poljšči
no številka ena, devet desetin naših 
kmetov zato s skrbjo spremlja, kaj 
se zadnje čase dogaja z njim. Ali se 
res že uresničuje napoved, da b.o z 

Poklicni govornik 

- Tu bi se rada naselila! Sva slišala, da imate v vaši razvili 
občini dvakrat večji regres na umetna gnojila kot pri nas v 
hril)ih 

(Karikatura: Marjan Bregar) 

K sestankomaniji 
Duhovito „Zgodbo delegata" pri

naša zadnja številka Ekonomske 
pohtike. Takole pravi, daje povedal 
neki delavec na mestni konferenci 
SZDL v Beogradu: „Izbran sem bil 
za delegata, ker sem bil dober 
delavec in neposredni proizvajalec. 
Toda zaradi zaposlenosti s skupščin-
skiin delom, zaradi mnogih sestan
kov in odsotnosti z dela nisem več 
ne dober delavec ne neposredni 
proizvajalec." 

Poučen primer! Ker ne znamo 
(ali nočemo?) organizirati učinko
vitega družbenopolitičnega delo
vanja, ker z razvlečenimi in nepri
pravljenimi sestanki zapravljamo de
lovni čas v bistvu nasprotujemo 
ustavnim spremembam in večji vlogi 
delavca, neposrednega proizvajalca. 

Novinarji sedimo po sestankih in 
imamo čas opazovati. Kako malo je 
večkrat povedanega novega, bistve
nega, pa so se zvrstili mnogi 
govorniki! Humoristu se nudi prav 
hvaležna snov, toliko je „podčrta
vanja", „priiiruževanja predgovomi-
ku" - vse skupaj pa je ponavljanje 
in nepotrebno prepričevanje, ki v 
udeležencih, zlasti če niso med 
govorniki, samo utrjuje prepričanje 
o nesmiselnosti in nekoristnosti 
takega . sestankovanja. Potem se 
čudimo, če so sestanki slabo obiska-
ni. 

Znan je predlog CK ZKJ, naj bi 
dolžine diskusij omejili na 15 minut. 
Takim predlogom bi morali slediti 
povsod, saj v tolikšnem času raz-
pravljalec lahko pove vse bistveno. 
Nasploh jc opazno, da so sestanki 
„na nižjih nivojih" mnogo slabše 
pripravljeni, z več čakanja in zamu
dami, bolj raztegnjeni. vi. L. 
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„Bolje preprečiti kot 
zdraviti!" Tako lahko na 
kratko strnemo prizadevanja 
društva SR Slovenije za boj 
proti raku. Društvo je pro
stovoljna in samostojna 
humanitarna organizacija ter 
je bilo ustanovljeno 1971 in 
v štirih letih delovanja do
seglo vidne uspehe pri pravo
časnem odkrivanju in pre
prečevanju raka. To je po
trdil tudi občni zbor društva 
(njegov član je lahko vsak 
občan ali delovna skupnost, 
ki soglaša s cilji, pravili in 
programom dela društva), ki 
je bil v začetku marca v 
Ljubljani. Takrat so pregle
dali delo preteklih let, spre
jeli nov pravilnik in izvolili 
nov upravni odbor društva. 

Zoper »krvnika« 

V štiriletnem obdobju je 
društvo storilo veliko na 
področju "zdravstvene vzgo
je. S sredstvi javnega obve
ščanja je seznanjalo najširše 
množice o tem, kako zgodaj 
odkriti in preprečevati raka. 
Veliko je bilo narejenega 
tudi pri strokovnein in do
polnilnem izobraževanju 
zdravstvenih delavcev, s kan-
cerološko sekcijo SZD pa je 
društvo pripravilo regionalne 
posvete zdravstvenih delav
cev .0 strokovnih vprašanjih 
boja proti raku. 

Za omenjene in še druge 
oblike delovanja je društvo v 
štirih letih porabilo skoraj 1 
milijon 200 tisoč dinarjev, 
ker pa je v tern času s 
članarino rednih in podpor
nih članov ter z različnimi 
akcijami in prireditvami 
zbralo nad 1 milijon 600 
tisoč dinarjev, je presežek 
namenilo za adaptacijo on 
kološkega inštituta in nakup 
novih aparatur, z izkupič
kom prostovoljnih prispev
kov pa je podprlo ustanovi
tev novega „Centra za bolez
ni dojk prim. dr. J. Žitni
ka". 

Glede na dosežene uspehe 
v boju proti raku je društvo 
nesporno še kako pomem
ben ne samo zdravstveni, 
ampak tudi širše družbeni 
dejavnik. Društvo si bo v 
prihodnje prizadevalo še bolj 
uresničiti zadani^ program, 
docela pa bo doseglo svoj 
namen le, če bo k sddelova-
nju pritegnilo kar največ 
ljudi 

D. RUSTJA 

DOLENJSKI LIST 



Solze za Martina Čedermaca 
Novomeščani so lepo sprejeli tržaške gledališčnike - Radi bi več gosto

vali po Sloveniji - Predstava o rižarni 

Sekretar komiteja občinske 
konference ZK v Brežicah Miha 
Haler (desno) je v soboto ob 
zaključku dvodnevnega semi
narja v Čđteških Toplicah izro
čil knjižna darila bivšim sekre
tarjem osnovnih organizacij. Za 
prizadevnost jim je čestital tudi 
predavatelj, sekretar IK pred
sedstva CK ZKS Franc Šetinc. 

Prejšnji teden je v Novem mestu gostovalo stalno Slovensko de-
dališče iz Trsta z odrsko priredbo Bevkovega Kaplana Martina Ce-
dermaca. Razen v Novem mestu so se slovenski tržaški giedališčniki 
predstavili še v Krškem, Kočevju, Kostanjevici in Kamniku. 

„Sprejem, kakršnega smo doživeli 
v Novem mestu, je še ena poLditev, 
da smo na pravi poti," je po zadnji 
predstavi, ki so jo uprizorili za sred
nješolsko mladino, v imenu celega 
ansambla dejala igralka Mira Sardo-
čeva. „Opazili smo, da so imeli 
mladi obiskovalci na koncu solze v 
očeh, kar priča, kako globoko so 
občutili težave rojakov v Beneški 
Sloveniji, o katerih govori to Bevko
vo delo. S takimi in še hujšimi stvar
mi se zamejski Slovenci še danes 
spopadamo, zato nam je tak odziv 
občinstva v matični domovini v veli
ko moralno podporo." 

Tako naše občinstvo kot tržaški 
gledališčniki si želijo še več takih 
gostovanj. Vsako leto pripravi ta 
l5-članski ansambel (12 je stalno 
zaposlenih) 6 do 7 premier in več 
kot 150 predstav. Gostuje na Gori
škem, v Beneški Sloveniji, na Koro-

Z K naj se odziva na vse 
F. Šetinc: vsaka osnovna organizacija mora ime

ti svoj program teoretičnega usposabljanja 

Sekretaiji, osnovnih organiza
cij in aktivov ZK iz brežiške 
občine so dobili na seminarju 
14. in 15. marca v Cateških 
Toplicah vrsto koristnih napot
kov za delo v svojem okolju. 
Kot predavatelja sta sodelovala 
tudi sekretar predsedstva CK 
ZKS Franc Šetinc in član pred
sedstva Igor Uršič. 

Franc Šetinc je predstavil akcij
sko usmeritev Zveze komunis'tov in 
spregovoril o metodah političnega 
dela ter nalogah osnovnih organiza
cij ZK. Zveza komunsitov se mora 
povsod razviti v organizacijsko 

trdno in kadrovsko močno organiza
cijo. 

Osnovne organizacije ZK se zad
nje čase sicer spet pogosteje sestaja
jo, vendar dostikrat brez pravega 
učinka. To je sestankarstvo, ki ni 
zaželeno. Komunisti morajo iskati 
sodobnejše oblike delovanja. Potreb
no je stdno in aktivno delo, pozna
vanje poglavitnih strateških smeri, 
da se lahko znajdejo v vsakem tre
nutku. Z razvojem samoupravljanja 
se torej večajo zaliteve po družbeno
političnem usposabljanju. Prav zato 
je tovariš Šetinc poudaril, da mora 
imeti vsaka osnovna organizacija 
svoj program teoretičnega usposab
ljanja. 

J. T. 

METLIKA: 
SAMOPRISPEVEK? 
17. marca so imeli delega

ti vseh zborov metliške ob
činske skupščine sejo, na ka
teri so sprejeli pomemben 
sklep za nadaljnji razvoj 
občine in krajevnih skupno
sti. Dogovorili so se, naj bi 
po vseh krajevnili skupno
stih, OZD in TOZD začeli 
razpravljati o možnostih, da 
bi v metliški občini ponovno 
razpisali referendum za 
samoprispevek, s pomočjo 
katerega bi zbrali prepotreb-
na sredstva za komunalna in 
druga javna dela. 

V naslednjih točkah so 
delegati poslušali poročilo 
davčne uprave o problemati
ki izvajanja davčne politike, 
spregovorili pa so tudi o 
obrtništvu. 

TREBNJE: 
PETA PIONIRSKA 

HRANILNICA 
Včeraj dopoldne je Dolenjska 

banka in hranilnica Novo mesto 
ottprla na osnovni šoli v Trebnjem 
peto pionirsko hranilnico. Tudi tej 
„najmlajši" hranilnici na svojem 
območju je DBH oskrbela potrebno 
opremo za delo in inventar. Že prvi 
„poslovni dan" najmanjše nove slo
venske baročne enote je bil zelo živa
hen. Več o tem bomo poročali pri
hod njičv 

škem in seveda po Sloveniji. Kljub 
veliki zaposlenosti pa se znotraj 
ansambla občasno ustanavljajo sku
pine, ki pripravljajo razne recitale. 
Tako se sedaj pripravljajo na večer 
partizanske lirike, s katerim bodo 
verjetno čez kakšen mesec gostovali 
.tudi v Novem mestu. Stane Raztre
sen jc pripravil samostojna recitala: 
Slovenske balade in romance ter 
Slovenske bridke in pikaste. Z brid
kimi in pikastimi jc že gostoval v 
Kostanjevici, dogovaija pa se tudi za 
nastop v Šentjerneju, kjer bi ga pri
redili v okviru tekmovanja za bralno 
značko. 

Režiser Mario Uršič je povedal 
nekaj o njihovem letošnjem progra
mu: „Sedaj veliko delamo za pred

stavo o tržaški rižan\i. Drama je na
pisana po bogati dokumentaciji o 
zločinih nad Slovenci v tej stavbi. 
Predstava naj bi pripomogla, da se 
kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. 
Rižama bo aprila odprta kot na
cionalni spomenik, mi pa računamo, 
da bo premiera konec maja. To naj 
bo • naš prispevek antifašističnemu 
boju v Italiji. 

Radi bi dosegli, da bi bila naša 
gostovanja v Sloveniji stalna praksa. 
O tem smo se pred kratkim pogo
varjali tudi z jugoslovanskim konzu
lom v Trstu. Zlasti čutimo, da nas 
premalokrat vidijo na ljubljanskem 
področju. Isto se dogaja z drugimi 
slovenskimi gledališči: mariborskim, 
celjskim, novogoriškim. Prav tako 
smo vsi mi odrinjeni pri RTV Ljub
ljana. Na televiziji se vedno pojavlja
jo isti obrazi, ponavlja sc problema
tika, izkustva. Menim, da bi ostala 
gledališča lahko popestrila program, 
vnesla novo problematiko, nov pri
stop k problemom." 

Ena predstava ali recital zahteva 
velik študijski napor, ne prinese pa 
ne pravega ekonomskega ne moral
nega učinka, če ne prodre širše med 
ljudi. Tega bi se morah zavedati vsi, 
saj jc kultura last vsega naroda in ne 
le privilegij posameznikov. 

Tržaški gledališčniki neradi veliko 
govorijo o težavah, kijih pestijo, če
prav vsi vemo, da po ..zaslugi" itali
janske vlade, ki jim krati državno 
podporo, delajo v skrajno težkih 
razmerah. „Živimo od obljub. Čaka
mo in delamo naprej, posojila pa 
jemljemo na obljube," so povedali 
zamejski nosilci slovenske kulture. 

A. BARTELJ 

Podobnosti povezujejo 

Miran Potrč si je v Trebnjem o^edal nove proizvodne objekte v 
izgradnji. Kot so ugotovili v razpravi o doseženih uspehih razvoja 
manj razvitih, je le-ta predvsem sad prizadevnosti obeh občin. 
Tovariš Potrč je tudi izjavil, da se bo centralni komite ZKS zavze
mal, da bo letos za ta razvoj zagoto\1jen denar v skladu s potreba
mi. Na sliki: med obedom gradbišča tovarne „sendvič" plošč 
Trima. (Foto: Železnik) 

V sredo, 12. marca, je obiskal 
trebanjsko občino Miran Potrč, 
član izvršnega komiteja pred
sedstva CK ZKS in predsednik 
komisije za družbenoekonom
ske odnose. Po razgovoru s 
predstavniki občine si je ogjedal 
proizvodnjo v „Trimu" in mi-
renski „Dani", popoldne pa se 
je udeležil še seje komisije za 
družbenoekonomske odnose 
medobčinskega sveta ZK Novo 
mesto, ki se je tokrat sestala v 

Borci hočejo tudi odločati 
Predlogi borcev za dodeljevanje stanovanj iz solidarnostnega sklada in 

pomoči za obnovo stanovanj borcev -Priznavalnine enake 

se dvignile od lanskih 600 din na 
1.200 din ali celo 1.400 din, kot 
predlagajo nekatere občine. V obči
ni Kočevje je bilo lani izplačanih 
stotim borcem skupno za 630.000 
din priznavalnin, po novem predlo
gu pa bi se izdatki za tc namene zvi-
.f.ili na 990.000 din oziroma na 

140.000 din. Občina Kočevje pa 
nima toliko denarja, da bi lahko ta-

O reševanju stanovanjskih zadev borcev in višjih priznavalninah 
so razpravljali na nedaMii razšiijeni seji predsedstva občinskega od
bora ZZB Kočevje, kateri so prisostvovali tudi člani komisije za 
reševanje borčevskih zadev občinske skupščine. 

Med razpravo o reševanju stano
vanjskih zadev so najprej ugotovili, 
da je z ukinitvijo republiškega skla
da za borce preneseno vse reševanje 
stanovanjskih zadev borcev na soli
darnostni sklad pri Samoupravni sta
novanjski skupnosti. Osnutek pravil
nika tega sklada pa je tak, Ja ne re-* 
šujc življenjsko potrebo borcev, saj 
bi po predlaganem načinu točko
vanja prišli borci na zadnja mesta 
prednostne liste za doileljcvanje sta
novanj, kar pomeni, da bi bili stano
vanjski problemi borcev rešeni šele 
čez 10 do 15 let. 

Zato so borci predlagali, naj bi še 
s pravilnikom sklada zagotovili za 
borce vsako leto določeno število 
stanovanj, in sicer za letos že kar 3 
enosobna in dve dvosobni stano
val. Razen tega naj bi pustili orp-
nizaciji ZZB razpolagalno pravico 
nad izpraznjenimi stanovanji. Le ta
ko bi ZZB lahko v doglednem času 
rešila stanovanjske probleme borcev, 
saj jc v občini še 71 borcev, ki nima-

ko občutno zvečala priznavalnine. 
Zato so borci predlagali, naj bi bile 
priznavalnine za-vso republiko enot
ne," saj so se vsi borci borili za iste 
cilje. 

Nadalje so borci predlagali, naj bi 
zadeve borcev reševali brez posred
ništva občinskih organov. To so 
predlagali zato, ker-menijo, da so 
doslej občinske organizacije ZZB o 
zadevah le razpravljale in predlagale 
rešitve, zadeve pa so reševali drugi. 
Zdaj pa bi tudi borčevska organiza
cija želela o čem odločati. 

J. PRIMC 

Pobratimstvo se širi 
Štiri krajevne skupnosti raznih narodnosti so 15. 

marca v Karlovcu sklenile trdno vez 

jo pnmemega stanovanja. 
Nadalje so borci predlagali, naj bi 

15 odstotkov sredstev solidarnostne
ga sklada dali v sklad za obnovo, po
pravila in dogratiitev hiš oziroma 
stanovanj borcev. Pomoč iz tega 
sklada bi dobivali predvsem borci s 
podeželja. Po doslej zbranih podat
kih bi za te namene potrebovali 
okoli 5 milijonov dinarjev. 

Posebna pozornost je veljala pred
logu, naj bi priznavalnine poenotili 
za vso republiko, in sicer tako, da bi 

Ob 30-letiuci osvoboditve so 
krajevne skupnosti Miholsko iz 
občine Vojnić, Donja Kupčina 
iz občine Jastrebarsko, Vel. 
Kladuša in Vinica iz Bele kraji
ne sklenile pobratimstvo, ki je 
bilo na slovesen način podpisa
no in zastavljeno v Karlovcu, 

Tako so občani štirih narodnosti: 
srbske, hrvatske, muslimanske in 
slovenske, ki so sc pred 30 leti skup
no borili in darovali svoja življenja v 
bojih okrog Petrove gore, sklenili 
nadaljevati med NOB začeto sodelo
vanje. Tokrat so ga prenesli pred
vsem na kulturno področje, kar je 

pokazala tudi prva skupna manife
stacija. 15. marca zvečer so namreč 
v veliki športni dvorani v Karlovcu 
nastopile izvirne folklorne skupine 
iz vseh pobratenih občin. Našo, slo
vensko, črnomaljsko oziroma vini-
ško, so zastopali Preločani. Cisti.do
biček prireditve so namenili ^adnji 
spomenika padlim na Petrovi gori. 

Na karlovški prireditvi izvirne fol
klore in humoija, na kateri je nasto-

Salo čez 200 ljudi, navzoči pa so 
ili tudi predstavniki javnega in 

družbenopolitičnega življenja teh 
krajev, se jc pokazao, daje še veliko 
možnosti za nailaljnje kovanje skup
nih akcij ter bratstva in enotnosti. 

R. B. 

„Trimu". (Prihodnji sestanek 
bo v semiški Iskri.) 

Na seji komisije, ki jc bila v glav
nem posvečena povezovanju na Do
lenjskem in doseženim izkušnjam 
pri dosedanjem pospeševanju razvo
ja manj razvitih občin in napotkom 
ob razpravi o novem zakonu, so naj
prej poročali vodje delovnih skupin, 
ki so proučevale možnosti povezo
vanja v posameznih strokali. V teks
tilni stroki razpolagajo že s precej 
podatki, ki so resda iz leta 1973, 
vendar gradivo le predstavlja zado
voljivo osnovo za razpravo. 

Glede povezovanja kovinskopre-
delovalne industrije vidijo možnosti 
za sodelovanje s Posavjem. Tudi za 
zdravstvo v pokrajini bo treba najti 
take oblike združevanja, ki bi mora
le prinesti največ koristi zavarovan
cem. Gospodarstvo se namreč zelo 
zanima, da bodo te službe delale kar 
najbolj racionalno, saj gre za velik 
denar, ki je še močno odtujen. Tudi 
povezovanje v kmetijstvu so razširili 
na Posavje, ozirajo pa se tudi dru
gam (Žito, Ljubljanske mlekarne, 
Emona, ip<l.). O povezovanju veteri
ne bo gradivo v razpravi aprila. 

Pri reorganizaciji bank v pokrajini 
so se predstavniki trebanjske občine 
zavzeh za eno banko na ožjem Do
lenjskem. V kolikor bi prišlo do 
nadaljnjega drobljenja, bi se trebanj
sko gospodarstvo raje vezalo na 
Ljubljano. 

A. ŽELEZNIK 

SOLIDARNI 
S KOZJANCI 

Po oceni koordinacijskega 
odbora za odpravo posledic 
potresa na Kozjanskem v 
trebanjski občini so se v občini 
dobro vključili v akcijo zbiranja 
denaija. V celoti so zbraU 
444.258,65 dinarjev. Le v red
kih manjših delovnih organiza
cijah niso delali na prosto sobo
to, kar bodo ponekod še izvedli 
(Krojaško podjetje-druga izme
na). Koordinacijski, odbor je 
imel težave z nekaterimi podje
tji, ki so pomoč nakazala preko 
matičnih podjetij zunaj občin; 
zato so pozvali republiški ko
ordinacijski odbor, naj denar 
preusmeri. V drugem krogu zbi
ranja pomoči so se lepo izkazali 
obrtniki. Razen redkih izjem so 
vsi prispevali denar; zbrali so 
15.207,40 dinarjev. 

Josip Broz-Tito: 

Zahteva po odgovornosti vseli 
Zdaj teče javna razprava o zasnovi gospodarskega ̂  

Jugoslavije do leta 1985. Na podlagi te zasnove m |P jj 
do katerih smo prišli, je nujno, da letos PnP'gQ 
sprejmemo nov petletni plan za obdobje 1976-1=' 
zavoljo velikih in naglih sprememb po svetu narn J ^ 
potrebna planska projekcija ne samo za pet au 0pi$ 
temveč za dvajset ali trideset let naprej. Tako ^ ycdoč 
tudi do najbolj smotrne proizvodne usmeritve, ki 
upoštevala domače surovine, energijo in hrano ozar. oraj^di 
in uvoz. Pri uresničevanju takšne politike je prv1 ^ 
kar najbolj odgovorno uresničimo cilje gospodarsK g 
ja Jugoslavije za letos. Vse to seveda teija, da hitrej 
vprašanja gospodarskega sistema in ga usklajujemo 
tako da zagotovimo uspešno delovanje družbe S ^ ̂  
varjanja. Gre torej za najpomembnejša vprašanja ^ 
spodarstva in družbe. Če jih hočemo urediti, mor ^ 
vati popolno in neposredno odgovornost od vsf i'n 0bči^^ 
od pristojnih v federaciji, republikah, pokrajinah 
Tu ne sme biti nobenega odlašanja. fedefl^ 

(Besede predsednika republike s seje sveta 

Jože NovinSek: 

Glavno izhodišče: dinamična $ 
• RIHO^ Vse dosedanje analize kažejo, da se nam v p ,^n i 

obdobju obetajo pomembne možnosti za din • ̂  
skladen družbenoekonomski razvoj. Dinamična r^ ^ 7; 
darstva, za zdaj po orientacijski stopnji od ^ ^ 
odstotka, je naše glavno izhodišče, da . ? 
dohitevali razvite države, hitreje spreminjali ^ 
zboljševali standard, dosegli večje zaposlovanje ^ 
Rast zaposlenosti za 3 do 4 odstotke na le ^ 
konstanta razvoja in naša velika naloga. L15 

dinamično rast gospodarstva in spremembe v 
gospodarstva narekujejo, da intenzivno investiran* st}£jj1 

in tako računamo, da se bo moral delež 
družbenem proizvodu povečati do okrog 25 odsjto 
1975, na okrog 27 odstotkov v letu 1980. v #̂$0 
minulimi petimi leti bi morali doseči razmeroma 
naraščanje osebnih dohodkov, približno v 
produktivnostjo dela na zaposlenega. Aktiviranj 
kvalitativnih dejavnikov razvoja je odvisno tudi U 
bomo obrzdali stopnjo inflacije in bolj pn 

domačih cen gibanju cen na svetovnem trgu. 
(Direktor zveznega zavoda za planiranje 
republik in pokrajin) 

Josip Vidmar: 

Ivo Andrič, rapsod domovi11' 
JI® i 

Vsaka palača ima dva vhoda. Eden je za sv ^ g^etoVl 
drugi za osebje, ki opravlja dneva dela. V P 
književnosti je pokojni Ivo Andrič kot prvi u0^z^>\ 
kov v družini naših literatur vstopil skozi glavni ^ap^J 
častmi in priznanji. Z Nobelovo nagrado, ki n111 J v $vet; 
ljena za njegovo znamenito delo, je priboril ^sti^Ji 
no literaturo vsem našim piscem, ki so te pozor ^ srnrtiy 
Razumljivo je, da so vsi naši narodi sprejeli ves pa^l 
velikega rapsoda z globokim obžalovanjem, t:0z»^U\ 
priznanjem za njegovo delo in z vso hvaležnos J 
je storil za naš kulturni sloves v širnem °'?ceSj0^iO^,f 
sveta. Ivo Andrič je bil resničen rapsod svoje goV0^ 
pravi Bosne, o katere preteklosti in polpretek10 
njegovo delo. V njem nm ni podal samo P° ^3, 
nja te zanimive dežele, marveč specifičnega 
razvil v nji pod vplivom islama, orienta in vzn ^ 
zrna. Tega duha je Andrič nam in svetu odkru , 
roko in zbudil v nas in v svetu ljubezen do njega-

(Predsednik SAZU ob smrti književnik3 

!M| 
;UII 
'Ur 

Rado Dvoršalc: 

Res je, ni receptov in 
Zato so jalove debate, če kdo poudarja, da n^ept<)Vi?^ 

konceptov za integracijo. Točno je to, da 
ni šablon, rfa katere bi se kdo v konkretnih P^ pjf' Ji 
integracijo lahko zgovarjal. To, kar bi integracJ^ 0d ^ 
ožiroma iniciatorji integracije lahko priča*^0 

stj, je ^ 
a s o c i a c i j  a l i  t u d i  š i r š e  d r u ž b e n o p o l i t i č n e  s k u P  u j -
nje o tem, kako konkretni integracijski Pr(?.^ $ 
širše interese združenega dela v regiji, rePu ,^0 so*1^1 

nem jugoslovanskem trgu; mnenje o tem, ueniifl 
vani programi nove integracije skladni z 

na i$V 
republike ali Jugoslavije. Zato bi tudi občine neje^ 
medobčinskih območjih lahko v prihodnje o ^ od^j-
vile vprašanje organizacijam združenega dela, . jjajo 
z integracijami, to še posebno tam, kjer se /gu 

tah in sestankih že pet in več let. Odločneje J 
viti vprašanje tudi tam, kjer se je integracija. jjjcih 
kjer so posamezne organizacije iz ozkih p°ajc ^$ 
sov ostale izven nove organizacije. In končno J 
vzroke, zaradi katerih posamezna integracija, y 
njena, vsebinsko stagnira ali celo razpada. rnicc ^ 

(Podpredsednik republiške gospodarska2 

tovanju v Šmarjeških Toplicah) 
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To stran ste napisali sami! — to stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! 

Borcem Cankarjeve 
in Gubčeve brigade 

cpnfjf1?? vse borce Gubčeve in Cankaijeve brigade ter svoj-
^P* borcev obeh brigad na 

TOVARIŠKO SREČANJE, 
A'v 

Trgop 13^' marca> °h 18. uri v Domu JLA, Ljubljana, 

VHMŽT1̂ 0 V P°̂ ast̂ tev 32. obletnice borbe v JELENO-
LEBU. Udeležite se srečanja v čim večjem številu. 

ODBORA 
Cankaijeve in Gubčeve brigade 

Studanac: poglejmo resnici v očil 
Studenec ima za svojo šolo dovolj otrok, ne pa za svojo osemletko 

"jŠČani za cesto 
« -

d 0 je najela hS. poti- Za to 
• elavca. Ker so !OI?rnega cestnega 
lU» utriene ^st!.makadamske 
^ev^e

P
č°g»Jo vsako leto 

S° *****£*lmaja še eno 

2 da ie '°m
s° vlJu8ave in 

J* MOČNO OTP5? NET Z VEČJINII 
^Stopiče eS' fvrebivalci vasi 
naifcr?1 10 Kil o m p t morajo tudi 
ftfc avtofc °V dakč Pe5 do 
P0sodC^at izrazili ;

P.0staje- Zato so 
saf LZdjo> ^a bi cesto 

ne ? na deli nfcej vsak dan 
LPo dolgem Pvpmeške tovar-

K*i0lj PS "iS0 

??? đ«*kTSst
Stô  »h l1! r* E&ff ££ 

Vaščani so sklenili, da ne bodo 
čakali, pričeli sojo sami popravljati. 
Prvi so se dela lotili mladinci 
vaškega aktiva Veliki Orehek. Zadnji 
dve nedelji se je na^ delovni akciji 
zbralo ^koli 30 mladincev. 

FELIKS OREL 
Stopiče 

V zadnji številki Dolenjskega lista 
je bila v članku „Poglejmo resnici v 
oči", objavljenem na sevniški ko-
munski strani, zapisana trditev, da je 
na Studencu premalo otrok. To ni 
tako. 

V predpripravah za razpis referen
duma za razvoj šolstva in otroškega 
varstva v sevniški občini smo ugoto
vili, da je število rojstev na našem 
območju zadovoljivo, kar zastavlja 
nemoten pouka na ppdružniški šoli 
na Studencu. Dogovorili smo se, da 
damo v programu prednost studen-
ški osnovni šoli in da že v prvih letih 
opravimo nujna adaptacijska dela in 
pričnemo gradnjo učiteljskih stano-
V^J. 

S takimi stališči in sklepi smo šli 
pred zbor delovnih ljudi in občanov 
in uspeli z referendumom za razvoj 

šolstva in otroškega varstva. 
Toda v nekaterih glavah, ki so se 

takrat strinjale, se je rodila misel, da 
bi na Studencu imeli osemletko. Pri
šli so na dan s trditvami, da grozi 
kombinirani šolski pouk, če ne 
bodo k pouku na studenški šoli 
vključili še učence Arta in Primoža, 
ki sedaj obiskujejo pouk na Blanci, 
Telčah in Tržišču. Temeljna izobra
ževalna skupnost Sevnica je plani
rani razvoj šolstva naredila na podla
gi statističnih podatkov rojstev in 
ekonomskega ter socialnega razvoja, 
zato so take trditve iz trte zvite. 

Nekaterim tudi ni bilo prav, da bi 
na Blanci zgradili novo osemletko, 
ki jo že sedaj obiskujejo učenci z 
blanškega območja. To je bil vzrok, 
da niso osvojili predloga sveta kra
jevne skupnosti Blanca o obnovitvi 

savskega broda, ki omogoča obisko
vanje pouka otrok z Arta na blanški 
osemletki. Tudi ko bi občani KS 
Arto pošiljali otroke k pouku na 
podružniško šolo Studenec, bi mo
rali prav isti otroci obiskovati višje 
razrede osemletke spet v Blanci. 

Veliko bolj pereče vprašanje kot 
izmišljena potreba po popolni osem
letki na Studencu je vprašanje kad
rov za nižje razrede, saj se dve uči
teljici že sedaj vozita poučevat iz 
Sevnice. Prav tako ne more nihče 
spreminjati šolskega okoliša, ker je 
ta določen z zakonom. Dejstvo pa je 
tudi, da se gospodarsko in socialno 
studenški kraji še dolgo ne bodo 
tako razvili, da bi lahko ustanovili 
samostojno osemletko. 

KAREL ZORKO 
Studenec 

Še enkrat: Priklenjen na verigo 
»Žrtve duševno prizadetega strica smo predvsem domači in sosedje« 

v Dolenjskem listu od 13. marca je bil objavljen članek „Pri
klenjen na verigo", ki dogodek prikazuje neresnično, predvsem pa 
enostransko, zato naj zadevo pojasnim. 

M^adi so nedeljo izkoristili za 
težko delo in pridno poprijeli. 

S prevzemom posestva sem pre
vzel tudi skrb za strica Franca, kije 
že od rojstva duševno prizadet. Sta
nje pa se mu je zelo poslabšalo 
1972, ko ga je po njegovi krivdi zbil 
avtomobil. Bil je v bolnici, 6 mese
cev je nosil mavčno oblogo, imel je 
tudi pretres možganov. Začel je 
počenjati stvari, ki so komaj verjet-

U^!°. ^ejavoo l̂e|!n ^o delo, zlasti če vedo, da se jim bodo tako odprle nove možnosti za 
^ rokometne . ^na v Starem trgu ob Kolpi se je odločila za prostovoljno delo pri gradnji in 

S3 »n košarkarskega igrišča. (Foto: foto krožek OŠ Stari trg) 
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AMATER 

Odlikovanja za ribiče 
Na zadnjem zboru RD Brežice so 

zaslužni člani prejeli republiška odli
kovanja in družinska priznanja. Bre
žiški ribiški družini- pa je predstav
nik ribiške zveze Slovenije izročil 
red za ribiške zasluge IH. stopnje z 
zastavico. 

Republiška ribiška odlikovanja so 
prejeli: red za ribiške zasluge I. stop
nje: Milan Dolenc, Franc Jamnik in 
Anton Lubšina; red za ribiške zaslu
ge II. stopnje: Anton Ereš, Vili Ko-
simik, Stanko Zorko, Anton Zorko, 
Karel Hribar, Oskar Vinko in Drago 
Geijevič; red za ribiške zasluge III. 
stopnje: Alojz Jurman, Franc Jane 
in Silvo Zobarič. 

Družinska priznanja pa so dobili: 
Branko Zorko, Zvonko Budič, Mi-
lenko Budimirov, Anton Držič, ing. 
Viktor Fetich, Ivan Jamnik, Ivan 
Maras, Anton Savnik, Ivan Videtič, 
Silvo Zobarič, Marjan Klemenčič, 
Franc Žokalj, Ivan Zobarič, Milan 
Rajcr, Bojan Bratanič, Jože Dvor-

METLIKA: ZAGNANI 
ZA ČISTOČO 

Pred kratkim se jc nekaj mladih 
Metličanov vneto lotilo očiščevanja 
doline Obrha. Pričeli so na levem 
bregu potoka v okolici vodovodne 
črpalne postaje. Očistili so tudi oko
li sto metrov Obrhove struge. Dolina 
Obrha tako dobiva novo, lepšo po
dobo. Mladim navdušencem gre pri 
tem pohvala, drugim naj bodo zgled, 
kako naj rešhno mesto odpadkov. 

POPRAVEK 

nik, Viktor Bukovinski in Milan 
Jamnik. 

OSKAR GERJEVIČ 

Nagrajenca Milan Dolenc (na 
desni) in Milan Rajer na pode
litvi priznanj in odlikovanj. 
(Foto: Geijevič) 

ne, m temu smo domači in sosedje 
priče noč in dan. 

Res gre zelo rad naokoli, kar sicer 
ne bi bilo nič hudega, če se ne bi 
vračal pijan. Na cesti ovira promet, 
doma pa razbija in preklinja. V 
kuhinji ga ne'smemo pustiti samega, 
ker če dobi v roke nož, grozi drugim 
ali pa si ga nastavlja na prsi. V hlevu 
pretepa živino ali jo odveže. Ko 
ponoči ne more spati, hodi okoli 
hiše in kriči ali odveže konja, da ga 
moramo lovtti. Šc huje je, če konja 
spusti podnevi, ker stoji naša hiša ob 
cesti, po kateri je velik promet. 

Za avtomobili meče kamne in 
grozi mimoidočim. Vso obleko uni
či, včasih jo kar sleče in jo vrže v 
Fnoj ali blato. Da ne govorim o tem, 

oliko orodja nam je že uničil! Če 
pride do ključa od vhodnih vrat, jih 
zaklene, ključ pa skrije ali vrže 
proč. Večkrat je pretepal otroke in 
jin igrače zmetal v Krko. 

AVTOBUS DRA2JI 
Kar čez noč in nepripravljene nas 

je presenetil sprevodnik, koje zahte
val za vožnjo iz Ortneka v Ribnico 3 
din namesto dosedanjih 2 dinarjev. 
Se bolj pa so bili razbuijeni potniki 
na krajših razdaljah. Eni pravijo, da 
bodo manj potovali, drugi da bodo 
vpregli že zavržena in zaprašena ko
lesa, tretji, da bodo več pešačili, kar 
je tudi bolj zdravo, itd. 

Tako nas je že prizadelo „leto . 
varčevanja". Na vožnjah smo res 
marsikateri dinar po nemarnem 
zapravili, saj smo imeli cenene pre
voze in po vrhu še vsake pol ure 
avtobus. Zdaj bomo omejili vožnje 
na najmanjšo potrebo. 

Predlog, da bi avtobusna podjetja 
lahko vpeljala znižane „povratne" 
vožnje, je tudi vreden premisleka. 
Zato naj bi tudi druga podjetja o 
tem razmišljala, ne le Viator. 

V VOJSKI V ZK 
v enoti tov. Rada Petroviča je bi

lo v zadnjem času sprejetih v Zvezo 
koinunistov 48 vojakov. Sprejemu 
novih komunistov so posvetili veliko 
pozornosti: organizirali so kratek te
čaj marksistične izobrazbe, ki ga je 
vodil tov. Vukašin Celasan. Obdelali 
so teme: „Zgodovina ZK", „Razvoj 
marksistične misli v 19. in 20. sto
letju", „I., II., III. internacionala". 
„Oktobrska revolucija", „Delavsko 
in družbeno samoupravljanje" in 
„Teorija o oboroženem ljudstvu v si
stemu SLO". 

V enoti je med vojaki veliko zani
manja za sprejem v ZK. Pričakuje
mo, da bodo v bodoče posvetili še 
več pozornosti sprejemu mladih v 
Zvezo komunistov. 

L. D. 

Sporočamo, da jc članek „DU
HOVNIK - MORILEC", ki je bil 
objavljen v Dolenjskem listu 23. 
januarja 1975 na 5. strani, v celoti 
neresničen, ker se ta dogodek ni 
dogodil v Dolenji vasi, Čemšah in 
Šentjurju in ker navedeni Alojz 
Pavček še živi in ni mrtev, kot 
opisuje avtorica članka D. A. 

Predsednik KO ZB Mirna peč 
FRANC BRAJER 

^ 

Vzoren vojak 
v enoti tovariša Mirka Bogda-

novića v novomeški gamiziji ni 
bilo lahko izbrati najboljšega 
deset^a-komandiija oddell^ 

Učiti vojake prve vojaške ko
rake, postavljanje v vrsto in dru
gih veščin, ki jih mora obvladati 
novinec, je težko in odgovorno 
delo. Odločili smo se za dese-
taija Dr^oljuba Belanoviča. 
Dragoljub je v civilu strojni klju
čavničar, sedaj, ko služi vojaški 
rok, pa je komandir odde^a in 
ima že veliko izkušenj. Njegov 
komandir Bogdanović je poln 
hvale o njem in ga daje za zgled 
dobrega komandira in organiza
torja praktičnega pouka. 

Se težje je s prehrano. Ce je raz
položen, poje vse, sicer pa meče 
hrano po tleh in vpije: „Sami požri-
te!" K sosedom gre večkrat na dan, 
jim vse pomaže in pretakne in le nji
hovemu razumevanju se lahko za
hvalimo, da ne pride do prepirov. 

Najhuje pa je, da ima dva mlado
letna otroka, ki rasteta ob njem. 
L^ko si predstavljate, kako to vpli
va na njun razvoj. Posebej bi moral 
govoriti o njegovem preklinjanju, ki 
ne sodi niti v gozd. Se hujše so nje
gove protidržavne parole, ki jih 
včasih vpije. Vendar ga nihče ne 
preganja, ker vsi vedo, da je ne
prišteven. 

Iz vsega tega si lahko vsak ustvari 
podobo, v kakšnih razmerah živimo 
in kakšen napor je takemu človeku 
strcči in paziti nanj. Zavedam se, da 
nisem ravnal prav, ko sem ga prive
zal, vendar mi ni ostalo nič druge^. 
Privezal in ne priklenil, kot je bilo 
napisano, sem ga dvakrat, vendar ne 
zato, da bi ga silil k delu, ampak 
zato, da ne bi hodil okoli. 

Daje vse to res, se lahko vsak pre^ 
priča pri sosedih in domačih, saj 
smo vsi njegovg žrtve. 

DARKO DULAR 
Jurka vas 11 

Straža 

Med najboljšimi 
Mladi orgiinizirano zbi-

. rajo znamke 

Kočevski filatelisti so imeli 
pred kratkim občni zbor. Ugo
tovili so, da je bilo delo v zad
njih dveh letih uspešno, kar so 
pokazale številne uspele dru
štvene razstave doma, sodelo
vanje na razstavah v krajih po 
Sloveniji, pa tudi v inozemstvu. 

Društvo dela redno in dobro, zato 
sodi med najboljša v Sloveniji. Ima 
tudi dobro osnovo za bodočnost, saj 
uspešno delata njegova mladinska in 
pionirska sekcija, pa tudi na novo 
ustanovljeni filatelistični krožek na 
osnovni šoli. Vsi člani imajo redne 
delovne sestanke enkrat na teden. 
Na njih pripravljajo material za do
polnjevanje in sestavljanje novih raz
stavnih zbirk. 

Filatelisti priporočamo vsem zbi
ralcem znamk, ki še niso v našem 
društvu, naj se včlanijo, ker bodo le 
tako lahko svoje zbirke pravilno in 
strokovno urejali, hranili in jih laže 
izpopolnjevali. 

V novi odbor je bilo izvoljenih 
več mladincev, ki se bodo v začetku 
učili, kasneje pa kar krepko poprije
li za delo, ko bodo starejši polagoma 
odšli v zasluženi „filatelistični" po 
koj. 

ANDREJ ARKC 

Dragoljub se za praktični po
uk vedno pripravi m ga odlično 
vodi. Zelo dobro zna svoje zna
nje posredovati vojakom, ki i 
njem vidijo utelešenje prijatelj 
stva, poštenosti, vztrajnosti in 
pripravljenosti, da vedno poma
ga. Dragoljub je bil večkrat po
hvaljen kot vzor vojaka in dese-
tarja. Pred kratkim mu je ko
mandant podelil značko „Vzo
ren vojak' za trud, ki gaje vložil 
v vestno izvrševanje nalog. 

„Najljubša dogodka v vojski 
sta mi svečana zaobljuba in po
delitev značke ,Vzoren vojak' 
-Na to sem zelo ponosen. To je 
zame velika čast, obenem pa tu 
di obveza," je povedal tov. Bela-
nović. 

L. DRAŽIC 

VESELO 
~VBRE2ICAH 

v Brežicah je 13. marca gostoval 
Slovenski instrumentalni kvintet s 
pevkama. Dvorana v prosvetnem 
domu je bila nabito polna, kar 
dobro kaže, kako si ljudje želijo ta
kih gostovanj. Zlasti nas je z^aval 
humorist Ivan Andreje - Breznikov 
Vanč. 

DAN 2ENA 
V DOL. STRA2I 

Tudi v Dol. Straži so praznovali 
dan žena. 8. marca so se žene in 
matere zbrale v gasilskem domU, 
kjer so jim mladinci ob pomoči sta
rejših priredili kr^ši kulturni pro
gram, potem je bila pogostitev. Ve
selo razpoloženje je trajalo do pol
noči. 

Čeprav smo praznovanje dneva 
žena organizirali prvič, je lepo uspe
lo. Pokazalo se je tudi, da mladina v 
Dol. Straži dela. 

S. KNAFELJ 
Dol. Straža 76 

POJASNILO 
v odlomku iz knjige Zorana Hu-

dalesa, ki smo ga prejšnji teden obja
vili pod naslovom „Fašistični lov za 
našimi ljudmi", vmesni nađov 
„Celar odbiral za internacijo", ne 
odiaži trditve, zapisane v knjigi. 
Mednaslov, ki ga je dalo uredništvo, 
se da razumeti, kot da je Celar od
biral ljudi na svojo pest, v knjip pa 
piše, da je to deld na ukaz in v 
spremstvu italijanskejga kapetana 
Mocca, kar pa seve ni isto. Za spo
drsljaj se opravičujemo. 

UREDNIŠTVO DL 

Za dan žena in 30-letnico osvoboditve so v domu JLA v Novem mestu pripravili proslavo in pogostitev 
za ženske, zaposlene v kasarni Milana Majcna, domu JLA in Partizana. Ženske so za njihov praznik 
obdarili in jim poklonili cvetje. 

TRIDESET LET 
..FRONTA" 

Pred 30 leti, februarja 1945, 
je izšel prvi ilustrirani časopis v 
novi Jugoslaviji - „Front'. Za 
ta pomembni jubilej si prebe-
rimo, kaj je pred kratkim napisal 
glavni in odgovorni urednik 
„Fronta": 

„Te dni sem iskal neke po
datke in sem prelistaval letne 
komplete Fronta. Vseh trideset 
sem imel pred seboj. Z metrom 
sem izmeni kup in pokazalo se 
je, da je visok točno 148 cm. 
Kaj vse je v tem kupu, v teh z 
bakrotisicom potiskanih listih! 
sem pomisliL 

Statistika pove, da ima več 
kot 860 številk Fronta, kolikor 
jih je izšlo v 30 letih v skupni 
nakladi blizu 45 milijonov, nad 
40.000 strani; objavljenih je bilo 
več kot 180.000 fotografij iz 
vseh področij bojev za našo 
samoupravno ^ socialistično 
družbo." ^ ^ 

L. DRA2IC 

V. —^ 
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ZA SKUPNO STREHO, A BREZ ZDRAH 
Slavko Kržan, predsednik skupščine skupnosti dolenjskih občin, o krepitvi dolenjske regije, nje

nih snovanjih in skupnih načrtih s Posavjem 

Nedavno smo v komentaiju podčrtali, da je naredila 
dolenjska regija z ustanovitvijo skupnosti občin pomemben 
korak naprej v povezovanju skupnin želja in potreb. Dodali 
smo tudi, da bo možno ob dobr družbenopolitični 
organiziranosti regije še hitreje razvijati nove odnose tako na 
m^občinski kot na občinski ravni. Ob tem bo laže podreti 
tudi številne pregraje, ki so se zdaj poja^ljde pri 
organiziranju združenega dela v duhu nove ustave. Regija 
tudi poslej ne bo zaprta, kar je zlasti pomembno pri njenem 
nastopu navzven. Te misli smo še enkrat razgrnili pred 
predsednikom skupščine skupnosti dolenjskih občin Slav
kom Kržanom, ko smo ga naprosili, naj v intervjuju 
podrobneje spregovori o snovanjih regije, še posebej o 
nalogah, U bodo letos priSe na dnevni red. 

Tovariš predsednik, naj
brž se strinjate s tem, da bi 
tokrat ne kazalo osvetljevati 
problemov, ki so se vgrajeva
li v oblikovanje in rast 
dolenjske regije v preteklih 
letih, čeprav bo potrebno že 
doseženo omeniti vsaj mi
mogrede. Katerih vprašanj se 
bo vaša skupščina, dovolite, 
da rečemo tudi regija, lotila 
v letu 1975? 
„Naj jih za začetek naštejem: 

izdelava regionalnega prostor
skega načrta za Dolenjsko, 
razvoj srednjega in vitega šol
stva, delovanje regionalnih SIS, 
razvoj organizacij regionalnega 
pomena ter povezovanje sred
stev in dela v regiji, pospeše
vanje manj razvitih občin in 
manj razvitih območij v regiji, 
razvoj dolenjskega turizma, so
cialna politika. 

Regionalni načrt srednje
ročnega razvoja bi naj dobili do 
konca tega leta, v naslednjih 
dveh letih pa bi naj dobili načrt 
za obdobje do' leta 1985. 
Izdelava "tega načrta je gotovo 
najpomembnejša skupna nalo
ga. Čeprav smo o tem že veliko 
govorili, se stvari niso kaj prida 
premaknile. Operativni delovni 
načrt je tu nujen, prav tako pa 

se je treba dogovoriti, koliko 
denarja bodo v ta namen 
prispevale občine iz svojih pro
računov. 

ŠOLSTVU PREDNOST 
V razvoju srednjega in višjega 

šolstva so kratkoročne in sred
njeročne naloge, ki jih je treba 
upoštevati tudi v regionalnem 
razvojnem načrtu. Poglavitni 
problem so prostori, kadri in 
dijaški domovi. Seveda pa se 
bomo morali dogovoriti, kaj 
bomo pospeševali v regional
nem središču, se pravi v Novem 
mestu, in kaj v občinah. 

Posebna skrb bo veljala OZD, 
ki so s svojo dejavnostjo že 
presegle lokalne oz. občinske 
meje. Take so: IMV, PTT, 
Novoles, Novoteks, Labod, GG, 
Elektro, KZ, Kolinska, Dana. 
Na regionalni ravni bomo mora
li spregovoriti o njihovih uspe
hih, problemih, težavah in pro
gramski usmeritvi. Tudi med
občinskim službam (UJV, Za
vod za šolstvo, javno tožilstvo, 
sodišče ZD, inšpekcije, veteri
na, urbanizem) bo veljala naša 
skrb. 

Načrtovanje posodobljanj in 
obnove magistralnih in regional
nih cest je prav gotovo tudi 

skupna naloga. Po mojem smo 
se glede tega do zdaj preveč 
zapirali v občinske meje in 
delali, kar in kolikor je kdo 
mogel. Tudi turistični razvoj ne 
gre v skladu s potrebami in 
možnostmi, predvsem pa manj
ka enoten pristop. Dolenjska 
turistična zveza je bila do zdaj 
pri tem preveč osamljena. 

Omenil bi še, da je nujen 
dogovor o pospeševanju manj 
razvitih območij v regiji (npr. 
Suha krajina, Trebeljansko). 
Slovenija bo kmalu dobila za
kon, ki bo to urejal. Že zdaj pa 
vemo, da bo poudarek v njem 
tak, da bo morala skrb za 
nerazvite preiti na združeno 
gospodarstvo." 

Že na ustanovni skupščini 
ste poudarili, to pa ponovili 
tudi na dolenjskem poli
tičnem aktivu, da uspehov 
ne bo, če naloge oz. dolžno
sti ne bodo razdeljene in če 
ne bo sodelovanja z vsemi 
pomembnimi dejavniki v re
giji, pri čemer ste gotovo 
imeli v mislih medobčinske 
družbenopolitične organiza
cije. 
,,Res je, vendar sem prepri-. 

čan, da ima še posebno po
membno vlogo politični aktiv 
regije. Čeprav bomo imeli vsak 
svojo zadolžitev, bo uspeh 
manjši, če se ne bomo pravo
časno in temeljito dogovorili, 
kaj in kako bo kdo deloval. 
Sleherni prestiž tega ali drugega 
foruma bo moral odpasti, ob
vladati bomo morali lokalne 
interese, premagati kratkovid
nost in preračunljivost. Med
občinski organizmi bi ne smeli 
zavirati razvčja posameznih ob
čin in območja, marveč vpliva
ti, da bi bil ta razvoj vsestran-, 
ski, enakomeren in hiter, kar do 
zdaj ni bilo vselej tako. Največji 
možen razvoj regije bomo po 
mojem dosegi le, če bomo v 

V gradivu za bližnji 12. redni zbor DO
LENJSKE BANKE IN HRANILNICE 
NOVO MESTO je posebno poglavje name
njeno pregledu uspehov denarnega varčeva
nja. V njem je najbplj razveseljiva trditev, da 
so napori in sredstva, vložena v propagando 
za nadaljnji razmah denarnega varčevanja, 
obrodila prav v letu 1974 največji letni 
uspeh od obstoja DBH! Sredstva hranilnih 
vlog so v minulem letu povečala za 34,13 
odst., število vlagateljev pa za 19,11 odst. 

Doseženi uspeh nam med drugim pove, da 
je DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
s tem že izpolnila pretežni del planiranih po
večanih sredstev, zbranih od prebivalstva po 
načrtu svoje poslovne politike za 1974 in 
1975: s tem, da je že do konca 1974 zbrala 
kar dobrih 80 odst. predvidenih novih sred
stev za dve leti, je izdatno pripomogla k bolj
ši likvidnosti b&nke in gospodarstva na svo
jem območju. Spričo takega uspeha je moč 
predvidevati, da bo ob upoštevanju vseh 
činiteljev lahko dosegla približno tak uspeh 
tudi letos. 

Uspehi so torej okronali številna prizade
vanja na področju splošpega varčevanja. 
Banka je tej nalogi posvetila veliko skrb: 
spodbujala je varčevanje prebivalcev, pove
čala je število podjetij, kjer izplačujejo oseb
ne dohodke na hranilne knjižice banke, loti
la pa se je tudi organizacije mladinskega in 
pionirskega varčevanja. Zaživele so prve 
pionirske hranilnice v osnovnih in drugih šo
lah (Krško, Metlika, Grm v Novem mestu, 
Trebnje in Posebna šola v Šmihelu). Pri sled
njih je vzgojni pomen pionirskih šolskih hra
nilnic seveda veliko pomembnejši kot denar
ni priliv, toda prav za vzgojo tudi gre, saj je 
treba načrtovati varčevanje za leta vnaprej. 

Govorica številk naj tudi tokrat pove 
svoje: 
- v začetku 1974 je imelo 47.148 vlaga

teljev pri DBH 127,960.000 din hranilnih 
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vlog, konec decembra 1974 pa je imela DBH 
že 171,638.000 din vlog od 56.158 vlagate
ljev. 

— Povečanje v letu dni znaša potemta
kem: '43,678.000 dinarjev ali 34,19 odst., 
število vlagateljev pa je naraslo v istem ob
dobju za 9.010 ljudi aU za 19,11 odst. 

— Od skupnih hranilnih vlog je bilo konec 
leta vlog na vpogled (avista vlog) za 
150,858,000 din; med letom so se povečale 
za 40,566.000 din ali za 36,78 odst. 

— Vezanih hranilnih vlog je imda DBH v 
začetku 1974. leta 17,670.000 din, konec 
leta pa že 20,783.000 din aU 3,113.000 din 
več (17,62 odst.). 

Med letom so bančne enote DBH opravile 
pri hranilnih vlogah 192.374 vplačil in 
181.005 izplačil. V primerjavi z letom 1973 
se je število vplačil lani povečalo za 54.849 
vknjižb ali za 39,8 odst., število izplačil pa 
za 58.310 ali 47,5 odst. 

Razen bančnih enot so zbirale in nudile 
hranUne vloge za DBH tudi 32 pošte PTT 
podjetja Novo mesto in 7 organizacij združe
nega dela s 15 vplačilnimi in izplačilnimi 
mesti. Na območju banke je zdaj že 54 mest, 
ki so na voljo vlagateljem za bančne usluge. 
— Lani se je 23 delovnih organizacij v 4 
občinah na novo odločilo izplačevati osebne 
dohodke zaposlenim na hranilne knjižice. 
Zdaj že 43 delovnih organizacij izplačuje del 
ali celoten OD na hranilne knjižice: tu je 
zbranih 18.660 zaposlenih, od katerih je na 
novo začelo varčevati samo lani 7.167 
delavk in delavcev iz 23 podjetij in ustanov. 

Tako zbrane hranilne \ioge so se lani pove
čale od 20,865.000 din na 49,409.000 din 
ali za 28,544.000 din (skok za 136,8%!). 
Načrt DBH: prej ali slej naj bi 90 odst. vseh 
zaposlenih na območju banke prejemalo ce
loten OD ali njegov večji del na hranilne 
knjižice. 

prizadevanju gojili poštene in 
vzajemne odnose." 

NEZDRAVA 
KRATKOROCNOST 
Ko omenjate lokalizem, 

velja gotovo to tudi za 
regijo, ki se tudi ne bi smela 
zapirati vase? 
„Prav gotovo ne bi smeli 

videti le svojih smotrov, se pravi 
smotrov regije, marveč bomo 
morali okrepiti sodelovanje z 
drugimi, predvsem s sosednjimi 
regijami: zasavsko, ljubljansko 
in karlovško. Delo bomo morali 
zastavljati tako, da bo v kratko
ročnem in daljnoročnem ob
dobju v obojestransko korist. 
Ni vselej najboljše, kar daje 
koristi za danes. Načrtovati in 
delati bomo morali tako, da 
bomo imeli kaj od tega, če tako 
povem, tudi jutri in pojutri
šnjem." 

Sodelovanje s Posavjem je 
bržkone najbolj napredo
valo, bolj od drugih re^j, ki 
ste jih omenili. Katere stične 
točke ima Dolenjska z 
njim? 
„Kratko bi dejal, da so to vse 

naloge, ki jih vsebuje naš 
delovni načrt za letos, pa še kaj. 
Še posebej bi ' poudaril, da 
r^vojni koncept Posavja za 
obdobje 1971 — 1985 sicer 
omenja sodelovanje z dolenjsko 
regijo, vendar podobe prave 
povezanosti, kot jo želimo v 
dolenjski regiji, ne daje. Proces 
nadaljnjega povezovanja in 
organiziranja med regijama bo 
moral dobiti prostor tudi v 
njunih razvojnih načrtih. Naj 
mimogrede navedem, da imamo 
samo na področju združenega 
dela vrsto OZD, ki imajo svoje 
TOZD v PosavjU, npr.: IMV, 
Labod, Kremen, Žito, Cestno 
podjetje, PTT, Pionir, Vodna 
skupnost in druge. Za smotrne, 
ekonomske in družbeno upravi

OBVESTILO 
NAROČNIKOM DOLENJ

SKEGA LISTA v Sloveniji spo
ročamo, da bodo polletno na
ročnino za prvo polletje začeli 
pobirati pismonoše prihodnji 
teden. Naročnina je ostala neiz-
premenjena in znaša 59,50 din 
za šest mesecev. — Zamudni
kom smo prišteli tudi zaostanke 
in jih prosimo, da takoj porav
najo celotno dolžno naročnino, 
če želijo Dolenjski list še naprej 
nemoteno prejemati na svoj do
mači naslov. 

NAROČNIKOM IZVEN 
SLOVENIJE smo poslali polož
nice v Dolenjskem listu že pred 
tedni; prosimo jih, da čimprej 
pošljejo vsaj polletno naročni
no, da bi jim domači tednik 
lahko v redu pošiljali še naprej. 

NAROČNIKOM V TUJINI 
smo zadnje tedne pisali, kako je 
z njihovo naročnino. Prosimo 
jih, da pošljejo naročnino vna
prej do konca leta, bodisi z 
mednarodno poštno nakaznico 
ali s čekom v priporočenem 
pismu, lahko pa jo nakažejo 
tudi na naš devizni račun (šte
vilka je objavljena vsak teden na 
22. strani Dolenjskega lista, 
desno spodaj v okviru). 

VSE NAROČNIKE, doma in 
na tujem, prosimo tudi ob tej 
priložnosti, da sami skrbijo za 
urejene odnose z upravo lista. 
Vsako spremembo naslova nam 
sproti javite, da v dostavi lista 
ne boste imeli neljubih zamud. 

LEP POZDRAV vsem starim 
in novim naročnikom domače
ga tednika doma in na tujem! 

UPRAVA 
DOLENJSKEGA LISTA 

DELAVNI 
ŠKOCJANSKI 

PIONIRJI 
Pionirji pionirskega odroda OS 

Škocjan smo se v delovnem progra
mu za letošnje leto odločili tudi za 
dve prostovoljni delovni akciji. Naj
prej smo pomagali vaščanom Klcno-
vika pri gradnji vodovoda. Pri zasi
panju jarkov smo delali res zagnano 
in smo kar tekmovali, kdo ho bolj 
priden. 

Slavko Kržan 

čene integracijske procese se 
bomo morali-obojestransko še 
naprej zavzemati. Seveda je zelo 
pomembno, da se o vseh 
vprašanjih sproti in dobro infor
miramo. 

SOLSTVO: DOLENJSKO 
POSAVSKA SKRB 

Skupna naloga je razvoj sred
njega in višjega šolstva. Posavje 
je v tem organsko vezano na 
Novo mesto, posavske ustano
ve, kot so gimnazija v Brežicah, 
tehniška srednja šola v Krškem, 
troje poklicnih šol itd., pa se 
prav tako „napajajo" iz naše 
regije. Morda smo se tega 
premalo zavedali in morda 
šolstva zato nismo razvili, kakor 
bi bilo potrebno. Regiji se 
morata dogovoriti za ukrepe na 
tfe področju in se še posebej 
sporazumeti o tem, kako bosta 
prišli do prepotrebnih dijaških 
domov. 

V bančništvu se odločamo 
vsak po svoje: Posavje hoče 
svojo banko, Črnomelj se noče 
odreči svoji podružnici, Tre-

banjci se ob 
nagibajo k ljublj anski p ^ 
ci Zdi se mi, da to 
Slovenski kapital ^ 
drugače vedel do v j 
povezane dolenjske P ^ | 

spmohjenoi, 
Za konec bi anaj.% 

področij, ki bi 
zanimati obe regij • (0 

kultura in turizem-
dobro, da ima vs 
preveč samosvoj n ^ 
nega razvoja, ker p ^ 
izostane skrb za deja^ 
ustanove nesporneg * 
pomena (muzeji, g ^ 
dovinski spomeni*1' 
folklora itd.). 

In še bi labj* 4 
Vendar naj to ^ ̂ 
zavedati se moram ^ 
zdaj prav mi odg 0> 
da bo načrtovanje ^ 
trno in dolgoročno- ^ 
zgoditi, da bi eno m 
in posavsko o^moJ ^v 
ter povzročili neP°P 
škodo." il$ 

Pozdravljena, domo^ 
Pismo izseljenke, ki že^ 60 let živijo 

Ka, naprej hodi. v«gft 
htcval, da moraj0 ?. ^#1° ; 
da bo tudi on do»» v , 

« KO -.,18» 
Ameriki, so vse kmet . 
cali v Mokronog, vedn>' j 
podpisali. Kmetie, epfl'f 
šli; tam so jih klical »^ed^ 
da so se podp^;. 
pa so že prišli b!n,/ievevž ; $j 
gmajno. Seveda je ^ p 
lepšo parcelo. £ . s0 st°v 
kmetje zavedeli, i^no <•_ 
naj pa sedaj gonijo Jjjlo.. f 

Kaj se je P.f^fpr« 
Vendar je pnsel yse i#.f 

tudi bogati klevevsk J, 

st̂ nfoŝ f̂e 
DCLAVE=VOŽ,VLI|^F,| 

Naj najprej poravnam naročnino 
za Dolenjski list. Povedati moram, 
da sem že veliko let naročnica in mi 
je list zelo všeč, zato ne bi hotela 
biti brez Dolenjca za nič na svetu. 
Doma sem iz Zbur, vendar že več 
kot 60 let nisem bila tam; odkar 
sem zapustila domovino, živim v 
Ameriki in mi je Dolenjski list edina 
vez z domom. 

Vedno z veseljem preberem, ko 
pišete, da dobro napredujete, odkar 
ste si priborili delavsko vlado. Saj sa
ma vem: če ta vlada ne bi bila 
dobra, je tlelavci ne bi podpirali. 

Veliko pišete o vojni. Res,, takrat 
so se dogajale strašne stvari. Groza 
me je, ko zvem, kako so belogardisti 
mučili in uoijali napredne ljudi, svo
je slovenske brate in cele družine. 
Tu ni šlo za vero, kaj takega v imenu 
vere^ne more nihče delati; tisti du
hovniki, ki so tako početje podpirali 
ali pa se ga celo udeleževdi, pa se 
morajo sramovati do konca življe
nja. Prav je, da pišete o teh stvareh. 

Takoj po vojni meje zelo zanima
lo, kaj je novega v domači vasi in 
okolici, pa nisem nikakor mogla nič 
izvedeti. Sedaj pa v Dolenjskem listu , 
berem, kaj seje zgodilo s Klevevžem 
in njegovimi zadnjimi lastniki Ulmi. 
Ko sem jaz odšla v Ameriko, je bil 
lastnik še Jombart. Spominjam se, 
da je takrat vas imela zelo lepo in 
veliko gmajno. Na veliki ponedeljek 
se je vsa vas zbrala na gmajni, čred-
nik pa je nanjo nagnal še vso živino. 
Tega dne smo sc veselili zlasti mladi, 
saj je bilo res lepo. Klcvevški pa je 

V Kanadi jjj 

smrtna ka* : 

Predvsem si ^licjjsK»h j/ r> 
organizacije P°.rcjvs^f stJ 
različnih n,cst' P lu, f j 
pokrajin na vzh 

bjta jjjviv 
pred nedavnim 
Policija trdi, da P :g 

narašča in <la g? L 
kaznimi izkorenini 

Masprotno pa '"i!po^^f 
federalne vlade, „aS cj„i'J 
ni potrebna, češ 
nasilja ne sfflC 
smrtna kazen v ^ ravlJJ 
ni bila uradno 
se žc leta m "P • da 
nekateri L ^ 
uvedba bila učm |lU(iiP 
ljudi odvračala 0 

nih prestopkov. ^ ^juPp 

Strokovnjaki P^ri^J^d; 
mnenja. Ti so P , ne5 

ščajočega 
sojati ločeno ° ..^v. 
problemov in ,„r0kc _ * 
kriminal i'1ia 

njh ^s-(i 
današnjih družbe". b0ri(V 
se je treba najp« t|a ^vjt 
vzroke, če hoče' 
kriminal smiseln 

2IDJE SE NERADI 
VRAČAJO V IZRAEL 
Po poročilih iz Moskve se čedalje 

manj Židov navdušuje za izselitev iz 
Sovjetske zveze. Tel Aviv namreč že 
več let poziva Žide vsega sveta, naj 
se vrnejo v Izrael, „deželo predni
kov". Po pisanju sovjetskega časopi
sa Novoje vremja pozivi za vrnitev 
nimajo nobene zveze z resnično 
skrbjo za židovsko prebivalstvo po 
svetu, marveč so zgolj propagandna 
akcija izraelskili imperialističnih 
krogov. Isti vir piše, tla sc vse manj 
Židov vrača v Izrael zato, ker jih 
tam čakajo samo revščina in brez
poselnost ter nenaklonjenost staro-
naseljencev. Posebno majhno je 
število izseljencev iz Sovjetske zve
ze. Tako jih je lani odšlo v Izrael 
kon)aj 16 tisoč, kai je ravno pol 
manj kot eno leto poprej. 

6 
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i'̂ ^-NA^VEDUJP 
''LOVENTE • '^DALA 

lel. »/"»cino nr,.; . »zvirnih in 
sla^ dela^ii'^''" knjižnih !Î  FRANKA 1^? L'-'PO-
Sa HFM^A, M£O-
FR'KA  ̂N '̂̂ VSKEGA FI® , ŠALAMUNA, 

Vit ®^leta^iri^ '•'bonskega 
V 'FELA ZULL,^ ALOJTA R? 
i^^iba '^'ctnicn ' VuBc in 

JHJ^PRAVO MIRKA°'V ''O 'Z-
^'invel^^odarstvu oh 1® ° 

ZANIMIVIH DD""'' 

Z recitala v osnovni šoli Škocjan: Jože Falkner bere dela mladih Uteratov iz novomeške občine. (Foto: 
S. Mikulan) 

SLAB OBISK NA OTVORITVI V NOVEM MESTU 

Kulturni (ali politični) minus? 
v Dolenjski galeriji razstavljajo do 30. marca akademski slikarji iz Ljub

ljane: Milena Usenik, Emerik Bernard in Bogoslav Kalaš 

Akademski slikaiji Milena Usenik, Emerik Bernard in Bogoslav 
Kalaš, o katerih pravi kritik Aleksander Bassin, da so prepozno 
stopiU iz anonimnosti, razstavljajo od prejšnjega četrtka svoja dela 
v Dolenjski galeriji, vsak deset del. 

Kot je v katalog zapisal Ba- v prenovitvi klasičnega kolaža, 
ssin, so slikarji predstavniki treh 
značilnih sodobnih umetniških 
tokov. Pri tem Je za Usenikpvo 
značilna popartovska figuralika, 
prepeta z idejnostjo nove figu-
ralike, Bogoslav Kalaš raste 
vzporedno s fotografsko zasno
vo v obnovo slike, medtem ko 
je za Bernarda značilno iskanje 

Z razstave v Dolenjski galeriji; 
eden od desetih kolažev (na 
akrilu) Emerika Bernarda. 

NAS NOBELOVEC 
UMRL 

Diplomat, filozof, humanist, pisa
telj. Nobelov nagrajencc za litcratu-
rcrlcta 1961, največji sodobni jugo
slovanski pripovednik Ivo Andrić je 
pred kratkim umrl. Dalj časa se je 
zdravil na vojno-medicinski akade
miji v Beogradu. Rodil se je leta 
1892 v bosenskem mestu Travnik. 
Njegova najbolj znana dela so: „Na 
Drini most", „Travniška kronika", 
„Gospodična". Minuli ponedeljek je 
ljubljanska TV predvajala - njegovo 
dramo „Žeja". Andrića so prevedli v 
številne svetovne jezike. Pri nas so 
ga nagradili z nagrado AVNOJ in 
mu p(^elili red junaka socialistične
ga dela. 

BRUSOVA FILMA 
Svoja kratkometražna filma „Jaz 

kolesar" in „Junaki našega bloka" je 
France Brus, učitelj in vodja foto-
kino kluba pri kočevski osnovni 
šoli, prikazal članom kulturnega 
kluba na njihovem sestanku 12. 
marca. Oba filma so glcdalci zelo 
lepo sprejeli. Na tej seji kulturnega 
kluba je bila tudi beseda o tem, da 
bi revijo „Kočevski razgledi" razširi
li na celotnem območju Kočevske
ga. . 

V. I. 

SH, VISCE _ V SLIKARSKO 
fej izubijani Pr°storih Ju-
3'nstv.,0vnih t?7J? Je zvrstilo že 

Vitlov ' Ivan Bo»ova1 •*9* Rati-
DOgovčić m Georgi 

SiKEM VER-£K?V° «ZJEE1P°NATIS-
N ,39 vSJe že Ob ',Slovenski 
K Slav>sti dila velik« em izidu 

.̂ ssssiaa 
J g0s'ovanske na-|IW. J**B 

^̂ ^SSEEEia 

daljevankc in druge pri nas izdelane 
oddaje. 

„BRATA LAUTENSACK" PRI NAS - Ljubljanska TV bo začela 
25. marca predvajati vzhodnonem-
ško barvno nadaljevanko v šestih de
lih „Brata Lautensack", ki jo je po 
istoimenskem romanu LionaFeuch-
twagnerja zrežiral Nans - Joachim 
Kasprzik, avtor nadaljevanke „Sam 
med volkovi", ki smo jo videli tudi 
že pri nas. Nadaljevanka, ki prihaja 
tokrat na naše zaslone, je antinđci-
stično angažirano delo in prikazuje 
družbene razmere ter moralno kli
mo v Nemčiji ob nastopu fašizma. 

JUTRI OTVORITEV V RIBNICI 
7 V Petkovi galeriji v Ribnici bodo 
jutri odprli razstavo 21 slik (olje, 
^an les) ribniškega rojaka Dušana 
Matoha. Ob otvoritvi bodo sodelo-
v^i harmonikarji glasbene in pevski 
zbor osnovne š jle iz Ribnice. 

asemblaža — sestavljenke v vse
binskem in oblikovnem pome
nu. Usenikova in Bernard ust
varjata na akrilu, Kalaš pa upo
rablja barvni in čmo-beli sito
tisk ter tonsko in barvno aero-
grafijo. 

Ob vesteh, ki prihajajo iz sred
njih šol, no moremo biti mirni. 
Premalo je učilnic in učiteljev 
(razen na oddelkih za vzgojo 
kmetijcev), elektrotehnikov, me-
dicincev, konfekcionaijev in ko
vinarjev. Stotine učencev, ki bo
do letos končali osnovno šolo, 
bodo jeseni ostale nax;esti, čo nt-
bomo dovolj hitro poskrbeli za 
dodatni izobraževalni prostor. 

Ta vprašanja je pred krat
kim načela tudi komisija za 
izobraževanje pri meilobčinskem 
svetu ZK za Dolenjsko. Podprla 
je prizadevanja, da bi pereča 
vprašanja srednjih in poklicnih 
šol uredili hitro in učinkovito. 
„Pritisk" je tak, da bo v Novem 
mestu nujno že jeseni odpreti tri 
splošne in dva oddelka peda
goške gimnazije, oddelek splošne 
gimnazije pa tudi v Črnomlju. 
Ekonomska srednja šola v No
vem mestu bojnorala dobiti dva 
oddelka, enega pa naj bi odprli v 
Črnomlju. 

Pri novomeškem Zavodu za 
izobraževanje in produktivnost 
dela naj bi poleg tega ustanovili 
center srednjih šol za izobraže
vanje bodočih gradbenih, lesnih, 
kemijskih in strojnih tehnikov. 
Nov bi bil oddelek za šolanje 
elektromehanikov in elektro-
instalateijev. V Novem mestu 
naj bi ustanovili še pedagoški 
center, kjer bi se sedanjim obli
kam izobraževanja pridružil štu
dij za predmetne učitelje in 
vzgojitelje. 

Le premik? 
Stališče medobčinske partij

ske komisije pravi, naj bi se no
vomeške srednje šole bolj pove
zale med seboj. Pobuda za to ni 
nova, vendar se do zdaj z njo ni 
nihče resneje ukvarjal. 

Slej ko prej kaže, da bomo na 
Dolenjskem problematiko sred
njega šolstva naposled le začeji 
reševati tako, kakor velevajo tu
di zdajšnja prizadevanja v regiji. 
Skupnost dolenjskih občin je da
la to področje na prvo mesto v 
svojem programu, prav tako je 
bila beseda o tem na sestanku 
dolenjskega in posavskega poli
tičnega aktiva. 

J. JUST 

ZBIRAJO ZA 
ZUPANČIČEV MUZEJ 
Za odkup in načrtno preureditev 

rojstne hiše pesnika Otona Županči
ča na Vinici v kulturni hram oziro
ma muzej so učenci osnovne šole v 
kKočevju do zdaj zbrali 1.340 din." 
Denar v ta namen bodo pionirji zbi
rali še do konca marca. 

ŠTUDIRAJO „TAJNO 
DRUŠTVO PGC" 

Dramski krožek na osnovni šoli v 
Kočevju šteje 40 članov. Pred krat
kim je vodstvo prevzel študent ital
ske akademije Jožko Horvat. Člani 
so se navdušili za igro ,,Tajno dru
štvo PGC", narejeno po Ingoiičevi 
mladinski povesti. Krstna predstava 
bo maja v Kočevju, nato pa bodo z 
igro gostovali tudi v drugih krajih. 

Na otvoritvi, kjer je pel pio
nirski pevski zbor osnovne šole 
Katja Rupena, se je zbrala silno 
majhna peščica obiskovalcev -
pravo nasprotje nekaterim dru
gim prireditvam, ki so se v zad
njem času zvrstile v tem umet
nostnem hramu, in resno opo
zorilo Novemu mestu, naj s 
tako klavrnostjo v prihodnje 
umetnikov ne sprejema. Ker je 
razstava posvečena mednarod
nemu dnevu žena, pomeni tako 
pičla udeležba na otvoritvi ne le 
slab odnos do kulture in umet
nosti, marveč še bolj slab odnos 
do ženskega praznika. (Bi bil 
morebiti obisk boljši, če bi bila 
pod točko „razno" požrtija? !) 

1. Z. 

NA VINICI CELODNEVNA ŠOLA: 

Ne pred letom 1977! 
Anton Troha: »Računamo, da bo za dogra
ditev šole potrebno odšteti staro milijardo.« 

v Beli krajini zorijo mož
nosti za uvedbo celodnevne 
šole v Semiču in m Vinici. 
Predlagali so, naj bi viniška 
šola začela delati po novem 
že v tem šolskem letu. Tega 
pa niso storili, ker bi morali 
v celoti izseliti inalo šolo in 
otroke voziti v Lipo. 

timi leti pa jih je bilo 
vpisanih 486. Število otrok v 
mali šoli se je v zadnjem 
času tako povečalo, da spet 
upajo na boljše. „To je tudi 
že neposreden vpliv Novo-
teksove tovarne, kjer je 
zaposlenih 48 staršev šolo
obveznih otrok iz naše kra
jevne skupnosti, medtem ko 
je vseh staršev, ki imajo 
otroke za šolo, 222," postre-

Kadrovskih težav ni, je 
pa stiska s prosi ori," meni 
ravnatelj Anton Troha. Šola 
potrebuje za prehod na 
celodnevno kar osem novih 
učilnic in telovadnico. Vse 
to naj bi zgradili do leta 

.1977. Gradbene načrte prav
kar dokončujejo, nihče pa 
še ne ve, kje bodo dobili 
staro milijardo za zidavo. 
Čeprav za zdaj slabo kaže z 
denarjem, upajo, da progra
ma za prehod na celodnevno 
šolo le niso napravili zaman. 

Kako na tesnem so s 
prostori, pove tudi podatek, 
da imajo v podaljšanem 
bivanju samo 40 učencev. 
Potreb po takem varstvu je 
kajpak več, povečale pa se 
bodo v bližnji prihodnosti. 

Viniško šolo obiskuje le
tos 307 učencev, pred'pe-

m 
Anton Troha: ,J*red letom 
1977 ne računamo na pre
hod na celodnevno šolo/* 

že s podatki Troha. Isti 
podatki tudi kažejo, da je 
167 očetov in 250 mater, 
katerih otroci so že ali pa še 
bodo viniški učenci, za zdaj 
še brez zaposlitve. 

I. Z. 

Visoko šolstvo - brez napak? 
Predlog novega zakona o visokem šolstvu je izdelan, in če bo sprejet, 

se visokemu šolstvu obeta manj pomanjkljivosti 

„Nekatere pomanjkljivosti vi
sokega šolstva na Slovenskem 
so se pojavile že pred desetimi 
leti in se do sedaj samo stopnje
vale, še posebno zato, ker se je 
število študentov podvojilo, vse
bine in oblike študija pa so 
ostale iste," je poudarila Ela 
Urlih—Antena, republiška 
sekretarka za prosveto in kultu
ro, v pogovoru z iiovinaiji o 
predlogu novega zakona o viso-
kejn šolstvu, Id je bil 13. marca 
v Ljubljani. 

Novi zakon (pripravljali so ga dve 
leti) naj bi bil po obravnavi v repub
liški skupščini na prvi aprilski seji 
sprejet v prihodnjih mesecih. Osnov
ni namen zakona, ki ureja sistem vi
sokega šolstva in se sklada z določili 
nove ustave, resolucijami X. kongre
sa ZKJ in VII. kongresa ZKS ter iz
haja v prvi vrsti iz potreb in zahtev 
sodobnega visokošolskega študija, je 
doseči večjo demokratizacijo, pre
magovanje zaprtosti in povezovanje 
visokošolskih ustanov z združenim 
delom. Dejstvo je, da se visoko šol
stvo prepočasi prilagaja zahtevam 
družbenega razvoja nasploh. 

V zadnjih letih ni bilo načrtnega 
usmerjanja v študij, zato v neskladju 
z družbenimi potrebami odpade 51 
odst. študentov na družboslovne ve
de in samo 49 odst. na tehnične. 

SLIKE OBEH 
SUBICEV V SEVNICI 

Minuli torek so v galeriji na sevni-
škem gradu oc^rli razstavo del Ja
neza in Jurija Subica iz zbirke Na
rodne galerije iz Ljubljane. Janeza 
Subica predstavlja 21 del, Jurija pa 
14. Razstava bo bo v Sevnici do 6. 
aprila. Galerija je odprta vsak dan 
od 10. do 12. in 16. do 18. ure. Po 
otvoritvi razstave je oktet Gallus v 
Lutrovski kleti izvedel koncert. 

RECITAL IN 
RAZSTAVA OB 

60-LETNICI POETA 

Novomeška podružnica slo
venskega Slavističnega društva 
bo priredila 28. marca ob 19. 
uri v prostorih Študijske knjiž
nice Mirana Jarca literarni večer 
in knjižno razstavo, posvečeno 
60-letnici pesnika, pisatelja, 
publicista in urednika Jožeta 
Dularja, ki živi in dela v Metliki. 
Jubilant, rojen v Vavti vasi, se 
je uveljavil zlasti kot pripoved
nik ljudi in življenja ob Krki. 

Neustrezna interesom delavskega 
razreda je tudi regionalna in socialna 
struktura študentov. Tako pride na 
primer na 1000 prebi valcevv občini 
Ljubljana-Center 41 študentov, v 
občini Lendava pa samo dva. Samo 
15 občin je nad poprečjem 9 štu
dentov na 1000 prebivalcev. V viso
košolski študij je vključenih samo 
25 odst. delavskega porekla in le 6,3 
odst. kmepkega. Izredno dolg je čas 
študija, temu primemo slab tudi 
uspeh, v vzgojno-izobraževalncm si
stemu pa je precej zapostavljen iz
redni študij. Visoko šolstvo že dolgo 
ne more zadovoljiti kadrovskih po

treb, zato je izobrazbena struktura v 
gospodarstvu precej zaskrbljujoča. 
Nad 80 odst. delavcev v gospodar
stvu ne presega nižje strokovne 
izobrazbe in samo 2,4 odst. jih ima 
visoko izobrazbo. 

Namen novega zakona je odpravi
ti vse omenjene pomanjkljivosti. Ob 
do sedaj zanemarjeni marksistični 
vzgoji novi zakon opredeljuje, da 
mora visoko šolstvo na osnovi so
dobne znanosti ter teorije in prakse 
marksizma in samoupravnega so
cializma oblikovati družbeno aktiv
nega strokovnjaka. 

D. RUSTJA 

„EKSPRESNO" OCENJEVANJE 

V praksi se zadnje čase uveljavlja posebna oblika 
,,eks p resnega" ocenjevanja. Učenci ne vedo ne kaj ne kdaj. 
Učitelj jih nepričakovano preseneti z nalogo, ki po kakovosti 
in obsegu ustreza šolski nalogi, in jim da na voljo 10 do 20 
minut časa. Po napovedanem času ne glede na to, koliko 
učencev je nalogo končalo, pobere liste in jih oceni. Ocene 
vpiše v redovalnico, čeprav je veliko negativnih, učence pa 
obsuje z očitki, da nič ne znajo ... 

Zakaj zahteva pedagoška služba učno pripravo za -vsako 
učno uro tudi od tistih učiteljev, ki poučujejo en sam 
predmet že veliko let? Mar res lahko zahtevamo od učencev, 
da bodo vsak dan enako dobro pripravljeni za šest 
predmetov in da bodo v 10 minutah pokazali svoje znanje? 
Ce bi nalogo napovedali, bi učence motivirali za 
učenje ... tako bi postalo ocenjevanje pedagoško sredstvo 
za uresničitev učnih smotrov. 

Ali ni smoter vsega šolskega dela, da učenec zna, da se 
uči? 

Mira Cencič v Prosvetnem delavcu 28. i/. 1975, str. 3. 

DELO IN ALKOHOL 

Nekaj pa lahko takoj pribijemo: človek, ki ima rad delo, 
ki ceni čas, si ne bo zlepa privoščil posedanja in popivanja, 
saj vendar s tem zapravlja čas in se onesposablja za delo, da 
drugih reči, ki spremljajo alkoholiziranost, tokrat ne 
omenjamo. 

Dr. Janez Rugelj v reviji Dan 1975, št. 2, str. 21. 

KDO LAHKO POSTANE ALKOHOLIK? 

Vsakdo, razen popolnih abstinentov. 
* Isti avtor na navedenem mestu 
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vsak četrtek 
DOLENJSKI LIST 

PROSTA 
DELOVNA MESTA! 

„BETI"-METLIKA 
TOZD KONFEKCIJA MIRNA PEC 
Komisija za l<adre in medsebojna razmerja 

zaradi povečanja proizvodnega programa 
razpisuje 

40 PROSTIH DELOVNIH MEST 
STROJNE ŠIVILJE 

Pogoj: 
- KV šivilja 
— 8 razredov osnovne šole 

Pismene prijave pošljite' na gornji naslov v roku 14 dni po 
objavi. 
Kandidatinje bodo o izbiri obveščene osem dni po odločitvi 
pristojnega organa. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

LICITACIJA! 
DES TOZD ELEKTRO NOVO MESTO 

razpisuje 
JAVNO LICITACIJO 

za prodajo naslednjih motornih vozil: 

1. Campagnola - letnik izdelave 1964 - v voznem stanju 
2. Campagnola - letnik Izdelave 1964 - v voznem stanju 
3. Citroen, dostavni - letnik izdelave 1969 - v nevoznem 

stanju 
4. TAM 4,5 t - letnik Izdelave 1965 - v voznem stanju 
5. Combibus TAM — osebni — letnik Izdelave 1964 — v voz

nem stanju 
6. Combibus TAM - osebni - letnik Izdelave 1964 - v voz

nem stanju. 

Javna licitacija bo v torek 25. marca 1975 ob 10. uri na 
upravi TOZD Efektro Novo mesto. Ljubljanska c. 3. 
Interesenti si vozila lahko ogledajo na RTP v Bršlinu. Vse 
informacije pa dobijo na upravi TOZD. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
r 

„KOVINAR" 
- SPLOŠNO KOVINSKO PODJETJE 
ČRNOMELJ 

RAZPISUJE 
delovno mesto 

KUHARICE IN SNAŽILKE 
Za to delovno mesto je zaželena K V kuharica aH vsaj z nekaj 
prakse. 

Nastop službe možen takoj, ali po dogovoru. 
Pismene ponudbe pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na 
upravo podjetja. 

N /• 
ČBî D 

TEHNIENI PREGLEDI 
TRAKTORJEV 

•ICARSIIR^ 

IMOVO MESTO 

Komisija za tehnične pfSS'fJicfi 
SGP PIONIR, TOZD MEHANSN 
KOVINSKI OBRAT 
NOVO MESTO 

sporoča lastnikom TRAKTORJEV v občinahftj. 
VO MESTO, TREBNJE, ČRNOMELJ 
KA, da bo opravljala TEHNIČNE PREGLtU'^'^ 
naslednjem razporedu: 

20.3.1975 v ŠENTJERNEJU 
21. 3. 1975 v SKOCJANU 
24. 3. 1975 v 2U2EMBERKU 
25. 3. 1975 v VELIKI LOKI 
26. 3. 1975 v MOKRONOGU 
27. 3. 1975 v CRNOMLJUod 7. 
31. 3. 1975 v METLIKI 

A 10-275 naprava za polavtom^ts* 
valjenje A 10-275 in A 10-400 

OSNOVNA SOLA DR. IVAN PRIJATELJ 
S0DRA2ICA 

razpisuje delovno mesto 

TAJNIKA 
s polnim delovnim časom 
Kandidat mora opraviti trimesečno poskusno dobo 

Pogoj: dokončana srednja šola administrativne smeri. 
Razpisni rok traja do 1. 5.M 975. NCVDIVE510 

^Azsr 

OVon 
ICah 

d MAti '̂ An 

POt»n 

od7.do J J 
OD7.do^j; 

od 14. do 
od 14. do 19" 
od 7. do 17*  ̂

do 17. UM (P" 2 
od 7. do " "[J 

(TGP v R""'" 

IV 

Ob, 

A 10-275 uređaj za P°*uautonI^n 
zavarivanje A 10-275 i A 10-4UU 

je naprava i-nl« 
za ekonomično polavtomatsko van^ iiivo* 
izpopolnjena, zato Ima že večj® .f 

lja N3?V 
Serija naprav z oznako A 10 
polavtomatsko varjenje v zaščitni ^ ^ 
Izpopolnjena naprava A 10-275 in®'® 
zanesljivo varjenje tankih in debelei 
z uporabo elektrode premera do s 
A 10-275 omogoča visoko proizvod'' 
delovnirri obsegom; 
je vsestransko uporabna naprava. 
stroški vzdrževanja so nizki ter je , -
koristna investicija lahl'®''V'' 
za vsako delavnico; zaradi posebno 
je pripravna in omogoča hitro delo ° -^KU 
zagrevanju. Celotna naprava je na vo 
s štirimi kolesi. 

VSESTRANSKO — PRIPRAVNO 
EKO" 

O*"' 

ITV' 
Brodogradilište, tvornica dizel rnoiof^ 
električnih strojeva i uređaja —• P"'* 

P. P. ŠTEV. 208. TELEFON: CENTRALA' 
TELEX: 25 252 YU ULJTES 
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namiini tenis 

Sodražani v gosteh tesno izgubili 
Novomeščani so prvenstveno tekmo izgubili - Uspela revanša Kočevarjev 

v 12. kolu republiške namiznoteniške lige za moške so Novo
meščani prvenstveno srečanje iz^bili doma, igralci Sodražice v 
gosteh, namiznoteniški igralci Kočevja pa so dosegali pomembno 
zmago v srečanju z Metličani. 

l'^P'ezeutanci Pi J pomerili v hitrostnem plavanju s plavutmi 
[''"^slovenskpr krajine in Slovenije. Na ^ki: čla-
l^^Pljanje Fonda, ki je v disciplini 100 m 
t ezav osvojila prvo mesto in zlato odličje. 

NOVO MESTO -
TRIGLAV 3:5 

Tokrat so v Novem mestu gosto
vali igralci Triglava, četrtouvrščeni 
na lestvici. Kljub visoki uvrstitvi se 
Kranjčani v Novem mestu niso izka
zali. Novomeščani so nastopili s 
pomlajeno ekipo - tokrat jc nasto
pil mladinec Žigante. 

Najboljši mož dvoboja je bil ne
dvomno Novomeščan Marjan So
mrak, ki je premagal vse tri nasprot
nike. Toda za več kot časten poraz 
je bilo to premalo, saj so vsi trije 
Kranjčani« z ostalima dvema Novo-
meščanoma .dobro igrali in dosegli 
pomembno zmago. 

Rezultati: Žigante - Stare 0:2, 
Somrak - Novak 2:1, Žabkar — 
Marušič 0:2, Somrak - Stare 2:0, 
Žigante - Marušič 0:2, Žabkar -
Novak 0:2, Somrak - Marušič 2:1, 
Žabkar - Stare 0:2. 

JESENICE-
S0DRA2ICA 5:4 

Sodražani so v 12. kolu II. sloven
ske lige-zaliod gostovali na Jeseni
cah. Po dramatičnem boju so dvo
boj izgubili s 5:4. Povedli so gostje 
in vodili vse do 4:3, nato pa sta Je
seničana premagala Lovrenčiča in 
Gašperiča in poraz spremenila v 
zmago. V srečanju z Jesenicami se je 
izkazal predvsem Mrgole, ki je pre
magal vse tri domače igralce. 

T. JORAS 

odbojka 

jfjjgtu zmagala ekipa Slovenije 
—^J^dnarodnem dvoboju so slovenski plavalci osvojili dva pokala 
^ soboto 

^Prtein ba^H ' m^rca>Je bilo v Trstu v 33-metrskem mestnem 
^ Med 11 „^ r°dno srečanje v hitrostnem plavanju s pla-
°Pili tudi nlav^a^ lZ Slovenije in Furlanije-Julijske krajine so 

i n°vomeškega kluba za podvodne aktivnosti. 

Sf^ga tp2kalnegaarsrd-e8a P"" 

^^vSr55"^ le. r'Je-Julijske Km,_ Koroške, 
prišliCr ^0r°šci na J{"e in Sloveni-
okoi;' i r«srečanju - ̂  .m°Vanje niso 
^'miv H gledalcev i ' si 8a Je 

j^nskiv. dv°boj si0u spremenili v j  SLOVEN VA^ IN ITALI" 

ŽOKAZA". 1= 
prete ^alci SpSI'k>sojo itali-
SM° BIH °D R0«?TRE? kratkim> 
tekmall1 v davnem °?.te,Jev- Tako 
tant>. k£ed slovenskim Zaniniiviin 
crtkr«S£ so se Jr1 fcprezcn-
^J^kazaii Nov°meščani še 

.s *9 1 Pw«k ' 
kegljišču 

KTKO F.JE PODRLA 4793 UCG}JEV-

g8»s*ai 
5%S& J-P* MORO"(767)" 

^239FR"«S324034KN' 

H^1- 9,ČV 2384LBRC|IC^23848", 

hi«ta,^ Novoteks 

SinalSe bodo „0rbenih igrah. 

< TAR 0 14V ^SAKI EKKVI^11' V dve^ ®JičCv " bo naE nastopilo 
NASTOP,^ PO 10 

D. B. 
tt^UL°2AR PETI 

]^vifi" t̂va starejših 
k/H) v v" V Pranju, S586 "*3? Pri Sibeni-

.J^Uvajei 1 tudx Celulo-

1 $:5' ? 
I ®FX: IS' S°£F NCLTAI »'» 
! (C U1<W°° m l aj rezultatov-

j Jjiš$Žhf-B 
20° m 

^ S» ^elui nilji- srf klubov 
«1%) 36 5? ,m kravi: l. 

1 S ̂ ELUIR>'^' ® KO' M KRAVIci 4 il°2arV °Privnik 1-27 š 

S-L;SSRTW(<S°)N4IE< F° » 

Vn? krav?tok l 38Ul°2ar); 100 

v,>ic£rn 
102AX 2572 N8LAV 

Rezultati: 25 m na vdih-ženske: 
1. Novak (KPA Novo mesto), 2. 
Draksler, 3. Šrabon (obe DPD 
Kranj); 33 m na vdih-moški: 1. Kralj 
(DRM Ljubljana), 2. Kušer (KPA 
Novo mesto), 3. Aljančič (DPD 
Kranj): 100 m potapljanje - žen
ske:' 1. Fonda (DPD Piran), 2. 
Camlek (DRM Ljubljana); 100 m 
plavanje - moški: 1. De Simon (Ita
lija), 2. Lai (Italija), 3. Aljančič 
(DPD Kranj), 200 m plavanje - mo
ški: l.De Simon (Italija), 2. Aljančič 
(DPD Kranj), 3. Markovič (KPA No
vo mesto); 100 m ženske: 1. Novak, 
(KPA Novo mesto), 2. Skubic, 3. 
Draksler (obe DPD Kranj); 100 m 
potapljanje-moški: 1. Božič (DPD 
Piran), 2. Kralj (DRM Ljubljana), 3. 
De Simo/i (Italija); 4 x 100 m mo
ški: 1. Slovenija (Potočnik, Strniša,-

Kušer, vsi KPA Novo mesto, in 
Aljančič - DPD Kranj), 2. Italija I, 
3. Italija II; ekipno-moški: 1. Slove
nija 90 točk, 2. Italija 80 točk; žen
ske: 1. Slovenija 34 točk, 2. Italija 
24 točk. 

Tako sta ekipi Slovenije razen do
brih časov, ki potrjujejo, da so se 
plavalci na prihodnje tekme dobro 
pripravljali, osvojili še dva lepa po
kala. 

PRVO RALLY 
TEKMOVANJE 

Prvo letošnje tekmovanje v rallyju 
se bo pričelo 22. marca v Peručcu. 
Tekmovalci bodo prevozili 881 kilo
metrov. Proga do Tare, kjer bo cilj 
tekme, bo imela 11 etap in 3 gorske 
hitrostne preizkušnje. Tega tekmo
vanja se bodo udeležili tudi Ribniča-
ni, saj bo njihovo AMD na prvo rally 
tekmo poslalo kar dve posadki: bra
ta Železnika in Kajtno s Škuljem. 

PORAZ NOVOMEŠCANK 

V 11. kolu slovenskega 
prvenstva odbojkaric so novo
meške igralke Krke gostovale 
pri prvouvrščenih odbojkaricah 
Fužinaija in srečanje izgubile s 
3:0. 

Gostje so slabo zaigrale predvsem 
v prvih dveh nizih, ko so dopustile, 
da so jim Fužinaijeve igralke vsiUle 
svojo igro. Šele v tretjem setu so No
vom eščankc zaigrale nekoliko bolje 
in bile ves čas enakovredne nasprot
nice najboljšim igralkam v ligi. Le 
kanček nepozornosti Novomeščank 
je pripomogel, da so domače igralke 
osvojile tudi zadnji set in zmago. 

Za Krko so nastopile: Pilič, Ra-
jcr. Porte, Boh, Adamič, Zevnik in 
Gostiša. 

KOČEVJE - BETI 
5:3 

z zanesljivo igro so se namiznote
niški igralci Kočevja gostom iz 
Metlike oddolžili za jesenski poraz. 
Najprej sta se pomerila Adlešič in D. 
Pezelj. Gost je zmagal, nato pa je 
Osterman premagal Kovačjča in 
Obranovič Uhla. Osterman je nato 
še enkrat zmagal, Uhl pa je rezultat 
znižal. Ponovno je zmagal Uhl, Ko-
vačič z Obranovičem izgubil in v 
odločilnem srečanju je Osterman 
premagal najboljšega gosta Uhla 2:1. 

KAMNIK - KOČEVJE 
1:5 

Nogometaši Kočevja so v Kamni
ku dosegli izredno dragoceno zma
go, ki predstavlja lep in tudi nepri
čakovan uspeh. V pokalni tekmi so 
pred 200 gledalci premagali Kamni-
čane z visokim rezultatom. V prvem 
polčasu sta si bili ekipi izenačeni, v 
drugem delu pa so se Kočevarji raz
igrali in dosegli štiri zaporedne za
detke. V naslednji pokalni tekmi se 
bodo nogometaši Kočevja pomerili. 
z enajsterico vrhniškega Usnjarja. 

Zadetke za goste so dosegli Ko
pač (3), Kozič in Arko (po enega). 

Z. F. 

RIBNICA-BELA 
KRAJINA 2:1 

Več kot 200 gledalcev je uživalo 
v lepi nogometni predstavi. Obe eki
pi sta se izkazali z lepimi podajami, 
točnimi streli in domiselno igro. Po
vedli so domači nogometaši. Nosan 
je izenačil, pet minut pred koncem 
pa je Hočevar dosegel zmagoviti za
detek. (M. G.) 

rokomet 

Zmagale igralke Krke 
Novomeščanke v Stopičah močno presenetile 

Novomeščani četrti 
Po obetavnem začetku le četrto mesto 

Konec prejšnjega tedna se je 
končalo republiško šahovsko 
ekipno prvenstvo. Ko bi Novo
meščani v zaključnem delu slo
venskega prvenstva zaigrali vsaj 
tako dobro, kot so v ligi, bi bila 
njihova uvrstitev ob zaključku 
prvenstva prav gotovo precej 
boHša. 

Tako so novomeški šahisti „pri
stni" šele na četrtem mestu. V za
ključni dvoboj so Novomeščani pri
šli z lepimi možnostmi za uspeh, saj 
so že v ligi premagali igralce ljubljan
ske Iskre, ta rezultat pa se je štel že 
za finalni del tekmovanja. V nadalje
vanju so nato najboljši igralci v prvi 
slovenski ligi-zahod močno izgubili s 
Celjani in si tako zapravili vse mož
nosti za naslov republiškega prvaka. 
y naslednjem prvenstvenem sre
čanju so igrali s Kovinarjem in ga 
tesno prejnagali ter tako Celjanom 
omogočili, da so se uvrstili v II. 
zvezno šahovsko ligo. 

CELJE-ISKRA 
4,5:5,5 

Ljubljančani, ki so v republiški li
gi izgubili z Novomeščani, so v sre
čanju s Celjani dosegli presenetljivo 
zmago in se tako, kljub temu da so 
bili v ligi za Novomeščani, uvrstili 
po zaključnem delu na tretje mesto. 

KOVINAR - NOVO 
MESTO 4,5:5,5 

v zadnjem kolu republiškem fi
nalnega prvenstva so Novomeščani 
zaigr^i precej bolje kot proti Celja
nom in premagali mariborskega Ko-
vinarja. Rezultati: Lešnik - Oster-

HRASTNIK-
RIBNICA 6:4 

v prvenstveni tekmi za tretje me
sto v drugi republiški ligi v šahu so 
Ribničani oslabljeni gostovali v 
Hrastniku in tekmo izgubili. Točke 
so osvojili Tanko, Sipka in Miladino-
vič, remizirala pa sta Mikulin in M. 
Sipka. Nastopil ni najboljši Ribni-

pieov /\M \ 

man remi, P. Kranjc - Praznik 0;1, 
Guzelj - Sitar 1:0, Njegovan - Pe
trovič remi, Ačko - Skerlj 1:0, 
Krman - Istenič remi, Novak - Pe
terle remi, Kirbiš - Poredoš 0:1, 
Lukman — Pucelj 0:1. 

Končni vrstni red: L. Celje 16 
točk, 2. Kovinar 15,5, 3. Iskra 15 in 
4. Nov6 mesto 13,5. 

V nedeljo, 16. marca, so v 
Stopičah na novih šolskih roko
metnih igriščih telesnokultumi 
delavci iz Stopič pripravili zani
miv rokometni turnir, na kate
rem so nastopile igralke štirih 
slovenskih klubov. 

Prav gotovo nihče ni pričakoval, 
da bodo na močnem turnirju zmaga
le domače igralke. Z dobro igro v 
obrambi ter z zanesljivim napadom 
so Krk ine igralke v prvi tekmi po
skrbele za prijetno presenečenje. 
Brez težav so namreč premagale 
vrsto scvniške Lisce, ki nastopa v 
prvi slovenski rokometni ligi. 

Tudi v drugi tekmi so se Novo
meščanke pomerile z ekipo, ki na
stopa v najkvalitetnejši slovenski ro
kometni ligi. V izenačenem srečanju 
so bile domače igralke boljše za dva 
gola in si tako zagotovile prvo me
sto. V srečanju so ,,Krkasice" za
igrale umirjeno, kljub temu pa so 
dosegle prepričljivo zmago. 

Pokal grmskim atletom 
Pionirji Novega mesta še enkrat zmagali 

v petek popoldne so se v telovadnici osnovne šole na Grmu v 
Novem mestu zbrali najboljši ljubljanski pionirji-atleti in grmski 
športniki ter se pomerili v povratnem dvoboju. 

Na prvem srečanju v Ljubljani so 
za eno samo točko zmagali Novo
meščani, zato je bilo tekmovanje še 
tohko bolj zanimivo. Za končnega 
zmagovalca se ni vedelo vse do zad
nje športne discipline, teka v štafeti, 
kjer je šele zadnji tekmovalec z iz
rednim finišem Novomeščanom pri
nesel tako želeno skupno zmago. 
Njegov tek je navdušeno pozdravilo 
več kot 500 gledalcev, v glavnem 
staršev nastopajočih, pionirjev in 
atletskih delavcev. ' 

Medtem koje bilo tekmovanje pri 
pionirjih močno izenačeno (68:66), 
so Novomeščanke še enkrat dosegle 
prepričljivo zmago. Zbrale so 78,5 
točk, Ljubljančanke pa 55,5 točk. 

Rezultati: pionirke: 20 m: 1. Se-
liškar (Lj) 3,2, 2. Zaletelj (Nm) 3,3, 
4. do 5. Bele in Luzar (obe Nm) 3 5; 
400 m: 1. Papež (Nm) 67,9, 2. Sa-
belnik (Lj) 71,3, 3. Galič (Nm) 
72,5; 4x200 m: Novo mesto (Rajer, 
Avsec, Papež, Zaletelj) 2:10,0, 2. 
Ljubljana 2:19,5; daljava: 1. Štan-
gelj 471, 2. Avsec 461, 3. Rajer (vse 
Novo mesto) 423; višina: 1. PečaVar 
155, 2. Papič 150, 3. Hribar (vse 
Novo mesto) 140; met medicinke 
(3kg): r. Progar (Nm) 9,53, 2. Faj-
far (Lj) 9,32; 

pionirji: 20 m: 1. Godnič (Lj) 
2,8, 2. Keržan 2,9, 3. Klančar (oba 
Nm) 3,0; 600 m; ,1. Čuden (Lj) 
1:39,6, 2. Košmerl (Nm) 1:39,7, 3. 
Lenarčič (Lj) in Saje (Nm) 1:41,1; 
4 X 200 m: 1. Novo mesto (Klančar, 
Keržan, Križman, Kranjčič) 2.00,1, 
2. Ljubljana 2:01,4; daljava: 1. 
Kranjčič (Nm) 591, 2. Križman 
(Nm) 571; višina: 1. Gačeša (Nm) 
165, 2. Srša (Lj) 165; met medi
cinke (5 kg): 1. Goijanc (Lj) 11,49. 

Ob koncu tekmovanja je prizna
nja, medalje in pokale podelil pred
sednik novomeške"t>bčine Jakob Be
ri.^ 

I§^ 
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KRŠKO - Smučarski klub Krško 
je konec februarja pripravil za svoje 
člane smučarski izlet na avstrijski 
Katschbergy(od 27. februarja do 2. 
marca). Vreme je bilo smučarjem 
naklonjeno, tako da je bilo 57 
smučarjev zelo zadovoljnih z izle
tom. (G. R.) 

NOVO MESTO — Prejšnji teden 
so imeli člani novomeškega kolesar
skega društva redno sejo. Na njej so 
se pogovarjali o pripravah tekmoval
cev, o nabavi nove opreme, ureditvi 
garaže in o pripravah na prireditev 
dirke „Okoli Grma". (J. T.) 

Rezultati: Krka - Lisca 8:4, 
Usnjar - Kora 9:7, Krka - Usnjar 
10:8, Lisca - Kora 8:3, Kora -
Krka 3:7 in Lisca Usnjar 9:5. 

Vrstni red: 1. Krka (Novo me
sto), 2. Lisca (Sevnica),-3. Usnjar 
(Šmartno pri Litiji), 4. Kora (Rade
če). 

Turnir je pokazal, da so se Novo
meščanke na spomladanski del 
prvenstva dobro pripravile. V njiho
vi ekipi se je odhkovala predvsem 
odlična vratarka Klobučarjeva, izka
zala pa se je tudi Hribarjeva. Za naj
boljšo igralko turnirja je posebna' 
komisija izbrala Sevničanko Mlinari-
čevo. 

J. S. 

1.KRMELJ 
Tik pred pričetkom spomladan

skega dela tekmovanja v rokometnih 
ligah so Novomeščani organizirali 
turnir, na katerem so nastopili igral
ci Krmelja, Kočevja in novomeške 
Krke. Prijavljeni so bili tudi igralci 
Krškega, vendar se trurnirja niso 
udeležili. 

Na srečanju so bili najboljši roko-
metaši Krmelja, ki so dokazali, da so 
se na nova prvenstvena srečanja naj
bolje pripravljali. 

Rezultati: Krmelj - Kočevje 
27:16, Krka (Novo mesto) - Ko
čevje 30:15 in Krmelj - Krka 14 9 
16. 

INLES-CELJE 
17:18 

. Celjani, ki so v Celju zmagali .z 
golom r^like, so se v Ribnici še 
enkrat izkazali in tesno zmagali. Ker 
jc bila tekma v hladnem in dežev
nem vremenu, nobena ekipa ni po
kazala najboljšega rokometa. Pri 
Ribničanih so sc izkazali Kersnič, 
Sile in Matelič. (M. G.) 

1. KOLO 30. MARCA 
v nedeljo, 30. marca, se bodo v 

Ervem kolu dolenjske rokometne 
ge pomerile naslednje ekipe: Semič 

- Črnomelj, Šentjernej-Dobrepolje, 
Krka (Novo mesto - Ribnica, 
Višnja gora - Kočevje, Porukve -
Smaije, Grosuplje - Sodražica in 
Cerklje - Gradišče. 

Z. F. 

RIBNICA-
S0DRA2ICA 10:13 

v prijateljski trening tekmi sta se 
pomerili ženski vrsti Ribnice in So
dražice. Gostje so bile boljše in so 
zasluženo zmagale s tremi goli razli
ke. (M. G.) 

TREBNJE: 
ZLATO PUSCICO 

OSVOJIL 
FRANC CUGELJ 

Prejšnji teden je bilo na 
strelišču v Trebnjem občinsko 
strelsko prvenstvo, na katerem 
so se tekmovalci pomerili za 
zlato puščico. Nastopilo je 50 
strelcev, puščico pa je osvojil 
član SD Trebnje Franc Cugelj. 

Vrstni red: 1. Franc Cugelj (SD 
Trebnje) 528, 2. Mirko Hrovat ml. 
(SD Mokronog) 526, 3. Franc 
Lavrinšek (SD Mokronog) 486, 4. 
Sandi Leskov(ic (SD Matija Gubec) 
478, 5. Franc Floijančič (SD 
Mokronog) 475, 6. Matevž Markelj 
(SD Matija Gubec) 469, 7. Janez 
Lenič (SD Matija Gubec) 456, 8. 
Igor Lenardič (SD Matija Gubeč) 
463 idr. 

Občinsko prvenstvo je bilo tudi 
tokrat zelo dobro pripravljeno. Se 
enkrat' pa se je pokazalo, kako se 
maščuje nenačrtna gradnja. Trebanj
sko strelišče namreč nima čakalnice 
niti dovolj strelskih mest, zato se je 
tekmovanje močno zavleklo. Kljub 
dobri organizaciji tekmovanja so bili 
nekateri strelci nezadovoljni in prav 
v tem je vzrok, da se strelstvo v 
občini tako počasi razvija. 

J. H. 

V DOLENJSKI 
ROKOMETNI LIGI 

NARED 

Pred kratkim je imelo vod
stvo dolenjske rokometne lige 
sestanek, na katerem so se 
dogovorili o načinu tekmovanja 
v letošnjem tekmovanju. V ligi 
je trenutno 14 klubov. Če se bo 
k tekmovanju prijavilo še več 
ekip, bodo dolenj^o ligo razde
lili na dve skupini — A in B. 

Dogovorili so se, da bodo s 
prvenstvenimi srečanji fantje pričeli 
30. marca, dekleta pa 13. aprila. Vse 
ekipe, ki bodo nastopile v dolenjski 
rokometni ligi, bodo morale poskr
beti za pionirske vrste, ki bodo 
igrale prvenstvena srečanja lige v 
predtekmah. Na ta način želi 
vodstvo dolenjske rokometne lige 
rokomet na Dolenjskem še bolj 
razmahniti. 

Ker je na Dolenjskem vse več 
ekip, ki želijo nastopati v dobro 
organizirani ligi, je vodstvo poskrbe
lo tudi za sodniški kader. Po 
teoretičnih tečajih bodo vsi kandi
dati opravljali še praktični del izpita 
22. marca, ko bodo v Ribnici 
organizirali turnir, na katerem bodo 
nastopila nekatera moštva iz dolenj
ske rokometne lige. 

Na rokometnem prvenstvu pokrajinskih pionirskih ekip so 
Dolenjsko. predstavljali igralci iz Ribnice, Kočevja, Sodražice in 
Dobrepolj. Pioniiji so osvojili odlično četrto mesto (o prvenstvu 
smo že poročali), ekipo pa je vodil Tone Andoljšek, igralec 
rihni$kf>on ^Milan Glavoniič^ 

KAJ, KJE, KDO? 

V 13. kolu republiške na* 
miznoteniške lige za moške 
bodo Novomeščani gostovali 
v Lendavi, igralci Sodražice 
pa bodo doma po vsej veijet-
nosti osvojili nov par točk. 
V slovenski odbojkarski ligi 
za ženske bodo v Novem 
mestu gostovale igralke Jese
nic, Novomeščani pa bodo 
gostovali v Kamniku, kjer bi 
morali premagati slabe do-

^mače ig^ce. 

Stran uredil: JANEZ PEZELJ DOLENJSKI LIST 
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Veliko nezgod 

POGOSTA OBOLENJA ljudi v delovnem procesu in delovne 
nezgode močno zmanjšujejo narodni dohodek. Ko človek zboli 
ali se ponesreči, je za določen čas izločen od ustv^anja dobrin, 
poleg tega pa je potreben še nege, odnosno zdravljenja. 
Statistika kaže, da je pri nas na Dolenjskem razmeroma še 
veliko obolenj in delovnih nezgod, zlasti pa nezgod izven 
delovnega časa, dokazuje pa tudi, da bi se dalo število bolezni in 
delovnih nezgod zmanjšati. To se da doseči predvsem z 
vestnejšim izvajanjem higiensko tehničnih predpisov in pa s 
samo vzgojo ljudi v proizvodnji. 

NE SAMO SLABO stanje cest, povečan promet in slabo 
stanje voznega parka, pač pa tudi nedisciplina voznikov in 
pešcev je lani zakrivila, da se je število prometnih nesreč v 
primerjavi s preteklimi leti v Beli krajini znatno dvignilo. Tako 
je bilo leta 1952 le 6 prometnih nezgod, leta 1953 že 8, lani pa 
celo že 16 prometnih nesreč. Vzroke za ta nenavadni dvig 
prometnih nezgod je iskati predvsem v vinjenosti voznikov 
motornih vozil, ostale nezgode pa odpadejo na nevešče 
upravljanje vozila, slabo stanje cest, vožnje brez izpitov in 
ostalo. 

V LOŠKEM POTOKU je že tradicija, da ljudje radi jedo jedila 
iz koruzne moke. Pravijo pa, da se bodo morali tej tradiciji 
odpovedati, ker ni mogoče dobiti v trgovinah koruzne moke, 
menda največ 2 kilograma enkrat. Ljudje, ki tako radi jedo 
koruzne žgance, so upravičeni, da godrnjajo zaradi pomanjkanja 
te vrste prehrambnega artikla. Mogoče pa bi se temu le. dalo 
kako odpomoči. 

PO KOČEVSKI in Ribniški dolini je nasulo snega, da bo ta 
kkoličina odmerila vse zamujeno v letošnji zimi. Zaradi 
preobihce snega je zelo trpel železniški in avtobusni promet. 

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
18. marca 1955) 

nsmuami 
OROŽJA ZA - BATALJON! -

Uprava muenchcnskega letališča je 
objavila podatke o tem, koliko 
orožja in nevarnih predmetov so 
zaplenili potnikom, ki so vstopali v 
avione. Na spisku je veliko pištol, 
devet majhnih topov, 18 vojaških 
karabink, tri bazuke, deset sekir, 14 
srpov, ena helebarda in puška iz 16. 
stoletja (nabita, kajpak!). Koliko 
letal bi bilo lahko ugrabljenih s tem 
arzenalom orojja, to presodite sami! 

„MOŽITEV" - Svetovni fond za 
zaščito divjadi, posebna organizacija 
v okviru Združenih narodov, je 
poslal po celem svetu okrožnico, da 
postaja za zaščito narave na otočju 
Galapagos išče „moža" za neko 
ogromno želvo, ki je menda edini 
preživeli primerek svoje vrste. 
„Moža" za želvo zaenkrat še niso 
našli, čeprav je „nevesta" z Galapa-' 
gosa v najboljših letih. Enainpet-
deset jih ima! 

KAKŠNI PRIJATELJI? - Ni res, 
daje pes najboljši človekov prijatelj! 
To trdi časopis ameriškega združe
nja zdravnikov, kajti po najnovejših 
potiatkih vsako leto okoli 1800 
Američanov išče nujno zdravniško 
ponjoč, ker jih je ogrizel pes. 
Najmanj t'đžav imajo s psi - otroci! 

PREMISLILA SE JE - Audrey 
Robb, kanadska bančna uradnica, ki 
je lani zadela na loteriji milijon 
dolarjev, je ob prejemu dobitka 
izjavila, da bo najprej vzela nekaj 
tednov dopusta in si ogledala 
Evropo ter se nato vrnila na staro 
delovno mesto. Dopust se ji je 
zavlekel za precej mesecev in ob 
povratku domov je izjavi^ samo, da 
se na delo - ne bo vrnila. Ne ve se, 
kaj botruje tej odločitvi, ali polna 
mošnja ali lepa stara Evropa. 

OB APETIT JE BIL - Neki 
' zapornik iz kaznilnice v Kielu se je 

pritožil oz. zahteval sodni postopek 
in odškodnino zato, ker je v juhi 
našel mačji krempelj. Mnenje o 
spornem jušnem dodatku sta podala 
tudi dva veterinarja. Ugotovila sta, 
da zaporniku ni vzel teka mačji 
krempelj, ampak - svinjski čekan! 
Naj je bilo eno ali drugo, dejstvo je, 
da zapornik juhe ni pojedel. 

ŠE BO JEMALA - Charlotti 
Lang, gospodinja iz San Joseja \ 
Kaliforniji, je jemala preparat Zi 
pospešitev nosečnosti in v razmiki 
13 mesecev rodila prvič četverčki 
in drugič šesterčke. Ker je ostah 
živa samo ena deklica, je Charlotti 
sklenila, da bo še naprej jemaU 
omenjeni preparat, kajti hoče imet 
še najmanj tri otroke. Ni izključeno, 
da ne bo naslednjič rotiila -
osmerčkov, zato tudi razmislek c 
zasebnem otroškem vrtcu ne bi bil 
odveč! 

RADOST PRIHAJA Moškim 
očem se ob toplih poletnih mesecih 
obeta lepa - paša! Modni kreatorji 
namreč predvidevajo vrnitev mini 
kril, v Parizu pa so začeli na veliko 
predstavljati in izdelovati znane, a 

'že rahlo pozabljene vroče hlačke! 
Za ženske oči spet - nič! 

Le za svoj nenašitljivi žep 
(V Dd r ž a v n e m) zboru se sedaj raz

pravlja o davčni preosnovi. Seveda kapitalisti 
delajo le za svoj nenasitljiv žep in, kakor se 
kaže, kmetski in obrtni stan bota ostala na isti 
tezalnici, kakor sta bila doslej. Dokler bo 
prevladoval židovski liberalizem, ni upati boljše 
bodočnosti za nižje sloje ljudstva. Kam smo v 
Avstriji prišli, pokazalo se je v zbornici, ko so se 
z nekim paragrafom odprla vrata v naše 
cesarstvo; doslej se še ni moglo tako prosto 
gibati, a sedaj mu bode vse dovoljeno. 

( Z i m a  l e t o s )  j e  t a k a ,  k a k o r š n e  l j u d j e  
že dolgo ne pomnijo. Snega je ponekod na dva 
metra na debelo. Te dni se je jel tajati. Da le ne 
nastanejo povodnji. A začelo je zopet hudo 
snežiti. Mnogo di-vjačine je polnilo; ponekod 
so se volkovi približali človeškim stanovanjem, 
tudi na Dolenjskem so jih zasledili na nekaterih 
krajih. Ako sneg ne skopni, bati se nam je sl^be 
letine. 

( Z m r z n i l  j e )  p o š t n i  s e l  J o ž e f  S t o p a r  i z  
Studenca, gre^oč iz Radne domov. Pri ranje

nem šo našli skoro 600 goldinarjev denaija in 
vse poštne pošiljatve. 

( N a m e n  u č i t e l j s k e g a )  d r u š t v a  j e  
zgraditi poslopje za zavod, v katerem se bode 
skrbelo za učiteljske otroke in sirote v 
moralnem in gmotnem oziru. Zares vzvišen in 
blag namen. Toda učiteljstvo slovensko je pri 
svojih bornih plačah preslabo, da bi si mo^o 
samo brez ptuje pomoči zgraditi tak zavod. Pač 
pak upa, in sme po vsej pravici nadejati se, da ga 
bode rodoljubno občinstvo slovensko pri tem 
podjetji drage volje in izdatno podprlo. 

( P r e k l i c . )  M o j  h o t e l  j e  s i c e r  v  i s t i  h i š i ,  k o  
novomeška kazina, ali v mojej gostilni se shajajo 
Slovenci. Novomeška nemška kazina je društvo, 
ki ima svoje prostore v prvem nadstropju, moja 
gostilna pa ni identična ž njo. Schvvarz, hotelje 
v Novem Mestu. 

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. marca 1895) 

Hrana iz 
nafte 

Upravičeno upanje, 
da n« bo več lakote? 

Francoski kemik Alfred 
Champagnat je prvi odkril 
„naftne proteine" enostavne 
beljakovine, ki so nujno po
trebne za ohranitev živih 
organizmov. Nadaljnje raz-
isluve v vseh visoko razvitih 
državah so pripeljale do te
ga, da proteine iz nafte pro
izvajajo v tovarnah. V, neka
terih institutih pa je mogoče 
videti že živali, svinje in ko
koši, ki so jih vzgojiU s krmi
li, narejenimi na osnovi 
naftnih proteinov. 

Kakšen pomen ima ta do
sežek? Če pomislimo samo 
na izračune nekaterih stro
kovnjakov, ki pravijo, da bo
mo morali ob koncu tega 
stoletja proizvajati vsako le
to 35 i^jonov ton prote
inov več, če bomo hoteli za
dostiti vsem potrebam, po
tem je vse kmalu bolj jasno. 
S poljskimi pridelki bo nam
reč nemogoče kriti ogromne 
potrebe po krmilih, saj bo 
ob koncu stoletja poljedel
stvo dajalo le slabo polovico 
potrebnih proteinov. Edina 
možnost je pridobivanje pro
teinov iz dnigih snovi. Prav 
to pa je znanstvenikom že 
uspelo. ^ 

Krmilo, prvo te vrste na 
svetu, se imenuje Toprina. 
Gre za posebne ^vice, ki se 
množe in nabirajo na para
finskih sestavinah nafte. Po 
fermentaciji in sušenju se 
dobi bledo rumen prašek 
brez vonja in okusa, podo
ben moki. Za hrano se lahko 
pripravlja kot kaša, zmes ali 
tekočina. V primeri s seda
njimi krmili, ki temelje na 
ribji moki in soji, ima topri
na bogat odstotek proteinov 
in dovolj aminokislin. Za vse 
domače živali je nenevaren. 

Strokovnjaki so prepriča
ni, da se s toprino (^pira 
upanje, da človeštvo ne bo 
več umiralo od gladu . ..  

Važno p; 
Jritij!?1 

***£3*1 
Čestokrat »Kaj 

po izvoru vel2„eć3^ 
G O D K O V . L A S O^M 
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vinarja Pajnc -f br> 
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Prvo stranišč: i 
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John HanngtonQ 

ćetje je razbio0 A 
pale so se stave, 
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Worldu'". j jgžeh 
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n a d o m e s t e k  za  g f j  
željo je ures. pjiizi 1 
Mege-Mounes ^ 
mu proizvodu J ^ 
danes velja p 
margarina. 

Je ta tCoren zdravilen ? 

Človek 
iz zemlje 
V korejski ljudski lekarni že 

tri tisoč let stoji na častnem 
mestu koren ginseng. Ta koren 
velja za skoraj čudežno zdravilo 
in po ljudskem izročilu zdravi 
prav vse bolezni, ki peste člo
veški rod. Ta sloves dolguje 
brez dvoma tudi svoji nena
vadni obliki: močno je podo
ben obliki človeškega telesa. 
Nekdaj so ljudje že po obliki 
kake rastline sklepah na njeno 
zdravilno moč. Zdaj mu sama 
oblika ne pomaga več. Znan
stveniki z vseh koncev sveta so 
se lotili analize slovitega kore
na, od katerega si obe Koreji 
obetata lep zaslužek pri izvozu 
v zahodne države, kjer cena sta
rini orientalskim zdravilnim 
rastlinam iz dneva v dan raste. 

Na skupnem kongresu v 
Seulu so strokovnjaki za na
ravna zdravila prišli do nekate
rih ugotovitev, ki korenu 
ginseng ne dajejo tako odlične
ga spričevala, kot so mu ga 
tisočletja dajali Korejci. Zdra
vilno učinkovitost ginsenga je 
težko določiti, ker je njegovo 
delovanje zelo dolgotrajno in 
traja po več mesecev, preden se 
sploh pokažejo kakšni učinki. 
To pa navdaja strokovnjake z 
močnim dvomom. Uspelo jim 
je le dokazati^ da malo znižuje 
količino sladkorja v krvi, da 
znižuje krvni tlak in pomaga pri 
koncentraciji. 

Toda'svojega največjega slo
vesa — da je nadvse uspešen pri 
dviganju spolne moči — koren 
ni potrdil. Sovjetski znanstve
niki, ki so delali poskuse na 
podganah, so sicer zabeležili 
večjo vztrajnost in zagnanost, 
dmgega pa nič. 

Koren torej še čaka končno 
sodbo. Naj bo ta taka ali taka, 
za mnoge je sam njegov sloves 
dovolj. 

i 

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice. | 

Pomagati pa ne! 
Kobilica se mi je zbosila, 

pa sem se s poštno kočijo 
odpeljal proti mestu, kjer 
sem imel opravke. Vreme se 
je skisalo, zato smo sedeli vsi 
čemerni. Skoraj bi zadremal, 
ko nisem imel drugega dela, 
pa me je vzdramil postiljon, 
ki je. napadel žensko iz 
Mišjegfi dola: „Kako ste si 
upali to vzeti? Kdo vam je 
dovolil? Plačala naj bi, ne 
pa, da ji vi delate uslugo." 

Ženska je sedla, potlej pa 
odgovorila: „Kaj ne smem 
pomagati človeku, ki me 
prosi za uslugo? " 

,J^e," ji je kratko zabru
sil. 

Ko je odšel na drugi ko
nec kočije, sem se nagnil na
prej in žensko vprašal: 

„Kaj pa je bilo takega, da 
se tako znaša nad tabo? " 

,J kaj? Znanka ga je pro
sila, če bi ji izročil pismo na 
naslednji postaji ?a nekoga, 
ki pismo nujno potrebuje. 
Sprejel je, vendar je zahteval 
deset novcev. Znanka jih ni 
imela s sabo, zato je odklo
nila in potlej dala pismo me

ni. Jaz ga oddam zastonj. 
Taka usluga je zame majhna 
reč. Nič se ne ve, kdaj bom 
jaz koga potrebovala. Kadar 
pomagaš človeku, ne smeš 
gledati na plačilo, mar ne? 
Meniš, da sem ga polomi
la? " 

„Kar prav si naredila,^' ji 
pravim, „saj dandanes ljudje 
nočejo več drug drugemu 
pomagati zastonj. Sami no
čejo in tudi drugim ne dovo
lijo, ako je v njihovi moči. 
Prav taki so, kot je bil nek
daj minister Gregor na Du
naju." 

Še sva se pomenkovala, 
saj sva imela dolgo pot pred 
sabo. Ugotovila sva, da zdaj 
niti na kmetih ne pozdraMja-
jo več. Brezbrižni so do so
sedov in popotnih, ki ne do
bijo več pijače, da bi si 
poplaknili popotni prah v 
grlu. Bolj smo bogati kot 
kdaj prej, vendar med nami 
ni več tistih navad, ki bi 
zbliževale ljudi. Tudi tisti, ki 
bodo kdaj v stiski, imajo vse 
manj upanja na pomoč. 

MARTIN KRPAN 

•**?£* d 
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ZA PRAZNIK 
Letos je na vrsti urejanje cest v občini 

I LLJLL I 
pjevne skupnosti bodo bolj sposobne reševati vse zadeve na svojem območju - Kaj bo letos zgrajenega in novega 

— v posamezni krajevni skupnosti - Od kod denar 

V *l 
. ^DNIŠKI NKA- • 

d tonih skupn V™ v te^ dneh dokončujejo oblikovanje 
i ^unalnih del^ na nov^1 osnovah "i sprejemajo program 

Pj^ Q,J.so občino oziroma za posamezna območja 
' eva^ TonetaC\H -^RAZN^OM SMO ZAPROS^ za razgovor o teh 
•^ke skupšči Pre(kednika zbora krajevnih, skupnosti 
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^ČINE^56^!0 OBČ*N-
AGAL° NAČRTNI0 IL0 111 

gili virov zbranega letos precej 
denarja, vendar mora biti tudi 
najbolj koristno porabljen, pa 
tudi pošteno razdeljen po kra
jevnih skupnostih oziroma na
seljih. Posebna pozornost bo v 
tem programu komunalnih del 
posvečena asfaltiranju oziroma 
izboljšavi cest, ki so na območ
ju vse občine zelo slabe. 

POVSOD ASFALT 

DL; — Občane bo najbolj 
zanimalo, kaj bo letos opravlje
no na njihovem območju. Ka
tera dela torej zajema načrt za 
posamezna območja občine? 

ODG: - OBMOCJt RIBNI
CE: Asfalt bodo dobile ceste v 
Hrovači, Brežah, Bregu, Ope-
kamiška cesta v Wbnici in proti 
Bukovici, cesta v Gornje Lepov-
če in še pet ulic v Ribnici: 
Prečna, Prešernova, Ob Bistrici, 
Podgorska in Kurirska. 

V Nemški vasi bodo začeli 
graditi kanalizacijo, Ribnica 
dobi nov vrtec, pripravljeno bo 
zemljišče za gradnjo novega 
zdravstvenega doma, dograjen 
bo čevljarski most in popravljen 
most pri zapornicah. Ostale 
vasi. ki niso zajete v tem 
programu, bodo prišle na vrsto 
v prihodnjih letih. 

O B M O Č J E  D O L E N J E  
VASI: Asfaltirani bosta cesti 
Dolenja vas—Lipovec in Dolenja 
vas-Golnik—most pri Rakitni-
ci. Popravljen bo most pri 
Rakitnici in dograjen vodovod v 
Grčaricah. 

OBMOČJE SODRAŽICE: 
Obnovljena bo cesta do Sv. 
Gregorja, ki bo šla deloma po 
novi trasi. Urejena bo tako, da 
bo pripravljena za kasnejše 
asfaltiranje. Asfaltirani bosta 
cesti „Na pesek" in „Za vodo". 
Razen tega bodo Sodražani 
sami preuredili nekdanjo oljar
no v dom družbenih organiza
cij. 

OBMOČJE LOŠKEGA PO
TOKA: Asfaltirana bo. cesta 
skozi vas Travnik. 

Vendar to še ni vse, kar bo 
letos zgrajeno na območju 
občine. Tako bo v Ribnici orav 

Tone Adamič, predsednik zbora 
skupščine Ribnica 
za občinski praznik vseljiv sta
novanjski blok, do konca leta 
pa bodo dogradili še enega. Za 
Dolenjo vas je naročena doku
mentacija za gradnjo 6-stano-
vanjskega bloka (šola dve stano
vanji, INLES dve, po eno pa ZB 
in upokojenci), v spodnjih pro
storih tega bloka so predvideni 
prostori za vrtec, ki bp zgrajen, 
če bo SIS otroškega varstva 
dala zanj denar. V Sodražici bi 
se gradnja poslovno-stanovani-

i>C^kom L 
^ tovorni n?<!lnih investicij v ribniški občini lani in letos je bila gradnja novega čevljarskega mostu v Ribnici Zdaj je spet 

et med obema bregovoma Bistrice. Dokončna ureditev mostu in okolice bo zaključena letos. (Foto. J. Prime) 

krajevnih skupnosti občinske 

ske stavbe že lahko začela, če 
se ne bi nekaj zataknilo pri 
soglasju Elektra. Za Loški po
tok pa samoupravna stanovanj
ska skupnost še ni dobila 
potreb po stanovanjih, zato 
reševanja te zadeve za letos še 
ni predvidela. 

MEDOBČINSKI VODOVOD 
Nekatere komunalne zadeve, 

ki so tudi načrtovane za letos, 
pa so občmskega ali celo 
medobčinskega pomena. Naj
pomembnejša za občini Ribnica 
in Kočevje je gradnja vodovoda 
od Sodražice (Izber) do Ribni
ce, ki se bo začel letos. V drugi 
fazi, se pravi v prihodnjih letih, 
pa bo ta vodovod poddjšan do 
Kadic. Letos bo SIS za telesno 
kulturo predvidoma odkupila 
tudi zemljišče za telovadnico in 
zaprt plavalni bazen ter naroči
la potrebne načrte. 

DL; — Načrti so lepi. Koliko 
bo vse to veljalo in iz katerih 
virov bo pritekal denar za 
njihovo uresničitev? 

ODG: — Asfaltiranje cest in 
gradnja oziroma urejanje vaških 
vodovodov, ki vseh niti nisem 
omenil, bosta veljala okoli 8 do 
9 milijonov dinarjev. Denar za 
urejanje teh zadev bo zbran iz 
rednih samoprispevkov v po
samezni KS oziroma naselju, iz 
cestnega sklada, iz občinskega 
proračuna, iz sredstev Komu
nale (prispevkov za uporabo 
kamnolomov), iz bančnih po
sojil, iz prispevkov Republiške 
skupnosti za ceste za izgradnjo 
priključkov na republiške ceste 
in iz sredstev (T)OZD, ki so že 
lani podpisale samoupravni spo
razum o zagotovitvi denarja za 
financiranje komunalnih zadev, 
podoben sporazum pa bodo 
podpisale predvidoma tudi le-

J. PRIMC 

Za letošnji občinski praznik prisrčno pozdravljamo vse prebivalce našega pbmočj^ 
HkatI čestitamo kolektivom za dosežene uspehe In jim želimo Še mnogo novin delovnih 

zmag pri prizadevanju za lepši jutrišnji dan! 

SKUPŠČINA OBČINE 
OBČINSKA KONFERENCA ZKS 
OBČINSKA KONFERENCA SZDL 
OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV 
OBČINSKA KONFERENCA ZSMS 

in vodstva drugih organizacij ter društev v oližini 

RIBNICA 

PROGRAM 
prireditev ob letoš
njem prazniku občine 

Ribnica 26. marcu 
21. marca ob 18. uri bo v 

Petkovi galeriji v gradu odpr
ta razstava del slikaija samo
uka Dušana Matoha pod 
naslovom „Ribniška četa. 

22. marca ob 9. uri bo 
AMD Ribnica organiziralo, 
tradicionalni pohod motori
ziranih članov v Jelenov 
žleb. Ob 11.30 bo pri 
spomeniku pri breznu pro
slava ob zaključku „Pohoda 
po poteh štirih brigad", na 
l^terega bodo krenili iz 
Dolenje vasi, Ribnice, Sodra
žice in Loškega potoka, dlj 
vseh smeri pa bo ob spome
niku v Jelenovem žlebu. Ce 
bo slabo vreme, bo do 
spomenika krenil samo mo
torizirani pohod članov 
AMD, vsi ostali udeleženci 
pa se bodo odpravili na 
krajšo pot v Makoše k 
spominskemu obeležju pad
lih borcev DC. brigade. 

23. marca ob 10. uri bo 
r(^ometni klub INLES pri
redil rokometni turnir 
,JDveh predsednikov". Na 
tumiiju bodo sodelovali 
prvoligaš Slovan, drugoligaš 
Celje ter predstavnika repu
bliške lige Inles in Jadran. 
Turnir bo celodneven. 

26. marca ob 9. uri bo v 
dvorani TVD Partizan v 
Ribnici svečana seja vseh 
zborov skupščine, na kateri 
bodo.podeljena tudi odliko
vanja in občinska priznanja. 
Letos bo prvič podeljena 
plaketa „26. marec", občin
ska priznanja in Urbanova 
nagrada. 

Od 21. do 24. marca si 
bodo Ribničanje lahko ogle
dali film „Užička republi
ka". 

Hinko Smrckar: viiileta iz „Sv-
he robe" 

i 
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Tovarna DON IT v Sodražici 

kemična industrija 
DONIT 

TOZD Sodražica 
OBČANOM ČESTITAMO ZA PRAZNIK! 

V tekstilni tovarni v Jurjevici imajo moderno opremljeno barvarno. 

tekstilna tovarna 

TEKSTILNA TOVARNA 

SUKNO 
z A p u LE 

SUKNO 
ZAPUŽE 

TOZD tekstilna tovarna 
JURJEVICA 

WE • MBNICA 
VSEM ČESTITAMO ZA PRAZNIK! 

kooperacija, odl<^P 
suha roba 
trgovina 
transport 

OBRAT 

SODRdŽKd 
ZA RIBNIŠKI PRAZNIK ISKRENE ČESTITKE! 

W RIKO 

ČESTITAMO 
ZA PRAZNIK! Stiskalnice za odpadni material so novost v proizvod"® 

INDUSTRIJA TERMIČNIH APARATOV 
2ICNIH TKANIN IN PLASTIKE itPP 

ZA PRAZNIK RIBNIŠKE OBCINE ČESTITAMO! 

KOLEKTIVOM IN VSEM OBČANOM ČESTITAMO ZA PRAZNIK! 

Izdelava žičnih tkanin v ITPP v Ribnici 



INLES-SRCE RIBN^E DOLINE 
vratarna, oknarna Ribnica in 
Dolenja vas; TOZD Loški potok 
z obrati žaga in oknarna, TOZD 
Sodražica z obratom vratarna, 
TOZD Javor Jušići pri Opatiji z 
obratom za proizvodnjo oken, 
TOZD trgovine in delovno 
skupnost - skupnih strokovnih 
služb. 

Razen proizvodnih obratov 
ima Inles še lastno gradbeno 
skupino in lastno trgovsko mre
žo s poslovalnicami v Ribnici, 
Slavonskem Brodu, Vinkovcih, 
Beogradu, Ćupriji, Nišu in 
Jurdanih pri Opatiji. 

Delovna skupnost Inles 
zaposluje okrog 1.300 delavcev. 
V zadnjem času si Inles uspešno 
utira pot na inozemsko tržišče, 
zlasti v Zahodno Nemčijo. Na
daljnji razvoj podjetja temelji 
na sedanji proizvodni usmeritvi, 
to je v povečani proizvodnji iz
delkov stavbnega pohištva raz
ličnih tipov in takšne kvalitete, 
ki bo sprejemljiva tudi za zahte
ve inozemskih kupcev. Glede na 
to, da ima ribniško področje 
bogate gozdove, je pretežni del 
surovine za proizvodnjo zago
tovljen, kljub temu pa Inles 
uvaža še precej žaganega lesa 
eksotov (afriški les); uporablja
jo ga za proizvodnjo nekaterih 
izdelkov. 

Pređeš lesa na ribniškem 
ia R°?UJe že st°'etna tradici-

stoipt' nif1 človek je že pred 
2a-,f J' lskal v lesu dodathi vir 
;«'wka, iz česar se je razvila 

'Oba o' H ,d0,maČa 0brt' $uha 

delave let n° tradiCiii  pre" 
tPL . lesa Pa govori tudi poda-

leta JRCO' la V Loškem potoku 
^USTS ^STANOV|JENA PRVA 

Ckem T39- 03 tedanjem 

mnoni ! ej za9' so sledili še 
obrati ' lesnoPredelovalni 
Ribnica Km (?bmočju obč'ne 
je'bil?; . alu.P° zadnJ'i vojni 
Padeta S

|
anov'jen'h več lesno-

PH0DIE,IH KI SO SE 

PODIETJE^NLPCCU2LLAA/ SEDANIE 

" industrijo 
svoij ra^. Pohlstva Ribnica. Na 
stopoma T' POti se lnles Po-
vodnio i?H i!.C,a Zlral za proiz-
hva (okpn

e ov stavbnega pohi-
sedajedTn 

,n.vr^.' tak° da je 
Cev teh Proizvajal-

h Zdelkov v Jugoslaviji. 

p4eamnJseS
P

t'0!2Vodni ln'esov 
?a9anega |Sa 

Ja Povodnja 
,2V04 talrh VrSt ter V Q -
?CER: SOBNA VB ? POhištva' in 

Nunska vrata kia'-9araŽna in 

"SODO^««ANA OCA 0L™ 
t  " * 

Proizvodnih oh'eS sestav|ia več 
V: T0ZD R;K RATOV' PRUŽENIH 

R'bn.ca z obrati žaga, 

Inles si že vrsto let prizade
va za pridobitev in vzgojo stro
kovnih kadrov, ker se zaveda, 
da je hitrejši razvoj podjetja od
visen tudi od tega. Trenutno je 
v Inlesu zaposlenih okrog 70 
delavcev s srednjo, višjo in viso
ko izobrazbo. Razen tega šti
pendirajo večje število dijakov 
in študentov na srednjih in viso
kih šolah. 

Podjetje posveča precejšnjo 
skrb družbenemu standardu za
poslenih. Vsaka delovna enota 
ima svoj obrat družbene prehra
ne, delavci pa lahko prežive do-

-P»IST-OB-NRTOR^U-Y^POČTTNTŠKTHIDO^-
movih. V zadnjih desetih letih 
je podjetje vložilo precej sred
stev v gradnjo stanovanj; Inles 
ima sedaj že okrog 80 lastnih 
stanovanj, mnogim delavcem pa 
daje posojila za gradnjo stano
vanjskih hiš. 

Inles pa ni pomemben samo 
za tiste, ki so v njem zaposleni, 
ampak je tudi največja delovna 
organizacija v občini Ribnica. 
Tako predstavlja tudi močan vir 
proračunskih dohodkov za krit
je splošnih potreb v občini. 

Največja delovna organizacija v občini, ki daje kruh največ občanom 

NLES Les je najvažnejša surovina, ki jo uporablja INLES za izdelavo stavbnega pohištva. 

-.'.A 
'I' 

aRMTELJ 

inl̂  

nudi 
vse vrste oken, 

vrat 
in balkonskih vrat 

VSEM ČESTITAMO 

ZA PRAZNIK RIBNIŠKE OBČINE! 

Skladišče izdelkov v Ribnici V prodajnem salonu v Ribnici 

EUROTRANS 
dobro gospodari 

v ®or'či vasi razširil in moderniziral. Na sliki: mehanika pri popravilu vozila 

Podjetje EUROTRANS iz 
Ribnice je tudi v četrtem le
tu obstoja doseglo predvide
no stopnjo rasti in se organi
zacijsko še bolj učvrstilo na 
področju svoje dejavnosti. Z 
novima dejavnostma, to je s 
servisnim obratom v Goriči 
vasi in z mednarodno špedi
cijo, je kolektiv dosegel po
goje za nadaljnji napredek 
delovne organizacije. De
lovna enota transport se je 
močno uveljavila na tržišču 
in predvsem na področju 
mednarodnega transporta, 
saj v zadovoljstvo naročni
kov prevaža blago po vsej 
Evropi. 

225-članski Eurotransov 
kolektiv je dosegel lani 72.5 
milijona dinarjev celotnega 
dohodka, kar je približno 25 

odst. več kot leto prej. Za
slugo za to ima ves kolektiv. 
V letošnjem letu nameravajo 
izboljšati delovne pogoje v 
Grosupljem in razširiti ter 
opremiti delovne prostore v 
Goriči vasi za opravljanje 
servisne dejavnosti za svoje 
potrebe in za druge naročni
ke. Kupili bodo tudi 23 vo
zil: 20 bo novih avtovlakov 
z nosilnostjo od 22 do 25 
ton, tri pa bodo samostojna 
vozila za kosovni prevoz. 

Eurotransov kolektiv si 
prizadeva, da bi določila no
ve ustave zaživela na vseh 
področjih družbenega in go
spodarskega delovanja. Prve 
uspehe je kolektiv dosegel z 
delegatskim sistemom, z 
obveščanjem in neposred
nim odločanjem o vseh stva

reh, ki so pomembne za na
daljnji razvoj medsebojnih 
odnosov in gospodarjenja. 

Kolektiv EUROTRANSA 
čestita občanom Ribnice za 
prazniki 

EUROTRANS 
RIBNICA 



Trgovsko-gostinsko podjetje 

JELKA 
RIBNICA 

priporoča nakup v svojih prodajalnah in obisk 

HOTELA JELKA 
V Ribnici, 

kjer nudijo gostinske in hotelske storitve v restavra
ciji, pivnici, posebni sobi za zaključene družbe, pre
nočišče v sodobno opremljenih sobah, dopoldanske 
malice in drugo. 

Občanom čestitamo za praznik občine in želimo 
veselo praznovanje! 

/O ljubljanska banka 
PODRUŽNICA KOČEVJE 
Z ekspozituro v 

RIBNICI 
Z AGENCIJO V 

LOŠKEM POTOKU 
IN 

SODRAŽICI 
ČESTITA OBČANOM RIBNIŠKE OBCINE ZA PRAZNIK! 

Cenjefie vlagatelje obveščamo, da posluje 
ekspozitura v Ribnici vsak dan od 7. do 18. ure, ob 
sobotah pa od 7. do 11. ure. 

M 

- . uj|o 
Zimska idila med Sodražico in Loškim potokom lani sredi marca. Podobno je ^ 
leto prej. Kaj pa letos? ( Foto: M- | 

ZA MALO DENARJA - PRIJETNO BRANJE! 
Pripravili smo obsežen načrt knjižnih izdaj za letos. 
Predstavljamo vam ga, da se boste laže odločili za na
kup ali naročilo PO PREDNAROCNINSKIH CENAH. 
Zato še danes izpolnite nar.čilnico! Pri posameznih 
knjigah smo tudi navedli ali so že, oziroma kdaj bodo 
izšle. 

1. MOJ VRT MOJE VESELJE, I. del (Marko Jelni-
kar, France Vardjan) — načrti za ureditev vrtov, 
napotki za sajenje, gnojenje, presajanje, razmnože
vanje in zalivanje rastlin; knjiga je že izšla. Cena 
120 din. 

2. CIGANKA I. in II. del (Magduška Stražišar) — po
vest o tem, kako je mlada kmetica dognala izvor 
svojih predniMv — Ciganov; obe knjigi sta že izšli. 
Cena: I. del 30 din Cena: II. del 30 din 

3. PREG0V0RI-2IVLJENJSKE RESNICE (dr. Ma
rija Makarovič) — 100 slovenskih pregovorov, k*^ so 
jih zlasti kmečki ljudje povedali ob raznih prilož
nostih; knjiga je že izšla. Cena 50 din. 

4. SPOMENIKI NA TUJEM (Erna Starovasnik) -
pripoved mladega fanta, ki si v tujini ustvari druži
no; knjiga bo izšla v drugi polovici aprila letos, 
cena 38 din. 

5. PISANA NJIVA — izbor najboljših črtic, ki smo 
jih v zadnjih desetih letih objavili v Kmečkem gla
su; knjiga bo izšla konec aprila letos. Cena 40 din. 

6. MED KOLOVOZI - pripoved o Krajnikovi druži
ni, ki ima pet hčera, in o vaški babici, ki sama 
nima otrok. Knjiga bo izšla konec maja letos. Cena 
45 din. 

7. PTICE POJO NAD OLSEVKOM - povest o dveh 
kmečkih družinah in o njihovih otrokih; knjiga bo 
izšla junija letos, bo pa izdana v počastitev 30-let-
nice osvoboditve. Cena 42 din. 

8. NASE MAME LJUBI VSAK DAN (Minka Krvina) 
— zgodovina domačije in pripoved o resničnem 
življenju, kakor ga je zapisal potomec; knnjiga bo 
izšla v letošnjih poletnih mesecih in bo izdana v 
počastitev 30-letnice osvoboditve. Cena 40 din. 

9. STUDENEC (France Slokan) — pripoved starke o 
življenju na viničarji; knjiga izide v letošnjih jesen
skih mesecih. Cena 42 din. 

10. KORENINE GRUNTA — zgodba o usodi doma
čije po nepremišljeni gospodarjevi oporoki, knjiga 
bo izšla v letošnjih jesenskih mesecih. Cena 40 din. 

11. UMIRAJOČA KMETIJA — pripoved o samotni 
kmetiji v hribih, ki je doživljala strahote zadnje 
vojne, in o tem, kako se je znašla v novem času; 
knjiga izide v letošnjih jesenskih mesecih. Cena 28 
din. 

12. NAŠE SADJE — napotki za izbiro in shranjevanje 
sadja ter za pripravo sadnih jedi; knjiga bo izšla 
junija letos. Cena (do 1. aprila) 50 din. 

13. KMEČKI TURIZEM — nasveti za ureditev 
kmečkih domačij za potrebe turizma; knjiga bo 
izšla v letošnjih poletnih mesecih. Cena 50 din. 

14. ZDRAVNIŠKI NASVETI - napotki zdravnika 
dekletom in ženam; knjiga bo izšla jeseni letos. 
Cena 50 din. 

15. MOJ VRT - MOJE VESELJE, II. del - nasveti za 
vinogradnike; knjiga bo izšla junija letos. Cena 75 
din. . , 

16. MOJ VRT - MOJE VESELJE, III. del - nasveti 
za pridelovanje zelenjave; knjiga bo izšla v jeseni 
letos. Cena 100 din. 

17. MOJ VRT - MOJE VESELJE, IV. del - nasveti 
za sadjarje; knjiga bo izšla jeseni letos. Cena 100 
din. 

18. GOJITEV RIB — nasveti za gojitev sladkovodnih 
rib s prilogo za pripravo ribjih jedi; knjiga bo izšla 
konec letošnjega leta. Cena 50 din. 

19. VINSKI SVETOVALEC, I. del — nasveti za pripra
vo dobre pijače iz grozdja; knjiga bo izšla konec 
letošnjega leta. Cena (do 1. maja) 50 din. 

IZ KNJIŽNICE ZA POSPEŠEVANJE KMETUsTVA 

1975 PA LAHKO SE VEDNO NAROČITE: 

KMETIJSKI PRIROČNIK 1975 - 20 din t $ 
HIGIENSKO PRIDOBIVANJE MLEKA dnSt'1 

mlekarstvo) — 20 din 
VZDRŽEVANJE TRAKTORJA (inž. Viljem ^ 
— 30 din -rci\/lS^ 
KAKO BOM GOSPODARIL NA TRAVNATE*1 

TU (dr. Gvido Fajdiga) — 20 din .  n j | j ) "  

ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (s pOJ351 

25 din 
Cena celotne strokovne zbirke za leto 1975 i 
mo 100 din 

PRIČAKUJEMO, DA STE NAŠLI NEKAJ 
VAS, ZATO IZPOLNITE PROSIMO SPODNJO 
ROClLNICO IN NAM JO POŠLJITE NALE"»-
NA DOPISNICI ALI V KUVERTI. 

ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJ. A$" 
„KMEČKI 

KMETJE! 
v KNJIŽNICI ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA za 
leto 1976 bodo izšle naslednje knjige: 

1. KMETIJSKI PRIROČNIK (6) 
2. KMETIJSKI STROJI (Raoul Jenčič, dipl. ing. 

agr.) 
3. VSE O KORUZI (Jože Sile, dipl. ing. agr.) 
4. ZDRAVA REJA PRAŠIČEV (Veterinarski zavod 

Slovenije) 
5. GOSTJE NA KMETIJI — praktični nasveti za 

kmečke gospodinje 
Celotna knjižnica bo stala 100 din. 

NAROČILNICA 
\ 

Ime in priimek 
Točen naslov 
NEPREKLICNO NAROČAM NASLEDNJE KNJ'̂  ' 

Podpis: ' 

(To naročilnico izpolnite, Izrežite In 
naslov: ČZP KMEČKI GLAS, Miklošičeve 
61000 Ljubljana.) 
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! R#iitev Prejšnje križanke 

—-L —— V A 5 
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J^agrobnik divjim živalim 
fideča kn i i " ~ 

g., "i'ga: tisoč divjih živalskih vrst je zapisanih poginu - Rde-
0 za ustnice piše mrtno obsodbo sinjemu kitu - Pohlep? 

VALCP*^ KEN-U 
^^vasha mesta 
mi levi ki f 1 tisočeri-
ci - pied v okoli-
^'lenianju fii ^ "korali pri 
FVOBOT V 

\ okolico ist vrtov 
letisei ^^.'"esta. Pred 

PZDOVIH KN P^^-
^^"GALSKIH "^0 000 

k o m  — s o  j i h  

1° veliko KNN^ žive-
' našiej; C zdaj so 

Samo še 40. Po 

poljskih stepah se je klatilo 
na tisoče evropskih bizonov, 
zdaj jih samo še nekaj goje v 
posebnih rezervatih. Po
dobno bi lahko govorili še o 
belem nosorogu, sinjem 
kitu, tasmanijskem volku, 
belem medvedu, oranguta
nu, gorski gorili, veliki želvi, 
španskem risu . . . 

Z nekaj besedami: divje 
živali izginjajo, divje življe
nje je v nevarnosti. Tisti 
„preroki", ki so prvi opozar
jali na nevarnost, da na§ pla-

CS TG KJGJ 
spomenik potrošnika, je samo pisan nagrobni 

"'vjemu življenju: 

net izgubi množico živalskih 
vrst, so le imeli prav, čeprav 
jim je veljal posmeh javnosti. 
Mednarodno društvo za za
ščito narave in naravnih bo
gastev je v svoji sloviti Rdeči 
knjigi zapisalo vznemirljiv 
podatek: 1000 živalskim 
vrstam grozi pogin. 

Kaj se dogaja? Divje živ
ljenje redči in siromasi še 
najmanj izginjanje prostora. 
Glavno besedo imata človek 
in njegova želja po zaslužku. 
V Afriki in po drugih celi
nah so sicer sprejeli zakone, 
s katerimi so zaščitili izginja
joče živalske vrste, toda sam 
zakon je brez moči. Mno^e 
divjih lovcev love vse te živa
li, da bi zadostile svojim po
trebam po dobrinah in nena
sitni potrošniški družbi, ki 
hoče imeti praške iz roga 
nosoroga za vzbujanje zaspa-
lega spolnega nagona, tigro
vo kožo za dragocene pla
šče, salo sinjega kita za rde-
čila z. istnice, slonove okle 
za kla 'ske tipke, aligatorje-
vo kož za torbice ... 

Vse :aže, da rešitve ni. 
Celo t£ 1, kjer bi mordi naj
bolj ski 'Cti za svoja naravna 
bogastv. , je potrošniška 
mentalit 2ta tdko močna in v 
rasti, da je ni mogoče zavreti 
zaradi „nekakšnih" živali. 

»Srake« med 
policami 

Časi se spreminjajo - priložnost < 
dela tatu. Oba ta reka bi l^ko zdru
žili in dobili bi grobo sliko tega, kar 

• se danes dogaja v velikih trgovinah 
po svetu. Namesto na prijazen na
smeh prodajalca naleti kupec najprej 
na napis KRAJA JE KAZNIVA, NE 
SPLAČA SE KRASTI. Vsak njegov 
gib beležijo ostre oči najetih detek
tivov in skritih televizijskih kamer. 
Za tako spremenjene trgovine govori 
močan razlog. 

„Šc nikoli se ni po trgovinah toli
ko kradlo, kot se današnje dni. Kra
de, kdor more in kjer more!" Take 
žalostne trditve je slišati od proda
jalcev. Niso iz trte izvite. Samo v 
nemških trg'bvinah znosijo kupci 
pod srajcami, plašči, v žepih, torbi
cah, za nogavicami, pasovi, pod 
spodnjim perilom in na vse druge 
mogoče načine za okoli milijardo in 
pol mark različnega prodajnega bla-

FGA-
Kljub poostrenim ukrepom in 

nadzorstvu kraja ne preneha. Prilož
nostnih tatičev ne skrbi niti veliko 
število ujetih ,,srak"! (Okoli 150 
xtisoč jih vsako leto dobe pri „de
lu".) Lepo aranžirano blago, težnje 
potrošniške družbe, reklame in pri
ložnost so močnejši. Sami detektivi 
v trgovinah so prepričani,- da ulove 

'le manjši del „veleblagovniških 
srak". 

Sociologi in psihologi so vpra
šanje kraje po trgovinah premotrili z 
vso resnostjo. Prišli so do zanimivih 
ugotovitev: največ kraj je ob torkih, 
četrtkih in petkih; tatovom je pri 
srcu popoldanski čas; zastavo nosijo 
ženske, saj jih je skoraj tri četrtine; 
kradejo pa najraje manjše predmete, 
ki jih je mogoče dobro skriti. Se 
bolj zanimiva je trditev psihologov, 
ki pravijo, da je odstotek kraj iz 
resnične potrebe neznaten. Mladi 
stoje v prvih vrstah, po čemer psiho
logi sklepajo, da igra precejšnjo vlo
go tudi želja po pustolovščinah in 
nezrelem uveljavljanju samega sebe. 

Oči televizijskih kamer vsega tega 
ne vedo, samo pridno beležijo ... 

J^ED SVETIMI KRAVAMI 

% ^0 |P • 

^P<>IASIUI 

bi n dneh da bo naokrog, je trdil. Ce pa 
OPI J veselilo potovati z njim, če biju mikalo^ 
iu r H si svet iz ptičje j^rspektive — tako je dejal — 
gglo^ popelje s se^j! Prepečenca ima v košari 
gpodg^®^® kakšna cigara bi se našla za go-

de^t junaka. Osem-
ob prepečencu — to pač ni vabljivo za 

'̂ Jca, Č E J E Ž E Z A L K O T A . . .  
J^dna sta se torej izmikala odgovoru in se ne-

pno ozirala navzdol. Tam spodaj nekje je namreč 

morala biti Košata lipa, dasi si z njo ne bi mo^ kaj 
dosti pomagati. Ne pozabimo namreč, dragi brdci, da 
smo še vedno le v zatohlem devetnajstem stoletju! 

Morje oblakov je prekrivalo prelepo Košato lipo in 
njeno okolico in po tem moiju je plul naš balon kot 
jadrnica. Krepak veter mu je dajal pospedca in kmalu 
je zajadral čez Bospor, preskočil slavni Carigrad in 
zaplesal nad brezmejno Azijo. Suhi Škot in naša potni
ka so žvečili prepečenec in zastrupljali ozračje z vir-
žinkami in sedmi dan je pilot pogledal v kompas in v 
atlas. „Pod nami je Indija!" je veselo oznanil. 

DR. BOŽO OBLAK 

Delo, 
počitek in 
rekreacija 

če delamo preveč ali če se preVeč naprezamo, postanemo 
trajno ali kronično utrujeni. Če si pri tem še pritrgujemo 
spanje, postane kronična utrujenost sčasoma nevarna in ško
duje vsemu organizmu. Najprej se pozna na pomanjkanju 
telesne in duševne moči, pozneje predvsem na živčevju, pa 
tudi drugod. Da bi utrujenost pregnali, uporabljajo nekateri 
čaj, kavo, nikotin in alkohol. Vse to so strupi, Id jih nikakor 
ne moremo priporočati kot zdravilo zoper utrujenost. To so 
nadražila, ki za nekaj časa sicer pomagajo, potem pa telo • 
zahteva svoje spanje, in če ga ne dobi, se maščuje. Poživila 
ali dopingi so bič za živčevje; res povzroče trenutno popolno 
koncentracijo vseh sil organizma z mobilizacijo vseh rezerv 
organizma, narede pa prav zaradi tega hudo škodo. Za mlad 
organizem so to še posebno nevarni strupi, ker mlad organi
zem reagira nanje izredno burno. V bistvu pa mlademu orga
nizmu nadražila sploh niso potrebna, še manj pa poživila. 
Pretirano uživanje nadražil in jemanje poživil je vedno znak 
kronične utrujenosti ali pa neuravnovešene osebnosti. Da bi 
do tega na prišlo, je potreben pravilen in pravočasen počitek 
ter odmor. Zrela osebnost ga bo znala najti tudi v današnji 
dobi, za katero pravimo, da s svojim silnim tempom ne da 
organizmu počitka. 

Naš 
pogovor 

bodimo 
olikani 

Ljudje se srečujemo, pozdravljamo, sedamo skupaj v 
družbo in začenjamo pogovore. V njih je dosti prazne vljud
nosti in obrabljenih besed, skratka, veliko neosebnega. Ali 
vse .to ne more zanikati vrednot dobrega lepega pogovora. 
Pogovornih stikov smo tako navajeni, da se nam ne zde nič 
posebnega, čeprav čutimo, da spadajo k človekovim prvobit
nim potrebam. Navajenost na pogovore krije v sebi nevar
nost, da se le-ti izrode. Marsikdaj jih imamo za najbolj cene
no vez med ljudmi, ki je ni treba spoštovati niti pri sebi niti 
pri drugih, zato pa seveda hote ali nehote grešimo. 

Bili so" časi, koje pomenil pogovor (konverzacija) največji 
družabni užitek in so učenjaki mislili, da so se devet stvari 
od desetih naučili pri pogovorih. Danes sicer nima več take 
veljave, zato pa ni rečeno, da bi človek še zdaj ne mogel od 
pogovora veliko pridobiti, posebno od takega, ki mu ni na
men le lahkotna zabava, nasičevanje cenene radovednosti, 
opravljanje in obrekovanje. S tem pa se seveda ne navdušu
jem samo za učeno razpravljanje , saj se pogosto prav v pogo
vorih prijetno druži s koristnim. Za pravo družabnost so 
potrebni resni in globoki, pa tudi lahkotnejši in zabavnejši 
pogovori. Kako je že napisal Shakespeare glede konverzaci
je? „V družbi se pogovarjaj zabavilo in veselo, ne da bi 
kvantal; bodi duhovit, ne da bi se silil; naraven in odkrit, ne 
da bi zašel v nespodobnosti; moder, ne da bi dolgočasil s 
svojo modrostjo in žalil z domišljavostjo." 

V pogovorih je poglavitno živo, neposredno in močno 
osebno ozračje, s katerim obdajamo vprašanja in stvari, ki se 
jih dotikamo. Dobremu pogovoru daje mikavnost osebna bli
žina, ljudje se v njem neprestano čutimo in doživljamo, razu-
nievamo zdaj s pametjo, zdaj s čustvom, zdaj bolj posredno, 
zdaj bolj intuitivno: ustvarjamo nesporazume in jih sproti 
skušamo razrešiti; marsikdaj si v pogovorih pomagamo s slut
njo, vsekakor pa bi radi prešli iz sebe drugam. 

Zmeraj pa je dober pogovor pot do mnogostranskega 
obraza resnice; je eno samo duhovno pregnetanje težjih in 
lažjih vprašanj, osredotoči našo razsodnost in zaznamuje 
tankočutne in zaupljivejše osebne odzive. Lahko pritrdimo 
tistemu, ki je zapisal: „V deželi, kjćr se znajo pogovarjati, se 
oblikuje tudi dobra kritika." 

(Nadaljevanje prihodnjič) 
DR. LEON ŽLEBNIK 
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Natančni pri inventurah? 

Dežurni 
poročajo 

ŽE DRUGI VODNJAK - V noči 
na 14. marec je nekdo v vodnjak 
Jožeta Goleta v Koritih zlil plinsko 
olje ali petrolej. Vodo so ljudje upo
rabljali za pitje, zdaj pa je neuporab
na. To je že drugi pnmer onesnaže
nja pitne vode. 

RAZBIJALA STEKLENINO -
15. marca ppnoči so miličniki pridr
žali do iztreznitve 23-letnega Rudol
fa Žagarja in 22-letnega Marjana 
Golobiča iz Birčne vasi. V gostišču 
na Ruperč vrhu sta razgrajala in raz-
bijal? steklenino. Prijavljena sta sod
niku za prekrške. 

TAT PRI BALETNEM MOJ
STRU — 10. marca zvečer je pri hiši 
Pina Mlakarja na Cesti herojev stikal 
tat. Splazil se je v avto skozi vrata, 
pri tem pa je pomotoma pritisnil na 
hupo, kar je seveda lastnika dvignilo 
pokonci. Pritekel je iz hiše, tat pa je 
zbežal. Uro zatem je zmanjkal mo
ped NM 57-366, last Mihe Poredoša 
iz Brusnic; parkiran je bil pred to
varno zdravil. Morebiti pa se je z 
mopedom zadovoljil tat, ki je bil 
pregnan iz Mlakarjevega avtomobi
la? 

DIVJAL PO HiSl - .V noči na 
11. marec je nekdo vlomil v nedo
grajeno hišo Antona Klevišarja na 
Trški gori. V prostorih je neznanec 
razlil razne barve in lepilo za parket, 
v kopalnici odtrgal s stene svinčeno 
cev, v kleti pa je mazal vrata s stroj
no mastjo in razlival ibitol. Odnesel 
ni nič, naredil pa je precej škode. 

NI SE PELJAL DALEC - 12. 
marca dopoldne je Kranjčan Avgust 
IGobučar pustil svoj avto pred ki
nom KRKA, vendar je avto od tam 
izginil. Krajo je lastnik prijavil, med
tem pa je tudi sam isk^ avtomobil. 
Popoldne ga je opazil, parkiranega 
pred pošto. Kdo se je odpeljal s 
„ford escordom" na kratek sprehod, 
še ugotavljajo. 

NOVO MESTO: KOLESAR JO 
JE PODRL - 16. marca je 62-Ietna 
Marija Plantan iz Stranske vasi na 
novomeškem Glavnem trgu pred 
mostom nameravala prečkati cesto 
na prehodu za pešce. Ko je že bila 
na prehodu, seje z Društvenega trga 
pripeljal na kolesu s pomožnim 
motorjem Ljubomir Rabič iz Nove
ga mesta in s krmilom zadel Planta-
novo. Ženska je padla in se tako 
poškodovala, da so jo morali odpe
ljati v bolnišnico. 

BREZA: SKOZI VRATA NA 
TRAVNIK - Ivan Lavš iz Vel. 
Gabra je 16. marca dopoldne vozil 
avto od Pljuske proti Trebnjemu, pri 
Brezi pa je zapeljal s ceste. Avto je 
trčil v drevo, voznika pa je skozi 
vrata vrglo na travnik, nakar so ga 
poškodovanega odpeljali v bolnišni
co. Lavš je vozil brez izpita, vozilo 
pa je imelo obrabljene gume. 

»Imam v banki« - tam pa nič 
Bivši zdomec Jože Zagore iz Volčkove vasi je več ljudi opetnajstil in jim 

z izgovori izvabil denar, ki ga je takoj zapravil 

Zaradi osmih goljufij je bil pred kratkim obsojen 28-letiii Jože 
2^gorc iz Volčkove vasi pri Šentjerneju. Zapravljd je že v Nemčiji, 
potem pa še doma, ampak denar si je izposojal, ne da bi ga vrnil. 

Ko se je Jože Zagore proti koncu 
1973 vrnil z začasnega dela v 
Nemčiji, si je kmalu začel na debelo 
izposojati denar. Najprej je dobil 
novembra 1973 1.000 din od Jožeta 
Pence iz Smolenje vasi, češ da bo v 
tednu dni vrnil. V Ljubljani je od 
sorodnice Frančiške Zagore izvabil 
500 din z izgovorom, da pošlje 
denar z ekspresno pošto. Naslednji 
mesec mu je dal Milan Nosan iz 
Novega mesta 3.000 din, ker mu je 
Zagore ijatvezel, da ima v banki ček, 
ki ga pa pred novim letom ne more 
menjati. Razen tega je avtomehani-
ku Petru Perdecu v Novem mestu 
ostal dolžah 920 din za popravilo, 
spet z izgovorom na sitnosti v banki. 
Tudi Tone Mestnik iz Novega mesta 
mu je šel na lim in mu posodil nekaj 
denarja. 

Zagore pa si je medtem privoščil 
dokaj lepo življenje. Štirikrat je 
prespal v hotelu Kandija in ostal 
dolžan 294 din, prenočil je še v 
gostišču Pri vodnjaku v Novem 

mestu in v hotelu Otočec ter se spet -
izmuznil z 224 din dolga. 

Že pred vsemi temi dejanji pa je 
na novega leta dan 1973 izprosil od 

' ZEMLJA GA JE 
ZASULA 

12. marca je bila obratna ne
sreča na delovišču TRIMO v 
Trebnjem. Delavci domačega 
komunalnega podjetja so urej^ 
kanalizacijo in pri izkopavanju 
jarkov uporabljali stroje. Globi
no jarkov je meril 62-letni Jože 
Seiko iz Čužnje vasi. Ko je stal v 
jarku, globokem poltretji meter, 
se je zemlja odtrgala in ga zasula. 
Sodelavci so mu takoj priskočili 
na pomoč in ga izkopali. Selka 
so takoj prepeljali v bolnišnico, 
kjer pa so ugotovili, da ima 
zlomljenih več reber in poškodo
vana pljuča. 

Romuna šla na zahod 
Pred sodiščem romunski državljan, ki je s paj
dašem, potujoč čez naše kraje, vlomil pri Krškem 

Preko tolmača se je pred 
kratkim odvijal pogovor med 
obtoženim Romunom Dami-
anovom Gheorghijevim in sena
tom novome^ega okrožnega 
sodišča. Romuna so zalotili pri 
Sevnici z ukradenim tranzistor
jem v roki, medtem ko je 
nj^ov pajdaš ušel. 

Obtoženec je skupaj z Nikolajem 
Čoboto, prav tako Romunom, ile
galno prešel našo mejo, nakar sta se 
fanta napotila proti Avstriji ali 
Italiji. Skratka: hotela sta na Zahod, 
pot čez Jugoslavijo pa sta prepoto
vala največ peš ali z avtostopom. 
Ker nista imela dokumentov, sta se 
ljudi izogibala. Več sta bila lačna 
kot sita, ko sta se 16. januarja letos 
znašla v okolici Krškega. 

Pri kraju Žvik sta vlomila v 
zidanico Ivana Strleta in odnesla 
tranzistor in žepni nož, potem pa 
pot nadaljevala proti Sevnici. Na 
cesti so ju zalotili miličniki. Pri tem 
je Cobota pobegnil, obtožeca pa so 
dobili s tranzistorjem v roki. 

Pred sodiščem je Romun valil 
krivdo na pobeglega kolega, češ da 

NE KONJA NE VOZA - 12. 
marca dopoldne se je Anton Juran, 
iz Pravutine odpravil s konjem in vo
zom v gozd pri Stranski vasi. Vprego 
je pustil na gozdni cesti, sam pa je 
šel m«d drevje na ogled. Ko se je 
vrnil, ni bilo ne konja ne voza. Sled 
je vodila do asfaltne ceste. 

V KAVARNI RAZGRAJAL -
12. marca zvečer so novomeški mi
ličniki spravili iz lokala 20-letnega 
Luko Bdabaniča iz Novega mesta, 
K Roku 29. Močno opit je razgrajal 
v kavarni Metropol, zato so ga pridr
žali do iztreznitve, moral pa bo še 
pred sodnika za prekrške. 

njega sploh ni bilo v Strletovi 
zidanici, toda sledovi so govorih 
drugače. Lačna, kot sta bila, sta 
zakurila sredi poslopja, pekla fižol 
in koruzo in pojedla 7 čebul. 

Romunu je senat pod predsed
stvom Janeza Kramariča prisodil 5 
mesecev zapora, pripor so mu 
podaljšali do pravnomočnosti sod
be, potem pa ga bodo miličniki 
pospremili do meje. S sodbo je za 
dve leti izgnan iz naše države. 

Jožeta Luzaija v Dol. Stari vasi 
1.500 din, češ da potrebuje denar za 
vrnitev v Nemčijo, in spet govoril o 
težavah z menjavo mark v banki. 
Luzar je medtem umrl, pustil pa je 
evidenco o tem dolgu in tudi drugim 
povedal, zato Zagorcu ni pomagalo, 
ko je pred sodiščem dolg tajiL 
Ostala kazniva dejanja goljufije je 
sicer priznal, toda po njegovem si je 
izposojal z najboljšim namenom 
vrniti, ko bi dobil denar od brata. 

Senat okrožnega sodišča, ki mu je 
predsedoval Janez Kramarič, pa je 
ugotovil, da je imel Zagore sicer pri 
bratu res v dobrem 5000 din, vendar 
je dobro vedel, da tega denarja v 
doglednem času ne bo dobil. Izpo
sojanje in goljufanje se je končno, 
ko so Zagorca lani januarja priprli. 
Med preiskavo je oče zanj plačal 
dolgove, Zagore pa se je potem 
branil na svobodi. 

Sodišče je smatralo, da je imel 
obtoženec namen goljufati, kajti 
lagal je na debelo tudi o bančnem 
računu in denarju v banki, ki ga 
sploh ni bilo. Prisodih so mu 9 
mesecev zapora, upoštevaje, da je 
šlo vendarle za manjše prigoljufane 
zneske, ki so bili ii;iedtem oškodo
vancem že poplačani. Sodba še ni 
pravnomočna. 

RAVS V 2ABJEKU 
5. marca popoldne so se sprli Ro

mi v Žabjeku. Med prepirom je 
34-letni Branko Brajdič naperil pu
ško na Rajka Brajdiča in knčal, da 
ga bo ubil. Pritisnil je tudi na peteli
na, vendar je naboj v predelani puški 
odpovedal in Rajku je uspelo pobeg
niti. 

Cirkusa pa še ni bilo konec, kajti 
ko so miličniki prišli v naselje in ho
teli prijeti Branka Brajdiča, so ostali 
Romi v naselju preprečili, da bi ga 
dobili. OmogočiU so mu pobeg v 
gozd. Pobe^ega Branka Brajdiča mi
ličniki iščejo, pred sodnike pa bodo 
morali tudi Romi, ki so miličnikom 
preprečili, da bi ujeli storilca. 

• Večji ali manjši primanj-
S kljaji, nevestno gospodarsko 
S poslovanje in take stvari naj-
• večkrat pridejo na dan ob 
S vsakoletnih inventurah in za-
S ključnih računih. Za pre-
S teklo leto so inventure "po-
2 vsod opra\ijene, v nekaj ko-
S lektivih pa smo povprašali, 
• če so bili člani inventurnih 
• komisij natančni ter kaj so 

iugoto^. Povedali so; 
JOŽICA TEKSTOR, obra-

tovna knjigovodkinja pri podje
tju KREMEN v Novem mestu in 
članica inventurne komisije: 
„Ker imamo pri nas delovišča 
tudi zunaj Novega mesta, kot na 
Mirni, v Ravnem in Mokrem po
lju, je delo inventurnih komisij 
dokaj težavno, vendar smo ga 
oprali po svojih najboljših mo
čeh. Kot smo ugotovili, večjih 
razhk med dejanskim in knjiž
nim stanjem ni bilo. Nikjer ni bil 
ugotovljen primanjkljaj, zaradi 
katerega bi lahko koga osumili 
nepoštenosti." 

VALENTIN SALOMON, 
tehnični vodja Opekarne Zalog 
in predsednik ene inventurne ko
misije v tem podjelu: „Popisali 
smo vse, kar je poslovni (^bor 
naročil, posebno natančni pa 
smo bili pri popisu osnovruh 
sredstev ter pri zalogah izdelkov 
in polizdelkov. Primanjkljaja ni
smo odkrili, pač pa kalo, ki je v 
naši stroki vsakoleten primer. 
Sumljivo se nam ni zdelo, pač pa 
menimo, da bi morali nasploh 
bolj varčevati in si prizadevati, 
da bi bilo kala čim manj." 

RAUS ANGELCA, poslo-
vodkinja trgovine v POD
ZEMLJU: ,,K nam je inventurna 
komisija prišla iz podjela Kme
tijske zadruge Metuka. Bili so ze
lo natančni in so vse hoteli vide
ti, kar so zapisali. Mi, zaposleni v 
tem lokalu, že med letom gleda
mo, da ni kaj narobe. Odkar sern 
v službi - tega je že dolgo, saj 
mi samo štiri leta manjkajo do 
pokojnine — še niso pri meni nič 
takega našli, za kar "bi me lahko 
ogovarjali. Take sramote ne bi 
prenesla." 

R. B-

N 

'I 

Pri Boštanju je ob cesti lepo videti kup starih, že odvrženih avto
mobilov. Takole za plotom konča tudi kup pločevine, za katerim 
se dandanes peha staro in mlado in po katerem merimo standard. 
(Foto: R. Bačer) 

GOR. POLJE: V OVINKU S 
CESTE - Niko Golež iz Žužember
ka je 10. marca popoldne vozil oseb
ni avtomobil od Soteske proti Stra
ži. Med potjo je v ovinku avto zane
slo v kup gramoza, nato pa ga je 
odbilo v drog telefonske napeljave. 
Voznik se je laže poškodoval, prav 
tako avtomobil, na katerem bo po
trebno za 5.000 din popravil. 

BUŠINJA VAS: POMIŠLJAL SE 
JE - 12. marca popoldne je Janez 
Golobic s Sel pri Črnomlju vozil do
stavni avto čez Gorjance proti Metli
ki, pri odcepu za Bušinjo vas pa je 
že zavil v levo, nato sije premislil in 
zapeljal nazaj na cesto p oti Metli
ki. Za njim vozeči avtomobilist Jože 
Panjan iz Črnomlja je bil na glavni 
cesti, koje Golobič spet zapeljal tja, 
zato sta trčila. Škodo cenijo na 
8.000 din. 

V športnih listih večkrat bere
mo pa tudi sami vidimo pri te
levizijskih prenosih športnih do
godkov, da postajajo nogometna 
Igrišča prizorišča nešportnega 
ponašanja in fizičnega obračuna
vanja, saj celo hude telesne po
škodbe, npr. zlomi nog, niso 
tako redke.' Vemo, da pristojne 
komisije kaznujejo prestopnike 
(denarno ali s prepovedjo imanja 
določenega števila tekem), ven-

naši • socialistični družbeni skup
nosti. Zato tudi pristanek oško
dovanca — ta naj bi bil v tem, 
ker se je prostovoljno vključil v 
igro - ne more oprostiti storilca 
kazenske odgovornosti. Res je, 
da igralci v športnem tekmova
nju zavestno tvegajo, da jih uteg
ne kdo poškodovati, vendar se 
to more nanašati samo na take 
poškodbe, ki so pri nogometu 
običajne, npr. lahke udarnine ali 

Poškodbe pri nogometu 
dar se ne zdijo taki ukrepi vsem 
občanom zadostni in se vprašu
jejo, zakaj ne odgovarja tak igra
lec tudi kazensko pred sodi
ščem. Dru« se spet pomirijo, 
češ; „Kar kdo po norosti dobi, 
to ga nič ne boli'. Ti zagovarjajo 
stališče, da sprejema udeleženec 
v vsakem športnem tekmovanju 
tak riziko; to pa bi praktično 
pomenilo, da pristane tudi na 
posledice. In kdo ima prav? 

Odgovor moramo iskati v ka
zenskem zakoniku. Ta namreč 
varuje pred nasiljem in pred dru
gimi družbi nevarnimi dejanji 
svoboščine in pravice človeka in 
občarui; med te uvršča ustava 

Eravico do nedotakljivosti člove-
ovega življenja in telesne inte

gritete. Toda naša ustava ne ščiti 
pravnih dobrin samo v interesu 
poedincev, ampak tudi v intere-

.su družbe. Tako načela „volenti 
non fit iniuria — ni krivice, kdor 
si jo želi" ne moremo sprejeti v 

„avtogrami", kot jih označujejo 
v športnem jeziku. To tveganje 
ni v pristanku oškodovanca na 
poškc^bo in ne v izključitvi 
protipravnosti in družbene ne
varnosti, ampak samo v večjih 
možnostih slučajnih poškodb. 
Zato ni bistvenih dejanskih in 
pravnih razlik, ali je poškodba 
povzročena pri športni igri ali 
zunaj športnega igrišča, kar po
meni, ^a veljajo tudi v športnem 
tekmovanju temeljni predpisi 
kazenskega zakonika o kaznivih 
dejanjih in kazenski odgovorno
sti. 

Po kazenskem zakoniku je 
storilec kazensko odgovoren za 
kaznivo dejanje, če ga je storil 
naklepoma ali iz malomarnosti. 
Po sodni in medicinski praksi je 
zlom noge huda telesna poškod
ba, in zanjo odgovarja storilec, 
če jo je storil naklepoma ali iz 
malomarnosti. Za lahke telesne 

poškodbe odgovarja storilec ka
zensko samo, če so bile storjene 
naklepoma. Ce je npr. igralec 
starta! na drugega igralca „z 
džonom" ali z visokim ali z drse
čim startom, je že moči sklepati, 
da se je zavedal, da lahlco s 
takim načinom igre zlomi so
igralcu nogo ali ga sicer lahko 
kako drugače hudo telqsno 
poškoduje. Zato je naloga pri
stojnih pravosodnih organov, da 
ugotovijo, ali obstajajo vsi znaki 
kaznivega dejanja hude telesne 
poškodbe; torej to, ali je bilo 
igranje nogometaša v skladu s 
pravili tekmovanja. Ni odločilne
ga pomena, ali je sodnik kazno
val igralca že na igrišču (z rde
čim ali rumenim kartonom) ali 
ne, lahko sodnik sploh ni videl 
prekrška, kakor tudi ne, ali je 
prišlo do poškodbe v borbi za 
žogo, pri „dribljanju", ali takrat, 
ko igralca nista imela žoge. V 
kazenskem postopku bodo orga
ni razčiščevali npr. z zaslišanjem 
storilca - oškodovanca, soigral
cev, gledalcev, s fotografijami ali 
s televizijskimi posnetki, ali je 
storilec-igralec ravnal z nakle
pom ali z malomarnostjo, ali pa 
je poškodbo pripisati slučaju. Če 
bo npr. pri zlomu noge storilcu 
dokazan naklep ali malomar
nost, bo obsojen, če pa je bil to 
samo slučaj, bo oproščen. 

Ih ko nogometaši tožijo, da so 
stadioni vse bolj prazni, jim mo
ramo odvrniti, da bodo samo z 
lepo igro privabljali gledalce, z 
grobo pa jih še bolj odvračali. 

ŠTEFAN SIMONCIC 

Februar terjal 5 žrtev 
Največ nesreč se zgodi zaradi prehitre vožnje -
48 voznikov je ta mesec moralo oddati dovoljenja 

v novomeški, trebanjski, 
metliški in črnomaljski občini 
se je rninuli mesec zgodilo 81 
prometnih nesreč, kar je sicer 
malo manj kot v tem času lani 
(85), toda posledice so bile le
tos hujše. Letos smo imeli 
februarja 5 smrtnih žrtev, lani 
samo 1, razen tega je bilo v le
tošnjem februarju tudi več te
lesno poškodovanih. Laže in 
teže ranjenih je bilo 41 oseb. 

Kot so ugotovili, je večino 
nesreč pripisati prehitri vožnji 
ob spreminjajočih se vremen
skih prilikah, med udeleženci 
nesreč pa je bilo tudi 5 vinje
nih. 

Februarja so miličniki izvedli 
vrsto prometnih akcij, v katerih 
so kontrolirali tehnično oprem
ljenost vozil, merili so hitrost z 
radarjem, lovili voznike, ki so 
nepravilno prehitevali ali vozili 
v prekratki varnostni razdalji. 

Zaradi kršitev cestnopromet-
nih predpisov je bilo 13 vozni
kov prijavljenih sodnikom za 
prekrške, 283 voznikov je pla
čalo denarno kazen, 44 pa je 
bilo opozorjenih na manjše ne

pravilnosti. Februarja je moralo 
48 voznikov oddati svoja vozni
ška dovoljenja, med temi pa so 
tudi 4 poklicni šoferji. Kar 40 
voznikov je bilo ob dovoljenje 
zaradi vinjenosti. 

TRIKRAT NAOKROG 
11. marca popoldne je Ivan Glo-

govšek iz Krškega vozil z avtom iz 
Artič, pri Dolenji vasi pa je zapeljal 
na gramoz ob cesti, nakar je izgubil 
oblast nad vozilom. Avto se je tri
krat prevrnil naokrog, potem pa ob
stal na kolesih. Vozniku sc ni zgodi
lo nič hudega, vozilo pa je močno 
poškodovano in bo potrebnih za več 
kot 40.000 din popravil. 

NA MOSTU 
IZSILJEVAL 

12. marca okrog 14. ure se je v 
Sevnici na mostu prek Mirne zgodila 
huda nesreča. Z osebnim avtom je 
vozil čez most Zagrebčan Stjepan 
Berčec in nameraval proti Krikemu. 
Pri tem je izsiljeval prednost naproti 
vozečemu tovornjaku, ki ga je vozil 
Franc Blaznik iz Boštanja. Vozili sta 
na mostu trčili, pri tem pa sta se 
poškodovala zagrebški voznik in nje
gova sopotnica. Prepeljali so ju v 
celjsko bolnišnico, medtem ko je 
gmotne škode za 20.000 din. 

NOVO MESTO: s 

NA CESTO - JJ- J lo$ 
Novomeščanka Mi •<- orOst0, 
la avto s parkirneg , tj) 

bloki na Ragovski avt01^ 
pa je mimo 
Anton Vidmar iz N 3 jif 
žili sta trčili, lastni 
3.500 din škode. 

OTOCEC: pRE^AdoP°5 
DALJA - l4".maj^kega > 
Janez Abram j12 • za o ;j 

a v t o m  p r o t i  L j u b  J  p U g •  
avtomobilom MfL ;e p11, p«; 
Donje Mandine- K«'Li&lf f 
naproti pripeljal to . s0i ^ 
njić zavrl, Abram, ^j)1 ^ 
kratki razdalji, Pa 

del Dugonjićevega a ent i^ 
de je za 25.000 
poškodovala Manj 

U"' 
VAVPCA VA5: 

OVINKU - 15- 1 

Janez Simonic i tfP.ufi 
Gabra proti Semiču^ 
mu je v nepregledn 
naproti avtomobi 
Ljubljane. Voz^kodov^,j#^ 
či pa sta se posk<* 
Marija Klančar -j-j-ate-
Anton SuštaiJiC s 
škoda znaša 18.00 ^ 

OREHOVICA: TJJJTGFY> 
CANJEM - JoŠfT

[ebijfat 
krega polja se je 2 • ore|i0 

sta trčila. Škode p 

' ^ A.KO^ 
AKCIJA ) 

V noči na *6"ujvK 
bila na obmo ĵ 

ESri rs#« 
nost vozmk°v'. 
so miličniki HJL* 
Kar 375 vozn*° Jj« 
ustaviti, 28 
lončke in Pn 

pozelenel. D®11 

to noč plaval0 .y jf 
11 so jih pnjaf -jffl 
za prekrše, y0>^j 
moralo oddat' 
voljenja, Zdaj < J 
od prizadetih ** 
prepozno 
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ČETRTKOV INTERVJU 
V-

Sola starega papirja 
' ̂ Vadovan: »Zbiranje starega papirja s 

\ .®9 "rugega razvija tudi čut za solidarnost« ̂  

\ in LNoVem mestu bodo 19. 
' 0 i-T* birali star papir. 

akciie- to'™'*-
* tarnp Šel v bumani-
! PaZ™"1?6' govori Marija 
T ODBORTRHR-TAR°BČINSKEZA 

{ mesto 680 križa Novo 

' aktiinideVriem' zbranim v 
i Pirin h ,lmnfa stareSa Pa-
i bo khko Rdeči križ v 
\ SeZ? ln popravljal 

Mrem*6' Zl?Sti « *** 
t ni bilo h ' ffl fotera doslej 
i 7/ dovolj denarja. 
# ima S6 starega papirja 
4 (podnim S- (fwle'/,I58» cilja 

i^^šen
UTnitarnede' vendar ni ekaj stra™kih, 

rW manj važnih smo-

' lma ,U" 
trov. g 
^strialbll- b°li rastočo 

žnim odnn° in- brez~ 
Srn° že prešn l°m.do narave 
°n^naževan\ lt!čno točko 
°kolja 2 Ja j človekovega 
m°> kot l°zdovi ne ravna-
Vetn°. da L ra//> čeprav 

kkik> 
p onesK0 tore1 naravni 
*pir/e lesTinnega zraka. 
P SUROVINO leTn^' °SNOV' 

*0dornestiti ,E m°go-
plrlem. Samn S starim pa-
f. paPirja nadUttona stare-

^ ̂>%kZ"so5im. 

čunali strokovnjaki. Z zbi
ranjem starega papirja nepo
sredno čuvamo naše gozdo
ve in okolje. 

Poleg tega bo zbiranje sta
rega papirja vplivalo na dvig 
higiene, saj bomo v akciji, če 
bo uspešna, pobrali ves stari 
papir, ki leži v domovih, po 
podstrešjih, kleteh, pisarnah, 
šolah, parkih, na parkiriščih 
in drugod. Rdeči^križ se z 
akcijo zbiranja starega pa
pirja neposredno vključuje 
tudi v prizadevanja za stabi
lizacijo gospodarstva, za pri
dobivanje osnovnih surovin 
za industrijo ter k vsestran
skemu varčevanju. 

Zbiranje starega papirja 
ima še en, morebiti najbolj 
pomemben vidik: razvija čut 
za solidarnost, vzgaja. Zlasti 
pionirji in mladinci se s tako 
akcijo uče varčevati v druž
beno in svojo korist, da pri
dobivanja delovnih navad ni
ti ne omenjamo. 

V Novem mestu bomo 
zbirali papir 19. in 20. maja 
pri vseh štirih osnovnih šo
lah, gimnazij, na Prešerno
vem trgu ter v večjih mest
nih naseljih. Velja poudariti, 
da mora biti papir suh in 
zvezan v snope. 

V Sloveniji bi lahko vsako 
leto zbrali najmanj 24' kilo
gramov starega papirja na 
prebivalca. Statistika trdi,, da 
bi to naneslo 40.000 ton te 
dragocene surovine v 365 
dneh, s čimer bi pokrili 
skorajda 50 odstotkov manj
kajočih surovin. Z doseda
njimi akcijami zbiranja stare
ga papirja je bila jugoslo
vanska poraba papirja pokri
ta 23odstotno. 

Ni torej razlogov, da ne bi 
dosegli že omenjenih 50 od
stotkov, še posebej če vemo, 
da namen zbiranja ni samo 
pomoč papirni industriji." 

-M 

MINI ANKETA: 

Smo res tako bogati, da lahko mečemo v smetnjake stvari, ki bi jih še pred leti radevolje in drago 
plačevali? 

Smo prebogati za smetišče? 
Že bežen obisk na novomeškem smetišču pove, da zametu jemo stvari, ki 

bi jih v drugih okoliščinah drago kupovali - Kruha ni v smetnjakih 

Neki švedski novinar je pred meseci zapisal, da tipka reportažo z 
mestnega smetišča na pisalnem stroju, ki ga je našel prav tam — 
torej na smetišču. Čeprav ni mogoče trditi, da je novomeška živ
ljenjska raven enaka švedski, pa vendarle ni odveč vprašanje, kaj vse 
uporabnega mečemo Novomeščani proč. 

Da ne bi preveč brskali po smet
njakih, smo poiskali odgovor kar na 
smetišču v Bršlinu oziroma pri ti
stih, ki od njega žive. Če seveda od
govorni dopustijo povedati resnico, 

ISKRA BO SLEDILA 
ZAHTEVAM TR2IŠČA 
Iskra - Tovarna usmerniških na

prav se bo v naslednjih petih letih 
bolj posvetila proizvodnji električ
nih napajalnih naprav, ki postajajo 
vse bolj pomemben člen v komplek
sih in sistemih telekomunikacij, v 
napajanju različnih akumulacijskih 
enot ter sistemov električne energi
je. Obseg Iskrine proizvodnje naj bi 
se do leta 1980 (ob sedanjih cenah) 
povečal od 47,4 milijona din (lanski 
podatek) na 59,5 milijona din v pri
hodnjem in 75,6 milijona din v letu 
1980. $ 

NOV HOTEL 
METROPOL 

Podjetje Gorjanci načrtuje, da bo 
do leta 1980 vsako leto povečalo 
fizični obseg pfevozov v potniškem 
in tovornem prometu za 15 do 20 
odstotkov, zelo pa bo izpopolnilo 
tudi mestni in primestni potniški 
promet v Novem mestu. Na področ
ju turizma načrtujejo dograditev 
novega hotela Metropol v Novem 
mestu ter ureditev.gostinskih objek
tov na Loki. ~ ~ • tov na LOKI. 

Neenaka pravica do poklica 
. -

gosto°^e stiske v srednjih šolah se morajo mladi Dolenjci po-
-—_ odločati za poklice, ki jim niso ravno najbolj pri srcu P 

strok "—" d* _ 0Vne službe skupnosti za zaposlovanje se je na 
50 dan

na(^a'jevalo *ni Uc.encev zadnjega razreda osemletke odločilo, 
^se<;fS eimn na šolah. Up se je izpolnil 644; ti 
sHien J6 *n vzgoiitpp- \?konornske srednje šole, šole za medicin-

°datki velia;r?ICe Pa srednjih tehniških šol najrazličnejših 
VelJajo za šolsko leto 1973/74. I ^ (11' 

%iti Milnic v „ ,^dl zaradi nre-

S bM "• h "S0 bodo-
^ tKti kdo rekel 

?SVR "STTAS"1' *» 
Ne?'/edn0 ka;f ah tako iz-

TQ 
IN FAKUUETC.E VPIS3TI NA 

''V J1' RES, VSI O 
^>^0^ VESCLI' VCN" 

«• 
»J? 5 0d,3ala v raz-
C>vna -KA' INVESTIH?ROV 

VJ?V:GI LN OBRATNA LR
J?C NALOŽBE 

>WJ1 4 J'330 miliil dstvaPa naj 
K.^TCV (93J?NO-X-d 'narjev 
C ̂  Drn 

nilijonov) Je 
%^E1} I' P'0'ZVO(LN ' M°D 
iVT?.° CS^tclcla. Za 
Cal, tk obsetr 131 milijo-

p̂Sir,e64°toSlnicb0 
' *Ž°slili i .CVajo M , Ila Zapo-
C^i 11 670 Iju f bo,do "a no-
N. lteU8ord,>°d tega 500 

2drav.l,škctn tu-

lahko sprejele prav vse nadobudne 
dijake. 

Zgornjo trditev, ki ni preveč raz
veseljiva, čeprav vsi vemo, da potre-

Suhokrajinski 
drobiž 

IZOBRAŽEVANJU SO V 
ZADNJEM ČASU POSVETILI V 
Žužemberku precejšnjo pozornost. 
Tako je osnovna šola za odrasle sku
paj z aktivom ZSM Žužemberk in 
Zavodom za izobraževanje iz No
vega mesta pripravila pouk v večerni 
šoli za 5., 6., 7. in 8. razred, sindi
kalna organizacija v TOZD keramič
nih kondenzatorjev ISKRA priprav
lja kuharski tečaj, kmetijska zadruga 
pa je organizirala predavanja za 
kmetovalce. Razen tega pa imajo 
tudi tečaj za šofeije-amaterje. 

ZADRUŽNA GOSTILNA POD 
LIPO V ŽUŽEMBERKU sodi med 
urejene gostinske obrate z dobro in 
solidno postrežbo. Pozimi so prosto
ri prijetno ogrevani, v letnem času 
pa je privlačen vrtni prostor pod 
lipo. Gostilna ima na razpolago lepo 
urejene tujske sobe. 

M. S. 

•bilje dolenjsko gospodarstvo v 
ekspanziji, ki še vedno traja, tudi 
strokovnjake, ki jih dajejo poklicne 
šole; ilustrira tudi podatek, da lahko 
danes naštejemo v dolenjskih poklic
nih šolah 677 učencev. V šolskem 
letu 1973/74, ko so izvedli anketo, 
se je odločilo za poklicne šole 586 
mladih. 

Iz preprostega odštevka teh dveh 
števil je očitno, da se je vpisalo v 
poklicne šole 91 učencev več, kot se 
jih je nameravalo. Spremeniti So mo
rali odločitev o bodočem poklicu, 
kar ni ravno majhna odločitev. 

Razlog je preprosto krut: v sred
njih šolali ni bilo dovolj prostora. 

Slednje pa diši po ne preveč pri
vlačni resnici, da mladi Dolenjci za
radi prostorskih stisk nimajo enakih 
pravic do šolanja in s tem tudi pokli
ca. 

M. B. 

da je tamkajšnje naselje Romov ne-
razdružljivo povezano s smetiščem. 

„Trije dobri delavci," pripoveduje 
eden od tistih, ki žive ob smetišču 
in z njim, „naberejo v enem tednu 
za 1150 do 1200 dinarjev kovinskih 
odpadkov", 

Štirikrat 1200 je 4800 dinarjev. V 
enem letu je to skoraj šest starih 
milijonov. Romi trdijo, da so prav 
veseli, ker novomeška podjetja nc 
vozijo kovinskih odpadkov (iumi-
nij, baker, železo) neposredno k Di-
nosu. 

Veliko bolj kot ti koščki kovin, 
kijih mečemo na zadimljeno in stra
hotno zaudarjajoče mestno smeti
šče, pa so vredne in uporabne druge 
stvari. Na tem kraju lahko dobiš 
zimski plašč, docela uporabne hla
če, ki jih kazi le oljni madež, s kate
rim bi opravila prav vsaka čistilnica, 
čevlje, ki niso več po modi, komodo 
iz šestdesetih let, garnituro pletenih 
stolov, lonec ekonom, malo večjo 

Čez pet let 
150.000 avtomo

bilov iz IMV 
Industrija motornih vozil 

iz Novega mesta bo do leta 
1980 namenila za povečanje 
in modernizacijo proiz
vodnje, infrastrukturo, 
obratna sredstva itd. 2,5 mi
lijarde dinarjev. S to investi
cijo bi omogočili proizvod
njo 20.000 dostavnih avto
mobilov, 150.000 osebnih 
avtomobilov, 25.000 avto
mobilskih prikolic in 20.000 
vozil vrste „motorhome". 
Ob tako predvidenem pora
stu naj bi se celotni dohodek 
povečal od predvidenih 3,6 
milijarde din v 1976 na 12,6 
milijarde dinarjev v 1980. 
Tak porast pa bo zahteval 
tudi povečanje števila za
poslenih. Industrija vozil 
Novo mesto naj bi čez pet 
let imela 10.000 delavcev. 

V ŠENTJERNEJU 
BODO DAROVALI KRI 
Rdeči križ je sporočil, da bo na

slednja krvodajalska akcija v Šentjer
neju, kar pomeni da tokrat ne bo 
odvzema na novomeški transfuzijski 
postaji, ker gre ekipa za odvzem krvi 
v Šentjernej. 

S>MEŠKA TRIBINA 
FC^^GJTIARCAL975 

ptičjo kletko, par tako dobrih co
pat, da te kar kličejo domov, elek
trični kuhalnik na dve plošči, nekaj 
hladilnikov in pralnih strojev (upo
rabnost ni preverjena) itd. Skratka: 
stvari, ki bi jih v bolj suhih letih go
tovo ne metali proč. 

Zanimiva je trditev enega od Ro
mov, da kruha zadnje čase v smet
njakih skorajda ni. „Podražil se je," 
žalostno ugotavlja sobesednik, „pa 
ga ljudje več ne zametujejo." 

Novomeško smetišče smo obiska
li v sredo, 12. marca. 

M. BAUER 

JASNA DOKL 
V GIMNASTIČNI 

VRSTI SRS 

Prejšnji teden se je z go
stovanja v ZRN vrnila žen
ska gimnastična reprezen
tanca Slovenije, ki je v Le-
verkusnu premagala domačo 
vrsto TC 72 s 
174,40:168,40. V ekipi Slo
venije je odlično telovadila 
tudi novomeška pionirka 
Jasna Doki. Osvojila je 
33,45 točk. Njena starejša 
sestra Maja je na srečanju s 
35,95 točkami osvojila 
tretje mesto. 

SE ENKRAT 
VEČ TELEFONOV 

Podjetje za PTT promet Novo 
mesto namerava v naslednjih petih 
letih povečati število telefonskih 
naročnikov v ožji regiji s sedanjih 
3.815 na 7.600. Vse ročne telefon
ske centrale bodo zamenjali z avto
matskimi, povečala pa se bo tudi 
možnost medkrajevnih zvez, krajev
no kabelsko omrežje ter telegrafski 
promet. 

Gripa, ki je pred meseci robantila 
po naši deželi, je stisnila rep med 
noge in samo še včasih pokaže zobe. 
Toda tu je že mesec marec, pre
hodni letni čas, ki z najrazličnejšimi 
boleznimi nagaja vsem, še najbolj pa 
malčkom in ostarelim ljudem. Tudi 
nasploh je naša doba neprizanesljiva 
z obolenji, zato so čakalnice zdrav
stvenih domov nenehno polne, 
zdravniki in medicinske sestre obre
menjeni čez mero, lekarne pa komaj 
žfnorejo trume ljudi. Tokrat smo 
povprašali nekatere" občane, kaj me
nijo o tovrstnih zagatah našega 
zdravstva: 

Čakalnice kot 
škatlice »šibic« 

Danica PREŠEREN, prešivalka: 
„Zdravniki delajo hitro, toda ne mo
rejo sprejeti vse naenkrat. Preveč 
ljudi je bolnih, zdravstvenega osebja 
pa je premalo, toda tudi to ima pra
vico do polurne malice. Glede na 
polne čakalnice je v Novem mestu 
nujno potreben večji zdravstveni 
dom." 

Gospodinja JERALIČ iz okolice 
Stopič: „Čakati je treba dalj časa 
samo zato, ker je premalo zdravni
kov. .Več bi jih moralo biti. Še po
sebno nerodno je čakanje za tiste, ki 
niso iz mesta. V Stopiče pride 
zdravnik samo po potrebi. Ne bi bi
lo odveč, ko bi tudi tam imeli 
ambulanto." 

Alojz KOLENC, kmet iz Hmeljči-
ča: „Danes je tako, da so ljudje če
dalje več bolni, ker pa imajo vsi 
zdravstveno zavarovanje in možnost 
iti k zdravniku, se tega močno po
služujejo. Zdravnikov je res prema
lo, tudi večja splošna in zobna 
ambulanta je nujno potrebna v No
vem mestu." 

Zora DUNATO, uslužbenka: 
„Premalo je zdravnikov in preveč 
bolnikov, stanje pa se zmeraj bolj 
slabša. Glede na to je v Novem me
stu res nujno potreben velik zdrav
stveni dom, ki bi zadovoljil vse. Ne
kaj sem slišala, da ga menda že ima
jo v načrtu." 

Franc NOSE, kmet iž okolice 
Straže: „Čakalnice so premajhne. 
Ko pridem, so že vse polne. Zdravni
kov je premalo in zato so preveč 
obremenjeni. Za kaj malega grem la
hko k zdravniku v Stražo, toda tudi 
tam je treba čakati. Redno hodim k 
stalnemu zdravniku v mesto in čas 
čakanja je kar neznosen. 

BELA CERKEV: 
MLADI SO SE 

IZKAZALI 
Člani osnovne organizacije Zveze 

socialistične mladine Slovenije v 
Beli cerkvi so svoje matere in vse 
ostale žene prijetno presenetili. V 
počastitev 8. marca so pripravili 
uspelo proslavo in dokazali, da so 
tudi sami, brez pojnoči starejših 
sposobni organizirati zahtevne pro
slave. 

Vse žene so bile z domiselnostjo 
mladih nadvse zadovoljne in si želijo 
še podobnih srečanj. Zato so se 
mladi odločili, da bodo s pomočjo 
krajevne skupnosti obnovili prostore 
kulturnega doma, saj je dom edini 
primeren prostor, kjer se lahko 
vaščani zbirajo. 

NovomeSka kronika 

Novomeščani so imeli minulo soboto, ko so skozi mesto peljali v 
hotel Kandija polne sode za Teden dolenjskega cvička, priložnost, 
ki ni več prav pogosta: od blizu so videli konjsko vprego. 

ULICE IN ... - Že prvo večje 
deževje je pokazalo, da zima le ni 
bila tako nedolžna, kot je kazalo. 
Nekatere novomeške ulice so 
močno vbočene ali izbočene, posle
dica tega pa so manjše ali večje luže,' 
ki so kot nalašč pripravljene, da ne
kateri avtomobilisti pokažejo zvrha
no mero objestnosti in nesramnosti 
ter zmočijo pešce še od strani (kot 
bi ne bilo dovolj, da nanje pada z 
neba). Pravcati biser novomeških 
ulic je Cesta herojev proti Ločni: 
pločnik in skoraj vsa cesta sta ob 
dežju ena sama velika blatna pot. 

„ZNAMENITOST" - Nekdaj je 
veljala za novomeško „zgodovin
sko" znamenitost gradnja lokalov v 
Germovi hiši, zdaj pa kaže, daje do
bila velikega tekmeca v pripravljanju 
novega prodajnega oddelka v novo
meški lekarni. Leta tečejo, dobili 
smo že nove recepte, ena samcata 
lekarna je premalo, njena soseda pa 
- nič nc reče. 

TRŽNICA - Dežje v petek naga
jal stalnim obiskovalcem tržnice> za
to je bila založenost in izbira pod 
običajno ravnijo. Nihanja cen ni bilo 
opaziti. Solata je stala 14 dinarjev 
kilogram, čebula 4 dinarje, merica 
regrata 2 do 3 dinarje, merica radiča 
3 dinarje, za kilogram jabolk je bilo 
treba odšteti 4 do 6 dinarjev, jajčka 
pa so bila po 1,20 do 1,50 din. 

ROJSTVA - Rodile so: Elizabeta 
Pavlin z Drejčetove poti 22 - Polo
no, Marjeta Jaklič s Kotarjeve 1 — 
deklico, Ivanka Petrinčič z Ragov-

ske 12 - Andreja, Stanka Došlič iz 
Ulice like Vastetove 17 - dečka, 
Majda Šimunovič s Kristanove 24 -
Iztoka, Marjeta Škabar, Nad mlini 
22 - Alenko in Zdenka Tramte, 
Majde Šile 18 - Rafka. 

S TRANSFUZIJSKE POSTAJE 
— Prejšnji teden je na novomeški 
transfuzijski postaji darovalo kri 78 
občanov. Največ jih je prišlo iz No-
voteksa — 15, iz IMV 9; med drugi
mi pa je bilo tudi 11 gospodinj. 

SMRTI - Umrl je Anton Lamut, 
šolski nadzornik v pokoju, s Cankar
jeve 12, v 93. letu starosti. 

Ena gospa je rekla, da je Te
den dolenjskega cvička po
novno dokazal, da lahko Novo
meščani v eni noči spijejo 3000 
litrov cvička. Povprečju itf kaj 
reči. 
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Nič olepšano in nič prečrnp 
Koristen pogovor članov komiteja ZK s komunisti v tovarni pohištva 

Pisana poročila ne morejo nadomestiti živega stika z delovnim 
kolektivom. Ko pa beseda da besedo in misel sproži novo misel, 
zaživijo problemi v resnejših razsežnostih. Najbrž je to vodilo ko
mite občinske konference ZK v Brežicah, da se je odločil za skup
no sejo z osnovno organizacijo ZK v Tovarni pohištva, koje bilo na 
dnevnem redu uresničevanje ustave v organizacijah združenega dela 
in TOZD. 

V tovarni zaposlujejo od 380 
do 400 delavcev, od tega 230 
priučenih. Sestajanje delovne 
skupnosti so razbili na dva zbo
ra po izmenah in na zbor skup
nih služb, ker stara oblika zara
di slabega obiska ni bila 
uspešna. V podjetju so sklenili 
posvetiti več pozornosti notra
nji sin^oupravni organizaciji. 
Delavskemu svetu bo pomagalo 
več odborov za posamezna po-

ZA 
TRIDESETLETNICO 

SLAVJE V DVOJE 
Predstavniki krajevnih 

skupnosti .Velike Doline in 
Jesenic na Dolenjskem so se 
dogovorili za skupno praz
novanje tridesetletnega jubi
leja osvoboditve. Proslavo 
bodo združili z dvema kra
jevnima dogodkoma, z otvo
ritvijo asfaltiranih cestnih 
odsekov Mokrice-Bregana 
in Nova vas—Velika Dolina. 

dročja. V podjetju imajo te
meljne samoupravu? akte in v 
občini stopajo v korak z drugi
mi kolektivi. Nasploh pa so v 
zaostanku, ker jim primanjkuje 
strokovnih delavcev za dograje
vanje samoupravne zakonodaje. 
Menijo, da je v večjih kolektivih 
laže, ker se tam posamezniki la
hko specializirajo. 

V podjetju imajo še petčlan
ski odbor za delavski nadzor. V 
njem so štirje delavci iz proiz
vodnje. Ta odbor se sicer sesta
ja, vendar ne ve, kje bi začel in 
česa naj bi se sploh lotil. 

Delo delegacije v zboru zdru
ženega dela ocenjujejo zado
voljivo. Njen vodja Alojz Feren-
čak je dal le pripombo, da je 
gradivo preobširno in da si ga 
želijo v povzetku, v kratki, zgo
ščeni obliki. Isto velja po njego
vem mnenju za republiško 
skupščino. O prepoznih infor
macijah ali spremembah dnev
nega reda pa se delegat, žal, ne 
more več posvetovati in lahko 
samo dviga roko. 

f soboto, 15. marca, je bila v Globokem osma občinska pionirska 
:onferenca. Pioniiji so letos zbrali poročila o ddu v minulem letu v 
)iltenu, ki so ga izdali pred konferenco. Tako so v soboto z vsake 
iole poročali le o tisti dejavnosti, ki je. zanjo značilna. Na sliki: 
»redsednik občinske skupščine v Brežicah Franc Skinder je obdaril 
iredstavnike pionirskih organizacij in jih nato povabil na pogosti-
:ev. (Foto: Zupančič) 

NOVO V BREŽICAH 
NOV KIOSK. - Na avtobusni pc 

itaji v Brežicah je časopisna založba 
Delo postavila svoj kiosk za prodajo 
časnikov in revij. To je drugi kiosk v 
nestu. Eden stoji že dalj časa ob Cc-
iti 21. maja. 

PLANINCI TEKMUJEJO. - V 
ilaninsko društvo je včlanjenih 267 
»čencev osnovne šole "bratov Ri-
)aijev. Za značko „pionir-plani-
lec" jih tekmuje več KOt 90. Bro-
»asto značko Je osvojilo 47 pionir-
ev, 24 pa jih je že i:»olnilo pogoje 
a srebrno značko, naninsko šolo, 
;i je eden izmed pogojev za zlato 
načko, ie doslej opravilo 28 pionir-
jv. Obiskovali so jo v taboru v Logu 
lod Mangartom. 

NOBENE BONBONIERE. -
'rgovinam je 8. marec gotovo do-
•r^ošel, saj izpraznijo kupci vse 
lOlice s sladkarijami. Kupcem bo pa 
udi prav, ker bodo nove pošiljke 
•onbonier in drugih dobrot zame-

BRE2ISIE nsn 

Veliko razprave so namenili 
informiranju, zato bomo temu 
odmerili poseben prostor. V 

njale tiste z zaprašenimi datumi pro
izvodnje iz minulega leta. 8. marec v 
Brežicah letos ni bil izjema. V samo-
postrcžnici ob Cesti 21. maja tisto 
popoldne ni bilo mogoče dobiti no
bene bonboniere. Najbrž niso raču
nali na tolikšno prodajo. Cvetliča^i 
so se bolje založili: nageljčkov in 
lončnic tokrat ni nikjer zmanjkalo. 

KOUKO JIH JE V DRUGI IZ
MENI? - V brežiški občini je 2697 
šolskih otrok. Pouk v eni izmeni jih 
obiskuje 1312, v dveh izmenah pa 
1385. Polovico šoloobveznih otrok 
se torej še vedno stiska v neustrez
ni šolskih prostorih. Denar za ob
novo in gradnjo šol se steka iz samo
prispevkov občanov. 

POZABLJENO IME. - V Pišccah 
so ob zadnjem obisku opozorili no
vinarje na izpuščeno ime med pre
jemniki priznanj za dolgoletno in 
požrtvovalno delo v krajevni skup
nosti; manjkalo je ime zaslužnega 
občana Avgusta Molana. 

Predsednik občinskega sindikal
nega sveta v Brežicah Stane lic 
v razpravi o informiranju v To
varni pohištva v Brežicah: „Za 
informiranje moramo vzbuditi 
najprej interes. Iz prakse vemo, 
da delavci z zanimanjem prebe-
ro le plačilno listo, statutov in 
zapisnikov sej pa ne. Po svoje je 
to razumljivo, saj med delom ne 
utegnejo stati pred oglasno 
desko, po delu pa zaradi tega ne 
ostajajo dlje v podjetju. Delov
ne organizacije bodo morale 
iskati druge oblike in druge vse
binske prijeme za obveščanje." 

podjetju čutijo nujno potrebo 
po izobraževanju delavcev, ker 
bo večja razgledanost po njiho
vem trdnem prepričanju vzbu
dila interes tudi za kaj drugega 
kot samo za prebiranje plačilne 
Hste. Vzporedno pa bodo iskali 
z razumljivo besedo pot do vseh 
članov kolektiva. Sestanek so 
zaključili s skupno ugotovitvijo, 
da bodo proučili pomanjklji
vosti v dosedanjem samouprav
nem organiziranju in si prizade
vali pri iskanju boljših rešitev. 

JOŽICA TEPPEV 

PREMIERA 
V ARTICAH 

Amaterski oder „Stanko 
Černelč" v Brežicah se pri
pravlja na uprizoritev kome
dije „Mary, Mary". Avtorica 
dela je Jean Keer. Komedijo 
režira Vlado Podgoršek. 
Igralci se bodo z njo najprej 
predstavili v Artičah, kjer so 
napovedali gostovanje za 30. 
marec. V Brežicah bodo na
stopili 3. aprila, med 7. in 
10. aprilom pa bodo sodelo
vali na srečanju gledaliških 
skupin Posavja, ki bo letos v 
Krškem. Vse skupine, ki so 
se prijavile za revijo, bodo 
nastopale tam. 

^ — ^ 

Z OBNOVO NAPREJ 
Agraria Brežice in TOZD Slo-

vin Bizeljsko—Brežice bosta 
letos nadaljevala obnovo vino
gradov in nasadov sadnega drev
ja. Agraria bo razširila nasade 
jagodičevja in breskev, povečala 
pa bo tudi površine za vzgojo 
cvetja. S kooperacijo bo pospe
ševala živinorejo, proizvodnjo 
mleka, vzrejo plemenic in pi
ščancev. 

ODLIČNA OCENA 
ZA ZRVS 

Občinska organizacija Zveze 
rezervnih vojaških starešin je 
imela 16. marca letno konferen
co. O delu v minulem letu in 
nalogah organizacije za letos je 
poročal predsednik Leopold 
Merhar. Razprava je potrdila, 
da je imela organizacija pri delu 
lepe uspehe. Konferenco so 
z^jučili s podehtvijo plaket in 
priznanj najprizadevnejšim čla
nom. 

KNJI2NA DARILA 
V soboto se je v Cateških 

Tophcah končal dvodnevni 
seminar za sekretaije osnovnih 
organizacij ZK. Ta dan so mu 
prisostvovali tudi bivši sekretar 
ji, kateiim se je v imenu komi
teja občinske konference ZK 
zahvalil za vestno delo sekretar 
Miha Haler. Izročil jim je knjiž
na darila. S to drobno pozor
nostjo se je komite spomnil nji
hovega prizadevnega dela. 

i ) I | INCRI^ 
V soboto, 22. marca, bodo mladi zadružniki spet bodrili ekipe, ki se bodo tokrat P^0^j 
republiškem tekmovanju „Kaj veš o kmetijstvu" v Kostanjevici. Posnetek je s področnega 
v Brežicah. \ 

Brez truda se še čevelj ne obuj® 
J . TO P" 

V krški občini si prizadevajo za prometno vzgojo mladega 
trjujejo uspehi pionirjev na tekmovanjih v domovini in v tuji 

S prometno vzgojo so v krški občini dosegU v zadnjih treh letih 
izredne uspehe. Dokaz za to je sodelovanje pioniijev na mednarod
nih tekmovanjih. Prometno* vzgojo imajo na vseh šolah razen v 
Koprivnici, kjer so brez mentoija. 
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Dolgoletni tajnik komisije, zdaj 
tajnik sveta za preventivo in vzgojo 
v prometu, Franc Radej posebej po
udarja prizadevnost in požrtvoval
nost mentoija Marije Žarnove in 
Marije Jclovškove v osnovni šoli 
,,Jurij Dalmatin" v Krškem. S to
vrstno vzgojo se z izjemo enega mo
škega ukvarjajo žen^e, ki so na šo
lah tudi v večini. 

Komisija je šolam in predšolskim 

Za pulti manjka 
prodajalcev 
Izrek, da je vsak začetek 

težak, velja tudi za prodajal
ce, ki delajo v novi blagovni
ci Preskrbe na levem bregu 
Save. Poslovodja Jaka Babič 
je potožil, da jim manjka 
delovnih moči za dve izme
ni. Na 400 metrih prodajne
ga prostora v pritličju imajo 
komaj sedem prodajalcev za 
čas od 7. ure do 19.30, ob 
sobotah pa do 15. ure. 
Potrebovali bi vsaj šest novih 
moči. 

Med vzroki za kadrovske 
težave je poslovodja omenil 
slabo nagrajevanje. Tako so 
na primer pred kratkim 
ukinili zelenjavno trgovino v 
neposredni bližini (poslopje 
podirajo, ker bo tam speljan 
nadvoz), vendar se iz ukinje
nega lokala ni niti eden 
preselil v moderno trgovsko 
hišo tik zraven. Prodajalci so 
si večinoma poiskali delo v 
tovarnah, ker imajo tam 
najbrž večje dohodke. 

Blagovnica ima prodajne 
prostore v dveh nadstropjih. 
Ti merijo skupaj 800 kvad
ratnih metrov. V kleti je 
samopostrežna trgovina, ki 
ima razen živil tudi oddelek 
za dom in družino. Tam 
dobijo kupci vse, kar potre
bujejo v gospodinjstvu. V 
pritličju prodajajo obutev, 
moško in žensko konfekcijo 
itd. Nekateri oddelki so že 
zdaj premajhni, imajo pa 
tudi premalo prodajalcev, 
kadar se nagnete v trgovini 
precej ljudi. 

Ti oddelki bodo čez nekaj 
let laže zadihali, saj namera
vajo poleg zgraditi še eno 
tako poslopje in ga povezati 
z obstoječo blagovnico. Ta
krat bo blagovnica imela 
tudi bife in snack bar, kar 
kupci trenutno pogrešajo. 

J. TEPPEV 

ustanovam razdelila za otroke rume
ne rutke. Otroci jih sprejemajo z ve
likim veseljem. Na občinskih tekmo
vanjih sodelujejo tudi najmlajši, va
rovanci iz otroškega vrtca. Ti še zla
sti ponosno razkazujejo svoje vešči
ne, med katere sodi na primer 
vožnja na skirojih. 

, Letos bo občinsko prometno tek
movanje pioniijev 7. aprila pred 
krško osnovno šolo. Področno 
tekmo/anje bo 14. aprila v Novem 
mestu. Udeležili se ga bodo najboljši 
tekmovalci iz Posavja in Dolenjske. 
Republiško srečanje bo 19. in 20. 
aprila v Kopru. Za nagrado si ga bo 
lahko ogledal poln avtobus pioniijev 
iz krške občine. 

Srednješolska mladina iz Krškega 
bo letos prvič sodelovala .na področ
nem tekmovanju srednješolcev 14. 
maja. Republiško srednješolsko 
tekmovanje na mopedih bo 24. maja 
v Velenju. Posavje bo zastopala eki
pa Šolskega centra iz Krškega. 

Svet za preventivo in vzgojo v 
prometu si prizadeva, da bi mladi 
rod čimprej obvladal vedenje na ce
sti in se znal pravočasno izogniti ne
varnostim. Prometna vzgoja je del 
samozaščite in zasluži zato posebno 
pozornost. In prav krška občina je 
ena izmed tistih, kjer vsi cenijo ta 

Želje in nečrti Jernej? 
Na občnem zboru kostanjeviških 

načrti - Kmalu film o kostanjevi^*1 i JA 

Člani kostanjeviškega Jamar
skega kluba imajo še veliko po
membnih načrtov. Nekaj so jih 
obravnavali tudi na minulem 
rednem letnem občnem zboru. 
Že do letošnjega krajevnega 
praznika bi radi v „Kostanje-
viški jami" odprli za obisko\^-
ce še en rov, ki ga imenujejo tu
di „Črni rov" in je dolg več kot 
100 metrov. 

Za to delo jim je lani ob razvitju 
klubskega prapora obljubila pomoč 
v denaiju tudi krška občinska skup
ščina. Vendar s tem odkrivanja le
pot tamkajšnjega podzemnega sveta 
se ne bo konec; že letos bodo nare
dili tudi podrobno skico sosednje^ 
podzemnega sveta, to je jame, ki je 
dolga okoli 550 metrov. Sicer pa so 

KOSTMI2 JI 1 

na občnem zboru 0bisK..fji 
maiji ugotavljali, d 
jame, ki sodi med n lep0'» 
to nič manj P°'"en1

v min"1'' c.fl 
leta v leto naraščaj i kot '** 
si jo je ogledalo zC 

ljudi, verjetno pa J° b
V(,č \AA 

ga leta obiskalo še j 
kraškega -podzemne 0r./. 
bo k uresničevanju jd^I-
mogel tudi barvni i ^ao 
jen prav kmalu m 
minut. jaIIieJJv, 

Obisk Kostanjevici iK)\ 
slej dražji. Na otfgj fjA 
sklenili, da b(^.° _ cede^,ii?\M 
vstopnino plačali P® . 
o.roci, dijaki.'OJ^iK/ 
tn dinarje, ostali P.. 7aoPe •! 
valci pa bodo M.°R*LV. Y 
ti po 10 novih dinaij 

POMEMBEN OBISK - V krški 
občini se že od ponedeljka naprej 
mudi skupina mladih strokovnjakov 
iz latinskoameriških, azijskih in afri
ških dežel v razvoju. Seznanjajo se z 
razvojem kmetijstva v zasebnern in 
družbenem sektorju ter z razvojem 
podeželja. 16 gostov bo svoj študij
ski obisk zaključilo jutri popoldne. 

DO JUNIJA - Občinska konfe
renca ZSMS mora v bližnji prihod
nosti zbrati 80 brigadirjev, ki bodo 
med poletnimi počitnicami sodelo
vali na Ueh republiških akcijah. Za
to je komisija za delovne akcije te 
dni žc naslovila poziv in prošnjo na 
vse osnovne organizacije, pa tudi 
vodstva in politične organizacije v 
delovnih kolektivih in šolah, da sku
paj omogočijo uresničenje zastavlje
nega cilja. 

/ 
VEČ PROSTO^oV8rni ^ 

urejeno skladišče . j" i . f 
in papirja 
vinskih pollcab

nn m2 l'Ph P*.t? 
mata" okoli 2000 
vršine, na prejšnj t0 dfijA p 

bilo le za 1200. S to
tJ,i i* 

ložbo so pridob'" 
skladiščne površin • ufifj 

V SPOMIN - X0^mA 
v sindikalni dvora ,aj" l a j 
in papirja V 
počastitev »P^fT Vla^^1",' I 
lucionarja Veljka poljj^V 
govem življenju ^ KOJ-% 
ic spregovoril scK 71C t i»J y 
činske konference jC pOVyi 
Drobnič, seje pa tudj P^' 
komiteja udeležuj 
vseh družbenope1 
in občinske skup 
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prizadevanja in kjei 
tu predstavniki skupMJ* 
nopolitičnih organiza J l 

PLAKETE "VZO""1 J 
VOZNIK J 

Svet za prevc^i^ j| 
nost v prometu iz taj( ; 

čine se je v peteK 
lovskem domu na 
S p r e j e l  j e  d e l o v n i  p » J  
To je bila tudi pr^ 
podelitev plaket >> J 
voznik". Več kot ,2 
sodelavcem komisije « 
metno varnost, kiv

s 

lali v njej brezpla^1 >T| 
izročili nad tri'des 

stih, srebrnih in zla 

SPV (sveta za Pj đJ, 
vzgojo). Značke J ga J. 
predsednik repuMJ^ 
ta za preventivo ifl . jtfg 
prometu Boris 
Slovesnosti so Vn 

n0jM 
predstavniki 
tičnega življenja iz ^ kfl 
povabljenci iz sose ji 
jev. **̂ 1 

KRŠKE NOVICE 

KBŠKl 
TEDNP. 



Jb letu več prostora za ostarele 
DORI R— -

ova počitka v Loki in Impoljci gradita: v Loki trinadstropno stavbo za 
60 oskrbovancev, na Impoljci dogradnja za 53 ležišč 

TE2AVE S KADRI 

M profil 

*t0ne > 211113 > če ie ——-
Je <j0 

43 gradbince i - lnie sploh zasluga, ni pomenila mrtve 
Sigfft

počitka nom« °?ani so veseli» da se gradi tudi pri njih, saj 
Wi^a T^2D Bet"1 organizacija v kraju. Na sliki: delavci 

^•UK) l°n-Zasavje pri betoniranju temeljev. (Foto: 

lo^U-ci Hv. -

smoE£N' ^ ro' 

V asilsk pt2?'-
|"vk'fe»cib°y KOMBI - Bo-

stare ?oldeClj° °b 8" 
%i' Uni enJevali delo n? lctni 

CSCOH80 doštoii v,ninukt" 

^»t?"'"»T,N^v0
SI>^IAUTE-

SJ?resen°-tinskega8nnrl- V ScVni* 
2S, vfeča z drLP djetJa. ve-

V sLra2umljiVo
nimi P°z°r-

na vor^ žaS'k?aTabljaj° 

><^OONOAW 

Lprav jc preko 

S£VNISKI PABERKI 
železniškega mostu čez-Savo dovo
ljen prehod za pešce le po pešpoti, 
so nevarne velike odprtine v podu 
na strani, kjer vozi vlak. Most ni 
osvetljen, zato je posebno ppnoči 
nevarnost, da kdo pade skozi. Želez
nica bi se morala bolj zanimati, da 
bi imela vozišče zavarovano. 

NE BODO JIH OVIRALI - Na 
zboru občanov na Studencu so 
obravnavali željo občanov Osredka 
in Prcvol, da se priključijo h kra
jevni skupnosti Primož. Prevolčani 
so to že potrdili s podpisi, občani 
Osredka pa še ne. Studenčani nima
jo nič proti, če ljudje teh krajev to 
res želijo. 

MLADI BODO TEKMOVALI -
Občinska konferenca Zveze sociali
stične mladine bo te dni pobudnik 
nekaterih športnih tekmovanj, kjer 
se bodo pomerili člani osnovnih or
ganizacij. V nedeljo bo na strelišču 
na Radni prvo kolo občinskega 
prvenstva v streljanju, prihodnjo ne
deljo bo v Boštanju prvenstvo v na
miznem tenisu, aprila pa šahovsko 
prvenstvo v Loki. 

NEKJE DVE, DRUGOD 
NOBENE TRGOVINE 

Čeprav pri sevniškem Trgov
skem podjetju- niso navdušeni 
nad tem, da bi na Primožu od
prli svojo trgovino, so se na Pri
možu na volivnem zbpru kra
jevne organizacije SZDL v za
četku marca čudili, zakaj obsta
jata na Studencu kar dve trgovi
ni. Če bi ena imela bolj urejene 
skladiščne prostore, bi prav go
tovo - zadostovala. V spodnjih 
prostorih osnovne šole na Pri
možu bi bila za trgovino lahko 
na voljo dva prostora, v enem 
od njih bi lahko uredili skla
dišče. Če bi bil v začetku pro
met manjši, bi še vedno lahko 
uvedli le nekajdnevno prodajo. 
Bližnja Dedna gora je po razvoj
nem konceptu Posavja predvi
dena za turizem, zato bi bilo 
prav, da pride Primož čimprej 
do svoje trgovine. ^ ̂  

BUČKA: PRIPRAVE 
ZA ASFALT 

Akcija za posodobljanjc ceste 
skozi Bučko seje pričela. Cestarji so 
staro cesto že premerili, v tem tednu 
naj bi bile znane tudi že ponudbe za 
dela. Govorice o tem, da bi cesta 
skozi Studenec postala republiška 
namesto ceste skozi Bučko, , so ne- • 
utemeljene, kar je bilo zagotovljeno 
tudi na zboru občanov na Bučki. 

ZAČETEK 
USKLAJEVANJA 

V'torek Se jc sestala občinska ko
misija za načrtovanje. Ker je več kot 
tri četrtine delovnih ljudi sprejelo 
samoupravni dogovor za financi
ranje negospodarskih investicij in 
krajevnih skupnosti, jc komisija na 
tej seji spregovorila že tudi o izho
diščih za delitev denarja, o čemer se 
bodo izrekle tudi krajevne skup
nosti. Pretežni del seje je bil na
menjen pripravi izhodišč za družbe
ni načrt občine do leta 1980. 

PRED OTVORITVIJO 
PLANINSKE TRIM 

POTI 

Planinsko društvo Lisca na
merava že 27. aprila odpreti 
planinsko trim pot, dolgo okrog 
80 km, ki jo bi bilo mogoče ob
hoditi v 4 dneh. Začela bi se v 
Sevnici, nadaljevala skozi Bo-
štanj, Vetrnik, Novi grad, Bru-
nek, Šentjanž, Murnice, Trži
šče, Malkovec, Telče, Primož in 
nazaj v Sevnico. Zanimiva bo 
tudi pot čez Lamperče, Droža-
nje, Vranje, Zabukovje, Pokojni 
vrh, Mrzlo planino, Redenik, 
Lisco, Okroglico, Radež, Loko 
in nazaj v Sevnico. Po poti bo
do razpostavili dnevnike in žige. 
Opravljeno pot bodo šteli za 
zlati ali srebrni planinski čevelj
ček. Na pot naj bi šle skupine z 
najmanj pet člani. Marsikdo že 
bolje pozna oddaljene planinske 
vrhove kot svojo občino,, ki ji 
tudi ne manjka zanimivosti. 

Gasilska organizacija se redno 
spominja svojih članov ob jubi
lejih njihovega dela. Tudi na ob
čnem zboru sevniškega društva 
minulo nedeljo so podelili več 
priznanj. Na sliki: predsednik 
občinske gasilske zveze Jože 
Smodej podeljuje Dominiku 
Češku priznanje za 30-letno de
lo v gasilskih vrstah. 

Minuli petek se je uspešno končal 10-dnevni gospodinjski tečaj v Velikem Gabru. Za zadružnice gaje, 
tako kot tudi v drugih krajih, pripravila trebanjska kmetijska zadruga. Tečajnice so predavanja vestno 
obiskovale vse dni. Najmlajša udeleženka je imela 15 let; najbolj oddaljena je prihajala z Medvedjeka. 

Samoprispevek se je izplačal 
Veliki Gaber: krajevna skupnost je s svojim samoprispevkom v minulih 

dveh letih zbrala 400.000 dinarjev - Vrsta akcij še ostane 

Krajevna skupnost Veliki Gaber se je pred dvema letoma poleg 
občinskega samoprispevka odločila še za svojega. Ljudem ni žal: 
cesta skozi kraj je asfaltirana, marsikaj je opravljeno tudi po vaseh. 
Naloge za naslednjih pet let so strnili na tri tipkane strani; v 
glavnem so navedene le stvari, ki jih bi kazalo še urediti. 

Pri obisku v tej krajevni pripravami veljal nad 200 tiso-
skupnosti človek ne dobi ob
čutka, da ob nakazanih željah 
in potrebah le tarnajo. Naročen 
je zazidalni načrt. Načrt za 
novo pokopališče je z ostalimi 

V čistoči so 
še rezerve 

Veterinarski inšpek
tor ni zadovoljen 

Veterinarski inšpektor Cvetko 
Bunc, ki ob delu nadaljuje še 
študij na 3. stopnji iz higiene 
živil, ni zadovoljen z uspehi, ki 
so jih v občini dosegli pri čistoči 
mleka. „Lani je bilo 6,9 odst. 
mleka slabega, predvsem v toplih 
mesecih. Le 40 odst. mleka se 
hladi, ponekod odvažajo mleko 
zelo zgodaj, ljudje pa oddajajo 
mleko od prejšnjega dne. Same 
hladilne naprave niso. rešitev, 
u rej v ni bi morali biti prostori za 
sprejem mleka. Mleko se zbira 
po vežah, na odvoz čakajo na 
križpotjih in ob poteh, na število 
bakterij v mleku vpliva tudi 
nečistoča v hlevih, ipd. Recept 
za dobro mleko so predvsem 
čistoča pri molži, urjene zbiral
nice", pravi inšpektor. 

Napredek, ki je pri tem 
vseeno dosežen, je po inšpektor
jevem mnenju pripisati številnim 
predavanjem, ki so jih imeli na 
terenu. Po inšpektorjevih po
datkih je bilo še pred šestimi leti 
nad polovico mleka slabega, v 
poletnih mesecih celo 80 odst.! 
Po njegovem mnenju tudi uredi
tev osrednje hladilnice mleka v 
Trebnjem ne bo celovita rešitev, 
temveč bo treba urediti zbiralni
ce predvsem tam, kjer se nabere 
veliko mleka, npr. v Stranju, 
Zagorici, Dobrniču in še drugod. 

Ljudje zadovoljivo prijavljajo 
oglede živine za zakol, kjer 
nameravajo meso shraniti v hla
dilnih skrinjah. Taki pregledi so 
obvezni (le za prašiče ne!). Lani 
so opravili preglede pri 90 odst. 
zakolov. 

Higiena živil je tako odgovor
no delo, da ne sme biti pomot. 
Inšpektor je kazensko odgovo
ren, če bi kaj prezrl. Delo je 
neprijetno tudi povsem po člo
veški plati: dela v kraju in 
okolici, kjer živi. Tistega, katere
mu je pred nekaj trenutki še 
nekaj pregledoval, čez hip že 
srečuje kot občana. Očitajočih 
pogledov ne bi bilo," če bi se vsi 
zavedali, da inšpektor ne sme 

.zamižati v korist nas vseh. 
A. Ž. 

čakov. Sedaj je neuporaben, ker 
je treba pripraviti nov načrt za 
pokopališče na drugem kraju, 
kjer ne bo na poti bodoči 
avtomobilski cesti. Zaupanje 
vase pri ljudeh v tej krajevni 
skupnosti vzbujajo pogumne 
odločitve v preteklosti, ki so ob 
družbeni pomoči pripeljale do 
uspehov. 

Tone Praznik, ki tudi po 
vpeljavi delegatskega sistema v 
krajevno skupnost predseduje 
svetu KS, meni, da bo še 
vnaprej treba razpisati samopri-

„SAMI NISO HOTELI!" 

Kot pravijo na občinski upra
vi v Trebnjem, glede stavbišč v 
Šmtrupertu le ni tako, kot go
vorijo v kraju. Za stavbišča, ki 
jih je odkupil komunalni sklad, 
vse do 25. decembra lani ni bilo 
zanimanja, najverjetneje zaradi 
velikega komunalnega pri
spevka. Ker so sedaj komunalno 
urejanje opustili, je nastalo za
nimanje tudi za stavbišča. Po
godb s kupci ni bilo mogoče 
skleniti, dokler komunalni 
sklad ni potrdil stroškovnega 
razdelilnika, kar je sedaj oprav
ljeno. Te dni je bila prodana 
sedma parcela. Za nova stavbi
šča za spomenikom pa bi, kot 
pravi referentka za premoženj
skopravne zadeve Francka Pri
možič, lahko največ pomagali 
krajevni dejavniki, če bi vplivali 
na lastnike zemljišč, da bi po
spešili prodajo. 

spevek, zakaj ureditev mrliške 
vežice in novega pokopališča ne 
hosta poceni. Letos naj bi 
pripravili vso potrebno doku
mentacijo, prihodnje leto pa bi 
razpisali nov samoprispevek. 
Del zbranega denarja bi nato 
namenili tudi za asfaltiranje 
ceste od Šentlovrenca do Pod-
gabrja. Kdor bi mislil, da z 
zbiranjem samoprispevka ni te
žav, se moti. Ker se kar 300 
delavcev vozi na delo drugam, 
se je 60 domačinov odjavilo! 

Radi bi prišli čimprej do 
svoje trgovine. Baraka, kjer je 
pošta in krajevni urad, naj bi 
služila otroškemu varstvu, za 
kar je bila tudi zgrajena. V 
Velikem Gabru je treba do 
kraja urediti javno razsvetljavo, 
ravno tako želijo končati cesti 
Male Dole-Gombišče in Mali 
Gaber-Cesta. To so le najnujnej
še naloge; v petletnem progra
mu jih je še mnogo: od vzgoje 
in izobraževanja do telesne 
kulture, kulture in splošnega 
ljudskega odpora. 

A. ŽELEZNIK 

SEMINAR ZA 
SEKRETARJE 

Jutri bo v Trebnjem seminar 
za sekretarje osnovnih organiza
cij ZK, člane komiteja in ko
misij. Nekatere teme bodo po
dali ugledni družbenopolitični 
delavci Franc Šali, Ludvik Go
lob in Bogdan Osolnik. V glav
nem se bližajo koncu razgovori 
po osnovnih organizacijah o 
izvajanju akcijskih programov. 
Vsi akcijski programi bodo na 
ta način pregledani do konca 
meseca. 

TREBANJSKE IVERI 
UPOKOJENCI BI PRISKOČILI 

NA POMOČ - Vsakodnevno dosta
vo pošte imata pravzaprav le Treb
nje in Stari trg. Okoliški kraji pride
jo zaradi premajhnega števila poštar
jev ponavadi na vrsto le enkrat na 
teden. Tako je tudi v Račjem selu in 
drugih krajih. Ob takem seveda sko
raj ne kaže biti naročen na dnevno 
časopisje. Kot pravijo pri Društvu 
upokojencev v Trebnjem, bi si pri 
pošti lahko pomagali s honorarnimi 
poštarji kot marsikje drugod. Neka
teri člani društva bi menda radi so
delovali. 

ČAKANJE NA VRSTO -
Gozdno gospodarstvo ima velike te
žave s kupci, ki zelo neredno plaču
jejo les, večinoma šele po daljših ro
kih. Nekateri pomembni kupci po
šiljajo vnaprej pisma, v katerih opo
zarjajo, da bodo les vzeli, če jim ga 
dajo na daljši plačilni rok, kar je še 
vedno bolje, kot da bi obležal. Seve
da ima ta palica tudi drugi konec, 
saj gozdno gospodarstvo ne more 

poravnavati obveznosti gozdnim po
sestnikom. Gozdno gospodarstvo 
Brežice — TO.ZD Puščava do ne
davna letos še ni moglo poravnati 
nobenega računa. 

VOLILNA SKUPŠČINA - V ne
deljo ob 8. uri bo v sejni sobi občin
ske skupščine redna skupščina kra
jevne organizacije ZB Trebnje. Vab
ljeni so vsi člani. Med drugim bodo 
volili tudi nov odbor organizacije. 

ZASLUŽILI TISOČAKA - Mla
di iz Sentruperta so se izkazali pri 
čiščenju celotnega toka Bistrice sko
zi kraj. Krajevna skupnost je hva
ležna tudi ostalim občanom za pod
poro pri tej očiščevalni akciji. Mla
dim so za dobro voljo dali 1.000 di
narjev. 

DOBER ODZIV - Predsedniki 
delegacij zbora združenega dela in 
občinske skupščine so vestno izpol
nili vprašalnike o dosedanjih izkuš
njah o delu delegatskega sistema. 
Ocena bo nared že za zasedanje 
skupščine 27. marca. 

raiirai kovice 
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Mes ^ °kčin, ustanoviteljic domov počitka (za Loko 
občine v11 zasavska in laška občina, za Impoljco pa posavske 
s prošnia °V0 mest® m Trebnje) najbolj vedo, kako težko je uspeti 
pridobil; , 23 ,sP.rejem ostarelih v domove. Koliko prostora bodo 
Stani? ,„Z, S^njo v Loki, nam je povedal direktor doma Jože 
W. za Imnoljco pa dr. Cveto Gradišar. 

L!^TKTF79FILEVREŠEVALIS 

dobili J : 1969> ko so pn-
vancev T°Čt0r Za 48 oskrb°-
tolikSnn a niso računali na 
* đomskn°Večan-'e za™manja 
pogrS lVarStV0> s?i 50 hitro 
toliko nrn?t ^ Še Polovico 
BetonJk, " 20, januarja je 
^ , Pričel graditi 

%em gradi?3 L paviijon- v 

*°«enEJf ' Je tudi P°d 

v*m S,"1, varstv°m, pred

AJ °bnavikti%n£ SIROPOV ni 

dednost ni Predračunska 

°preme nekaiT^j6 brez 

dinaijev milijonov 

Na Impoljci bodo z dogra
ditvijo tako imenovanega C 
trakta pridobili 53 ležišč. Ob 
koncu leta, ko naj bi bila dela 
končana, bi se izboljšale tudi 
razmere v starem objektu, ki je 
sedaj prenatrpan. Kakšen pri
tisk na varstvo v domu vlada s 
strani občin ustanoviteljic, naj-
zgovorneje pove podatek, da bi 
imeli v enem mesecu vse polno, 
če bi podvojili zmogljivosti! 
Objekt, ki ga bodo pridobili do 
konca leta, je zamišljen tako, da 
bi ga lahko kdaj kasneje tudi 
nadzidali. 

Pomembna pridobitev za 
domsko varstvo v Posavju je tu
di gradnja doma upokojencev s 
84 ležišči v Krškem. Gradnjo na 
Vidmu so pričeli že pred novim 
letom. Tam bo šlo za diferenci
rano domsko varstvo, le za po
moč in oskrbo samostojnejših 
ljudi sredi ostalega življenja. 
Dom se namreč gradi blizu po
staje na Vidmu. Ta gradnja j£ 
tudi prvi primer združevanja de

narja v republiki, kar je še toli
ko pomembnejše, ker gre za 
manjše občine. 

A. ŽELEZNIK 
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Vse zaraščeno 
Komisija za varstvo 

okolja, zraka, zaščito voda 
in boj proti koleri, ustano
vljena nedavno tega pri kra-
j ni skupnosti Črnomelj, si 
je malce ogledala mesto s 
k etičnim očesom in opazila 
vrsto hudih pomanjkljivosti. 
Ob Lahinji in Dobličici so 
na primer bregovi močno 
zaraščeni s trnjem, med ka
terimi se skrivajo odpadki in 
razna navlaka. Seveda vse to 
kvari videz mesta, obenem 
pa škoduje ribam v vodah in 
predstavlja nevarnost okuž
be za ljudi. 

Lastniki bregov so dobili 
o .rožnico, s katero jih kra-
j_ vm skupnost poziva k 
čiščenju bregov, k urejanju 
odtočnih kanalov v reke in 
tudi k čiščenju dvorišč. Dali 
so mesec dni časa, potem 
bodo naredili ponoven 
obhod skozi mesto. Kjer ne 
bo zalegla lepa beseda, bodo 
morali v korist redoljubnih 
občanov posameznike pred
lagati v kaznovanje. 

Razstavo izdelkov, ki so jih naredili učenci črnomaljske posebne 
šole pri tehničnem pouku pri zunajšolskih dejavnostih, so za starše 
otrok odprli na šoli za 8. marec, širši javnosti pa je bila na ogled 
razstava v soboto, 15. marca. Zelo lepi izdelki pričajo, da so ti 
otroci sposobni natančnega in zahtevnega ročnega dela, če jih.pra-
vilno usmerjajo in vodijo za to usposobljeni strokovnjaki. (Foto: R. 
Bačer) 

Adlešičani se bratijo z Ljubljano 
Za 22. marec, adlešiški krajevni praznik bo ob jubileju osvoboditve še ve

liko bolj svečano - V gosteh borci iz Stare Ljubljane 

Ob 30-letnici požiga Adlešič, Purge, Pobrežja, Velikih in Malih 
Sel, Gorenjcev in Vrhovcev — kar se je zgodilo 22. marca 1945 v 
zadnjem okupatorjevem besu — bo v Adlešičih niz prireditev. Do 
zdaj še ni bilo takega krajevnega praznika! 

Na predvečer praznika bo 
mladina po vseh gričih zakurila 
kresove, medtem pa bo poteka
lo mladinsko kviz tekmovanje 
„Bela krajina med NOB". Sode
lovale bodo ekipe iz Adlešič, 
dve mladinski ekipi iz Črnomlja 
ter ekipa podjetja ROG iz No
vega mesta. 

Slavnostni dan bodo morali 
počastiti na prostem, na igrišču 
pred šolo, kajti vas nima dvora
ne, ki bi lahko sprejela toliko 
ljudi. V gosteh bodo imeli 
borce iz predela Stare Ljublja
ne, s katerimi že nekaj let sode
lujejo, tokrat pa bodo podpisali 
listino o pobratimstvu. V njej 
piše, da bosta krajevni skup
nosti obeh območij tudi v bo
doče stalno sodelovali na več 
področjih, kar bo vsako leto 
določeno že z vnaprej priprav
ljenim delovnim programom. 

Razen tega bo ljubljansko 
Gostinsko podjetje ta dan pre
vzelo patronat nad adlešiško šo
lo, sledil pa bo kulturni nastop 
adlešiškega in črnomaljskega 
oevskega zbora, domače folklo-

SINJI VRH IMA 
TE2AVE 

Okrog 100 hiš na Sinjem vrhu in 
v bližfijih zaselkih odda vsak dan 
čez 300 litrov mleka. Ljudje se 
ukvarjajo z živinorejo, imajo pa 
težave zaradi osemenjevanja, ker 
osemenjevalec nc prihaja več v vas. • 
Kot jc nedavno tega izjavil vaški de
legat Sneler, je veliko moških zapo
slenih v Črnomlju, zato tudi bika ne 
morejo rediti. Ni časa. 

Za vaščane tega odročnega 
kraja bo poseben dogodek tudi 
kino, ki ga bodo ta dan predva
jali popoldne ob 14, 16. in 18. 
uri. Aparaturo in film bodo pri
peljali s seboj Ljubljančani. Se
veda pa praznik ne bo minil 
brez gasilske veselice, ki že po 
krajevnem običaju predstavlja 
zaključek slovesnosti. 

Znanje, volja in ljubezen 
Posebna Šola v Črnomlju je že mimo začetnih 

težav - Letos je postala popolna osemletka 

Poudariti je treba, da je bila 
črnomaljska posebna šola zgra
jena kot prva nova šolska stavba 
v ta namen v Sloveniji in je za
čela delati leta 1970. Posto
poma je rasla, tako da ima da
nes 90 otrok, potrebne strokov
njake, lepe delovne možnosti in 
tudi lepe delovne uspehe. 

V zadnjih osmih letih se je šolalo 
na posebnih šolah zunaj Bele krajine 
189 otrok, kar jc bilo zelo drago, 
razen tega ti otroci niso imeli rednih 
stikov s starši in domom. Nekaj jih 
še dokončuje šolanje drugje, kjer so 
ga začeli, medtem pa 90 otrokom iz 
obeh belokranjskih občin nudi 
boljše možnosti posebna šola tako 
rekoč v domačem kraju. Vsi učenci 
dobivajo brezplačno malico, 11 
učencev je v podaljšanem bivanju, 
48 jih biva v internatu, 23 je voza
čev. Za prve štiri razrede namerava
jo jeseni uvesti celodnevno bivanje v 
šoli. 

Tudi zaposlovanje otrok z do
končano posebno šolo jc v Beli kra
jini dokaj uspešno, saj jc v metliški 
in črnomaljski občini zaposlenih že 
8/ mladoletnikov. Največ jih je v 
Iskri; zunaj Bele krajine je zaposle

nih 15 otrok s končano posebno šo
lo, nekateri so dobili delo celo v ino
zemstvu. Še vedno pa čaka na 
ustrezno zaposlitev nekaj več kot 15 
otrok. 

V letošnjem šolskem letu je po
stala Posebna šola tudi samostojna 
šolska ustanova, ki se sicer bori z 
materialnimi težavami za opremo 
učnih delavnic, kuhinje in šivalnice, 
vendar kljub vsemu zaradi prizadev
nosti učnega kadra in pomoči Dru
štva za pomoč duševno nezadostno 
razvitim osebam doživlja lepe uspe
he. 

Najpomembnejše pri vsem pa je, 
da šola usposablja za življenje in sa
mostojno preživljanje manj razvite 
otroke, ki so prej v rednih osnovnih 
šolah omagali že v prvih razredih, 
starši jim niso znali pomagati, tako 
sb ostajali doma in postajali vaški 
„posebneži", ki so prej ali slej posta
li breme družbe. 

ČRNOMALJSKI DROBIR 
GOSTOVANJE V RAZVEDRI

LO — Ves Črnomelj je bil prejšnji 
teden prelepljen z. lepaki, ki so vabili 
na zabavno prireditev Slovenskega 
instrumentalnega kvinteta 20. marca 
zvečer v kulturnem domu. 

TUDI MLADIM PRIZNANJA -
Predvideno je, da bo tudi Občinska 
konferenca ZSM v Črnomlju vsako 
leto podelila za 25. maj, praznik 
mladosti, nekaj priznanj najzasluž
nejšim mladincem in mladinkam ter 
občanom, ki že vrsto let sodelujejo 
z mladino. 

BEGRAD SE POSEBEJ - Črno
maljsko gradbeno podjetje je v 
minuli gradbeni sezoni opravilo v 
krajevni skupnosti Kozje za 106.000 
din raznih gradbenih del, kar je še 
poseben prispevek za odpravo posle
dic potresa na Kozjanskem. Če bo 
potrebno, bo Begrad tudi letos 
pomagal. 

NAJBOLJŠI BODO SLI NAPREJ 
- Na vseh petih osnovnih šolah 
črnomaljske občine in na gimnaziji 
delujejo klubi OZN, rajprizadevnejši 
pa je na Vinici, ki je predlagan tudi 
za republiško nagrado. Vsi klubi so 
se minule dni vneto pripravljali na 
tekmovanje, najboljši občinski klub 
OZN pa bo 22. marca nastopal na 
regijskem kvizu. Ta bo v Črnomlju, 
nastopale pa bodo ekipe iz občin 
Kočevje, Novo mesto in domače. 
Najboljša ekipa s tega tekmovanja 
bo zastopala regijo na tekmovanju v 
Mariboru. Veliko uspeha! 

VSAK SVOJO KANTO - Odna
šanje smeti na bregove reke ali kam 
za živo mejo se je razpaslo tudi zato, 
ker v mestu še nima vsako stano
vanje svoje predpisane posode za 
smeti. To bodo morali ljudje nabavi
ti, sicer bodo postali kršilci mestne
ga odloka. 

€mco)mf§'g/&/ 
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DANES ZASEDAJO 
MLADI » 

Danes, 20. marca, bo popoldne v 
Črnomlju zasedala občinska konfe
renca ZMS, na kateri bodo pregleda
li dosedanje delo, razpravljali o po
deljevanju priznanj zaslužnim za 
delo v mladinski organizaciji ter iz
volili novega predsednika občinske 
konference. Prav tako so delegatom 
z vabilom vred poslali v pregled fi
nančno poročilo za preteklo leto, 
ko je bilo za vso mladinsko dejav
nost z osebnimi dohodki za enega 
profesionalca in vse pisarniško in 
terensko .poslovanje dodeljenih 
118.579 dinarjev. 

LEPA POMOČ 
KOZJANSKEMU 

V črnomaljski občini je ko
ordinacijski odbor za odpravo 
posledic potresa na Kozjanskem 
že septembra lani organiziral 
pomoč. Denar so zbirali preko 
delovnih organizacij, v krajevnih 
organizacijah SZDL na terenu, 
pri obrtnikih in upokojencih. 
Kot ugotavljajo, so bili najbolj 
odprtih rok v delovnih organiza
cijah, do 5. marca letos pa je 
bilo po podatkih SDK v črho-
maljski' občini zbranih 771.161 
din denarne" pomoči za Kozjan
sko. Gtfe za lep prispevek, poseb
no če upoštevamo, da je občina 
manj razvita in ima na domačem 
terenu vrsto/težav, za reševanje 
katerih manjka denarja. S tem so 
Črnomaljci ponovno dokazali 
svoje razumevanje do vseh, ki se 
znajdejo še v hujši stiski. 

Stari ljudje pravijo, da tako sušne zime, kot je letošnja, ne pomnijo. Pravijo tudi, daje sušeč (ma^1 

„zvit" mesec in da zima lahko še vedno preseneti. Prav gotovo pa je, da na Suhotju snega ne bo. Kot j4 

razvideti s slike, je v tej gorjanski vasici že prava pomlad. (Foto: Janez Pezelj) 

Na Suhorju jeseni celodnevna šolal 
Starši suhorskih osnovnošolcev so podprli zamisel o celodnevni šoli 

£na osnovnih pozornosti v opredelitvi aktivnosti ZK na področ
ju reforme vzgoje in izobraževanja je zmanjševanje socialnih razlik 
med otroki, oblikovanje vzgoje in izobrazbe kot sestavnega dela 
združenega dela ter socialistične vzgoje mlade generacije in seveda 
tudi njena marksistična izobrazba. Neposredna naloga ZK in drugih 
družbenopolitičnih sil je borba za celodnevno osnovno šolo. 

In kako je akcija zastavljena 
v občini? Največ so razmišljali 
o celodnevni šoli prosvetni de
lavci, ki so dodobra seznanjeni 
z zamislijo celodnevne šole. 

„Kaj se mi zdi v delegatskem 
sistemu najvažnejše? "je ponovil 
vprašanje Peter Badovinac, pred
sednik delegacije v krajevni 
skupnosti Jugorjc, in po krat
kem razmišljanju odgovoril: 
„Predvsem stalno izobraževanje 
delegatov iz krajevnih skupnosti 
in pa sodelovanje med vsemi 

Za elektriko 

družbenopolitičnimi organizaci
jami. Mislim, da se ne bom pre
več pohvalil, če rečem, da v naši 
krajevni skupnosti vsi dobro so
delujemo in da se imamo-prav 
temu sodelovanju zahvaliti za 
uspešno delo. 

Sedaj prebivalci v petih vaseh 
upamo, da bomo s skupnimi 
močmi prišli do boljše elektrike. 
Znano je namreč, da se je po 
naših vaseh zaradi slabe napeto
sti pokvarilo že precej hladilni
kov, pralnih strojev, televizijskih 
sprejemnikov itd. Zato smo pred 
časom sestavili delovni odbor, ki 
mora poskrbeti, da se bodo dela 
za boljšo elektrifikacijo čimprej 
začela. Odbor jc ugotovil, da 
vseh 260 prebivalcev v krajevni 
skupnosti komaj čaka zadnjih 
načrtov elektrifikacije. Takoj, 
ko se bo vedelo, kje bodo stali 
drogovi, bodo občani s prosto
voljnim delom izkopali jame in 
postavili drogove, ki so jih že 
prispevali. 

Ker so se naši občani do sedaj 
izkazali v številnih delovnih akci
jah, vsi vemo, da se bodo s pro
stovoljnim delom izkazali še 
enkrat. Ob tem pa upamo, da 
nam bo na pomoč priskočila 
tudi občina. Zavedamo se. nam
reč, da vsega le ne morenu) sami 
urediti. Zato se nekateri bojijo, 
da bi morda lahko obstali pri 
napol opravljeni nalogi. Ker od 
polovičarstva ni bilo nikoli po
sebne koristi, upamo, da se bodo 
izkazali tudi „možje z občine". 

J. PEZELJ 

MLADI, PRISKOČITE 
NA POMOČ 

UPOKOJENCEM! 

Na enem izmed zadnjih se-' 
Stankov Društva upokojencev 
so se člani pogovarjali o uredit
vi okolice kluba. Najprej so na 
vrtu posadili rože, v kratkem pa 
se bodo lotili popravljanja škar
pe Ed klubom. Da bo okolica 
Društva upokojencev prijetnej
ša, kot je bila do sedaj, bodo v 
kratkem organizirali očiščeval
no akcijo. Prav bi bilo, ko bi 
upokojencem priskočili na 
pomoč tudi člani Zveze sociali
stične mladine iz Metlike. Prav 
gotovo bi bili metliški upoko
jenci njihove pomoči veseli. 

Vedo pa tudi, da so sedanje 
možnosti vse prej kot rožnate, 
in ne obetajo takojšnjega preho
da k celodnevni šoli, kajti le-ta 
zahteva neprimerno več prosto
rov in kadra, kar je povezano z 
občutno večjimi sredstvi, ki jih 
bo tudi v prihodnje težko zago
toviti, vsaj kar zadeva osnovni 
šoli Metlika in Podzemelj. 

Obstajajo pa velike možnosti, 
da bi uvedli celodnevno osnov
no šolo na podružnični šoli na 
Suhorju, in sicer jeseni, z novim 
šolskim letom. Prav zato je bil 
pred kratkim na Suhorju sesta
nek s starši, ki so pokazali veli
ko pripravljenosti za sodelova
nje. Otroci, ki so v popoldan
skem času morali doma krepko 
delati, se bodo v celodnevni šoli 
večino" stvari naučili že kar v 
šoli, poleg tega se bodo lahko 
vključili v vrsto izvenšolskih 
dejavnosti, kar jim je bilo doslej 
večinoma onemogočeno. Tako 
si bodo pridobili veliko več de
lovnih navad kot v preteklosti. 

Podobna razgovora s sta"0 

bosta v kratkem pripravljena ^ 
Metliki in Podzemlju in prav ^ 
bilo, da bi se jih roditelji potoT 
številno udeležili. O problema1-
ki celodnevne šole bo tekla 

:seda tudi na prihodnji seji'^ 
miteja občinske konferefl* 
ZK. Prekrižanih rok ne bi siitffj 
stati pri celotni stvari krajev^ 
skupnosti, SZDL, sindikati f* 
Zveza socialistične mladine SI , 
venije v Metliki. 

RDECl KRI2- LETNI 
OBČNI ZBOR 

Mestni odbor Rdečega 
Metlika je imel v torek zvečefi 
sejni sobi metliške občin^j 
skupščine redni letni oW 
zbor. Na srečanju aktiviston 
se pri mestnem odboru doK 
pripravili, po zboru pa so or|3 
nizirali še zanimivo predaval 
,,Kako ohraniti zdrave zobfj 
Kljub temu da je Rdeči križi 
poučno predavanje dr. Antćj 
Sukljeta meščane opozoril s i 
vilnimi plakati, se je z zanitfl 
mi novostmi seznanilo preifll 
meščanov. 

Pogled na dvorišče prodajalne „Kmetijske zadruge" v Media
ne predstavljajo betonski mešalci tudi nekoliko simbolike? N* 
gospodarsko nerazvita občina se danes lahko pohvali s števil11 

gospodarskimi uspehi. 

SPREHOD PO METLIKI 
LASTNA AMBULANTA - Kaže, 

da bo pričelo podjetje Beti kmalu 
graditi ambulanto. Od nie pričakuje
jo korist, kajti v preteklem letu je 
bilo veliko bolezenskih izostankov, 
za katere sumijo, da niso bili vsi 
upravičeni. Z lastno ambulanto bo 
možen boljši nadzor. 

GLASBENA MLADINA - Glas
bena mladina Bele krajine pridno 
dela. V preteklosti jc pripravila več 
koncertov za osnovnošolce iz 
Črnomlja in Metlike. Konec marca 
pa se bodo odpeljali v Zagreb, kjer si 
bodo ogledali prvo jugoslovansko 
ročk opero. 

OSNOVNA ORGANIZACIJA^ 
- V prizadevanjih, da v vsaki H 
ni sredini deluje osnovna organ'*,/ 
ja ZK, je bila 12. marca osnov^j 
domu počitka osnovna organ'* p,-
ZK. Za sekretarja je bil izvoljL'f| ^ 
simir Milovanovič. Na prihodnj .. 
bodo sprejeli akcijski program, [r, 
lan na osnovi dela občinske K J 
renče in višjih organov. 

GRDA NAVADA - Nelepo nava
do imajo nekateri posamezniki. Ko 
malce preveč pogledajo v kozarec, 
radi precej glasno razpravljajo po go
stilnah o gospodarskih, kulturnih in 
političnih problemih občine. Takim 
bi lahko kdo stopil na prste, da ne 
bi spravljali v mučen položaj ljudi, 
ki so pripravljeni še kaj narediti za
stonj. 

metliški tednik« 

METLICANI IN 
PREDAVANJA 

, 
Vodstvo metliškega f^e^ 

nega odbora Rdečega W ̂  
je na svoje someščane to'1 j. 
zelo ponosno. Ko je or&y) j 
ziralo predavanje »* ;(? 
ohraniti zdrave zobe > \ 
predavatelja poslušalo 1 
nekaj Metličanov. Kot M' . 
imajo vsi odlično ohrani Lj 
zobe ali pa - proteze! jI 
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re ter hrvaške mladine iz Prili-
šča in Netretiča, s katerimi so 
se Adlešičani pobratili za lanski 
krajevni praznik. Ljubljančani 
pa bodo pripeljali s seboj svoje 
nastopajoče. 
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' o r p - T  ^ e t o s  h*  b i l o  v e ^ J e  o s r e d n j e  p r o s l a v e  d n e v a  ž e n a ,  p a č  p a  s o  b i l e  p r o s l a v e  p o  d e l o v n i h  
i. sanizacijah in krajevnih skupnostih. Na fotografiji so udeleženke proslave v Željnah, kjer so nastopili 

učenci male šole, mladinke in domači ženski nonet. Pobirali so prostovoljne prispevke, zbrani 
pa bodo nakazali onkološkemu inštitutu. (Foto: J. Prime) 

Rojak prispeval za gasilski avto 
r^Stane Zaje je bil tudi prizadeven član gasilskega društva Šalka vas 

' vas| pri Kočevju je bila 9. marca prisrčna gasilska sveča-
G redajna ,ate" je predsednik občinske gasilske zveze Tone Kovačič 
^g„ S^ilskemu društvu Šalka vas nov gasilski avtomobil, za kate-

jjji ° Prispevali: občinska gasilska zveza Kočevje 40.000 din, 
j 1)^0 3 s^uPn°st Rudnik-Šalka vas 20.000 din, 1.100 dolaijev 

Pa domačin Stane Zaje, ki že šest let živi 

ki je bil prej vrsto let 
eWooii ,ka vas> je pravzaprav 

tisti h ,na P avta' ̂ er Je nakazal 
ič^kun p ^I

e?ai3a' k> jc manjkal za 
Jdarili V35".01 so ria svečanosti po-

v c zaraH-3 nje8?vo dejanje cenijo ne 
1 materialne pomoči, ampak 

še posebno zato, ker je Stane Zaje s 
tem tudi pokazal, da je ohranil na
rodno zavest. Zato so ga tudi progla
sili za častnega člana svojega dru-
š^a. 

Žal se Stane Zaje ni mogel udele
žiti svečanosti, zato gaje na proslavi 

in pri pripenjanju botrovskega traku 
na zastavo društva zamenjal njegov 
nečak, ki se prav tako piše Stane 
Zaje in je bil tudi prizadeven član 
pionirske, zdaj pa je že mladinske 
desetine. 

V tujini dela precej zdomcev. 
Vendar ne naredijo tako, kot jc Sta
ne Zaje. Mnogi so pustili doma svoj-
cc, svoje otroke in naložili naši 
družbi vso skrb za njihovo vzgojo, 
izobraževanje, zdravljenje in drugo. 
Medtem ko doma občani v obliki 
prispevkov, davkov in tudi samopri
spevkov dajejo denar za urejanje 
skupnih zadev (šol, zdravstva, vrt
cev, cest, kopališča, telovadnice, vo
dovoda itd.), se mnogi zdomci tem 
dajatvam izognejo, čeprav je vse to v 
korist njihovim svojcem, bo pa tudi 
njim samim, ko se bodo vrnili. 

J. PRIMC 

#C|LAVa SE PREBUJA - Po
li tudi nZtrajno prebija. Prebujajo 
Veyalci c? 0znar\jevalci in spre-
tf pričei' korci so že tu. Po dežju 
ifKfata ^ trava zeleneti. Nabiralci 
Jliko Us 

n,a ^clu, čeprav še nimajo 
^bdajo Peha; nabirajo ga za dom in 

' ^Pijejo tudi hren za pro-

[ ''REVi 
L^^elo ~ "3 vrtovih se 
t • treba biti previ-
1^' je ne bi smeli odkrivati, 

Da računati na mraz in na 

medved 
odgovarja 

Snir? ^em sklepaš, da bo 
še vedno zastrupljala 

,vv 
he h l 80 vsem sestankom, 
V t .° 0 tem govora (ribiči, 
'^an0vvevn^ skupnosti, zbor 
tftiva J .P^dsedovali člani ko-
^ ̂ niženega KGP, kar je 
\ftl 

enak°, kot da bi dali 
. Vce čuvati. 

LETALA ZELO NIZKO - Obča
ni so zelo nejevoljni zaradi letal, ki 
včasih letajo in krožijo skoraj tik 
nad strehami. To so športna enokril-
na letala. Inštruktorji in piloti bi 
morali vedeti, da nizko letenje nad 
mesti ni dopustno, saj lahko pride 
do nesreče. Iz katerega šolskega 
centra so, ni znano. V soboto, 8. 
marca, sta ob 9. uri krožili dve leta
li, kot da se kosata, katero bo letelo 
niže. Odgovorni naj bi na tako leta
nje opozorili šolski center. 

SPET EKSPLOZIJA - Opozoril v 
časopisih o nevarnosti pri pranju 
obleK z bencinom ljudje ne berejo 
ali pa jih ne upoštevajo. Zadnji pri
mer iz Kočevja naj bo vsem v opo
zorilo, da je treba bolj paziti. Ben
cinski hlapi, ki se pri pranju nabere
jo v ozračju pralnice, se lahko užge-
jo in eksplodirajo, brž ko gospodinja 
vključi pralni stroj. Pri taki eksplozi
ji ni prizadeta le prisotna' oseba, 
ampak nastane tudi velika material
na škoda. 

TV MOTNJE - Motnje na televi
zijskih zaslonih so iz dneva v dan 
večje in pogostejše, posebno v neka
terih območjih mesta. Po hišali je 
veliko gospodinjskih in drugih stro
jev, ki niso blokirani, kot jc po za
konu določeno. Blokirani pa morajo 
biti tudi vsi stroji v podjetjih. Po
trebno bi bilo, da bi strokovnjaki te
levizije ugotovili, od kod motnje, in 
zahtevali popravilo takih strojev. 

KOLESARSKO 
TEKMOVANJE 

A 

teuSKE miBSE 
PK 
m 

Člani sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu obči
ne Kočevje ia predsedniki posa
meznih komisij tega sveta so 13. 
marca sklenili, da bodo tudi le
tos organizirali tradicionalno ob
činsko pionirsko kolesarsko 
tekmovanje „Kaj \veš p pro
metu? ". Obsegalo bp testiranje, 
spretnostno vožnjo s ponny ko
lesi na poligonu in praktično 
vožnjo. Občinsko tekmovanje 
bo predvidoma 2. aprila ob 15. 
uri pri domu telesne kulture v 
Kočevju. Za najboljše tekmo
valce bodo pripravili diplome ali 
priznanja in praktične nagrade. 
Uvrstili pa se bodo tudi na po
dročno tekmovanje, ki bo 12. 
aprila v Domžalah. Vodstvom 
osnovnih šol in učiteljem pripo
ročajo, naj čimprej izvedejo raz
redna in šolska tekmovanja. 

v 

DVE IGRI ZA 2ENE 
Za dan žena je pripravil naš 

pionirski odred Linhartovo veselo
igro „Županova Micka" in „Igrico 
za 8. marec". V slednji smo orisali 
delo naših žena in izrazili željo, da 
bi samoupravljale! v naši krajevni 
skupnosti čimbolj pomagali izboljša
ti njihov položaj. 

Po igri so žune organizirale zaba
vo, na kateri jih je brezplačno zaba
val znani ansambel „Nočne ptice". 

FILMI O 2IVALIH 
Foto-kino klub Diana se je z 

upravo kina Jadran v Kočevju do
menil, da bodo v prihodnjem tednu 
organizirali za šolsko mladino pred
vajanje poučnih filmov o živalih na
ših krajev. 

STRUGE, BREZOVICA 
Med kraje, ki bi prišli v kočevski 

občini v poštev za „Uredništvo v go-
steh" sodita gotovo Struge in Brezo
vica, ki ju novinarji zelo redko 
obiščemo pa tudi dopisnikov tam 
nimamo. 

Za tretji tak kraj - ki pa mora 
imeti gostilno, kjer bi uredništvo go
stovalo pa bi se lahko potegov^o 
več krajev in sicer Fara, Osilnica, 
Trava, Draga in Podpreska. To so 
oddaljeni kraji, ki pa jih novinaiji 
včasih le obiščemo, razen tega pa se 
iz njih le oglasi kakšen dopisniK pa 
čeprav res bolj poredko. 

Dokončna odločitev za tretji kraj 
torej še ni sprejeta. Na to, kam se bo 
nagnila tehtnica, pa lahko vplivate 
tudi sami bralci in sicer taico, da 
nam sporočite, kje boste našim no
vinarjem povedali več zanimivega. 

Donit: prvič tudi socialni načrt 
Kjer uspešno delajo, bodo lahko vedno več denarja dajali tudi načrtno 

reševanje socialnih zadev članov kolektiva 

Znotraj OZD Donit Medvode so letos prvič razen gospodarskega 
letnega načrta OZD in posameznih TOZD sprejeli tudi sociahii 
načrt Donita. Prikazali vam bomo le tisti del letošnjega socialnega 
načrta, ki se nanaša na TOZD Donit Sodražica. 

V TOZD Donit Sodražica bo le
tos predvidoma 171 povprečno za
poslenih, za kosmate osebne dohod
ke pa bo izplačanih okoli 9,430.000 
din. V skladu skupne porabe se bo 
zbralo za izplačila po sindikalni listi 
510.000 din. Od tega bo 218.000 
din porabljenih *^a regrese za letne 
dopuste. 

Za gradnjo stanovanj se bo zbralo-
skupno 849.000 din. Zaradi hitrejše
ga reševanja stanovanjskih zadev so 
zvečali prispevek od 6 na 9 odstot
kov. Od tega denarja bodo nekaj 
manj kot 170.000 din odvedli v so
lidarnostni sklad in prav toliko veza
li pri banki za družbeno gradnjo, 
medtem ko bo TOZD ostalo za 
družbeno gradnjo in za dajanje po
sojil za zasebno gradnjo 503.000 
din. Vendar je v okviru Donita spre
jet sporazum, po katerem se ta sred
stva lahko solidarnostno prelivajo. 
Ce jih ne potrebuje oziroma ne po

rabi ena TOZD,. jih lahko dobi dru
ga. 

Za počitniško dejavnost denar 
tudi solidarnostno združujejo. V 
Sodražici ga bodo zbrali 21.800 din, 
v vsej OZD pa 645.000 din. Ta de
nar bodo porabili za nakup ali iz
gradnjo rekreacijskih "objektov, ki si 
jih nameravajo urediti na Travni 
gori, na Voglu in ob morju. 

, Načrt socialne pomoči predvide
va za TOZD Sodražica 170.000 din 
izdatkov, ki so namenjeni posamez
nikom za smrt v družini in v prime
ru požara, razen tega pa bodo iz teh 
sredstev izplačevali pomoč človeko
ljubnim organizacijam, pomoč za 
klimatsko zdiravljenje, nagrade jubi
lantom za 10, 15, 20 in 25 let, za 
odpravnine upokojencem, za rekrea
cijo na delovnem mestu in izven bije
ga ter za obdaritve za dedka Mraza 
in 8. marec. -

Za družbeno prehrano bo porab
ljenih 440.000 din. Vsak zaposleni 
prispeva iz svojega žepa za malico le 
dinar. Za preventivno zdravstveno 
varstvo bo porabljenih 10.000 din, 
in sicer za nakup zobozdravstvene 
aparature, za rekreacijo (Donitove 
zimske in letne športne igre, sindi
kalne in druge igre) pa 53.500 din. 

Med drugimi dejavnostmi, ki se 
financirajo iz skupne porabe, je 
predvidenih še 66.000 din za dotaci
jo sindikatu, in sicer za regresiranje 
obiska kulturnih prireditev, za delo
vanje aktiva mladih delavcev in za 
drugo delo sindikalne organizacije. 

Delovni kolektivi so včasih načr
tovali le proizvodnjo. Kjer so to 
pametno počenjali in pridno delali, 
so si ustvarili toliko, da lahko vedno 
več denarja namenjajo za druge, 
neproizvodne zadeve, in posledica 
vsega tega so tudi „načrti socialnih 
dejavnosti" posameznih kolektivov. 
Prvega takega v občini so sprejeli v 
Donitu. 

J. PRIMC 

PREDAVANJE O MLEKU 
v gostilni Petrič v Ortneku je bilo 

pred kratkim predavanje o kakovo
sti in negi mleka, ki ga kmetje pro
dajajo zadrugi. Predavanje je organi
zirala Kmetijska zadruga Ribnica v 
sodelovanju s kmetijskimi strokovni
mi službami. Na njem je strokovnjak 
iz Škofje Loke prikazal tudi hladil
nik, primeren za prevoz mleka od 
kmeta do odkupnega mesta. Nekoli
ko kmetov je kar na predavanju 
kupilo oziroma naročilo tak hladil
nik. v 

M. G. 

ŠTEFKA JENKO 
-CESAREK 

Jutri, 21. marca, bodo. ob 18. uri v Petkovi galeriji v Ribnici odprli 
razstavo del domačega slikaija Dušana Matoha. To bo tudi prva 
prireditev v počastitev letošnjega praznika občine Ribnica — 26. 
marca. (Foto: Jože Prime) 

Prvega aprila po papir 
Akcijo zbiranja paf^irja organizira RK 

Rdeči križ (RK) v ribniški občini 
je že začel akcijo za zbiranje starega 
papirja, ki ga je veliko po delovnih 
organizacijah, v vseh pisarnah, po 

J02E DRČAR 

Crne zastave po Ribnici so pre
tekli teden oznanjale, da je TVD 
Partizan Ribnica zgubil svojega čast
nega člana, ki je bil nad pol stoletja 
telovadec, organizator, vodnik in 
funkcionar; da je ribniško gasilsko 
društvo zgubilo svojega delovnega, 
člana, vedno pripravljenega pomaga
ti sočloveku v nesreči; da so borci 
ob svojega terenca in sobojevnika; 
da je ribniški turizem zgubil svojega 
delovnega člana in še in še. Mi vsi 
smo izgubili Jožeta Drčarja. 

Jože Drčar se je rodil 1902 v Rib
nici. Že pred prvo svetovno vojno je 
bil kot 11-leten deček naraščajnik 
pri ribniškem Sokolu. Iz teh časov 
je prav dobro znana afera o prepove
di sokolske telovadbe. Ker se je Jože 
ni držal, je bil med tistimi, ki so iz
kusili strogo kazen šolskih oblasti. 

Po prvi svetovni vojni je nadalje
val s telesndvzgojno aktivnostjo kot 
član ribniškega Sokola. Udeležil se 
je vseh sokolskih zletov. Pri Sokolu 
je bil vaditelj, podnačelnik, načelnik 
in prednjak. 

Bil je med tistimi, ki so s pokoj
nim Štefanom Lovšinom v drugi sve•^ 
tovni vojni odnašali in skrivali in
štrumente ribniške godbe in drugo 
društveno lastnino iz zasedenega 
Sokolskega doma. Med narodno
osvobodilno vojno je bil tercnec in 
je izvrševal vse naloge, ki jih je do
bival od voditeljev NOB v Ribniški 
dolini. Mnogi so imeli pri njem svoje 
zatočišče. 

stanovanjskih blokih in celo v zaseb
nih hišah. 

Zdaj po navodilih RK zbirajo 
papir šolarji, mladina, zaposleni in 
gospodinje in ga shranjajo na pri-
meinih mestih. Prvega aprila pa 
bodo prišli ponj avtomobili „Unija 
papir-servisa'. 

Vsi, ki zbirajo papir, naj sporoče 
občinskemu odboru RK oziroma 
Dragu Turnšku (telefon 87-^160), 
kje imajo shranjen odpadni papir, da 
bodo vedeli 1. aprila, kam ga naj 
gredo iskat. 

Predstavnik RK Drago Turnšek je 
o tej akcijidejal: „Menim, daje tre
ba akcijo zbiranja starega papirja, pa 
tudi drugih surovin vzeti resno. 
Donia bi namreč lahko zbrali precej 
več starega papirja, da ga nam ne bi 
bilo treba uvažati. 

Menim pa, da je odkupna cena 
prenizka. Ce bi ceno zvišali, bi zbra
li toliko papirja, da bi ga lahko še 
izvažali. Razumem pa tudi Dinos, da 
akcije bolje ne organizira, ker pri 
tem delu nima pravega zaslužka." 

Pred kratkim smo pokopali v 
Uubljani Štefko Jenko, rojeno 
Cešarek. Rodila se je pred 48 leti v 
Ribnici. Tam je Štefka končala 
meščansko šolo. Leta 1943 je bila 
bolničarka Centralne vojaške parti
zanske bolnišnice Ribnica. Zdravila 
in lajšala je bolečine ranjencem, 
tifusaijem in drugim, ki so bili 
potrebni pomoči. 

Po vojni še je zaposlila v Ljublja
ni. Med drupm je delala tudi pri 
takratnem ministrstvu za zdravstvo 
in drugod. Prestani vojni napori so 
pustili sledove na njenem zdravju, in 
to tembolj, ker ni poznala počitka, 
saj je kot nekdanja proletarka vedno 
rada delala. Sadov svojega boja in 
dela ni dolgo uživala. 

Na pokopališču v Ljubljani so se 
od pokojnice razen sorodnikov, 
prijateljev in znancev poslovili tudi 
ribniški bofci. Na pogreb na Žale so 
prišli z zastavo predstavniki občin
ske organizacije ZZB NOV Ribnica 
in krajevne organizacije ZB NOV 
Ribnica. Domači govornik ji je ob 
odprtem grobu tudi poslednjič go
voril. 

J. P. 

BON ZA 2ENSKE 
v TOZD Donit v Sodražici so 

praznovali dan žena tako, da so pri
redili za ves kolektiv bolj svečano 
malico. Vse zaposlene ženske so 
dobile za svoj praznik tudi darilni 
bon za 150 din, ki velja za nakup v 
vseh poslovalnicah „Jelke"-Merca-
tor. Razen tega je kolektiv Donita 
tudi z denarnim prispevkom omogo
čil krajevni organizaciji ZB organizi
rati ob prazniku žena srečanje bork. 

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI 

Po zadnji vojni se je ponovno 
vključil v telovadno društvo Ribnica 
in s svojim delom nadaljeval pri Par
tizanu Ribnica, kjer je bil tudi pred
sednik. Z osebnim zgledom je 
navduševal mlajši rod za telesno kul
turo. Pokojni Jože Drčarje s svojim 
več kot 50-letnim delom v telesni 
kulturi zaslužil leta 1971 najvišje 
društveno priznanje; imenovali so ga 
za častnega člana. 

FRANC LEVSTEK 

LUKNJASTA ULICA - Pisali 
smo že, da vozijo šoferji po Struški 
ulici prehitro. Verjetno so kritiko 
prebrali in vozijo zdaj po predpisih. 
Vendar še ni vse v reuu. Ulica ja 
polna lukenj. Za lansko Kmečko 
ohcet so na novo prelili z asfaltom 
20 m te ulice. Ribničani, pravijo, da 
bodo morali biti še 10 let organiza
torji te prireditve, pa bo vsa ulica, ki 
meri 200 m, asfaltirana. 

DOBRODOŠEL DEŽ - V ribni
ški občini je manjkalo vode, ker ni 
deževalo že dva meseca. Kmetje so 
bili v skrbeh zaradi posevkov in za
radi spomladanskih del, ker je bila 
zemlja trda. Te dni pa je le padel 
prvi dež. 

ASFALT SKOZI BREG - Pol-
krožna cesta skozi vas Breg bo asfal
tirana. Tako je odločila krajevna 
skupnost. Dela so se začela. Podloga 
je pripravljena, ko bo vreme lepše, 
pa bodo cesto prelili še z asfaltom. 

SAMOSVOJE LUCi - Luči se 
same prižigajo in ugašajo na glavni 
Seškovi ulici v Ribnici. To je še 
posebno nevšečno, ker je tu tudi 
avtobusna postaja. 

SEMAFOR NA IGRiSCU -
Rokometni klub Inles se pripravlja 
za drugo ligo. Za bližnji občinski 
praznik bo dobil električni semafor, 
ker se Inles prizadeva, da bi se 
uvrstil v drugo ligo, pravijo, da bo 
treba na igrišču urediti še večje tri
bune, postaviti ozvočenje in popra
viti kakovost igrišča. 

M. G. 

- Bral sem, da ste imele žene 
v ribniški občini za praznik ča
janke ... 
- Čajanke že, čajanke, pile 

smo pa vino. 
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Povsod svečano za praznik žeig 
Po šolah proslave, po krajevnih organizacijah ZB pogostitve, v delo 

organizacijah pa tudi obdaritve - Posebna pozornost borkanW 

V ribniški občini so tudi letos svečano proslavljali dan žena. V 
vseh štirih območnih središčih so bile zelo bogate in uspele 
proslave, dostojne tudi proslavljanja svetovnega dneva žena. 

Maketa novega doma JLA v Ribnici. (Foto: D. Mohar) 

Razen v Ribnici, Dolenji vasi, 
Sodražici in Loškem potoku so 
uspele proslave organizirali tudi 

Letos bo odprt novi dom JLA v Ribnici 
i < • 

V njem bodo klnodvorana, knjižnica, avtomatsko kegljišče, restavracija in drugi prostori 

Komandant ljubljanskega armadnega območja generalpolkovnik 
Franc Tavčar-Rok je za zadnji dan JLA položil v Ribnici temeljni 
kamen za novi dom JLA. Takoj po tej svečanosti je Gradbeno 
po4je^ iz Grosupljega začelo ddati. Po dveh mesecih so že 
izkopani temelji in opravljena še nekatera pripravljalna dela. Mila 
zima je pripomogla, da dela uspešno napredujejo in da bo za 
letošnji dan JLA ribniški dom odprt. Prav 22. decembra letos pa bo 
tudi zadnja letošnja svečanost v počastitev 30-letnice osvoboditve v 
ribniški občini. ^ 

Dom bo velikega pomena ne 
le za Ribnico, ampak za vso 
Ribniško-Kočevsko dolino, saj 
tako velikega takega objekta tu 
doslej ni bilo." 

Dostop v dom pa bodo imeli 
kot doslej vsi člani doma, 
športne organizacije, oziroma 
tekmovalci in člani družbenih 
organizacij. 

Predstavnika ribniške vojaške 
enote podpolkovnika Sretena 
Djordjeviča smo zaprosili, naj 
nam pove, zakaj je ta dom 
pomemben in kakšni prostori 
bodo v njem. Povedal je: 

„Ta dom gradimo v jubilej
nem letu, ko slavimo 30-letnico 
zmage nad fašizmom, in Ribni
ca za ta kraj res ne bi mogla 
dobiti lepšega darila, kot bo ta 
dom. Novi dom JLA bo nosilec 
kulturnega in zabavnega življe
nja v Ribnici. Tudi doslej smo 
skušali na razne načine izpopol
niti zabavno življenje v tem 
kraju, vendar bo to poslej lažje. 
Še naprej bomo vabili v Ribnico 
naše znane odrske umetnike. 

kot so pevci, igralci in humori
sti. 

V domu bodo med drugim 
kinodvorana s 450 sedeži, avto
matsko kegljišče, knjižnica s 15 
do 20.000 knjigami, restavracija 
družbene prehrane, čitalnica, 
prostori za sestanke, šport in 
rekreacijo itd. V okrilju doma 
bodo delale šahovska, rokomet
na, košarkarska in odbojkarska 
sekcija in nekatere druge. 

Dom gradimo s pomočjo 
družbeno-političnih organizacij 
in občine Ribnica. Občina nam 
je dala zemljišče za dom, 
nekatere druge prispevke, razen 
tega pa gradnjo tudi sofinanci
ra. 

Vojaki za 30-letnico zmago 
Program za polovico leta v glavnem izdelan 

Vezanje je razvedrilo 
Mariji Tumšek iz Ribnice 

je v posebno veselje in 
razvedrilo vezenje. Povsod 
ima vezene prtičke, prte, 
blazine, pa tudi bluze in 
obleke. O tem svojem raz
vedrilu je povedala: 

„Vesti me je naučila pred 
okoli 55 leti učiteljica Dov-
žanova, ki me je takrat 
poučevala v osnovni šoli v 
Mokronogu. Potem sem pre
nehala, po zadnji vojni pa 
sem spet začela." 

Prejico za vezenje ji prina
ša mož, ki je bil do nedavne
ga direktor ribniške „Jelke", 

Marija Tumšek: 

zdaj pa je upokojen, ali pa 
'znanci. Pogosto dobi tudi 
uvoženo prejo, kije kvalitet
nejša in bolj raznovrstnih 
barv kot domača. 

„Vzorce dobim v Burdi 
ali v naši Vezi in jih prerišem 
na platno. Delam rada z 
raznovrstnimi barvami in 
like tudi obsenčim. Če delaš 
le z eno barvo, ni nič 
posebnega." 

Dela oziroma veze, ker ji 
je to v veselje. Pravi, da se 
pri tem duševno spočije. 
Svoje izdelke nato običajno 
razda sorodnicam in prijate
ljicam za njihove rojstne 
dneve, godove ali za druge 
svečanejše priložnosti. Vča
sih ji ženske prinesejo tudi 
blago in prosijo, naj jim ga 
okrasi z vezenjem. 

Na vprašanje, če je ponu
dila svoje izdelke naprodaj 
Spominkarstvu, saj je njeno 
delo domača obrt kot lon
čarstvo, izdelovanje spomin
kov in suhe robe, je odgovo
rila, da svojih izdelkov ni 
nikoli skušala prodajati niti 
Spominkarstvu niti komu 
drugemu. 

J. PRIMC 

Tudiv ribniški vojaški enoti 
se zavzeto pripravljajo na pro
slave, ki bodo v letošnjem 
jubilejnem letu, ko prosl^idja-
mo 30-letnico zmage nad fašiz
mom. Največ proslav bodo 
imeli v prvi polovici leta, 
posebno v maju, ko praznujemo 
tudi dan zmage. 

Za 26. niarcc, praznik občine 
Ribnica, botio organizirali skupne 
prireditve z občani na Travni gori in 
v Jelenovem žlebu. 

6. aprila, ob obletnici napada na 
Jugoslavijo, bo za vojake več preda
vanj, razen fčga bodo vojaki priredili 
sprejem za kočevsko nilaiiino. 

27. aprila, za dan OF, bD v^č 
prireditev za odrasle in mladino, za 
katero bodo organizirana tudi pre
davanja. Predavanja in svečanosti 
bodo še 25. maja, pa tudi 4., 7., 13., 
22. in 27. julija. 

Vojaki boilo organizirali tudi kviz 
tekmovanje med ekipami mladine in 
JLA na temo „Zaključne operacije 
za osvoboditev Jugoslavije". Vojaki 
si bodo ogledali še delovne organiza
cije RIKO, ITAS in INLES, medtem 
ko boiio vojake obiskali narodni 
heroji z območja Kočevske. 

Skozi vse leto bo še več drugih 
prireditev in proslav, med njimi tudi 

SPET STANOVANJA 
Delavci kočevskega Ziduija so 

začeli gradbena dela za drugi stolpič 
v Ribnici, ki ga je naročila Samo
upravna stanovanjska skupnost. V 
njem bo 27 stanovanj in vsa so že 
odkupljena. Pripravljajo še gradnjo 
6-do 8-stanovanjskega stolpiča v 
Dolenji vasi. Pogodba za gradnjo 
poslovno-stanovanjskega objekta v 
Sodražici je žc podpisana.. Dogovar
jajo se tudi za gradnjo stanovanjske
ga bloka v Loškem potoku. 

Brez dvoma se je stanovanjska 
izgradnja v občini Ribnica odprla, 
posebno gradnja družbenih stano
vanj, za kar velja zahvala pravilni 
politiki združevanja sredstev (delov-, 
ne organizacije, društva upokojen
cev, ZZB, sohdarnostni sklad), ki že 
rojeva sadove. 

JUBILEJ GASILCEV 
Julija letos bo prostovoljno gasil

sko društvo iz Velikih Poljan v ribni
ški občini praznovalo 65-letnico 
obstoja. Takrat bodo gasilci organi
zirali parado, proslavo in seveda tudi 
veliko veselico. Gasilci iz Velikih Po
ljan so se torej spet prebudili, saj so. 
zadnjo proslavo z veselico imeli ^še 
leta 1958. 

M. G. 

športna srečanja in tekmovanja med 
vojaki in mladino iz Kočevja in 
Ribnice. 

M. G. 

na Gori, pri Sv. Gregorju in v 
Sušju. Povsod so kulturni pro
gram pripravile osnovne šole, ki 
so ponekod pritegnile k sodelo
vanju krajevne kulturne skupi
ne. Govorniki so na vseh 
svečanostih poudaijali, da ena
kopravnost pri delu omogoča 
tudi siceršnjo enakopravnost 
žena. 

Organizacije ZB so na sveča
nosti povabile tudi žene borke 
in so zanje po proslavi priredile 
še tovariško srečanje s skromno 
pogostitvijo in ponekod tudi s 
plesom. 

Udeležba na proslavi je 
presegla vsa pričakovanja. To 
lahko trdimo za svečanosti, ki 
smo se jih udeležili, se pravi v 
Ribnici in Dolenji vasi. Za 
mnoge udeleženke je^ celo 
zmanjkalo sedežev, pa so vse
eno vztrajale do konca, čeprav 
je bil tu ali t^ program kar 

BREZPLAČNI 
ČISTILCI 

Prav na dan ie0.^l 
smo opazili, da je'1 ^ 
in okolico aVt0 u0t<fi 
niče v OrtnekU ne ^ 
Ijito očistil in s tem Pv 

til vse, ki smo . ̂  
avtobus. ZdajjaWl 
n i k i  s p e t  r a d i  w  * j ,  
čakalnico, Pose 

7nt0 M 
bem vremenu. ^ j 
dobrotniku, ki I ,, cia 
zgled, da se 
spomnili in pocis ^ 
co, ki je mSa skf^i 
na. To dejanje je 
poklon našim ze 
hov praznik. Kdo bo^ 
nji čistilec? t 

V Ribnici je bila osrednja proslava dneva žena v avli nove osnovne šole. Na njej sta izvedla j^c)| 
recitatorska skupina osnovne šole in šolski nonet, ki ga vodi Bernarda Kogovšek. (Foto: 

J 
riJlC^V Dolgi hodnik osnovne šole v Dolenji vasi je bil skoraj premajhen* za vse žene, ki so P. 

Na njej so poleg učencev osnovne šole nastopili še moški pevski zbor „Lončar 1 

glasbene šole pod vodstvom Matije Suhodolca. (Foto: J. Prime) 

Veteran o športu v občini 
Najuspešnejši je rokomet, pa tudi no9omet, na

mizni tenis in šah ne zaostajajo dosti 

Franc Levstek je znani ribniški javni delavec, ki že nad 40 let živi 
in dela za telesno kulturo. Trenutno ima kar 14 odgovornih 
dolžnosti. Najpomembnejše so: predsednik dolenjske rokometne 
lige, tajnik občinske zveze za telesno kulturo, tajnik samoupravne 
interesne skupnosti za telesno kulturo, član koordinacijske 
komisije občine Ribnica, delegat krajevne skupnosti Ribnica za 
področje SIS, član predsedstva rokoinetne zveze Slovenije ... 

M 
določili nove 
bodo občinske ^ 
samoupravne SP ^ l (i 
navijanju oblf zai°'..e 

sem prediag^ nizaJ^V 
rokometne org go* j 
le in bo* * ̂  
zveza je predlog, v$a j ^ 
la. Tako je z^0čfliinl < 
,pokrita4 z oblT1 . J 

mi." . fl^Jr 
Rokomet Je

v rib^s ,, 
športna pan°^% Mo i 
l Kaj pa ost.de? ^Sj 

»v našl ° m 
jo še -nogomet^ ^\t J 
noteniška ek'P p 
šahisti Ribnice-^ ^ 
dejavnosti se 0$l j 
obeta lepa pn*10 

- yi.Gl 

„Pred vojno sem se ukvarjal z 
atletiko, predvsem teki, razen 
tega sem tudi jahal, vendar 
nisem dosegel kakšnih po
membnejših uspehov," se je za 
uvod predstavil Franc Levstek. 

Zelo velike uspehe je dosegel 
na področju razvoja in propagi
ranja rokometa. O tem je 
povedal: 

„V Ribnici so začeli igrati 
rokomet okoli leta 1960, ko se 

je začelo tudi tekmovanje v 
dolenjski rokometni ligi. V 
osnovni šoli pa so ga začeli 
igrati pod vodstvom učitelja 
telesne vzgoje Maksa Drobniča 
že prej. Iz dolenjske lige se je 
ekipa Ribnice prebila najprej v 
ljubljansko consko ligo, nato pa 
v republiško, kjer igra še danes 
z velikim uspehom. Ekipa se 
zdaj imenuje klub INLES in je 
izrazito delavska. Vsi igralci so 
zaposleni v INLESU, RIKU in 
DONITU. Ribniški rokometaši 
so doslej igrali tudi že z boljšimi 
ekipami Nizozemske, ZSSR, 
Nemčije in Avstrije." 

O množičnosti rokometa pa 
je dejal: 

,,Razen dobri prvi ekipi IN
LES posvečamo veliko pozor
nost še množičnosti rokometa. 

Franc Levstek, veteran dela na 
področju telesne vzgoje, je za 
svoje družbeno delo dobil mno
ga priznanja in odlikovanja, 
najbolj pri srcu pa mu je 
Bloudkova nagrada. (Foto: J. 
Prime) 

Tako imamo v občini skupno 6 
moških ekip z okoli 100 igralci 
in tri ženske z okoli 40 
članicami." 

Po uvrstitvi ekipe INLES v 
ljubljansko in republiško ligo je 
dolenjska liga razpadla. Leta 
1968 pa je Ribnica postala 
središče dolenjske rokometne 
lige. Takrat so celo odstopili 
nekaj, klubov ljubljanski ligi, da 
je lahko obstajala. 

Tovariša Levstka smo spom
nili, da je rokometna zveza 
Slovenije sprejela neki njegov 
zanimiv predlog. O tem je 
povedal: 

„Predlagal sem, naj bi se 
takratni medobčinski odbori 
spremenili v območne (regio
nalne) rokometne zveze, ki 
bodo ustanovljene v skladu z 
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JELOVICA 
LESNA INDUSTRIJA ŠKOFJA LOKA SLOVENIJA 

POSLOVALNICA SKOPJA LOKA .Kidričeva 58, tel. 064 61 361 

vam nudi finalizirano stavbno pohištvo 
vrhunske kvalitete: 
okna in balkonska vrata 
'Urnirana notranja vrata 
Vhodna in garažna vrata 
Okenska senčila(polkna, rolete, žaluzije) 

montažne objekte: stanov.hiše, vikende, 
Poslovne zgradbe 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

ISKRA 
-AVTOMATIKA 

JELOVICA ZAGREBPUBLIC 

TOZD Napajalne naprave 
Novo mesto 

RAZPISUJE 
prosto delovno mesto; 

VODJE SPLOŠNEGA SEKTORJA 
Pogoji: visoka ali višje izobrazba pravne ali upravne 
smeri ter 3 leta oziroma 5 let prakse in pasivno zna
nje enega svetovnega jezika in 

OBJAVLJA " 
prosta delovna mesta: 

1.V0DJE KLEPARNE 
Pogoji: višja ali srednja izobrazba trojne smeri 

2.SERVISNIH DELAVCEV 
Pogoji: srednja tehnična šola — šibki tok 

3.DfLAVCEV V KLEPARNI 
Pogoji: poklicna šola kleparske smeri 

4.KUHARICE 
Pogoj: poklicna šola za kuharice 

Delavci združujejo delo za nedoločen čas. Posebna 
pogoja sta uspešno opravljeno poskusno delo in pod 
točko 3 in 4 delo v dveh izmenah. Nastop dela je 
mogoč takoj. Rok prijave je 15 dni. Poleg pismene 
ponudbe, ki jo pošljete v tajništvo, vabimo kandidate 
tudi na osebni razgovor. 

JDo3Htsrha\ 
TOXĐ 

VMESNA INDUSTRIJA^ 
MURSKA SOBOTA 

JUOOtLAVtM 

t, dietna 
hrenovka 

^iporabno 

^ukusno, 

i fii'evesno. 

^•'»( ikorno  d i(it<) 
olrošu() 

prehrano 

bnosi odobnlii Gastroenterološka sekcija SZD 

psov^M 
c-6terinarska 

S'u*be obči^'i!3 Pf' 0(^c^e"<u za medobčinske inšpek-
Nov 9 0  Posesti 8 sl<up^ ine Novo mesto na podlagi 
ve$tn-.mesto >'n snrpS°V m ravnanJu s  Ps' na območju občine 
Pivnik ^°'eniskp ter c'0P0,n'tev tega odloka (Uradni 
letu iftU,CrePih Drnti r\ ? in  ^0/66) .ter odredbe o preven-

^ (Uradni r ° očen'm živalskim kužnim boleznim v 
adn« l«st SRS št. 1/75) 

obv^n odreja 

vaf9'™? cepljenje psov proti 

rl Mesece 75 za vse pse' stare 

m°™ btti ; 
opravi pa . opravljen° v času od 1. do 30. aprila 

^ed c«Plien a 'ierinarska posta'a n°«° ™«°-
Vi ,nie se izvrši na 

Javl  Veterir>arska postja Novo mesto. 

^ 'aS,nika P"-
P°stopek o prekšk8 08 '30^° ravna" P° odredbi, bo 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

Temeljna organizacija združenega deta 
SEKCIJA ZA VZDRŽEVANJE PROG 

NOVO MESTO 

razglaša prosto delovno mesto 
* 

MEHANIKA 
ZA DIZEL STROJE 
dizel mehanik za stroje težke gradbene mehanizacije v kam
nolomu Vrhpeč. 

Posebni pogoji za sprejem na delo so: 
KV dizel mehanik 
2 leti prakse, 
odslužen vojaški rok. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
GOSTINSKO PODJETJE 
„RESTAVRACIJA", 
SENOVO 

isce 

KV ALI PK NATAKARJA(ICO). 
Vse ostalo po dogovoru, delo lahko nastopi takoj. 

vsak četrtek 

DBH 

^^^J^marca 197? 

NOVO MESTO 
JE VAŠA BANKA 

ddieniski u&t 21 

2© 
1 1 l—, p-l 

I 
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TEDENSKi- c  B 
Četrtek, 20. marca - KJavdija 
Petek, 21. marca — Niko 
Sobota, 22. marca - Lea 
Nedelja, 23. marca - Peter 
Ponedeljek, 24. marca — Simeon 
Torek, 25. m'arca - Minka 
Sreda, 26. marca - Evgenija 
Četrtek, 27. marca - Riipert 

LUNINE MENE 
20. marca ob 21.04 - prvi krajec 
27. marca ob 11.^6 - ščip 

BRESTANICA: 22. in 23. 3. 
japonski barvni film Tajni agent 
101. 

ČRNOMELJ: 21. 3. angleški 
barvni film Strašilo. 23. 3. ameriški 
barvni film Ko umirajo legende. 26. 

SLUŽBO DOBI 

ZAPOSLIM DEKLE (lahko starejša) 
za vsa kuhinjska dela v gostilni. 
Hrana in stanovanje v hiši. Nastop 
službe takoj. Gostilna Mlakar, 
Ivanka Črnivec II p. Brezje. 

VAJENCA sprejmem za pohištveno 
mizarstvo; Pogoj, končana osem
letka. Stanovanje možno. Mizar
stvo Jože Bobič, Gotna vas 7. 

FRIZERSKO pomočnico išče Pra
nja Uhl, Kostialova 8, Novo me
sto. 

TAKOJ ZAPOSLIM dva delavca za 
Igriučitev, pomoč pri ključavni
čarskih izdelkih in elektroavtoge-
nega varjenja. Za oddaljene de
lavce sta stanovanje in hratia pri
skrbljena. Plača po dogovoru. 
Ivan Tori, Mokronog 87, telefon 
82-787 

SLUŽBO DOBI takoj mlajše dekle 
za pomoč v bifeju in kuhinji ter 
nekaj ur dnevnega varstva tri leta 
star« punčke. Možna je tudi pri-
učitev v gostinstvu. Mesečni pre
jemki 1.000,00 din poleg brez
plačne hrane in stanovanja. Sobo
ta in nedelja prosti. Zglasite se 
osebno ali pismeno. Bernarda Nu-
čič, Ljubljana, Ul. Pohorskega ba
taljona 139, telefon 343-023. 

STANOVANJA 

MIRNA USLUŽBENKA nujno išče 
sobo v Novem mestu. Naslov v 
upravi lista (749/75). 

ISCEM garsonjero, enosobno stano
vanje ali večjo sobo, po možnosti 
s posebnim vhodom. Naslov v 
upravi lista (755/75). 

PRODAM trisobno stanovanje v 
dvostanovanjski enonadstropni 
vrstni hiši v Novem mestu. Infor
macije: Frizerski salon „Pestner" 
Novo mesto. 

SOBO ODDAM samcu. Naslov v 
upravi lista (716/75). 

Motorna vozila 

PRODAM osebni avtomobil znamke 
Austin 1300 v zelo dobrem sta
nju. Informacije dobite pri: Dra-
gomir Pokomy, Novo mesto, 
Drejčetova pot 11 ali telefon 
21-905. 

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1963, registrirano za leto 1975. 
Cena 4.000,00 din. Naslov v upra
vi lista (734/75). 

TRAKTOR FERGUSON 35 
KM-1967 s kabino prodam. 
Anton Mikolavčič, Krško, Parti-
7orvclf o 1 o 

PRODAM DEUTZ 30, letnik 1967, 
s koso in plugom. Pinterič, Arno-
vo selo, Brežice. 

PRODAM traktor Deutz (28 KM) s 
kabino, kosilnico in plugom, v ze
lo dobrem stanju. Rabzelj, Smed-
nik. Raka. 

PRODAM dobro ohranjen pony 
exprcss. Martin Cvelbar, Šmarje 
5, Šentjernej. 

UGODNO prodam fiat 750, letnik 
1972, v voznem stanju. Vida 
Hodnik, Milana Majcna 15, Novo 
mesto. 

PRODAM dobro ohranjen renault 
12 po ugodni ceni (letnik 1971). 
Ogled vsak petek in soboto. 
Marko Badovinac, Irča vas 33, 
Novo mesto. 

p r o d a m  

PRODAM diatonično harmoniko za 
2.000 din v Novem mestu. Naslov 
v upravi lista (746/75). 

3. ameriški barvni film Ljubezenska 
pesem. 

KOSTANJEVICA: 23. 3. an)eri-
ški kriminalni film Vreli diamanti. 

KRSKO: 22. in 23. 3. ameriški 
barvni film Bombe iz Kansas Cityja. 
26. 3. francoski barvni film Policij
ska prisila. 

MIRNA: 22. in 23. 3. Dvoboj po 
svetu. 

METLIKA: Od 21. do 23. 3. 
ameriški barvni film Grof Yorga 
vampir. Od 21. do 23. 3. francoski 
barvni film Veseli lov na diamante. 
26. in 27. 3. jugoslovanski barvni 
film Pegasto dekle. 

NOVO MESTO: Od 21. do 23. 3. 
ameriški barvni film Lady poje 
blues. Od 25. do 27. 3. švedski 
barvni film Kriki in šepetanja. 

RIBNICA: 22. in 23. 3. ameriški 
barvni film Doktor detektiv. 

SEMiC: 23. 3. ameriški barvni 
film Divji človek. 

SEVNICA: 22. in 23. 3. Alfredo, 
Alfredo. 26. 3. jugoslovanski film 
Kdor poje slabo misli. 

TREBNJE: 22. in 23, 3. ameriški 
barvni vojni film Catch 22. 

PRODAM sobni pult-bar. Naslov v 
upravi lista (748/75). 

DOBITE jarčke in piščančke. No
vak, pri Hidroelektrarni Medvode, 
v torek popoldne in v soboto zju
traj pa Dol. Podšumberk 8. Pro
dam tudi valilnik za 500 piščan
cev. 

PRODAM trgovska hrastova pulta 
3,7 X 0,6 m. Naslov v upravi lista 
(762/75). 

DVOJNO pomivalno korito z omari
cami (ne^aveče) prodam. Pavle-
tič, Kristanova 24, telefon 
21-317. 

PRODAM 4000 kg sena. Vinko 
Kranjčevič, Leskovec 17 pri 
Krškem. 

PRODAM omaro za dnevno sobo. 
Ogled vsak dan od 16. do 19. ure. 
Alojz Zupančič, Kristanova 28, 
Novo mesto. 

PRODAM kosilnico Alpina, skoraj 
novo, po zelo ugodni ceni. Viktor 
Zaplatar, Mokronog 113. 

PRODAM prikolico nosilnosti 500 
kg. Jerman, Mala Bučna vas 16, 
Novo mesto. 

PRODAM nekaj hrane za prašiče. 
Poizve se v Goriški vasi št. 9 pri 
Skocjanu. 

PRODAM novo prikolico za osebni 
avto. Naslov v upravi lista 
(715/75). 

UGODNO prodam kuhinjsko kre
denco. Naslov v upravi lista 
(718/75). 

PRODAM 2.000 kg črne detelje in 
3.000 kg njivskega sena. Janez 
Bučar, Sela pri Dol. Toplicali. 

PRODAM 24 AŽ panjev na 9 satov, 
praznih, in zložljiv čebelnjak. Ce
na po dogovoru. Ponudbe pod ši-

V fro „UGODNO". 
PRODAM enostanovanjsko hišo v 

Anžah 3 pri Brestanici. Ogled mo
žen ob nedeljah dopoldne. 

PRODAM hišo v Krapini, nedograje
no, pod streho. Informacije:. Roz
man, Novo mesto, Kristanova 1, 
ali pri Mili Zubič, Mlinska 1, Kra
pina. 

GRADBENE plohe prodam. Kra
njec, Kristanova 27, Novo mesto. 

PRODAM hram, primeren za vi
kend. Ludvik Stih, Reber 27, Žu
žemberk. 

PRODAM malo rabljen 130-litrski 
betonski mešalec, motor, enofa
zen. Tone Vodopivec, Hrastje 7, 
Šentjernej. 

PRODAM televizor avtomatik Go
renje 900. Muharem Subašić, Ra-
govska lOa, Novo mesto. 

PRODAM 2.500 kg sena in otave. 
Zamenjam tudi za gnoj. Franc 
Cinkole, Srebmiče 7, Novo me
sto. 

k u p i m  

KUPIM rabljen n^izarski stol 
(virštat-ubelponk). Kranjc, Za
grebška 8, Novo mesto. 

OTROSKI voziček, dobro ohranjen, 
kombiniran ali globok, kupim. 
Majda Zupančič, Irča vas 54/a, 
Novo mesto. 

P O S E S T  

PRODAM mlad vinograd (20 arov) 
3 km od Krškega, okolica viken
dov, voda, elektrika v bližini, ce
sta poleg. Slavko Planine, Bučer-
ca 1, Krško. 

PO ZELO ugodni ceni prodam zara
di bolezni travnik (45 arov), v 
Volčjih njivali pri Mirni. Viktor 
Zaplatar, Mokronog 113. 

PRODAM parcelo nad Semičem na 
lepi sončni legi, primerno za vi
kend. Na parceli je porušena 
stavba z vodnjakom v dobrem sta
nju in nekaj zapuščenega vinogra
da. Do ceste dostop z vsakim vo
zilom. Interesenti naj se javijo pri 

Ani Kambič, Prelogi pri Rožnem 
dolu, 68333 Semič. 

UGODNO PRODAM zaradi bolezni 
majhno posestvo na lepem son
čnem kraju, 20 minut od avto
busne postaje in trgovine. Franc 
in Stanka Cesar, Golobinjek 22, 
Mirna peč. 

PRODAM posestvo _z 1^5 ha zemlje 
in nekaj gozda, primerno tudi za 
obrtnika. Gornik, Gornji Suhor 
19 pri Metliki. 

PRODAM travnik 19 a, Brezina-
Brežice. Ana Vahčič, Trebež 34, 
Artiče. 

PRODAM enodružinsko hišo pod 
vrednostno ceno z izredno lepo 
lokacijo, zelenjavnim in cvetli
čnim vrtom v strogem centru 
Trebnjega. Ogled in sklepanje po
godbe samo 29. in 30. marca. Ste-
vo Petrovič, Trebnje. 

UGODNO prodam travnik sadov
njak na Spodnji Libni v velikosti 
20 arov. Interesenti za nakup naj 
se zglase na naslovu: Slavko 
Poznič, Senovo 217. 

UGODNO prodam vinograd v Breži
cah pri Metliki. Nikola Podreba-
rac, CBE n. h., Metlika, telefon 

- 77-170. 

r a z n o  

8. MARCA sem izgubila žensko uro 
znamke Darwil na poti od Glav
nega trga do Adamičeve ulice. 
Ker mi je drag spomin na 10-let-
nico, prosim poštenega najditelja, 

'da jo vrne na naslov: Martina 
Fofšek, Adamičeva 32. 

ŽELIM SPOZNATI preprosto 
kmečko dekle od 35 do 45 let. 
Sem iz okolice Novega mesta, star 
50 let. Imam hišo, malo zemlje in 
hodim v službo. Samo resne po
nudbe pošljite pod šifro „PRE-
prosr'. . 

TUJ INŽENIR želi vzeti v najem hi
šo s tremi ali štirimi sobami ali 
ustrezen apartma v Krškem oziro
ma bližnji okolici. Informacije 
dobite pri tov. Z. Žagarju, Nukle
arna elektrarna Krško, telefon 
71-312. 

POROČNI PRSTANI! - Žehte tra
jen in lep spomin? Poročne in 
okrasne prstane ter druge zlate iz
delke dobite pri Otmarju Zidari-
ču, zlatarju v Gosposki 5, Ljublja
na (poleg univer/.e). - Z izrez
kom tega oglasa dobite 10 odst. 
popusta! 

tiCMMilllE 
DRAGI ženi in ljubi mami MARIJI 

BREGAR iz Žavinka pri Skocja
nu želijo za njen god vse najbolj
še, predvsem pa še veliko zdravih 
let mož Ivan in otroci z družina
mi. , 

£>RAGI hčerki ALENKI MAZO-
VEC iz Novega mesta, obilo sreče 
in vse najlepše za njeno 20. po
mlad želijo mamica, očka, sestri
ca Mojca in starika. 

DRAGI ANGELCI ERŽEK iz Treb
njega za rojstni dan'iskrene čestit
ke, posebno pa ji želimo veliko 
zdravja in da bi bila še dolgo med 
nami. Peskarjevi iz Trebnjega. 

FRANČIŠKI DRAGMAN iz Prečne 
iskreno čestitajo ob njenem dvoj
nem praznovanju in ji želijo še 
mnogo zilravih, sončnih pomladi 
sinovi Lojze, Frenk z družinama 
in Jože. 

DRAGI in skrbni mami JOŽEIT 
MOŽE z Gornjih Kamene pri No
vem mestu, iskreno čestita za nje
no dvojno praznovanje ter ji želi 
še nmbgo zdravih let sin !• ranci z 
družino. Enako čestita tudi sestri 
Pepi. 

JREKUCtiSs 
EDVARD GORSE, Poljane 27, opo

zarjam osebo, ki mi dela škodo v 
mojem vinogradu na Malem 
Riglju, naj preneha, če nr, jo bom 
sodno preganjal. 

PREPOVEDUJEM vsako vožnjo in 
delanje škotle po mojem zemlji
šču na Vel. Vodenicah, prej last 
moje sestre Alojzije Hodnik. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala. ANA PO-
RENTA, Vevče 19a, 61260 
Ljubljana-Polje. 

JOŽE IN ROZA ROMSEK, Parti
zanska pot 1, Črnomelj, prepove
dujeva hojo in pašo kokoši po na
jinem vinogradu pri zidanici v Ro-
dinalu Obenem opozarjava druži
no Kartuš iz Črnomlja in družino 
Butala iz Rodin, naj prenehajo 
osebno izzivati. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bova sodno pre
ganjala. 

I"RANC JANCAR, Mali Slatnik 20, 
Novo mesto, prepovedujem hojo 
in vožnjo ter gonjo živine po mo
jem travniku na Malem Slatniku. 
Kdor tega ne bo upošteval ga 
bom sodno preganjal. 

JOŽffi PAVLIC, Dol. Kronovo 15, 
Šmarješke Toplice, prepovedujem 
pašo kokoši po mojem vrtu in 
vožnjo živine po travniku v Maru-
lah. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom so<lno preganjal. 

IPOBVESTILAI 
VALILNICA NA SENOVEM ob

vešča cenjene stranke, da smo se
zonsko znižali cene enodnevnih 
piščancev, belim težkim brojlor-
jem na 4,50 din, rjavim srednje 
težkim nesnicam na 4,00 din. Pi
ščance dobite tudi brez poprej
šnjega naročila vsak torek od 16. 
do 21. ure, vsako sredo zjutraj od 
6. do 9. ure in vsak petek popol
dne od 16. do 21. ure. Priporoča 
se Mijo Gunjilac, valilnica, 68281 
Senovo. 

E4Uk®ra 
Ob nenadni in boleči izgubi naše

ga dragega očeta, brata, starega oče
ta in strica 

FRANCETA KRIVCA 
iz Šentjuija 

se iskreno zahvaljujemo dobrim so
sedom in vaščanom ter sorodnikom 
za pomoč, ki so nam jo nudili v teh 
težkih trenutkih, in vsem, ki ste ga 
spremili na njegovi zadnji poti, mu 
darovali vence in cvetje ter nam iz
rekli sožalje. Iskrena hvala trgovske
mu podjetju Dolenjka, družini Turk 
za vso pomoč in župniku za oprav
ljeni obred. Vsem skupaj še enkrat 
iskrena hvala. 

Žalujoči: sinovi Ciril in Stan
ko, Jože in France z družinama, 
sestre in bratje z družinami ter 
drugo sorodstvo 

V 57. letu starosti nas je nenado
ma zapustila naša draga žena, mama, 
stara mama, sestra 

FRANČIŠKA GORENC 
roj. Janežič 

Iskreno se zalivaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, delovnemu kolektivu to
varne IMV Novo mesto za darovane 
vence ter za izrečeno sožalje. Naj
lepša hvala osebju na internem in ki
rurškem oddelku novomeške bolni
ce za požrtvovalnost pri zdravljenju 
pokojnice, iskrena hvala častiti du
hovščini v Novem mestu in Skocja
nu za opravljene obrede. 

Žalujoči: mož Vinko, sinovi 
Janez, Vinko in Lojze ter hčer
ka Vida z družinami, bratje To
ne, Lojze in Franc ter drugo so
rodstvo 

—I 
Pretekli teden so v novomeški po

rodnišnici rodile: Ivanka Lukan iz 
Rumanje vasi — Tomaža, Nada Ko
tar iz Zabukovja - Jožeta, Martina 
Ulčnik iz Rake - Katarino, Dragica 
Kranjc iz Senovega - Janeza, Albina 
Znidaršič iz Pesja - Ksenijo, Julka 
Debevc iz Celevca Jožico, Breda 
Strmole iz Šentjerneja - Tadejo, 
Vera Rožman iz Krškega - Ambro
ža, Jožefa Setina iz Dolnjih Lakov-
nic - Bojani), Marija Strucelj iz Gri-
belj - Heleno, Jožica Skulj iz Do
brave - Damjana, Brigita Koretič iz 
Leskovca - Jerneja, Vida Kovačič 
iz Brestanice - Petro, Tončka Svi-
gelj iz Gornjega Pijavškega - dekli
co, Anica Križan iz Metlike - Nata
šo, Jožica Jane iz Lešnice - dečka, 
Marija Povše iz Verduna - deklico, 
Anica Guštin iz Vidošičev — dekli
co, Cvetka Goršin iz Crmošnjic -
deklico, Ana Barbič iz Bregov -
deklico, Marija Breznik iz Kaplje 
vasi - deklico, Olga Starina iz Mur-
nic - deklico, Zorislava Udovič iz 
Repč - deklico, Terezija Gorenc iz 
Hrastna - deklico, Karolina Cekuta 
iz Velike vasi - deklico in Ana Bal-
kovec iz Hrasta — deklico. 

iiifi 
Pretekli teden so v brežiški bolni

šnici rodile: Anica Horvat iz Pod-
vrha - Melito; Ratija Vidmar iz 
Stržišča — dečka in deklico, Ana 
Kralj iz Vranja - Martino, Terezija 
Reberšak iz Curnovca - Ireno, Mile
na (Jorenc iz Gor. Lenarta Kristi
jana, Jožica Orešar iz Trnja - ilekli-
co, Jadranka Žgela iz Kladnika -
Dražena, Marija Nemčič iz Ceme-
hovca - Josip^ Branka Sladič iz 
Bregane Cedomirja, Brigita 
Ninkovič iz Brežic - Darjo, Štefa
nija Kržičnik iz Kalce Nakla — 
Marjano, Martina Horžen iz Zakota 
- Damjana, Štefanija Vugrinec iz 
Javorja - Majo, Bronislava Jene iz 

• Sevnice - Jurija, Ljubica Sintič iz 
Prušnje vasi - deklico, Katica To-
maškovič iz Braslavja - Ratko, Na-

»Dolenjski list« 
v vsako družino 

da Lipoglavšek. iz Sevnice .-.Mojco, 
Danica Horvat iz Gradnje - Gorda-
no, Marija Možek iz Velikega 
Kamna — Klavdijo, Biserka Dutko-
vič iz Brega - dečka, Marija Grmšek 
iz Raven - dečka, Anica Blatnik iz 
Sevnice — deklico, Silva Tominšek 
iz Hrastja — Dominika, Blanka Ple-
terski iz Senovega - Aljoša, Jožica 
Dvornik iz Sobenje vasi — Aleša, 
Marija Gomilšek iz Creteža - dekli
co, Anđelka Kižlin iz Vel. Rakovice 
— deklico, Jožefa Lubšina iz Trebe-

I ža - deklico, Irena Vrisk iz 
Tadeja, Lidija Omcrzu |z ^ 
Kamna - Boštjana, Nada Adj»« 
Samobora - dečka, SlavicaO 
iz Kraljevca - deklico, VogJ 
Udovč iz Sevnice - Spcl°..'T 
Bevc iz Cerkelj - Alpsa, A 
šič iz Strmca - dečka, A ^ 

• Gluščič iz Celine - dceka, 
va Račič iz Kalce Nakla 
Anica Geušič iz Ceqa - -a 

Vesna Kolman iz Rucl 7 • , 
Marija Virč iz Čateža - Martin 

Hvala za vašo krj, 
ki rešuje življenfi-

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 
Janko Dobavičnik, Martin Mohar, Bogdan Mali, Dragoslav . 
Franc Pavlin, Anton Ravbar, Franc Bevc, Jože ^^ovic, ^ 
Skedelj, Jože Simec, Pavla Pangre, Janez Počrvina, Ivan 
Marjan Poglajen in Franc Kastelic, člani Novotcksa Novo m ^ 
Franc Germovšek, Franc Kovačič, Janez Staniša, Leopold 
in Marija Mohar, člani Krke — tovarne zdravil Novo mest . • 
Klobučar, Jože Rauh, Stanko Bajuk, Alojz Rozmai^' 
Novomontaže Novo mesto; Terezija Ucman, Anton R^dovaH' 
Kastelic, Rudi Kmet, Marija Muhič, Jože Muhič, Ivan 
Flajšman, Marjan Golob, člani IMV Novo mesto; Rajkp K . ^ 
Ciril Hudoklin, člana Splošne bolnice Novo mesto; Anton 
Peter Siničič in Mirko Pureber, člani Novograda Novo mes > 
Mlinar, Marjan Fink, Štefan Kmet, Jože Zupančič in Jože ^ 
in Jože Umek, člani Cestnega podjetja Novo 
Cimermančič, član Varnosti Novo mesto; Marija Fink, c 
Laboda Novo mesto; Ciril Kos in Ivan Bohte, člana Ele Novo 
Rudolf Habe, član Vojne pošte Črnomelj; Ivan Ucm^ 
Skube, člana Pionirja Novo mesto; Mirko Kialj in Alojz 
učenca Šolskega centra za kovinsko stroko Novo ^laJ 
Plantan, član Komunalnega podjetja Novo mesto; Stane *e 
Iskre Sen^tjemej; Drago Jenič, Milan Luzar, Francka Turk in 
Staniša, člani Gozdnega gospodarstva Novo mesto; Franc 
iz Velikega Cerovca; Franc Lukše, delavec iz korone v^i, 
Hrovatič, gospodinja iz Koroške, vasi; Pavla Juršjč 
Berkopec, gospodinji iz Velikega Cerovca; Anton V ,jic{ii. 
Ucman in Janez Bartolj, kmetje iz Velikega Cerovca; Ana yj5je 
gospodinja iz Podgrada; Jožefa Cimermančič, go^pp^^ja 
vasi; Pavla Perko, gospodinja iz Pristave; Ana Forneci in i 
gospodinji iz Mihovca; Terezija Kobe in Marija Saje, 
Vinje vasi; Martin Hrovat, kmet iz Konca; Alojz Kobe, o 
Pristave; Ciril Brus, član Novolesa Straža; Rudi ^ 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Novo 
Anica Ucman, gospodinja iz Velikega Cerovca. 

V  S P O M I N  
• • tragič"0 

20. marca bo minilo žalostno leto dni, odkar naju je 
za vedno zapustila najina ljubljena hčerkica 

KLAVDIJE JAKŠE 
iz Zbur pri Šmaijeti 

... . svečke 
Najlepša hvala vsem, ki ji prinašale cvetje ter prižigam 
njenem mnogo preranem grobku. 

Žalujoča: očka in mamica 

Z A H V A L A  

oža. a t a i" Ob nenadni, boleči in prerani izgubi najinega sina, m 
starega a ta 

IVANA UDOVČA 
z Dolža 15 

zn^j 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijatelje'11' j nJ. 
in sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
nudili kakršnokoli pomoč in z nami sočustvovali. P°sc 

0onl0^icr 
la kolektivu tovarne Labod Novo mesto za gmotno $pl 
venec, kolektivu IMV Novo mesto, nevrološkemu o<u ^ ̂ i, 
šne bolnice Novo mesto, župniku za opravljeni °hre^. . u 

ste ga v tako velikem številu spremili k preraneinu pOCI j|Ć£P| 
Žalujoči: ata, mama, žena Marija, sin JaIieZ' jjar 

Anica z družino, Marija z možem, hčerki Joža , 
ter drugo sorodstvo 

DOLENJSKI LIS' 
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje dolenjski 

mesto - USTANOVITELJI LISTA: občinske konferenc* R,pi 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo me ^ 
Sevnica in Trebnje. 

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in 
nik), Ria .Bačer, Andrej Bartelj; Marjan Bauer, Mil311. ^3.^ 
Pezelj, Jože Prime, Jože Splichal (urednik priloge P). * 
Ivan Zoran in Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Pe5.inia. v 

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravlJJ,J ^ 
nik: Franc Bukovinsky. . „ 1/^jpf'1 

IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 3 ®l. x«iv>'w (<^ 
ročnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59.50 din, P 45 ^ ̂  
- Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev o P 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - " J$, 
52100-620-107-32002-009-8-9 i* d.° V 

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 CI 

strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani li^ n jin-. j, h 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja besed ^ 7 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica een1* (Jt. ̂  
1975 - Po mnenju sekretariata za informacije IS SR jnj ii 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje tem J • 
prometa proizvodov. vinvC" « N'1 

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v _ (,$0®. 
52100-601-10558 - Naslov uredništva in uPraV.ežn68) •&<l?, 
mesto. Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon: lpisi?1,^'' 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - o^rV11 

filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto — -J 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana. 
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RADIO LJUBLJANA 
6-00SA7 nnAIJ:nn°ročila ob 5-00' 
1500 IB^a °' 10-°°. 12.00, 
Pisan glasen- 19'30 in ob 22-00-
8.00. m sporod od 4.30 do 

ClSjn^i- 2°" MARCA: 8.10 
*°'a za JS- eJa* ^ 05 Radijska 
Talijinih S°u St?Pnjo" 1015 Po 

Etični ° Por°čila -
tujine 12 ?nP<^ Za našc S°stc iz 

•% Milan u"?tijski nasvtti ~ 
°^uPljenepa Ha[ner: . Kakovost 
boljšati 8 i?Sa K trcba & 
Va"i. 'i< A C V Priporočajo 

^ »VrtUiak". 16.45 
J^Pin. 19 4n u°n ~~ Prof- Franc 
^inos. ig'cn iutc z ansamblom 
^•00 CM'rtP Lahko noč, otroci! 
Pesmi in „ vcčer domačih 
Melodije naPcvov- 21.40 Lepe 

Jjo stopnjo" i n 1^ T? 
Sf" zaifjiaJo" ^ Uganite, pa 
J ~ iJSL® 11.00 Poro-

»z tuiS za naše 
' T Kpctijski 

^^'''ževanip ct .Tatjana Stupica; 
obfS p" in 

fe^vke njiv. 12.40 
^poroeajo 1 •''^sed. 13.30 

česS •'•• • Naši 
..Vrtiljak"''", '"pozdravljajo, 

u^^e. 18 15 7 • 1^;^9 človek in 
2 ansanfh,^ "'»''SnaU. 19.40 
LahkT ilA"" Lojzeta Slaka. 

ijP Pops 20 91 20.00 
? in 1" Oddaja o 
23ft? zvokiT'f ^2.20 
Jaj Literarni n domačih. 
^PfedpoinJ' ^tumo. 23.15 

P Sobota 97 \ 
niatin • ^^^CA: 8.10 

llff- 10 15 S?rf- ^-05 Pionirski 
na radiu, 

goste" napotki 
6*iSctUi 'T'- 12-30 
Som Poka7ai ^'1^2 Avšič: 
13 3ft s fi5 f oizvodni in 
pci^^poročl za zrnje. 
15> in - 14.10 S 
'-^rtl?}?^l'eni intes« ^"goslaviji. 

Minui'f &v 'kln^o 
2^8'^ 19.50 Jožeta 
^ nale^ijski radar 

^iiristi^" 11-00 D pomnite, 
tujina^"' '^poii , ^°ročila j 
Ao goste iz 
l^aaiisi? . »n PO 5'«! . poslušalci 
p°4u 18-03 
^^•^0 Lahi: ^^lasbeJ na 
nedeljo^^^l^o noč razglednice, 

zvočen • 20.00 V 
^ ^^05 Literarni 

nokturno. 23.15 V lučeh 
semaforjev. 

PONEDELJEK, 24. MARCA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 9.20 Pet 
minut za novo pesmico in poidravi 
za mlade risaije. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -
ing. Anton Prelesnik: Priprave za 
spomladanska pogozdovanja. 13.30 
Priporočajo vam .,. . 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
15.45 „Vrtiljak". 17.20 Koncert po 
željah poslušalcev. 19.40 Minute z 
ansamblom Vilija Petriča. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Ce bi 
globus zaigral. 22.20 Popevke iz 
jugoslovanskih študijev. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza. 

TOREK, 25. MARCA; 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo; 
Gramofonska plošča - II. 11.00 
Poročila - Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti - dr.' Franjo Janožič: Na 
katere epifitocije poljščin moramo 
biti pripravljeni v Sloveniji? 12.40 
Po domače. 13.30 Priporočajo 
vam ... 14.10 Iz dela glasbene 
mladino Slovenije. 15.45 „Vrtiljak". 
18.05 V torek nasvidenje! 19.40 
Minute z ansamblom Jožeta Privška. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Slovenska zemlja v pesmi in besedi. 
20.30 Radijska igra - Bjoern 
Runeborg; V misli zatopljeni tekač. 
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Popevke se vrstijo. 

SREDA, 26. MARCA; 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 9.25 Glasbena 
pravljica: Copate sem pozabila. 
11.00 Poročila - Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti - Jože Juvanc: 
Oblikovanje drevesnih vrst v času 
rasti. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam... 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
15.45 „Loto vrtiljak". 18.35 

Predstavljamo vam . . . 19.40 
Minute z ansamblom Franca 
Puhaija. 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 Koncert Simfoničnega, 
orkestra RTV Ljubljana v Mariboru. 
22.20 S festivalov jazza. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Melodije 
jugoslovanskih pevcev zabavne 
glasbe. 

ČETRTEK, 27. MARCA; 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za višjo stopnjo - Projekt 
„Črna luknja". 9.30 Iz glasbenih šol 
- Glasbena šola Jescnice. 10.15 Po 
Talijinih poteh. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti - dr. 
Janez Pogačar; Vplivi na 
gospodarnost reje krav za mleko. 
13.30 Priporočajo vam ... 14.40 
Med šolo, družino in delom. 15.45 
,,Vrtiljak". 16.45 Jezikovni 
pogovori. 19.40 Minute z 
Ljubljanskim jazz ansamblom. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.00 Literarni večer. 
21.40 Lepe melodije. 23.05 
Literarni nokturno. 

RADIO BREŽICE 
ČETRTEK - 20. marec: 

16.Q0-16.30 - Napoved programa. 
Poročila, Turistični napotki. Nove 
plošče RTB. 16.30-17.00 -
AKTUALNOST TEDNA, Obvestila 
in reklame. 17.00-18.00 -
Glasbena oddaja IZBRALI STE 
SAMI. 

SOBOTA - 22. marec: 
16.00-16.30 - MALO ZA VAS -
NEKAJ ZA VSE. 16.30-17.00 -
Radijska univerza, Jugoton vam 
predstavlja. 17.00-17.30 -
KRONIKA, Obvestila in reklame. 
Za naše najmlajše. Iz naše glasbene 
šole. 17.30-18.00 Domače zabavne 
navalu 192 m. 

NEDELJA - 23. marec: 
10.30-11.40 - DOMAČE 
ZANIMIVOSTI - Uvodnik - Za 
naše kmetovalce — Obvestila, 
reklame in spored kinematografov. 
11.40-15.00 -  OBCANI 
ČESTITAJO IN POZDRAVLJAJO. 

TOREK - 25. marec: 
16.00-16.30 - Napoved programa. 
Srečanje z ansamblom Veseli 
planšapi, POR,OClLA, Novo v 
knjižnici. Kaj prinaša nova številka 
Dolenjskega lista. 16.30-17.00 -
Tedenski športni komentar. 
Obvestila in reklame. Spored 
brežiškega kinematografa. 
17.00-18.00 - MLADI ZA 
MLADE. 

TELEVIZIJSKI 
SPORED 

ČETRTEK, 20. marca: 8.1 OTV v 
šoU (Zg). 9.35 TV v šoH (do 10.35) 
(Bgd). 14.10 TV v šoli - ponovitev 
(Zg). 15.35 Francoščina (do 16.05) 
(Bgd). 16.35 Slalom za ženske -
barvni posnetek iz Val Gardene (Lj). 
17.35 J. Bevc: Ko bo pomlad: Pazi 
na otroka (Lj). 18.05 Obzornik (Lj). 
18.20 Mozaik (Lj). 18.25 Vojna 
insektov - barvni film (Lj). 19.15 
Barvna risanka (Lj). 19.20 Cikcak 
(Lj). 19.30 TV dnevnik (Lj). 19.55 
3-2-1 (Lj). 20.05 J: Semjonov: 17 
trenutkov pomladi - TV 
nadaljevanka (Lj). 21.20 Kam in 
kako na oddih (Lj). 21.30 Četrtkovi 
razgledi (Lj). 22.00 TV dnevnik 
(Lj). 

PETEK, 21. marca: 8.10 TV v 
šoli (Zg). 10.50 Angleščina (do 
11.25) (Bgd). 14.10 TV v šoli, 
ponovitev (Zg). 15.30 Angleščina, 
ponovitev (Bgd). 16.05 TV v šoli -
ponovitev (do 16.20) (Zg). 16.20 
Smuk za ženske, barvni posnetek iz 
Val Gardene (Lj). 17.20 Pisani svet, 
mladinska oddaja (Lj). 18.00 
Obzornik (Lj).. 18.45 O mladi 
generaciji: Vedenjski odklonil pri 
mladih (Lj). 19.15 Barvna risanka 
(Lj). 19.20 Cikcak (Lj). 19.30 TV 
dnevnik (Lj). 19.50 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj). 
19.55 3-2-1 (Lp. 20.05 Sadovi 
jeze - celovečerni film (Lj). 22.15 
625 (Lj). 22.45 TV dnevnik (Lj). 

SOBOTA, 22. marca: 10.00 Val 
Gard ena: Paralelni slalom za ženske 
(barvni prenos do pribl. 12.00) 
(EVR). 15.55 Nogomet Željezničar 
; Hajduk - prenos (Sa, Lj), v 
otimoru Propagandna oddaja (Lj). 
17.45 Barvna risanka (Lj). 18.00 
Obzornik (Lj). 18.15 Mozaik (Lj). 
18.20 Ezopove basni (Lj). 18.45 
Alfonso - barvna oddaja (Lj). 19.15 
Barvna risanka (Lj). 19.20 Cikcak 
(Lj). 19.30 TV dnevnik (Lj). 19.30 
TV dnevnik (Lj). 19.50 Tedenski 
zunanjcpohtičniy komentar (Lj). 
19.55 3-2-1 (Lj). 20.00 Gledališče 
v hiši (Bgd). 20.30 Moda za vas, 
barvna oddaja (Lj). 20.45 Kratek 
film (Lp. 21.00 Stockholm: Pesem 
evrovizijc 75, barvni prenos (EVR). 
Pribl. 22.45 TV dnevnik (Lj). 

NEDELJA, 23. III. - 8.15 
Poročila (Lj) - 8.20 Svet v vojni -
serijski dokumentarni film (Lj) — 
9.10 Otroška matineja': Viking Viki, 
Nikogar ni doma. Avtomobil skozi 
kamero (Lj) - 10.00 Val Gardena: 
Paralelni sl^om za moške - barvni 
prenos EVR - (Lj) - 12.30 Mozaik 
(Lj) - 12.35 Kmetijska oddaja TV 
Novi sad (Lj) - 13.15 Poročila (do 
12.05) Nedeljsko popoldne: Prvi 
aplavz Pisani svet (Lj) - 15.25 
Rokomet Željezničar: *• Borac (B. 

Luka), prenos v odmoru 
Propagandna oddaja (Sa. Lj.) -
16.40 Košarka Lokomotivah 
Olimpija, prenos v odmoru Moda za 
vas (Lj) - 18.15 Popčila — (Lj) -
18.20 Propagandna 'oddaja (Lj) -
18.25 Vesolje 19^9, serijski barvni 
film (Lj) - 19. iS Barvna risanka 
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 
TVD (Li) - 19.50 Tedenski 
gospodarski komentar (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 P. Zidar: 
Kukavičji Mihec, barvna 
nadaljevanka Utonilo je sonce (Lj) 
- 20.50 Kanada - barvna oddaja 
(Lj) - 21.20 Športni pregled (Bg) -
21.55 TV dnevnik (Lj). 

PONEDELJEK, 24. III. - 8.10 
TV v šoli (Zg) - 10.00 TV v šoli (do 
11.05) (Zg) - 14.10 TV v šoli -
ponovitev (Zg) - 15.35 TV v šoli -
do 16.05 (B^ - 16.35 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.55) 

- (Bg) - 17.40 Rižev kolaček -
barvna serija Japonske lutke (Lj) -
17.50 Barvna risanka (Lj) - 18.00 

* Obzornik (Lj) - 18.15 Jazz na 
ekranu (Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) -
18.45 Položaj Jugoslavije v svetu -
3. del (Lj) — 19.05 Odločamo (Lj) 
- 19.15 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV 
dnevnik (Lj) - 19.55 Sodobna 
oprema - barvna oddaja (Lj) — 
20.05 B. Smetana; Poljub (Lp -
21.50 Kulturne diagonale (Lj) -
22.20 TV dnevnik (Lj).. 

TOREK, 25. III. - 8.10 TV v šoli 
(Zg) - 9.35 TV v šoli (Bg) - 11.05 
TV v ŠoU (do 11.35) (Sa) - 14.10 

' TV v šoli — ponovitev (Z^ - 15.35 
TV v šoli (Bg) - 16.05 TV^v šoli (do 
16.35) (Sa) - 16.35 Madžarski TVD 
(Pohoije, Plešivec do 16.55) (Bg) -
17.35 Slonček Bimbo - barvna 
oddaja (Lj) - 17.50 Spoznavajmo 
glasbo, barvna oddaja (Lj) - 18.05 
Obzornik (Lj) - 18.20 Nikogar ni 

domai otroška oddaja (Lj) — 18.30 
Avtomobil skozi kamero — serijski 
film (Lj) — 18.45 Mozaik (Lj) — 
18.50 Ne prezrite (Lj) — 19.15 
Barvna risanka (Lj) - 19.20 Cikcak 
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 Diagonale (Lj) — 
20.55 Barvna propagandna (^daja 
(Lj) - 21.00 L. Feuchtwanger Brata 
Lautensach — TV nadaljevanka (Lj) 
- 21.40 TV dnevnik (Lj). 

SREDA, 26. III. - 8.10 TV v šoli 
(do 10.50) (Zg) — 16.35 Madžarski 
TVD (Pohoije, Plešivec do 16.55) 
(Bg) — 17.30 Viknig Viki — barvni 
film (Lj) - 17.55 Obzornik (Lj) — 
18.10 Mladi za mlade, oddaja TV 
Beograd (Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) -
18.45 Po sledeh napredka (Lj) — 
19.15 Barvna risanka (Lj) - 19.20 
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik 
(Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) - 20.05 
Film tedna; Tatovi koles (Lj) -
22.00 Miniature: Kvartet Boška 
Petroviča - II. del (Lj) - 22.15 TV 
dnevnik (Lj). 

čETRTEK, 27. iii. - 8.10 TV v 
šoli (Zg) - 9.35 TV v šoli (do 
10.35) (Bg) - 14.10 TV ,v šoli -
ponovitev (Zg) - 15.35 Francoščina 
(do 16.05) (Bg) — 16.35 Madžarski 
TVD (Pohoije, Plešivec do 16.55) 
(Bg) - 17.00 I. Bevc: Deklica in 
Zajček - oddaja iz serije Ko bo 
pomlad (Lj) - 17.25 Obzornik (Lj) 
- 17.40 Košarka Zadar; Real -
prenos v odmoru propagandna 
oddaja (Zg. Lj) - 19.15 Barvna 
risanka (Lj) — 19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 17 trenutkov 
pomladi - TV nadaljevanka (Lj) -

• 21.20 Kam in kako na oddih (Lj) -
21.30 Četrtkovi razgledi (Lj) -
22.00 Iz koncertne dvorane (Lj) -
22.20 TV dnevnik (Lj). 

RADIO SEVNICA 

NEDELJA, 23. marca; — 10.30 
reklame, oglasi in obvestila - 11.00 
po domače - 11.15 ob obletnici 
rojstva Srečka Kosovela - 11.30 naš 
razgovor - 12.00 za vsakogar nekaj 
- 12.30 poročila — 12.50 čestitke 
in pozdravi naših poslušalcev -
14.30 zaključek programa 

SREDA, 26. marca: - 16.00 
poročila - 16.10 reklame, oglasi in 
obvestila - 16.30 po domače -
16.45 kotiček za šoferje - 16.55 
disco klub brez imena - 17.30 
mladinska oddaja - Mi mladi, 
kakšni smo, kaj hočemo, kaj 
moremo in kaj moramo (obiskali 
smo mlade na Studencu) - 18.00 
aključek programa 

SOBOTA, 29. marca; - 16.00 
SOBOTNI VRTILJAK - 16.15 pet 
minut za... - 16.20 EPP I. del -
16;30 poročila - 16.35 EPP II. del 
- 16.45 mini anketa - 17.00 
zaključek SV in napoved sporeda za 
nedeljo. 

^MrkOVK: 

[ J ^ ^ U S T R U R n o j o p p i i ^  V O Z I L  
^ o v o f t l e s t o  

i n D U S T R I J R m O T O R n i H  V O Z I L  

n o v o r n E S T O  
i n d u s t r i j n m o t o r n i h  v o z i l  

nOVOUlESTO 
mOUSTRIJflmOTORniH VOZIL 
n o v o m e s t o  

^bodni republiki pod gorjanci 
U njenem kirovskem junaku 
"'Darju baletu 35 

^ j® 2 Niso je poznaU. Vodnik 
'^^znanki bajonetom na puški 

? Pobe« °^n>nila PrAV? J® P^'^bledela in x)d gro-

domačiji^ so, da je 
^  vrp ^ Cerovp?hčerka Rezka. 

^ l^olena in ^ j® nasilne-
^ ne? z dvignjenimi 

V ^^ja, sestrina i®'j® 
hčerka, ki ni ničesar 

Kir ^ Poznali C Pj®oW6kla. Ce bi bila 
1?^^^ pa so hi? ®Sisti z vaščani prepi-

Svci 5 ni bilo dom i Pripovedovati, da je 
na služila pri 

» ^udno d odrastla in se 
se je poznajo. 

pa se belogardi-
5? ^ ^ame in JcU nejevoljni zače-

^amu ^ zaklade. V 
!i mu in tr«» ^I^^Pf'^.'^^ovček z novi-
bh-^nik • Srabežu h-^ suknjami. Plen so si-
Cl' Ostali H °bnl čevliV^ najrajši step-

i sta si nriv ®no od su-
5o ^kof ^^ez Skof Jakšetov iz mlina v 
.^ovojiij ^Sorčen sovra- vasi. Še nedavno 
f ga least^i" Jlalijanov, sedaj pa 
k ^tvari^?®^.olali". lij Gracaijevem turnu 
tJ®. ^ila s f '^^^a PirkoviA^ ^®^aj rekli, 

ni otroki 1 §enterneja, 
- le C* partizanih - kovček v 

Vrnejo Kirovce prosil, 
• »Italijam bodo zopet odšli, 

partizani pa bodo ostali tukaj," se je fant za
mislil. 

Od Mihovega je vdrlo medtem še drugo krdelo 
belih. Vodil jih je Joško Jakoš iz štabne postojan
ke na Brezovici. Bil je surov podčastnik, s kate
rim niso hoteli legisti skupaj prenočevati, ker je v 
spanju živčen kričal. Na l^ri so vdrli v Bakšetovo 
kočo. V zidanici na dvorišču je Janez Vide z 
Mihovice, tisti, ki so ga bili legisti prejšnji mesec 
zvezanega privlekli k Št. Joštu, prekopal kup 
krompirja. Nekaj je iskal. 

Nekdanji krotW in spodobni siromak Vide se 
ni že ničesar več sramoval.,Pri Čukajnovih v Mi
hovem je bil stlačil v svojo malho dve hodnični 
rjuhi, pri cerovskih Žagenčanovih je potegnil s 
postelje toplo odejo, pri prežeškem grajskem 
oskrbniku, kjer so ga drugi prehiteli, pa je pobral 
lahko le še oguljen nahrbtnik, ki ga nihče drug ni 
maral. Pri kirovskem pipaiju je sedaj izvlekel 
izpod krompirja dve neustrojeni telečni koži. 
Prav gotovo sta bili izdani. 

Ponosni komandir Jakoš je drobnjakarskega 
plenilca posmehljivo gledal. Štabovec si je s 
komandantom Kranjcem in kuratom Šinkarjem 
delil samo žlahtnejši plen, zlatnino, srebrnino in 
umetniške dragocenosti, kot je bil grajski zaklad s 
Pogancev. 

„Odkod imaš kože? Partizanom jih hraniš!" se 
je belogardist naježil pred Bakšetom. 

„Kupil sem jih od nekega Gabrca," si izmish 
pipar. 

„Saj niso še niti ustrojene," skuša legist ujeti 
vaŠčana na laži. 

„Boljše so kot nič, ker sem bos," pravi kajžar. 

„Lažeš," vzkipi komandir, ,4ažeš, ustrelil te 
bom." Gospodarja pahne pred sod in dvigne 
puško. 

„Počakaj, se bom še prej pokrižal!" vzklikne 
resno kirovski Švejk. 

Tresk — prileti puškino kopito pipaiju pod 
brado, da se opoteče po zidanici in se mu stemni 
pred očmi. Znašel se je v Usicah. Legisti so ga 
predali orehovškim, ki so se jeziU, kaj imajo bre-
zovški tu, v orehoviških krajih, iskati. 

Prijeli so tudi bajtarja Bregarja. Prisilili so ga, 
da je s krampom odkopal sod partizanskega vina, 
ki ga je moral potem na poti v legistično posto
janko na vozu jezditi. 

Zadaj so vodih piparja Bakšeta. V Orehovici so 
ga izročili četni komandi, ki je jetnika poslala 
takoj naprej na Gracarjev turn. Spremljal ga je 
neki Anton Debeljak, ki je šele pred nekaj dnevi 
oblekel belo suknjo in ga je leto pozneje na Go
renji Gomili požrla Krka. 

Pri Novakovi oštariji v Hrastju je pipar legi-
stom predlagal, naj bi se v krčmi nekoliko okrep
čali. No, ko so bili že vsi precej dobre volje, je 
vodnik patrulje Kirovcu pošepetal, naj zgine 
domov, drugi dan, na praznik vseh svetnUcov, pa 
naj pride sam na grad. 

Seveda bo prišel, prav gotovo bo sam prišel, je 
vneto pritijeval Bakše in se požuril na svojo ljubo 
Kiro. 

Četrti dan ofenzive, nedelja 1. novembra 
„Zgodilo se je nekaj nezaslišanega" 

Pleterski prior pater dr. Josip Edgar Leopold 
Pripoveduje v svoji knjigi „Kartuzija Pleterje in 
partizani", da je med ofenzivo v nedeljo potrkal 
na samostanska vrata mlad, neoborožen partizan, 
ki je lačen prosil kruha. Bil je Albert Božič iz 
Kostanjevice. „Zgodilo pa se je nekaj nezaslišane
ga", beremo v pleterski kroniki. Samostanski 
vrtnar Janez Vovk iz Cerovega loga in Jože 
Zagore iz Vratnega sta gladnega siromaka zgrabila 
in zapria. Redovni brat Hugo je odhitel v Šentjer
nej. Italijanorti je nesel pismo, v katerem jim je 
prokurator Franc Schneider sporočil, da so ujeli 
partizana in da se na samostanskem seniku skriva
jo drugi uporniki. (Izpoved patra Ferdinanda 
Stadleija vojaškemu sodišču v Ljubljani, Ko 
526/45/541.) Izdal je tudi partizane v kanalu in 
da je slišal glasove v škofovi sobi, ki je nad njego
vo celico in bi morala biti vedno zaklenjena. 

Okoli enih popoldne je iz Šentjerneja prihitel 
italijanski stotnik z bataljonom vojske iz sestava 
divizije „rdečih kravat", ki jim je poveljeval 
general Ruggero Rossi. Domači izdajalec jim je 
izročil ujetega Božiča. Stotnik je zahteval ključe 
škofove sobe, ki pa jo je našel prazno. Prokurator 
je Italijanom nato pokazal na senik, kjer so prijeli 
tri partizane, Rudija Vinška z Golobinjkov, Fran
ca Železnika in partizanskega vodnika Jožeta 
Hribarja, oba z Dolenje Brezovice. Hribar se je 
branil z bombo, vendar se je od tramov ostrega 
odbila in raztrgala njega samega, 

Italijan je v senu zgrabil za neke čevlje, ki pa 
so mu ostali v rokah. Sezul si jih je in odnesel 
bose pete partizan Rudi Zagore iz Šmarja. . 

Patra prorja so obvestili, da ga na samostan
skem dvorišču čaka poveljnik Enajstega armadne-
ga zbora general Mario Robotti. Prior ga je našel 
v večji družbi višjih oficirjev, med katerimi so bili 
še trije generali: komandant „rdečih kravat" 
Ruggero Rossi, poveljnik novomeške divizijske 
pehote general Guido Cerruti in fašistični general 
konzul Mannu-Ricci, prav tako iz Novega mesta, 
Z Italijani sta bila župan in industrialec Karel 
Jordan ter poslovodja Merikalne konsumne trgo
vine Joško Komljanec, pozneje častnik bele 
garde. Bilo je tudi nekaj belogardistov, med njimi 
Komljančev trgovski pomočnik Franc Fabjančič 
iz Maharovca v četniški kirčmi in Ignac Gorenje, 
po domače Maskovič, lahkomiseln jetični gospo
dar iz Dolenjega Vrhpolja, ki je bil leto pozneje 
znan plačan okupatorjev ovaduh. 

Zadaj so stali štirje zvezani jetniki. Trem uje
tim partizanom so namreč pridružili Vinškovega 
brata Jožeta, ki ni bil partizan niti ujet. Zgrabili 
so ga, ko je bil v samostanu na dnini in ni nihče 
vedel, čemu so ga zvezali, 

,4'ogled na ujete partizane je vplival name 
neizreldjivo žalostno," pripoveduje pater prior. 
„Naši ljudje, zvezani na lastni grudi, okupatorja 
se svobodno šopiri na tuji zemlji!" 

General Robotti se je z jahalnim bičem v ro
kah razjarjen pognal proti samostanskemu pred
stojniku! Očital mu je, kako je mogoče, da s tri
desetimi brati ne more varovati samostana, da se 
ne bi vanj tihotapili uporniki. 

Pater prior mu je odgovoril, da je to povsem 
nemogoče, saj je obzidje dolgo dva kilometra in 
šeststo metrov in da teče velik del še po gozdu. 
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Vzor ljudskega učitelja 
Predzadnji ponedeljek je 

čisto tiho, tako kot tiho te
če čas, praznovala svoj se
demdeseti rojstni dan naša 
tovarišica učiteljica STANA 
GAJŠEK. Samo še malo pa 
bo tudi 50-letnica njenega 
učiteljevanja, ki jo bo ne
preklicno dočakala, saj je tu
di svoj 70. rojstni dan preži
vela med mladino, zakaj 
prav na rojstni dan smo jo 
prosili še za dodatno delo in 
se je tako rednim štirim 
uram pouka v mali šoli pri
družilo še pet ur nadomešča
nja. Uboga mamači - tako 
jo zmeraj kličemo in za nas 
prosvetne delavce je ^bila 
zmeraj samo to - je na svoj 
70. rojstni dan kar devet ur 
učiUi. To pa zmore samo 
Stana Gajškova! „Ta malih 
se nisem bala, v četrti razred 
sem šla pa kar s strahom, saj 
sem bila 48 let le v prvem 
razredu!" Tako je modrova
la, ko smo se vrnili z razsta
ve Didacta v Nuernbergu, 
kjer smo se prav tiste dni 
mudili in tako „zamudili" 
njen častitljivi življenjski ju
bilej. 

Stana Gajškova je rojena 
Kostanjevičanka. Njen mož 
je .bil tamkaj ravnatelj šole 
do prezgodnje smrti in tudi 
njena hčerka Staša se je po
svetila učiteljskemu poklicu. 

„Gajšek, kako se je pisala 
vaša mama? " 

„Gerlovič!" 
„Aha, se mi je kar zdelo, 

ste prav takšni!" je Staši 
med učno uro odgovorila 
profesorica Poldka Kumpo-
va na učiteljišču v Ljubljani. 

Gajškova je tip pristnega 
ljudskega učitelja, rojenega 
samo za ta poklic, predanega 
mladini in vzgoji in trdemu 
delu. Nobena naloga v življe
nju ji ni bila pretežka, nikoli 
ni izgovorila besed „ne mo
rem" in mislim, da tega 
sploh ni v slovarju njenega 
izražanja. 

„In če bi se še enkrat ro
dila? " 

„Samo učiteljica bi bila, 
lepšega poklica ni!" odgovo
ri brez pomišljanja in na
daljuje: 

,,Kako čudno, da je med 
mladimi tako malo kandida
tov zanj!" 

Vojska ji ni prizanesla. 
Mož v internaciji, požgana 
šola, iz katere je reševala in 
rešila ves arhiv in vso doku
mentacijo s pomočjo hišnice 
Ane Dulc, ki je bila več de
setletij prav tako zvesta ko-
stanjeviški šoli kot Gajškova. 

Potem je prišla obnova 
požgane šole in moževa 
smrt. Vzorno je vzgojila tudi 
dva svoja otroka, ki sta -
učiteljica in elektroinženir -
dobra delavca in gresta v 
tem pogledu le po njenih 
stopinjah. 

Stana Gajškova je pojem 
učitelja, mati, žena, kul
turna in javna delavka. Od 
vsega začetka je na čelu 
Društva prijateljev mladine v 
Kostanjevici, dolga leta je bi
la odlična igralka v PD 
„Lojze Košak", skratka: 
Gajškova je bila zmeraj tam, 
kjer je bila potrebna. 

Zavoljo pomanjkanja 
učnih moči je pomagala dol
ga leta in tako prispevala k 
reševanju včasih prav nere
šljivih kadrovskih proble
mov. 

In še nekaj: Za njeno zve
stobo šoli, mladini, prosvet
nim delavcem, Kostanjevici, 
vsej naši skupnosti smo 
dolžni tudi mi njej ostati 
zvesti, zato ji s spoštljivim 
priznanjem čestitamo za vi
soki življenjski in skorajšnji 
delavni jubilej. Spoštovanje 
za spoštovanje, zvestoba za 
zvestobo, srce za srce! 

Kako prav bi bilo, da bi 
mlademu rodu bila vzornica 
tudi takrat, ko si le-ta izbira 
svoj poklic! 

LADO SMREKAR 
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POGORELO 

DO TAL 

V ponedeljek, 17. ^ 
je ob 14. uri nenadoma^ 
gorelo gospodarsko poajff 
Martina Zorka v Dobrf 
Kostanjevici. Do talje Pfv 

relo gospodarskoposj Ph 
njem pa tudi 2 tom 
avto, vprežni voz, J* 
tako da je škode za v ^ 
50.000 dinarjev. DomaC 

takoj začeli gasiti, na p ^ 

hiše. Komisija, ki je P •, 
isti dan na kraj nesreCM 
ugotovila, da so se sp ^ 
galice znašle v otrošW 
kah. 

ViiaiM 

Življenjska šola predanosti, koristnega udejstvovanja, samostojnosti, tovarištva in vzgoje v duhu 
socialistične samoupravnosti — to je tabomištvo. Na sliki: postavljanje enega prvih povojnih taborov 
na Dolenjskem, kjer so aprila 1952 začeli delati člani Družine goijanskih tabornikov v Novem mestu. 

Kočevje pozdravlja slovenske tabornik^ 
V soboto In nedeljo bo v Kočevju 16. redna skupščina Zveze tabornikov Slovenija 

v soboto in nedeljo, 22. in 23. marca, bo v Kočevju 16. redna 
skupščina Zveze tabornikov Slovenije. Prvi dan bo njeno delo pote
kalo v štirih komisijah (za program, za vzgojo kadrov, za tisk in 
propagando ter za finančno-gospodarska vprašanja), v nedeljo ob 9. 
uri pa bo v Šeškovem domu plenarni del skupščine. 

Ena najbolj priljubljenih speciali
ziranih mladinskih organizacij v Slo-

Odločno o Mirni 
Če treba, tudi delegat
sko vprašanje v repu

bliškem zboru občin 
Na seji vseh treh zborov delegatov 

sevniške občinske skupščine minulo 
soboto so> delegati zahtevali odločno 
akcijo za zaščito reke Mirne. Čudili 
so se, kako je kljub sicer pomanjklji
vim predpisom mirenski Kolinski 
dovoljeno obratovanje in onesnaže
vanje reke s krompirjevimi olupki in 
drugimi odpadki še po poskusnem 
obratovanju brez čistilne naprave. 
Nazadnje je tovarna predelavo celo 
podvojila, inšpekcijski organi pa 
niso ukrepali. 

Kot so nekateri delegati ocenjeva
li stanje, ni pričakovati, da bo kaj 
dosti bolje niti potem, ko bo začela 
redno delati biološka čistilna napra
va, saj po mnenju nekaterih pred
stavljajo olupki, ki bi jih bilo treba 
odstranjevati mehansko, večjo ne
varnost za čistost reke in življenje v 
njej. V sodelovanju s krajevno skup
nostjo Sevnica, ki že ima nekatere 
dokumente iz preteklosti, bodo pro
učili možnosti za sodno odgovor
nost onesnaževalcev reke (izvajanje 
soglasja republiškega vodnega in
špektorata). Ce vprašanja ne bodo 
čimprej uspešno rešili v sodelovanju 
s sosednjo trebanjsko občino, ni iz
ključeno niti delegatsko vprašanje v 
republiškem zboru občin. Reka 
Mirna je namreč v turističnih pro
gramih označena kot čista reka! 

VLOM V BREŽICAH 
v noči na 15. marec je vlomilec 

obiskal brežiško otroško varstveno 
ustanovo. Skoz okno garderobe je 
prišel v poslopje, nato pa v zbornici, 
v pisarni ravnateljice in tajnice stikal 
po predalih ter iskal najbrž denar. Iz 
predala v ravnateljičini pisarni je 
odnesel tranzistor, vreden 3.000 
din, medtem ko je našel v tajništvu 
830 din. 

PADLA IN UMRLA 
11. marca dopoldne so v Orehovi-

ci pri Kostanjevici našli mrtvo 76-
letno Jožefo Zalokar. Ženska je bila 
tisti_ čas sama doma, v stanovanju pa 
ji je spoilrsnilo in je padla tako ne
srečno, da si je zlomila vratna vre
tenca. Poškodbe so bile tako hude, 
da je takoj umrla. Ko sojo domači 
našli, ni bilo več pomoči. 

veniji bo položila pred javnostjo 
obračun svojega dela za obdobje 
1973-1974. Taborniška dejavnost v 
Sloveniji je danes organizirana v 158 
odredih, ki delujejo v 53 občinah. V 
vrstah organiziranih tabornikov je 
zdaj nekaj nad 16.380 članov, od 
česar odpade na murne (predšolske 
tabornike) 281 članov, na med
vedke in čebelice 4752,.na taborni
ke in tabornice 8300 čianov, med
tem ko je v klubih odraslih 2952 
članov. Nad 70 odst. članstva orga
nizacije je zdaj šols'ke in predšolske 
mladine, v Sloveniji pa imajo tabor
niki 38 vodov murnov, 417 vodov 
medvedkov in čebelic, združenih v 
83 družinah; 107 je čet tabornikov 
in tabornic, ki delajo v 421 vodih, 
odrash člani pa imajo še 67 klubov. 

Taborniki imajo živahno delujočo 
organizacijo: vodovo življenje pote
ka na sestankih, izletih, taborjenjih 
in številnih delovnih akcijah, kjer 
pridobivajo potrebno znanje za pre
izkušnje, zvezde in veščine. V njiho
vih vrstah je razvijanje in negovanje 
revolucionarnih tradicij že vsa po
vojna leta trdna tradicija, ki rodi 
plemenite sadove. Področje ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 
žanje na podlagi sodobnega delovne
ga programa prav v taborniški orga
nizaciji dobre sadove. Množične 
akcije vabijo mlade na pohode in 
izlete v kraje, znane iz let NOB, 
idealom revolucije pa posveča orga
nizacija tudi sicer vse svoje zmož
nosti. Nešteto je oblik in priložno
sti, da taborniki spoznavajo veliko 
preteklost in se urijo v veščinah, ki 
jih tako zelo cenimo v pripravah na 
SLO. 

Na skupščini bodo delegati odre
dov, občinskih in medobčinskih 
zvez ZTS pregledali dveletno delo 

republiške konferenc^^oj 
organov; sklepali ^galiUj 
daljnjem programu u je 4 
nikov Slovenije, v dol 
va o razvoju orga^ ̂  
1980, najuspešnejši11 , 
1973-1975 pab0M bo PjjS 
pec "Ilegalca. K0.0^:^ 
pozdravilo predstavni J| 
v svoji sredin'. 

dekleti f1 1  

in usel 
15. marca zvečer sW 

gošče šli peš P° d
kaI in £ 

dekleti Vida Mlakai ^ ̂  . 
Ajdnik', obe iz Bre;zj • £ p 
pripeljal s P°^J?ceSti i» lA 
Ardna, obe zbil p° 
s sopotnikom z'et J|tro p0^ 
in sopotnik sta se ^ P 
odpeljala - vozila „jjetl l 
hudo poškodovani nrugjl; 
odpeljali v bolnisni • 
miličniki pobeglega 

V Krki kmalu renesansa rakg 
y(\a i 

Vse kaže, da bo v dolenjski lepotici in njenih pritokih zaživel nov 
menitega jelševca, ki ga je izkoreninila račja kuga 

Vse kaže, da bo reka Krka, nekoč 
sloveča zaradi plemenitih rakov jel-
ševcev, kmalu znova pridobila stari 
„račji" blišč, ki ga je leta 1880 osu-
la račja kuga. Tilda Herfort Michieli, 

DOBER ZASLUŽEK 
V soboto, 15. marca, se je v 

vasi Malence pri Kostanjevici 
pojavila ženska in prosjačila de
nar, češ da je pogorelka. Kaže, 
da so ji ljudje nasedli. Na po- • 
doben način skušajo priti do 
denarja še drugi iznajdljivci, ki 
pa niso doma iz naših krajev. 
Nihče jih ne pozna, jezik imajo 
namazan, včasih so vsiljivi, zato 
jim ljudje dajejo kar precejšnje 
vsote. Največkrat pa se izkaže, 
da tako prosjačenje ni upraviče
no. 

GIMNAZIJCI NA 
PRAKSI 

Dijaki tretjega razreda kočevske 
gimnazije iz območja občine Ribni
ca so te dni začeli prakso v Inlesu. 
Ker je dijakov precej, so razdeljeni v 
dve skupini. Vsaka bo na praksi 10 
dni. V razgovoru z dijaki smo zvede
li, da jim gre na delovnih mestih 
dobro, da se pri delu znajdejo in da 
imajo težave lo z zgodnjim vstaja
njem. saj se delo začne že ob 6. uri. 

strokovna sodelavka ljubljanskega 
Zavoda za ribištvo, se že od leta 
1960 trudi, da bi v dolenjsko lepoti
co in njene pritoke ponovno naselili 
plemenitega jelševca. 

V dvanajstih letih so vložili v 
Krko in pritoke skoraj 50.000 ra
kov, v Težki vodi so že našli nara
ščaj vloženih rakov. Ljubljanski Za
vod za ribištvo si že, skoraj 15 let 
prizadeva, da bi z jelševci ponovno 
naselili Višnjico, potok pri Višnji 
gori, Račno, Krko v zgornjem in 
srednjem delu, Gabrovčec, Lipovko 
in Težko vodo. 

V teh vodah večkrat med letom 
spremljajo vse spremembe kemizma, 
bakteriološke in biološke slike. Leta 

1973 so vključiir v t 
Radešico in RadulJ!^e, 
vlagajo v dolenjske . g 5 f 
Cerkniškega jezera, ^ ne 
pritokov Notranjske ^ 
jih jc iz potoka Kia J 
VO- je ^ 

Zdaj je že jasn°'vce
2s 

shka na AphanomJ ' 0d<J 
kar pomeni, če 
da v vodah, v kate11- * 
ni več povzročitelja ^ 
Redno spremljajo vjso*S 
sliko vloženih ra/. ' 
pred lovom, da bl

0vjrzaW 
no razmnoževali. O . 
sanso v Krki in nje 
tično torej ni. 

Dva mrtva pri Kočjif 
Ob življenje Franci Verderber in ^ 

> tedaj 7 
zanašati, ker je jeyoj 
Avto je zaneslo poft 

ceste in ga 
daje bočnotrcj 
je tedaj pripeljal 
nik in sopotnik v u0j ^ p 
mobilu sta bila A 
voznik tovornjak1*.eVjaPJ*jj' 
ter Polajnar iz K-0 

0(i^,v 
. poškodovan in s°Aco- ^ 

ljubljansko boln| jgji u V 

sopotnik (van
hj, lažje« 

venske vasi je t>u p0po fv 
van. Osebni avto J a j 
uničen, poškodova' 
tovornjak. 

s 

BELO MESTO PLUS REPIČEVA DRAGA 
Veliko je belih mest, toda 

samo eno se imenuje Belo 
mesto. 

Veliko je drag, toda samo 
eni je ime Repičeva draga. 

V Belem mestu živijo lju
dje: otroci, žene in možje. 

Tudi v Repičevi dragi živijo 
ljudje: otroci, žene in niožje. 

Otroci iz Belega mesta 
hodijo zjutraj v spremstvu 
staršev v lep, nov in bel vrtec. 
Tam se brezskrbno igrajo in 
uče. 

Otroci iz Repičeve drage 
ostajajo doma. Srečni so tisti, 
ki imajo žive stare mame ali 
tete, dobrosrčne tete. Te 
navadno nimajo svojih otrok. 

Ti so prepuščeni sebi in 
dobri volji drugih. 

Žene v Belem mestu se 
pogovarjajo; „Kam greš zve
čer, draga? V gledališče, v 
kino, drsat v halo, na koncert, 
na sprejem? " 

Tudi žene v Repičevi dragi 
se pogovaijajo: „Kam zjut
raj? V vinograd? Na polje? 
Si že porezda? V torek na 
semenj? " 

Možje v Belem mestu zavi
jejo po službi igrat mini golf, 
kegljat k Trem kegljem, v 
študijsko knjižnico, v kinote
ko gledat stare,a dobre filme, 
na nogometno tekmo navijat 
za svoje ljubljence, igrat ko
šarko. 

Možje iz Repičeve drage so 
bili dopoldne na občini zaradi 

davka, popoldne iščejo sezon
ske delavce, kajti vinograd je 
treba prekopati, zvečer pa 
načrtujejo delo za drugi dan. 

V Belem mestu imajo veli
ko lepih dvoran. 

V Repičevi dragi imajo 
gasilni dom. 

V Belem mestu je več lepih 
glasbenih šol. 

V Repičevi dragi imajo 
amatersko godbo na pihala. 
Igra na proslavah in na pogre
bih. 

V Belem mestu je več lepih 
bazenov. 

V Repičevi dragi imajo 
potok. - Se pa poleti zelo' 
segreje in tudi umazan ni. 

V Belem mestu je lepa 
športna dvorai)a. 

V Repičevi dragi je zadruž
ni travnik. Ko pokosijo travo, 
se lahko igra na njem nogo
met. 

Na svetu je veliko belih 
mest. 

Na svetu je veliko Repiče-
vih drag. 

V Evropi je veliko belih 
mest. 

Tudi Repičevih drag je 
veliko v Evropi. 

V Jugoslaviji je veliko belih 
mest. 

Ne manjka pa tudi Repiče
vih drag. 

Toda Belo mesto in Repi
čeva draga sta v isti republiki. 

TONI GASPERIC 

la iz Kočevja proti Jasnici, kjer 
sta obiskovala dvomesečni po
litični tečaj za sindikalne in 
mladinske delavce. 

Na ovinku pri Srednjih Loži
nah je. njun fiat 1300 začelo 

Minuli teden je bila spet smola na dveh črnih *9^0^ 
ce. V sredo, 12. marca, je bila huda nesreča na 
skem mostu pri Boštanju, v četrtek pa je , s 

Čateža, s prikolico (cisterno) dobesedno pomet ^ 
v ovinku pri Kompolju. Voznik cisterne nes# 
nanjo so ga opozorili šele drugi vozniki. 



^raškovCu 
rac*0v' 'n usode" pišemo danes o 

'e bržk0n' 9radu: k' ie sta' blizu Šentjerneja in 
ta^° Do?n Zc,dni' 9rac^ v  dolini Krke, ki se je 
^66, d0 ° P°drl- Porušili so ga namreč šele 

2ac^njih lastni ko1 ^ S° *'ve" v  niem potomci 

^ raškovec ip ?i 
seriji, ki Se • f 9rad, ki ga opisujemo v tej 
^krati triinti0^23^8'9 s  Prvo številko Priloge in je 

l lntrideseto nadaljevanje serije. 

Ustavili smo se pri Žužemberku, Soteski, 
Hmeljniku, Starem gradu — vse te obnavljajo, 
pri številnih gradovih, ki še stoje. Ogledali smo 
si Gracarjev turn, zadnji slovenski grad, ki ima 
še svojega graščaka, pisali pa smo tudi o števil
nih gradovih, o katerih lahko pišemo samo še 
po pripovedovanju in iz starih dokumentov, ker 
so se že sesuli v prah. Tako je tudi z Draškov-
cem, le da smo se o tem gradu pogovarjali tudi s 
potomcem zadnjih lastnikov. 

UTAJIM 

ISE3 HBj| 
IMffl'/iil 

EijVnVEl 

r a b  rjuinitfii 

m uimii so 
ĵezili izsEUEunnjc 

Napredek, ki prodira tudi v najbolj oddaljene belokranjske 
vasi, čutijo tudi Viničani in prebivalci te krajevne skupnosti. 
Odkar imajo tovarno, po dolgih desetletjih spet lahko prešte
vajo več prebivalcev. Vse do zdaj je namreč število prebival

stva upadalo . . . 
Tudi to so nam - in še marsikaj drugega - povedali prebi

valci teh belokranjskih krajev na „uredništvu v gosteh". Naši 
novinarji so se ustavili na Vinici, v prijazni Školnikovi gostil
ni, ter poslušali pripovedi o splošnem napredku kraja in o 
težavah, s katerimi se pogumno spoprijemajo. Beseda je tekla 
o kulturi, o cestah - te so povsod, kjer smo doslej bili, 
predmet kritike! — o željah, med katerimi je zlasti otroški 

vrtec, pa o mladini. 
Zapis z Vinice objavljamo na tretji strani pod naslovom 

HAMBURŠKI ZVON NE KLIČE VEG. 



poeni JUGosumJA 
Znani londonski dnevnik „Financial Times" 

vsako teto objavlja tradicionalni pregled gibanja 
življenjskih stroškov v 30 velikih mestih po 
vsem svetu in primerja življenje v njih. 

Za lansko leto je v uvodu ugotovil, da ves 
svet zvija inflacija, ki se je od povprečne stopnje 
8,5 v letu 1973 povzpela na 17 odstotkov. Naj
bolj duši inflacija Argentince — 50 odstotkov so 
tam v povprečju cene večje od tistih izpred ene
ga leta. Slede: Kairo, Mexico City in New Delhi. 
V Evropi nosi inflacijsko zastavo Rim s 
24,3-odstotno podražitvijo. Sledi Beograd, za 
tem pa Turčija, Japonska, Grčija, Finska in dru
ge države — med tistimi 30, ki jih je zajela lon
donska anketa po vsem svetu. Samo v treh drža
vah so imeli inflacijo pod 10 odstotki: v Nemči
ji, Švici in na Novi Zelandiji. 

Prav gotovo je zanimiv podatek o tem, koliko 
stane „Košara", ki vsebuje: kilogram dobrega 
mesa, 2 kg perutnine, 12 jajc, 1 kg riža, 1 kg 
masla, liter olja, 1 kg sladkorja, 1 kg kruha, 500 
gr kave, liter vina, 1/2 litra piva, liter mleka, 1 
zobno pasto, milo, škatlo pralnega praška, 100 
aspirinov in 1/2 kg soli. Najcenejša je beograj
ska „košara" — stane namreč 18 dolarjev, naj
dražje je v Skandinaviji. Beograd je po teh raču
nih tudi najcenejši za turiste in poslovne ljudi, 
ki prebivajo v hotelih z veliko zvezdicami. V 

Beogradu je treba za prenočišče odšteti 12 do
larjev, v Parizu, ki je najdražji, pa celo 26! 

Beograd je najcenejši tudi, kadar gredo štirje 
ljudje večerjat menu s tremi jedmi, aperitivom 
in kavo, se odpeljejo s taksijem 8 km daleč v 
gledališče: vse skupaj velja 41 dolarjev. Pariz vas 
bo veljal 188 dolarjev! Obleka za poslovnega 
človeka je najcenejša v New Delhiju, vendar ne 
kaže kupovati tam, saj je v Beogradu, ki je na 
drugem mestu, le pet dolarjev dražja — 99 do
larjev! 

Pedantni Angleži so izračunali še, koliko ve
lja najem avtomobila, koliko stanejo kvalitetne 
domače cigarete in koliko 98-oktanski bencin. 
Lepo bi bilo kupovati bencin v Bejrutu — po 12 
centov, pri nas je namreč trikrat dražji. 

V časopisu so naredili še „potrošniški 
indeks", v katerem so zajeli košaro hrane, 5 pre
nočitev v hotelu, 3 vožnje z rent-a-car, 90 litrov 
bencina, 2 steklenici škotskega viskija in 100 
cigaret. Beograd je prepričljivo najcenejši. 

Verjamemo angleškim statistikom — a kljub 
temu bodo ljudje pri nas še naprej govorili, da je 
življenje drago, čeprav Velika večina Jugoslo
vanov ne živi niti približno tako razkošno, kot 
so računali pri Financial Timesu. Tolaži nas la
hko le to, da je drugod še dražje ... 

TUDI . 
ZA NOSKE 
nSOEE PETE 

Še lani so ženske po trgovinah iskale samo 
čevlje z debelin)! podplati, letos malo katera 
vpraša po njih. So že iz mode, pač pa debel 
podplat in visoka peta prihajata v modp za mo
ško obutev. 

Za pomlad 1975 bodo modni čevljarji izdelo
vali dve vrsti obutve: čevlje elegantnih in 
luksuznih modelov s tankim podplatom, iz fine
ga usnja, okrašene s paščki, naborki aH kovin
skimi okraski. Moški elegantni čevlji so iz po
sebno m }hkega usnja, imajo nizko peto, so brez 
okrasko/ 

V nasp otju s tem pa je modni krik za vsak
danjo rabo moški čevelj z okrog 4 cm debelim 
podplatom in osemcentimetrsko peto. Tudi 

ženski čevlji z odebeljenimi podplati bodo še 
aktualni, vendar samo za poletje in predvsem v 
kombinaciji usnje-konoplja. Novost v letošnji 
obutveni sezoni pa je usnje s cvetličnim vzor
cem. 

Barve bodo usklađene z modnimi pastelnimi 
barvami oblačil. Prevladovala bo peščena barva, 
Picasso-modra, barva marelice, kakava, temno 
rjava in črna. 

Torej taka je moda. Kaj pa boste obuli, je 
vaša stvar. Mislim, da bodo ženske še vedno raje 
gledale moške v moških kot pa v „ženskih" čev
ljih. Pretiravanje nikjer ni dobro, pa tudi pri 
moških petah se najbrž ne bo obneslo. 

R. BAČER 

Nespremenljiv naravni zakon počasi redči 
vrste stare generacije glasbenikov. V lanskem le
tu je umrlo več slavnih imen, od Ellingtona do 
Crudupa, pred kratkim pa je umrl še Louis 
Jordan, ki so mu rekli tudi oče ritem in bluesa. 

V svojem zadnjem intervjuju je 65-letni glas
benik dal izjavo, v kateri lahko zasledimo rahlo 
otožnost za dobrimi starimi časi, ko je moral 
glasbenik dajati vse iz sebe. Takole je dejal 
Jordan: „Ročk and rolla ne maram. Preveč hr
upen je. Tudi tistih skupinic ne, ki se nauče 
zaigrati deset skladb in se že imajo za glasbeni
ke. Trdno sem prepričan, da mora glasbenik, če 
hoče to res biti, trdo delati. Začeti mora s so
lidno osnovo in le na njej bo lahko gradil . . ." 

Svojo pot je Louis Jordan začel z res solidno 
osnovo. Njegov oče je igral v potujoči glasbeni 
skupini in lepega dne je prinesel sinu, ko so 
živeli še v Brinkleyu v ameriški zvezni državi 
Arkansas, klarinet. Fant je cele popoldneve igral 
nanj in odkrival njegove skrivnosti. Kasneje mu 
je oče prinašal tudi saksofone vseh vrst, tako da 
za Jordana sama tehnika igranja ni bila več 
vprašanje. 

Kmalu se je vključil v orkester Charlieja 

i 

Gainesa, ki je tiste dni buril kri po^li^ ,|j,| 
Philadelphiji. Člani orkestra so je"' 
lik talent in so Jordanu odkrito dejal'» 
za nastope v New Vorku. To mesto j& 
čas Meka jazzistov. Kdor je hotel zve e 
ko velja, je moral v New York, kjer ' ^ 
kosal z najboljšimi. Vendar se Jordan 
rak ni mogel odločiti. Pridružil se jc 
Chicka Webba, ki je znana predvsem 
se je v nji razvila slovita pevka Ella ' ^pi| 

Leta 1938 je Jordan ustanovil svojo 
ki je prepotovala ZDA in obiskala v ^ 
mesta. Pričel je tudi snemati prve svoj 

Za zgodovino glasbe pa je 
vsem njegovo srečanje z Bennyjem vkat< 
Skupaj sta začela igrati na nov nacin, 

sta prepletala ja^z in glasbene 
močno poudarjen ritem. Njun načm 
hitro dobil ime ritem in blues. ^ henS'^'^ 

Jordan je ostal ves čas vitalen, živa 
nik. Nikoli ni preveč tožil o g^o^ 
nasmeškom je večkrat dejal, da je bil 
krat pri zdravniku, in to samo 

Prav ko je koval načrte za turnejo P . 
mu noben zdravnik ni mogel več po'^ ^ 

DMUfiA 
LEKARNA KOBEMP RtnunL 

KORENCE) 

če glistav otrok na tešče po
je svež korenček ali žličko na
strganega surovega korenja, bo 
ozdravel. Odrasli in otroci bi 
morali jesti več rumenega ko
renja, pa bi bili mnogo bolj 
zdravi, krepki in sveži, kot so 
zdaj. 

Ako skuhamo seme, listje in 
koren v vodi in s tem naredimo 
topel obkladek na spodnjem de

lu trebuha, tedaj ženi pomaga, 
da hitreje rodi. Enako dobro 
deluje ta napitek pri urejanju 
mesečnega perila. 

Prav tako lahko zdravimo z 
rumenim korenjem še več dru
gih bolezni. Dobro skuhan ko
renček na primer koristi,^ če z 
njim obložiš otekline. Ce pa 
sok korenčka piješ trikrat na 
dan, zdravi razne bolezni prsi. 

•p že'0^ 
čisti kri, črevesja 

sečne kamne. 

Pa še ni kon* f 
možnosti! Če ve zjgte , 
renje, se varuješ ^ ̂  
mrzlice, vodeni1 ®ko^ 
Posušen in stoičen . pL 
kuhan pa lahko P ;  

ku TBC proti kasl)u' j/ 
nekajkrat na dan, .-"d* 
mesto kave. IVAN ^ 

POIZKU 
SITE 

2ABE 
Marca, ko se začne vsako

letna žabja sezona, smo prosili 
za recept Petra B-jvca, upravni
ka gostišča na novo
meški L'".'»I. Znan je po tem, da 
zna oulično pripravljati jedi za 
sladokusce. Tovariš Bevc ima 
večletne izkušnje, končal pa je 
gostinsko šolo kuharske smeri v 
Ljubljani. 

Peter Bevc pravi: „Za 4 ose
be potrebujemo 40 žabjih kra
kov. Če jih lovimo sami, pazi
mo, da spravljamo na suho le 

žabe s 5 prsti, kajti samo te so 
prave in dobre. S kleščami jim 
odrežemo krake s podaljškom 
hrbtenice, potem kožo sleče-
mo. Krake operemo v mlačni 
vodi, posolimo po okusu, malo 
popopramo ir^ ocvremo na du
najski način (moka, jajce, drob-
tine). Cvremo jih v ponvi v vro
čem olju, ki sega skoro do vrha, 
segreto pa mora biti na 150 sto
pinj. 

K žabam serviramo tatarsko 
omako. Doma pripravljena je 
boljša, dobimo pa jo tudi že pri-
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t>j i 
pravljeno v tubat1 ta![ I 
delek Kolinske)- 1 J 
omako Potret,u'nkA 
njak, 1 del olja, 5° 3 

krhlja, poper, *^1#^ 
obročke, P0' Arob° 
kumarice, malo r0' i 
Ijane čebule in P ^l^ 
kaper, pol koz3 fcijl^ 
in nekaj zhc te* eŠ»nV 
n e .  T o  d o b r o  z  . f 6  t  ^  
suhe, poteni ^aj0 

Nazadnje dodajo 
no ter smetano- "V/j | 



v Ko $rY"iQ 
!tva v 9ostehVPnrarjl ?aš?9a tretjega uredni-

e9a kraja razmii- i-Pr.ot' Vinici, smo ob imenu 
jj0,f0rili o vinu- u •l'.^e bo ^osti takih, ki bodo 

rirnski dobi in ; ^ ie.namreč bil naseljen tudi 
J"?1- A ni Sp i8 p°v'no9radih dobil ime Vini-
Šu ?n.ih krajev ? °.?ič takega: celo iz od-

°'nikovo gostiln Pr'- prebiva,ci v prijazno 
„j Jn težavah ^ ° pripovedovat o svojih uspe-

lr"ske krajevnp razv°iu 'n načrtih Vinice in 
da Zadevah- p??sti' Pa tudi o svojih 
nri 56 godiin ° V

r,v.'cab» za katere mislijo, 
..lp,°vedi je Ve. ' 0 feljah in drugem. Iz vseh 
5 SlCer slovi Do m • 'i^bezen do tega kraja, 
gost Si® POnovno nr°Cne-m !ZSelievanju, hkrati pa 
Uda° n°sti si? 8P^a'' 0 znani belokranjski 
fift' ^ko so V;01., ? človeka, ki bi ne po-
* Vm?i!niske9a listah' VeSel'' da S® J® Uredn'" Nav d° 6n° P°P°'c'ne preselilo 

si9I SfTl° bili šeU^6' po?ovor s prebivalci krajev, 
četrt- °9las,!i v ŠwIiVMčernih urab' Viničani pa 
Barti' Ur,> Novinar™ ' 90St',ni že takoj po 
S'^rjanu BaTJem Rii Ba^. Andreju 
ti |juri'.cha,u in Ivanu 7JU' M,lanu Marklju, Jože-
Pred ni- "aj Pridejo 1°™WV ni bil°treba Prosi" 

,lrYl1 Podobo kraj m,ZI' Sam' S° raz9rn''' 

KseljEurnijE 

'^ni y'nica šteje 30 vasi in ima 
Pfed t '®ta odstotkov 
'i 'eti kn C' pa vseeno več kot 

žalosten ° 12^29 prebivalci zabeleži-
"ikoli ni bilo manj 

P'"av ootm so zdaj zajezili, 
Nu'^ tovarn pripomogla nova 

!! '® žensko d ^ '^^®kcije, ki pa žal za-
'6 5e ® j® "larsik^ čudnega ni 

dobiti "če bi nam 
H t ^o5ke!" 7 P°*^obno tovarno, kjer bi 

4^bodo4r 
Nruo'^^'Pak ^ Prihodnje, 

Koln tudi na prebivalce 
^ bo šolaia n^' nekateri 

r ki se ^7Vr za mlade, šola-
H\r\\ ®^ko Občutno^ ^ 
''*'^^00 delauf!^ zn^anjšali odstotek v 

rnedob^r-.'"®''®^^"'® ie bilo 
vseh u krajevn^i'®'"^'^^ i" ^ Prej, da-

k'^ajanov^ kupnosti na tujem dese-

uspehi in notrti 

Anton Troha, ravnatelj osnovne šole in pred
sednik krajevne skupnosti, nam je pripovedoval 
o uspehih in načrtih skupnosti: „Šele v zadnjem 
času smo začeli smotrneje planirati, zato se bo
do tudi uspehi pokazali šele čez čas. Vsekakor 
lahko štejemo med uspehe, da smo zajezili iz
seljevanje, za kar gre največ zaslug Novoteksovi 
konfekciji, da smo dobili vodovod do Vinice, da 
smo začeli graditi poslovno stavbo, v kateri bo 
pošta z avtomatsko telefonsko centralo, razen 
te pa še trgovina z bifejem, železnina, bančna 
ekspozitura, trafika, urad za turistične informa
cije. Uspeh za nas bo tudi bencinska črpalka, 
dopolnilna elektrifikacija krajev, javna cestna 
razsvetljava. 

Težave pa imamo: ker imamo vodovod do 
Vinice, toda od 2500 ljudi ima komaj 100 ob
čanov vodo v hiši; ker imamo elektriko po vseh 
vaseh, pa je tok enofazni, napetost pa zelo sla
ba; ker imamo na območju krajevne skupnosti 
75 km cest, toda le na šestih kilometrih asfalt. 

Naši načrti so usmerjeni zlasti v industrijo, 
kjer bi radi dobili tovarno za moško delovno 
silo, ki bi naj zaposlila 200 delavcev. S tem bi 
bilo zaposlenih 30 odstotkov prebivalcev. 

Veliko pričakujemo tudi od turističnega raz
voja. Doslej so turisti samo potovali skozi Vini
co — mi pa bi jih .radi zadržali. Za to imamo vse 
naravne pogoje: za kopanje primerno Kolpo, ki 
je privlačna tudi za ribiče, zgodovinske zname
nitosti, kot je grad iz 16. stoletja z glagolskimi 
pisanimi spomeniki, najdbe iz mlajše kamene 
dobe, ostanke rimskega naselja, ne gre pa pre
zreti tudi lepe in še ne uničene narave. Prav 
zaradi tega bi radi dosegli, da bi vso Kolpsko 
dolino proglasili za narodni park." 

kakor pousod*. teste! 

Avgust Mihelič, rudar v Kanižarici, doma iz 
Goleka pri Vinici, kjer ima večjo kmetijo, je 
potožil o vaških poteh: „Pot Golek — lovska 
koča je popolnoma uničena. Prej smo jo vašča-
ni sami redno vzdrževali in popravljali, odkar pa 
so lovci začeli graditi kočo, je povsem zapušče
na. Vaščani smo še vedno pripravljeni vzdrže
vati cesto, vendar bi potrebovali pomoč. Zelo 
prav bi nam prišel stroj drobilec ali kompresor, 
saj bi z njim lahko popravili in izboljšali poti, 
lahko pa bi ga uporabljali tudi vaščani drugih 
vasi. Tako bi z lastnimi močmi lažje dosegli na
predek." 

Jože Kajin, kmet in zidar iz Podklanca: 
„Strašno slabo pot imamo od vasi proti Adleši-
čem. Samo blato. Voda odnaša zemljo s poti. 
Vaščani smo prosili za material — pa nič. Se 
živina komaj pregazi to pot! Kmetijski stroji 
nam neuporabljeni rjavijo, ker si ne upamo z 
njimi po tej poti. Oče, ki dela v Nemčiji, je 
obljubil, da bi delal ves dopust, če bi jo začeli 
popravljki. Ni prav, da se za nas nihče ne zme
ni, ni prav tudi zato, ker je naša vas partizanska 
in so bili naši očetje borci." 

Ceste so v viniški krajevni skupnosti velik 
problem. Namen imajo asfaltirati ceste skozi 
Preloko, Zilje, Podklanec, Sečje selo in Sinji 
vrh, cesto v 4<amp in morebiti do Učakovec, 
popraviti pa ceste do Goleka, cesto Ogulin — 
Perudina — Hrast in odcep skozi Škarpelo. Ob
čani so pripravljeni pomagati z denarjem in de
lom. Še posebej pa jih tare pot v Kot pri 
Damlju, ki je najbolj južna slovenska vas. To je 
namreč edini zaselek, kamor ni mogoče z avto
mobilom. 

Na kmetijah okrog Vinice primanjkuje delov
nih rok. To je potrdil tudi viniški upokojenec 
Jože Kajin: „Zemljo je potrebno obdelovati, 
moških pa ni. Pomagamo si. Čeprav meni ne bi 
bilo treba, saj imam lepo služilo! Od partizan
skih let sem se mi kazi zdravje. Ampak na tiste 
hude čase se rad spomnim. Kako smo tolkli 
Švabe in belčke. Iz Jelenovega žleba imam za 
spomin pištolo in žepno uro, ki sem ju zaplenil 
italijanskemu poročniku." 

radi bi otraski urtec 

Vinici in okolici posredujejo vzgojo in izo
brazbo, kulturo in otroško varsto učitelji in 
vzgojitelji viniške šole. Ravnatelj Anton Troha 
pravi: „Radi bi dogradili šolo, da bi imeli celo
dnevno. Manjka pa nam osem učilnic in deset 
milijonov dinarjev. Zdaj se zgodi, da imamo 
pouk v zbornici. Na srečo vsaj kadrovskih težav 
nimamo. 

Šola je tudi kulturno žarišče, saj pripravljajo 
prireditve pretežno šolarji, sodelujeta pa pro
svetno društvo in mladina. Imamo moški pevski 
zbor in šolski tamburaški zbor, za kulturno do
gajanje skrbita folklorni skupini s Preloke in Vi
nice. Letos bomo odprli krajevno knjižnico, ga
silci s pomočjo vaščanov obnavljajo dvorano za 
kulturne prireditve, bržkone pa bomo letos za
čeli urejati Župančičev muzej. Nameravamo 
odkupiti hišo, na vrhu pa bi radi uredili tudi 
muzej NOB. Učenci, prosvetno in turistično 
društvo so zbrali že dosti gradiva, zbirajo pa 
tudi starine." 

Marija Balkovec, vzgojiteljica v osnovni šoli 
Vinica: „Kot vzgojiteljica dobro poznam težave 
otroškega varstva. Odkar je zaposlenih več kot 
200 žensk, je vrtec nujno potreben — vsaj za 70 
otrok. Zaenkrat imamo le malo šolo, v kateri je 
40 otrok. Najmlajši so pri starših ali drugje v 
varstvu. Predšolska vzgoja tako ni popolno ure
jena. Mislim, da bi Novoteksova tovarna lahko 
pomagala." 

mladino iste prastar 

'Težav s prostorom nimajo le najmlajši. Tudi 
tisti, ki so že končali šolo ali pa so v šoli v 
drugih krajih, se ne vedo kam dati. Mladina 
namreč nima svojega prostora. 

Marjan Mihelič, strojni ključavničar v Beltu, 
predsednik mladinskega aktiva na Vinici: „Mla

dine je pri nas dosti in tudi delavni smo. Poma
gali smo pri urejanju okolice kampa, pri gradnji 
poti do kampa, sodelujemo z borci in lovci. Naj
več nas je v prosvetnem društvu „Oton Zupan
čič", zvečine se zanimamo za folkloro. Usta
novit' nameravamo športno društvo, vendar nas 
pesti, ker nimamo igrišč in prostora. Šolska te
lovadnica je premajhna za športne prireditve. 
Skoraj se nimamo kam dati; 70 nas je, pa gremo 
lahko le v gostilno. Če bi dobili svoj prostor, bi 
se naša dejavnost razmahnila. Pripravljeni smo 
prostovoljno pomagati pri obnovi gasilskega do
ma, če bi nam v njem dali vsaj majhen prostor
ček. Ko kraj napreduje, se razživi tudi delo mla
dih — morebiti se bodo vrnili tudi tisti, ki zdaj 
odhajajo." 

Jurij Balkovec, vodovodni instalater z Vinice: 
„Zadnje čase nas je pritegnila gradnja čolnov, 
žal pa moramo material zbirati sami. V načrtu 
imamo tekmovanja s čolni, vključili pa bomo 
tudi spretnosti, ki so pomembne za splošni ljud
ski odpor: reševanje ranjencev, prevoz ljudi, di
verzantske akcije . . . Želimo se tudi pobratiti z 
mladino iz kakšne hrvaške občine." 

Rezka Balkovec, dijakinja gimnazije, z Vini
ce: „Mladi, ki študirajo v Črnomlju ali drugih 
krajih, sicer dobijo štipendije, vendar je ob ne
prestanih podražitvah avtobusa premajhna. Po
grešam mladinske plese. Upam, da bo naše sode
lovanje z gasilci uspešno in da bomo dobili pro
stor, kjer bomo lahko plesali. Delamo tudi na
črte, kako se bomo vključili v turistična priza
devanja našega kraja." 

se nekaj besed 

Jože Birkelbah, avtomehanik in šofer pri ka-
nižarskem rudniku, se je pripeljal iz Črnomlja, 
da nam je lahko povedal, kaj mu leži na duši: 
„Predsednik našega delavskega sveta je v Dolenj
skem listu pohvalil novi pravilnik o osebnih do
hodkih. Pa ni tako: mnogi smo se morali strinja
ti z novim pravilnikoin, z novimi tarifnimi po
stavkami. To sem povedal tudi na sindikalni 
konferenci. O tarifah smo namreč šoferji in 
avtomehaniki prej razpravljali. Vprašal sem, ali 
je sindikat za to, da nam priredi en izlet ali dva 
na leto, ali je to organizacija, v kateri se borimo 
delavci za svoje pravice. Direktor me je po
tolkel, češ kaj imam proti njemu; ali sem proti 
boljšim osebnim dohodkom. Vendar sem mu 
hotel povedati le to, da se mi ne zdi prav, da se 
dohodki vsem popravijo za enak odstotek, ker 
bodo spet na boljšem tisti z debelejšimi kuverta
mi in prizadeti tisti z najmanjšimi dohodki." 

Jože Maljavec, avtobusni sprevodnik z.Vini
ce: „Šest let sem bil v Nemčiji, in ko sem se 
vrnil, sem zgradil hišo in pripravil vse za gostin
ski lokal. Toda vodovoda niso speljali ob hišah, 
ampak precej stran in bom moral vsaj tri leta 
čakati nanj; toliko časa pa tudi ne bom mogel 
odpreti gostilne. Rad bi povedal še to, da m\ 
občina ni dovolila zidati toliko časa, dokler ni
sem dobil pristanka od kabineta predsednika re
publike. To imam v zahvalo, ker je moj oče 
padel v partjzanih dva tedna pred svobodo . .." 

Anton Šutej, upokojenec iz Ogulina: „Rad bi 
povedal, da je življenje v naši družbi čudovito. 
Sem invalidsko upokojen, saj sem bil v partiza
nih hudo ranjen. V partizane sem šej s 17. le
tom, po vojni sem bil nekaj let v vojaški službi, 
potem pa me je vleklo domov. Imam pet otrok, 
sedem let sem bil rudar v Kanižarici. Vsi otroci 
so pri kruhu, jaz pa sem vesel, da sem doma, 
čeprav sem se pred leti že skoraj odločil za pot 
v Nemčijo .. ." 
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Halo, republiška kulturna skupnost? 
— Centrala. Kam naj vas vežem? 
— Rad bi govoril s tovarišem sekretarjem. 
— Takoj. Čakajte, vežem. 
— Tovariš sekretar? 
— Pri aparatu. 
— Iz občinske samoupravne kulturne skup

nosti kličem. Je res, da je stopnja prispevka od 
bruto osebnega dohodka za potrebe kulture spet 
spremenjena? 

— Kako to mislite: spet? Pred tremi dnevi ste 
dobili gradivo, kajne? 

— Res je. Toda danes je spet prispelo priporo
čeno pismo. Z ncvo prispevno stopnjo. Nerodna 
stvar. 

— Upoštevajte zadnje informacije. 
— Toda delovni ljudje so o tem že razpravljali, 

sprejeli. Včeraj je enako storila občinska skupšči
na, Naj postopek ponovimo? Bilo bi preveč ne
resno. 

— Samoupravno dogovarjanje je zamotana za
deva, veste. 

— Razumem. Toda kaj bomo lahko storili s 
tako pičlimi sredstvi? Zbrani denar nam bo za
dostoval komajda za redno delo muzeja. Kje so 
gledališke predstave, kje knjižničarstvo, kje glas
bena vzgoja, kje . . .? 

— Upoštevajte zadnje informacije! 
— Mi. lahko zagotovite, da so to resnično zad-

' 

nje informacije, da bo tako ostalo, 
jutri dobili novega priporočenega P 

— Samoupravno dogovarjanje je 
deva, veste. nreV«^1 

— Razumem. Razumem. So Pa P 
ke v kulturnih dobrinah, se mi ^ 
nas, na primer, nimamo, lahko rec 
ne dvorane,.galerije, kino dvoran.e' ^jr 

— Bele lise. Bele kulturne ''se'.r^i ($• 
sane na našem zemljevidu, brez s p 
renjska bolj razvita, kar zadeva ku ^ ( 
hko ljudje v Ljubljani izbirajo ^ 
res • • • JhLJI I 

— Se ne bi dalo, tovariš se^etfjgnja?J 
bolj enotnega razvoja kulturnega zlV j 

— Prispevna stopnja je vendar e 

St8? • razlik 
— Vem. Toda startna osnova Je ^ 

nas smo pričeli z razmajanimi sto ^ 
mi se stavbami, s polovico knjige n 
dvorano brez klavirja ... , 4rai 

. | mate ^ 
— Bele lise. Bele kulturne lise- ^0|po,: 

druge dobrine: svež zrak, čisto 
mir. . . it,$ 

Ha v* i 
— Predlagam, tovariš sekretar, 

združimo z našimi. Boste videli, .j^vC 
ša lepa Slovenija še lepša. Veste, 
Ijane žive Slovenci. 

„To je Karla," je povedal o dekletu s fotografije fotoreporter. Nič drugega niso izvlekli iz njega. Zato 
lahko samo ugibamo, ali je romantična ali skrivnostna, kot bi lahko razbrali z njenega obraza in las, za 
katerimi se skriva ... 

ŽENSKA LEPOTA 

lojze 
sever PROPAD 
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Nad vso avstro-ogrsko deželo 
se je zgrnila prva svetovna vojpa 
in z njo-začetek konca, ki ga je 
najbojj občutilo naše malo me
sto. Štiri leta so krvaveli naši 
ljudje, še sam cesar Franc Jožef 
je medtem od žalosti in starosti 
umrl, vendar se tudi četrtina 
mladih mož, zvestih očetov in 
sinov ni vrriila iz Karpatov in s 
soške fronte^S**! * < i 

V zvoniku farne cerkve je 
kot simbol ovenele slaye ža
lostno zvonil osamljeni počerlv 
zvon, ki se je daleč naokoli edi
ni izognil vojni vihri in preto-
pitvi v topovske cevi/N^mesto 
prejšnjih manjkajočih bronastih 
zvonov sp obesili železne, ki pa 
niso tako ubrani. Tudi naše ma
lo mesto si je Me počasi celilo 
rane. 

Tako kot po vsaki vojni so 
možje in fantje hiteli nadokna 
dit zamujeno. Nepisano pravilo 
je zahtevalo, da mora vsaka žen^ 
ska roditi v letCi/^aj enma otro- .-> 
ka. Rodile NeK&t^rij 
njih so o božiču že^Jrufljč pov6\l 
le. Številni sinovi irTlicei'U "so 

J A \ i f 
rasii in niti slutili niso, da jih 
čaka novo klanje; ki ga imenu
jemo druga svetovna vojna. 

Postojmo še v času med voj
nama in se ozrimb na naše malo 
mesto! Ljudje so se zbirali v 
dveh taborih.: Pri'prljh in soko-

: lin. Kmžsp prvi postavili kul
turno dvorano v dolini, ni 

^nent, postavili so jo tudi dru
gi, vendar na hribu. Oboji so 
imeli dramske skupine, vsak 
svojo telovadno društvo in še 
kaj. Venomer so se prepirali, 
vendar pridno delali in tekmo
vali, kdo bo boljši, kdo bo več 
nuftjj meščanom. Pri enih in 

m drugih so bile prireditve polno-
številno obiskane, zato me je 
kar sram, kofM* spomnim le
tošnje' revije ifculturpih društev 
naše občine pred pičlimi dvajse
timi gledale^ 

Včasih je bilo naše malo me-

mo, kot1 bi fiveli v razvalinah. 

DOLENJEC V LJUBLJANI 

evgen 
jurič 

Prišel je moj Dolenjec v Ljubljano in mi 
jih natrosil: 

„Idejo imam," je dejal. 
„In? " 
„Šel bom v Anglijo. Slišal sem, da tam 

dobiš osemsto funtov, če pustiš, da te štu
dentje operirajo, da se tako uče." 

„Pa se ne bojiš? " 
,,Kaj bi se bal, saj imam izkušnje z našim 

zdravstvom! Osemsto funtov pa je lep de
nar . . ." 

„Kaj boš s tolikim denarjem? " 
„Kupil bom zidanico z vinogradom." 
„Pa potem? " 
„Potem bom najel ljudi, da bodo vinograd 

obdelali." 
„In? " 

„Ko bo trgatev in ko bo vino, bom pova
bil prijatelje. Lepo se bomo poveselili." 

„Ideja ni slaba, le . . ." 
„Kaj - le? " 
,,Si že bil kdaj v kakšni zidanici? " 
„Seveda, velikokrat. Vsak teden gremo h 

kakšnemu prijatelju, ki jo ima." 
„Pa se poveselite? " 

„Jasno, zato pa gremo." . . §e 

„Zakaj pa potem potreb^® tonj^l 
nimaš občutka, da se boš dal z w.j\ 
ti? Kar pomisli: v zidanice ho j d ,• 
hodil potem, a zdaj piješ ti cv' _ zdaj, 
potem pa bodo drugi pili tv.0'^3je •'' $ 
bijaš tuje, potem bodo drug' * rjse'1 

Premišljeval je, potem Pa e 

do: šel ^ 
„Saj imaš prav ... Ne bom • 
„No, vidiš ..." 
„Bom šel raje kar v novom J 
-Pokaj?" j ̂  W 
„Na operacijo vendar. Z je 

koncu, doktor je rekel, da br 
gre-" „ 

„Ti je pijačo prepovedal-
„Seveda." st0 ^ 
„No, potem pa tudi ose j? 

potrebuješ!" . „iU0.^ 
„Eh," je dejal, „ste pa zvit^ r ^ 

ni. Tako si me prepričal, da ^ 

kombinacije po vodi." 
In ob besedi voda se je 9r 

prijel za razbolele ledvice. 

NIESCAN NA DOLENJS  ̂



Andrej novak: s flomastrom 
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Ov0rj ji 
' a "T,° zatrli inflacijo? " 

NJENO ŽIVLJENJE 
Anica je bila slabotno, a zelo bistro dekle. Od

rasla je na majhni kmetiji in kljub dobrim oce
nam v šoli ni mogla-nadaljevati šolanja. Ni bilo 
denarja. Na kmetiji se je trudila sama mati, oče 
pa je bil izginil nekje v Nemčiji, od koder se je le 
poredkoma oglasil. Ni kazalo drugega, kot da se 
je poročila, ko je dorasla. Njen mož Tone je bil 
sin trdnih kmečkih staršev. Skupaj sta obdelovala 
zemljo in iz nje črpala voljo in moč za delo. 

Družina se je hitro množila, vse več malih na-
gajivčkov se je podilo okoli hiše, medtem ko sta 
oče in mati delala od zore do mraka. 
- Pod težo materinstva in skrbi je Anica, mati 
osmih otrok, omagala in zbolela. Prvi znaki resne
ga obolenja so jo prisilili, da se je zatekla v bolni
šnico. Svetovali so ji operacijo, ki je bila ne
izbežna. Anica se ni mogla odločiti. Bala se je, da 
operacije ne bo preživela in da bodo njeni otroci 
ostali sami. 

Ob glavni viziti, je k,njeni postelji pristopil 
predstojnik oddelka ter jo- vprašal: ,,Kako je, 
mamca? Ali ste se odločili za operacijo? " 

„Če že ni drugače, naj bo! Samo da se vrnem 
domov, kjer me čakajo otroci," je slabotno za-
mrmrala. 

Predstojnfk je stopil še bliže k njeni postelji, jo 
potrepljal po ramenih in dejal". „Takoj jutri pride
te na vrsto. Potrudili se bomo po svojih najboljših 
močeh." 

Ko je Anica ležala in čakala ha operacijo, so ji 
misli begale iz bolniške sobe domov. V duhu je 
objemala svoje otroke: najstarejšo, Micko, 
Tončka, Jožeta in najmlajšega, Mihca, katerega je 
najbolj pogrešala. V mislih je pregledala kmetijo; 
pšenica požeta, kravica čaka telička, zidar bo po
pravil" obzidek na severni strani hiše, da ne bo 
deževnica zamakala stene . . . ' 

Usodno jutro se je kmalu približalo. Odpeljali 
so jo v operacijsko dvorano in ji ^ali narkozo. 

Nad njeno slabotno telo so se sklonili ljudje v 
zelenem. Pod žarom velike svetilke je kirurg, v 
čigar rokah je bila njena usoda, s tankim rezom 
vedno globlje odpiral njeno telo. Izgubljeno kri je 
nadomestovala čista tekočina „fiziološke", ki je 
po kapljicah polzela v njene žile. Instrumentarka 
je hitro izmenjavala kirurške instrumente. Pulz 
srca je enakomerno utripal in dokazoval, da je vse 
v redu ... 

Operacija je bila končana. Anica je bila rešena. 
Usodna bolezen, ki jemlje in trga ljudi iz družin
skih krogov, premagana. Uspeha so bili veseli vsi, 
ki so bdeli nad njo. Kmalu si je Anica toliko 
opomogla, da se je lahko odpeljala domov. 

Preko Gorjancev se je odpeljala v rodno vas. 
Na domačem dvorišču je pes Muri od veselja na
penjal verigo in lajal v pozdrav. Slišalo se je brne
nje stroja, ki je mlatil pšenico. Kokoši so brskale 
po gnojišču, v hlevu je mukala krava Sivka in 
oblizovala telička. Življenje je svetlo utripalo. 
Sonce se je že nagibalo za Mirno goro in pošiljalo 
zadnje žarke na domačijo. 

K mami je prvi pritekel mali Mihec ter se tesno 
privil k nji z vsem hrepenenjem in toplino, "za 
katero je bil prikrajšan skoraj mesec dni. Kmalu 
so jo obkrožili vsi njeni otroci. Anici so oči gore
le od sreče. Kako veličastna je bila videti v krogu 
svojih-sinov in hčera! Utrujenost in nebogljenost 
sta se utopili v soju materinske sreče. 

Mlatilnica je utihnila. Prve zvezde so se prika
zale na nebu. Na prag hiše je stopil mož Tone in z 
globoko hvaležnostjo stisnil roko spremljevalki: 
„Hvala, da ste jo pripeljali!" 

Spremljevalki je bilo toplo pri srcu, ko se je 
srečna in zadovoljna vračala v Novo mesto prek 
Gorjancev. Čudovita mesečna noč je pokrila 
zemljo, na kateri so tisti hip prebivali srečni 
ljudje. ' VIDA 
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Mohorjevi družbi — pisal Josip 
Jurčič. Delo je bržkone napisal 
še kot šestošolec v počitnicah 
1863. 

In kako bi lahko pisal da
nes? 

Zlasti velik, mlad gastarbeiter 
je pil kot žolna. Kamor je on 
prišel s svojimi kameradi, so se 
razmaknile prestrašene goste 
vrste za šankom. 

Mnogi, ki so se mu postavili 
po robu z besedami, da je prav-
\2aprav domačin in ne Nemec, 
so osupli ostrmeli: „Pri nas je 
vse čisto drugače kot pri vas!" 
'n „mi" so bili zdaj Nemci, „vi" 
pa domačini. . . 

Tak je bil Jurij Kozjak, Mar
kov sin, slovenski zdomec. Re
vež ni vedel, da govori zoper 
svojo domovino, zoper svoje 
brate. Kdo bi mu bil mogel to 
povedati? 

In je razgrajal po vaški gostil-
m" se pravi gori v 
Nemčiji, je vse drugače kot pri 
vas. Vi se, reveži, vozite v 
fičkih, pri nas imamo pa vsi, ki 
kaj damo nase, vsaj ople, če že 
ne mercedese! Pri vas imate re
veži majhne plače in v dinarjih, 
k' kar naprej izgublja vrednost 

— pri nas pa dobimo veliko in v 
markah, ki so trdna valuta!" 

Tako je govoril še o drugih 
stvareh, ki da so gori pri njih 
boljše kot pri nas. Vaški fantje 
so ga poslušali z odprtimi očmi 
kot boga — in vsi so si želeli, da 
bi lahko tudi šli po marke, da bi 
se vozili z opli z lisičjimi repi, 
da bi od časa do časa v pod
gorsko govorico vpletali tuje be
sede kot „bei uns", „verstehst 
du? " in podobno... 

Tako se je hvalil in se trkal 
po prsih bahač, Jurij Kozjak, 
Markov sin, slovenski zdomec. 
Zaslepljen je bil, da ni vedel, ka
ko noro se vede. 

Pa je prišel v gostilno stari 
Marko, ki je bil pripravljen na 
vse, najbolj pa na smrt. Stopil je 
k sinu, za glavo večjemu od nje
ga, in mu tiho povedal: ,,Kdo si 
ti, ki se ustiš? Kaj nisi moj sin, 
sin te zemlje, ki si jo zapustil, 
da zdaj neobdelana sameva? Za 
Nemca se imaš, ker služiš njiho
ve marke in ne veš, da te bodo 
pustili na cesti, ko boš obnemo
gel. Takrat boš še rad spet naš!" 

In se je obrnil ter z upognje
nim hrbtom oddrsal iz zakajene 
gostilne. 

Poletna noč se je leno spreminjala v hladno 
jutro. Na r.ebu je vzhajajoče sonce zasvetilo v 
čudovitih barvah., 

Janezova skrbna mati je bila ob tem času že na 
nogah. Vso noč ni zatisnila očesa. Na njenem 
izniučenem obrazu je ležala temna senca, zardele 
oči so kazale, da je jokala. Hodila je po sobi, 
odpirala kovčke in tudi po desetkrat obrnila 
obleke, medtem ko je Janez poležaval v postelji. 

Janez je odhajal v tujino. Komaj trideseto leto 
je izpolnil, a je že menil, da mu domača zemlja 
ne^ more dati dovolj kruha. Čeprav ga ie\ mati 
večkrat rotila, naj ostane doma, ni vzdržal. „Mo
ram iti, mati . . ji je večkrat dejal. 

Mati se je bala slovesa. Spominjala se je podob
nega prebujajočega se poletnega jutra, ko je v 
tujino odhajal njen mož. Prav tako je govorit ka
kor Janez, da se bo čez leto ali dve vrnil. Toda 
požrešna tujina ni vrnila moža. Mož je žrtvoval 
svoje življenje za delovnega tovariša. Na kmetiji 
sta ostala mati in Janez sama.. S težavo in trudom 
sta se prebijala, a bila sta vsaj na domači zemlji. 
Zato je mati toliko težje dovolila Janezu, da 
odide tja, kjer je končal oče, v tujino. 

„Če se tudi Janez ne vrne, bom ostala sama, 
čisto sama," je premišljevala. Iz žalostnih misli jo 
je zdramil Janezov glas. Stopil je k materi, jo 
nežno objel, kakor da drži v rokah največji za
klad, in ji dejal: ,,Mati, čas je. Pojdem!" 

Iz materinih prsi se je izvil bolesten krik. „Ne, 
ne zapusti me! Ostani pri menil" Po licih so ji 
drsele solze in kapale na obrabljeno jopico. 

Janez jo je nekaj časa molče opazoval, potem 
je presekal molk z besedami: „Moram iti!" Govo
ril je odločno, čeprav ga je v prsih tiščalo. 

,,Le kako bo mati prenesla težave kmečkega 
življenja? Kmetija potrebuje zdravega, močnega 
gospodarja, mati pa je izmučena, njena postava 
vse bolj sključena . . ." je premišljeval. Govoril pa 
je drugače ... 

„Mati, saj veste, kako je. Vse je že odločeno. 
Tako mora biti." 

Mati se ga je krčevi-to oklenila. Da bi jo potola
žil je Janez večkrat ponovil, da se kmalu vrne. A 
sam ni vedet, kdaj bo ta kmalu. 

Razšla sta se . .. 
Minila so leta. Janez se je tujine tako privadil, 

da je že skoraj pozabil na domači kraj. Po petih 
letih stalnega obljubljanja, da ob prvi priliki 
obišče mater, ga je prehitelo „črno sporočilo". 
Dobil je brzojavko, v kateri sta bili zapisani bese
di: Mati umira. 

Janez je takoj odhitel domov. Med vožnjo si je 
trpko očital, zakaj v vseh petih letih ni niti 
enkrat obiskal matere. 

Vozil je kot podivjan in že naslednje jutro je 
zagledal domača okna, tiho in žalostno zroča 
vanj. Vstopil je. V izbi so biti zbrani številni so
rodniki in sosedje. Molče so ga pozdravili. Janez 
je s težkim srcem stopil k postelji, na kateri je 
ležala mati. 

,,0h, Janez! Dolgo sem te čakala. In dočaka
la . .." je vzdihnila s slabotnim glasom. Potem sta 
si molče zrla v oči. . 

Ponoči je mati umrla. 

Nekaj dni po pogrebu se je Janez vrtnil v tuji
no. Spet je pričel pozabljati na domovino, spo
min na mater je bledel. Ni se mu zdelo vredno, da 
bi se še kdaj vrnil k propadajoči kmetiji, za kate
ro so se potegovali sorodniki, oče in sin pa sta jo 
tako zlahka pozabila. 

Materin grob se izgublja v plevelu. Le redko 
zagori na njem sveča. A še takrat plamena ne 
prižge domača, ampak tuja, mrzla roka. Plamen 
gori žalostno, kakršno je bilo tudi življenje tiste, 
ki ji sveti ... 

MIRAUREK 
Dolenja vžs 
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Dolenc se piše, nadvse rad prihaja na Dolenj
sko, a sicer z njo nima nobene zveze: rodil se je v 
Mozirju, že vrsto let pa živi v Vuzenici ob Dravi. 

„Zdravnik mi je svetoval gibanje in delo, saj 
imam zelo nizek krvni pritisk. Ker pa sem tudi 
srčni bolnik, moram včasih odnehati in počivati. 
Kiparstvo namreč tudi fizično utrudi," pove za 
uvod Janko Dolenc. 

Rodil se je 12. februarja 1921. Nazadnje je bil 
direktor Komunalnega podjetja v Radljah, zdaj 
pa je sedem let upokojenec. Žena dela na osnovni 
šoli, 23-letna hči pa si je že spletla lastno gnezdo. 
Dolenc je zdaj dedek: 15-mesečna punčka Klara 
je ravno dovolj stara, da se mu mota pod nogami 
in da ga ovira pri delu. 

„S kiparstvom sem se začel temeljiteje ukvarja
ti po upokojitvi. Prej sem se sicer bavil s slika
njem, zlasti z oljem in grafiko, vendar sem bil 
vprežen v številne javne službe in mi je venomer 
zmanjkovalo časa. Po upokojitvi pa sem postal 
prost, lahko sem razporedil čas po svojih željah 
in hotenjih in tako sem začel kipariti. Zelja po 
tem ustvarjanju je tlela v meni ves čas . . 

Ljubezen do kiparstva in talent je podedoval 
Janko Dolenc po očetu, rezbarju in podobarju iz 
Rečice ob Savinji. „Mislim, da je njegovo naj
boljše delo v cerkvi v Šmihelu nad Mozirjem, kjer 
je zrezbaril cerkvene klopi. Komaj šest njegovih 
nabožnih kipov sem rešil; kajpak pa so mnogi 
tudi po različnih štajerskih cerkvah. Oče si je 
močno želel, da bi naredil šolo, vendar mu ni 
uspelo . . . Revščina je bila pri naši družini taka, 
da smo morali otroci pogosto na kosilo k sose
dom, da smo bili siti!" 

Očetov talent je podedoval zdaj 54-letni Janko 
Dolenc. A kot očetu tudi njemu usoda ni bila 
naklonjena: pred drugo vojno je že naredil spre
jemni izpit na šoli za umetno obrt. Kazalo je, da 
bo vsaj otrok izpolnil očetove sanje, a se tudi to 
ni uresničilo. Ljubljana je bila predraga celo za 
skromnosti vajenega fanta iz rezbarjeve družine. 
Tako je druga generacija Dolenčev izgubila mož
nosti, da bi se v šoli naučila tistega, kar je nosila v 
srcu. 

Kljub temu pa Dolenčevi kipi niso okorni. Dr. 
Mirko Juteršek pravi: „Dolenčeve plastike so v 
mnogočem produkt tradicije z ekspresionistični-
mi prvinami, ki bi jim hitro našli sorodnosti. Ta
ko v motiviki kot v oblikovnem oziru, saj je Do
lenčev predmet kiparske obdelave za to področje 
najbolj splošen — človeški lik." 

Pomanjkanje izobrazbe je nedvomno nadome
stil s talentom in deloma tudi z vajo. Doslej je 
namreč naredil več kot 200 kipov, od tega jih 
ima 80 v svoji manjši galeriji. „Samo prve stvari 

so šle neznano kam, vse druge kipe ali re 
fotografiral in tudi vem, kdo jih ima- ^ 
jih prodal, nekaj razdal. Zanimivo je, y, 
skoraj več prodal na tuje kot doma' ^ 
prodaji ne iščem zaslužka. Za več ko ^ 
tisočake nisem prodal še nobenega svoj ^ 
Priznati pa moram, da ljudje raje kuPU)e' k0 |dp 
ker jih lahko obesijo na steno, med e ^ 
potrebuje prostor. Sam pa, nasprotno 
ljudi, mnogo raje delam skulpture • • • 

i/' n3 dob1' 
Dolenc ustvarja pretežno v hrastu, Ki 

domači okolici, dela pa tudi v orehu, v<j..nevrs!; 
že celo po tiku in mahagoniju. Po e'cs0. nekakc 

mora v Celje: „Pri obdelavi je ti kov ,, 
bolj masten, a ga je mogoče lepo obli 0 . ^ 

Dela vsak dan. Od materialov ima n ^ 
stov les: „Zdi se mi, da v njem nare ^ 
bogato skulpturo, če le ni hrast pre* 
tega je hrast najbolj obstojen. Edir»a s ^ ̂ ̂  
poka, a doslej še nikoli ni počil tako, 
skulpturo!" 

V Dolenčevem oblikovanju Pj"eV'?.^gjiiltf 
matere z otrokom. „Mislim, da ni boj 
šega simbola ljubezni od tega," p?Ja

vanjytf? 
lene, ki se vedno znova vrača k obli ^.f0 

izraza. V tej motiviki ponazarja 'astri 
boso mladost, težavno odraščanje, v ' ^ 
življa ljubezen do svojih najbližjih' ajiiii 
trdo preteklost, pa tudi današnja zveri ^ 
ži. „Nedolžni ljudje so druga^ podo ,^1 
stev, ki jih na svetu nekateri še c'aPe

otr0ci?"l 
kdo prestane več gorja kot matere m 
sprašuje Janko Dolenc. urat'v 

V Trebnjem je bil na taboru trl . je s sv: 
1969, 1970 in 1971. „Dolenjska ^ ; 
lepoto pri srcu, zato grem rad tja- . v 

njem sem se odprl iz nekdanje-zapr e^'|jj|l)j| 
njem sem se spoznal s kolegi. , nalik°i 
stikov z drugimi, brez širšega pogle 
dogajanje pri nas." .1 

Ho D°' ' 
Tako ocenjuje trebanjsko pobu .egaW 

hkrati pravi, da bo še prišel na tab° 'ik|jjvO^ 
povabili. Taboru pa očita tudi P°m,a

a naziv^ 
njegovem ni prav, da je dopustil, 
rastni ki izrabljajo druge skupine, ^oP I 
mentorstvom akademskih slikarjev, •' * gj 
vplivano delo samoniklo? " P/3/"; .MJ jn^ 
ki so ga trebanjski samorastniki do 
ne zaradi tega, ker je to zdaj rT]° 1' |enc. 
ščajo: „To ni pošteno!" protestira -$5 

Omenil sem že, da je naredil vu ^ 
rastnik kakih 200 skulptur. Njego ^ 
lahko ogledai tudi obiskovalci, saj v 

okrog 20 samostojnih razstav pri 
mimo tega pa je sodeloval tudi na 
skupinskih razstavah. 

umŠniKEU 

Parizu dobil še zlato medaljo za vajo 
krogih pa je bil četrti. ka|0Fj 

Novo mesto je svojega junaka P^' ^jijsr 
da starejši Novomeščani, ki so se u ^eSto ie \ si 
ma, tega ne bodo nikoli pozabil'- faZf#, si 
okrašeno, kot ni bilo za naiveC,e

maqoVali:<. 
železniški postaji je olimpijskega u-ilografTl0^ ^ 
čakalo staro in mlado, komaj 50 rarn^1 z 
kega Štuklja pa so Sokoli dvigni'1 ^gaf si 
vso pot nesli. Takratni župan dr'v. poZ^3', r 

Glavnem trgu pred zbrano rnnoz' J si 
besedami: „Ave triumphator-
zmagovalec!), kot so nekdaj st^r 

v0dje' 
zdravljali velike in zmagovite vojs 
vkorakali v Rim. j| 

Naslednje leto je Štukelj na ?ve^ogih- ̂  g 
stvu v Lyonu zmagal na drogu in ^pik1" 
na drogu je dobil enotno oceno ' > ~ i 
po končani vaji vstali in ploskali- j^rll 

Potem je Štukelj dobil mesto sp 
boru in tam ostal do današnjih dn'-
1928 v Amsterdamu je bil tretji 0gih-
osvojil pa je še zlato medaljo l?a 

0gel 
zaradi razprtij doma Štukelj nl |<jer J/ v 
olimpijskih iger 1932 v Los Ange e 'etfl 
jo bogato bero medalj gotovo še P m 
nja olimpiada je bila 1936 v Berlin • ̂  
takrat star že 38 let, pa je kiju l 
srebrno medaljo za vajo na krogin-

V 14 letih, kolikor je tekmova ^ 
areni, je Štukelj devetkrat stal na 
nici- ., HjP|o^3, i 

„Največ pa mi pomeni vel i ka ^0.|etnic° ^4 
je moje Novo mesto dalo za ' je  ̂

proglasilo za častnega meščana. spi"11' i 
tudi priznanje telovadbi in spor 
veliki telovadec.v . 

Danes Leon Štukelj piše sv0Jf-. 
let zbira gradivo. „Prej, ko sern t>' ^ $ < 
mar ni prišlo, da bi si kaj zapis0 paP^j1 

datke. Odtelovadil sem .in se vese ^ 
pa pisarim na vse konce svet , ne . 
kakšen podatek." Spomine in13 n j 
1924. „Moram pohiteticda me 
skleroza," se nasmeje. „Še danes JI 
pisal," obljubi. te\o^J 

Seveda to niso le spomini na 
pjjsK® M 

pe, na svetovna prvenstva in oli t 

bral je nekaj odlomkov, v kate 
vple*3 P* 

beznijo govori o Novem meStu'-sUje 5 

anekdote iz tedanjega časa, opl ̂ rja^/^ 
telje in sošolce Mirana Jarca, B°z! tljd' 
neta Podbevška in druge. 
življenje, se spominja Hladnika, sv0je<r , 
pitlju, lepih umetniških nastop 
Betetta, znanega opernega pevca- p0\ov' m 

„Nekakšna sladka žalost se m m rn^do
mišljam, kako lepo je bilo v N°ve

se b° .0/ 
bom priti spet za nekaj dni, d3 j|j("9a / 
stari prijatelji in se malo pogo^^jiA0' 
premagajo spomini, preden se P° 

Čeprav že 48 let ne živi več v Novem mestu, 
gotovo pri nas skoraj ni človeka, ki ne bi poznal 
imena in uspehov doslej še vedno najuspešnejšega 
jugoslovanskega olimpijca. Seveda je beseda o 
Leonu Štuklju. 

„Najlepša leta svojega življenja sem preživel v 
Novem mestu. Večkrat se zalotim, ko mi spomin 
hiti v mladost, in pred očmi mi vstaja jasna podo
ba rojstnega mesta, mirnega življenja v njem in 
mojih dragih mladostnih prijateljev, katerih vrste 
se, žal, tako neusmiljeno redčijo," je v svojem 
mariborskem stanovanju povedal Leon Štukelj, 
ko je vesel prisrčno pozdravil svoja mlajša so
meščana. „Oprostite, da vas sprejmem kar takle," 
se je opravičeval, ker je bil v trenirki, „malo sem 
se razmigoval." V prostornem stanovanju je Leon 
Štukelj našel prostor za kroge. „Vsak dan se malo 
obesim nanje, to je dobro za hrbtenico in miši
čevje," pove nekdanji svetovni telovadni as, ki bo 
letos slavil 77-letnico življenja. 

Pri teh letih pa je Leon Štukelj naravnost mla
dosten: zdrav, urnih nog, vitek, poskočen, ima 
neverjeten spomin, niti za branje ne potrebuje 
očal, skratka: zdrav duh v zdravem telesu. „Člo
vek se ne sme nikoli zapustiti; vse življenje sem 
skrbel za svoje zdravje. Moje načelo je: zmernost 
v hrani in pijači, živahno gibanje na svežem zra
ku, pa tudi umsko delo. Nikoli nisem kadil in 
pijančeval in lahko se pohvalim, da v svojem živ

ljenju še nisem bil v bolnišnici," ponosno pove 
Štukelj, se zasmeje in vraževerno potrka po lesu. 
„Svojim prijateljem upokojencem, s katerimi se 
srečujem v parku, vedno govorim, naj hodijo bolj 
živahno, naj se več gibljejo. Tisto počasno po
drsavanje sem ter tja ni nič. Sam grem vsak dan 
dvakrat do trikrat na vrh mariborske piramide. 
Prej sem se ukvarjal z mnogimi športi, zadnja leta 
pa sem drsanje in smučanje opustil; pa ne zato, 
ker ne bi več mogel, pač pa zato, ker je tu največ 
možnosti za poškodbe." 

Vse Šukljevo bogato življenje je bilo v zna
menju športa. Seveda je bila vedno na prvem me
stu telovadba, in ravno on je v svet ponesel sloves 
jugoslovanske telovadbe. Med številnimi prizna
nji, diplomami in medaljami hrani Leon Štukelj 
tudi tri zlate olimpijske medalje in ni bilo zaman 
napisano, da je „njegova vitrina najdragocenejša 
športna vitrina v Jugoslaviji". 

Leon Štukelj se je telovadbi zapisal, še preden 
je dopolnil deset let. Takrat, v Avstro-Ogrski, je 
bila v Novem mestu edina možnost, da se razviješ 
kot telovadec, če si bil član Sokola, in seveda se 
je mladi Štukelj včlanil v to napredno društvo. 
Že kot deček se je rad vihtel na Vindišerjevem 
drogu za stepanje preprog, s 14 leti pa je ta iz
jemno nadarjeni fant že obvladal nekatere vrhun
ske telovadbne prvine. Njegov razvoj je nasilno 
orekinila prva svetovna vojna in komaj 18-letni 

Štukelj je bil vpoklican. Po končani veliki moriji 
se je vrnil v Novo mesto in se še bolj zagrizel v 
telovadbo. Najprej je nastopil v izbrani vrsti jugo
slovanskih Sokolov v Novem Sadu, bil je član 
državne reprezentance na tekmah FIG v Ljublja
ni. Novo mesto je bilo takrat zelo močno telo
vadno središče, saj so se poleg Štuklja uveljavili 
tudi drugi novomeški telovadci. 

Po končani gimnaziji se je vpisal na pravo. Med 
študijem mu je umrl oče, zato je moral gledati, 
da bo čimprej končal in prišel do kruha. Seveda 
je zato trpela telovadba. Diplomiral je v Ljubljani 
v začetku 1924 in postal pripravnik pri novo
meškem sodišču, obenem pa se je začel priprav
ljati na olimpiado, ki se je čez pet mesecev začela 
v P'arizu. Tik pred odhodom v Pariz se je hudo 
poškodoval in mu je bila pot v francosko prestol
nico le nagrada za njegovo marljivo delo. Seveda 
si nihče ni drznil niti pomisliti, da bi lahko kdo 
od jugoslovanskih telovadcev med svetovno elito 
dosegel kakšen vidnejši rezultat. Vendar se je 
obrnilo popolnoma drugače: Štukelj je v Parizu 
kljub poškodbi nastopil, blestel na vseh orodjih 
in — zmagal! Novomeščan je postal olimpijski 
zmagovalec v telovadnem mnogoboju in tako pri
boril svoji državi prvo olimpijsko zlato medaljo. 
Odlično pa se je odrezala tudi naša izbrana vrsta, 
v kateri so bili samo Slovenci: zasedla je 4. mesto 
v najmočnejši svetovni konkurenci! Štukelj je v 
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2 ma ° filme 

^'bucijskpl ^'°^®riskem di-
i"^ Pripravii-i Vesna 

J'-Mumjig" ^ ®9'Ptovski film 
'^elsalam i« Shadi 
'^^'onil na pripoved 

skorai !fdogodek 
v""" "'9 kSJri'''° ='°" 
l slavnih „u'^^^'s^bove. 
J""« Loutf! S "»topajo: 
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PtOŠČE 

in unnira". Dogajanje je postav
ljeno v prekmursko vas, kjer 
družina junaka Martina Zvera 
kljubuje času z nenehnim bo
jem za golo življenje. Ob mno
gih nesrečah in spodrsljajih 
očetu ne preostane drugega, ko 
da odide s trebuhom za kruhom 
v tujino. „Godina ne obtožuje, 
le prikazuje," pravi o romanu 
Severin Šali in poudarja pisate
ljeve opise lepot prekmurske 

irave in pomensko polne orise 
značajev ljudi. 

Sorkf^' ^"^^pine. S 

•^Njige 

^0>0de9,ao,2dala naino* 
'°dlne.rodrne0nP,gteli^er-

n -Človek živi 

Mladinska knjiga je izdala 
knjigo, v kateri se predstavljata 
dva slovenska pisatelja mlajše 
generacije: Slavko Pregl in Mate 
Dolenc. Težko bi opredelili, 
kam sodita% oba objavljena 
teksta: ,,Razkošje v glavi" in 
,,Nenavadna Slovenija". Gre za 
namerno poigravanje s pravlji
cami ali sodobnimi, še nastaja
jočimi miti. Avtorja vsak na 
svoj nenavaden način rišeta po
dobo našega vsakdanjika. V pri
poved pa vlagata tudi satirično 
ost. Z ilustracijami sta knjigo 
opremila Bine Rogelj in Kostja 
Gatnik. 

hiema*-

hija 

Časopisno založniško podjet
je Delavska enotnost je izdalo 
knjigo, ki bo pritegnila vse tiste. 

ki se ukvarjajo s problemi orga
nizacije podjetij in z vprašanji 
posledic takšne ali drugačne 
organizacije. Delo „Hierarhija", 
ki so ga napisali številni avtorji, 
je v bistvu poročilo med
narodne raziskave v industrij
skih podjetjih. Raziskava je za
jela več dežel, med njimi tudi 
Jugoslavijo, točneje Slovenijo, 
saj so vsa podjetja, zajeta v raz
iskavi, iz naše republike. Pomen 
obravnane preiskave ni samo v 
tem, da nam kaže delček naše 
družbene resničnosti, ampak 
nam posreduje tudi celo vrsto 
koristnih spoznanj o hierarhični 
strukturi v drugih družbenih 
okoljih. Od avtorjev naj omeni
mo predvsem našega Bogdana 
Kavčiča. 

Na našem knjižnem tržišču je 
moč kupiti zanimivo in poučno 
delo „Kako deluje človek? ", ki 
ga je v prevodu Miha Likarja iz
dala Tehniška založba Slove
nije. Gre za knjigo s področja 
pojasnjevalne medicine in je kot 
taka primerna za vsakogar, ki ga 
zanima ustroj in delovanje člo
vekovega organizma. V kratkih 
in zgoščenih poglavjih so člo
vek in njegovi organi „pojasnje
ni" s stališča moderne medicine 
in spoznanj sodobne znanosti. 
Knjiga prinaša nad 700 strani 
koristnega in poučnega branja, 
opremljenega s številnimi dvo in 
večbarvnimi skicami. Cena 250 
dinarjev ni pretirano visoka. 

PRciMTnvuflfno vfun->. 

Mladinska knjiga je že tretjič ponatisnila knjigo „Domači zdravnik", kar je 
najlepši dokaz, kako potrebna in cenjena je pri bralcih. Knjiga je skoraj nepo
grešljiv pripomoček v življenju sodobnega človeka. Dr. Gerhardu Venzmerju se 
je v sodelovanju s številnimi zdravniki posrečilo napisati pregledno in dokaj 
izčrpno delo, ki nas pouči o zdravem načinu življenja, o pravilni telesni negi, o 
zgradbi in delovanju človekovega telesa, o boleznih in njihovem zdravljenju, o 
dietični prehrani, o negi bolnika na domu, o nuđenju prve pomoči pri nezgo
dah. Besedilo spremlja nad 700 risb in slik. Vse to daje knjigi vrednost in škoda 
bi jo bilo prezreti. 

„prebuditev različnih novih po
menskih odtenkov med beseda
mi, ki so v navadnem jeziku 
skriti in na katere lahko opo
zarja predvsem poezija". 
Spremno besedo je zbirki napi
sal Taras Kermauner. 

marko kerSevaun 

Pri Državni založbi Slovenije 
je izšla zbirka sodobnega slo
venskega pesnika Nika Grafena-
uerja z naslovom „Stukature". 
Avtor je v nji zbral pesmi, za 
katere je značilna sonetna obli
ka. Celo več, prav v obliki, v 
katero vliva besede, vidi Grafe-
nauer bistven element te poezi
je. Ideja je zanj drugotnega po-
mena» Z nanašanjem novih od
nosov med besedami in njihovih 
pomenov v obliki soneta avtor 
uresničuje to, čemur pravi sam 

V zbirki ,,Tokovi", ki jo iz
daja Mladinska knjiga, je izšlo 
delo Marka Kerševana „Religija 
kot družbeni pojav". Delo je 
prispevek k marksistični teoriji 
religije na družboslovnem po
dročju. Avtor v njem teorijo o 
religiji pravzaprav šele ustvarja, 
pri tem pa se opira na bogato 
dediščino klasikov marksizma. 
Religije ne raziskuje kot eno od 
ideologij, ampak jo gleda kot 
objektivno danost družbe. Knji
ga je vsekakor pomemben pri
spevek k metodologiji marksi
stične družboslovne analize. 

kronika 
družine 

wapshot 

V zbirki „Krog", ki jo izdaja 
Mladinska knjiga, je izšlo zani
mivo delo ameriškega pisatelja 
Johna Cheeverja ,,Kronika dru
žine Wapshot". Delo je ob svo
jem izidu naletelo na močan 
odmev in je prav kmalu postalo 
bestseller. Pisatelj je zanj prejel 
tudi več odličnih nagrad.. V 
knjigi, ki jo je prevedel Jože 
Prešeren, opisuje avtor ameriški 
srednji razred, ki živi uklenjen v 
svoje navade in moralo. Pripo
ved je duhovita in neredko celo 
ironična. Vsekakor delo, ki ga 
je užitek brati. 

smešne ljubezni 

Sodobni češki pisatelj in 
pesnik Milan Kundera je v več 
letih ustvaril malce nenavadne 
krajše prozne spise in jim dal 
naslov „Smešne ljubezni". Pre
vod teh melanholičnih anekdot 
o ljubezni, kot jih imenuje 
avtor sam, smo dobili tudi Slo

venci. Knjiga je izšla pri mari
borski založbi Obzorja in bo go
tovo zamikala bralce, saj je 
Kundera izviren in iskriv pisa
telj, ki zna na prav poseben na
čin poiskati resnice o človeku. 
Kundera vsekakor zasluži, da ga 
spoznajo tudi naši braići, saj je 
velik ljubitelj Slovenije in jo 
ima celo za svojo sanjsko domo
vino. 

NJE6ĐV 
VSAKDANJI KRI3H 

Pisateljico PearI S. Buckovo 
poznamo pri nas predvsem po 
njenih romanih, ki opisujejo 
življenje na Daljnem vzhodu. Z 
romanom „Njegov vsakdanji 
kruh", ki je v prevodu Brede 
Pugljeve izšel pri založbi Ob
zorja, pa se Buckova predstavlja 
kot pisateljica, ki pozna tudi 
razmere v svoji domovini. Pri
poved romana teče na ameri
škem podeželju, kjer preživlja 
svoje življenje mlad slikar. Nje
gov talent počasi usiha, a v tej, 
za umetnika uničujoči danosti 
ga rešuje velika ljubezen njego
ve mlade žene. Roman se konča 
z optimistično noto. Sin pro
padlega slikarja se odloči, da bo 
nadaljeval, kjer je oče končal. 

Nekdaj je bila narava, večno 
se spreminjajoča, živa, kruta in 
mehka, prekipevajoča in umira
joča, velik navdih pesnikom in 
pisateljem. Iz nje in njene podo
be so črpali neštevilne misli in 
ob njeno merilo postavljali ter 
ob nji izmerili človeka, njegovo 
žitje in nehanje. Danes je narava 
pokleknila pred svojim občudo
valcem, ponižana in oskrunjena 
od človeške brezobzirnosti se je 
zaprla vase. Malokdo jo še vidi, 
malokomu spregovori njen 
skrivnostni jezik, za večino ušes 
je šepet narave pretih, da bi ga 
še lahko slišali. In vendar. . . 

„Do narave čutim močno 
nagnjenje. Najraje sem sredi 
gozdov, v svetiščih starodavnih 
bradatih bukev in jelk, na per
zijskih preprogah mahovja, v so
ju ognja zahajajočega sonca v 
krošnjah dreves, med zvoki 
petja ptic. Narava me vedno 
znova prevzema." 

Tako pravi Peter Vovk, šest-
desetletni upokojeni gozdni 
tehnik, ki je med pisano množi
co novih obrazov v Kočevju 

eden od tistih, ki jim je temna 
gozdna odeja kočevskih hribov 
znana že od mladih nog. Vso 
okolico Kočevja, gozdno bo
gastvo in okoliške vasi pozna 
skoraj kot svoj žep. Prehodil je 
vse poti, steze in stezice, po več 
ur globoko je hodil v takrat še 
težko prehodne pragozdove, 
pozimi na smučeh gazil sneg. 
Toda nikoli ni šel zaprtih oči, 
ravnodušnega srca. Odkrival je 
drobne lepote rastlinskega in ži
valskega sveta, dih in utrip nara
ve je znal vedno začutiti. Zato 
ni čudno, da je prijel za pero 
ter poskušal svoja doživetja izli
ti na papir. 

„Pravzaprav ne pišem litera
ture. Moje pisanje je vedno kon
kretno. Opisujem kraje, ki sem 
jih videl, svoja zapažanja o rast
linskem in živalskem svetu, do
življanje sprememb letnih ča
sov. Ljudje mi pravijo, da pi
sanje te vrste zelo radi bere
jo ..." 

Peter Vovk je svoje pri
spevke objavljal v Kočevskih 
novicah. Planinskem vestniku in 

še nekaterih časnikih, pred 
kratkim pa se je pojavil tudi v 
Kočevskih razgledih. 

Nima močnih pisateljskih 
ambicij. Piše iz potrebe po izpo
vedovanju svojih doživetij. To
da opisovati želi samo lepa do
živetja. Težke trenutke vojnega 
ujetništva, trpljenja v desetih ta
boriščih, noče podoživljati, če
prav so mu tovariši iz ZB že 
večkrat dejali, naj napiše svoje 
spomine. 

,,Raje opisujem naravo. V nji 
je toliko miru in reda. Samo 
prav žalostno je, da gre tudi na
rava k vragu. Človek jo uničuje. 
Ko sem zadnjič hodil po nekda
njih poteh, gozda skoraj spo
znal nisem. Starih, debelih dre
ves ni bilo nikjer. Izginile so tu
di ptice, ves prostor se je spre
menil. Civilizacija je posegla v 
gozdove in jih zredčila. Že res, 
da posajamo nove, toda nikoli 
več ne bo takih, kakršni so bili 
včasih." 

Beseda uhaja Petru Vovku 
kar naprej k njegovi ljubljeni 
naravi. Pripoveduje o cestah, ki 

so prekrižale gozdne površine in 
s svojim hrupom pognale velike
ga petelina, to ptico, ki nadvse 
ljubi mir, v zadnje, še kolikor 
toliko nedotaknjene kraje. Pri
poveduje o tem, kako se smeti
šča počasi preseljujejo iz ob
robja mest v gozdove, o divjadi, 
ki se navaja na avtomobile, in 
kot poslušen in prometne pred
pise upoštevajoč pešec čaka, da 
vozila odpeljejo mimo ter šele 
potem prečka cesto. Pripove
duje o ukrepih, ki bi jih morali 
sprejeti, da bi naravo obvarovali 
pred pustošenjem in brezobzir
nostjo, o gozdni milici. In ko ga 
poslušam, mi nehote prihaja na 
misel stavek, ki ga je zapisal v 
nekem svojem spisu: ,,Z bo
lestjo opazujem svet okoli se
be." 

Morda bomo lahko nekega 
dne prebrali ime Petra Vovka 
tudi na platnicah knjige. V za
ložbi ,,Lipa" imajo izbor njego
vih spisov, ki čaka na obja
vo.. . 
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pijanost 
„Brezdušni starši. Hčer Zin-

ko nagovarja mati, pijančevati 
za zaslužene denarje. Hči ni ho
tela že zgodaj zjutraj piti — ali 
mati jo je primorala. Hči jo ka
rala radi pijanosti — mati zakro-
hoče se ostudno in odreže, da 
so kovači že od nekdaj vsi pi
janci, zato je tudi ona. Prijemši 
hči ji zasluženih forintov, izma-
mijo jih malopridni starši precej 
iz nje in kupijo prasca, češ da se 
bo redil zanjo. O tej obljubi za-
smehljala se je bridko Zinka, ve
de, da oče v teh rečeh vedno 
laže, mati pa tudi. Zdaj si ne 
more reva skoraj nič obleke ku
piti za zimo. Kovač zapravi z 
babo vse, kar zasluži, žajfata ga 
slednji dan — često sta pijana 
ko mavre oba in tavata po cesti 
prav složno, drže se za roke, 
zdaj simo zdaj tamo. In nezado

voljna s tem, kradeta še Zinki in 
drugim hčeram prižuljene kraj
carje. — Takih izgledov je po 
Dolenjskem še več." 

Trdina sam je na nekem dru
gem mestu v svojih notesih za
pisal naslednjo misel vaščana 
Jeriča; „Ko bi jaz bil postavo-
dajec, kaznoval bi enako ostro 
tatu-in tistega, ki kupi od njega 
ukradeno blago." Enako bi mo
rali v današnjih časih kaznovati 
pijanca in 'tistega, ki pijanemu 
daje denar ali pa mu daje alko
hol. 

Tudi dandanašnji je namreč 
alkoholizem velik problem. Z 
različnimi odloki in zakoni sku
šajo omiliti težave, ki jih prina
ša alkohol, vendar pa je od vse
ga tega doslej le malo koristi. 
Ce odlok prepoveduje točiti 
alkohol pried sedmo zjutraj — so 

kačaste vrste ob sedmih, da bi 
ljubitelji alkohola prišli do svo
jega kozarčka .. . 

Kajpak je še vedno dosti ta
kih, ki so zaradi pijače prišli na 
beraški boben, ki zapravljajo 
ves svoj osebni dohodek, ki jim 
pijača tako omrači um, da do
ma pretepajo otroke ... In prav 
zaradi pijače je veliko ločenih 
zakonov; majhnih otrok, ki 
ostanejo brez pravega varstva in 
vzgoje, otrok, ki so od mladih 
nog prepuščeni ulici. 

T;ako eno zlo rodi drugo, so
cialne službe pa imajo toliko 
dela, da ga komaj zmagujejo. 
„Često sta pijana ko mavre oba 
in tavata po cesti prav složno," 
je zapisal Trdina: žal tudi danes 
taka podoba na naših ulicah ni 
prav nič nenavadna; nemalokrat 
j e  c e l o  b o l j  o b i č a j n a  k o t  n e  . .  .  

& 

21. marca ob 7. uri stopi son
ce v znamenje ovna. Tega dne 
sta dan in noč enako dolga: to 
je spomladansko enakonočje ali 
ekvinokcij. Zima se umakne po
mladi. 

Poglejmo nekatere marčne 
pregovore. 

Ako sušca grmi, dobra letina 
pribiti. Brezen če z rilcem ne 
rije, pa z repom vije. Brezen je 
desetkrat na dan ježen. Ce 
jagnjeta v sušcu na tratah nore, 
rada aprila v hlevu mirno leže. 
Če je v sušcu zemlja preveč pi
la, bo poleti toliko manj dobila. 
Če se sušca da orati, aprila ti bo 
jokati. Če sušca dolgo sneg leži, 
to setev prav močno mori. Če 
sušca prah okrog pometa, prav 
dobro letino nam obeta. Če vo
di sušeč ovce na paše zelene, 
april jih nazaj v hleve požene. 
Kadar je Šmarna v postu (25.) 
prav gorko, tudi prihodnje leto 
bo toplo. Če tega dne trto la
hko izruješ, tisto pomlad nič 
več ne zmrzuje. Kadar slive dva 
meseca (marec in april) cveto, 
takrat ne obrodijo. Kolikokrat 
je v sušcu slana, toliko dni stoji 
megla srpana. Kolikor megle 
sušca je, toliko poleti dežja gre. 
Kolikorkrat sušca megla stoji, 
tolikokrat poleti ploha prigrmi. 
Syšca je boljša pest prahu kot 
kepa zlata. Sušca sneg je setvam 
krieg. Sušeč jajce na kolu znese. 

Sv. Gabrijela (24.) če zmrzuje, 
potlej slana nič več ne škoduje. 
Sv. Ruperta (27.) jasno nebo, 
bo malega srpana baš tako. 

Danes ob 21.04 bo prvi kra
jec; če gre verjeti Herschiovemu 
ključu, se nam obeta lepo vre
me. 27. marca ob 11.36 pa bo 
ščip, Herschiov ključ prerokuje 
mrzlo in povrh še mrzel veter. 

21. marca je Benediktovo. 
To je dan, ko se uradno začne 
pomlad, zato ni čudno, da pra
vijo: „Sveti Benedikt zemljo 
odklene." Do tega dne trava nič 
ne zraste, posihmal pa uspeva, 
čeprav bi jo nazaj tlačili. 

Tudi a pomladansko Marijo, 
ki pade na 25. marec, pravijo, 
da odklepa zemljo. 

Za cvetni teden pa velja: 
kakršno je vreme cvetni teden, 
tako bo, ko se bo sušilo seno. 

Cvetna nedelja, ki ji ponekod 
pravijo tudi oljčna nedelja, je v 
krščanstvu praznik, posvečen 
spominu Jezusovega prihoda v 
Jeruzalem. Od nekdanjega praz
novanja se je ohranila samo še 
navada, da otroci nosijo butare, 
sestavljene iz posebnega lesa, 
zelenja in okraskov. Sestavine 
butar so v različnih krajih raz
lične, pa tudi imena se med se
boj močno razlikujejo. Krščan
stvo je skoraj gotovo prevzelo 
neko starejšo obredje, povezano 
s „svetim" rastlinjem, ki naj bi 
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pospeševalo rast in plodnost in 
odklanjalo zle čare in bolezen 
ter varovalo pred strelami in 
drugimi nesrečami. 

Cvetna nedelja je uvod v veli
ki teden, v katerem že v prvih 
dneh navadno kar največ nare
de, da imajo več prostega za ve
likonočne praznike. V starih 
časih so se po naših mestih in 
trgih vile slovite pasijonske pro
cesije, ki so gledališko pona
zarjale dogodke ob Kristusovi 
smrti. Najznamenitejša med vse
mi je bila škofjeloška, za katero 
je pripravil besedilo kapucin 
Romuald. Na veliko soboto v 
cerkvi blagoslovijo ogenj — 
kdor je prvi prinesel ogenj v hi
šo, je potem za veliko noč la
hko prišel po pirhe. 

Praznovanje velike noči se 
začne na veliko soboto po kosi
lu, ko je konec posta: v cerkvi 
odvežejo zvonove, gospodinje 
nesejo blagoslovit dobrote. Po 
mnogih krajih se je ohranilo po
kanje z možnarji: ta navada je 
nedvomno še izpred krščanstva; 
s truščem so nekdaj preganjali 
zle sile narave. 

Na veliki ponedeljek, ko gre
do velikonočni prazniki h kon
cu, so v navadi razne igre, ki so 
ostale od starih verovanj in šeg. 
Taka sta na primer črnomaljsko 
kolo in most. 

draskovb 

„Draskovvittz je grad na Dolenjskem ali v 
Slovenski marki, ki ga v kranjskem jeziku 
imenujejo Draškovec. Grad stoji od Ljublja
ne deset, od Novega mesta dve milji, na le
pem ravnem polju v bližini Krke. Graščina 
ima lepe njive in travnike in nadvse ljubek in 
čeden gozdiček, v katerem ljubko prepeva in 
muzicira veliko število ptic. 

Od kod ima grad ime, tega ne vemo. Mor
da ga je nekoč sezidal kak Draskovitz in mu 
dal svoje ime. 

Kolikor nam je znano, je bila graščina ne
koč last gospodov pl. Lamberg, pred krat
kim pa last gospoda Wolfa Karla pl. Jurića, 
ki jo je prepustil svojemu gospodu sinu, go
spodu Frideriku pl. Juriću, ta pa je še dan
danes njen lastnik. 

Prav blizu gradu stoji pristava, ki nosi ena
ko ime, namreč Draškovec, spada pa h go
spostvu Otočec, čigar lastnik je gospod Wolf 
Jakob Sonce." 

Tako je pisal o Draškovcu Valvasor. Gra
du danes ni več, porušili so ga leta 1966, ko 
so na istem mestu postavili stanovanjski 
blok. 

Vendar pa se z Valvasorjem ne konča opis 
nekdaj cvetočega posestva in graščine. Delo 
pisca Slave vojvodine Kranjske je nadaljeval 
Breckerfeld, ki piše o gradu: 

,,Tu je narava, ta dobra mati, ki je mačeha 
le nehvaležnim otrokom, razprostrla vse svo
je zaklade, ko je v svoji dobrodelnosti, ki jo 
je v takem obilju izkazala nad ravnim šent-
jernejskim poljem, pridala prelepi legi še 
ljubki podeželski gradič Draškovec. 

Le malokdaj se najde kraj, ki bi bil od
daljen od gora in vsake reke, a obenem imel 
toliko naravnih lepot kot Draškovec. Pokra
jina je zelo raznolika: grički, ravnice, polja, 
gmajne in potoki so jo spremenili v pestro 
miniaturno delo. 

Temu okolju primerno je tudi samo graj
sko poslopje. Struktura je preprosta. Stolpi-
časta graščina stoji v bližini hrastovega 
gozda, katerega les je najboljše vrste in pri
meren za gradnjo hiš in ladij. Poleti nudi ta 
gozd prijetno senco in hlad prebivalcem gra
ščine, pticam pevkam pa varno zatočišče. 

Graščina je od Novega mesta oddaljena 
dve milji in zelo blizu ostalim podeželskim 
graščinam, kot so: Na Golem, Volavče, 
Tolsti vrh. Struga, Kostanjevica, Pleterje in 
Šentjernej. Pristop ali dovoz do graščine je 
zelo dober. 

Na katastru je notiranih 36 hub, ki so v 
draškovski lasti. S trto porasli griči dajejo 
žlahtno vinsko kapljico, prijateljem ribolova 
nudi Krka obilo razvedrila. 

Prvotnega lastnika oziroma graditelja gra
ščine Draškovec ne poznamo, kakor-tudi ne 
etimološkega izvora tega imena. Prvi zapiski 
izhajajo namreč šele iz leta 1670.29. aprila 
tega leta je grof Johann Hervvard (Lam
berg? ) Reutenburški in Savensteinski prodal 
graščino baronu Wolfu Karlu Juriću, katere
ga vnuk Kari Ignatz jo je za 11.000 fr prodal 
leta ,1755 gospodu Ignatzu von VVerneggu. 
Njegova hči, gospa Cecilija baronica GalI von 
Gallenstein, in gospodična Julijana von 
VVernegg pa sta ga nato za 18.000 fr prodali 
leta 1792, v novembru, gospodu Ferdinandu 
Trenzu." 

Ko je Breckerfeld končal svoje delo, so 
postali lastniki gradu Trenzi. O njihovem 
lastništvu sva se pogovarjala s potomcem 
Trenzev, ki sicer ni iz te veje, ki je imela v 
lasti grad, je pa ljubitelj starin in mnogo ve 
tudi o usodi Draškovca — z živinozdravni-
kom dr. Alfredom Trenzem iz Šentjerneja. 

Draškovec je 1792, kot je zapisal že 
Breckerfeld, kupil Alfredov prapraded Ferdi
nand Trenz (naj omeniva, da so se Trenzi 
večinoma podpisovali z „z" na koncu pri
imka, včasih pa so uporabljali tudi „c"). Ku
pec Draškovca je bil posestnik v Sevnici, ku
pil pa je tudi gradič Rudo, kjer je umrl leta 
1840. Trenzev rod je prišel z Moravskega; 
Anton Ferdinand je imel še brata Jožefa, ki 
je bil prošt pri nemškem viteškem redu, in 
sestri Marijo Ano in Marijo Antonijo. 

Potem ko je kupil Draškovec od Werneg-
gov, je živel večinoma v Sevnici, na Draškov
cu pa se mu je 1807 rodil drugi otrok, Ferdi
nand Adolf, ki je pozneje postal lastnik Dra
škovca. Ferdinand Adolf je imel več bratpv 
in sester: Jožefa, ki je umrl kot študent, ko 
se je vračal iz Ljubljane na Draškovec oziro
ma v Sevnico; Antona Feliksa, ki je bil na 
Dunaju študent prava in Prešernov sošolec, v 
Šentjerneju, pa je bil znan kot „draškovski 
Tonček", ker se mu je po končanem študiju 
omračil um: anekdota pravi, da zato, ker se 
ni mogel dobro naučiti slovensko; Heleno 

Corono, ki je bila omožena s s®vn 
v0[tie^ 

letom; v zborniku ob 225-letnici^ 
gimnazije pa je zapisan tudi Jane ^ 
Trenz, ki je maturiral 1776 in ki SI ^ 
skem drevesu Trenzi niso ime' tr0(c W 

Ferdinand Adolf je imel vfc°j| s0C)^ ; 
nanda, Franca Ksaverja, ki je | 
tudi predsednik novomeškega .b|i:; ^ 

državni pravdni k. Zanj so rejf t_rS|cih ̂  s 
bolj slovenski od sicer nernsku ^ 

zev, katerih en del se je ;eA^i 
kazal v drugi svetovni vojni, ^ ^ 
Trenz, kot piše Ivo Pirkovic:/ P 
vrhove Rupnikovega štaba. « d 

hčeri: Miciin Ano. Mici, pproC
e orT1ož: 

je imela štiri hčere: Vera se J zG 
literatom Franom Albrechtorri/ jjateli: l( 

nom Župančičem, Mica je bi a P ^n. 
Ivanom Cankarjem, in Slavo. s'poveVi 
klicali tudi Neti, je bila omoze 

kom avstrijske mornarice Hauso^; 
ga je cesar ustanovil naziv „ve ^ > 

Ferdinand se je povzpel ^p^.' 
zdravnika: ko se je vrnil nazal ^ ->evr: 

je bil star 55 let, grad pa i® ^le: 
graščaka Stareta z Golovca. Po 
je Ferdinand spet vrnil rodb'n!e ^eri'0 

je bilo nekdanje posestvo, ki J .^d' 
ha, zdaj desetkrat manjše-Jre ^ •. 
poročil s svojo nečakinjo Ma ' ^ , 
bil brez otrok. Pri tej poroki J ^ : 
veliki admiral Haus, da so od P 
ustrezno dovoljenje. 

nieqoy|-: i 
Ferdinand je umrl 1919, P° . , 

je postala lastnica žena, P° ' <a odi < 
Marjana, ki je na Draškovcu 
vojne, sicer pa je bila učitelj,ca- { 

... hiia 0$' I 
Po drugi svetovni vojni je p.raŠkOvcU c 

je edina od družine ostala na dj « 
laščena, vendar je dobila Pr jeta 
smrti živi na gradu. Potem k° . ^r- ^ 
umrla, so grad, ki je sicer sp „ ta^ 
meški kmetijski zadrugi, podr 
iztekla grajska usoda. 

Trenzi, ki so s e  d o  danes oh^^ t 

jernejskem polju, so iz r0i7 jned^. J 
sodnika Franca Ksaverja. /f,fredo^n 

bil tudi Ferdinand Mihael, ^ 
ni nikoli živel na Draškovcu. jn0 ? 
opravljal prakso v Mariboru, en0' ii 
1929 pa je v Šentjerneju k P^ p, ja 

dveh Majzljevih gostiln — stilna ^ ̂  
in gospodarsko poslopje- nosp0^; 11 

1943 uničena, v nekdanjem^. .g 

poslopju pa si je njegov sin« 0$, g 
nozdravnik, uredil prijetno o ^ 

j jn»™ , 

Da se ne ve, od kod i 
pravi Valvasor, ne drži: rod 
omenja 1254, vendar pa so to 
ministeriali takoj po vojnah ^t 

v letih 1125-1131 zasedli s^jše/( 

Šentjerneja; oni so tudi uStanQraŠk^:k 
Ni tudi izključeno, da je bi \e\o^'j 
sesti celjskih grofov še Pre 

;ku d*"35 ^ 
ustanovili Pleterje. Na sklepn g |z ^ 
vrat je bila vklesana letnica ^ . 
mogoče sklepati, kdaj so gra 

j kajP8]^ u 
Prizidek in kapelo je' 

znatno pozneje: kapelo ne
hrs|<ofle jtAfci 

letju, prizidek pa so b ̂  ̂  j . 
Werneggi, in sicer najprej e , jj**, 
so drugi del z arkadnim ho t^''v(rf , 
je dozidali. Omembe v.red,nJ/ernAf ^ 
kupno pogodbo Trenzi^ oo ^ i 
ne le Draškovec, pač Pa 

so * d ̂  
Toplice, katerih topli vre _a je * J * 
dvomno izkoriščali. Mimo . jgih Vj 
g o d b a  o b s e g a l a  t u d i  v e l i k o  ^  g r J  r  
med njimi številne vinogra 

tem, kakšna je bila kupnin3« ^ T > 
podatka. Po Ivu Pirkoviču 
šteli 17.600 nemških 9» 
Breckerfeldovih dopolnili"._(jevvjj^ . 
opisom gradov pa 400 golo' doKf : 
upoštevali, kdo je prej Prl ° 
tedaj bi morali prej dati v 
dovi trditvi. t 

«• „tisk'1*1 ir s • 
Vrniva se raje k drask j|U $0 a1 $ 

alom Višnjegorskih. Po izr 
ngto js^.; ' 

Draškovcu najprej Prist?v°N)a fj ^ 
preselili tja iz Šentjerneja- ĵ r , |m p 

gradu Draškovec je Jorda^uCji o5tV 1 
ki je sprva, kot pravijo, p3 je ' 
škovskemu svetu, pozneje • g( •, ^ 

Otočca. 1903 so ga dali otjabis® M t 
Margheri di Commandona, ^jj 
mote, ko se je spozabi'3 . -e t 

žem Jordanom, s katerim p6t ;  

V draškovski hosti je b' pa \e vo 
mil. V gozdu v bližini gr3 . {\^s 

ski dobi opekarna za bl'Z 
Crucium, današnje Groblje- A 

pija
nos

t 


