Št. 16 (1395)

Leto XXVII

NOVO MESTO,

č e tr te k ,

S

1 5 . a p r i l a 1976
13. fe b ru a rja 1975 je bil list o d lik o v an z redom

ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI

Za brežiško občinstvo prireja
jo nocoj koncertni nastop v Pro
svetnem dom u učenci vseh od
delkov glasbene šole. Na prire
ditvi bodo podelili tudi zlato
„L iro“ najboljšemu učencu, ki
letos zapušča glasbeno šolo v
Brežicah.

Med

LE R A D IO PRED
D O LEN JSK IM LISTOM
V črnom aljski občini im a
Dolenjski list n aro čen o čez
2 .500 občanov ozirom a: en
Dolenjski list pride na 6,6
prebivalca. T ako je naš po
krajinski tednik najbolj raz
širjen časopis v črnom aljski
občini. Nedeljski dnevnik
ima 1.109 ljudi ali en izvod
na 15,4 prebivalca, slede pa:
Naša obram ba (815 naro č
nikov), TV 15 (6 5 2 ), K m eč
ki glas (491), K om unist
(4 5 8 ), D elo (4 4 0 n aročni
kov ali en izvod na 38,7 pre
bivalca).
R adijskih sprejem nikov je
bilo lani v občini 4.086 (en
sprejem nik na 4,1 prebival
ca), televizorjev pa 2 .446
(eden na 6,9 prebivalca).

„ F R O N T A -F A R A -F R O N T A -F A R A “ - T akšno je geslo letošnje kurirčkove pošte in tak o j,
ko so metliški pionir ji 4turirji v to re k d o p o ld an n a V ahti z njim pozdravili svoje podgrajske
vrstnike in predali p o što s pozdravi slovenskih pionirjev m aršalu T itu , se je začel pravi
partizanski m iting. N ajprej so se predstavili m ladi m etliški godbeniki, po pionirskih recitacijah
pa so govorili še borci in predstavniki Zveze prijateljev m ladine. (F o to : Janez Pezelj)

Bratski stiki z zamejci se krepijo
Kočevska m ladina je bila p risrč n o sprejeta pri b ra tih v Dolini in zamejskih Slovencih
v T rstu — Jeseni bo p o d o b n o srečanje m ladih v Kočevju
10. in 11. aprila je bilo prisrčno srečanje kočevske in zamejske
slovenske m ladine iz T rsta in p o b raten e o b čin e D olina pri T rstu . Iz
Kočevja so se ga udeležili m ladinski o rkester, pevska skupina Dorem i in harm onikarji, recitatorji te r predstavniki vodstva občinske
organizacije ZSM.
ZsM .
v soboto, 10 . aprila dopoldne, so
kočevski m ladinci izvedli v telovad-

K J E S O N A Č R T I?
V te h dneh predstavniki o b 
činskih vodstev ZK , SZD L in
občinskega izvršnega sveta K o
čevje obiskujejo delovne organi
zacije in ugotavljajo, d o kod so
prišli pri izdelavi srednjeročnih
načrtov do leta 1980, h k rati pa
se seznanjajo s težavam i, ki na
stajajo pri izdelavi načrtov. Vse
organizacije ZK bodo tudi
ocenile, kako napreduje izdelo
vanje načrto v v posam eznih
delovnih organizacijah in kra
jevnih skupnostih.

V VSAKO HIŠO: D O L E N JSK I LIST

Do torka: 540 novih
Z a nam i je sp et razgiban teden: pism onoše so pridobili
še 101 novega naročnika, to k ra t največ iz ob čin Novega
m esta, K rško, Sevnica, Brežice in Trebnje.
O d 12. m arca d o 13. aprila znaša skupno število novih
naročnikov že 540, po o b čin ah pa so razdeljeni takole:
občina
občina
občin a
občina
občina
obč ina
občin a
o b čin a
občin a

nagrajenci

tu d i dve skupini izumiteljev iz Krke

Kidričeve nagrade za leto 1976 so
prejšnji teden dobili: pprof. dr. Du
šan Hadži za delo na področju vibra
cijske spektroskopije m olekul in kri
stalov, doc. dr. Josip Globevnik za
raziskave na področju analitičnih
vektorskih funkcij, prof. dr. Marja
Boršnik za življenjsko delo na po
dročju slovenske literarne zgodovi
ne, akadem ik Josip Vidm ar za živ
ljenjsko delo na p o d ro čju slovenske
estetike in kritike ter prof. dr. Franc
Č erne za delo ..T eoretični problem i
naše družbene in gospodarske ure
ditve".

O R G A N IZ IR A N O
TUDI V KOSTAN JEVICI
Prebivalci Kostanjevice si
obetajo, da bodo lahko kmalu
gradili hiše brez ovir. O ddelek
za gradbene in kom unalne za
deve pri občinski skupščini je
predlagal, da bi v letošnjem
občinskem p ro raču n u zagoto
vili 500 tisoč dinarjev za urba
nistično dokum entacijo mesta.
Samo za sanacijski n ač rt oto k a
bo d o potrebovali 2 00 tiso ča
kov. D okum entacijo v zvezi z
graditvijo individualnih stano
vanjskih hiš pa b o pristojni o d 
delek občinske skupščine reše
val v dogovoru s sam oupravno
stanovanjsko skupnostjo. U rba
nističn i d o k u m en ti so bili p red 
videni že prej, vendar je zanje
m anjkalo denaija.

Kidričevi nagrajenci

■ ■

DREVI KONCERT
V B R E Ž IC A H

B R EŽIC E: .................................................... 52
ČR N O M ELJ: .................................................. 29
KOČEVJE: .................................................... 51
KRŠKO: ..........................................................100
METLIKA: .................................................... 9
NOVO MESTO: .......................................... 129
RIBNICA: ..........................................................22
SEVNICA: .................................................... 53
TREBN JE: .......................................................41

razne pošte v SRS in SFR J: ...................................41
novi naročniki v inozem stvu: ................................... 13
Naj še enkrat naštejem o najuspešnejše poštne delavce,
ki so doslej pridobili največ novih naročnikov: Marica
Toplišek iz Koprivnice - 23 novih naročnikov, Jo že T re
falt iz Zabukovja - 21, F ranc Kožar iz Cerkelj - 17, Jože
Umek iz S topič 15, Matija O žanič iz K očevja - 13,
Franc Glogovšek iz Brežic in Terezija Zagorc iz Š entru
perta - po 12, Pavel Kastelic iz Starega trga ob K olpi,
Ivan Briški iz Kočevske Reke in Feliks K astelic iz Ž užem 
berka - po 10, Vili V rečič iz Stare cerkve, tov. Topolovšek iz Brestanice, Ladislav Plevnik iz Koprivnice in Martin
Kink iz Zabukovja — po 8 itd.
Vaš pism onoša ima naročilnico tu d i za vaše sorodnike,
znance in prijatelje, ki so na začasnem delu v tujini. R az
veselite jih z vsakotedenskim „pism om iz dom ačih kra
jev" — z Dolenjskim listom! Če še niste naročili nanj sina
ali fanta, ki je pri vojakih, storite to takoj, zelo hvaležen
vam bo za sprotne novice iz znanih krajev!
Ne pozabite, prosim o, in povejte še sosedom:

do 1 maja letos b o d o vsi novi naro čn ik i preje
mali Dolenjski list brezplačno!
UREDNIŠTVO LISTA

niri slovenske gim nazije „L ranče
Prešeren" v T rstu kulturno priredi
tev, ki je zelo lepo uspela. Zvečer pa
je bilo v dijaškem dom u v T rstu še
družabno srečanje mladine iz Doline
in Kočevja.
Naslednjega dne pa so si kočevski
m ladinci ogledali nekatere tržaške
zanim ivosti kot Miramare, am fi
teater in Rižarno, nato pa še veli
častn i spom enik v D o lin i Z večer pa
so kočevski m ladinci izvedli za ob
čane D oline kulturni program.

G ostje iz Kočevja so bili zelo toplo
sprejeti.
Mladinski vodstvi iz D oline in Ko
čevja sta se dogovarjali tudi o na
daljnjem sodelovanju. Že jeseni bo
podobno srečanje m ladine obeh po
bratenih o b č in v Kočevju. Kočevski
m ladinci so bili s sprejem om pri za
mejskih Slovencih zelo zadovoljni.
Od meje preko Bazovice in ves čas
obiska so jih sprem ljali d om ači mla
dinci in jim pom agali vedno in po
vsod, kadar jc bilo potrebno. Dom a
čini so goste iz Kočevja sprejeli s
cvetjem, razen tega pa so jim podari
li nekaj knjig za gimnazijsko knjižni
co. T udi Primorski dnevnik je o
obisku sproti in podrobno poročal.
J. P.

A V G U Š T IN LAH
V Č R N O M L JU
V torek, 6 . m arca, je Črno
melj obiskal podpredsednik iz
vršnega sveta republiške skupšči
ne dr. Avguštin Lah. S predstav
niki občinske skupščine, izvršne
ga sveta in sam oupravnih interes
nih skupnosti se je pogovarjal o
težkem položaju rudnika Kani
žarica in o tem , kako nadoknadi
ti izpad dohodka pri skupni
splošni porabi v občini. Pogo
varjali so se tudi o nadaljnjem iz
popolnjevanju program ov inte
resnih skupnosti na področju
družbenih dejavnosti
Zaradi
ustavitve proizvodnje v rudniku
Kanižarica bodo občinske inte
resne skupnosti imele 2,080.000
manj denarja. Lah se je zavzel za
preusm erjanje kanižarskih rudar
jev v druge poklice, vendar je po
udaril, da se kolektiv ne sme raz
iti in mora ostati hom ogena ce
lota.
Podpredsednik IS s ije ogledal
še Belt in pohvalil prizadevanja
kolektiva za razvoj in pridobitev
novega proizvodnega programa.

P R ID IT E PEŠ!

KOMUNISTI O
NEUVRŠČENOSTI
D anes ob 16. uri bo v dvorani
TVD Partizan v Sevnici na povabilo
sveta ZK v m estu predaval Drago
Mirošič, sekretar komisije za m ed
narodne odnose pri republiški skup
ščini. O b 18. uri bo na povabilo ko
m unistov Mirenske doline v krmeljski dvora :ti Svobode govoril o ne
uvrščenosti, vlogi naše države in
m ednarodnih vprašanjih.

pod arkadam i na Glavnem trgu.
pred knjigarno.
Srečanje m ed Jugoslavijo in Kubo
bo uradna m eddržavna tekm a teh
dveh reprezentanc, ki se bosta po
merili tudi na tradicionalnem turn ir
ju TV v Zagrebu pred prvomajskimi
prazniki.

Težav, napačnih pogledov, pred
sodkov, celo o č itn ih nesmislov zlepa
ni kje nagrm adenih toliko kot v
dnevni, preveč prakticistični politiki
do obrtništva. Nova ustava in na-

B R E 2 IČ A N I v t o r e k
V KRŠKEM
Am aterski oder , .Stanko Čer
n e lč " i/. Brežic bo v torek, 20. apri
la, gostoval v dom u Svobode v
Krškem. Uprizoril bo Sartrovo dvodejanko „S|>oštovanja vredna vlačuga“.

Organizacija rezervnih voja
ških starešin v krški občini je
izredno delavna. Letos .m ajo v
občini že devet aktivov. V de
lovnih n ač rtih im ajo sodelova
nje z drugim i družbenim i orga
nizacijami.

D ržavno prvenstvo v latinsko-ameriških plesih uspelo
C A - Č A - Č A ZA VOJAKA V so b o to sta N ovom eščane na
vdušila tu d i N iko Basarič in Novom eščanka Meta Zagorc (ŠPK
Ljubljana), ki sta osvojila tretje
m esto. (F o to : Sandi M ikulan)

P rem alo razvito ob rtn ištv o postaja ovira razvoja na D olenjskem — Nujni so akcija in
ukrepi, so ugotavljali na m e d o b č in s k e m posvetu 9 . aprila

Na petkovem m edobčinskem po
svetovanju, ki ga je z nam enom , da
bi razjasnili nekatere poglede, po
enotili politiko do drobnega gospo
darstva ter se dogovorili za ukrepe
in akcije, sklical m edobčinski svet
SZDL za Dolenjsko, je član republi
škega izvršnega sveta Vladim ir Kle
m enčič razložil širša politična stali
šča in utem eljitve, zakaj je drobno
gospodarstvo opredeljeno kot pred
nostna dejavnost. T o pomeni, da je
„zelcna Ilič" prižgana; še več: re
publiški izvršni svet je ustanovil celo
kom ite za osebno delo, ki ima nalo
go spodbujati drobno gospodarstvo.

V O B Č IN I D EV E T
A K T IV O V

Pleš, glasba,
barve in revija

Konec stopicanja na mestu?
Stagnacija, če ne celo nazadovanje - to je poglavitna značilnost
dolenjskega družbenega in zasebnega obrtništva ta hip. In to na
vzlic vsem po u d ark o m , ki ga obrtništvu te r d ro b n em u gospodarstvu
nasploh dajejo resolucija o družbenoekonom skem razvoju, osnutki
družbenih planov te r konec koncev n araščajo či pom en te dejav
nosti, ki tak a k o t je zdaj, že ovira splošni gospodarski razvoj.

Na problem ski konferenci SZDL
o km etijstvu so km etje tožili, da jih
gozdarji vlečejo celo leto dni pri pla
čilu za oddani les. Pred kratkim so
pri brežiškem G ozdnem gospodar
stvu, to zd Sevnica, vendarle porav
nali stare račune. Za to so najeli po
sojila pod dokaj težkim i pogoji, kar
s 15-odstotnim i o b re stm i Zavlače
vanje plačil je imelo v zadnjem ob
dobju že m očno škodljiv prizvok:
o dkup lesa o d zasebnikov je nam reč
v zadnjem letu padel skoraj za polo
vico!

Priljubljeni ansam bel bra
tov Avsenik bo s pevcem
Alfijem N ipičem gostoval v
športni dvorani v Novem
m estu, v sredo, 21. aprila in
ne 21. m arca, k o t je pom o
to m a zapisano n a zadnji
strani današnje Priloge. Za
po m o to , ki sm o jo opazili,
ko je bila Priloga že natisnje
na, se opravičujem o ljubi
teljem narodnozabavne glas
be in ansam blu.
U redništvo D L

O rganizator novom eški košarkar
ski klub N ovoteks je pripravil tudi
predtekm o, v kateri se bosta pom e
rili pionirski reprezentanci Novega
m esta in Ljubljane. Predtekm a bo
ob 17. uri, ves torek popoldan a bo
do v kiosku zraven športne dvorane
naprodaj tudi vstopnice - č e jih bo
še kaj ostalo. Vstopnice bo m ogoče
kupiti tudi v predprodaji, in sicer

Ker pričakujejo prireditelji za
tekm o m ed J ugoslavijo in Kubo
številen obisk in ker okrog šport
ne dvorane m očno prim anjkuje
parkirišč, prosijo vse m eščane,
naj pridejo na tekm o peš, ker bo
tokrat pešačenje nedvom no hi
trejše od počasne vožnje.

G O Z D A R JI
SPET NA TE K O Č E M

ANSAM B EL
B R A T O V A V SEN IK
V NOVEM MESTU

Jugoslavija proti Kubi
Zares spektakularen košarkarski
spopad bo v torek zvečer o b 19. uri
v novom eški športni dvorani. Evrop
ski prvaki, drugi z zadnjega svetov
nega prvenstva v Portoriku, reprezentantje Jugoslavije - v popolni
postavi, tudi z vojaki Čosičem, Je
lovcem, Slavničem in Šolm anom pa
kajpak z zvezdami letošnjega prven
stva Kičanovičem , Delibašičem, Jerkovim in drugimi reprezentanti - se
bodo pom erili z atraktivno ekipo
Kube, ki jc na zadnjih olim pijskih
igrah v M uenchnu osvojila bronasto
kolajno. Kubanci bodo, prav tako
kot naši, prišli v Novo m esto s svojo
olim pijsko reprezentanco.

Razen velike nagrade so podelili
tu d i šestnajst nagrad Kidričevega
sklada in trinajst nagrad za iznajdbe
in izpopolnitve. Med tem i sta tudi
dve skupini izum iteljev iz novo
meške tovarne zdravil Krka. Skupi
na pod vodstvom h. doc. dr. Miha
Japlja, v kateri so bili še Marjeta
G lobokar, m gi. Pavle Z upet in Mati
ja M aučec, je dobila nagrado za
izum ..Tehnološka izboljšava sinteze
etilnega estra p-klorfenoksi izom aslene kisline", za izum „Izolacija, ovrednotenje in uporaba encima
nevtralne proteaze kot sekundarne
surovine pri ferm entaciji oksitetraciklina", pa dr. Miroslav Pokorny,
mgr. Pavel Z upet, Mladen Pavletič,
Franc Novosel in Tom až Stepišnik.

čelna politična stališča sta pravi
osnovi, da se bo drobno gospodar
stvo začelo hitreje razvijati Potrebe
so velike, problem ov je na pretek.
Le nekaj primerov, ki so jih povedali
na posvetovanju: v novomeški obči
ni zelo prim anjkuje storitvenih
o brti, servisov za gospodinjske in
km etijske stroje. Prav tako je v dru
gih občin ah ; v metliški in trebanjski,
denim o, nim ajo niti enega zidarja obrtnika. Sušmarstvo cvete, inšpek
cija mu ne stopi na prste. Težave so
Z lokacijami, še večje s krediti. Ne
urejena je vrsta stvari, brez katerih
obrtništvo ne m ore n apredovati De
lavci pri zasebnikih še niso sindi
kalno organizirani (za 22 . april je
končno le predviden ustanovni ob
čni zbor osnovne sindikalne organi
zacije takih delavcev v novomeški
občini). Skratka: dela in nalog je ve
liko.

M. L

V soboto si je več kot 2000 Novom eščanov ogledalo v novi športni
dvorani državno prvenstvo v latinsko-am eriških plesih, ki so ga zelo
dobro organizirali člani novom eške
ga plesnega kluba. N astopilo je 59
parov iz Ljubljane, Maribora, Kra
nja, Velenja, Skopja, in Novega me
sta, prvaka pa sta postala lansko
letna zmagovalca Branka in Marjan
Lorger. D obro so plesali tu d i dom a
č i pari, najbolje pa sta se uvrstila za
konca Podkrižnik, ki sta z enajstim
m estom prijetno presenetila in se
uvrstila v jugoslovansko plesno elito.
Prireditev je vodil Marjan Kralj,
predvsem N ovom eščanke pa so bile
zadovoljne s kratko m odno revijo, v
kateri so prikazali svoje delo sevniška Lisca, metliška B eti in novo
meški Labod. Po končanem držav
nem prvenstvu so se na parketu za
vrteli obiskovalci in v celoti uspela
prireditev je dokazala, da dolenjska
m etropola m očno pogreša podobnih
prireditev.

V drugi polovici tedna ni pri
čakovati izrazitejših vremenskih
procesov in ohladitev. Deloma
bo sončno vreme, predvidom a v
petek in soboto pa bo spremenjljivo oblačno in predvsem po
poldne bodo manjše krajevne
plohe.
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Zaman upali na znizanje

.

Surovine cenejše, svetovne c e n e gnojil nižje, toda
naše tovarne ostajajo pri enakih cenah!

Pričakovali smo, da se bo u m e tn o gnojilo pocenilo. Surovina
zanj, k i j o uvažajo, se je na svetovnem trgu nam reč lani precej
pocenila. E nako gnojila. T u d i pri nas so pocenitev gnojil že javno
napovedovali. Potem pa smo pred k ratk im zvedeli, da jih ne bo
m oč poceniti, k er se tu d i pri cenejših surovinah stroški proiz
vajalcev gnojil niso znižali.
K utKciiiu po ro čilu so n ek a izvajalci pred meseci tarnali,
kako težk o jih je izvažati, k o so
te ri postavili vprašaj. Morda
skladišča polna, k er so se gno
niso mogli povsem verjeti, da bi
jila na svetovnem trgu pocenila.
to bilo res, ali so km etovalcem
Zakaj se p o tem ne m orejo tu d i
želeli p u stiti vsaj m alo upanja,
pri nas? Tuji proizvajalci jih go
da vest ni to č n a . M orda so že
tovo ne prodajajo z izgubo.
leli, da bi km etovalci več ugi
Naši pa n am esto, d a bi se p o 
bali o cenah in se manj jezili.
tru d ili znižati proizvodne stro 
V em o, kako je s tak im i stvarm i.
ške, so m enda p o d jetn o ra
U panja za pocenitev gnojil skočunali, k ak o p rikazati, da stro 
raida ni več, čeprav so naši proškov ni m oč znižati.
K upec blaga m ora p lačati
prikazane stroške, saj ne more
TELEGRAM I
b iti pam etnejši od sestavljalca
raču n o v , da b i m u lahko do
HAAG - V Haag je prispela jugo
kazal, k je se je zm otil v svojo
slovanska delegacija, ki jo vodi
podpredsednik ZIS dr. A n to n V ra k orist. Tako ni le pri gnojilih —
tuša. V okviru rednih posvetovanj
tu d i drugi proizvajalci delajo
na vladni ravni se bodo pogovarjali o
p o d o b n o , če jim uspe.
vprašanjih razvoja in bilateralnem
Med pripravo družbenega doPEKING — D em onstracije v p o d poro predsedniku Mao Ce T ungu se nadaljujejo po vsej L R Kitajski,
sodelovanju na tem pod ro čju .
gpvora o razvoju km etijstva in po tem ko so odstranili z vseh visokih položajev Teng Hsiao-Pinga. N a sliki: ena izm ed številnih k o lo n
T EL AV IV — Tuje časopisne
agencije po ro čajo , da so izraelski
živilske industrije Jugoslavije v d em onstrantov, k i so z zastavam i, slikami in gesli preplavili pekinške ulice. O pod o b n ih d em o n 
reaktivni lovci prestregli saudsko
prihodnjih p etih letih so n a to stracijah p o ro ča jo tudi iz drugih k ita j& ih m e st.(T e le fo to : UPD
Medtem pa je zahodni tisk na
tran sp o rtn o letalo in ga jjrisilili, da
jasno opozorili- Med d rugim je
široko začel pisati o novi odlo
je
pristalo na letališču
„Ben
m u p o te m po stroškovnem na
sporno, kako d o lo č a ti cene
G u rio n “ pri Tel Avivu. S poročilo
čitvi poljskega vodstva, da bo
čelu d oločili nižjo ceno? To
izraelskega vojaškega poveljstva, na
km etijskim pridelkom in neka
namreč dovolilo zasebne inve
naj b i sicer veljalo za p o p rečje,
katerega se sklicuje AP, zatrjuje, da
terim
živilom.
Predvideno
je
sticije tujcev na Poljskem. Pri
je saudsko letalo letelo p ro ti Riadu
ne za posam eznike. T oda k o je
bilo stroškovno n ačelo. Cene
tem ne poročajo o podrobno
in kršilo izraelski zračni p ro sto r pri
izjem veliko, se sprem eni tu d i
Zvezni sekretar za zunanje SAD A TOV OBISK
naj
b
i
določali
po
p
o
p
reč
n
ih
kraju R oš Hanikre blizu libanonske
stih, vendar pa je očitno ta od
p o p rečje. T o vedo vsi.
zadeve
Miloš Minič se m udi na
pridelovalnih
stro
šk
ih
na
druž
meje.
ločitev vzbudila med inozemci
T ako se stroškovno načelo
BEOGRAD - Na povabilo sveta
tu rneji, m ed k atero bo obiskal
b en ih posestvih. T em u nasproti
Egiptovski predsednic S adat,
veliko zanimanje. . . m qe po
sindikatov Jugoslavije je v Beograd je postavljena trd itev , da so
pri do lo čan ju cen, ki naj b i bile
več azijskih držav. Prva postaja
ki je m inuli vikend k o n ča l
stajajo manj visoke . . .
pripotovala delegacija sindikatov LR
najbolj pravične, sprevrača v
ijegove p o ti je bila T eheran, obisk v Jugoslaviji, kjer je imel
stroškovne cene v p retek lih le
Mongolije, ki jo vodi predsednik
svoje n asp ro tje. N e le v k m e
kjer ga je sprejel iranski voditelj
tih zavirale razvoj km etijstva.
centralnega sveta g. O čirbat. Gostje
Za nekatere pa so meje sploh
zelo izčrpne in k o ristn e pogo
tijstvu — tu d i v industriji in d ru 
iz Mongolije se bodo v Jugoslaviji
Reza Pahlavi. Iz T eherana po vore z jugoslovanskim p red
K do se bo gnal za večje pri
zelo odprte - in včasih še pre
m udili sedem dni.
god. Delavce j e večkrat slišati,
tu je Minič v Iran, Indijo, Paki sednikom
delke in znižanje stroškov, če bi
več. Tako je prišel na obisk v
Josipom
B rozom
da n o rm nočejo preveč pre
stan, A fganistan, K uvait in Irak. T itom in drugim i jugoslovan-^
Izrael južnoafriški premier John
segati, četu d i b i zm ogli, ker bi
R azgovori jugoslovanskega skim i osebnostm i, se je na DuVorster, kar je vzbudilo v na
jim jih p o tem zvišali. Podobno
zveznega sekretarja za zunanje
prednih krogih svetovnega jav
IZ ZA D N JEG A PAVLIHE
delajo delovne organizacije. Sla
zadeve b o d o ob običajnih dvo
nega mnenja ne samo začu
b o sti b i bilo treba povsod o d 
stranskih odnosih zajeli še p o 
denje, marveč že kar odkrite
pravljati
z
enakim
i
ukrepi.
Tudi
sebej dejavnost neuvrščenih d e
proteste in obsodbe. Južna
žel, ki prihaja sedaj, nekaj me
v to v a rn a h gnojil. Zakaj bi d o 
Afrika je, ko t je to dobro zna
h
odek
od
cenejše,
uvožene
su

secev
pred avgustovsko k o n fe
no, odkrito rasistična dežela, ta
rovine pospravili le o n i, ko pa
renco na vrhu v C olom bu, v
pojem, rasizem, pa zadnje čase
so ob podražitvi surovin zvišali
ospredje diplom atskih priza
vse bolj pogosto naslavljajo tudi
cene gnojil?
d e v a j in p o zo rn o sti neuvršče
na Izrael. To zaradi tega, ker
Preveč zakoreninjena je n a
nosti.
izvajajo izraelske oblasti po
vada, da cene prilagajoajo stro 
litiko nasilja nad arabskimi pre
škom , nam esto da b i svoje stro 
bivalci v zasedenih ozemljih . . . .
ške tu d i cenam . N ajvečja izjema
svoji k svojim. . J
SIR SK E EN OTE V LIBAso tista živila in km etijski p ri
NONU?
delki, ki jim prodajno ceno d o 
In še ena iz ZDA: medtem
lo ča dru žb a. T u se proizvajalci
ko je CIA pod nenehnimi na
P rem iije v L ibanonu še ved
m orajo prilagajati cenam . Zakaj
padi zaradi svojih napak, pa so
no traja — čeprav ne b rez žrtev,
ne bi bili enak o n atan čn i pri
iz njenega glavnega štaba spo
ki se nenehno m nožijo. T oda
vseh izdelkih, k i so p o treb n i za
ročili, da se je število prosilcev
položaj ne zapletajo zgolj vsak
km
etijsko
proizvodnjo?
Brez
za službo v tej ustanovi v zad
danji incidenti (za k atere se obe
tega ne m ore b iti en ak o 
njem letu povečalo za 30 od
strani m edsebojno o b to žu jeta),
To
je
noša
najbolj
rentabilna
elektrarna.
Za
gorivo
upo
pravnosti
n
a
trgu.
stotkov v primerjavi z letom
m arveč tu d i izredno nejasen po
JO Ž E PETEK
rabljamo neprebrane delegatske materiale.
poprej. . . dobre plače. . . ?
ložaj, ki nastaja okoli te sredo
zemske dežele.
Po n ek aterih p o ro čilih , k i pa
jih ni bilo m ogoče doslej vero naju pogovaijal z avstrijskim
dosto jn o preveriti, so vdrle na predsednikom .
libanonsko ozem lje tu d i n e
S tem je k o n ča l večdnevno
Že nreišniikrat sm o na tem m estu nisali n P°Prej> da tu d i ni več toU ko brezglavih ape- te h n ičn o operacijo, ki naj bi jo izvedli. Vse
k atere sir& e en o te.
evropsko tu rn ejo , med k atero je
operativnem dogovarjanju pristojnih čini- titov in brezobzirnih pritiskov na njihovo to seveda m p rav! Ob p reh o d u na novi siZa zdaj ni jasno, ali gre za svoje gostitelje seznanil s polo
teKev v reD u b lik ifo ri čem er ie bila noudar- v iš a je , k o t sm o lahko ugotavljali še pred ne- stem se m orajo po O ZD delavci tem eljito m
redne sircke en o te ali pa so to žajem na Bližnjem vzhodu in
sam o k om andosi Palestinske egiptovskih pogledih na m ož
j e S a o f i J o
meSeCi>
* t o i ' TOt - I f f T
pr0kv0d,,e
osvobodilne organizacije, ki d e n o sti za rešitev krize.
vajanja letošnje politike cen - sedaj pa lahko
:
2 ?
S m o da m ? redi D r d t o a t X
ored- 86 m n o 8i proizvajalci vendarle odločili, d a izvajanje stabilizacijskih teženj. N a seji IK
lujejo pod okriljem sirskih o b o 
Ž e pred tem so po k o n čan ih
P - ’ * v rSir o/fL n
predvsem poiščejo lastne rezerve, nam esto CK ZKS prejšnji ted en so tu d i povedali poroženih sil. K ot je znano, deluje pogovorih z jugoslovanskim i vo
, po j
ul z, poa- ^
k0 t doslej samo tržili svoj d o h o d ek datek, d a v naši republiki p rak tičn o ni pov Siriji del palestinskih o b o ro  ditelji izdali & u p n o sporočilo,
T V° r ° lzvaJanJu P ° ' prek cen. T o kaže, d a so slednjič n ek ateri le m em bnejše O ZD , ld ji banke ne b i avalirale
ženih sil, k i štejejo več tiso č d o  v k aterem j e med drugim po
i t k e cen za JetOS.
iei.ua. .l »a uuguvur,
*
^ Ha
da izhod
izhod iz niihovih
njihovih težav
težav ni
ni V
v vivi- m enic, čeravno to ne pom
d i v Slodogovor, naj pouaannm eni,
eni. da
Ha tu
tildi
Slob
ro oprem ljenih in izuijenih vo udarjeno, d a se m orajo Izraelci
nm.o, predstavlja uresničevanje zvezne reso- g . cen brez k o n ca in k raja (če sar trg tu d i veniji ni nekaj delovnih organizacij, k i bi bile
jakov.
u m ak n iti z zasedenih ozemelj in
lucije o letošnjem socialnem m gospo- ne Jm ore p re nesti), m arveč v večji produk- zrele za sanacijo.
M edtem se je sestal tudi liba da m orajo d o b iti Palestinci vse
..............
darskem razvq,u Jugo slav, e m v njem so tiynosti vParčno s/ i( boljšem gospodarjenju.
~
Prejšnji teden je bil v P o rto ro žu sem inar o
nonski parlam ent, ki je po m ožn o sti za uresničitev vseh
opredeljeni tisti globalni cilji te r okv u ji, la
združenem delu - n a sem inar je prišel tudi
daljšal prem irje, sklenjeno med svojih nacionalnih pravic.
jih bom o letos m orali doseči ter jih vseskozi I
predsednik CK ZKS France P opit, ki je pri
levičarji in desničarji.
spoštovati na področju politike cen.
tem , da se je d o ta k n il dejavnosti v zvezi z
Z notraj skupno dogovorjenih (in sedaj
|avno
javno razpravo o o sn u tk u zakona o zdrupodpisanih) globalnih okvirov sprejete poženem delu, dejal, da ni dovolj, če se delovni
TELEGRAMI
KONGRES KP V ČSSR
htik e cen b o d o seveda federacija, republike
ljudje samo seznanijo z bistvom tega zakona,
HAVANA - V m estu Santa
ui o b čin e v skladu s svojimi pristojnostm i J
1 1^ B ■ I IT j 1 1 LJ f A l 1^ B I » B
m arveč da bo treb a takoj sprem eniti družV Pragi se nadaljuje kongres Maria se je začel sestanek predstav
določale politiko cen za posam ezne probenoekonom ske in sam oupravne odnose v
nikov držav - usklajcvalk program a 4
češkoslovaških k o m u n isto v , k i gospodarskega sodelovanja m ed
izvode o ziro m a storitve. S tem pa je tu d i
i^eh okoljih v skladu
načeli tega novega
ga je začel generalni sekretar neuvrščenim i in drugimi državam i v
porazdeljena odgovornost za izvajanje skupM k o n a. Ta kacija pa tX) uspešna
tedaj, je
G ustav H usac s svojim refe razvoju. Med devetim i članicam i je
ne politike cen na vse
tako da bodo cilji,
^ pOUCja ril predsednik CK ZKS, če
bodo
ki smo si
v
razvojni
^ aktjvno vklJučilc
subjektivne
ratom , v k aterem je označil se tudi Jugoslavija.
NEW YORK - Generalni sekretar
danji tren u tek čeflcoslo vaške ZN K urt W aldheim je sporočil, da se
resoluciji glede politike cen, tudi zares dosile po OZD h k rati z vodilnim kadrom ,
sežem. Poudarim o še en k rat tem eljno na^
. . .
..
Na seji republiškega izvršnega sveta minili teden
družbe.
je 25 dežel, ki nim ajo jedrskega
čelo, k i je v dogovorjeni politiki cen posebej V sako dražitev nam reč slednjič o b ču tijo
so obravnavali dogovor o osnovah za srednjeročni
Po besedah G ustava H usaka orožja, izreklo za pogajanja o p o 
začrtan o : leto s m orajo cene proizvodov in tu d i tis ti, ki sami dražijo svoje izdelke ali plan naše republike (do jeta 1980), pri čem er so
je doživela ČSSR v zadnjih n e polni prepovedi tega orožja. Kot
navaja sporočilo, pa ne kaže, da bi
storitev n araščati vsekakor počasneje, k o t pa storitve - saj višajo cene tu d i drugi, p a se
kaj letih pom em bne družbene se pogajanja pričela iv
letos,
je od
t i r a , saj
“ J Jv
v
in p o litičn e sprem em be — vse dežel, oboroženih z•je d rsk im i pros o lani.
jim to vrača k o t nekakšen bum erang ter delitve družbenega proizvoda. Akum ulacija bi mo3Ž pripravljena
Seveda b o terjalo izvajanje pravkar pod- samo še pospešuje inflacijo.
rala rasti hitreje kot družbeni proizvod, vse oblike
na b o lje. Med p o d ro b n o stm i je jektili, doslej le S2
pisanega dogovora nem alo naporov. Usklaizvršni kom ite predsedstva C K Z K S je o b porabe pu počasneje, v zadjijih treh letih tega
generalni sek retar p artije om e sodelovati.
LIZBONA - Prvi teden kam panje
diti bo treb a veljavni instrum entarij, ki ga prehodu na sistem realnega do h o d k a ter ob planskega obdobja pa naj bi vse oblike porabe rasle
nil, da se je partija otresla za predparlam entam e volitve na
_ j •
un
_ •
x
t. • >
~
« . .*
. .
vzporedno z rastjo družbenega proizvoda - realni
im am o sedaj za oblikovanje cen, še posebej novih fin an č n ih predpisih v zvezi s tem po- os£ ni dohodki ^ skladno z6ras*tjo produktivnosti
,.desnih revizionistov ‘, sama pa Portugalskem , ki bodo 25. aprila, se
b o treba pri tem upoštevati novo obliko- novno poudaril, k ak o pom em bno je , da so dela.
se ideološko in m arksistično je končal s približno 1000 shodi, ki
so bili zelo razgibani. Na nekaterih
vanje in razvoj dohodkovnih odnosov med delovni ljudje v vseh OZD zares realno se-Za konec še k onkretna, p razveseljiva novica za
okrepila.
so se tudi stepli, tak o da je bilo več
p o s a m ^ n iim
organizacijam i
združenega znanjem s tem , k ^ n o v i s ij e m pom eni tudi
Pri tem je Husak om enil, da ljudi huje ali laže ranjenih.
so te uspehe dosegli v tesnem
dela. V sekakor pa lahko že sedaj ugotav- zanje. Poudarjeno je bilo, d a v vseh OZD e r a ( j j n 0 vih zmogljivosti bo dom ača industrija doBEOGRAD - Sredi aprila bo v
sodelovanju s sovjetsko partijo Mehiki spom ladansko zasedanje
ljam o — upoštevajoč sedanja tržna gibanja niso preanalizirali svojih problem ov ozirom a twviia d o m ač em u trgu več kot 39 700 traktorjev
cen — da se je v zadnjem času pri nas na vzrokov zanje — m nogokje se akcija, k i je v (torej 6400 več kot lani), večidel traktorjev sredin da so bili iklepi 25. kongresa m edparlam entarne unije. Jugoslo
vansko delegacijo bo predstavljala
sovjetske
partije vir navdiha za delegacija, ki jo bo vodil Peko
p o d ro čju divjanjcen vendarle že nekaj spre- teku, še giblje le v krogu strokovnjakov in
delo
češkoslovaških
k o m u  Dapčevič. Jugoslovanska delegacija
m enilo. R ečem o lahko, da cene vsaj zadnji vodilnega kadra, delavci pa še vedno m enijo, naj bi jih uvozili stalpno i 6.00 0 - izdana pa so že
bo obiskala tudi Kanado.
nistov.
čas ne n araščajo več tako vrtoglavo k o t da gre samo za nekakšno knjigovodstveno dovoljenja za uvoz 11.000 traktorjev.

V Združenih državah A m e
rike se nadaljuje zagrizena pred
volilna kampanja, med katero
naj bi obe stranki - republi
kanska in demokratska - do
ločili svojega predsedniškega
kandidata, ki naj bi potem v di
rektnem „dvoboju“ odločila,
kdo bo naslednji gospodar Bele
hiše. Za zdaj so trge glavni kan
didati• dosedanji predsednik
Gerald Ford, republikanski kan
didat Ronald Reagan in veliko
presenečenje na ameriški poli
tični sceni, demokrat Jimmy
Carter. Slednji je po svoje naj
večje politično presenečenje
zadnjih nekaj let, saj se je iz do
pred nekaj mesecev še povsem
neznane politične osebnosti
povzpel v sam vrh tistih, ki se
bore za oblast. Pri tem pa se
veda ne manjka bolj aU manj'
„nežnih“ besed, k i bi v neka
terih drugih deželah in nekate
rih drugih priložnostih najbrž
lahko veljale za zelo žaljive. . .
oblast se prilega . . .
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PRIPRAVA NA P O L E T JE - T aborniki odreda
„Svobodni gozdovi" iz Kočevja so se z vso vne
m o lotili teoretičnega dela „gozdne šole“ , ki jo
vodi inž. A n to n Prelesnik. 30 najmlajših taborni
kov bo pridobljeno znanje preizkusilo poleti na
taborjenju. (F o to : F ran ce Brus)

VE SE, KJE JE
D EN A R
Takoj po končanem 2. red
nem zboru novom eške podružnioe Ljubljanske banke pretekli
petek na O to čcu se je m ed dele
gati razširila zanimiva „ugotovitev“ , češ da vodstvo podružnice
prav dobro ve, kje je denar v teh
težkih časih.
„Sam o poglejte, kdo je sedel v
delovnem
predsedstvu:
Jože
Jankovič iz Metlike, Janko Po
povič iz Novega m esta in Slavko
N em anič iz Trebnjega . .
Če kdo izmed n epoučenih tu 
di po tem obvestilu še ni vedel, v
čem tič i bistvo novega vica, ga je
sogovornik p oučil o Ž um berčanih in njihovih talentih.

Sejmišča
NOVO MESTO: ker je bil isti dan
sejem tudi v Šentjerneju, je bil novo
meški slabše obiskan. Zaradi manjše
ponudbe so bile cene pujskov znat
no višje kot prejšnji teden. N aprodaj
je bilo 215 prašičev, od tega 19 sta
rih nad tri mesece. Prodani so bili
204 prašiči; do tri mesece stari so
veljali 600 do 820 din, od tri do pet
mesecev stari pa 830 do 950 din.
BREŽICE: Kar 636 prašičev od tega le 26 starih nad tri mesece so rejci pripeljali na sobotni sejem.
Pujskov so prodali 525, nad tri m e
sece starih prašičev pa 18; prvi so
bili po 32 do 33 din, drugi pa po 22
do 23 din kilogram žive teže.

O REH EK V A K CIJI — Prejšnjo nedeljo vaščani
O rehka pri S to p ičah niso počivali: že zarana so
se odpravili, d a bi d o k o n čali izkop približno tri
kilom etre
dolgega
ja rk a
za
vodovod
S to p ič e -D o lž -M a li O rehek. N a posnetku je ena
izm ed delovnih skupin. (F o to : F eliks O rel)

„PA JE K “ G R O Z I - V ozniki avtom obilov v No
vem m estu bodo odslej m orda bolje premislili, na
katerem za to neprim ernem p ro sto ru b o d o parki
rali svoje vozilo in s tem kršili predpise. Na sliki:
prva žrtev „PA JK A “ 13. aprila ob 11.45 na Glav
nem trgu. (F o to : Sandi M ikulan)

8. in 9. aprila je bil na O to č c u 4.
sestanek hrvaških in slovenskih o rto
dontov. Izm enjali so delovne izkušnje te r govorili
med drugim tu d i o pom enu sodelovanja staršev in
o tro k pri zdravljenju anom alij zob in čeljusti.
(F o to : S. M ikulan)

Brežiška tovarna pritisnjena ob zid
Z zalogo 3500 spalnic so v breži
ški T ovarni pohištva dosegli zgornjo
mejo, ki jo še lahko prenesejo. Da bi
zmanjšali proizvodnjo, so m orali ta
koj nekaj ukreniti in 380-člansla ko
lektiv se je odlo čil za šest d n i kolek
tivnega dopusta v aprilu. Delavci
ostajajo dom a ob petkih.
Na novi zakon o zagotavljanju
plačil so bili v tovarni sicer priprav
ljeni, niso pa pričakovali, da jih bo
vse skupaj tako prizadelo. Težave so
se začele pri trgovini, ki ji prim anj
kuje obratn ih sredstev. T a je bila v
prvi fazi prisiljena prodajati stare za
loge, da jih je zmanjšala do tiste me
je, katero je še 'sposobna p o k riti
Zdaj seje bolj kot kdajkoli poprej
pokazalo, da je proizvodnja lesnih
izdelkov (ti sodijo m ed trajne dobri
ne) v Jugoslaviji predim enzionirana.
Tovarne prem alo izvažajo, če pa bi
vsaka o d njih prodala na tuje 35
odst. proizvodnje kot na prim er v
Brežicah, do te poplave tržišča ne bi
prišlo.
Zakon o zavarovanju plačil naj bi
sicer ščitil predvsem dobre gospo
darje, toda v praksi je drugače. T rži
šča se zapirajo in tako o konkuren
čnosti ni več nobenega sledu. Posa
m ezne grupacije varujejo svoje de
lavce in svoje interese in tako na pri
mer Tovarna pohištva v Brežicah ne
m ore več prodajati svojih izdelkov
kjerkoli v Jugoslaviji. T o obču tijo
tudi drugi slovenski proizvajalci.

Kmetijski nasveti

Koruza ie trdneje na vrhu
K oruza, nekdaj žito revnih ljudi im enovana, „o katerih m olči
slovenska m uza“ , k o t je zapisal pokojni prof. Sadar, se je zaradi
izrednega napredka v tehniki pridelovanja in velikega povpraše
vanja kupcev oz. porabnikov v zadnjih dveh desetletjih povzpela
do najvažnejše poljščine. T udi slovenska km etijstva si brez nje
n i m ogoče zamišljati, njen delež se povečuje. Uspehi v pridelo
vanju koruze zasenčijo vse druge kulture. T udi vzgojitelji novih
sort ji posvečajo največjo pozornost, saj pri nas ni km etijske
rastline, ki b i ji vzgojili toliko novih so rt, k o t so jih koruzi.
K oruza gre vsako leto tako rek o č „za m ed“ . Povpraševanje je
p rak tičn o neom ejeno, pridelovanje dokaj zanesljivo, m ožnosti
za povečanje delovne sto rilnosti skorajda neverjetne. Z uporabo
strojev je m ogoče, in to dokazujejo nekateri naši družbeni
ob rati, zm anjšati porabo živega dela celo za tridesetkrat!
K oruza om ogoča največjo specializacijo in poenostavitev
kolobarja, skratka, vse govori v njej prid, zato ni nič čudnega,
če je zadnja leta doživela tolikšen razm ah in tolikšno hvalo.
Poljedelci je zato sejejo več in več.
Ker se bliža zadnja tretjina aprila in začetek m aja, to pa je v
naših razm erah čas sejanja koruze, samo še nekaj najnovejših
po datkov o ekon o m ičn o sti in donosnosti pridelovanja. Že s
povprečnim i pridelki se je doslej v Sloveniji splačalo pridelovati
koru zo , še večji ekonom ski uspeh pa je prineslo intenzivnejše
gnojenje. T udi po podražitvi um etnih gnojil za približno 140
od stotk o v v zadnjih štirih letih se koruzi še vedno izplača dob ro
pognojiti. Kilogram gnojila je v številnih poskusih prinesel pov
p rečn o nad 6 kg koruznega zrnja, kar je daleč več k o t pri pše
nici in kar je vredno m nogo več Icot porabljeno gnojilo.
Če h o če poljedelec doseči solidnih 70 centov koruznega
zrnja na hek tar, m u strokovnjaki priporočajo, naj njivo pognoji
z 80 do 140 kg dušika, 50 do 70 kg fosforja in 80 do 120 kalija
na hektar, tem u pa je treba dodati še 2 00 d o 300 centov hlev
skega gnoja. Pognojiti je bolje spom ladi, pred setvijo. Z dušikom
je bolje pognojiti v dveh obrokih. Na trgu je dovolj prim ernih
kom biniranih gnojil iz K utine in Ruš.
Inž. M. L.

Da bi poživili zastalo prodajo, so
v brežiški Tovarni pohištva znižali
prodajno ceno nekaterih artiklov za
7,5 odst. Delo za izvozne pogodbe
bodo poskušali pom akniti v prvo
polovico leta, razen tega pa bodo za
trideset odstotkov zmanjšali letno
proizvodnjo.
To pom eni slabši ekonom ski re
zultat in slabše m ožnosti za repro
dukcijo. Č e ne bi imeli lastnega
obratnega kapitala, ki so ga ustvarja
li vsa leta do zdaj, bi jim zdajle odbi
la zadnja ura, o tem je direktor
F ranc Puhner trd n o prepričan. Zna
šli so se v m at poziciji in če zakon
aprila ne bo zares zaživel, si kljub
vsemu ne bodo mogli pom agati.
J. TEPPEY

o d bistvenih prispevkov novega
zakona. Prej bi lahko rekli, da je to
udarec kooperaciji, zadružništvu,
km etijstvu in konec koncev tu d i
ustavi, ki enakovredno obravnava
osebno delo z zasebnim i sredstvi
Dobre zadruge in gozdna gospodar
stva bodo resda sproti plačevale tudi
brez zakona, toda slabe v to ne
bodo prisiljene. K m et, ki bo hotel
dobiti svoj upravičeno zasluženi
denar, ne bo imel zakonske osnove,
da bi dolg pravočasno izterjal.
Na to o č itn o ni mislil, ozirom a
hotel m isliti nihče takrat, ko je pri
pravljal zakon. Ali pa je m orda tako
narejeno zavestno — kot plod dog
matskega, sektaškega pojmovanja
socializma, kar je na splošno tako
ostro obsodil Veljko Milatovič,
predsednik predsedstva Č rne gore,
ko je v časopisu „Praksa“ zapisal:
„L ahko bi dejali, da pri nas dejan
sko nismo sprejeli ustavne definicije
položaja km etijskih in drugih proiz
vajalcev, ki delajo 7 zasebnimi sred
stvi. K ot družba si ne prizadevam o,
da bi to stanje m aterialno, organ
izacijsko, pravno in politično spremenfli, čeprav imam o za to eko
nom ske in družbene, pa tu d i poli
tične razloge."
Navedeni prim er to zgovorno
potrjuje.
M. L .

K arikaturistov predlog, kako
izterjati plačilo. (Bjelovarski
list)

Zavesten udarec?
2 e doslej, ko „drugorazrednost“
ni bila ,,uzakonjena", je bil km et in
lastnik gozda m nogokrat odrinjen
pri plačilu. Toda po novem je, kar
zadeva plačevanje njegovih pridel
kov, celo z zakonom potisnjen v
drugorazredni položaj. Z akon o za
varovanju plačO, ki je začel veljati ta
mesec, nam reč določa, da je delov
na organizacija, torej tudi zadruga
ali gozdno gospodarstvo, dolžna pla
čati svoje obveznosti v roku le druž
benim obratom , zasebniki, med
njimi tu d i km etje - kooperanti, na
katerih često sloni o bstoj teh orga
nizacij, pa pridejo na vrsto šele
takrat, če kaj ostane.
Potem takem bodo km etje tudi
vnaprej m arsikdaj dolgo čakali na
plač Do, tako kot smo imeli na
našem obm o čju v preteklosti že
nekaj kričečih prim erov (plačevanje
lesa na obm očju GG Brežice in
podobno).
To prav gotovo ne bo norm alizi
ralo poslovanja, kar naj bi bil eden

Ob tolikšnem zanim anju za m o
tik e — še veliko m ožnosti za
km etijsko mehanizacijo

Km etijskem u sejmu so letos prvič
dodali tu d i gozdarsko razstavo.
O rganizatorji se nam reč zavedajo,
da je gozdarstvo pom em bna gospo
darska panoga, ki je v našem
alpskem področju tesno povezana s
km etijstvom , in po obisku sodeč, so
K ranjčani naredili kar prav, ko so
poskrbeli tudi za „gozdarje“ .
Številni obiskovalci se najraje
ustavljajo ob različnih strojih za ob
delavo lesa in kovin, ob drobni kme
tijski m ehanizaciji, orodju in drugi
oprem i, la ne bi smela m anjkati na
nobeni dom ačiji. Km etje si zelo radi
ogledujejo traktorje najrazličnejših
tujih in dom ačih firm , priključke,
kom bajne, nakladalce in nakladalne
prikolice, m olzne naprave in stojišča
za živino. Mnogi se zanim ajo tu d i za
cene in vsi so se razveselili popustov
pri cenah razstavljenem u blagu.
Kupci si bodo lahko pomagali tudi s
potrošniškim i posojili.

Premalo preventive
N ekakšno nujno zlo spom ladan
skih zasedanj občinske skupščine v
Sevnici, ki gredo ponavadi žal mimo
delegatov brez razprave, so poročila
postaje milice in občinskega sodnika
za prekrške. O boji so m inulo leto
imeli največ dela s prom etom , prav
zaprav s tistim i, ki so pri tem prišli v
navskrižje s predpisi.
Lani so m iličniki v Sevnici obrav
navalo 265 prom etnih nesreč, m ate
rialna škoda (m iličniške ocene so
ponavadi nižje o d dejanskih) je bila
za 618.319 dinarjev višja kot leto
poprej, ."ako m iličniki kot sodnik
za prekrške ugotavljajo med razlogi
za to žalostno bilanco m ed drugim
tu d i številne č rn e to čk e na cestiščih
od ceste v dolini Mirne, nepravilnih
naklonov m ed Šm arčnim in Vrho
vim do kam nitega m ostu pri Boštanju. Vseeno pa je še vse po starem ,
le m irenska cesta je prišla v petletni
program rekonstrukcije cest. Vse

Kranjski sejem
Minuli petek so v K ranju odprli
15. jubilejni m ednarodni km etijski
in gozdarski sejem, ki b o odprt do
18. aprila. Na njem razstavlja in pro
daja 110 organizacij (12 tujih) in
posam eznikov, ki poleg tega zasto
pajo še več kot 100 dom ačih in tu
jih proizvajalcev.

T udi nova kronika ne kaže do
b ro : m inuli ted en je štirim ne
srečam v o b čin i bo tro v al alko
hol. M artin Ž nidaršič iz Prvo
majske v Sevnici je v č e trte k
p o n o či tak o le k o n čal vožnjo z
m otorjem b rez izp ita in še pod
vplivom alkohola.

(K arikatura: Požeški list)

več je novih prekrškov, zato je o č it
no, da je tem bolj potrebno tu d i pre
ventivno delo. AMD v Sevnici je lani
priredilo le eno predavanje o novih
cestno-prom etnih predpisih (še to le
o zveznem zakonu), razvito je delo
na šolah, prem alo pa po krajevnih
skupnostih in delovnih organizaci
jah. Pri tem želi v b odoče več nare
d iti svet za vzgojo in preventivo v
cestnem prom etu v o b č in i Začetek
ni preveč obetaven, prvi sestanek
podkom isije za ceste in signalizacijo
je bil nesklepčen.

A Ž.

vred n o J e
z a p i s a t i .• • •
S privatniki nočemo niče
sar imeti! Tak odgovor ni
ravno redek, ko gre za uvaja
nje kooperantskih odnosov v
drobnem gospodarstvu. Po
rodil ga je strah ob upraviče
ni politični obsodbi prime
rov sprege družbenega in za
sebnega sektorja, v katerih
se je denar stekal v zasebne
žepe na škodo družbenih.
Tak odgovor, ki meče vse
v en koš, je druga skrajnost
- škodljiva za naš družbeni
razvoj.
Tudi do 500 ljudi bi la
hko zaposlili samo v metliški
občini, če bi organizirali ko
operantske odnose in delo
na domu v konfekcijski
industriji, je bilo rečeno na
dolenjskem posvetovanju o
drobnem gospodarstvu. To
da s tem si noče nihče »ma
zati roke". Mirneje se živi,
če se tega ogneš, saj bi mor
da postal nekega lepega dne
sumljiv, če bi si prizadeval v
tej smeri.

Skrajnosti
Tudi drugih skrajnosti ne
manjka. Zakaj so bili v ugo
tavljanju izvora premoženja
v trebanjski občini „na spi
sku sumljivih“ samo obrtni
ki? Zakaj pristojni ne prega
njajo črne obrti, neprimerno
bolj strogi pa so do obrtni
kov z dovoljenjem? Zakaj
davčne uprave ne priznavajo
očitnih stroškov, id jih ima s
svojo dejavnostjo obrtnik, in
zakaj nas obrtnike silijo v
goljufijo? Zakaj obrtnik ne
more dobiti dolgoročnega
posojila? Zakaj ne pride sin
dikalna lista tudi do nas, za
kaj nimamo enakih pravic
kot delavci? To je še nekaj
vprašanj s petkovega posve
tovanja, ki so ostala brez od
govora, in kar je še važnejše:
ki kažejo, da je še veliko ne
urejenih stvari, pa tudi neza
upanja, različnih razlag in
različnih pristopov. Kljub
jasni ustavni definiciji oseb
nega dela z zasebnimi sred
stvi
Kaže, da obrtništvo še ni
dovolj
opredeljeno
in
uokvirjeno v socialistične
družbenoekonomske odno
se. To velja seveda za prakti
čno, vsakodnevno politiko
do obrtništva. Zato je še ve
liko nezaupanja in negoto
vosti Če hočete: tudi dej
stvo, da na Dolenjskem še ni
nobene pogodbene organiza
cije združenega dela, je pred
vsem sad nezaupanja.
M. LEGAN

»Posavska banka” krepi regijo

..S R E B R N O " P D
RADEČE
Ob ustanovitvi pred 25 leti je Pla
ninsko društvo iz R adeč štelo okoli
200 članov, v letošnjem jubilejnem
letu pa jih je že 683, med njimi kar
255 m ladih. Sprva je imelo društvo
le planinsko zavetišče pri Lovrencu,
kasneje pa je obnovilo in sprem enilo
v priljubljeno planinsko kočo staro
Gašperjevo
kočo pod Velikim
Kozjim nad Savo. Največ truda in
denaija je društvo vložilo v visokoorsko planinsko postojanko „N a
re h o d av d h ", ki so jo štiri posavska
planinska društva gradila več let.
Zdaj vzdržuje dom s 30 ležišči in
restavracijo PD Radeče. Na jubilej
nem občnem zboru PD R adeče je
bil za predsednika ponovno izvoljen
znani planinec in družbenopolitični
delavec Stane Ko selj. Zdaj ima že se
dem članov PD R adeče značko za
prehojeno
slovensko
planinsko
transverzalo,

f

S prvim julijem 1975 ustanovljena podružnica Ljubljanske banke
v K rškem je o dlično prestala preizkusno o b d o b je in že v prvih
šestih m e sed h dokazala, d a je sposobna za o b stoj. Poslovno p o ro či
lo, ki so ga delegati in uprav ljala v ponedeljek sprejeli na svojem
tretjem zboru v C ateških T oplicah, p o trju je, da so bila uresničena
vsa pričakovanja.
Predsednik izvršilnega odbora
F ranc Ogorevc pa je ob tej prilož-

..K U R IR Č K O V A
POŠTA"
V Č R N O M L JU
Pionirji osnovne šole ,»Miran
Jarc" iz Č rnom lja smo 8 . aprila
sprejeli ..K urirčkovo pošto od
vrstnikov iz Dragatuša. Ob tej
priložnosti smo učenci pripravili
pester kulturni program . O po
m enu kurirjev m ed zadnjo vojno
nam je govoril tovariš Lojze Stariha, predsednica pionirskega
odreda pa je prebrala pismo s
pozdravi tovarišu T itu za njegov
84. rojstni dan. Z atem so kurirji
odnesli to rb o do spom enika
Francu R ozm anu-Stanetu, kjer
so jo izročili pionirjem iz Sem i
ča.
Člani lit.-nov. krožka
O Š ,,Miran Jarc“
Č rnom elj

MLADI O A K C IJA H
Zadnjem u sestanku šentruperške
m ladine, na katerem smo izvolili no
vega predsednika in blagajnika, je
prisostvoval tu d i predsednik OK
ZSMS T rebnje. Podrobneje sm o se
pogovorili o akcijah, ki so pred na
m i V mesecu maju bi radi pripravili
orientacijski poh o d , ob 1. m aju, la
je tu d i praznik našega kraja, pa kres
in pogovor z borci NOB. Za dan
m ladosti imamo v n a črtu proslavo s
kulturnim program om .
MIRA TOM ŠIČ

PROSTA UČNA MESTA
NOVO M ESTO

S plošno g ra d b e n o p odjetje
..P IO N IR "
Novo m esto

sprejema v šolskem letu 1 9 7 6 /7 7 v u čn o razmerje večje šte
vilo učencev za

A V T O M E H A N IK E ,
S T R O J N E K L J U Č A V N IČ A R J E ,
A V T O K L E P A R JE ,
A V T O L IČ A R J E ,
A V T O E L E K T R IC A R J E ,
S T R U G A R J E IN
O B R A T O V N E E L E K T R IK A R J E
Pogoji za sprejem: d o k o n ča n a osnovna šola, telesno zdravje.
Prošnjo v dveh izvodih (obrazec 1.65) in zadnje šolsko spri
čevalo dostavite na naslov: SGP „P IO N IR " Novo mesto, ka
drovski oddelek, do 20. 6. 1976.

PR O ST A U Č N A MESTA!
Učenci, postanite člani OZD SGP „P IO N IR " Novo mesto!
Pogoji dela, učenja in nagrajevanja so izredno ugodni. V le
tošnjem šolskem letu bom o sprejeli v uk večje število

TESA R JEV ,
Z ID A R JE V in
S T R O J N IK O V

G R A D B E N E M EH A N IZ A C IJE .

Pogoji za sprejem:
Dokončana osnovna šola, izjemoma tudi 7 razredov osnovne
šole, telesno zdravje.
Prošnjo v dveh izvodih (obrazec 1,65) in zadnje šolsko spri
čevalo dostavite na naslov: SGP „P IO N IR " Novo mesto,
kadrovski oddelek, do 20. 6. 1976.
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5. Zdravljenec m ora redno
delati. Če je zaradi posledic alkoho
lizma ostal brez službe, se mora
takoj zaposliti na kakršnem koli de
lovnem m estu, ki je tren u tn o na raz
polago. Če ne dela redno, se ne
m ore skupinsko zdraviti v dispan
zerju.
6 . Zaradi „živčnih“ težav ne sme
iti v bolniški staž, dokler ne dobi
soglasja v skupini.
7. Ne sme jem ati nobenih pom iril
ne glede na to, kdo m u jih predpiše,
dokler se o tem ne dogovorim o v
sk u p in i To velja tu d i za svojce.
Vsakršno sam ovoljno jem anje po
miril obravnavam o kot recidivo.
8 . Intenzivno zdravljenje v sku
pini traja najm anj eno leto, kar
p o m en i da m orata zdravljenec in
svojec najm anj 52-krat sodelovati v
skupini. M orebitna recidiva po
m akne zdravljenje spet na začetek.
Po zaključenem intenzivnem zdrav
ljenju bo zdravljenec s svojcem še
eno leto prihajal v skupino enkrat
na mesec, pozneje, do petih let, pa
vsake tri mesece. V ted n u , ko obišče
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DOLENJSKI LIST

TRANSPORT KRŠKO

S tretjega zbora upravijalcev ban ke, ki je bil v po ned eljek v C ateških T oplicah

STANKO SKOČIR
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PROSTA DELOVNA MESTA!

skupino, lahko izostane s sestanka
kluba.
9. Nadaljevanje zdravljenja in re
habilitacije v klubu (z redno aktivno
prisotnostjo skupaj s svojcem) traja
najmanj pet let.
10. Med zdravljenjem član sku
pine ne m ore sprejeti pom em bnih
življenjskih odločitev: razveze, po
roke, sprem em be službe itd., dokler
ne dobi soglasja skupine.
11. Izostanek iz skupine je opra
vičen samo izjemno (bolezen), vsak
m ora na naslednji sestanek prinesti
opravičilo.
, 12 .Zdravljenec m ora širši družini
in delovni skupini povedati, da se je
začel zdraviti zaradi alkoholizm a in
da je sklenil, da ne bo več poskusil
alkoholnih pijač.
13. Po enem mesecu dcia v sku
pini delajo zdravljenci in svojci izpit
po knjižici „Kaj je alkoholizem ". Po
osm iz m esecih, v katerih bodo po
slušali še okoli 30 krajših predavanj
iz alkoholizm a, pa bodo opravljali
n atančen izpit iz alkoholizm a, pravil
kluba in statuta Združenja klubov.

nosti opozoril, da je podružnica kre
pila gospodarsko aktivnost in da se
rezultati že odražajo v nepnstranskem obravnavanju nastajajočih po
treb.
Posavje je končno prišlo tak o da
leč, da samo razpolaga s svojim de
narjem, ki se je doslej obračal d ru 
god. Vsota je dovolj velika, da po
spešuje razvoj tega obm očja, in ko
nec m inulega leta je bilančna vsota
posavske podružnice dosegla že 884
m ilijonov din. K ratkoročni krediti
so se v drugem polletju povečali za
79 o d st., potrošniška posojila pa so
narasla za 34 odst. T udi dolgo
ro č n ih posojil so o d obrili več, pove
čala so se tu d i sredstva za stanovanj
sko izgradnjo.
B ančna sredstva so bila m očno
angažirana pri pokrivanju investicij
skih naložb, saj znaša povprečna
b ančna udeležba kar 49 odst. o d .
predračunske vrednosti. Med večji
mi porabniki teh sredstev so bili T o
varna celuloze, ŠOP K rško, Splošno
mizarstvo Krško, G ostinsko podjetje
Sevnica in TOZD M etalne na Seno
vem in v Krmelju, vse v skladu z
družbenim i načrti in poslovno poli-

CRN OM ELJ:
Š PO R T N IK I
Z A R U D A R JE
K atastrofa v kanižariškem rudni
ku ni prizadela samo rudarjev, pač
pa tu d i črnom aljske športnike. Na
svečanosti ob 45-letnici črnom alj
skega nogom etnega kluba Bela kraji
na je slavnostni govornik med d ru 
gim dejal, da so imeli rudarji veliko
zaslug za hiter športni napredek v
črnom aljski kobčini, zlasti pa so
podpirali n o g o m e t Zavoljo tega se
jim bodo nogom etaši poskušali po
svojih m očeh oddolžiti, saj žele, da
bi se delovne razm ere v dom ačem
rudniku
kar najhitreje
uredile.
Š portniki so sklenili, da se bodo
vključili v vse solidarnostne akcije.

G. a

tiko LB. Letos bo Posavje razpolaga
lo s še večjim lastnim kapitalom , saj
raču n ajo na 117 milijard starih di
narjev. Z njim bodo reševali najbolj
pereče potrebe po trajnih obratnih
sredstvih, sodelovali pri sanacijskih
program ih tozdov in OZD, pri novih
naložbah v km etijstvo ter krepitvi
malega gospodarstva.

Izobraževanju k o m u n isto v tu d i poslej vso p o z o rn o s t Naloga regije: v ZK v eč k m etov in zdravstvenih delavcev

M edobčinski svet je ugotovil tudi
prem ike po 5. seji CK ZKS. Povsod
so ustanovili kakšno novo osnovno
organizacijo ali aktiv, število novo
sprejetih članov se je povečalo, po
skrbeli pa so tudi za izobraževanje.
Sem inarje ali podobne oblike za no
ve sekretarje osnovnih organizacij so
imeli v vseh o b činah. Razgibali so
izobraževanje za novo sprejete čla
ne. Pri tem so dali spodbuden zgled
M etličani, ki so izdelali 5-letni n ačrt
političnega izobraževanja.

Na seji m edobčinskega sveta so
opozorili tu d i na pom anjkljivosti.
Z aprtost osnovnih organizacij ni re
dek pojav, kar pom eni, da je tu in
tam še preveč forum skega dela in
odločanja. D o zdaj so preveč zane
m arjali sprejem anje
km etov
in
zdravstvenih delavcev v ZK. Tudi
povezovanje kom unistov v tako ime
novanih svetih še ni zadovoljivo iz
peljano. N ajpom em bnejša naloga v
regiji pa bo ustanavljanje aktivov v
sam oupravnih
interesnih
skup
nostih.
Člani m edobčinskega sveta so na
koncu poudarili, d a .s e m ora vsak
član ZK vključiti v razpravo o
o sn u tk u zakona o združenem delu,
pri tem pa ne sme zanem arjati aktiv
nosti na p o d ro čju nadaljnjega pove
zovanja Jela ini sredstev
sri ' '
oz. integracijskih gibanj.
I. Z.
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Prvi in drugi izpit se dela po
vnaprej dobljenih vprašanjih. O
uspehu o dloča vsa skupina. Tera
pevt ima pravico veta, če meni, da
kandidat ni zadovoljil. Skupina pa
ima pravico veta na terapevtovo po
zitivno oceno, če m eni, da kandidat
ni zadovoljil.
14. Po šestih tednih sc zdravlje
nec in svojec uvodno predstavita:
odraščanje v prim arni družini, šola
nje, zaposlitve, družinsko življenje,
alkoholizem s posledicam i v družini
in v službi, predstave o zdravljenju
inrehabilitciji. En teden pred ust
no predstavitvijo prineseta napisano
uvodno predstavitev.
Po šestih mesecih se zdravljenec
podrobno predstavi: natan čn o opiše
svoje življenje, nastajanje in stopnje
vanje odvisnosti od alkohola, svoje
sprem enjeno vedenje in vpliv lc-tcga
na p o č u tje žene, o tro k , sorodnikov,
sodelavcev itd. V predstavitvi m ora
analizirati zam ude in izgube zaradi
alkoholizm a na vseh področjih člo 
vekovega udejstvovanja.
Zena (oz. svojec) pa prikaže svoj
pogled na alkoholizem m oža. Prav
tak o njegov nadrejeni iz službe, ki
mora biti prisoten pri podrobni
predstavitvi.
Zdravljenec se mora v svojem
klubu uvodno predstaviti po treh
mesecih, podrobno pa po osm ih
mesecih.
15. Svojci se obvezujejo, da v pri
sotnosti svojega zdravljenca ne bodo
uživali alkoholnih pijač, da jih tudi
ne bodo ponujali gostom in da
dom a ne bo alkohola.

1 . 3 PR O STA D E L O V N A MESTA V O Z N IK O V
M O T O R N IH V O ZIL
2. 1 PR O STO D E L O V N O MESTO F A K T U R IS T K E
3. 1 PR O ST O D E L O V N O MESTO A D M IN IS T R A 
TORKE

PROSTA UČNA MESTA!
4. 6 P R O ST IH U Č N IH MEST ZA POKLIC A V T O 
M EHAN IKA
5. 1 P R O S T O U Č N O M ESTO ZA PO K LIC AVTOE L E K T R lC A R
Pogoji:
pod 1) - urejena vojaška obveznost; - kategorija C in E; poklicna šola za voznike m otornih vozil;
pod 2) administrativna šola z obvladanjem strojepisja in ne
kaj let prakse v komercialno-finančnem poslovanju
pod 3) srednja administrativna šola z dobrim obvladanjem
strojepisja in stenografije, nekaj let prakse v splošni in
samoupravni administraciji;
pod 4) in 5) uspešno končana osemletka z najmanj dobrim
uspehom.

Č R N O M E L J, KRŠKO
IN N O V O MESTO
V soboto, 10. aprila, je bilo v
Č rnom lju p odročno m edobčin
sko tekm ovanje „Kaj veš o pro
m etu ", ki ga je organiziral svet
za preventivo in vzgojo v cest
nem prom etu. T eden prej je bilo
v Č rnom lju občinsko tekm o
vanje, ki so se ga udeležile ekipe
iz osnovnih šol iz Č rnom lja, z
Vinice, iz Dragatuša in Sem iča.
Tu sta pri mlajši in starejši skupi
ni zmagali ekipi črnom aljske OŠ,
ki sta občino zastopali na m ed
občinskem tekm ovanju. Tega se
je udeležilo sedem ekip. Pri po
savskih o b čin ah sta se najbolje
odrezali obe ekipi Krškega, ki
sta zmagali pri mlajši in starejši
skupini. Dolenjsko regijo so za
stopale štiri ekipe. V mlajši sku
pini je bila najboljša ekipa
Č rnom lja, v starejši pa so sc naj
bolj izkazali Novom eščani. Naj
boljši posam ezniki bodo sestav
ljali ekipe, ki se bodo udeležile
republiškega tekm ovanja „Kaj
veš o prom etu".

16. Ker je o č itn o , da so psiho
loške značilnosti vseh odvisnosti v
bistvu enake, vključuje osvobajanje
od alkoholne odvisnosti tu d i odvaja
nje o d kajenja. Dokler alkoholik ne
začne abstinirati, torej ne neha piti
in kaditi, ga ne vključim o v skupino.
Tisti, ki tobaka n oče pustiti, si
lahko poišče pom oč pri terapevtih,
ki ne zahtevajo odvajanje od kaje
nja.
17. Poleg zdržnosti od kajenja
vključuje zdravljenje alkoholizm a
tudi odvajanje od m orebitnih drugih
odvisnosti (sredstva proti boleči
nam , pomirjevala itd.) in ne nazad
nje tu d i obravnavo m orebitne debe
losti.
18. Pri zdravljenju mora alko
holik najprej spoznati tragično
resnico svoje dolgoletne odvisnosti
od alkohola, sprem eniti mora svoje
alkoholično obnašanje, začeti mora
urejati problem e v družini in v služ
bi in se z vsestranskim aktiviranjem
usposobiti za nadpovprečno aktiv
nost. le l nadpovprečnim prizade
vanjem bo med večletno rehabilita
cijo v klubu m orda nadom estil tisto,
kar je kot alkoholik zam udil, izgu
bil, zapravil. Da bi se lahko aktiviral
Za nad|H>vprečno aktivnost, se mora
usm eriti v zdravo življenje, ki naj
vsebuje: jutranjo telovadbo, trdo
delo, opustitev kajenja, planinar
jenje itd.
Zdravljenec naj |uikaže ..trdno
voljo" pri navedenih dejavnostih, ne
|xi pii zagotavljanju trajne absti
nence.
Skupina bo ta udejstvovanja
sprem ljala pri vsakem članu.

;

i

Delegati so na zboru podprli akci
jo za zmanjšanje obrestne m ere ter
nastopanje LB v neuvrščenih drža
vah, vendar so negodovali, ker jih
LB in gospodarska zbornica SRS ni
sta seznanili s pogoji za vračanje teh
sredstev. Posavje bo za kredite v
tretjem svetu prispevalo 1,16 milijo
na dinarjev.
Podružnica v Krškem se bo do ju
nija usposobila tudi za devizno po
slovanje, ki sta ga do sedaj opravljali
zanjo podružnici v Celju in Novem
m estu. T ako se bo „posavska
b anka" v drugem polletju doko n čn o
postavila na lastne noge.
J. T.

Metliški partijski zgled
Po m nenju m edobčinskega
sveta Zveze kom unistov za Do
lenjsko so volilne konference v
osnovnih organizacijah v črn o 
maljski, m etliški, novom eški in
trebanjski o b čin i uspešno p o te
kale. T ak o m nenje so im ele že
o b činske konference ZK, ki so
se sestale pred tedni.

o b j a v l j a na podlagi določil samoupravnega sporazuma
o medsebojnih razmerjih v združenem delu:

Poizkusna doba za delovna mesta pod 1 . - 3 . traja 3 mesece.
Delo se združuje za nedoločen čas. Osebni d o hodek po sa
moupravnem sporazumu in drugih internih aktih. Stanovanj
podjetje nima. Nastop dela takoj po sprejemu sklepa o izbiri
oziroma po dogovoru.
Za učn a mesta pod to č k o 4 in 5 se pogoji določijo s po
godbo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite d o 30. 4.
1976 na ,.Transport", Krško.

LICITACIJA!
:

G O R E N J S K A K M E T IJS K A Z A D R U G A
TZ E ..Sloga" Kranj

■
■

j

V ponedeljek, d n e 19. 4. 1976, bom o ob 8. uri pred strojnim
d o m o m v Stražišču prodali

5-TONSKI A V TO TAM
BREM STANJU.

LETN IK 1 9 7 3 V DO-

Z ačetna cena je 65.000,00 din z davkom.

PROSTO DELOVNO MESTO!
M ER C A TO R L JU B L JA N A , n.sub.o.
T O Z D ..S T A N D A R D "
Trgovina na deb elo in d r o b n o
te r gostinstvo
NOV O MESTO, Glavni trg 3, o.sub.o.
Razpisna komisija TOZD na podlagi statuta TOZD
s u j e prosto delovno mesto

razpi

R A Č U N O V O D JA
Pogoji:
- višja strokovna izobrazba ekonom ske oziroma finančne
smeri (kot enakovredna se šteje višja strokovna izobrazba,
priznana po samoupravnih aktih podjetja),
- srednja strokovna izobrazba enake smeri s 5 leti delovnih
izkušenj na ustreznih vodstvenih poslih.
Poleg naštetih pogojev morajo imeti kandidati še:
- splošne pogoje, d o ločene z zakonom in družbenimi dogo
vori in samoupravnimi sporazumi,
- družbeno-politične in moralno-etične kvalitete,
- organizacijske sposobnosti na delovnem mestu.
Pismene prijave pošljite razpisni komisiji TOZD ,.Standard",
Novo mesto. Glavni trg 3, o.su.b., v 15 dneh po dnevu obja
ve razpisa.

PROSTO DELOVNO MESTO!
T R G O V S K O ”P O D JE T JE SEV N IC A
Po sklepu o d b o ra za m edsebojna razmerja razpisuje
m o p ro s to delovno m esto
T R G O V S K E G A PO S L O V O D JA v poslovalnici 1
— Tekstil
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje:
— poznati morajo organizacijo in vodenje poslovanja v trgo
vini ter strokovna opravila s področja komercialnega p o 
slovanja — imeti osem let delovnih izkušenj
Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo
jev pošljite kadrovski službi Trgovskega podjetja, Sevnica,
Glavni trg 25. Rok prijave 1 0 d n i po objavi razpisa.
■•••■■••••■■■■■■■■■•■•■■■■■•■•■••■■■■■■••••■■•i
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Prvega aprila je velika m nožica
ljudi spremila borca in vojaškega
vojnega invalida Franca Papeža iz
Krmelja na zadnji poti na vaško po
kopališče Log pri Sevnici.
Franc Papež je izhajal iz napredne
družine, pred začetkom vojne je bil
član Sokola, po prihodu fašistov pa
je jeseni 1941 skupaj s študentom
R em som in Mihom Okrajškom
osnoval prvi o d bor O F v Krmelju.
Družil se je z narodnim herojem Mi
lanom M ajcnom in opravljal razne
odgovorne naloge za O F. O kupa
torjem in dom ačim izdajalcem je bil
trn v peti, preganjali so ga in za ne
kaj časa zaprli, nato pa se je Papež
pridružil borcem G ubčeve brigade.
Izkazal se je s hrabrostjo in odloč
nostjo. O b napadu na Kostanjevico
leta 1943 je bil težko ranjen; zdravil
se je v roških bolnišnicah, bil 1944
prepeljan v italijanski Bari in se po
osvoboditvi vrnil v dom ovino.
Po vojni je bil Papež delaven orga
nizator pri KO ZZB NOV Krmelj,
njen večkratni predsednik, član UO
in nekdanjih okrajnih ter zdajšnjih
občinskih odborov ZZB NOV. So
deloval pa je tu d i pri drugih organi
zacijah in društvih.
Čeprav je bil težak vojni invalid,
je preziral vsako pom ilovanje. Bil je
resničen tovariš, soborec in kom u
nist, čigar življenje in delo sta bila
zgled. R ad je zahajal med pionirje in
jim pripovedoval o bojih naših bri
gad, o uspehih in trpljenju partiza
nov. Franc Papež, za katerim ostaja
velika praznina, je bil večkrat odli
kovan za svoje delo.
B. D.

KAJ 2 U L I
ŠM IH ELC A N E
Šmihel in Regerča vas nujno po
trebujeta kanalizacijo, asfalt in
ulično razsvetljavo. Pereče vprašanje
odvajanja odpadnih voda in greznic
kliče krajane k slogi in skupnem u
delu, predvsem pa, da podprejo „ulični“ odbor, ki ga sestavljajo Rado
Medle, Štefan Brodar in Alojz Buko
vec O dbor je izvolila komisija za
ureditev okolja pod vodstvom Karla
Kapša. Ureditev Šmihela nenehno
spodbuja tu d i R d eči križ. Med dru
gim si prizadevajo za krožno avto
busno progo Šmihel - ulica Ob
Težki vodi - Regerča vas — G otna
vas.
F . R.

J E R N E J P R IJ A T E L J
Po treh mesecih težke bolezni je
umrl osem desetletni Jernej Prijatelj
iz Zavratc pri Studencu. Od njega
smo se poslovili 21 . m arca na roviškem pokopališču.
Jernej Prijatelj se je rodil 6 . avgu
sta 1896 v revni km ečki družini v
Bistrici pri M okronogu. Ko se je
vrnil iz strelskih rovov na gališki in
soški fronti, se je 23. januarja 1919
pridružil borcem za severno mejo,
po končani vojni pa je nekaj časa
iskal zaslužek. Našel pa ga je šele v
dalnji Franciji, in sicer v premogov
niku. Vojna vihra druge svetovne
vojne ga je zatekla dom a in pred
Nemci se je um aknil v Lam perče pri
Sevnici, kjer sta z ženo kmalu pri
čela sodelovati z borci in aktivisti
narodnoosvobodilne vojne. Po osvo
boditvi se je vrnil v izropano dom a
čijo v Zavratcu in se do zadnjih dni
bojeval za svoja načela.
KA REL ZORKO

PRO M ETNIKI
SO MARLJIVI

„ZM A J" V
KRM ELJU

Na krški OŠ Jurij Dalm atin je
zelo delaven tudi prom etni kro
žek. Mladi prom etniki redno
vadijo po dve uri na teden, pred
tekm ovanji pa vsak dan. Krožek
vodita tovarišici Marija Žaren in
Marija Jelovšek. Učenci petega
razreda smo že opravljali kole
sarske izpite. To je snemala ljub
ljanska televizija za oddajo
, .Križem kražem ", ki je bila na
sporedu 9. aprila. Zadnjega
marca pa je bilo na naši šoli
občinsko pionirsko tekm ovanje
„K aj veš o prom etu?
Sodelo
vale so ekipe mlajših in starejših
pionirjev iz Brestanice, Seno
vega, Leskovca, Kostanjevice in
Krškega. Prvo m esto v obeh
skupinah sta zasedli ekipi iz
Krškega, drugi pa so bili pionirji
iz Brestanice.
ROMAN VOGRINC

Učenci OŠ Krmelj smo zelo
veseli, če nas obiščejo igralci
Mladinskega gledališča iz Ljub
ljane. Nazadnje so nam prikazali
pravljico
Jevgenija
Švarca
„Z m aj“ . Igra prikazuje nasprotje
med dobrim in zlim, med kate
rima ni pom iritve. T ako je
Lancelot najboljši človek, Zmaj
pa gospodovalen in hudoben.
Lancelot premaga Zmaja in se
po mnogih zapletljajih vrne in
reši m eščane. L ancelota je odlič
no igral Silvo Božič, Zmaja pa
Sandi Pavlin. N astopili so še
Brane Ivanc, Mina Jerajeva, Niko
G oršič in drugi. U čenci OŠ iz
Krmelja, Tržišča in Šentjanža se
igralcem zahvaljujemo in priča
kujem o, da nam bodo kmalu
uprizorili tudi igro „ P tič k i brez
gnezda".
DAMJANA SLAPŠAK

m

Težka pot do hrane v domu
Po daljši negotovosti je zaplet okoli pravice hranjenja petih dijakov v črnom aljskem
Dijaškem d o m u rešen d o konca šolskega leta
Prepričan sem, da imajo pri pre
Oglašam se, ker mi je problem pe
hrani v dom u prednost dijaki, ne
tih dijakov, ki jim je delovna skup
glede na to, kje stanujejo, ne pa
no st črnom aljskega Dijaškega doma
učitelji in drugi občani. V Č rnom lju
konec lanskega leta odpovedala ko
ni obrata družbene prehrane, kjer bi
sila, dobro zna a Delovna skupnost
dijaki lahko dobili kosilo po pri
je svoj sklep, ki je začel veljati ja
nuarja letos, obrazložila tako, da so
m erni cen i Hranjenje dijakov po go
ti dijaki prej stanovali v Dijaškem
stilnah ni le predrago, am pak je tu d i
dom u, a so se izselili in se zato tudi
neprim erno.
hraniti ne smejo ve.” v domu.
Baje so na seji sveta sklenili da se
J U L IJ A N A Š ER C ER
Res je, da v Djjaškem dom u ni
februarja dijaki lahko hranijo v do
obrat družbene prehrane odprtega
mu, a m orajo v m arcu priti stanovat
nazaj v dom , sicer izgubijo pravico
V
sredo, 30. m arca, je umrla tipa, vendar dobivajo tam kosilo tu
di učitelji CSŠ, OŠ in POŠ ter drugi
do kosila. Noben dijak ni šel nazaj v
Julijana Šercer, po dom ače stara
o b č a n i T akoj ko sem zvedel za
dom in tako so dokončno izgubili
Bezgarka iz Papežev. R ojena je bila
ukrep domske delovne skupnosti,
pravico do hranjenja v dom u.
29. marca 1885 v Bezgarjih. Prva
sem
želel
to
stvar
v
razgovoru
z
rav
Ravnatelj dom a mi je pojasnil, da
svetovna vojna ji je na italijanski
nateljem
dom
a
rešiti,
a
brez
uspeha.
je tak ukrep utem eljen v dom skem
fro n ti pobrala moža. H udo je trpela
Na pism eno prošnjo prizadetih dija
statutu. Ko sem po daljšem priza
na kmetiji. Nobenega dinarja ni bilo
kov sem predlagal sklic sveta Dija
devanju le dobil v roke ta sta tu t,
o d nikoder.
škega dom a in predsedniku sveta iz
sem podvom il o njegovi veljavnosti
Ko se je začela druga svetovna
ročil pismeni ugovor zoper ta sklep.
Ne m orem si p redstavljati da se po
vojna, so bili sin A n to n in hčerka
O sklepih sveta mi ni nič znano, saj
tem sta tu tu lahko v dom u hrani di
Julka in Micka že poročeni. T udi sin
me o tem ni nihče obvestil niti mi
jak, ki ima stalno bivališče pri star
Alojz si je že sam služil kruh. Prišli
niso uradno odgovorili.
ših v Č rnom lju, ne pa dijak, ki je v
so Italijani. Kako naj bi se sprijaz
Č rnom lju le m ed šolanjem in stanu
nila z njimi?
je pri sorodnikih ali kje drugje kot
Ko se je začel narodnoosvobodil
ZLIKOVCI
podnajem nik.
ni boj, so stara Bezgarka in vsi njeni
SO Z A 2 G A L I
V erodostojnost statuta sem pre
delovali
v O svobodilni fronti.
veril na vložišču črnom aljske obči
K O N TEJN ER
Čeprav je bila že stara, je pridobi
11.
aprila zvečer so neznani ne, kjer mi je tov. Ferleževa poka
vala ljudi zanjo, raznašala partizan
zala statut, ki ga je potrdila skupšči
zlikovci zakurili ogenj pod
ski tisk in delovala proti sovražni
na. Pozneje Dijaški dom ni vložil
kontejnerjem za sm eti, ki stoji v
kom.
vloge za sprem em bo statu ta. Pri pri
ovinku Lebanove ulice pod šmiPoleti 1942 so ji zaradi delovanja
helskim pokopališčem v Novem
v Osvobodilni fronti in sodelovanja s
mestu. Ker je bil kontejner poln
partizani Italijani požgali dom , are
vnetljivih odpadkov (kartoni, so
tirali vso družino, zeta Jožeta, ki je
di od katrana id.), se je vžgala
bil terenec, in sina Alojza pa ob
tudi notranjost. Ogenj je tako
sodili na sm rt in ju ustrelili Pozneje
Preživeli ranjenci, ki so se
ji je padel v hrvaških partizanih še
uničil kontejner, ki je bil vreden
sin Jože.
več k o t 15.000 din. Početje zli
-Vzdržala je italijansko internacijo
kovcev je vredno zgražanja in
in se s h čerk o Julko ter njenim i
kazni, je pa tudi drag opom in
Č lanek z zgornjim naslovom je bil
o tro k i vrnila na pogorišče. Zaorali
uporabnikom , ki bi m orali vede
objavljen v 6 . številki Dolenjskega
sta brazde v opustele njive in si na
ti, da kontejner ni za vnetljive
lista, zaradi želje preživelih ranjen
pogorišču napravili zasilno bivališče,
odpadke. T udi sicer bi uporabni
cev, da bi še letos izdali brošuro, v
pozneje pa obnovili dom . T udi vsa
ki zažganega kontejnerja lahko
kateri naj bi prikazali življenje v
povojna leta sta ostali neom ajni in
bolje skrbeli za red in čisto čo
bohorski bolnišnici, pa sem se ogla
zvesti ciljem, za katere sta toliko
sil še enkrat. Ker potrebujem o za
okoli njega. G re za m alom arnost
žrtvovali. Z vsemi sosedi sta živeli v
brošuro - izdalo naj bi jo Združenje
in brezbrižnost nekaterih, ki p o 
m iru, obdelovali zem ljo, redili živi
borcev NOV Krško - veliko po
gosto le zahtevajo, sami pa ne
no in ustvarjali, dokler se ni stari
datkov,
prosim
vse
nekdanje
žrtvujejo niti dobre volje niti ča
Bezgarki dan po njenem enaindevet
„bohorske‘ ranjence in sorodnike
sa, kaj šele, da bi segli v žep in si
desetem letu življenje izteklo. Vsi,
um rlih, naj čim prej pošljejo fotogra
kupili poštene grablje. Prav bi bi
ki smo jo poznali, bom o to dobro in
fije s podatki (kje in kdaj je bil
lo, da bi K om unalno podjetje
pošteno km ečko ženo ohranili v
ranjen ipd.), da bom o čim prej pri
postavljalo kontejnerje le tja,
trajnem , lepem spom inu. O d nje
pravili brošuro (izšla naj bi ob le
kjer jih bodo koristno uporabili
sm o se poslovili v petek, 2 . aprila, v
tošnjem praznovanju dneva vstaje).
in lično uredili njihovo nepo
Papežih.
Podatke pošljite na naslov: Mihael
sredno okolico.
Sp
TONE OŽBOLT
Žmavc. Brestanica, 68280.

poleg naštetih opozoril za podobne
njivam in pašnikom , zaradi katerih
zadeve
dostikrat
prihaja
do
se divjad v borbi za obstoj mora
histeričnih izbruhov posam eznikov
seliti.
in da smo vse do sedaj raje to pre
Z ato smo predlagali občinski
slišali, kot pa da bi pristojni ustrez
skupščini, naj s svojimi predpisi ne
no ukrepali. Z ato m enim o, da
regulira samo plana v tek o čem l e t a
nekaterim ni bilo jasno, da samo
tem več naj posreduje uveljavljanje
upravljanja v socialistični družbi ni
takih sam oupravnih aktov, s kateri
O
dogodkih in lovskih razm erah tivna. Zadnji tak poskus za ponovno
m ogoče razvijati, č e tudi na po d ro č
mi naj bi se urejalo širše področje v
na Kočevskem je bilo v povojnih le
prisvajanje dela lovišča je bil 1973,
ju lovstva ne delujem o za njegovo
lovstvu; torej ne le lov, tem več tudi
tih marsikaj povedanega, pa za jav
o čem er je občinska skupščina
nadaljnjo krepitev, če se v lovstvu
varstvo in gojitev divjadi, upravljanje
obvestila LD Osilnica v svojem
n ost vse prem alo napisanega. S tem
kažejo težnje po zaprtosti, ozkosti,
z lovišči (tu d i z gospodarskim i), po
dopisu št. 3 2 3 - 3 , vendar se je tem u
člankom želimo javnost opozoriti,
nedem okratičnosti, v konkretnem
vračilo škode, povzročene od divja
lovska družina o dločno uprla.
da tudi v lovstvu ni vse v redu v tem
prim eru pa tudi od k rite težnje po
di, ter odnosi med lovskimi organi
Od tak rat do danes je lovska
delu naše partizanske zibelke. Gre
kršenju osnovnih pravic naši lovski
zacijami na tem pod ro čju , saj ti od
družina naslovila na občinsko skup
nam reč za dve bistveni vprašanji: za
družini v upravljanju lovišč v skladu
nosi niso taki, kot jih terja sedanji
ščino Kočevje kar pet pism enih vlog
prilaščanje tujih predelov lovišč s
z zakoni in predpisi, ki so dovolj
čas.
in izvedla več osebnih intervencij,
jasni tistim , ki j. i berejo. T orej: če
strani tistih, ki se čutijo vplivnejši,
Do takih ugotovitev prihajam o,
da bi se sporni odnosi med prizade
ter za plačilo škode, ki jo stori nji
kodeks obnašanja v lovstvu obstaja
ker m enim o, da ponekod na Kočev
tim i lovskimi organizacijam i s po
in obstajajo zakon in mnogi prav
hova divjad na posevkih v drugem
skem ni storjeno ničesar ali pa je
m očjo posredovanja o bčine končno . niki, statuti in podobno, potem naj
lovišču.
storjeno vse prem alo koristnega, da
vse to velja za vse brez izjeme: tako
bi zagotovili naravne hranilne mož
V
povojnem času sc je lovska le rešili. Vendar na vse vloge občina
Kočevje vztrajno m olči. Zakaj, ne
za pocdince kakor tudi za lovske
nosti za prosto živečo divjad. Treba
družina Osilnica vseskozi morala
vemo, vendar smo mnenja, da če
družine in gospodarske organizacije,
boriti za svoj obstoj pred tistim i, ki
je preprečiti nadaljnc neodgovorne
,jic smemo biti gluhi za pritožbe
ki se 4 lovom ukvarjajo.
posege v naravo tudi s tega vidika,
so korak za korakom posegali v
občanov", kot je dejal v intervjuju
1
em u problem u pa m oram o dati suj je osirom ašenje naravnih krmil
predele družinskega lovišča in na ta
za Vjesnik tovariš T ito , potem ne
tudi politično težo, saj kaže, da nam
način nezakonito začeli uživati
nih pogojev vzrok ogrom ne škode,
smemo biti gluhi tudi za vloge in
tudi tukaj manjka političen pristop
870 ha najboljšega lovišča, v kate
ki jo divjad dela na km etijskih pri
pritožbe, ki jih naslovi prizadeta
k stvari. Ne gre samo za tendence
rem so jelenja rukališča, pctclinja
delkih izven obm očja občasnega bi
sam oupravna organizacija združe
razširitve enega lovišča na račun
rastišča, gamsi in delom a tu d i druga
vanja.
nega dela na občinsko skupščino.
drugega, tem več za nenehno škodo,
divjad. Pravimo korak za korakom ,
G re torej za to , kdo naj plača
Ž alostno je torej, da m ora lovska
ki jo dela skupna divjad, ki je sicer
km etovalcem škodo, ki jo dela
saj je to bilo večkrat. T em u o b 
organizacija, kakršna je njša, tokrat
družbena last, vendar prihaja na
činska skupščina Kočevje ni naspro
divjad iz bližnjega gospodarskega lo
z javno razpravo, čem ur je name
pašo iz gospodarskega lovišča v
tovala, marveč so nekateri takratni
višča na družinskem . Ali naj lovska
njen
ta
članek,
o
pozoriti
pristojne
družinsko.
Ne
gre
torej
le
za
razkri
vodilni iz te o bčine taka dejanja
družina še naprej s svojimi članari
vanje in razčiščevanje različnih
na nujnost razčiščevanja lovskih
celo tolerirali. T udi kočevske lovske
nami in prostovoljnim delom plaču
odnosov, ki vladajo ponekod na
interesov in gledanj, am pak tudi za
zveze ne bi mogli pohvaliti, da ic
je škodo na račun drugih, m edtem
sočasno
bitko
p
ro
ti
zapuščenim
Kočevskem.
Žalostno
je
tudi,
da
bila pri tem vselej dosledna in objek
ko bi te, tako im enovane gospodar

Če se ne m otim o, je v lovskem zakonu zapisano, da m ora d ru ž
ben o p o litičn a skupnost (občinska skupščina), ki daje lovišče v
upravljanje sam oupravni organizaciji združenega dela (lovski
družini), skrbeti tudi za nem oteno upravljanje te družbene lastnine.
V endar v konkretnem prim eru, ko gre za lovišče lovske družine
Osilnica in o bčinsko skupščino K očevje, ta ugotovitev ne velja.

15. a p rilu

merjavi obeh statutov sem ugotovil
naskladja pri več bistvenih členih.
S tatu t, ki sem ga dobil v dom u, je
prirejen tren u tn im potrebam , a ga ni
potrdil ne svet dom a niti ni bil v
postopku za sprem em be. Menim, da
je ta k statu t neveljaven, zato ne m o
UM RLA JE
rejo tako ukrepati zoper teh pet d i
K
R
E
S
E T O V A MAMA
jakov. To sem povedal ravnatelju
dom a v dolgem in m učnem pogo
V
soboto, 27. marca, je umrla
v o ra
Kresetova mama. Bila je mama kot
K ončno so me iz dom a 16. m arca
malo takih. Vzgojila je sinove in
obvestili, da se ti dijaki lahko hra
hčere, ki so ljubili svojo dom ovino
in se m ed prvimi vključili v KPJ in v
nijo v dom u do konca tega šolskega
NOB. Tudi sama je pom agala p arti
leta. Dijake sem takoj seznanil z ve
zanom. Kljub velikem u trpljenju
selo novico in od takrat naprej se
spet hranijo v dom u, kjer je hrane za . m ed vojno je dočakala visoko st
a ro s t Njena sinova A n to n in Franc
vse d ovoli Žal so m orali m initi trije
K re se -Č o b an še živita.
dolgi meseci negotovosti in skrbi za
Kresetovo m am o so pokopali v
vsakdanji kruh. Morda bi bilo zani
ponedeljek. Njen pogreb je bil zelo
mivo slišati, kako so se ti dijaki v
tem času hranili.
slovesen. Ob sp o m e n ik a ki stoji na
m e s ta kjer je bila ustanovljena
Č lanek z dne 1. aprila je bil
G ubčeva brigada, je govoril komisar
objavljen 14 dni prepozno. Prav ta
G ubčeve brigade tov. Franci Kolar.
ko m enim , da dijakom ne m orem o
Na pokopališču pa sta govorila pred
šteti za slabo, č e ne ločijo delovne
sednik občinske skupščine T rebnje
skupnosti. Povedati je treba še to,
tov. Kržan
ter
Mara R u p e n a da niso bili vse tri mesece brez hrane
Osolnik. Pel je pevski zbor, igrala pa
v dom u, am pak le januarja in del
marca.
je godba na pihala.
JO ŽE PAVLIŠIČ
Pokojne se bom o še dolgo spo
direktor Centra
minjali, sai je tudi ona prispevala
svoj
del, da živimo srečno in svo
srednjih šol
Črnom elj
bodno.
DAMIJANA BORŠTNAR

Še: Bohorska bolnišnica in zob časa

Zakaj Kočevje tako vztrajno molči?

Št. 16 (1395) -

U R E JA M O VAS
U čenci šentruperške osnovne šole
im am o zelo malo m ožnosti za ne
m oteno delo pri telesni vzgoji in go
spodinjskem pouku, saj nim am o pri
m ernih prostorov. Z ato se zlasti pri
gospodinjskem pouku večkrat raz
delim o po skupinah in odidem o či
stit našo vas. Pom etam o cesto, ure
dim o okolico šole in tudi okolice
spom enika padlim borcem ne poza
bimo p o č is titi Skratka: skrbimo, da
bi bila naša vas čim lepše urejena.
MIRA TOMŠIČ

1976

zdravili v b o h orsk i bolnišnici, b o d o „ n a p is a li" bro šu ro o
življenju v bolnišnici
V
bolnišnici na B ohorju so se stanuje), Stane A ntonšič (1920 v
zdravili naslednji borci: Mirko Košir
L jubljani st. v Kočevju), Franc
- Samo (rojen 1923 v Ljubljani,
Čebašek - Matevž (1914 v Prebapokopan v Preserjah), Ivan Klukej
č e v a st. v Kranju), F ranc D robnič
(1926 na Lokavcah, stanuje v Ko
(1919 v R om unji vasi, tam tu d i
čevju), Danilo B enčina (1921 na
živi), Alojzij G rča (1924 v Ribnici,
Ravnah, stanuje na Blokah), Slavko
tam tu d i pokopan), Ivan Benčina
Kočevar (1925 v Zam ostecu, sta
(1924 v T ravniku pri Loškem po
nuje v SodražicO. A nton Sterle
t o k a um rl), Karl Lasner - Pepi
(1915 v Kozarišču, stanuje v Starem
(1911 v Los Angelesu). O skrbnik
trgu), Lado K iauta - lija (1914 v
bolnišnice je bil Milan A lič —
T ržiču, st. v Ljubljani), Vilijem
Matevžek iz Ljubljane, bolničar pa
Poljšak (1910 v T r s t a st. v Pre
njegov som eščan Janez Šiško serjah), Jakob Kulovec (1922 v
Ivan.
Ljubljani, st. v Ljubljani), Matija
O žanič (1925 v Pirčah pri Kočevju,
MIHAEL ŽMAVC
tam tudi stanuje), Janko Benedik
BRESTANICA
(1925 na Zinovškem vrhu, tam tu d i

ske lovske organizacije izvajale ne
ZK v praksi - samo vzorci brez
ekonom ski odstrel divjadi?
vrednosti, ko gre za navedene prim e
Nič novega ne bom o povedali, če
re. Kje je organizacija ZK, kje so sa
rečem o, da m orajo za prosto živečo
m oupravni ak ti v om enjeni delovni
divjad k o t družbeno lastnino tudi na
organizaciji in kje so pristojni foru
Kočevskem veljati enaka načela gle
mi o b čin e Kočevje, ki dovoljujejo
de upravljanja in gospodarjenja s to
ta k anahronizem in tak o neučinko
divjadjo, neglede na nosilce upravlja
vitost svoje pristojnosti? Ni torej
nja. Z ato v lovstvu in lovu ne sme
vprašanje pom anjkanja stališč ter
biti, da bi nekateri plačevali davek
pristojnosti in tudi ne predpisov, ki
nam esto privilegiranih.
regulirajo lovstvo v naši samo
OS in LZ Kočevje naj poskrbita
upravni družbi, tem več nekaj druge
za tak mehanizem in take samo
ga, zelo škodljivega, kar je nujno
upravne akte, ki bodo om ogočili
čim prej odpraviti.
drugačne družbenoekonom ske od
Članstvo LD Osilnica ter prebi
nose za vse tiste, ki upravljajo lovi
valci pjenega obm očja pričakujejo
šča. Prav zaradi neurejenosti teh pe
vso podporo in razum evanje pri
rečih vprašanj v lovstvu na Kočev
uresničevanju svojih upravičenih za
skem se lahko zgodi, da bo zaradi
htev. Zato naj se pristojni le spopri
neodgovornega obnašanja kakega
mejo z nosilci teh škodljivih teženj,
posameznika padla čudna luč na
mi lovci pa zahtevamo samo pravi
lovstvo nasploh in da bo m orda za
čne lovske meje ter dem okratične
radi tega prizadet celo ugled take
odnose s svojimi sosedi. N em udom a
družbenopolitične institucije, kot je
se m ora rešiti tudi vprašanje denar
občinska skupščina. Prav to kaže,
nega fonda za plačilo škode, ki jo
da je zahteva po celovitem urejanju
dela divjad, saj ta ni kriva, če ne ve
lovstva na Kočevskem v skladu z za
za lovske meje in ozkost posam ezni
koni in pravicami, ki jih ima ob čin 
kov. Ce v tukajšnjem kraju ne želi
ska skupščina, toliko bolj upraviče
mo še večje migracije prebivalcev,
na.
V
takih okvirih občinska skupšči m oram o vsaj oškodovanim povrniti
prizadejano škodo. O tem ljudje
na Kočevje verjetno ne bi enostran
glasno govore na zborih volivcev in
sko in pod vplivom nekaterih reše
drugih sestankih. Za vse to pa so ne
vala lovskih odnosov in naš primer
kateri imeli do sedaj prem alo poslu
sploh ne bi smel imeti razsežnosti,
ha in naša lovska družina bo v bodo
kot jih je dobil na prim er z odkriti
če poskušala v tem kraju s svojim
mi grožnjam i, prilaščanjem javnih
delom in političnim vplivom zam u
organov ter pod.
jeno nad o k n ad iti
Za nas je pravzaprav vseeno, zakaj
je kdo kriv in zakaj ne, saj so po
m em bne predvsem posledice, ki so
sc pojavile. Z ato se upravičeno spra
G e n .-p o lk o v n ik
šujemo, ali so na prim er n a p o tk i ka
JANKO SEKIRNIK
ko m oram o uresničiti neštete sklepe
starešina LD Osilnica
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s Prijave in informacije j
'|
pri ATLASU
\'
s v trgovini Mladinske knjige ž
|
v NOVEM MESTU
j
| od 19. aprila do 7. maja j
^ vsak dan od 12.30 do18.00 s
J IZBERITE SAMI! IZBERITE SAMI! IZRERITE SAMI! \
%TUJINA!
J
N

*

;

COSTA D E L S O L

$

^
*

Tedenski odhodi o d 31. maja dalje
Cena o d 2.890 din naprej

*

\

MALLORCA

J

^
^

O dhod 26. aprila in 3., 10. in 17. maja
Cena o d 1.995 din naprej

#

J

*

J

T E N E R IF E (K A N A R SK I OTOK I)

J

J
*

Prvi odhod 17. junija
Cena o d 3.690 naprej

J

X

5

T U N IS
O dhod 26. aprila in 3. maja
Cena o d 2.550 din naprej

*

S

#

$

*

RODOS
Odhoda 21. in 28. aprila
Cena o d 2.630 naprej

N

\

f
£

J

*

5

COSTA B RA VA

£

Odhodi dvakrat na teden o d 10. maja dalje
Cena o d 3.150 din naprej

>
^
j

£
J
5

5

KOPENHAGEN

2

^
^

Odhod 30. aprila
Cena za 4 dni 3.550 din

£
£

S
5 LETUJTE!
\

5
S

>
J
5
<
£

P O R E Č , P O R T O R O Ž , M ED U LIN , N JIV ICE, SUP E T A R , S U T IV A N , P O S TIR A , BOL, J E L Š A ,
V R B O SK O ,
T R O G IR ,
KASTEL,
S T A F IL IČ ,
KASTEL S T A R I, M ILJEV A C, PRIZBA , KORCULA, LUM BARDA, O R E B IC , S R E B R E N O , LOPUD,
D U B R O V N IK

'
*
Z
'
£
$

^
J
*

Sedemdnevno bivanje že o d 645 din naprej
A vionski „pa ket" — aranžmani že o d 1.195 din naprej
A vtobusni „paket" — aranžmani že o d 9 4 5 din naprej

£
J
J

S

j

\

J VIKENDI!
\

V R N J A C K A BANJA, BOVEC, BLED, R O G A Š K A $
* SL A T IN A , P O R E Č , NJIV IC E, KASTEL S T A R I, $
N SPLIT, T R O G IR , JE L Š A , BOL, S U P E T A R , KOR- $
J C U LA , LUMBARD, PRIZBA , LOPUD, SR E B R E NO

*

X
J

prvič v Novem mestu!

J

£

Cena od 175 din naprej

^ ARANŽMAJI ZA 1. maj

\

\
\
\

\
t

S Z lastnim prevozom je cena o d 275 din naprej
^ Z organiziranim prevozom je cena o d 495 din naprej

J
J

BOVEC, BLED, O T O Č E C , P O R E Č , M ED U LIN ,
PULA,
N JIV IC E,
O P A T IJA ,
C R IK V E N IC A ,
K A STEL S TA R I, SPLIT, T R O G IR , BOL, JE L Š A , *
s S U P E T A R , K O R Č U L A , LUM BARDA, O R E B IC , S
5 PR IZB A , LOPUD, S R E B R E N O
£

1

I

*
*
*

i .

\
*
*
*
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Atlas je jugoslovanska p o to 
valna agencija, ki ima posloval
nice v vseh republikah ter po
slovne partnerje na vseh konti
nentih.
Atlas je vodilni jugoslovanski
organizator letovanj in potovanj
za naše občane. Njegov pro
gram zajema domovino in tuji
no. Posebn[ Atlasov tozd se
ukvarja izključno z organizacijo
le-teh aranžmajev. Posluje po
najsodobnejših svetovnih nači
nih kreiranja, prodaje in izvršu
je turistične programe v obliki
t i . ..paketov".

Zmeraj najcenejši
Atlasov ,,paket" je vselej ce
nejši od seštevka od posamez
nih cen storitev, ki jih vsebuje.
Morda zato, ker Atlas kot gro
sist najema vse storitve za tiso
če potnikov. Le-to mu om ogo
ča poseben položaj na našem
turističnem tržišču.
ZATO SO ATLASOVI PRO
GRAMI LETOVANJA ZME
R A J NAJCENEJŠI.

Lani 179 pritožb
Kakovost uslug je enaka ka
kor č e jih posameznik kupuje
sam, cena pa je nižja, ob tem da
je zagotovljena večja gotovost
in pozornost Atlasovih pred
stavnikov in vodičev pri vseh
potovalnih programih. Atlas
svoje programe prodaja po celi
Jugoslaviji in v štirih sosednjih
državah. Lani se je Atlasovih
uslug
poslužilo
nekaj
nad
40.000 ljudi, za letos pa n a č r tu 
jejo, da jih bo okoli 50.000. La
ni je bilo vsega 179 pismenih
pritožb, kar je mnogo pod sve
tovnimi normativi za tovrstne
.irograme.
Atlas ima v Jugoslaviji 30 p o 
slovalnic, hkrati pa tudi tri
predstavništva v tujini. Last
Atlasa je tudi 8 ladij, 6 hidrogliserjev, 50 avtobusov znamke
Setra, žičnica v Dubrovniku na
planino Srd j. Lani se je Atlaso

vih uslug poslužilo nad 200.000
tujih gostov, ki so preživeli letni
dopust v Jugoslaviji.

Zakaj Atlas v Novem mestu
oz. na Dolenjskem? Zato, ker
je Dolenjska edina pokrajina na
Slovenskem, ki še nima proda
jalca
Atlasovih
programov.
Atlasovih uslug se je moč poslužiti že v Ljubljani, Mariboru,
Kranju, na Jesenicah, v Celju,
Velenju, Slovenjgradcu, Postoj
ni, Portorožu, Škofji Loki in na
Bledu.

Pravočasna
O dločitve za letni dopust
najbrž nihče ne potegne kar z
neba, zato se oddiha potrebni
ljudje že kmalu po zadnjem sne
gu začnejo pogovarjati, kam bi
bilo najbolj primerno iti, se na
užiti sonca, morja ali čistega
gorskega zraka ter si nabrati no
vih moči za vsakdanje delo.
Kar na pamet seveda ni moč
vedeti, kje so kraji, primerni za
želje posameznikov in njihove
žepe, ki so bolj ali manj polni.
Zato se sodobni dopustniki že
dalj časa poslužujejo uslug, ki
so jim na voljo pri raznih turi
stičnih agencijah.

Če bo
zanimanje...
Med slednjimi naj tokrat po
sebej omenimo jugoslovansko
potovalno agencijo Atlas, ki bo

v novomeški poslovalnici Mla
dinske knjige na Glavnem trgu
odprla začasno poslovalnico.
Le-ta bo imela delovni čas od
19. aprila do 7. maja v popol
danskih urah (razen ob sobo
tah). Če bo zanimanje za Atlasove usluge v Novem mestu d o 
volj veliko, bo agencija odprla
stalno poslovalnico.

2 Atlasom
brez skrbi
Dopustniki, ki se prepustijo
varnemu naročju Atlasa, se zne
bijo domala vseh skrbi, ki sicer
tarejo počitka željne ljudi. Eki
pa
Atlasovih
predstavnikov
organizira prevoz, prehrano,
ogled zanimivosti in še veliko
drugih stvari, ki bi jim sicer ne
bile dostopne ali pa bi bile po
vezane s precejšnjim trudom .

Odgovor takoj
Iti na d opust z Atlasom iz
Novega mesta, izgleda takole:
Ko se posameznik oglasi v Atla
sov i poslovalnici in pove svojo
željo, kam in kdaj bi šel rad, si
precej lahko ogleda program in
opis vseh značilnosti mesta,
kjer naj bi letoval. Čeprav je
centralna služba rezervacij v Za
grebu, naj to bodočega d o p u st
nika prav nič ne moti, kajti v
Novem mestu bo postavljena
ena od 190 radijskih postaj, ki
omogočajo stalne stike med
vsemi Atlasovimi poslovalni
cami in prevoznimi sredstvi. Ta
ko bodoči dopustnik lahko pre
cej izve, ali je tam, kjer si želi
letovati, prostor. V primeru, da
ga ni, lahko izbere drug kraj ali
čas letovanja.
S predplačilom 40 odst. je
rezervacija potrjena, s tem da je
ostanek potrebno poravnati 14
dni pred o d h o d o m na letovanje.
Iz Novega mesta bo to m oč na
plaviti tudi po pošti na naslov

Atlasove poslovalnice v Ljublja
ni, Tomšičeva 2.

Če ne bi
potovati
Treba je omeniti, da je p o to 
vanja in letovanja m oč zavaro
vati, če zaradi bolezni ali smrti
v ožji družini ne bi mogli poto
vati. V te m primeru se razen za
varovanja, ki znaša od 50 do 90
dinarjev (odvisno od vrednosti
potovanja), vse v celoti povrne.
Atlas kot potovalna agencija
ima svoj klub ACI, katerega čla
ni imajo na vseh potovanjih iz
rednega programa 5 odst. popu
sta, ob tem, da se za člane orga
nizirajo tudi posebna potovanja
z znižanimi cenami. S člansko
izkaznico (letna članarina je
150 din) je ob plačilu z gotovi
no popust od 5 do 50 odst. v
hotelih, restavracijah in trgovi
nah po Jugoslaviji in tujini pri
tistih partnerjih, ki imajo po
godbo s klubom in ACI znak na
vidnem mestu.
Za počitnice v Jugoslaviji so
na voljo od junija do septembra
tedenski čarterski poleti iz
Ljubljane proti Splitu in Du
brovniku. Enaka pot je tudi iz
Zagreba. Vsi letalski odhodi v
tujino so z brniškega letališča,
potniki iz Novega mesta pa b o 
do lahko vstopili brez posebne
ga doplačila » poseben avtobus
iz Zagreba na priključku na ma
gistralno cesto pri Mačkovcu.
Podobno velja za povratek z
brniškega letališča.
Če Novomeščani v rednih
Atlasovih programih ne bodo
našli nič primernega zase, se bo
do lahko še posebej dogovorili
za maturantske ali sindikalne
izlete, saj bo večino dni v No
vem mestu prisoten tudi direk
tor Atlasove poslovalnice iz
Ljubljane.
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K daj sm rečica na šoli?
Bodo

Ž lahtni „divjak”
V Dolenjski galeriji so v pe
tek, 9. aprila, odprli razstavo 26
olj T om aža G ostinčarja, »nešolanega“ (k o t sam pravi o sebi)
slikarja iz Ljubljane. O tvoritve
ni dogodek so s krajšim k u ltu r
nim sporedom popestrili pesnik
M atjaž K ocbek, flavtist Boris
Čam pa in Cveto Sever.
Razstava pom eni prav gotovo
dogodek za D olenjsko galerijo
in njene obiskovalce, te m bolj,
ker im am o opraviti z deli m la
dega ustvarjalca, ki se je samo
zavestno o d ločil za nelahko p o t
s čo p ičem in paleto. T o sam o
zavest že n a prvi pogled izp riču 
je dejstvo, da poskuša biti
G ostinčar gospodar likovnih
ploskev kar največjih razsež
nosti. In nem ara je tako tudi
prav, saj bi v nasprotnem prišla
m anj do izraza njegova p rikup
na divja neurejenost, k akor mu
je v katalog zapisal recenzent
A ndrej Pavlovec.
Prav tak o bi kazalo p ritrd iti
recenzentovem u m nenju, da bo
G ostinčar dosegel svoj smisel s
» p o rtre ti ulic“ , skratka s por
tre ti predm etov, nastalih k o t
»sistem , vsebujoč vrednost člo
veške p risotnosti, na katero se
opira smisel življenja41. Taki
: » p o rtre ti44 prav gotovo pom eni
jo tu d i boljši del om enjene raz
stave, čeprav se gledalec težko
od reče tu d i drugim delom, de
nim o človeškim figuram , že za
voljo izredno žive govorice
barv. K ot ta k je mladi slikar
prav gotovo zanim iv tako za
kritike k o t za obiskovalce, ki
jim je slast ugibanje, kam bo
krenil iz te »žlahtne divjine44.
I. Z.

JA K O P IČ E V A N A G R A D A
M A R JA N U P O G A Č N IK U
Minuli petek je bila v ljubljanski
M oderni galeriji slovesnost, na kateri
so letošnjo Jakopičevo nagrado izro
čili slovenskemu grafiku Marjanu
Pogačniku. Ob tej priložnosti je go
vornik Z oran Kržišnik, ravnatelj. C
Mo
derne galerije, poudaril dolg, ki ga
ima slovenska javnost do Riharda
Jakopiča, obenem pa, da likovna
um etnost pri nas še nima vloge, ki bi
jo zaslužila.

K olom an Beznec: DOMAČI jA , 1975 — P riču jo če delo prekm urskega sam orastnika Bezneca,
ki razstavlja te dni svoje slike v K ranju, je nastalo na lanskem taborskem srečanju likovnih
sam orastnikov v Trebnjem .

Ali niso kriva zamujena vabila?
Se nekaj o te m , zakaj n e bo letos posavske revije am ate rskih gledaliških skupin
P odročni od b o r Združenja
gledaliških skupin za Posavje je
bil prim oran odpovedati za po
m lad predvideno revijo am ater
skih skupin, saj sta se z vsega
obm očja prijavili le dve.
O b tem se zastavljajo najrazličnej
ša vprašanja, med katerim i takole
gotovo ni redko: je treba am aterske
gledališke skupine iskati z lučjo pri
belem dnevu? M orebiti pa je odgo-

V E Č E R , P O S V EČ EN
SLO V EN SK I M ODERNI
Klub novom eških študentov je
postal v zadnjem času dejaven tudi
na k ulturnem p odročju. Za ju tri ob
19. u ri so študentje v D olenjski gale
riji pripravili kulturni večer, posve
čen slovenski m oderni, literarni
sm eri, ki ima predstavnike v Ivanu
Cankarju, O to n u Ž u p an čiču , Drago
tin u K etteju in Josipu M u rn u Aleksandrovu.

»Z L A T A L IR A "
ZA U Č EN C A
Na današnji javni produkciji glas
bene šole v Brežicah bodo nastopili
o tro šk i pevski zbor, oba harm oni
karska orkestra in solisti. U čenci
bodo V ojku B ibiču podelili tradicio
nalno priznanje »zlata lira44.

vor za žalostno odpoved prireditve,
kakor je bilo na tej strani zapisano
m inuli č etrte k , iskati v tem , ker se
nista odzvali skupini iz Boštanja in s
Senovega. Zdi pa se, da bi bila bera
borna, č etudi bi na »vrtiljaku 44 revi
je sodelovali tu d i om enjeni skupini.
Vsaj za boštanjski oder društva,
ki se imenuje po A ntonu U m ku Okiškem , bi lahko rekli, da je odgo
vor, zakaj ne sodeluje, preprost.
Kdor je kdaj od blizu videl, kaj, ka
ko in kdaj delajo am aterske skupine,
bo zlahka ugotovil, da je njihov čas
zima, ko imajo več časa igralci in
tu d i gledalci. Č e je tak o , bi bilo
prav, k o bi prireditelji revije razpo
slali vabila prej in ne šele v času, ko
skupine že nastopajo. T ako republi
ški selektor aprila v Boštanju ne bo
mogel videti kaj prida uprizoritve,
čeprav je hvalevredno, d a se bo po
trudil priti v ta kraj. Om enim o naj,
da sta glavna igralca letošnje posta
vitve Nušičevih enodejank odšla k
vojakom .
A m aterji se poleg tega še spomi
njajo, kako nespodbudno sta bili la
ni ocenjeni boštanjska in senovška
predstava. O sm otrnosti am aterske
postavitve bi sicer lahko prelili še
nekaj črnila, vendar je dejstvo, d a je
- vsaj za Boštanjčane, ki so lani na
stopili prvič po dolgih letih - kriti
ka prizadevanja bolj rušila, kot pa
jih opogum ljala. Z organizacijo teča

Brežiški A m aterski oder je v zad
njih dveh mesecih naštudiral Sartro
vo dram o »Spoštovanja vredna vla
čuga “ . Po predstavi za dijake gimna
zije bodo igralci s to dvodejanko v
nedeljo, 18. aprila, gostovali v A rti
č a h , dan kasneje, ko jo bodo uprizo
rili za dijake trgovske šole, pa si jo
bo ogledal tu d i republiški selektor.
V torek, 20. aprila, bodo Brežičani s
Sartrovim
delom
gostovali
v
Krškem.

Osnovnošolci, ki bodo prebra
li »Hlapca Jerneja in njegovo
pravico" ter še šest Cankarjevih
del, in srednješolci, ki bodo pre
študirali vsebino rom ana ,N a
klancu44, štirih dram , »E ro tik e44,
»Bele krizantem e" in drugih
zahtevnejših leposlovnih spisov
Ivana Cankarja, kot tudi najno
vejši biografski rom an »Tujec 44
izpod peresa A ntona Slodnjaka,
bodo lahko tekm ovali za Can
karjevo bralno značko, ki jo je
Zveza bralnih zn ač k Slovenije
sklenila uvesti letos o b 100 -lctnici Cankarjevega rojstva. Tekm o
vanje bo do konca leta 1976,
bralne značke pa bodo podelje
vali na prireditvah v Cankarjev
spom in.

T om až G o stinčar: NA DIV A N U, olje — S slikatjeve razstave, od
p rte m inuli petek v D olenjski galeriji v N ovem m estu.

nega klavirja, ki ga Novo m esto ne
prem ore, orkester, ki pripravlja
Beethovnovo delo, pa' brez klavirja
ne more nastopiti.

VOJAKI POJO - V vojaškem
klubu cerkljanske garnizije bo poslej
še bolj živahno. Z boru slovenskih
fantov seje pridružilo še več pevcev,
ki jih je k tej o Jlo č itv i spodbudila
tudi nedavna televizijska oddaja
»Od vsakega jutra raste d a n '4. Zbo
rovodja Franc Baškovič j e prav
gotovo lahko zadovoljen. Žbor bo
sodeloval na vseh prireditvah, ki jih
bo brežiška ZSMS organizirala v me
secu m ladosti.

BEZNEC
RAZSTAVLJA
V
KRANJU - Prekm urski slikar Kolo
m an Beznec, udeleženec lanskega
tabora likovnih sam orastnikov v
Trebnjem , k ije imel sam ostojne raz
stave med drugim tu d i že v Bresta
nici (leta 1971) in v R ibnici (lani),
razstavlja od minulega petka svoja
dela v galeriji v Prešernovi hiši v
Kranju. Istega dne so v galeriji v
kranjski Mestni hiši odprli razstavo
plastik D im ča Pavlova, ki deluje kot
likovni pedagog v Hrvatinih pri
Kopru.

CANKARJEVA PROSLAVA BO
JESENI - Na seji izvršnega odbora
kulturnega društva »Dušan Jereb " v
Novem m estu so sklenili, da bodo
osrednjo prireditev v počastitev
100-lctnicc Ivana Cankarja izvedli
jeseni,
najverjetneje
septem bra.
Težave so nastopile zaradi koncert-

DIJAŠKA »Ž EN ITE V 44 - Igral
ska skupina prosvetnega društva
»Franjo Stiplovšek", ki deluje na
brežiški gimnaziji, bo 22 . aprila
uprizorila
Gogoljevo
kom edijo
» ž e n ite v 44. Dijaki želijo gostovati po
Posavju.
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Ta Cankarjeva bralna značka
je, kakor je razvidno iz razpisa
za tekm ovanje, uvedena izredno
in z nam enom , da se šolska m la
dina tem eljiteje seznani z u m et
nostjo in mislijo velikana sloven
ske um etniške besede. Pravico
sodelovati v tem tekm ovanju
ima vsak učenec, ne glede na to,
ali si je z branjem že pridobil to
ali ono bralno značko, ki jih po
deljujejo
marljivim
bralcem
predvsem na slovenskih osnov
nih šolah. Naj še pristavim o, da
je uvedba tekm ovanja za om e
njeno bralno značko lep prispe
vek k vsesplošnemu prizade
vanju, da bi Ivanu Cankarju, nje
govim delom in misli nam enjeno
leto počastili kar sc da dostojno
in vsestransko. Seveda to tekm o
vanje, kar velja tudi za druga, v
katerih učenec lahko dobi bral
no značko, ni obvezno, kar daje
celotni akciji še poseben čar.
I. Z.

VSA D V O R A N A
O KULTURI
Za v ponedeljek, 19. aprila, pri
pravljajo v dvorani novomeškega
Dom a kulture posvet o aktualnih
vprašanjih kulture. Uvodno obrazlo
žitev bo imela in vodila posvet Tilka
Blaha iz republiškega sveta Zveze
sindikatov
Slovenije.
Prireditelji
bodo poleg organizatorjev kulturne
ga dela iz podjetij povabili na posvet
tudi predstavnike sindikata, SZDL,
ZK in drugih organizacij v občini.

Brusničanom so obljubili,
da
bodo
šolsko
leto
1976 / 7 7 zanesljivo začeli v
novi šoli. Dejali so, da se bo
zidava začela v marcu. Po
tem so iz nepojasnjenih raz
logov zasaditev prvih lopat
preložili na maj. Maj je pred
vrati, začetek gradnje pa še
vedno v zraku.
Medtem je prišlo nad
„novo šolo “ še nekaj, česar
se ni nihče nadejal, tudi pro
jektanti ne. Lokacijo so
namreč „postavili“ na zem
ljišče, po katerem teče
potok in je ob vsakem
močnejšem deževju poplav
ljeno. Zdaj kaže, da bo treba
potok najprej regulirati in
zemljišče utrditi, to pa
pomeni razlog več za za
kasnitev gradnje.
Drugih ovir za novo brusniško šolo menda n i Zemlji
šče so odkupili, tudi doku
mentacija naj bi bila že pri
pravljena. Marlesu, ki bo
pripravil objekt (brusniška

šola bo montažna), so tudi
že plačali večjo vsoto.
Po načrtu bo imela šola
dvanajst učilnic, telovadni
co, skupni večnamenski pro
stor in vse druge p ritik li
ne", kar pomeni, da bo gra
jena za potrebe sodobnega
pouka. Bo skratka taka, da
učiteljev ne bo odbijala kot
sedanja, kjer ni nič podob
nega šoli, ampak da bo
mikavna hiša učenosti.
Na koncu bi lahko rekli,
da obljuba dela dolg. Ker se
je nakopičilo toliko nejasno
sti in tudi ovir, pa je kaj
malo verjetno, da bodo
lahko smrečico na streho
nove šole zasadili ob koncu
poletja. Čeprav je tako, bo
Brusničane težko prepričati,
da ne bi doživeli otvoritve
šole že za letošnji praznik
novomeške občine. V čiga
vih rokah je torej rešitev
tega problema?
I. ZO RAN

Prešernove družbe »paket 77”
V redni letni zbirki b o pet (za d o b r e p la č n ik e šest), v zbirki Ljudska knjiga pa pet del —
Cankarjevem u sp o m in u se b o d ru ž b a oddolžila s p o n atiso m »M artina K a ču rja"
K om aj so n aro čn ik i knjižnih izdaj Prešernove dru žb e spravili n a
police lansko zbirko, že je tu napoved, kaj jim b o ta založba ponu
dila letos. G re za redno knjižno zbirko s koledarjem za leto 1977 in
za zbirko rom anov Ljudska knjiga.
Poleg koledarja, ki bo spet poln
aktualnih člankov z raznih področij
in krajših leposlovnih d e l b o izšlo
letos v redni zbirki še troje d om ačih
izvirnih knjig ter eh ponatis. Štefani
ja R avnikar-P odbevšek je napisala
pretresljiv rom an o borkah, ki se po
vojni poču tijo odrinjene (»Nad pre-

S S A R T R O M PO
PO SA V JU

Cankarjeva značka

PRIDEJO Z „ROGONOSCEM “
- V soboto bo v Brežicah gostovala
dram ska skupina iz Ž alca z Molierovim »Rogonoscem 44. Brežičani bodo
Žalčanom vrnili obisk ob koncu
aprila.

jev je naredil posavski odbor po
m em ben korak naprej, treba pa je
vedeti, da se bodo sadovi tega po
znali šele čez čas, zato naj bi do ta 
krat čakala tudi ostrejša m erila za
presojo predstave, ki jo pripravijo
amaterji.
A L FR E D ŽELEZNIK

Brusničani dočak ali z a č e te k gradnje nove
šole?

padom 44), Sm iljan R ozm an rom an
» L eteči krožnik 44 (pisatelj se ponor
čuje iz verovanja v NLP), Andreja
G rum (s sodelavci) pa je pripravila
priročnik o pletenju. Ponatisnjen bo
»M artin K ačur44, s katerim se nam e
rava Prešernova družba oddolžiti
spom inu velikega slovenskega pisa
telja o b 100 -letnici njegovega roj
stva. Vse te knjige bodo naročniki
prejeli za 80 din, č e pa se bodo o d 
ločili za vezavo v platnu, bodo do
dali 60 din. Vsi, ki bodo plačali na
ro čn in o do 30. junija, bodo dobili
tu d i Nevila S hutea »Č arobnega pi
skača44, pretresljivo pripoved o
starčku, ki se poskuša s skupino
o tro k prebiti iz jugovzhodne Franci
je do N orm andije in Anglije med
tem , ko Francijo že zasedajo n acisti
Vse knjige bodo iz tiska prispele no
vembra.

V zbirki Ljudska knjiga b o izšlo
petero prevodov iz svetovnih lite
ratur, naročniki knjig Prešern^
družbe pa jih bodo dobili za 140 in
v broširani ozirom a vezavi za 280
din v platneni vezavi in na brezles
nem papirju. G re za Hartleyev ro
man ,,N ajem nik44, Mihaila Kolesnikova delo .A to m sk o m esto - pravi
ca izbire44, iz katerega odsev: ozra
čje velikega atom skega centra, na
dalje za Cainovo »Serenedo44, eno
najboljših del sodobne am eriške lite
rature, za R om aina G aryja pripoved
»Prva ljubezen - in zadnja 44 ter za
Uptona Sinclara rom an »Zmajevi
zobje44.
N aročila za knjige Prešernove
družbe zbirajo zaupniki v občinah,
delovnih organizacijah, šolah in vseh
knjigarnah, naročniki pa lahko sami
pišejo neposredno Prešernovi družbi
v Ljubljano, O pekarska - Borsetova
ulica 27. V Cankarjevem letu naj bi
še posebej veljalo: na knjižne police
Slovencev naj pridejo res dobre knji-

Jezikovni kotiček
PA ŠE T R E T J IČ O Z N IŽ E V A N J U CEN . . .
M ato G eneralič: D EKLE Z
R O Ž O , les, 1975 - Kip stoji v
trebanjskem parku u m etn o sti —
poleg drugih, ki so jih ustvarili
udeleženci dosedanjih taborskih
srečanj. Na letošnje srečanje
sam orastnikov so povabili 28
slikarjev in kiparjev. (F o to : I.
Zoran)

N O V O M EŠC A N I Z
» M IŠ E L O V K O "
22 . aprila bodo novom eški gleda
liščniki uprizorili »Mišelovko44, zna
no delo letos um rle pisateljice krimi
nalnih zgodb A gathe Christie. Delo
režira R iko Urh. »Mišelovka 44 je že
drugo delo, ki ga N ovom eščani po
stavljajo na oder v tej sezoni. Z
Machiavellijevo »M andragolo44, ki jo
je kot gost režiral Franci K ončan, so
dosegli velik uspeh na dom ačem
odru in na številnih gostovanjih.
Kakšne načrte imajo z »M išelovko44,
pred prem iero še ni znano.

STERNENOVE
UM ETNINE
V petek so v galeriji na sevniškem
gradu v okviru gostovanj N arodne
galerije iz Ljubljane odprli razstavo
31 del Mateja Sternena. G re za 21
olj in 10 grafik najbolj znanih del
tega oblikovalca »značilne slovenske
štim unge44, kot je njegov im presioni
zem označil že Ivan Cankar. Razsta
va, ki bo o d p rta do 22 . aprila, je še
toliko bolj zanimiva, ker so v Ljub
ljani razstavljena nekatera njegova
pred nedavnim od k rita neznana de
la. Ta dan je bila v Sevnici tudi
skupščina občinske zveze kulturnoprosvetnih organizacij, kjer so za no
vega predsednika izvolili Jožeta No
vaka, predavatelja na poklicni šoli
oblačilne stroke.

S tra n u re d il: IVAN ZORAN

K ar dvakrat zaporedom a sm o prejšnji mesec na tem m estu
opozorili, d a znižati kak predm et ne pom eni isto k o t znižati
ceno tem u p red m etu . T oda kljub tem u je v izložbi novo
m eške trgovine, ki stoji celo na Glavnem trgu, že dalj časa
jezikovno n ap ačen napis
VELIKO Z N IZ A N JE EL. KALKULATORJEV
Mar ljudje ne bero Dolenjskega lista? Ali pa bero, pa iz
trm e ali brezbrižnosti vztrajajo pri napačnem ? Rajši b i veijel
v prvo. Z atorej ponovno opozaijam našo knjigarno, da b i se
njen reklam ni napis glasil pravilno:
VELIKO Z N IŽ A N JE CEN ELEK TR IČ N IH RA ČUN SKIH
STRO JEV

Š T E V N IK „ E N " IN „ E D E N "
P odobno je z nekim našim, sicer zelo marljivim sotrudnikom . T udi ta je o čitn o prezrl naš zapis in stalno po n epo
treb n em dela napake v zvezi s pravkar om enjenim števnikom , na prim er:
T ekm ovalo je p et tekm ovalcev, na cilj p a je prišel le en.
Oglasil se je eden udeleženec te b itk e.
Števnik en uporabljam o vedno le v zvezi s samostalnikom,
če pa sam ostalnik izpustim o, tak o da stoji števnik sam, piše
mo daljšo obliko e d e n T orej:
T ekm ovalo je p et tekm ovalcev, na cilj pa je prišel 1e eden
(ali pa: le en tekm ovalec). — Oglasil s e je samo en udeleženec
te bitke.
P odobno uporabljam o tu d i n edoločni števnik noben in
nobeden: V šolo ni prišel nobeden (ali pa: noben učenec).
Nobeden (noben človek) ne ve, koliko je on pretrpel.

PROTI TR E B N JE M U , NOVEMU M ESTU
(N E: T R E B N JE M , NOVEM MESTU)
Pa še tretja stvar bodi ponovno om enjena na-4#m m estu,
ker dela zlasti neki naši sodelavki preglavice: predlogi k, h,
proti, kljub, navzlic, proti se vežejo s tretjim sklonom . Obli
ka pridevnikov, zaimkov in števnikov v 3. skl. ednine za
moški spol pa im a k o n čn ico -em u , torej: O dpeljal s e je proti
Novemu m estu (Trebnjem u). - Navzlic slabemu vrem enu. —
Kljub njegovemu nasprotovanju. - K tvojemu prijatelju.
B -r.
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Zbor p o d ru ž n ic e # ^ ): podoba gospodarstva
R azen predstavnikov ob čin 
skih skupščin in posam eznih
DPO s p o d ro čja novom eške
podružnice LB se je zbora ude
ležil tu d i M irko Jam ar, nam est
nik glavnega direktorja LB.
Uvodno p o ročilo predsednika
izvršilnega odbora podružnice
je prebral Jože Jankovič, m ed
tem ko je v im enu nadzornega
odbora podružnice poročal nje
gov predsednik Stane Šuln. Po
dobri razpravi je zb o r obe poro
čili sprejel. Delegati so potrdili
in sprejeli tu di zbirni zaključni
račun banke za 1975, sklep o
udeležbi upravljavcev iz d o h o d 
ka LB po zbirnem Z R za 1975
in sklep o ZR podružnice za
lansko drugo polletje. Soglasno
so sprejeli sklep o letošnjem
zbirnem
finančnem
n ač rtu
banke in podružnice, k o t tudi
podru žn ičin n a č rt kreditne bi
lance za 1976.
Iz razprave o zagotovitvi
sredstev za širjenje m reže po-

4 3 delegatov (od skupnega števila 51 ustanovi
teljev banke) je pretekli p e te k d o p o ld n e v g am i h o 
telu na O to č c u sprejelo poslovna in ostala poro čila
za lansko d ru g o polletje, o d k a r obstaja v IMovem
m estu sam o stojna p o d ru žnica LJU B LJA N SK E
BANKE. Na podlagi d o b ro pripravljenega gradiva in
uspešnega po tek a zbora so delegati razvili tu d i t e h t 
no razpravo o najbolj perečih t r e n u t n i h vprašanjih
e k o n o m s k e stabilizacije.

slovnih enot LB in m odernizaci
je njenega poslovanja v letu
1976 velja posebej poudariti
sklep delegatov, s katerim so za
zboljšanje m aterialne osnove
poslovanja nam enili 7,08 0 .0 0 0
dinarjev za novogradnjo poslov
ne stavbe podružnice v Novem
m estu in za o d k u p poslovnih
prostorov v Trebnjem . P odruž
nica bo prispevala svoj delež tu 
di za izgradnjo poslovnega cen
tra LB v B eogradu, sama pa bo

Sklep o ugotovitvi in delitvi
d o h o d k a LJU B L JA N S K E BANKE, p o d ru ž n ic e
N ovo m esto, po z a k lju č n em ra č u n u za drugo
polletje 1 9 7 5
N a osnovi določil 26. člena pogodbe o ustanovitvi
Ljubljanske banke, 61. člena sta tu ta LB, 16. člena začasnih
avil podružnice te r na predlog izvršilnega 'odbora p odružn i
ce sprejm e 2. zbor upravljavcev L jubljanske banke, podružni
ca Novo m esto, naslednji
SKLEP:
1. D ohodek Ljubljanske banke, podružnice N ovo m esto,
za drugo polletje 1975 znaša:
— celo tn i dohodek
66,531.521,91 din
— izd atk i
3 6 ,9 0 4 .8 3 9 ,1 0 din
— doseženi d o h o d ek
29,626.682,81 din
— prispevek za skupne službe
4 5 9 .8 8 4 ,0 0 d in
— d o h o d ek za delitev
29,166.798,81 din
2. O dobri se naslednja delitev dohodka za drugo polletje
1975:
— del, ki ga razporeja delovna skupnost
4,682.519,85 din
— del za kritje poslovnih stroškov
3 ,2 27.789,56 din
— del za zboljšanje m aterialne podlage poslovanja:
a. po program u podružnice
7,079.554,13 din
h. nam enska sredstva od odstopljenih deležev upravljavcev
za izgradnjo poslovnega cen tra LB v Beogradu
1,394.000,00 din
— obvezne izločitve, posojila in prispevki
— del za rezervni sklad podružnice
— del za deleže upravljavcev

1,804.966,25 din
3 ,695.579,35 din
7,282.389,67 din

3. a. Upravljavcem, ki združujejo sredstva v podružnici, se
del d o h o dka v znesku 7 ,282.389,67 din, obračunanega na
sredstva v skladu upravljavcev in rezervnem skladu v višini
13,5 % in na ostala sredstva, k ijih združujejo v podružnici v
višini 6 %, v smislu 89. in 90. člena sta tu ta banke vnese v
sklad upravljavcev podružnice in se s tem zvišajo deleži indi
vidualnega upravljavca podružnice.
b. Del sredstev iz to č k e a. v znesku 5,190.856,57 din se
združi v sklad za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z
deželam i v razvoju.
4. Rezervni sklad v višini 3 ,695.579,35 din se v smislu
določil 18. člena Z akona o b ankah razdeli upravljavcem in
pripiše k njihovem u delu rezervnega sklada v podružnici.
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dobila za novo poslovno stavbo
LB v N ovem m estu znatno po
m o č iz združenih sredstev d ru 
gih podružnic in centrale LB. S
tem je bila izrečena zadnja in
n ajpom em bnejša beseda, da N o
vo m esto le zgradi sodobno
b an č n o hišo, ki jo m esto in po
krajina vedno bolj potrebujeta.
Po sklepu delegatov, da tudi
novom eška podružnica podpiše
sam oupravni sporazum o skup
ni politiki b ank na o b m o čju SR
Slovenije, so izvolili še p etčla n 
sko delegacijo za 18. zbor LB.
Vodil jo bo Jože Cvitkovič,
predsednik izvršilnega odbora
podružnice LB, njeni člani pa
jan Šonc,
so: Stane Šuln, Marjan
Jan ez Mihevc in Miro Šuica.

U R E S N IČ E N A
P R E D V ID E V A N JA
V NOVI P O D R U Ž N IC I
Na zboru so se delegati opredelili
najprej za dvoje dokum entov: za po
ročilo o poslovanju LB v letu 1975
in za poslovno poročilo novom eške
podružnice za lansko drugo polletje.
M edtem ko smo o poslovanju LJUB
LJANSKE BANKE in njenem pre
oblikovanju v posebno sam oupravno
finančno skupnost združenega dela
v našem tedniku obširneje že poro
čali pred 14 dnevi, naj na tem skrče
nem prostoru om enim o vsaj nekate
re najznačilnejše poslovne poteze,
dosežene uspehe in o d p rta vprašanja
podružnice LB v Novem m estu. Naj
prej naj poudarim o, da sije podruž
nica - tako kot celotna banka vneto prizadevala, da je s svojim
aktivnim iskanjem dodatnih m ož
nosti in virov sredstev za krediti
ranje pripom ogla k reševanju vrste
o dp rtih vprašanj svojih upravljavcev.
T ako se je v podružnici v lanskem
drugem polletju povečala bilančna
vsota sredstev in plasmajev za 28 %.
S tem je podružnica Novo m esto
(kljub prenosu dela sredstev in plas
majev na novo podružnico LB v
Krškem) presegia bilančno vsoto
bivše DBH: konec leta je le-ta znaša
la že 1,863.087.000 dinarjev. Pri
tem so se ji k ratkoročna sredstva la
ni v zadnjih 6 mesecih povečala za
22 %, dolgoročna sredstva za 45 %,
rezervni sklad za 25 % in ostala sred
stva za 7 %. V strukturi sredstev v
podružnici predstavljajo konec leta
kratk o ro čn a -redstva 6 3 % , dolgo
ročna 34 % in ostala sredstva 3 %.

za stanovanjsko izgradnjo za
organizacijski, strokovni in in
16% , obveznosti do selektivne
form ativni sistem LB. Z n atn o
ga kreditiranja so v celoti ures
se je povečal plačilni prom et z
inozem stvom , čedalje več pa je
ničene itd. Plačilni prom et s tu
tu d i sodelovanja s podružni
jin o se je lani povečal kar za
cami LB izven Šlovenije, kar je
175 %. Škupaj s p o d ro čn o go
zlasti pom em bno za nove in šir
spodarsko zbornico za D olenj
še n asto p e v jugoslovanskem go
sko je podružnica LB Novo m e
spodarskem prostoru.
sto nam enila del svojih uprav
ljavskih deležev za kreditiranje
B R E Z PO TU H E
naložb v deželah v razvoju pre
ko ustreznega sklada pri GZ
SLABEM U
SRS.
G O S P O D A R JE N JU !
V
podružnici je delalo konec
V
razpravi po uvodnem po'
1975 sk u p n o 119 delavcev, od
Čilu predsednika izvršilnega c itega nad 40 % v ek sp o zitu rah in
b o ra podružnice LB so so* elolikvidaturi. T udi njim gre zna
vali tovariši Sergij T ho zevskij
ten delež priznanj, da so skupaj
(LB), Jože U netič (N ovotehna),
z upravljavci LB uresničeni te
m eljni cilji poslovne politike
banke.

U R E S N IČ E V A N JE
N O V EG A P L A Č IL N E G A
SISTEMA
Zanim ivo je b ilo obvestilo,
da je podružnica LB Novo me
sto v prvi fazi avalirala m enice
vsem delovnim organizacijam ,
ki so tak o zahtevo postavile, za
poravnavo obveznosti po m ulti
lateralni kom penzaciji (doslej
za znesek 1 1 3 ,995.000 din in z
zapadlostjo do in nad 9 0 dni).
Celotni k ratk o ro čn i kreditni
potenciaL, ki je osnova za izda
janje avalov na m enicah, znaša v
podružnici 7 4 6 ,8 3 4 .0 0 0 din,
m edtem ko sta še posebej opre
deljena tu d i likvidni investicij
ski potencial in k red itn i p o te n 
cial za eskontiranje m enic. V eč
težav, k o t jih lahko prinese sa
ma tehnologija poslovanja z no
vimi plačilnim i sredstvi, pa la
hko pričakujem o v nekaterih
delovnih organizacijah, kjer se
b o d o m orali prilagoditi novim
načelom poslovanja po novih
dohodkovnih in plačilnih nor
m ah. Banka organizira svoje de
lo tako, da bo lahko sproti
sprem ljala položaj, najpom em b
nejše pa je, da bo sleherna de
lovna organizacija vedno pri
pravljena pravilno ukrepati.
D elegati so na zboru potrdili,
da se uresničujejo dolgoročni
interesi združenega dela, ki so
bili nam en in podlaga lanske
integracije DBH z Ljubljansko
banko. G ospodarski in drugi
interesi upravljavcev banke z
našega o b m o čja se še bolj pove
zujejo z ostalim i v slovenskem
in jugoslovanskem prostoru.
Podružnica v celoti uporablja

Z načilnosti lanskega denar
nega in kreditnega poslovanja
odsevajo v podružnicah enake
zakonitosti k ot veljajo za cen
tralo LB. V novom eški p o d ru ž
nici LB so se lani hranilne vloge
na vpogled povečale za nekaj
več k o t 24 % v pol leta! K rat
k o ro čn i krediti so v zadnjih 6
m esecih narasli za 2 0 %, krediti
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Ivan G ole (T rim o), Ivan Ferkolj
(IM V), F ranci Borsan (Splošna
bolnišnica), Štefan G alič (G or
jan ci), Jože Jankovič (B eti),
M iiko Jam ar (centrala LB) in še
nekateri drugi. K akor rdeča nit
se je skozi vse prispevke vlekla
misel o tren u tn em položaju v
gospodarstvu, stabilizaciji in na
logah banke pri reševanju od
p rtih vprašanj. D irek to r podruž
nice LB Novo m esto, S. Thorževskij, je analiziral zaključne
račune gospodarskih organiza
cij, ki med drugim kažejo, da
akum ulativnost poslovanja pa
da, zaloge surovin in gotovih
proizvodov pa so izredno po
skočile. Sam o na o b m o čju
podružnice je skoraj 40 starih
milijard n ep o k ritih zalog s traj
nimi viri o b ratn ih sredstev, vi
rov za to pokrivanje pa nikakor
ni dovolj. Avali b ank na m eni
cah ta h ip tu d i ne rešujejo traj
no tistih o d p rtih vprašanj v go
spodarskih organizacijah, ki jih
poznam o že dlje časa. Ob za
padlosti m enic — ali pa še prej
- se bodo ti problem i z vso
o strino znova postavili pred
nas. Sorazm erno ugodno je di
rek to r podružnice ocenil le
tošnje povečanje b ilan čn e vsote
in njen predvideni razpored.
Delegati so pozitivno ocenili po
slovanje LB in vključitev podružnice
v Novem m estu v celoten splet
banke. Pohvalno se izrekajo o po

m oči, ki jo nudi LB ob novih ukre
pih, potrebno pa bo m aksim alno
angažiranje vseh sredstev, da ne bi
prišlo do zmanjševanja proizvodnih
programov. Pojavlja se tudi že izsi
ljevanje: dobavitelji zahtevajo pone
kod celo 30 do 50 % predplačil, če
prav smo doslej celo v 60 dnevih
težko plačevali račune. - V drugem
delu poravnavanja novih obveznosti
bi m orala tudi Slovenija krepkeje
stopiti v gospodarski „zvezni ring“
predvsem z menicami. Dinam ika go
spodarjenja zaostaja, potrebno pa
bo veliko vztrajnosti in odločnosti,
da dosledno uveljavimo zakonodajo,
ki je seveda jugoslovanska, ne pa le
>slovenska. Odklanjanje blaga, kopi
čenje zalog in izvajanje pritiskov na
proizvajalce so pojavi, s katerim i
m oram o na svetlo.
S
tem v zvezi pa so delegati hkrati
opozorili, naj LB ponovno razmisli,
kam in koliko sredstev bom o letos
vlagali. Marsičemu se bo treba odre
či, da bo naložen denar res kar naj
hitreje in največ vračal. T ransport je
pri tem barom eter, ki kaže na stanja
v gospodarstvu: pri ..G orjancih" de
la tren u tn o le 35 do 50 % njihovih
kapacitet, kar pom eni, da so skladi
šča polna, roba pa ne gre v prom et.
Pri tem m ora predvsem banka do
sledno odklanjati nesolidne zahteve
nekaterih DO v gospodarstvu; pone
kod so zavoljo dosedanje slabe po
slovnosti izgubili vsa merila do po
štenih m edsebojnih odnosov. Marsi
kje bo treba plane ponovno pregle
d a ti in jih po potrebi tudi sprem inja
ti oz. dopolnjevati glede na zahteve
in potrebe trga.

DRAGOCENA
S R ED STV A
PR EB IV A L S T V A
M irko Jam ar je menil, da je
razprava na zboru aktualna in
se je pridružil m nenjem k o t
predlogom delegatov podružni
ce. O pozoril je, da slabih rezul
tato v gospodarskega razvoja v
za če tk u leta ne bi smeli podalj
ševati v naslednje mesece. Izred
n o dobro smo v LB razvili var
čevanje; letos raču n am o na 500
do 600 milijard Sdin „prirastk a“ hranilnih vlog. - Sedanje
stanje v trgovini je ocenil kot
začasen pojav: trgovina b o m o
rala kupovati, proizvodnjo bo
treba podpreti, pri čem er pa
m oram o na vsak način krepiti
izvoz. Brez kreditirane prodaje
slovenskega proizvodnega go
spodarstva ne bo m oč podpira
ti. N ujen pa je prehod v norm al
no gospodarstvo, b rez potu h e
slabim gospodarjem , ki teija
predvsem
tudi u činkovitost
vseh naložb. Planske naložbe
b o d o terjale seveda tu d i d o lo če
ne žrtve, ki pa krepijo celotno
m o č družbe in njeno ekonom 
sko podlago.
M. K.

Točke za Brežičanke in Krko
Po p ora zu v 14. kolu II. Z R L sta Sevnica in Inles na 5. ozirom a 6. m estu — Brežice so
osm e, D obova deveta — Novom eška Krka se poteguje za slovensko ligo
V 1 4 . kolu II. zvezne m oške rok o m etn e lige so Sevničani tesno
izgubili v R ovinju, R ibničani pa so ostali praznih rok v Zagrebu.
D obova je v 1 4 . kolu SR L gostovala v Ptuju in doživela hud poraz,
Brežičani pa so po dobri igri premagali Branik. Brežiška vrsta
deklet se je iz Dobravelj vrnila brez to čk .

t
ZAMUJENA PRILO ŽN O ST — Novomeški košarkaiji so imeli v
zadnjih treh kolih v gosteh prvega, drugega in tretjega s prvenstvene
lestvice. Vse tri nasprotnike so imeli d om ači košarkaiji skoraj pre
magane, vendar zaradi neprem išljene igre (v tekm i s Triglavom je
zmago d om ačih preprečil sodnik) so tekm e izgubili. Ker pridejo v
naslednjih kolih v goste slabši nasprotniki, se obetajo zmage. (F o 
to : J. Pezelj)

Košarka: v naslednjih kolih bolje?
V zadnjih tre h kolih so N ovom eščani igrali z najboljšimi ekipam i in vse so bile pred
porazi — Beti za en k ra t v zlati sredini, N ovo tek s še vedno na d n u
V 10. kolu slovenske košarkarske lige so im eli N ovom eščani lepo
priložnost za zm ago, vendar ob etajo če prednosti zavoljo nera
zumljivo slabe igre niso znali izkoristiti in m očno p otrebne to č k e
so osvojili Celjani. N ovoteks je igral dom a tudi v 11. ko lu in po
dobri igri, v kateri je to k ra t zmago dom ačim ukradel „Triglavan“
Strickberger, so N ovom eščani tesno izgubili. Beti je v 11. kolu
izgubila v Celju.
N O V O T E K S - C E LJE
62:71 (40 :27 )
Pred koncem prvega polčasa so
dom ači igralci vodili že za devet
najst košev, vendar je gostom uspelo
iz
hitrih
protinapadov
razliko
zmanjšati. K odm oru so odšli Novo
m eščani s 13 to čkam i prednosti, v
drugem polčasu pa so pozabili na
„staro “ košarkarsko pravilo: ekipa
ki m očno vodi, polčasu pa so poza
bili na „staro “ košarkarsko pravilo:
ekipa, ki m očno vodi, bi morala
kljub vodstvu igrati napadalno ali pa
vsaj igrati na 30 sekund. D om ači v

RIBNICA - H R A S T N IK
4 :0
Novi točki so ribniško ekipo
utrdili na drugem m estu, in kot ka
že, je vse boljša. Tekm a je bila hitra
in kvalitetna, m režo gostov pa sta
zatresla Markovič (3) in Stam enkovič.
M. G.

ELAN - IHAN

1:2
G ostujoča enajsterica je hitro po
vedla z 2:0 in dom ačim nogom e
tašem je „zm anjkalo“ časa. E dini
zadetek je dosegel G rabič.

U SN JA R - BELA
K R A JIN A 4 : 3
Č rnom aljci so tokrat gostovali pri
ekipi Usnjarja in prvenstveno tekm o
izgubili z zadetkom razlike. Kot ka
že rezultat, je bil tokrat napad preccj boljši od obram be, čeprav ni še
večkrat izkoristil številčne prem oči.
Zadetke sta dosegla Curk (1) in
Jankovič (2).
M. G.

K O Č EV JE - Z A G O R JE

2:2
Tekm a je bila ves čas izenačena.
Gostje so dvakrat povedli, dom ači
nogom etaši pa so izenačujoči zade
tek dosegli pet m inut pred koncem
srečanja.

tekm i s Celjem žal niso znali niti
enega niti drugega, in gostje so po
šestih m inutah rezultat izenačili na
40:4 0 in nato povedli.
Novoteks: P. Seničar 6 , Bajt 18,
Cukut 6 , Ž. Kovačevič 12, S. Kova
čevič 12, Janežič 2, Plantan 6 .
J. P.

N O V O T E K S -T R IG L A V
67:7 1 (3 5 :3 7 )
Minulo soboto so se N ovom ešča
ni pokazali v popolnom a drugi luči.
Igrali so tako, kot smo jih bili vajeni
gledati v prejšnjih sezonah, ko so bi
li m ed najboljšimi v republiki. D o
bro so igrali tudi gostje in zavoljo
tega so gledali N ovom eščani kvali
tetn o tekm o, v kateri pa je bil glav
na zvgzda večera sodnik S trickber
ger. Ce bi Novoteksovi košarkarji
igralLše bolje, po vsej verjetnosti ne bi
zmagali, saj je bil pristranski sodnik
tokrat zanje prem očan. Za ilustraci
jo k zgornjim „o b to ž b am ": dom ači
so igrali cono in so naredili kar 42
„velikih“ osebnih napak, gostje pa z
dokaj ostrim presingom le deset!
Novoteks: P. Seničar 4, Bajt 14,
C ukut 4, Ž. Kovačevič 14, S. Kova
čevič 10, Ivančič 12, Plantan 3,
Splichal 6 .
J. P.

C E L JE -B E T I
1 0 1 :6 0 (45:2 6 )
M etličanom v Celju ni šlo, povrhu
tega pa so bili dom ači m očno raz
igram, saj so zadevali iz vseh položa
jev. Zavoljo tega tekm a ni bila po
sebno zanimiva, škoda pa je, da so
sc igralci Beti prehitro sprijaznili s
porazom .
Beti: T. Vergot 7, Krem esec 11,
Ž. Vergot 10, N em anič 4,-Švinger 8,
Jezerinac 16, Popovič 4.

OBUTEV - ŽU ŽEM BERK
77:51
V
prijateljski košarkarski tekm i
sta se minulo soboto v telovadnici
bršlinske osnovne šole pomerila do
m ača ,,O butev", član dolenjske
košarkarske lige, in ekipa Zužem-

Odločilne pol sezone
To, kar so novomeški košar
karji predvidevali na svojem ob
čnem zboru mesec dni pred za
četkom slovenske lige, se jc žal
uresničilo: po prvem delu so
zadnji in le z veliko volje, borbe
nosti in m orebiti tu d i sreče se še
lahko rešijo najhujšega. Tolaži
jih le to, da njihovi tekm eci ni
majo dosti več to čk in da igra
Novoteks v drugem delu kar sodem krat v Novem m estu, in to
prav z vsemi neposrednim i tek 
meci iz spodnjega dela lestvice.
V klubu računajo, da bi s petim i
ali šestimi zmagami prišli vsaj do
ponovitve tekm e z enim nepo
srednih tekm ecev za obstoj.
Od kod tak hud spodrsljaj eki
pe, ki se jc šc pred nekaj leti bo
rila za najboljša mesta v sloven
ski konkurenci? Menjava gene
racij ni bila usodna, čeprav je
res, da mladi - so med štirim i
najboljšimi slovenskimi ekipami
- ne trenirajo tako zavzeto.
Mnogo huje jc, da odnosi v no
vomeškem športu niso urejeni in
da kljub petim telovadnicam , če
šteje mo tudi športno dvorano,

Št

16 (1395) -

15. a p rila

Novoteks do lige sploh ni mogel
nikjer trenirati (dvorana šc ni bi
la usposobljena, popravljali so
tudi bršlinsko telovadnico), po
tem pa je moral hitro ven iz dvo
rane, ker stane ura vadbe v njej
kar 350 dinarjev, N ovoteks pa je
dobil doslej vsega 20.000 dinar
jev. Se 40.000 bo dobil od ob
činske zveze, a kdaj? O d pokro
vitelja pa si ne more o b e ta ti d o 
sti, ker je tovarna sama v finan
čnih težavah.
Ce upoštevam o, da ima član
ska ekipa urejeno vadbo šele od
9. kola naprej (in še to le trikrat
na teden, kar je o d lo čn o prema
lo), da bodo vse druge ekipe tega
kluba m orale počakati na lepo
vreme in treninge na Loki, da
igralci in peščica zavzetih funk
cionarjev sami kreditirajo klub,
ki je trenutno brez dinarja
po
tem se lahko upravičeno bojim o,
da bo tako stanje, za katero pa
Novoteks sam ni kriv in nanj ne
more vplivati, pustilo v novo
meški košarki trajne in hudo ne
zaželene posledice.
J. SPLICHAL
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R O V IN J-S E V N IC A
3 0 : 2 9 (16 :1 4 )

ST E K L A R - LISCA
12:7

V sekakor so se Sevničani v Ro
vinju izkazali kot dobro moštvo, in
ko ne bi bila sodnika naklonjena do
m ačim rokom etašem , bi se lahko
vrnili dom ov vsaj s polovičnim izku
pičkom . Tekm a je bila ves čas izena
čena, rahlo prednost gostov pa so
dom ači skorajda vedno ujeli s po
m očjo nerazumljivih sodniških o d lo 
čitev.
Sevnica: Možic, G ane 11, Jazbec
1, Doblekar 5, Svažič 4, Koprivnik
1, Stojs, Novšak, Šumej 7. Sirk, Ba
rič.

Sevničanke so bile v Hrastniku
skorajda boljše od dom ačink, kot
kaže, pa se je sodniška organizacija
zarekla proti dobri ekipi in sploh se
zdi, da sodniki preveč „spoštujejo“
Steklarjevo ekipo.

ZA G R E B - INLES
2 4 : 2 2 (11:9)
Če ne bi sodnika tik pred koncem
in pri rezu ltatu 19:19 izključila S.
Kersniča, bi morda lahko Ribničani
osvojili vsaj točko. T ako pa se jc
Inlesovi
ekipi
nediscipliniranost
igralca m očno maščevala in je ostala
brez točk.
Inles: l.eibacher, I. Kesnič, Po
nikvar 2, Ilc 2, Mikulin 2, S. Kersnič
1, Žuk 1, Šilc 6 , Andoljšek, A m bro
žič 5, R adič 3, Kljun.

berka, ki bo letos nastopila v II. slo
venski ligi. Oslabljeni gostje so v
soboto igrali nepovezano in O butev
jih je to k rat premagala brez težav. V
dom ači vrsti se je izkazal L. Munih,
pri gostih pa sta bila prcccj boljša od
ostalih Pibernik in Podboj.
O butev: L. Munih 21, M. Munih
13, Mraz 2, Poredoš 4 , Piletič 10,
S tarič, L utm an 12, Scčnjak 6 in
Jevšek 9.
Ž užem berk: Ferlin 2, Podboj 17,
Pucelj 4 , Pibernik 14, Pečar 2, Jarc
12 in Brezovar.

Potapljaški tečaj
Novom eški Klub za podvodne
aktivnosti, ki sc je v m inulih se
zonah izkazal z uspešnimi orga
nizacijami potapljaških tečajev,
bo 23. aprila v prostorih ljud
ske tehnike (stara pošta) na No
vem trgu 3 pripravil tečaj za za
četnike. T ečaj se bo pričel ob
18. u r l

B R E Ž IC E — B R A N IK
2 2 : 1 8 (9:9)
O koli 200 gledalcev je videlo kva
litetno tekm o, v kateri pa so bili do
m ači igralci nekoliko boljši od
gostov. Pri dom ačih sta se izkazala
B uzančič in Zagode, pohvaliti pa
m oram o tudi ostale igralce.
Brežice: Jurkas, Bršec 3, Buzan
č ič 7, Vervega 3, Verstovšek, Kebe,
Novak 1, R ožm an, Blatnik 1, Zago
de 5, R ibnikar 2, Rainer.

D O B R A V L JE B R E Ž IC E
1 4 :1 3 (7 :8 )
Brežičanke so v m inulem kolu za
mudile lepo priložnost, da bi prem a
gale Dobravlje. K od m o ru so gostje
odšle z zadetkom prednosti, v na
daljevanju pa so bile dom ačinke ne
koliko spretnejše, bržkone pa sta k
njuni zmagi prispevala tudi sodnika,
ki sta bjla v zadnjih m inutah za go
ste nekoliko prestroga.
Brežice: Levačič, Balon 3, Bah 3,
Stauber, D im ič, Zakšek 1, R ožm an
4, Vogrinc, Lipej 2 in Cetin.

Č R N O M E L J - KR KA
6 : 2 2 (4:7)
V
so

dolenjskem derbiju LCRL-jug
N ovom eščankc gostovale v

Jesenice presenetile Krko
V 14. kolu slovenske o d b o jk a rs k e lige sta novom eški
ekipi izgubili — Še vedno v „ slo v en sk e m " vrhu
Za neprijetno presenečenje v slo
venski odbojkarski ligi za ženske so
poskrbele N ovom eščanke, ki so do
ma prepustile to čk e sicer slabšim Je
seničankam , N ovom eščani pa so v
Bovcu odvzeli še neprem aganim d o 
m ačinom en set.

B OVEC - NOVO MESTO
3:1 ( 9 , 1 1 , - 9 , 9 )
Novom eščani so tokrat gostovali pri odlični bovški ekipi, ki je v
prvenstvenem srečanju 14. kola
SOL veljala za favorita, in tekm o iz
gubili. Izkazali so se predvsem v dru
gem nizu (izgubili so ga na 11) in v
tretjem , ko so odvzeli Bovčanom
set. Po petem porazu so Dolenjci na
prvenstveni lestvici še vedno na do
brem č etrte m m estu.
Novo m esto: Goleš, A. Babnik,
Medle, C otič, Primc, Vcrnig.

K R K A -JE S E N IC E
1 :3 ( 6 , - 1 4 , - 1 4 , - 1 1 )
Dom ače igralke so začele s pole
tom in povedle z 1 :0 , v drugem setu
so vodile s 14:13, a so ga izgubile.
Podobna slika se jc ponovila tudi v
tretjem nizu, v odločilnem pa so
osvojile vsega 11 točk. Zmago gostij
jc le m alokdo pričakoval, pri njiho
vem uspehu pa je sodeloval tudi
neodločni sodnik, ki v odločilnih
tren u tk ih ni bil dovolj zbran. Novo

Črnom lju in prvenstveno tekm o
brez težav dobile te r se tako Belo
kranjkam
maščevale za „novomeški“ neodločen rezultat. Pri Krki
so se izkazale vse, nekoliko boljše pa
so bile Hribarjeva, Kastelčeva in Segova.

m eščanke so s sedm im i zmagami na
petem mestu.

K O Č E V JE - FOR U M
3 :0
Kočevske odbojkarice še kar na
prej zm agujejo, v minuli tekm i pa so
premagale tudi ekipo študentk. Naj
bolj izenačen je bil prvi niz, v osta
lih pa so igralke — vodi jih trener
Luzar - zaigrale na vso m oč in pre
pričljivo zmagale.
Kočevje: Jakopin, Volf, Stopar,
Vesel, Lapuh, Cigič, Šercer, Benči
na, Legan, Ličan.
Z. FAJDIGA

KRMELJ - Dom ači pionirji šahisti so v letošnjem letu dosegli vrsto
uspehov, saj so na občinskem prven
stvu osvojili vsa prva m esta. Med
najboljšimi so Srečko Markovič,
Aleš Prosenik, Zdenka Bevc, Lilijana
Lužar idr. Veliko zaslug za uspehe
ima prav gotovo tudi m entor
inž. Sribar. (B. D.)

LESKOVEC - V prijateljski ro
kom etni tekm i se je Leskovec pome
ril z Loko in jo premagal s 26:25,
mladinci pa so se pred kratkim po
V
prvenstveni tekm i LCRL - jug merili z ekipo Selc in jo premagali z
22:14. Vsi igralci Selc so člani mla
so Leskovčani gostovali v R adečah
dinske ekipe leskovškega Partizana.
in izgubili s tesno razliko. Izkazala
V tekm i so se izkazali Kerin, Pereč,
sta sc Šribar (6 zadetkov) in N. Mla
T. in F. Božič, Bizjak in Čebular.
kar (4). (L. S.)
(L. S.)

R A D E Č E - LESKOVEC
1 9 :1 6

Atletom dve
srebrni odličji
M inulo nedeljo je bilo v Celju in
Zagrebu državno ekipno prvenstvo v
skokih za člane in članice. T ekm o
vanje je potekalo v težkih tekm oval
nih razm erah, kljub tem u pa so bili
doseženi dobri rezultati. Novom eški
atleti so v troskoku s poprečnim
skokom 13,45 m zasedli odlično
drugo m esto, najboljši pa je bil
Simunič s 14,78, ki je premagal vse
jugoslovanske „ tro sk o k aše'\
Podoben uspeh so dosegli tudi
skakalci v višino, in sicer s popre
čnim skokom 186 cm. Najboljši je
bil ŠuStar, ki je s 195 cm zasedel
peto mesto. D ekleta so v Zagrebu
(Stangelj, Rihar, Tovšak, Kralj in
Brulc) s povprečnim skokom 427
zasedle dobro šesto mesto.
R ezultati - tro sk o k : Simunič
14,78, Kostrevc 13,46, K ranjčič
13,17, Križman 13,02 in Dragaš
12,90; višina: Šuštar 195, Kostrevc
190, Dragaš 185, Lapajne 180,
Bartol 180.
L B.

NOV O MESTO S A L O N IT 5 :0
V
predzadnjem kolu II. republi
ške nam iznoteniške lige so Novome
ščani dosegli še eno prepričljivo
zmago in so že zanesljivo osvojili
tretje mesto. V zadnjem kolu gredo
na Jesenice, kjer bodo po vsej verjet
nosti zmagali, če pa bo druga ekipa
Olimpije izgubila s P -K lu b o m , se
lahko zgodi, da bodo Novom eščani
celo drugi.

S O D R A Ž IC A JE S E N IC E 0 : 5
Jeseničani so odpravili dom ačo
ekipo v slabi uri, kar je popolnom a
razumljivo, saj sta za Sodražico na
stopila dva pionirja. Kot kaže, sc
obeta Sodražici celo izpad.
M. G.

SEVNICA - Na m edobčinskem
prvenstvu pionirjev šahistov so bili
doseženi naslednji rezultati: star.
pionirji: 1. R azpotnik, 2. Zupan
(oba Zagorje), mL pionirji: 1. Hri
bovšek (Zagorje), 2. Andriiaševič
(Krško), star. pionirke: 4. Vogrinc
(Krško), ml. pionirke: 1. Lužar
(Krm elj), 2. Pavlič (Krško). (B. D.)
STARI TRG - R ezultati pionir
skega občinskega prvenstva: ml.
pionirji: Sem ič, Stari trg, Vinica,
ml. pionirke: Stari trg, Vinica, Se
m ič; star. pionirji; Stari trg, Vinica,
Sem ič, star. pionirke: Stari trg, Vi
nica, Stari trg II. itd.; posam ezno:
ml. pioniiji: Plut, Kobe, Pavlakovič,
ml. pionirji: Majerle, Bosanac, G olo
bič, star. pionirji: Kapš, Mohar, Si
m onič, star. pionirke: Frice, Kapš,
Starešinič. (V. K.)

Kaj, kje, kdo?
V
naslednjem kolu II. zvezne
rokom etne lige igrata Sevnica in
Inles pred dom ačim i navijači, in
ker prihajata v goste ekipi iz
»spodnjega dom a“ , se obetata
novi zm agi B režičanke se bodo
v prvenstveni tekm i SR L pom e
rile s Šm artnim , in č e bodo igra
le borbeno in disciplinirano, bi
lahko premagale sicer dobre na
sprotnice. K B režičanom pride
vrsta m očnega Poleta, Dobovčani pa gredo vsaj po neodločen
rezultat k Radgoni, kjer pa jim
preti poraz.
Bržkone se obetata novi to čk i
tudi novom eškim košarkarjem.
Marsikdo misli, da so se že „poslovili“ od ligaškega tekm ovanja,
povedati pa m oram o, da so No
vom eščani igrali kar tri tekm e z
najboljšimi v ligi. Potem takem se
obetajo poslej tu d i zmage. Beti
gre k R udarju, kjer se bodo m o
rali pošteno potruditi, če bodo
hoteli priti do novih to čk .
Novomeški odbojkarji so igra
li predvčerajšnjim z Branikom ,
dekleta pa gredo k najboljši eki
pi v ligi na Ravne, kjer se bodo
pom erile s Fužinarjevo ekipo.

Grmske telovadke že drugič prve
T elovadke iz no vom ešk e osnov ne šole so na repu bliškem prvenstvu pod vodstvom Majde
Slijepčevič že dru g ič osvojile republiški naslov — Najboljša Jasna Dokl
Minulo nedeljo so se v Ljub
ljani zbrale najboljše vrste in
posam ezniki s p o d ro čn ih gim
n astičn ih prvenstev, m ed njimi
pa so nastopili tu d i telovadci in
telovadke z Dolenjskega.
Pri pionirkah so naslov republi
ških prvakinj branile mlade Novo

m eščanke m tudi letos so se predsta
vile v dobri luči. Z dobrim i nastopi
so se izkazale vse Novom eščankc,
razred zase pa je bila ponovno Jasna
Dokl, ki jc zmagala tudi v konku
renci posameznic
Vrstni red: 1. OS Grm Novo me
sto (Jasna Dokl, Nataša Kočevar,
Marjanca T rščak, Tanja Kovačič,

Jasna Bovdaž, Majda Pezdirc, Doris
Z upančič in Jasm ina Dular) 180,70;
posam ezno 1. Jasna Dokl 39,0, 3.
Nataša Kočevar (obe Grm ) 36,95.
Dobro so telovadili tudi Brežičani
in novomeške gimnazijke. Brežičani
so v ekipni konkurenci osvojili odli
čno tretje m esto z 211,05 to čk e ,
Novom eščanke pa so z dobro Klem enčevo - osvojila je drugo mesto
- za 20 desetink zaostale za prvouvrščenimi Ljubljančankam i.

NOVO M E S T O K O Č EV JE
1 ,5 :2 ,5
V finalnem dvoboju za pokal
maršala Tita na področju Dolenjske
je Kočevje premagalo Novo mesto.
Rezultati: Penko - Čimer 1:0, Praz
nik - Ivič 0 :1 , S itar — Mestek 0:1
in Poredoš - Podkoritnik remi.

V
LISCI
DOBRE STRELKE

REPUBLIŠKE PRV AK IN JE - T elovadke iz novom e& e osnovne šole G rm so letos že drugič zapored
dokazale, da so najboljše v republiki, za njihov uspeh pa so zaslužni tu d i učitelji telesne vzgoje in
ravnateljstvo šole. Na sliki: republiške prvakinje s svojo m entorico. (F o to : Janez Pezelj)
S tra n u r e d il: JANEZ PEZELJ

V nedeljo je bilo v jedilnici sevniške Lisce občinsko prvenstvo v stre
ljanju z zračno puško. Prijavilo se je
pet ekip. Prvo m esto s ije pristrcljala
I. ekipa Heroja Maroka iz Sevnice
(1.233 krogov), 2. prva ekipa Lisce
(1.212), 3. druga ekipa Lisce
(1.122). Od 4 0 0 možnih krogov jc
član prve ekipe Heroja Maroka Sta
ne Mirtelj zadel 345 krogov. Pred
stavnica žensk Valentina Novak
(301 krog) ni mnogo zaostajala.

DOLENJSKI LIST
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Menstruacija
in zancsitev

Med živalmi
kot med ljudmi

Tritikal je žito bodočnosti

zdravnik
svetuje!

O bnašanje ljudi in živali
tem elji na istih načelih

U čenjaki so vzgojili že
nad 2 5 0 vrst tritikala

T ako je ,, varnih" samo nekaj
dni tik pred nastopom m enstruacije. Č e trtič : pri številnih
ženah m enstrualni ciklus variira od 21 do 45 dni; organizem
ni k o t ura in torej sploh ne m orem o uspešno uporabiti izra
ču n a „varnih“ dni. Pri kakšnem telesnem naporu nastopi
m enstruacija prej, pri duševnih obrem enitvah ali sprem enje
nem življenjskem okolju pa lahko tudi izostane, k o t se po
gosto zgodi pri dekletih v in te rn atih ali pa kot je bilo med
vojno pri ženah v taboriščih. P etič: d oločanje ovulacije za
hteva od žene neko stopnjo izobrazbe, so pa žene, ki tem pe
rature ne znajo zm eriti in o d čitati. Šestič: žene se v dnevih
pred m enstruacijo, ko naj bi bili dnevi „varni“ , v m nogih
prim erih ne p o ču tijo najbolje; v telesu ču tijo n apeto st, po
sebno še v dojkah, noge rahlo nabreknejo v gležnjih, tožijo o
glavobolu in drugem. V eč k ra t se v tem zadnjem tednu zredi
jo tu d i do pol kilogram a; gre za zastoj vode v telesu in zato
nastopajo težave. T ako žene tudi iz teh razlogov niso najbolj
pripravljene na spolne odnose. V nasprotju pa je v času ovu
lacije, torej v sredi med dvem a m enstruacijam a, duševna in
telesna zdržljivost najboljša. T ako izračun „vam ih“ in „nevarnih“ dni p o K naus-O ginovi teoriji ne pripelje d o norm al
nega spolnega življenja.
K ako pa sploh nastaja m enstrualni krog, ki je tak o znači
len za ženski organizem ? P reprosto povedano, sta v telesu
žene o d lo č u jo ča predvsem dva horm ona: estrogen in progesteron. Prvega im enujem o tudi „ho rm o n ljubezni", druge
ga pa ,,m aterinski ho rm o n “ . O ba se tvorita v ja jčn ik ih in se
izločata v kri. T ako preplavljata ves organizem. Zanim iva pa
je količinska kom binacija obeh in njeno nihanje v času m en
strualnega ciklusa. T akoj po m enstruaciji je nivo obeh h o r
m onov nizek. N ato se nivo estrogena m očno dviga in doseže
svoj vrh pred ovulacijo, tik pred njo pa strm o pade, zatem se
v drugi polovici ciklusa zopet dvigne.
(Se nadaljuje!)

Dolenjski li»< /ffgtf 20 M i )
' ♦

Ni pravic brez dolžnosti!
N IK JE R NA svetu ni pravic b rez dolžnosti, zato jih tu d i pri
nas ne m ore biti. Je pa tako, da m arsikdo dobro pozna pravice,
dolžnosti pa ne. Naša ustava in zakoni zagotavljajo enakopravne
pravice vsem državljanom , ki jim niso izrecno om ejene. Pravica
pa sama po sebi terja tu d i dolžnosti. In kaj je bolj naravnega,
k o t da se vsak, ki uživa pravice, katere mu je dala družba,
zanim a za problem e te družbe, zanim a, kje družba dobiva sred
stva, s katerim i ga podpira, kdo je ustvaril pogoje za uživanje
take ali drugačne ugodnosti in napredka, ali se družbena sred
stva v razne nam ene pravilno trošijo, in podobno.
K M ETIJSK E ZA D R U G E so že doslej gospodinjsko dejavnost
po svojih m o čeh podpirale. V b o d o č e jo b o d o še bolj, zave
dajoč se, da b o le razgledana in strokovno izobražena km ečka
m ladina pravi nosilec naprednega km etijstva in socializm a na
vasi. T udi občinske svete za pošolsko izobraževanje b o začelo
bolj živo zanim ati, kako si mladi rod želi izobrazbe in napredka.
N EŠTETO PRIM EROV je bilo že objavljenih v časopisih,
k ako prebivalci posam eznih krajev pom agajo tako ali drugače
pri gradnji vodovodov in drugih kom unalnih delih, vedoč, da je
to predvsem njim v korist. Tega pa v S tarem trgu ni. Še več, pri
gradbenih delih za nov vodovod ni zaposlen niti en dom ačin.
G radbeno podjetje je bilo prisiljeno d o b iti delovno silo iz 40 do
60 kilom etrov oddaljenih krajev. T o podražuje dela in ovira
hitrejše izvajanje.
PO NAŠIH VASEH je veliko elek tričn ih m linov, m latilnic in
drugih večjih strojev v ro k ah posam eznikov, ki uporabljajo ta
osnovna sredstva zase m orda en k ra t, dvakrat na leto, sicer pa jih
posojajo m anjšim km etom in v raznih oblikah služijo denar.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
13. aprila 1956)

Prizadevanja učenjakov,
da bi vzgojili žito, ki bi zd ru 
ževalo
najboljše lastnosti
pšenice in rži, segajo v leto
1875, ko je škotskem u b o ta
n iku
Stephenu VVilsonu
uspelo križanje pšenice in
rži. Vzklilo je le nekaj bilk
tritikala (triticu m : pšenica,
secale: rž) in vse so bile ne
plodne.
Poizkusi v nadaljnjih d e
setletjih so prinesli b o re m a
lo uspeha, saj zaradi neplod
nosti tritikala ni bilo m oč
raču n ati na kakršen koli d o 
nos. 1954 so ho teli kanadski
u čenjaki vzgojiti za severno
am eriško celino prim eren
tritik al. Gojili so bilko za
bilko in trinajst let pozneje
so delali poizkusna križanja
že n a m ilijon bilkah, d a bi
odpravili genetske slabosti
tritikala. Se zlasti jih je pe
stila nep lo d n o st večine bilk.
Ko so dom ala že obupali,
jim je na pom o č priskočila
sam a narava. Pšenični pelod
s sosednjega pšeničnega poja je čisto slučajno oplodil
visokorasle tritik aln e rastli
ne. Že naslednje leto so na
širnem p o lju , posejanem s
tritik alo m oplojenim s pšeni
co, našli le nekaj neplodnih
rastlin.
D o danes je učen jak o m
uspelo d o b iti že nad dvesto
p etdeset novih križancev
m ed pšenico in ržjo, vse pa
odlikuje, da prej dozorijo,
im ajo velik do n o s, večjo h ra
nilno vrednost in so odporni
p ro ti boleznim te r uspevajo
tu d i v neugodnih podnebnih
razm erah. Ker tritik al raste
n a peščenih, kislih in malo
rodovitnih tle h , tak ih pa je
največ na Zem lji, bodo z
njim lahko zasejali na m ilijo
ne h ektarov. Velik d o n o s in
proteinska vrednost tritik ala
sta že prišla do veljave v Me
liki, Indiji, E tiopiji, Keniji,
M adžarski in kajpak Kanadi,
tdaj pa bo to kakovostno ži
to prodrlo še drugam , je od
visno od zdajšnjih poizkusov
n a spom ladanskih sortah.

SVETU OKOLI
SE RAZUM E! — N eki fran
coski časopis je razpisal precej
šnjo denarno nagrado za najbolj
duhovit odgovor na vprašanje:
„Č e bi začel goreti Louvre in bi
lahko rešili sam o eno sliko, ka
te ro b i izbrali? “ N agrajeni od
govor se je glasil: ,,Sliko, naj
bližjo — iz h o d u !" Se razum e,
saj so slike dokaj vnetljive,
,,M ona Lisa“ pa je nekje na sre
di muzeja!
ZAM ISEL IN POL - T udi v
Sovjetski zvezi prim anjkuje sta
rega papirja, zato se je državni
založniški k o m ite domislil na
slednjega: izdal je sedem najbolj
priljubljenih knjig, vsako v p o l
milijonski nakladi. Bralci so
knjige dom ala razgrabili, četu d i
so m orali za vsako knjigo „odšte ti“ ne le rubelj, am p ak tu d i
20 kilogram ov - starega p apir
ja!, Z ahodni novinarji so izraču 
nali, d a so tak o sovjetski bralci
„zb rali“ okrog p etd eset tisoč
to n rotacijskega papirja, k ar je
13 o dst. celotne sovjetske pa
pirne proizvodnje. Zanim ivo je,
da so bile m ed razgrabljenim i
knjigami povečini krim inalke zah o d n ih piscev!
DAJM O, RA Č UN A LNIK ! Kljub om ejitvi h itro sti in var
n ostnim pasovom je v Z ahodni
N em čiji
zastrašujoče veliko
p ro m etn ih nesreč. Dokajšnji
o d sto tek lažjih nesreč gre na ro
vaš — zaslužkarjev! D enarja la
kom ni vozniki si izberejo pri
praven kraj, o b ičajn o križišče,
zanesljive p riče, n ato naredijo
p ro m etn o nesrečo z gm otno
škodo tak o , da sami niso krivi
in - skubejo zavarovalnice! Zahodnonem ške zavarovalnice so
izračunale, da izdajo na leto za
nam išljene nesreče okoli p etsto
m ilijonov m ark. Ni m alo, ali
ne? Z ato v H am burgu že dela
računalnik, ki im a vse pod atk e
o sumljivih nesrečah in b o pre
cej opozoril, ko bo naletel na
istega, že osum ljenega povzro
čitelja lažne nesreče.
LEPO PASJE Ž IV L JE N JE Britanski strokovnjak za p reh ra
no dr. R obie Fears je dognal, da
vsak prebivalec revnejših dežel
poje na leto p o p reč n o 181 kilo
gram ov ž ita. Približno to lik o ži
ta pa pride n a leto tu d i na sred
nje velikega britanskega psa, s
to razliko, da je pasja T irana ve
liko boljša od človeške. Ni kaj
d o d ati — o zahodni človeko
ljubnosti!

( Č e t r t o p o s t n o ) nedeljo se je dogo
dila tukaj v Č rnom lju velika nesreča. Talški žu
pan iz O tovca je imel neko kupčijo in potem šel
s svojimi prijatelji v krčm o. Že se je ura polunoči bližala, in začeli so se možje, vsi m alo vinjeni,
privzdigovati in kazati, kdo je m očnejši. Eden
prim e župana, ga vzdigne ter pade ž njim tako
n esrečno, da si je župan zlomil tilnik in malo
pozneje izdihnil svojo dušo. Pač bi bilo boljše

Muzej H olandske R em brand
tove družbe je bogatejši za po
m em bno in zaenkrat še malo
znano u m etnino. Pred dvema
ted n o m a je n am reč javno raz
glasil, da je odkupil še nepo zn a
no R em brandtovo sliko „D oop
van de K am erling“ (Kamerlingov krst), ki velja za drugo najstarejšo sliko slavnega slikarske
ga m ojstra. Po m nenju izveden
cev naj bi bila ustvarjena okoli
leta 1626, ko je R em b ran d t
imel š^le 19 let. Da gre res za
eno najzgodnejših um etnikovih
del, naj bi dokazovala tudi sama
slika, na kateri se po prep ri
čan ju izvedencev p rep letata ge
nialnost in rahla okornost.
U m etnostni zgodovinarji so
ob tej novici osupnili, saj do se
daj za to sliko niso vedeli. Po
znali so jo le redki izbranci, po
svečeni v skrbno čuvano skriv
nost. Pred dvem a letom a je sli
ko povsem slučajno zapazil
glavni kustos m uzeja v U trech tu
H enri D efoer pri neki stari, n e
p o ro čen i ženski.
Ker ni mogel povsem zane
sljivo d o lo č iti, ali gre res za
R em brandta, torej za um etn in o
izjem ne vrednosti, je o najdbi
m odro m olčal. O be pretekli leti
pa je posvetil študiju tega veli
kega slikarja. P otem je bil to li
k o gotov, d a je slika res
R em brandtova, da je lahko sve
toval m uzeju naj jo odkupi. Ce
na, ki so jo za sliko plačali, je
skrbno čuvana skrivnost, prav
tak o pa tu d i bivališče in ime
stare device, ki je sliko imela.
Šele po o d k u p u so sliko la
hko pregledali ostali strokovnja
ki. Vsi so si edini, da gre za pra
vo zgodnje R em brandtovo delo.

Mojster
V vsakem mestu in skoraj
v vsaki večji vasi imajo svoje
ga junaka, ki je opravil slav
no ali pa nenavadno dejanje.
Tako sem jaz na Dunaju
skrajšal za glavo Brdavsa,
akoravno je bil vešč boja z
dobrim orožjem, kot se ta
kemu junaku spodobi V
drugih krajih imajo dru
gačne navade. Nekje tekmu
jejo, kdo bo pojedel več jajc,
klobas, polžev ali pa kdo več
popije. No, dobrih pivcev je
povsod obilo, a največji je le
eden. Tudi takrat, ko so se
naši ljudje bojevali proti so
vragu, so poznali najbolj hra
bre in so jih imenovali hero
ji, Onim, ki se izkažejo pri
delu, pa udarniki.
V Mišjem dolu dolgo časa
niso imeli ne heroja ne udar
nika ali kakega drugega člo
veka, ki bi se po čem odliko
val Pivci po krčmah popije
jo zgolj toliko, kolikor jim
zmorejo žepi, kajti na up se
ne sme p iti Tudi mladih lju
di, ki jim pravijo športniki,
ni v bližnji ne daljni okolici.

Nje pravega vzroka ni pogodil
svetke posvečevati in o kpravem času d om u k
p o čitk u iti.
( P o t r e s . ) 14. t.m . ob 3 uri 39 m inut
zjutraj se je č u til v N ovem m estu in okolici m o
čan potres, ki je trajal dve sekundi. Stresla so se
vrata in okna. Sunljaj je sprem ljalo podzem elj
sko grom enje. V Ljubljani ni bilo nič ču titi.
( I z . R u s i j e ) se m alokdaj zve o kato liča
nih, ker so vjeti kakor p tič v kletki. Sedaj so
razkolniki prišli tako daleč, da so jeli podirati
ob cestah križe, k atere so k atoličani postavili.
Mnogo so jih že izruvali in razbili na kosce, če
prav so bili železni. N avadno izvršujejo taka
bogoskrunstva ruski policaji. V nekem kraju pa
so prisilili k tem u razlcolne km ete. Ko so jih
pripeljali pred križ in jim veleli ga izruvati in
razdrobiti, so se km etje ustavljali sto riti to. Še
le, ko so jih policaji oklofutali, izvršilo so, kar
se je od njih tirjalo.
(Iz DO LEN JSKIH NOVIC
15. aprila 1896)

Odkril je
umetnino

9

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

( K a k o r h i t r o ) spom ladi trava nekoli
ko odraste, z a č n e se že sem tertje od dneva do
dneva kositi in živini podajati nam esto suhe klaje, katero je pozimi vživala. A ko se pa ta izprem em ba h itro zgodi, živali zbole v ečkrat zaradi
prebavljanja in po tej bolezni ne dajo nekaj časa
navadno m ero m leka, ali pa se celo še kaka
hujša bolezen iz tega razvije! M arsikak živino
rejec si je s tak o neprevidnostjo že m nogo ško
doval, a bolezen je pripisoval vse drugim okolnostim , le nje pravega vzroka ni pogodil.

goceno o d k ritje: R em brand
tova slika iz leta 1626, naslika
na na leseni plošči.

\

__________________

Tako na tleh Mišjedolci le
niso, kajti v krčmi „Pri Ste
fa n u '‘ boste lahko našli dru
ščino, ki slavi mojstra. On je
mojster med lovci, kajti le
malokomu se posreči podre
ti tri lisice z enim strelom
Še v časnikih so o njem na
dolgo in široko pisali.
Tega človek ne požre zle
pa, zato sem vrtal in izvedel,
da le ni šlo vse tako, kot tre
ba. Poiskal sem mojstra in se
pomenil z njim na štiri oči:
„Mojster, slišal sem, da lisice
niso padle žive z enim stre
lom .“
„Kdo ti je to natvezel, “ se
je začudil, „saj je pisalo . . . “
,.Pisalo je že, le tega ne,
da so prej požrle nastavljen
strup. Kajne, da je bilo r i 
to ? “

Najprej je malo pomolčal,
potlej pa nemesto odgovora
vprašal: ,,Povej mi, kaj si pa
ti storil, ko si v snegu srečal
cesarja v kočiji. "
Molčala sva in oba vedela
za odgovor.
M ARTIN KRPAN

Pred desetim i leti je začela^
skupina znanstvenikov prim er
jaln o
preučevati
obnašanje
živali in njihov odnos do ostale
živalske skupnosti. Iz te h pre
učevanj se je razvila nova veja
znanosti, ki so jo nazvali social
na biologija. E den njen ih u te
meljiteljev je profesor Edw ard
O. Wilson.
Izredna o d k ritja, ki so plod
dolgoletnega dela cele skupine,
je VVilson objavil v knjigi „Socialna biologija". V knjigi pravi,
da so raziskovalci prišli do
zaključka, da je obnašanje vseh
živali, od h rošča do opic, izvzc^g
pa ni niti človek, zasnovano na
istih
načelih.
Raziskovanje
vzrokov in razvoja te h bioloških
m ehanizm ov pa naj b i odgovo
rilo tu d i na n ekatera tem eljna
vprašanja: ali je naša civilizacija
najvišja stopnja v biološki evo
luciji te r iz kakšnih pogojev
raste razvoj posam eznika in
skupnosti.

C Rešitev prejšnje križanke
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se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , prijateljem , sosedom
in znancem , ki so sočustvovali z nami in nam kakorkoli pomagali
v teh najtežjih trenutkih ter vsem za izrečeno sožalje in za daro
vano cvetje. Iskrena zahvala vsem, ki ste pokojnika v tako velikem
številu posprem ili na njegovi zadnji poti, še posebno za izrečene
besede ob o dprtem grobu. Vsem še enkrat prisrčna hvala!

Ž alujoči: žena A ntonija, sin F ranci z družino, h čere
Betka, F ani in Pavla z družinam i
O R A N JE
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Gripa ima lahko ostre zobe j D™fla,k0“
Kateri virus je povzročil veliko epidem ijo gripe 1 9 1 8 , ki je terjala 20 m ilijonov
žrtev? — Je n ov ood kriti virus prav t a k o nevaren za zdravje?

Profesor Wilson, ki je s svojo
knjigo vzbudil veliko zanim a
nja.
O blika obnašanja, ki najbolj
povezuje človeka z živalmi, je
nasilje. A gresivnost v obram bi
svojega ozem lja poznajo vse ži
valske vrste. Prav tak o poznajo
živali genocid, vojno taktiko,
okupacijo. T ako neka vrsta pri
m atov n a č rtn o uniči vse pred
stavnike sovražne vrste, o d m la
dičev do ostarelih živali. Po
drugi strani pa prav ti prim ati
poznajo tu d i d o b ro srčn o st in
usm iljenje.
Raziskovalci
so
zabeležili prim ere, ko so opice
odstopale del svoje hrane b ol
nim in ostarelim . V živalskem
svetu ni n ič novega tu d i samožrtvovanje; samice se žrtvujejo
za ohranitev zaroda.
Zanim ivo je, da so p ri neka
terih opicah odkrili zam etke
»um etniške
ustvarjalnosti14.
O pice so slikale iz p o treb e po
ustvarjanju novih oblik, n e pa
za hrano, k o t so sprva mislili.
Prav tak o so v živalskem
svetu odkrili m o čn o težnjo, da
bi samci prevladovali nad sami
cami.

Miki Muster
Janez Trnove

Ž e leta se pom ladi najav
ljajo na nenavaden način.
Ko se zim a prevesi v svoj ko
nec, začne razsajati med
ljudm i gripa, bolezen, ki jo
mnogi jem ljejo neresno, če
ravno je že n ek ajk rat p o k a
zala vso ostrino svojih zob.
L etos so
strokovnjaki
izolirali virus, ki je povzročil
večino prim erov gripoznih
obolenj; ugotovili so, da je
bil to virus A - V ictoria,
prvič o d k rit šele lani v
Avstraliji. Virus ni življenj-

sko nevaren. V eliko več
skrbi pa je povzročil virus,
ki so ga odkrili v krvi obole
lih vojakov v F o rtu Dixu.
E den od vojakov je za posle
dicami gripe celo umrl.
Zdravniki so ugotovili, da je
virus m očno podoben viru
su, ki povzroča gripo pri
prašičih.
Prav tega pa m o čn o sum i
jo , d a je povzročil doslej naj
večjo in najusodnejšo epide
mijo gripe na svetu. L eta

V veliki epidem iji gripe so policaji pri opravljanju službe
nosili na ustih zaščitne maske.

1918 in v začetk u leta 1919
je zaradi gripe, nazvali so jo
„španska“ , um rlo okoli 20
m ilijonov ljudi. T akrat seve
da še niso znali osam iti p o 
vzročitelja gripe, saj so prvi
ta k postopek izvedli stro
kovnjaki šele leta 1930; ven
dar pa so kasnejše raziskave
krvnih vzorcev ljudi, ki so
preživeli gripo v največji sve
tovni epidem iji, pokazale, da
se v krvi nahajajo protitelesca za prašičji virus. Po
tem sklepajo, d a je „špansko
gripo" le ta 1 9 1 8 /1 9 povzro
čil prašičji virus.
O dkritje novega virusa,
podobnega prašičjem u, je
zato m o čn o zaskrbela v prvi
vrsti A m eričane. Na državni
Center za k o n tro lo bolezni
so deževali pozivi državlja
nov, ki so m enili, da boleha
jo za gripo, povzročeno po
prašičjem virusu. Ugotovili
so seveda, da gre zaenkrat le
za gripo, ki jo povzroča vi
rus A - V ictoria. V endar
strah še ni minil. V n ač rtu
je, da pripravijo preventivno
cepljenje pred prašičjim vi
rusom .
Strokovnjaki
zatrjujejo,
da tu d i v prim eru, če se po
novi .,,španska" gripa, ne bo
toliko sm rtn ih žrtev.

V sako leto um re po bolnišni
cah vsega sveta na sto tin e ljudi,
žrtev opeklin. Zdravniki vedo,
da bi jih bilo m ogoče rešiti edi
no v prim eru, ko bi lahko po
škodovano in sežgano kožo na
dom estili. T oda s čim ? Za
en k rat so si znanstveniki edini,
da opečeno kožo lahko za
menja le zdrava koža. N ado
m estke zdrave kože pa iščejo že
od zdavnaj. Zgodovinski viri po
ročajo, da so že le ta 1500 pred
našim štetjem uporabljali za po
krivanje opeklin sveže meso in
med.
V novejšem času so poskusili
vrsto um etn ih mas in pen, da bi
z njim i nadom estili izgubljeno
kožo te r tak o preprečili izgub
ljanje telesne tem perature in
življenjskih tekočin. Žal se no
beno od te h sredstev ni ob
neslo: telo jih je zavrnilo, prišlo
je do zastrupitev in sam o do
k ratk o tra jn ih učinkov.
Prav pred kratkim pa je iz
Bostona prišla novica, da je ne
ki raziskovalni skupini uspelo
izdelati um etn o „ k o ž o “ , ki obe
ta več k o t vsi dosedanji nad o 
m estki in je tudi daleč bolj
trpežna. U m etna koža je sesta
vina ogljikovih hidratov in pro
teina kolagena, ki ga najdem o v
koži in kosteh. Snov, za katero
pravijo, da bo km alu povsem
nadom estila kožo, že sedaj izde
lujejo v različnih barvah in
barvnih odtenkih.
Poskusi na živalih so pokaza
li, da um etna koža veliko obeta.
Organizmi živali um etne snovi
niso zavrnili.

ZA O Č E T O M

17. aprila bo m inilo p et let, odkar
nas je v 24. letu starosti za vedno zapu
stil naš ljubljeni sin in b rat

'M
ZVONKO LOGAR
iz Črnega p o to k a pri K očevju
N e m o re m o verjeti, da te res ni ved m ed nam i. Se vedno te
pričakujem o, da boš od nekod prišel, ves nasm ejan in poln življe
nja, kakršnega smo te vedno videli. Le ko obiskujem o tvojo prera
no gom ilo, znova spoznam o kruto resnico, da živiš le še v naših
srcih, v naših spom inih. Srčna hvala vsem, ki se te radi spominjajo
in ti nosijo cvetje na tvoj prezgodnji hladni grob.

Ž alujoči: m am a in a ta , sestre in bratje z družinam i ter
drugo sorodstvo

V SPOMIN
3. aprila 1976 sta m inili dve leti, kar nas je zapustila naša draga
m ama

JULIJANA MEDIC
iz Straže
Bolečina je še vedno v naših srcih, težko jo je preboleti. Najlepša
hvala vsem, ki se je še spom injate in prižigate sveče na njenem
grobu.

Ž alujoči: vsi njeni

Med revolucionarnim i silami je prevladoval d uh anarhosindikalistov. Pod ta vpliv so prišli tudi kom unisti. Z načilno
za to strujo je bilo, da je v besedah sicer priznavala obstoj
razredov, v praksi pa je razglašala prednost individualnega
terorja. A narhisti, ki so se sklicevali na sindikalno gibanje, so
imeli vsaj to dobro stran, da so se opirali na delavstvo, če
prav so bili proti tem u, da bi se delavci ukvarjali s p o litič
nimi vprašanji. „Delavec se m ora b o riti za kruh in dvig svoje
zavesti, politika pa je zadeva buržoazije," je bilo njihovo
geslo. K m etov pa pri tem sploh niso omenjali.

„ T E 2 A V E " S KATALONCI IN M A R O Č A N I
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P rih o d v ru d n iš k o n a se lje A m a ro n ju je
do k o n čn o ra z o č a ra l. P o sta v lje n o je bilo v
te sn i k o tlin i sre d i g o ra . N ik je r ni bilo n o b e 
nega ze le n ja . P o vsod sam a k a m n ita in p ešč en a
g o lja v a . N a selje je s e sta v lja lo zid a n o p o slo p je
za u p ra v o in n e k a j le sen ja č, p o k ritih z v a lo 
v ito plo čev in o . V se je bilo z a p ra še n o in sivo,
sa m o tn o in n esk o n čn o o d lju d n o .

R u d a rji so b ili s k o r a j sa m i d o m a č in sk i I n 
d ija n c i. Ze po o b ra z ih se jim je p o zn alo , da
živ e b o lj ž iv lje n je k a z n je n c e v in s u ž n je v k a 
k o r pa ž iv lje n je sv o b o d n ih d e la v c e v . S ta n k o
in P a v le bi se b ila s k o ra j ra z jo k a la , ko s ta si
o g le d o v a la n a s e lje , le s e n ja č e in re v n e in d i
ja n s k e d e lav c e , č e b i im e la d e n a r, b i se b ila
n e m u d o m a o d p ra v ila p ro č od te g a ž a lo stn e g a
ta b o rišč a .

K lju b v se m u sta d o ž iv e la k m a lu v eselo
p re se n e č e n je . K o s ta v s lo v e n šč in i d a la
d u š k a sv o je m u ra z o č a ra n ju , je n e n a d o m a
s to p il k n jim a m o šk i s r e d n jih le t, o p r a v lje n
m alo b o lje k a k o r In d ija n c i, in ju tu d i v slo 
v e n šč in i o g o v o ril. N je g o v a slo v e n šč in a je b ila
s ic e r m a lo č u d n a , a v e n d a r ra z u m ljiv a . B il je
sin slo v e n sk e g a p rim o rs k e g a iz s e lje n c a iz
ZD A , J u s t G ulič.

Bojevitejši so bili K atalonci, Galicijci in Baski, ki nniso
nikoli ravnodušno sprejem ali španskih hegem onistov. Njihov
boj za neodvisnost je postal čedalje ostrejši. Najrazličnejša
gibanja so pretresala posebno K atalonijo, ki je najbolj čutila
jarem m onarhije. T ako so m orali K atalonci, ki štejejo slabo
če trtin o vsega prebivalstva v Španiji, že leta 1925 plačevati
več kot tretjino vseh posrednih in neposrednih davkov v
državi. K atalonijo so španski bogataši sicer najbolj izkori
ščali. Nasilje je doseglo vrhunec, ko je d ik tato r general Prim o
de Rivera prepovedal uporabo katalonščine in zaprl vse
katalonske šole. Od leta 1926 je bil katalonski jezik tudi
uradno prepovedan.
Ob tem je treba vedeti da je Španijo v tistih časih zelo
žulilo m aroško vprašanje. Španski m ogotci so za vsako ceno
želeli ohraniti kolonije na afriški celini, m aroška vstaja pa
jim je to m alone preprečila. Maroški „u porniki“ so pod vod
stvom Abd el K rim a v eni sami bitki pobili 15.000 Spancev.
T akratni španski m onarh Burbonec A lfonz XIII. je videl
edino rešitev v ,.zategnjeni uzdi", razpustil je cortes (španski
parlam ent) in om ogočil de Rivcri d ik tatu ro . T o je bilo 13.
septem bra 1923. D ik ta to rje km alu vzpostavil „m ir“ na Pire
nejskem p olotoku in s francoskim orožjem „poiniril“ Maro
čane.

PO TA
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Pet ubežnikov
pod ključem

VLOMILEC NA LJUBLJANSKI
— V n o č i na 5. april je bilo vlomlje
no v osebni avto A ntona Megliča iz
Novega m esta, k ije stal na Ljubljan
ski cesti. Vlom ilec je vdrl v vozilo
skozi trik o tn o okence in odnesel ra
dio, senčnika, brisalce, odlom il pa je
tu d i a nteno. Škode je za 3.000 di
narjev.
JE BIL NEPREVIDEN? - 5.
aprila je v času popoldanske delovne
izm ene nastala nesreča v podjetju
Podgorje Šentjernej. Delavec Stanko
Zagorc si je med žaganjem s tračno
žago poškodoval roko, tako da so ga
m orali odpeljati v bolnišnico.
MOPED PRI DRUGEM - Med 6 .
in 8 . aprilom je nekdo odpeljal mo
ped izpred železniške postaje v
Mirni peči. L astnik S rečko Krese je
oškodovan za 3.000 dinaijev.
KDO SE BO SMUČAL? - 11.
ap:irila zvečer sta Novom eščana Jože
parkirala avto
Me
pred m otelom v Trebnjem , na
prtljažniku pa sta pustila sm uči. Ko
sta se vrnila, sta ugotovila, da je med
njuno odsotnostjo nekdo ukradel
sm uči, vredne 2.500 dinarjev.
OBA BOSTA ŠLA PRED SODNI
KA - Novom eški m iličniki so 11.
aprila zvečer pridržali do iztreznitve
A ntona Bobnarja (24 let) iz Petan 7.
Ta se je pretepal in se nedostojno
vedel v gostišču na R uperč vrhu.
Bobnar, pa tu d i natakar, ki m u je
to č il alkohol, bosta m orala na zago
vor k sodniku za prekrške.

Še kar naprej:
ogenj in škoda
Pretekli teden je bilo na Dolenj
skem še nekaj požarov, ki so spet
spravili na noge veliko občanov in
gasilcev, da so reševali, kar se je reši
ti dalo. 4. aprila je gorelo v vasi
Ravnace pri M etliki, kjer je pogorelo
1,5 hektara suhe trave in grm ičja.
V aščani so preprečili, da niso pla
m eni zajeli še bližnjega senika.
V ztok? Na njivi v bližini je nekdo
zažgal travo.
5. aprila sta bila kar dva požara.
D opoldne je nastala velika škoda na
železniški postaji R ožni doL Delavci
so čistili zem ljišče in zažgali, vnelo
pa se je še 50 sveže impregniranih
pragov. Ti so popolnom a zgoreli,
m edtem ko so 100 pragov rešili T u
je nastalo za 15.000 dinaijev škode.
Popoldne je gorelo grm ičje pod
Belo cerkvijo ob m agistralni c esti
Ogenj so pogasili dom ačini in gasil
ci, dom nevajo pa, da seje vžgala su
ha trava, ko je nekdo iz avtom obila
odvrgel gorečo cigareto.
6 . aprila popoldne je spet gorelo
na dveh krajih. M okronoški gasilci
so se z o b č an i vred spoprijem ali z
ognjem v Dol. Lakencah, kjer se je
plam en s pašnika razširil v bukov
gozd. U ničenih je okrog 100 dreves.
Vzroka požara in škodo še ugotav
ljajo.
O krog 5 hektarov steljnika in b o 
rov nasad, last GG Novo m esto, je
bilo v plam enih pri Gor. Suhorju v
bližini Vinice. Poldrugo uro so si ga
silci in ljudje iz bližnjih vasi prizade
vali ogenj u d u šitl T udi v tem prim e
ru še ne vedo, kako je do požara in
škode prišlo.
uh

Zakonodajalec določa, katera
družbi nevarna dejanja so kazni
va. To so dejanja, ki pom enijo
napad na družbene odnose in
družbene vrednote posebnega
pom ena, pom em bne za obstoj
družbe in njen razvoj, ali pa ti
sta, ki se izvršujejo s sredstvi in v
okoliščinah, ki dajejo tem deja
njem poseben značaj družbene

8 . aprila zjutraj so m iličniki iz
UJV Novo m esto in Celje organi
zirali skupno akcijo. Pregledali
so rom sko naselje v Krakovskem
gozdu in tako prijeli 38-letnega
F ranca Brajdiča, ki so ga iskali
na novom eškem obm očju zaradi
več kaznivih dejanj.
Isti dan so krški m iličniki še
sami prečesali naselje v Rim šu in
Kerinovem gozdu, tam pa so jim
padli v m režo 46-letni A dolf
B rajd ič,'2 7-letni Rajko Jurkovič
in 34-letni Vladimir Brajdič.
Prav tak o so izsledili 39-letno
Štefanijo Brajdič, osum ljeno več
kurjih tatvin in kraje denarja
okrog Rake.
Največji prestopnik, odkrit v
tej akciji, pa je verjetno Vladimir
Brajdič, za katerim je bila razpi
sana tiralica, ko je konec lanske
ga leta pobegnil iz ljubljanskih
zaporov.
Zgodil pa se je še en incident:
ko so m iličniki pregledovali na
selje in izvajali akcijo, se jih je
fizično lotila 30-letna Martina
Jurkovič. Še njo so m orali odpe
ljati in bo odgovarjala zaradi ovi
ranja akcije in preprečevanja
uradnega dejanja uradnim ose
bam.

nevarnosti. D ružbene in pravne
sankcije zoper storilce takih de
janj niso dovolj učinkovite, da bi
taka dejanja preprečile ali njiho
vo število vsaj zmanjšale. Za
takšna dejanja sc p roti njihovim
storilcem uporabljajo posebne
sankcije - kazenske sankcije. Ta
družbeno nevarna dejanja pa
imajo značaj kaznivih dejanj.
V posam eznih prim erih pa je
m ožno, da kaznivo dejanje le ni
ma tiste m inim alne stopnje druž-
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O pozorila zaradi nevarnega kurjenja doslej niso naletela na plodna
tla, saj d an za dn em zaradi zažiganja suhe trave in d račja nastajajo
požari. P osnetek je iz Trebnjega, kjer se je sicer le kadilo, am pak
ta k o se navadno povsod z a č n e . . . (F o to : R . Bačer)

Na smrt prestrašeni Romi
Iz m aščevanja je Elko B rajdič v e č k ra t sprožil v ljudi uperjeni revolver, ki se pa ni sprožil
— Zabava z g ra m o f o n o m k o n č a n a pred sodiščem
25-letni E lko Brajdič iz naselja H udeje je 15. decem bra lani
povzročd pravcati preplah v baraki Jo žeta H udorovca.
u
N ajprej je
grozil z revolverjem , notem pa še m ahal s sekiro in nožem .
Ko je Jože H udorovac kupil gra
m ofon in nekaj znanih plošč, so se v
njegovi baraki zbrali tako rekoč vsi
R om i iz naselja. Na zabavi, kjer ni
m anjkalo pijače, sta bila tudi Metod
Hudorovac in E lko Brajdič. Slednji
je Metoda sovražil, ker ga je pred
leti prijavil m iličnikom zaradi prete
pa, tokrat pa je m enil, da je prilož
nost za obračun.
Najprej sta se Elko in M etod step
la, iz tega ravsa pa je o b toženec od
šel z nekaj manjšimi ranam i na glavi.
Km alu se je vrnil z revolverjem na
boben. V ečkrat ga je uperil v zbrane
R om e in tu d i sprožil, am pak ni po
čilo. O rožje je uperil tu d i v prsi Jo 
žeta Hudorovca in prav tako priti
snil na petelina, pa spet ni bilo učin
ka: udarna igla je bila odlom ljena.
E lko je to vedel, am pak je s svojim
ravnanjem na sm rt prestrašil zbrano
družbo.
Ko so m u Rom i pištolo vzeli, se
je vrnil z drugim orožjem : v levici s
sekiro, v desnici z nožem . T ak je pri
šel v barako in m ahal proti Jo ž e tu
H udorovcu, to d a ta je bil spreten:

IZZA T O V O R N J A K A . .
H uda nesreča se je 10.
aprila popoldne zgodila v
Brežicah na Ulici 21. maja.
R obert R ančigaj iz Brežic je
z avtom pri M arketu zapeljal
m im o dveh parkiranih to v o r
njakov, ta k ra t pa je izza teh
vozil stopil na cesto Branko
Č učurski, prav tak o do m a
čin. K ljub zaviranju ga je
avtom obilist R ančigaj zadel,
pešec pa je bil tako poško
dovan, da so ga morali tak o j
spraviti v bolnišnico.

milili

udarcem se je izm aknil in E lka raz
orožil.
Javni tožilec je zaradi ..streljanja"
s pištolo obtožil Elka B rajdiča za
neprim eren poskus uboja in povzro
čanje nevarnosti, okrožno sodišče
pa je m enilo, da tega ni m ogoče do
kazati. Elko je imel revolver že več
kot dva meseca in je dobro vedel, da
ne strelja, zato so sm atrali straho
vanje s pištolo kot ogrožanje var
nosti, m edtem ko je z m ahanjem s
sekiro zagrešil kaznivo dejanje ogro
žanja z nevarnim orodjem . Senat
pod predsedstvom Janeza Kram ari
ča je obto žen cu prisodil enotno ka
zen 11 mesecev zapora, do pravno
m očnosti sodbe pa bo moral poča-

bene nevarnosti, brez katere ni
kaznivega dejanja. To so sicer tu 
di še kazniva dejanja, so pa z gle
dišča kazenskega zakona neznat
ne družbene nevarnosti. V takih
prim erih zakon pooblašča sodi
šče, da lahko konkretnem u deja
nju od reče značaj kaznivega de
janja, čeprav jc s form alnega gle
dišča sicer kaznivo dejanje.

O dločitcv, ali gre za neznatno
d ružbeno nevarnost, mora tem e
ljiti na vestni presoji dejanja in
storilčeve osebnosti in na tem e
ljitem
poznavanju družbenih
splošnih in lokalnih razm er; tre
ba jc upoštevati družbeno nevar
nost dejanja in storilca, zakaj za
neznatnim dejanjem se lahko
skriva hudo nevarna osebnost in
nasprotno.
Za oceno neznatne družbene
nevarnosti postavlja zakon dva

kati pod ključem . Bil je L večkrat
kaznovan, in kdo ve, če ne bi na
prostosti šc kaj zagrešiL

P R IS T A L OB
V O G A L U G O S TILN E
5. aprila zvečer se je za Slobo
dana Č opiča iz Sevnice vožnja z
osebnim avtom končala s trkom .
Ko je peljal po K vedrovi ga je
zaradi prehitre vožnje že v ra
hlem ovinku vrglo s ceste in za
neslo v ograjo Sevnične, nakar
ga je odbilo še v vogal gostilne.
V avtu sta bila tudi Viljem Sečki
iz Sevnice in Zvone M etelko iz
Krmelja, ki sta se pri nesreči hu
do poškodovala in so ju odpeljali
v bolnišnico, m edtem ko je last
nik Č opič dobil le lažje poškod
be. G m otne škode je za 30.000
din; avto je razbit.

Sprevodnik je poneverjal
Pri k o n č n e m o b r a č u n u je Nikolaju Knezu iz Sevnice
m anjkalo č e z 1 5 .0 0 0 dinarjev
Pred sen ato m okrožnega sodišča v N ovem m estu se je te dni
znašel 24-letni N ikolaj K nez iz Sevnice, ki je bil lansko spom lad
zaposlen k ot sprevodnik avtobusa pri p o d jetju G orjanci.
U gotovili so, da je Knez od 28.
aprila do 15. m aja 1975 poneveril
15.279 dinarjev, in sicer tako, da si
je pridrževal denar od vplačanih vo
zovnic strank. O b raču n e z denarjem
vred bi m oral oddajati vsaka dva
dneva, vendar jih je pošiljal z zam u
do. Pri končnem o b ra ču n u pa je
precej m anjkalo in tudi priznal je,
da je jem al zase.
V zagovor je navajal, da je imel le
2.000 din osebnih dohodkov, ker pa
je bil veliko na terenu, m u ta denar
ni zadoščal. V ečjo plačo si je tako
rekoč sam vzel. Kmalu jc tudi opu
stil to službo in se zaposlil drugje,
obenem pa se je obvezal škodo po
vrniti. Ponudil jc celo po 1.000 din
vračila na mesec.
Pri odm eri kazni jc senat pod
predsedstvom Janeza Kram ariča

umni

Neznatna družbena nevarnost

DOLENJSKI LIST

„Sam e kosti sem dobila pri m esarju, zaračunal je pa
m eso!“ Ali pa: „Ž varovno mi je odrinil, d a bi ga vrag!“ Čez
mesarje imajo posebno gospodinje veliko pripom b, češ da
jim dajejo meso slabše kvalitete, zaračunajo pa boljše. Na
sum u jih im ajo, da na ta n ačin precej spravijo v svoj žep, ne
da bi bfli upravičeni. K ako na take splošne pritožbe odgovar
jajo mesarji, so povedali:

Miličniki so prečesali
več ro m sk ih naselij

Dežurni
poročajo
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Mesarji res goljufajo?

milim
pogoja: m ajhen pom en dejanja
in neznatne posledice ali pa da
posledic sploh n i Dejanje jc ne
znatne
družbene
nevarnosti
predvsem zaradi neznatnih po
sledic ali zato, ker posledic ni.
Pri ocenjevanju majhnega pom e
na dejanja pa je treba ocenjevati
dejanje v c e lo ti T ako je mogo
če, da je dejanje brez vsakršnih
škodljivih posledic ali z neznat
nim i posledicam i, pa kljub temu
kot celota ne pom eni neznatne
družbene n ev arn o sti N ačin sto
ritve, sredstvo, s katerim je bilo
storjeno, čas in kraj storitve de
janja, kakor tudi še več drugih
okoliščin, v katerih je dejanje
storjeno, lahko vpliva v tem
smislu, da dejanje ne zgublja svo
jega pom ena in ne postane deja
nje majhnega pom ena, pa čeprav
lc z neznatnim i posledicam i ali
pa če tudi takih posledic sploh
ni
Ko sodišče presodi, da pom e
ni konkretno kaznivo dejanje za
družbo neznatno nevarnost, sto
rilca oprosti obtožbe.
JA NEZ KRAMARIČ

upošteval več olajševalnih okoliščin:
o d k rito priznanje in obžalovanje,
m ladost, nekaznovanost ter vračanje
nastale škode. Prisodili so mu leto
dni zapora, pogojno za dobo dveh
l e t V tem času pa m ora vsak mesec
redno v račati najm anj 1.000 din ne
pošteno vzetega denarja. Sodba še ni
postala pravnom očna.

S F R C A L JE S CESTE
10. aprila m alo po polno
č i je blizu Orešja na regi
onalni cesti Planina-Sevnica
zletel s ceste z osebnim
avtom Jože Božič iz Zurkovega dola. Z aradi p rehitre
vožnje ni zm ogel ovinka, ta
k o se je prevrnil po nasipu in
obstal na strehi. V oznik in
so p o tn ik Jože Jazbinšek iz
Z abukovja sta bila hudo po
škodovana in sta zdaj v b ol
nišnici, precej razbit pa je
tu d i avto.

PREVEC
SE J E T l S C A L
10. aprila km alu po pol
n o či je nastalo za 10.000 di
narjev škode na avtom obilih
M artina O berča iz Dolge Ra
ke in Alojza Zem ljaka iz
Sevnice. O berč je vozil po
Kvedrovi in hotel zaviti na
odcep, kar je tudi nakazal,
za njim vozeči avtom obilist
Z em ljak pa se je vseeno zale
tel vanj. Laže ranjen je bil
R u d o lf K opina iz Sevnice,
so p o tn ik v O berčevem avtu.
Do nesreče je prišlo, ker je
Zem ljak vozil v prekratki
varnostni razdalji.

S tra n u r e d ila : RIA BAČER

A N D REJ REPŠE, mesar v
prodajalni KK Zasavje, Sevnica
na Mirni: ,,Trdim , da prodajam
dobro meso, ker se doslej še
nihče ni pritožil. Prav tako so
nesmiselne trditve, da se mesarji
okoriščam o s tem , da strankam
dajem o več kosti, kot bi smeli.
Če bi vsak dan za kilogram kosti
stranke ,o krog prinesel', ne bi
bilo niti za en brizganec. Prav
gotovo se to ne izplača in najbrž
mesarji danes tega ne delajo več.
Res pa je, da se mesna kriza
pozna tudi v m esnicah in da pro
dajam o to , kar dobim o."
M ARIJAN
ZUPANČIČ,
mesar v lokalu KZ Krka v Šent
jerneju: ,,Se nobena se ni krega
la, da sem ji dal prem alo na te h t
nico ali da goljufam pri tehtanju.
Morda govore to gospodinje
tako na čez, ker pač nekaj m ora
jo r e č i pri nas pa je konkurenca
prehuda, da bi s slabo postrežbo
tvegali izgubo stranke. Pač pa so
pripom be strank, da je meso
trdo, da je preveč žilnato, in
tudi nazaj je že kdo prinesel
kupljeno blago. Zgodi se, da
pride m ožak ali o tro k v mesnico
-in kupi tak o , s čim er gospodinja
ni zadovoljna. Imel pa sem v
petih letih samo nekaj tak ih pri
merov. Na našem koncu sc
pozna, da imajo dom a že skoro
vsi hladilne skrinje. Manj kupu
jejo v m esnicah."
JO Ž E JANISE, zasebni mesar
iz Kostanjevice: ,,V štirih letih,
odkar im am zasebno m esnico,
mi je samo ena stranka prinesla
zam enjat meso. Prej sem bil 20
let v A grokom binatu v mesnici
in imam dolgoletne izkušnje z
ljudm i in delom . Doslej se ni
nobena stranka pritoževala za
radi tega, da je dobila grdo
meso. Seveda so dostikrat klav
nice krive, da izbira ni taka, kot
bi mesarji in potrošniki želeli
Mesar, naj b o zasebnik ali v
družbenem sektorju, proda, kar
dobi iz klavnice. Po m ojem pa
ne bo popolne poštenosti pri
prodaji mesa, dokler ne bodo
povsod v mesnicah registrirke in
blagajničarke."
R. B.

NOVO MESTO: PO SREDI NA
PROTI - 5. aprila zvečer je Jože
Drab iz Gorenje vasi pripeljal z
avtom po Ulici Majde Sile, po sredi
pa je naproti pripeljal z avtom Novom eščan Jože Repše. Med sreča
njem sta trčila, tako da je škode za
7.000 dinarjev.
NOVO MESTO: CEZ ZID NA
DRUGO CESTO - 6 . aprila dopol
dne se je 1 7-letna Irena Žagar z Vi
nice pri Sm arjeti vozila s pony kole
som okrog kapiteljske cerkve. Na ce
sti, posuti s peskom , jo je zaneslo.
Irena je izgubila ravnotežje in zletela
čez zid na Skrabčcvo ulico, kolo pa
za njo. Poškodovano so odpeljali v
novom eško bolnišnico.
LOČNA: PREKRATKA RAZ
DALJA - Leopold Cvelbar iz D ru
žinske vasi je 7. aprila popoldne vo
zil osebni avto po Cesti herojev pro
ti M ačkovcu, pri tovarni zdravil pa
je ustavil. Za njim jc v prekratki raz
dalji vozila Nežika Nedovski iz Ko
stanjevice in se zaletela v Cvelbarje
vo vozilo. Škodo ccnjjo na 4.000 di
narjev.
KRIŽEVSKA VAS: TRK PRED
ZAPORNICO - 7. aprila popoldne
sta Č rnom aljčana Milivoj Kvas in
Jurij Mihelič z osebnim a avtom obi
loma obstala pred spuščeno železni
ško zapornico v Križevski vasi Za
njima pa jc pripeljal še avtom obilist
Janez Hum ljan iz Boldraža, ki je
trčil v Kvasov avto, tega pa jc pori
nilo še v Miheličevo vozilo. G m otne
škode je za 17.000 dinarjev.
NOVO MESTO: DVA JE PREHI
TEVAL - Leopold Pavlič iz Brusnic
je 8 . aprila zjutraj na Zagrebški cesti
prehiteval dva avtom obila, ki sta za
vijala v desno. T akrat pa je izpred
sam opostrežne trgovine zapeljal na
cesto z avtom N ovom eščan Alojz
Plantan. Pavlič in Plantan sta trčila.
Škode je za 4.000 dinarjev.
CIKAVA: OPLA ZIL IN ODPE1JA L - Ivan Mikec z Malega Slatnika jc 8 . aprila zvečer vozil osebni
avto iz mesta proti dom u, pri Mali
Clkavi pa je naproti pripeljal po sre
di ceste osebni avto. Ta jc med sre
čanjem oplazil Mikčcvo vozilo, nato
pa odpeljal. Nesramni voznik, kate
rega m iličniki iščejo, je pustil za se
boj za 2.500 din škode.
G RA D IŠČE:
ZRAČNICA JE
KRIVA - 9. aprila popoldne jc Jože
Pinčulič iz Kostanjevice vozil avto
mobil proti Novemu m estu, pri G ra

dišču pa se je nenadom a izpraznila
zračnica na prednjem kolesu. Avto
je zdrknil v levo na nasip in se pre
kucnil. Škode je za 10.000 dinarjev.
NOVO MESTO: OD ZADAJ ZA
DET - Jože Ju rak iz DoL Kamene
je 10. aprila dopoldne vozil z avtom
od Kandije p roti m estu, pri blagov
nici na Glavnem trgu pa je zavil v
desno in zm anjšal hitrost. T akrat je
vanj trčil N ovom eščan Franc Vehar,
ki je vozil z avtom za njim v prekrat
ki varnostni razdalji. Materialna ško
da znaša 5.000 dinarjev.
TOPOLOVKA: IZSLEDILI SO
GA - Franc Ivnik iz G um bcrka se je
10 . aprila popoldne peljal na mo
torju od O to č ca p roti R atežu. Med
p otjo je naproti pripeljal osebni
avtom obil, ki ga je zaradi prehitre
vožnje zaneslo, da je zadel m otorista
ter ga zbil na tla. Pri padcu se je
Ivniic poškodoval, avtom obilist pa je
kar odpeljal. Se isto dopoldne so ga
izsledili: bil je Milan Rifelj iz Ždinje
vasi, ki je vozil brez vozniškega d o 
voljenja.
MAČKOVEC: T R Č IL V DREVO
- 10. aprila zvečer je N ovom eščan
Jože Kraus pripeljal z osebnim
avtom s priključka magistrale in za
vil p roti m estu na parkirišče. Ko je
hotel avto spraviti nazaj na cesto, je
na gram ozu b očno zdrsnil naprej in
trčil v drevo. Kraus se je poškodoval
in jc moral v bolnišnico, gm otne
škode pa jc za 30.000 dinarjev.
LOCNA: OSUMLJEN VINJE
NOSTI - Osman Reilžič iz Novega
mesta jc 11 . aprila ponoči pešačil
proti m estu, v L očni pa se je za njim
na kolesu z m otorjem pripeljal Ivan
Pintarič iz Novega mesta. Ta je
pešca zadel in zbil v jarek, padel pa
jc tudi sam. Pri padcu se jc Pintarič
poškodoval, tako da so ga morali
spraviti v bolnišnico, osum ili pa so
ga, da je vozil vinjen.

N IC NISO REŠILI
11 . aprila malo pred 6 . uro ji
nastal požar v stanovanjski hiš
Mihaela Požeka v Dolenjcih pr
Adlcšičih. Najprej je nastal ogen
v veži - dom nevajo, da je Bili
kriva slaba električna instalacij:
- od tam pa se je naglo razširil
Plameni so tako h itro zajeli hišo
da niso mogli iz nje nič rešiti ii
je nastalo za 300.000 din arje
m aterialne škode. O groženo j<
bilo tudi gospodarsko poslopje
vendar so vaščani z gasilci vret
preprečili, da ni šc to zagorelo
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„N e zm anjkuje vode v Bendjah, a m p a k denarja za
v o d o v o d ," pravi Ivan Perhaj — Bo kdo pom agal?
„V odovod, ki ga gradim o in
za katerega dajejo gospodinjstva
po 6.500 dinarjev, občani pa po
leg tega opravljajo brezplačne iz
kope, prevoze m ateriala in po
dobno, ni po obsegu in pom enu
prav nič za suhokranjskim.
Ljudje so pridni kot črna živina,
saj čakajo na ta vodovod že h u 
do dolgo. Bojimo se le, da ne bi
te vsesplošne volje in zagnanosti
pretrgalo pom anjkanje denaija.
Kajti res je, da se naša skupna
vreča prazni, če bo zmanjkalo,
pa ne vem o, kako naprej. Na go
spodinjstva ne m orem o več ra
čunati, dovolj smo jih obrem eni
li z denarjem in obveznostm i pri

Ivan Perhaj
brezplačnih opravilih. D ružbene
pom oči ne vidimo, zato ta tre
nutek še sam ne vem, kaj bo, ko
bom o postrgali dno. O sebno sem
prepričan, da se bo rešitev našla,
že zato se m ora, ker je tu d i od
vodovoda odvisno, kdaj bom o
(naposled) dobili tu d i novo šolo.“
T ako razlaga Ivan Perhaj, rav
natelj osnovne šole v Brusnicah
in še vedno eden prvih mož v
tam kajšnji krajevni skupnosti,
čigar beseda tu d i kaj velja. Če
prav je dejal, naj bi v tem sestav
ku pohvalili predvsem ljudi, ki
so se kot krti zagnali zdaj v krš,
zdaj v m očvirnata tla , ko je pri
šlo naročilo, da je treb a izkopati

jarke, ne m orem o mimo njegove
ga im ena, že zato ne, ker smo se
nanj obrnili kot na inform atorja,
enega tistih , ki v krajevni skup
nosti največ vedo. In tako je Per
haj povedal, da so od leta 1974,
ko so uvedli ta posebni sam opri
spevek, zbrali za vodovod, na ka
terega čaka več kot 200 gospo
dinjstev (v Velikih in Malih Bru
snicah, na R atežu, S e lih -R a te ž u
in G om berku), okoli 700.000 di
narjev, najm anj 400.000 dinarjev
pa je vredno delo, ki so ga vašča
ni tega o b m o čja 'o p ra v ili brez
plačno — posam ezniki celo več
kot 300 delovnih ur.
Vseh cevovodov, po katerih
naj bi pritekla p itna voda v go
spodinjstva, bo za okoli 12 km.
Več kilom etrov cevi so že za
grebli, v celoti pa naj bi položili
cevovode do konca aprila. S tem
bodo razrešili le del problem a;
če bodo hoteli „zvabiti“ pitno
vodo po ceveh, bo p o trebno na
trasi od zajetja v Bendjah urediti
še črpališče in dvoje večjih zbi
ralnikov. En zbiralnik bo za
Brusnice in del R ateža, drugi pa
spet za del R ateža, S e la -R a te ž
in Gum berk. T renutno grozi, da
prav za graditev teh objektov ne
bo dovolj denaija, č e upošteva
m o, da si bodo ljudje priključke
sami napeljali do svojih hiš.
Vodovodna dela so m edtem
prenesli tudi v sosednjo krajevno
skupnost Mali Slatnik, tako da
bo brusniški vodovod napajal tu 
di Potov vrh. Ivan Perhaj kom en
tira to takole: „N ič nimam o
proti tem u, celo prav je, da se
cevi razpeljejo še drugam . N e bo
pa smelo ostati pri tem , da si bo
do ljudje v sosednji krajevni
skupnosti meni nič tebi nič na
peljali vodo, ne da bi kaj prispe
vali za skupne objekte, k o t so to
storili o b čan i v naši krajevni
skupnosti. O tem ne bi več govo
ril, ker m enim , da se m oram o za
to participacijo še dogovoriti z
Malim S latnikom “ .
I. ZORAN

Brigadirski horuk odmeva v Drenje
MDB dva dni pom agala pri izkopnih delih za vodovod Gabrje, Soteska in Drenje
O koli 60 gospodinjstev bo dobilo p itn o vodo iz vodovoda, ki ga
gradijo za vasi G abrje, Soteska in Drenje. Skupaj b o d o položili
4 km cevovodov, z izkopnim i deli so te d ni na strm em p o b o čju ob
poti, ki drži m im o soteškega gradu v Drenje.
P odobno kot drugod, kjer so se
odločili za vodovodne pipe, bodo
tudi tukajšnji vaščani opravili levji
delež: vsako gospodinjstvo bo dalo v
denaiju po 7.000 din, po 3.000 din

Jože Bradač
pa bodo vredna dela, ki jih bo vsaka
hiša pri gradnji opravila brezplačno.
Predsednik gradbenega odbora
Jože Bradač ne skriva zadovoljstva

BR IG A D IR JI — Mladi se ne ustrašijo žuljev, Id se naredijo od
kram pov in lopat. V so b o to so tu d i topliški osnovnošolci pridno
m etali s kam ni pom ešano zemljo iz vodovodnih jarkov nad soteškim gradom . (F o to : I. Z oran)

Borci ne stojijo ob strani
F ran c K uzm a
ob tej e n otnosti in vsesplošni zagna
nosti vaščanov pri vodovodnih de
lih. , .Seveda ne gre lahko. T am go
ri,” je pokazal s strm ega pobočja
nad D renje, „bom o m orali zgraditi

Občinska »mizica, pogrni se” j znana
Za skup no p o rab o v novom eški o b č in i bo letos (brez naložb) okoli 9 4 ,7 milijona
dinarjev
Na sto p n ici skupne obrem enitve kosm atega (b ru to ) osebnega d o 
h o d k a se novom eška občina povzpenja letos za okoli 3 od sto tk e.
To pom eni, da bo šlo iz b ru to kuvert v letu 1976 nič manj k o t
32,81 o d sto tk a denaija za uresničevanje skupnih nalog.
V petek podpisani družbeni dogo
vor v Novem m estu odm erja za ob
činsko porabo okoli 108,7 m ilijona
dinarjev. V to številko so vštete tudi
naložbe (14 milijonov dinarjev za
šolstvo), zato bo dejanska poraba le
94,7 milijona dinarjev.
Na ta denar „startajo “ ■ samo
upravne interesne skupnosti ter reubliška solidarnost in vzajem nost,
oglejm o, kaj si lahko obetajo posa
mezno skupnosti! Izobraževalna ra
čuna na 84,4 milijona in na nekaj
nad 2,3 milijona iz republiške soli-

Obeležje ob progi
Odkrili ga b o d o 25. aprila v
Birčni vasi
V B irčni vasi, kjer so med
NOB vodile partizanske p oti
čez železnico, bodo 25. aprila
odkrili
spom insko obeležje.
Proslava b o združena s prazno
vanjem krajevne skupnosti in
dnevom železničarjev. V k u ltu r
nem sporedu bodo nastopili d o 
m ači pevci in recitatorji.

t

V Orehovici pri Šentjerneju pri
pravljajo borci večjo prvomajsko
proslavo z ljudskim slavjem. Izkupi
ček bodo nam enili za obnovo spo
menika NOB.
Ob koncu aprila pa pripravljajo
m ladinci iz novom eške in črnomaljske o bčine skupen pohod na Laze,
kjer je 1941 tragično prem inila Be
lokranjska četa.
Na proslavitev dneva O F in praz
nika dela se pripravljajo tu d i v neka
terih drugih krajih. Ponekod bodo
to uvodne prireditve v počastitev
35-lctnice vstaje. S članki in drugimi
zapisi na to tem o bodo napolnjena
tu d i glasila osnovnih in drugih šol v
novom eški občini.

darnostL K ulturni skupnosti bo
ostalo kvečjem u 5,3 m ilijona, saj bo
morala 4,8 m ilijona o driniti za soli
darnost. T elesnokulturna skupnost
bo imela na voljo blizu 5,2 milijona,
skupnost socialnega skrbstva 7,1 mi
lijona in skupnost otroškega varstva
5 m ilijonov dinarjev.
Letošnje prispevne stopnje bodo
takele: za izobraževanje 7,16 odst
(0,08 odst. bo šlo za republiško soli
darnost), kulturo 0,98 (0,59 bo d o 
bila republika), otroško varstvo
0,45, telesno kulturo 0,46 (0,05 za
vzajem nost) in za socialno skrbstvo
0,54 odst.,
od tega bo treba
0,11 odst. odvesti za solidarnostno
združevanje. T ako im enovana skup
na
„občinska“
stopnja
bo
9,59 odst., od tega pa bo šlo za soli
darnostno združevanje 0 ,70 in za
vzajem nost 0,13 odstotka.
Poleg tega bo regionalna zdrav
stvena skupnost pobrala 7,64 od
stotka (od tega bo šlo 0,46odst. za
solidarnostno združevanje v republi
ki), za pokojninsko in invalidsko za
varovanje v SRS bo treba odvesti de
nar, zbran po stopnji 12,70, in zvezi
skupnosti otroškega varstva SRS
2,88 odstotka.
Iz dohodka tozdov bo treba pri
spevati denar za zaposlovanje SRS
po stopnji 0,18, regionalno zdrav
stveno skupnost 1,88 in za pokoj

ninsko in invalidsko
0,80 odstotka.

zavarovanje
1. Z.

B R A T O Ž IN V E S E L
VO D ITA
Prejšnjo soboto se je na novo
m eškem kegljišču začelo prvenstvo
Dolenjske v parih. Srečanja bodo
odigrali v treh kolih, nastopili pa bo
do se v Mirni peči in na Č atežu. T re
nu tn i vrstni red: Vesel - Bratož
1913, Krušič - Hren 1833, Židanek
- T urk (vsi Krka) 1811, Spiler Bogovič 1784, Planinc - Rovan
(oba para iz Krškega) 1783, Vesel Legiša (Krka) 1777 itd.
B. D.

KLICE A S F A L T E R J E
Cesta Vavta vas - Dolenjske
T oplice, ena najbolj prom etnih na
novom eškem ob m o čju , je jam asta
kot slab vaški kolovoz. A sfalt kopni
kot sneg spom ladi, da se morajo
vozniki prebijati po njem kot po sla
lom ski progi. Varno srečanje je sko
raj nem ogoče, kar še'posebno velja
za cestišče v Vavti vasi in Rum anji
vasi. Jam asta in za vožnjo nevarna
cesta je v lepih dneh kaj slabo vabilo
izletnikom , naj konec tedna preživi
jo v T opliški dolini, ker ni nobenega
jam stva, da bodo do tja lahko sploh
varno prišli. H itrost je sicer te dni
om ejena, to pa je tu d i vse, kar je do
zdaj storila cestna služba. V času,
ko na vrata že trka turistična sezo
na, bi bila nova in tem eljita asfaltna
prevleka še kako nujna.

NOVO MESTO:
T U R N IR
VETERANOV
Novomeški
nam iznoteniški
klub bo danes ob 16. uri pripra
vil v novi športni dvorani že dru
gi turnir rekrcatorjev. Nastopijo
lahko vsi člani delovnih kolekti
vov, razen tekm ovalcev in tistih,
ki so tekm ovali v zadnjih dveh

)
St. 16 (1 3 9 5 ) - '1 5.

ap rila

PODPISOVANJE — V p etek, 9. aprila, je v novom eški športni
dvorani nekaj sto delegatov iz tozdov in drugih delovnih organizacij
podpisalo občinski dogovor o letošnji skupni porabi. (F o to : I. Z o
ran)
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še zbiralnik za 30.000. litrov vode.
Za vse nas pom eni to še d o d aten na
por, saj nas trd i tereni tod okrog že
dovolj dajejo pri izkopih. Če bom o
dobili še kaj pom o či od krajevne
skupnosti in občine, bom o m orda
jeseni dočakali otvoritev."
Izredno vesel je bil Jože Bradač
pom oči mladinske delovne brigade,
ki jo je ob koncu minulega tedna na
izkope vodovodnih jarkov na traso
med soteškim gradom in Drenjim
pripeljal kom andant F ranc Kuzma.
„O krog 80 nas je,“ je pripovedoval

kom andant pred začetkom del v so
boto, 10. aprila. „Brigado sestavljajo
pripadniki mladinske VDV brigade,
člani m ladinskih aktivov iz Soteske
in Dolenjskih T oplic, učenci sedme
ga in osmega razreda topliške osem
letke ter nekateri brigadirji, ki so la
ni sodelovali v suhokranjski akciji in
na Kozjanskem .11
,,Prišli smo z zavestjo, da pom aga
m o tem ljudem , sicer pa so vse take
akcije konkretna oblika delovanja
m ladih,“ je pripovedoval Kuzma.
Pristavil je, da bodo že naslednjo so
b oto pomagali v V erdunu, ob koncu
aprila pa sodelovali pri čiščenju Sušice in v P odhosti pri razširitvi pro
svetnega dom a.
I. Z.

Pred člani n ovo m eške organizacije ZB — levi breg je vrsta
nalog — P ereča so vprašanja stanovanj in zdravljenja
Te dni so im eli o b č n i zbor
člani novom eške organizacije
ZB-levi breg in se pogovorih o
vrsti nalog in problem ov, s kate
rim i se srečujejo pri vsakdanjem
delu.
Se zmeraj je pereče stanovanjsko
vprašanje nekaterih borcev in zdi se,
da ne bo urejeno pred letom 1980.
T udi zdravstvena zaščita borcev ni
razveseljiva, saj je dispanzer za borce
v Novem m estu skrom en, zdravnica
pa je komaj kos velikemu navalu
zdravljenja potrebnih borcev. Ker se
hodijo zdravit v Novo m esto tudi
borci iz Bele krajine, bo m orebiti še
le nov zdravstveni dom v L očni rešil
to zagato, ki se nanaša tu d i na zobo
zdravstvo.
T udi ni prav, da m orajo borci še
zm eraj m oledovati po raznih delov
nih organizacijah za denarno po
m oč, ki jo prenesejo naprej svojim
bolnim in ostarelim tovarišem. Za
tovrstne nam ene bi se m orala najti
sredstva pri občini, KS in še kje.

Bršljin se išče
Da Bršljin kot gospodarsko
(industrijsko) razvita soseska z
o k o li 3.000 zaposlenim i nima
otroškega vrtca (razen tovarni
škega pri N ovoteksu), je lahko
že kar malce sram otno. Prav ta
ko bi mogli re č i o zdravstvenem
varstvu, saj o b č an v tem delu
Novega m esta in okolice nima
svoje am bulante. Če dodam o še
pom anjkanje otroških igrišč, ko
m unalno neurejenost in že kar
večne težave s prom etnim i ko
m unikacijam i, smo v glavnem
našteli malone vse, o čem er je
bila beseda tu d i na prvoapril
skem zboru občanov.
Iz ust nekaterih odgovornih
ljudi, ki so se odzvali povabilu in
se udeležili tega sestanka (zakaj
niso prišli tudi drugi, posebno iz
nekaterih p o d je tij? ), so dobili
odgovore, ki lahko le delno za
dovoljujejo. T ako je prav gotovo
razveseljivo, da je lokacijska do
kum entacija za vrtec že izdelana
in da sodi tudi Bršljin med so
seske, ki naj bi (do kdaj? ) dobi
le krajevno zdravstveno am bu
lanto. Kar pa o b čan i vedo o
urbanizaciji, preselitvah, gradit
vah in drugem, kar načrtujejo
(bojda) gospodarske organizacije
na njihovem obm očju, je to bolj
naključno in - tako so dejali na načrtovanje ne m orejo vpliva
ti.
Vse drugače bi bilo, je bilo sli
šati, ko bi imeli svojo krajevno
skupnost, potem bi bili ne le
bolj inform irani, am pak bi tudi
vse odločitve potekale z njihovo
vednostjo in pristankom . Z ato je
bil eden od sklepov, naj Sociali
stična zveza požene priprave na
ustanovitev krajevne skupnosti,
saj so za ustanovitev dani vsi po
g o ji Ko bodo imeli krajevno
skupnost,
družbenopolitične
organizacije v Bršljinu ne bodo
imele razloga za pasivnost v de
lovanju, čeprav je le-to zdaj
težko sprejeti.
1. Z.

S t r a n u r e d i l : MARJAN BAUFR

Člani ZB-levi breg, ki se lahko po
hvalijo z uspelim izletom na Petrovo
goro in srečanjem ob novem letu, si
bodo še naprej prizadevali za prena
šanje tradicij NOB na m ladi rod. Te
mu naj bi služila predavanja, nasveti
šolam, kam naj pripravijo izlete ipd.
T udi pri zaščiti spom enikov NOB
borci nočejo o sta ti le svetovalci,
am pak se bodo tvorno vključili v
varstvene akcije. Pozdravljajo gradi
tev paviljona NOB pri Dolenjskem
m uzeju in prosijo svoje člane, naj
m uzeju podarijo dokum ente in stva
ri, ki izhajajo iz zadnje vojne.
Pred borci je veliko nalog, ki jih
bodo letos uskladili s proslavljanjem
35-letnice vstaje in drugih pom em b
nih dogodkov pred desetletji.
M. T RA TA R

^

S u h o k ra jin sk i
drobiž

V________

^

/

ČLANI DRAMSKE SKUPINE
KUD Ž užem berk so v soboto in ne
deljo uprizorili Ingoličevo enode
janko ,,Krapi". O bakrat polna dvo
rana je igralce spodbudila, da bodo
igro ponovili. „K rape“ je režirala
Marija Kodre, za oder in vse drugo
je poskrbel S rečko Kodre.
ŽUŽEM BERŠKO
DRUŠTVO
prijateljev m ladine si je za letos za
stavilo obetaven delovni n a črt. Predvieli so mnoge oblike dela z najm laj
šimi in pionirji.
M. S.

Za 90 starih milijonov dnev
nic, kilom etrin in drugih do d at
kov da je spravil v žep v letu in
pol? Kdo še lahko ostane m iren
ob takem podatku? T udi člani
komisije za ugotavljanje izvora
prem oženja so najprej osupnili,
preden so se lahko povsem raz
sodno lotili tega „prim era“ ,

Ne sredi poti!
prvega iz gospodarske organiza
cije v novom eški občini.
Ko so člani občinskega komi
teja ZK prejšnji teden poslušali
vse o tej komisiji, o njeni uspeš
nosti in neuspešnosti, o m oči in
nem oči, so bili kar dvakrat za
prepadeni: najprej o b številki 90
milijonov, potem pa še, ko so sli
šali, da je komisija „nekje v sre
dini posto p k a" dognala, da pri
zadetem u občanu pravzaprav ne
m ore nič, ker je vse denarce pre
jel po „regelcih“ .
To pojasnilo, da je komisija
odnehala sredi p o ti, je, razum lji
vo, delovalo tako, kot bi prilili
olja na ogenj. Z ačel se je dialog
o tem , kako je naloga komisije
tu d i v preventivnem delu, da bi
morala o b takem in vseh podob
nih prim erih izzvati vsaj samo
upravne organe v podjetjih, ki
..velikodušno" izplačujejo tako
težke m ilijone, da bi ti organi
presodili, ali so taka izplačila,
čeprav jih dovoljujejo pravilniki
in predpisi, povsem v redu in v
skladu vsaj z m oralnim i, če že ne
s socialističnim i norm am i. S krat
ka: razprava je opozorila, da bi
m orali sam oupravni organi pre
veriti pravilnost aktov, le-te
uskladiti z m erili, ki naj bi velja
la pri nas, in naposled pazljivo
pregledati, kje so še m orebitne
luknje, skozi katere lahko pri
curljajo pretirano visoka izplači
la, podkupnine, „vsebina“ za
črne fonde, čem ur b i na kratko
lahko rekli tu d i viri za neupravi
čeno bogatenje.
Seveda je treba pristaviti, da
je komisija samo eden o d čle
nov, ki jim je bilo že na začetku
akcije za zmanjšanje ozirom a od
pravo socialnih razlik naloženo,
da dajo pod drobnogled vse, kar
diši po sumljivo zraslem prem o
ženju, prem oženju torej, ki ni
plod dela, am pak drugih okoli
ščin. Že po zakonu bi m orali bi
ti oporniki te komisije davčna
uprava, UJV, SDK, sodišča, ugo
tavljajo pa, da je sodelovanje raz
rahljano, in ker se tu d i drugi pri
javitelji (posam ezniki, organiza
cije) ne priglašajo, komisija ni
imela toliko dela, kot bi ga la
hko imela. Nedvom no b i se na
področju gospodarstva zanjo
marsikaj našlo ko bi v popol
nosti zaživela tu d i delavska kon
trola, ki je prva dolžna odkrivati
nepravilnosti. V zvezi s tem je
prav pritrd iti sklepom kom iteja,
ki zadolžujejo kom uniste v orga
nih, po zakonu poklicanih, da se
ukvarjajo z viri neupravičenega
bogatenja, naslovil pa jih je ko
m ite tu d i na kom uniste na dru
gih področjih in v drugih dejav
nostih. Tem eljitejše delovanje na
tem p o d ro čju narekujejo že Ti
tove besede v intervjuju za za
grebški „V jesnik“ .
I. ZORAN

Novomeška kronika
PRED IZIDOM JE PRVA lotošnja številka glasila OK ZSMS No
vo mesto. Ker bodo v njej predstav
ljene nekatere bolj delavne osnovne
organizacije ZSMS, podana tekoča
m ladinska problem atika in nasveti
za delo vnaprej, si dovoljujem o pri
pom bo, da je že skrajni čas, da glasi
lo zagleda luč sveta!

iz V rhovčeve 10, v 77. letu; A n to n
Mrvar, rezervni kapetan iz G otne va
si 29, v 62. letu; Amalija Vrstovšek,
upokojenka iz Ulice like VaŠtetove
1, v 74. letu, in Marija Gorišek, upo
kojenka z Glavnega trga 2, v 82. letu
starosti.

NA T R ŽN IC I NI BILO nič nove
ga! Za kilogram regrata je bilo spet
treba o dšteti 70 din, kilogram endivje je stal 25 do 30 din, m otovilca
50 din, paprike 35 do 38 din, kum ar
20 din, krom pirja 8 din, cvetače pa
18 do 20 din. Kilogram pom aranč je
stal 12 din, hrušk 17 din in jabolk
10 do 16 din.
ROD ILE SO: Janja F ortuna z
Mestnih njiv 2 — Miha; Anica Bračika iz ulice Milana Majcna 11 - Ma
teja; Kristina Stibrič iz Paderšičeve
19 - Vlasto in Dragica Macan iz Ragovske 21 - Katjo.
V ZADNJIH 14 DNEVIH SO
UMRLI: Jože Kastelic, km et iz
Vrha pri Lubnu 1 0 ;Ivan N inič, pol
kovnik v pokoju s Kristanove 8, v
53. letu; Marija Kruljac, gospodinja

Ena gospa je rekla, da Nove
ga m esta niso mogli u n ičiti ne
kuga, ne ljuti T u rč in , ne grozni
požari, sedaj pa m u grozi konec
od eksplozij saj v novom eških
trgovinah že mesec dni ni mo;
dobiti tesnil za varnostni ventil
pri plinski bom bi.
DOLENJSKI LIST
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Rdeči petelin je muhast

D O G OVOR V E L JA
ZA VSE PODPISNIKE

Lani d eset požarov in pol manj šk o d e kot predlanskim , letos pa že 14 gozdnih požarov
— V gasilskih vrstah je tis o č a k tiv n ih članov, m ed njimi 6 0 žensk
Sušno obdobje pred zadnjim snegom in po njem je dalo gasilcem
d osti dela. Kar štirinajst krat so m orali posredovati pri gozdnih po
žarih na o b m o čju brežiške občine. G orelo je še v ečk rat, vendar so
ljudje m anjše požare pogasili b rez njihove pom oči.
Lani so gasilci registrirali de Gasilske zveze. Prav gotovo je
set požarov ali osem m anj k o t to zasluga preventivnega dela
predlanskim . T udi škoda je bila med prebivalstvom . V občin i je
za polovico m anjša, kar so z za tren u tn o v gasilskih vrstah tisoč
dovoljstvom ugotovili na zad aktivnih članov, od tega 50
njem o b čn em zboru občinske m ladincev in 6 0 žensk. V tej
številki pa niso všteti pionirji
gasilci. T eh je 320, kar kaže na
» S P O Š T O V A N JA
uspešna prizadevanja pri delu z
VREDNA VLAČUGA"
m ladim rodom . V gasilskih en o 
Člani A m aterskega odra iz
ta h so prem alo zastopane žen
Brežic so pripravljeni na nasto
ske. Po eno žensko desetino bo
pe pred občinstvom . V režiji
do poskušali ustanoviti v vseh
Vlada Podgorška bodo uprizori gasilskih centrih občine. T o je
li več predstav Sartrove dram e
naloga iz lanskega leta in jo bo
do poskušali uresničiti vsaj do
k o n ca 1976.
O bčinska gasilska zveza v
Brežicah je v m inulem letu iz
boljšala sodelovanje z gasilskimi
organizacijam i v Posavju, pa tu-:
R
di z gasilskimi zvezami na Hrva
škem . Živahnejše stike je vzpo
stavila s Sam oborom , z Zaprešiče m in Č rnom ercem in naveza
la sodelovanje z gasilsko en o to
JL A v Cerkljah ob K rki. Z njo
je im ela skupno gasilsko vajo na
letališču, v k a te ri je sodelovalo
1
šest prostovoljnih e n o t. V m aju
predvidevajo ponovno skupno
vajo na letališču, k sodelovanju
»Spoštovanja vredna vlačuga**.
pa b o d o povabili vse centralne
Ju tri ob 11.30 b o d o v prosvet
gasilske enote.
nem d o m u v Brežicah igrali za
Gasilci v brežiški o b čin i so
gimnazijce, v nedeljo ob 18. uri
lani dobili malo nove oprem e.
b o d o zaigrali v A rtiča h , v pone
D okupili so le nekaj novih cevi
deljek, 19. aprila ob 11.30 v
in črp alk za m ladino. V eč si
Brežicah za u čence trgovske šo
o betajo o d uresničenja srednje
le, v to rek , 20. aprila, pa se bo
ročnega
program a (gasilske
do predstavili krškem u ob čin 
cisterne, reševalne in zaščitne
stvu v dvorani Svobode na
naprave), zato so na o b čn em
V idm u.

Vc

1

mr.1

zboru izrazili željo, da sredstev,
ki jih bo im ela na voljo b o d o ča
sam oupravna interesna skup
nost, ne bi drobili.
J. TEPPEY

VSAK MESEC
4 5 0 P R IK O LIC
T ovarna
avtom obilskih
prikolic IMV v Brežicah iz
dela na mesec p o 4 5 0 p riko
lic. Lani so jih napravili 3 ti
soč, letos pa računajo da b o 
do presegli številko 5 tosoč.
Dela im ajo ogrom no, saj je
sklenjenih pogodb še vsaj za
en k rat toliko, k o likor jih
lahko izdelajo. IMV je osvo
jil tržišča na tujem , k a r p o 
meni, da delavcem ne bo
zm anjkalo kruha. V breži
škem to z d u jih je tre n u tn o
zaposlenih 360.

K U R IR JI N A P O T I
Ju tri b o d o brežiški pionirji v
Vrhovski vasi pričakali kurirčkovo
to rb o o d vrstnikov iz krške občine.
Pošta bo potovala po šolah brežiške
o b čin e do 21 . aprila, ko jo bodo od
dali pionirjem v Dolenji vasi. O dredi
na vseh šolah pripravljajo m itinge,
na katere vabijo borce NOV, da bi
jim z živo besedo opisali dogodke iz
nekdanjih bojev. Pionirji bodo pisali
spise o prvih o dborih Osvobodilne
fro n te v njihovem kraju, o razgovo
rih z nekdanjim i partizanskim i ku
rirji in o doživetjih izgnancev v tabo
riščih širom po E v ro p i

Brez cvenka
ni zemljišč
Z adrege km etijske ze m 
ljiške skup no sti

brežiškem gradu preurejajo del prvega nadstropja v galerijske
fostore. Potem bo na vrsti še dvorišče, in grad bo nared za spreem republiške razstave cvetja ..H ortikultura 1976“ . (F oto: Jožica
ippey)

Novo v Brežicah
AMATERSKI ODER IZ ŽALCA
OSTUJE. V soboto pred večerno
.ino predstavo bodo člani igralske
kupine iz 2alca v Prosvetnem dou uprizorili Molierovo kom edijo
Jeorge D andin". Z ačetek je napoedan o b 18. uri. Skupina „A m ater:i o der“ , ki nosi enako ime kot
ežiški am aterji, se dogovarja z njili za sodelovanje in izm enjavo go)var\j. T ako sodelovanje je zažele
lo, saj popestrujc izbor odrskih
edstav in koristi širjenju am ater.e kulture v okolju, kjer skupini
Plujeta.
MENTORJI SKUPAJ. V G rdanj,'ih na Hrvaškem so se pred dnevi
rečali m entorji pionirskih odredov
osnovnih šol v brežiški občini. Senili so jih s program skim i izhodiin pravili Zveze prijateljev mladii vlogo sveta za delo s pionirji
občinski Zvezi prijateljev mladipogovorili pa so se tu d i o sodelo-

vanju z m ladinsko organizacijo in
delovnem
program u organizacije
ZPM v Sloveniji za 1976. leto.
ZDRAVSTVENI DOM STOJI. V
torek, 13. aprila, so se na razširjeni
seji sestali člani odbora za gradnjo
in financiranje novega zdravstvenega
dom a v Brežicah. N adzorni organ je
poročal o sprem em bah in d o p o ln it
vah pri gradnji, nato pa so si prisotni
ogledali stavbo na kraiu samem. De
nar zanjo se delno steka iz sam opri
spevka občanov.
PO PROGRAMU NAPREJ. Cest
no službo pri občinski skupščini v
Brežicah čaka letos še veliko dela. O
term inskem planu m odernizacije ob
činskih cest je včeraj razpravljal iz
vršni svet občinske skupščine in
hkrati sklepal o popravilu mostov
čez reko Krko v Cerkljah in na
Borštu ter o asfaltiranju cestnega
odseka na Kozjanskem .

REŽIŠKE VESTI
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Ohraniti za kmetijstvo
čimveč zemlje je eden od
osnovnih ciljev kmetijskih
zemljiških skupnosti Po za
konu so dolžne spodbujati
lastnike k takemu obdelo
vanju, ki največ obeta in naj
več donaša. Hkrati naj bi te
skupnosti imele točen pre
gled nad zemljišči, ki ostaja
jo v pušči ali so nepravilno
obdelana, neglede na to, ali
so v lasti zasebnika ali kme
tijske organizacije. Kmetu
odvzamejo lastninsko pravi
co, če zemljišča ne obdeluje
deset let, kmetijski organiza
ciji pa že po dveh letih. Ta
zemljišča in zemljišča, ki jih
skupnost odkupi od obča
nov, tvorijo njen zemljiški
sklad.
Kmetijska zemljiška skup
nost za brežiško občino ima
sicer dosti možnosti za na
kup zemljišč, primernih za
obdelovanje, vendar zato ni
ma dovolj finančnih virov.
Leta 1974 je razpolagala s
122 tisočaki, lani z 263 tiso
či dinarjev, letos pa naj bi
imela na voljo 470 tisoč. Ce
ne zemljiščem so se v zad
njem letu povečale za 30 do
40 odst. Precej zemljišč pre
ide v last nekmetov, pred
vsem takih, ki si postavljajo
počitniške hišice. Najraje
kupujejo parcele v vinorod
nih predelih, s tem pa marsi
kje onemogočajo kasnejši
prehod na kompleksno vino
gradniško obnovo.
Skupnost bi potrebovala
precej več denarja, da bi la
hko prevzemala tudi zemljo,
ki jo ponujajo ostareli
kmetje v zameno za preživ
nino. Njihova zemljišča so
večinoma obremenjena z za
ostalimi davki, zato bi kaza
lo take primere urejati sku
paj z davčno upravo.
Brežiška zemljiška skup
nost tudi ne more organizi
rati združbe razdrobljenih
parcel, ker nima za to po
trebnega denarja. Spodbuda
je premalo in tako kmetje tu
in tam le posamič zamenjajo
kako zemljišče, čeprav so že
večkrat dali pobudo, da bi
se za to zavzela občina.
J. T E P P E Y

Jekleno konstrukcijo za novo delavniško halo šolskega centra v
Krškem postavlja in kreditira TRIMO iz Trebnjega. (Foto: J.
Teppey)

Po družbenem dogovoru, ki
so ga podpisale štiri posavske
km etijske organizacije Kmetij
ski kom binat iz Sevnice, Agro
kom binat iz Krškega, Agraria in
Slovin iz Brežic lani 10. aprila,
so tudi občinske skupščine po
savske regije prevzele nase pi
sm eno obvezo. V besedilu do
govora je zapisano, da b o d o s
svojo km etijsko in davčno poli
tik o stim ulirale razvoj km etij
stva ter da b o d o iz proračuna
ali drugih virov zagotavljale traj
n a sredstva za sofinanciranje
km etijske pospeševalne službe.
Ta sredstva naj bi znašala vsaj
35 o d stotkov stroškov om enje
ne službe. Za prim er samo po
datek, da bo za letos v krški ob
čini veljala kooperacija 710 ti
soč din. O d zneska je 35 odst.
stroškov kooperacijske proiz
vodnje in 65 odst. čiste pospe
ševalne dejavnosti, v k ateri dela
p et pospeševalcev. Lani o b čin 
ska skupščina ni zagotovila niti
dinarja, za letos se pa še nič ne
ve. Ob vsem tem pa se upraviče
no poraja dvom o izpolnitvi
podpisane obveznosti.

Delavnice za šolski center
Z njimi si v Krškem utirajo p o t k usm erjenem u izobraževanju — T ik za delavniško halo
urejajo š p o rtn a igrišča — T u d i dijaki pom agajo delati
Ob zgradbi šolskega centra v Krškem postavlja ta čas podjetje
Trimo jekleno konstrukcijo za novo delavniško halo. Pod njeno
streho bosta stro ji a in ročna delavnica ter varilnica, stare delavnice
pa bodo adaptirali za elektrotehniško stroko. Nekaj izpraznjenega
prostora bodo uporabili tudi za učilnice.
Z a nove delavnice b o d o potrebovali p et m ilijonov dinarjev,
N ajvečji delež je prispevala
občinska skupščina iz kom u
nalnega sklada, nekaj je dala
zraven šola sama, za drugo pa
so se m orali zadolžiti na raznih
krajih. Pričakujejo še pom o č
širše družbene skupnosti, saj
pom eni graditev novih delavnic
prvi korak pri zagotavljanju
osnovnih pogojev za prehod na
usm erjeno izobraževanje. Delav
nice b o d o d o k o n čan e sredi
poletja, zato že zdaj iščejo d e
narne vire za n akup oprem e, za
adaptacijo starih delavniških
p rostorov, in obnovo fasade na
šolski zgradbi.
N asproti
novih
delavnic

o n stran ceste so že lani začeli
urejati šp o rtn i park. Im eli b o d o
igrišče za ro k o m et, igrišče za
o d bojko, za tenis in košarko,
k ro žn o stezo, p ro sto r za skoke
v višino in daljino in za met
krogle. Igrišče b o osvetljeno in
zato upo rab n o tu d i za priredit
ve p o noči.
Pri financiranju sodelujejo
vsi, ki ga b o d o uporabljali:
TV D P artizan, ro k o m etn i ldub,
telesn o k u ltu rn a sk u p n o st in
ob činski svet Zveze sindikatov
k o t organizator delavskih šp o rt
n ih iger.
Precejšen delež je dala zraven
tu d i tovarna celuloze in papirja.
Pomagajo še o b činska skupšči-

Še ena oblika sodelovanja
1. april je prinesel v posavsko življenje še eno novost v prizade
vanjih za p o enotenje regije. T o je b il dan, ko je v K rškem tu d i
uradno pričel delati M edobčinski in šp ek to rat. Ta združuje pod eno
streho gozdarsko, gradbeno, delovno, km etijsko, vodnogospodar
sko, p ro tip o žarn o , p ro m etn o , cestno, sanitarno, tržn o , urbanisti
čn o in veterinarsko inšpekcijsko službo.
T ako so končno uresničili dolgotrajna prizadevanja Sveta posavskih
o b č in za reorganizacijo služb, ki naj
bi prinesla vrsto izboljšav v delu in
druge prednosti. Za novi način dela
pripravljajo poseben letni delovni
program , ki predvideva že nekakšno
specializacijo ozirom a delitev dela
znotraj posam eznih inšpektoratov,
hkrati pa tudi izboljšavo kadrovskih
in prostorskih pogojev dela. Medob
činski inšpektorat ima sistem atizi
ranih 22 strokovnih delovnih m est
in zasedenih zaenkrat le 16, tako da
bodo za m anjkajočih šest v kratkem
objavili razpis. Poleg tega se bodo
poslej še bolj prizadevali dob iti vsaj
pet pisarniških prostorov, da bi slej
ko prej večino strokovnjakov lahko
nam estili v Krškem. Nekaj pa jih bo
tudi kasneje ostalo na „starih“ de
lovnih m estih. Z ustanovitvijo skup
nega inšpektorata si delavci v njem
prizadevajo še za nekatere novosti.

KM ALU TUDI
D E V IZN O
PO S L O V A N JE
P odružnica
Ljubljanske
banke v K rškem , ki je bila
ustanovljena julija lani, je
uspešno zaživela. Zdaj se pri
pravlja še n a prevzem deviz
nega poslovanja, ki ga zdaj
opravljata za njene upravljalce podružnici LB v Novem
m estu in v Celju.
________

V EC M ESECEV
B R E Z VO D E
G orjanske vasi nad Pod
b o čjem težk o čakajo na vodo
vod, saj se b o d o km alu izsušile
celo m lake za živino. V Brezju
ho d ijo po p itn o vodo z b ren ta
mi skoraj u ro daleč. V odovod
so kopali lani, vendar so se stro 
kovna dela, ki jih opravljajo
drugi, zdaj zavlekla, zato vašča
ni ne m orejo vplivati na izvajal
ce.

S tra n u r e d ila : JOŽICA TEPPEY

T ako pozivajo delovne organizacije.
posam eznike in druge, naj poslej
svoje problem e posredujejo v pisme
ni obliki, da bi lahko čim hitreje
proučili njihove zahteve in prošnje
in da bi bili lahko posam ezni inšpek
to r« čim več na terenu.
Č lani delovne skupnosti Med
občinskega inšpektorata m enijo, da
bodo poslej res lahko bolje delovali,
odgovorni pa bodo neposredno iz
vršnim svetom vseh treh posavskih
občinskih sk u p šč ia
Ž. SEBEK

na, krajevna skupnost in cestni
sklad, dijaki šolskega centra pa
so vložili v urejanje igrišča veli
ko prostovoljnega dela.
J. T.

Koliko kreditov
letos kmetom?
V
kooperaciji bodo km etje v
krški občini letos obnovili 50
hektarov vinogradov in 6 ha
ribezovih nasadov. M ožnosti za
kreditiranje jim zagotavlja spo
razum km etijske razvojne skup
nosti, bank in republiškega iz
vršnega sveta, dobijo pa lahko
55 odst. posojila o d predračun
ske vred n o sti
Posojilo om ogočajo km etom
še za gradnjo živinskih hlevov,
silosov in za nakup strojne opre
me. Po sklepu delavskega sveta
tozda Kooperacija pri A grokom 
binatu ima pri nakupu na poso
jilo prednost nabava traktorskih
priključkov in oprem e. K redite
om ogočajo tu d i strojnim skup
nostim, ki kupujejo m ehaniza
cijo za koruzo, za žita, za silažo
in za živinorejo.
Letos nameravajo v krški ob
čini zgraditi v kooperaciji 503
stojišča za živino. Predračunska
vrednost je 12 milijonov dinar
jev. K m etje naj bi v L 1976 do
bili za 6,6 milijona dinarjev po
sojil.
Glavne km etijske panoge v
občini so živinoreja, vinogradni
štvo, vzgoja jagodičevja, kot
dopolnilo pa še poljedelstvo in
zelenjadarstvo. V okviru teh
panog predvidevajo, da bodo do
konca leta odkupili 3 m ilijone in
600 tisoč litrov m leka, 550
govejih pitancev s skupno težo
250 to n , 100 vagonov grozdja,
130 ton ribeza, 1200 to n krom 
pirja in 300 to n kum ar.
J. T.

K rške novice
ODSLEJ VARNEJE? - Ovinek
pri bifeju krške „Preskrbc“ na de
snem savskem bregu je ena izm ed
č rnih prom etnih to č k , kicr sicer ne
prihaja do hujših telesnih poškodb,
marveč do precejšnje m aterialne
škode, tu d i na bližnjih poslopjih. Da
bi bila varnost večja, so na eni strani
ccstišča nam estili zaščitno ograjo.

ustanove je predložilo OK ZSMS, da
bi pri nadaljevanju del pomagala tu
di mladina s širšega obm očja v lokal
ni brigadi Ker je m ed člani organi
zacije dovolj zanim anja za tako de
lo, bodo ponudbo poskušali uresni
čiti in zagotoviti čim večje število
brigadirjev.

SE DVE! - Število sam oupravnih
6
PANOG - Minuli teden je OK interesnih skupnosti se b o kmalu
ZSMS poslala vsem osnovnim orga
povečalo še za dve. Poleg tiste za
nizacijam pismo s pozivom, naj se
PTT prom et, ki bo zasnovana v re
prijavijo k sodelovanju na letošnjih
gionalnem okviru, je m orda še po
m ladinskih športnih igrah. T okrat
m embnejša druga, ki bo usklajevala
bodo ekipe in posam ezniki merili
n ačrte in interese v kom unalnem go
m oči le v nam iznem tenisu, velikem
spodarstvu. Vsi potrebni akti za
in malem nogom etu, košarki, šahu
slednjo so že narejeni in jih bodo
km alu tudi javno obravnavali
in streljanju z zračno puško, v veči
ni panog pa bodo tekm ovali po izlo
čilnem sistem u, da bi zmanjšali stro
HITRA POMOČ - Kolektiv to
varne celuloze in papirja „D juro Sa
ške in m orda dosegli tudi večjo
laj” je bil prvi v krški občini, ki je
m nožičnost.
priskočil na pom oč kolektivu rudni
TUDI MLADINA - Že večkrat
ka v K anižarici Prizadetim so posla
smo pisali o gradnji športnega sta
li večji denarni znesek, ki jim bo
prav gotovo dobrodošel. Dokaz, da
diona pri krškem Šolskem centru, ki
delavska solidarnost nikoli ne odpo
naj bi služil tudi o bčanom krajevne
ve!
skupnosti za rekreacijo. Vodstvo
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Odplačila šele ob prvi kapljici
Na Trnovcu je zaživela prva vinogradniška sk u p n o st — Skupinska ob n o v a 8 ha vino
gradov
M alokdo bi si mislil, a je vendarle res: v sevniški ob čin i je 512
hektarov vinogradov. Pri tozd u Kooperacija v sevniškem K m etij
skem kom binatu brž pristavijo, da gre za katastrske hektarje. Marsi
kje ne zraste tam več niti grozd, v knjigah pa je še vedno tako
zapisano. G re tudi za silno razdrobljenost. Ti vinogradi so v 31 /! !)
katastrskih okoliših, zato je vsak skupen nastop koperacije in
km etov toliko bolj hvalevreden.
O prizadevanjih na Trnovcu smo
lani že pisali. Predzadnji ponedeljek
so odpeljali buldožer ljubljanske
Agroobnove že na Lisco. Od v na
č rtu predvidenih 5 ha jih je nastalo
8 , število gospodarjev je naraslo na
10. Duša te akcije Alojz R upar nam
je pokazal načrt, po katerem naj bi
obnova
prvotnih
5 ha
veljala
775.000 dinarjev. Za to jim je uspe
lo zagotoviti bančni kredit v viSni
45 odst., hranilno-kreditna služba je
prim aknila 5 odst., toliko tudi slo
venska km etijska razvojna služba,
km etje sami pa preostalo vsoto. Po
lani izdelanih n ačrtih v občini po
vršin pod tr to ne bi bistveno širili.

Mladi gospodar
K onrad Baš
(na levi) in Ivan G račn ar

Če ne bi bilo posojila, bi m oral po
ložiti takoj 15 tisočakov, kje pa je
še ostalo delo? “

Štefka Senica
Predsednik nove vinogradniške
skupnosti je Andrej Senica iz Podvrha, ki bo poslej imel že okrog 2 ha
sodobnega trstja na terasah. V go
spodarjevi o dsotnosti nam je lepe te
rase nad hišo pokazala žena Štefka.
,,Mlada strokovnjaka iz sevniške Ko
operacije zaslužita vso pohvalo. N u
dijo nam posojilo za rigolanje, trte
in um etno gnojilo. Sadik po pripo
ro čilu ne bom o sadili pred 20 . apri
lom. Držali so besedo in naredili
kot so o b lju b ili To mi je všeč od
te h ljudi! “
K A REL ŽVEGLIČ iz Stržišča:
„Sami česa takega ne bi zm ogli tu
nism o taki km etje, ki bi bili pri de
narju. Novi vinograd bo na 45 arih.
Zaenkrat sem zadovoljen, kako bo
uspevalo naprej, je v glavnem od
visno o d vrem ena."
JO Ž E BAUMKIRHNAR iz Strži
šča ima malo zemlje, kot priučen
mizar dela v Stillesu: „Na novem
bom zasadil 500 trt. S tem imam
veselje. Vse obnove m oj žep ne bi
prenesel. Druge pom oči kot nekaj
malega za pota doslej nismo dobili.

Jože Baum kirhnar

»Dolenjec” najbolj razširjen!
V Zabukovje pride že nad sto izvodov Dolenjskega lista
Zabukovška pošta je verjetno med najsevernejšimi, prav gotovo
pa tudi m ed najvišjimi na ro b u o b m očja, ki ga pokriva naš časnik.
Da pride kar se da hitro d o sleherne, po novem že 101 dom ačije na
tem pravem kozjanskem delu sevniške o bčine, vestno skrbita vodja
pom ožne pošte M artin K ink in poštar Jože T refalt.
Poštar T refalt je zadnje čase med
tistim i dolenjskim i poštarji, ki so
pridobili največ novih naročnikov.
Ob izterjavi naročnine je v Zabukov
je prišlo 75 položnic: v sredo, 7.

DOBRA SODELAVCA — Jože T refalt (na levi) in M artin K ink v
skrom nih razm erah skušata kar najhitreje spraviti pošto in 101
izvod Dolenjskega lista na ta del Kozjanskega. Jože ne pozna česa
takega, kot je kilom etrina, niti ne dobi povračila za bencin.
(F o to : Železnik)

Sevniški paberki
KAKO JE Z DOMOVINSKO ZA
VESTJO - Nekaterim v Sevnici se
je lansko m alom arno izobešanje za
stav otepalo še letos s kaznimi sod
nika za prekrške. Ob praznikih je bi
lo o č itn o , da so nekatere zastave po
blokih že tako obledele in načete,
da pravzaprav niso več prim erne. Iz
vršni odbor stanovanjske skupnosti
je pred kratkim na seji priporočil
hišnim svetom, naj kupijo nove za
stave na račun stanovalcev. Kako jc
s tem , bom o kmalu videli, saj smo
pred pom em bnim i prazniki.
BEZNICA? - D ružbenopolitične
organizacije na Blanci ugotavljajo,
da se v kraju odlok o to čen ju alko
holnih pijač pred sedmo uro v vasi
pravzaprav ne izvaja dosledno, da o
odpiralnem času ne govorimo. V
krajevni trgovini sev niškega Trgov
skega podjetja se jim nam reč tako
m udi o d p re ti da om ogočijo marsi
kom u kozarček ..m očnega", preden
bi ga dobil kje drugje. O čitn o in-
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IVAN GRA CNAR, Podvrh: „V
soboto in nedeljo smo že sadili, ima
m o 950 trt. Posojilo je treba vrniti v
9 letih, odplačevati naj bi začeli čez
tri leta, ko naj bi te trte tudi že rodi
le. Na voljo so bili tu d i delavci, za
kar je na km etih dandanes težko. T u
in tam že kdo pom aga, vendar le, če
zatem vrneš. S kom binatom imamo
pogodbe, s tem bo zagotovljena tudi
prodaja," računajo vnaprej pri
Gračnarjevih.
Mladi Konrad Baš km etuje z iz
rednim veseljem. Ker mu pomaga
brat, ki je na delu v Nem čiji, ni vzel
posojila. „Za buldožer je bilo treba
odšteti 5.120 dinarjev, 850 tr t je ve
ljalo 7.000 dinarjev, pri gnoju bomo
prišli skozi ceneje, ker je dom a, za
um etni gnoj sem dal 800 dinarjev.
Če ne bi bilo skupnosti, k nam ne bi
bilo strojev."
Marsikomu se bo teh osem hekta
rov vinogradov zdelo m alo. Res sije
pren^kateri ob vikendu omislil lepe
površine. Tem kozjanskim km etom
in polproletarcem šele ta nekaj več
kot polovična soudeležba družbe
pom eni napredek in dopolnilo k ži
vinorejski proizvodnji. Res je to že
pozno, zgodilo pa se je vendarle. Kje
jih bodo prvi posnemali?
A LFRED ZELEZNIK

aprila, je Jože odposlal že 19 novih
naročilnic, vodja Kink pa sedem.
Slednji dobro ve, kakšno je delo
pism onoše, saj je bil pred leti sam
poštar na tej pošti. Jože T refalt
premeri na dan 24,6 km : en dan od
Jelovca, kam or je najdlje, na Pod
gorje in del Mrzle planine, drugi dan
na Podvrh, T rnovec in nazaj na
Mrzlo planino. „O b zadnjem snegu
sem že mislil, da me bo zdelalo, a je
vendarle šlo," pove Jože. Oba gle
data na razne težave z lepše plati,
nekako tako, kot pravi Jože: ,,Slabo
je treba obrniti v dobro, naj gre za
hudega psa ali nejevoljno stranko!"
Poštar je že šesto leto, v tem času se
ne spom inja, da bi bilo kaj koreni
tejšega obnovljenega na pošti. Pač
pa so se izboljšale telefonske zveze
p roti Celju. Prej je nam reč marsi
kateri Sevničan klical v celjsko
bolnišnico prek M artinove ročne
centrale in Planine!
T refalt in Kink upata, da bo avto
bus slednjič zapeljal do vasi (to sc
naj bi po napovedih zgodilo danes),
da ne bo treba hoditi po pošto do
Pipana. Jože dom ačij ne bi tako
hitro obredel, če ne bi imel svojega
mopeda. Le-ta m u jc zvest že 10 let,
seveda le zato, ker mu je tu d i sam
m ehanik. Razen okvirja bi na njem
težko našli še kaj prvotnega. Če bi
bili vsi tako spretni, bi imel Tom os
bržčas še več kot 28.000 m opedov
na zalogi. Da bi mu pošta kupila
novega? „Hm , potem bi dobil še
pol večji o k o liš . . . “

špektorji ne vstajajo ali jih vsaj ne
žeja tako z g o d aj. . .
KARAVANA NA MORJE? Vse kaže, da bo kolona vozil članov
AMD Sevnica za prvomajske prazni
ke krenila na m orje s ciljem na o to 
ku Krku. Tam bo nam reč med praz
niki dirka najhitrejših avtom obilov v
državi, in sicer na letališču. Menda
bo nastopilo tu d i nekaj dom ačinov.
Do občnega zbora m inuli č etrte k je
prišlo nazaj 40 dopisnic s predlogom
za izlet na m orje, 27 jih je bolj
navdušenih za celino, 18 pa jih je
priznalo, da niso za izlet. S prijava
mi kaže pohiteti v društveno pisarno
za sodiščem , kajti podvizati se jo
treba za rezervacijo v hotelu. Pri
tem velja za člane društva lepa
ugodnost: društvo krije nam reč po
lovico stroškov penziona za člane,
to pa pomeni, da bo treba članom
seči v ž_p za bivanje v hotelu le za
130 dinarjev. Cenejšega izleta v tem
času prav gotovo ne bo nikjer.
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BOŠTANJ: RED
PRI MESTNEM
ZE M L JIŠ Č U
Nova komisija za gospodarje
nji’ s prispevkom za m estno zem
ljišče pri boštanjski krajevni
skupnosti je v nedeljo tem eljito
pregledala seznam obvezancev in
ugotovila precej pomanjkljivosti.
Dosti lastnikov in upravljalcev
stavb ne plačuje prispevka, rav
no tako niso prijavljene spre
membe. Po odloku je vsakdo
dolžan prijavljati spremembe.
Komisija daje vsem čas, da do
prihodnjega pet ka prijavijo svoje
površine v pisarni krajevnega
urada, kjer imajo tudi ustrezne
obrazce. Po tem roku bodo šli
na teren popisovalci, ki bodo
ugotavljali točnost prijav in
opravili merjenje. Kdor se bo te 
m u o č itn o izm ikal, mu bodo hi
šo izmerili od zunaj in ga obre
menili s plačilom prispevka za
vso stavbo. Prav tako bo moral
sam plačati stroške ponovne iz
mere, če jo bo želel. T ako poslej
ne bo moglo biti več o čitkov, da
^nekateri plačujejo, drugi pa nev

V so b o to je trebanjski C enter za izobraževanje priredil sem inar za delegate v štirih krajih: v T re ijem ,
Veliki Loki, na Mirni in v M okronogu. Naša slika je iz M okronoga, kjer je predsednik občinske
skupščine Slavko Kržan (tre tji z leve) govoril delegatom o družbenem n ačrtovanju in razvoju o b čine.
( F o to : Železnik)

Šole dostopne res vsakomur
V trebanjsk i o b č in i podeljujejo že 3 2 0 socialnih štipendij — U čni uspehi žal še slabi
Ni več res, da pri nas lahko študirajo le o tro ci p re m o ž e n jih
staršev, zakaj socialne štipendije odpirajo vrata d o nadaljnjega šo
lanja po osnovni šoli dejansko vsakom ur, ki im a glavo za t o . Pri
o bčinski upravi skrbi za to Iren a Šeligo.
Razlog za obisk je bilo pravzaprav
vprašanje prizadete m atere s pode
želja, ki je potožila, da hčerka že
mesec dni ni prejela štipendije, če
prav je v šoli z njo vse v redu. Morda
so v tem času štipendije že prišle,
zataknilo pa se je iz preprostega raz
loga, ker ni bilo denarja. Iz trebanj
ske občine so že posredovali v re
publiki, kjer se je nekaj zataknilo
m ed sam oupravnim i interesnim i
skupnostm i. V ečina denarja za šti
pendije v trebanjski občini pride
nam reč iz republiške solidarnosti
Okrog 300.000 dinarjev izdajo na
mesec za štipendije, v občini pa zbe
rejo le 50.000 dinarjev.
Trebanjska o bčina je m ed tistim i
občinam i v republiki, ki opravil s
štipendijam i niso prenesle na skup
nost za zaposlovanje. Irena Šeligo
trdi, da se je skupna komisija v obči
ni odločila za ta korak, da bi bilo

Red s traktorji
}anjsk
pohvalijo,
), ddaa im ajo urejen regi
ster trak to rjev in da se ti, vse
številnejši km etijski stroji ne
podijo po cestah in kolovozih,
ne d a bi bili te h n ičn o brez
hibni.
Vsako leto pokličejo Pionirjeve
m ehanike, ki trak to rje pregledajo,
nakar dobijo lastniki ustrezna pro
m etna dovoljenja. T ehnični pregledi
so v večjih središčih o bčine, tako da
ljudem ni treba zaradi tega na dolgo
in tvegano p o t do Novega mesta. Da
prom etni organi pri drugih o b č in 
skih skupščinah nimajo take skrbi
za lastnike traktorjev, dokazuje tudi
zadnja registracija: v vrsti vozil so
delali gnečo še trak to risti iz sosed
njih o b č in in registracijskih o b 
m očij: Grosupljega, Litije in Sevni
ce.
V m inulem ted n u je bil tehnični
pregled traktorjev v M okronogu,
Veliki Loki in Trebnjem . V M okro
nog in Veliko Loko so pripeljali po
100 traktorjev. To je obenem prava
parada tehničnega napredka vasi. V
obeh krajih so m orali preglede zara
di velikega števila vozil še ponavljati.
R eferent za prom et pri občinski
skupščini Ivan Zajc pravi, da bodo
zaradi tega prihodnje leto izvedli
preglede tu d i v Velikem Gabru.
Kmetje opravijo pri tem vse potreb
no na kraju sam em : plačajo zavaro
vanje in cestno pristojbino. Sedaj so
v glavnem delali, kot je treba po
novem. Za vsak trak to r je bil izpol
njen obrazec o prvi prijavi, tak o da
ljudem po 15. maju ne bo treba
ponovno na pot zaradi novosti
Izdana bodo prom etna dovoljenja za
10 let, kasneje tudi nove zelene
tablico.

tako pom em bno vprašanje občanom
vseeno bližje, ker novom eški zavod
zaenkrat ne zagotavlja tako uspešne
službe. O pom em bnih vprašanjih šti
pendiranja pravilom a ne odloča ožji
izvršni odbor, tem več komisija vseh
22 članov. »Ljudje so hudo o b č u t
ljivi; ra ču n a ti je treba s tem , da po
trebuje marsikdo že mnogo časa, da
pride sem, npr. s Trebelnega, kako
bi reševal svoje vprašanje pri zavodu,
ki je bolj nedostopen? “ Gre nam reč
za dobro poznavanje ljudi. Ravno
glede tega razmišljajo pri komisiji o
nekakšni uvedbi delegatskega siste
ma. Zadnje čase se je komisija odlo
čila tu d i za strožja merila. Ukinili so
nekaj štipendij, kjer so prosilci na
stopali z netočnim i podatki. V tem
mesecu naj bi bila izvedena valoriza
cija štipendij, m arsikom u se bo tu d i
znižala, saj nim ata npr. enakih izdat
kov tisti, ki se v o z i ali tak, ki biva v
internatu. Na novo so pred nedav
nim prejeli kar 80 prošenj, vendar so
jih 50 odbili. Sito je bilo gostejše
predvsem zaradi celovitejšega upo
števanja dohodkov družin. V komi
siji sedijo tudi predstavniki m ladin
ske organizacije in kluba študentov.
Mimogrede: do nedavnega le-ti niso
bili ravno vestni pri udeležbi na se

Irena Šeligo: „O d delovnih
organizacij še vedno pogrešamo
program e k adrov."

S tra n u r e d il: ALFRED ŽELEZNIK

M IRNA: SPREJEM
PO DVEH LETIH
3. aprila so v m irensko
osnovno organizacijo Zveze ko
m unistov sprejeli 4 nove člane
iz vrst m ladih. Članske izkazni
ce so prejeli: Veljko K olenc,
Bojan M arkič, Ivica V itez in
Dušan Sladič. Veljko K olenc,
tretji sin gostilničarja K olenca,
je zaokrožil pripadnost te dru ži
ne Z K : sedaj je v zvezi vsa d ru 
žina. Člani so bili še posebno
zadovoljni s predavanjem načel
nika novom eške U JV Nika
Briclja o družbeni sam ozaščiti.

D R U 2 B A LE M OLZNA
KRAVA ?
Predsedstvo
občinske
konference Zveze socialisti
čn e m ladine je razposlalo
vprašalnike o pripravljenosti
za vstop v m ladinske delov
ne brigade 2 5 0 štipendistom
v o b čin i, ki so na spisku so
cialnih štipendij. G re za b ri
gade v S uhi krajini, K ozjan
skem in Brkinih. Uspen je
bil porazen. D o predzadnje
ga to rk a je vprašalnike vrnilo
komaj šest dijakov in dva va
jenca, m ed njimi ni n iti ene
ga štu d en ta. Da je neresnost
še večja, se nekateri dijaki
navdušujejo za prvo brigado,
ki potegne za seboj 15 red
nih šolskih dni pred zaklju
č k o m šolskega leta. Letos
naj bi iz o b čin e odšlo v b ri
gade 50 m ladih. Le-te prav
gotovo niso le za delavce.

Iz kraja v kraj
OSLADNOST - Ne vemo, ali je
nekaterim ansam blom že tako hudo
padel smisel za hum or ali pa skratka
mislijo, da je za „podeželje“ vse do
bro. Ansam bel Vilija Petriča ic nam
reč m inuli ted e n „prinašal“ kulturo
delavkam v trebanjskem Labodu tozd Tem enica z naslednjimi naslo
vi: „Salve smeha, Seks v trebanj
skem parku, Seks, s e k s . . .“ O b ta
kem bi dali še najbolj prav, čeprav
tudi to ni ravno lepo, tistim , ki so
lepake tega ansam bla prelepili z
okusnejšim i
lepaki
novomeške
športne dvorane za prvenstvo v
latinskoam eriških plesih. N ekdo bi
moral vsekakor odločneje nastopiti
ob takih ..kulturnih" lepakih na
rodnozabavnih ansam blov, č e tak
naziv še zaslužijo.
JIH NE POZNAJO? - Je že ta 
ko, da ima uradništvo svoje zakone
in zaplete stvari, ki so sicer ljudem
jasne kot beli dan. T ako trebanjski
gasilci ne razum ajo, zakaj bi moralo
deset njihovih članov za overovljanje svojega podpisa odšteti po šest

Ivan Zajc: „ Vsepovsod so nam
šli n a ro k o tudi delavci m ilice."

jah, zato bodo m orali m ladi bolj pa
ziti, koga predlagajo.
A .Z E L E Z N IK

dinarjev pri novi registraciji društev.
Gasilci so najbolj znani prostovoljci
trebanjski že 90 let, zato m enijo, da
je že čas, da bi jih poznal sleherni
urad. Če ne b o šlo drugače, bo mo
ral sleherni od teh članov seči v svoj
žep, kar je tu d i prilika, da pride člo
vek po devetih desetletjih v kroni
ko!
BREZ GOZDNEGA PO ŽA RA Požarno obm očje trebanjskih gasil
cev je veliko, na njem ne manjka
gozdov. Kljub tem u se lahko pohva
lijo s tem , da na svojem o b m o čju v
zadnji suši niso imeli gozdnih poža
rov, torej precej drugače kot marsi
kje na Dolenjskem . N ekaj tega uspe
ha je m ogoče prav gotovo pripisati
lanskim letakom in tu d i rednim let
nim obhodom članov, kjer ponavadi
ne prezrejo nobene dom ačije. Pogo
vor nanese ob tej priliki vedno tudi
na požarno varnost. Takšna preven
tiva je vsekakor boljša kot m učno
gašenje gozdnih požarov, .da o škodi
ne govorimo.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI U S T
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Spomladi nova poslovna hiša
Č eprav so krajani KS Vinica pripravljeni pom agati pri vsakem delu, ne m orejo sami
narediti vsega — Velika p rid ob itev je nova poslovna stavba, ki jo b o d o na Vinici odprli še
spom ladi
O bčinski plan 1976—1980 krajevni skupnosti V inica ne obeta
kaj prida. Za celo obkolpsko dolino n ačrtu jejo v te m obdobju
b o rn ih 23 novih zaposlitev, čeprav bi b ilo takoj p otrebnih vsaj 450
novih delovnih m est: najm anj 200 za m oške, ostalo za ženske.
T ako bi bilo v KS V inica zaposlenih 30 odst. krajanov, sedanjih
16 odst. pa jih v črnom aljski ob čin i uvršča šele na deveto m esto; za
njim i sta le KS Stari trg in Griblje.
Poseben problem je razvoj infrastrukture na viniškem koncu. Komaj
na začetku so pri gradnji vodovoda,
saj še niti v vseh viniških hišah ne

POM OČ IZ SEM IČ A
Ena od belokranjskih de
lovnih organizacij, ki se je
h itro odzvala klicu na po
m o č kanižarskim rudaijem ,
je Iskra iz Sem iča. V pripra
vi akcije solidarnostne po
m o či so vsi zaposleni po k a
zali
veliko
razum evanja.
Sklenili so, da celodnevni za
služek dela v so b o to , 10.
aprila, nam enijo k o t p o m o č
ru daijem iz K anižarice. Ta
k o je kolektiv zbral 2 0 0 .0 0 0
dinarjev pom oči.

teče voda iz pip. Vsako gospodinjstvo je dalo za vodovod 5.000 dinar
jev, prav tako vsi izdatno pomagajo
s prostovoljnim delom . Zaradi neurejene kanalizacije pa je zajetje iz
Kolpe v nevarnosti. Slej ko prej bo
do začele odplake iz greznic onesna
ževati K olpo in s tem seveda njihovo
p itno vodo.
Krajani se ne m orejo sprijazniti s
tem , da bodo do 1980 dobili 4 km
asfalta, in to na vsako stran Vinice
po 2 km. Pravijo, da bi bilo nujno
asfaltirati vsaj cesti do Preloke in
Sinjega vrha, saj sta ti dve vasi veza
ni na tovarno in šolo na Vinici. Te
žav je še veliko: vaške ceste, elektri
ka, telefon, vendar se zavedajo, da
vsega naenkrat ne m orejo rešiti.
Poudarjajo pa, da je kraj v zadnjih
letih veliko napredoval; največ jim
pom eni seveda cesta Č rn o m eljVinica pa tovarna. Lani je bila od
prta nova bencinska črpalka. Naj
pom em bnejši letošnji dogodek pa
bo prav gotovo otvoritev nove po-

Množični pohod ZRVS
V e č kot 2 0 0 tek m o valcev iz štirih o b č i n bo sodelovalo
na t a k t i č n e m p o h o d u od D ragatuša d o Vinice — ZR V S
oživlja svojo d ejavn ost
V vseh večjih osnovnih organiza
cijah Zveze rezervnih vojaških stare
šin Črnom elj je bilo v zadnjem času
predavanje ..Partizanska č eta v zase
d i"; predava strojni tehnik Boris
L ovrenčič. Danes ob 18.30 bo pre
davanje v kulturnem dom u v
Č rn o m lja
Km alu bo črnom aljska ZRVS pri
pravila tudi prak tičn o vajo o parti
zanski č e ti v zasedi in n o č n i taktič n o-orientadjski pohod. Na obeh
preizkušnjah bodo sodelovale vse
osnovne organizacije iz občine, po
magali pa bodo tu d i vojaki iz č rno
m aljske garnizije.
Za 9. maj pripravljajo Črnom aljčani skupaj z D ugo Reso, O zljem in
M etliko skupen tak tičn i pohod od
Dragatuša do Vinice. Iz vsake ob čin 
ske organizacije ZRVS bo sodelova
lo osem ekip ter ekipa m ladincev in

tabornikov. Na poho d u bodo sode
lovali tudi črnom aljski radioam ater
ji, člani Rdečega križa in oddelek
civilne zaščite. O rganizatorji zatrju
jejo, da se bo pohoda udeležilo naj
manj 200 tekm ovalcev, tako da bo
to res m nožična prireditev. Ena od
preizkušenj za tekm ovalce na poho
du b o tu d i streljanje z vojaško pišto
lo.
T a velika prireditev naj bi bila
uvod v še bolj živahno dejavnost
ZRVS v Č rnom lju, ki je po sm rti
tajnika nekoliko zam rla. Na občin
ski organizaciji si prizadevajo, da bi
dobili drugega tajnika, kajti sedanji
opravlja te posle poleg redne službe,
zelo je angažiran tudi v drugih
d ružbenopolitičnih
organizacijah,
delo pri ZRVS pa zahteva celega
človeka.

■sli

■B I
Prejšnji ted en je k urirčkova p o šta potovala po Beli krajini. V to rek
so jo vimškim k u rirč k o m izročili pri Sinjem vrhu u čen ci osnovne
šole Stari trg, od V iničanov so jo v sredo na S uhorju prevzeli
dragatuški pionirji, ki so torbico predali črnom aljskim . N a foto g ra
fiji: u čen ci O Š ,.K om andant S ta n e " iz D ragatuša M arjano Š uštarič,
Elico Bahor in R om ana F inka tu d i deževno vrem e ni ustavilo, da
ne bi izpolnili svoje kurirske dolžnosti. (F o to : A. Bartelj)

Č rnom aljski drobir
PRVI PRISPEVKI — Na naslov
kluba OZN na Vinici že prihajajo
prvi prispevki kot odgovor na akcijo
o varstvu okolja, ki so jo viniški čla

ni kluba začeli februarja pod ime
nom „Zeleni planet". Viničani so
poslali okoli 2.000 pisem osnovnim

čel tečaj v Metliki. Prijav je bilo veli
ko, sprejeli pa so lahko le 35 kandi
datov, m ed katerim i je več žensk
kot moških. V to re k se je začel te
čaj tudi v Sem iču.

in srednjim šolam te r klubom OZN.
Mladi izpovedujejo svoj odnos do
narave v obliki pism enih sestavkov,
risb, fotografij itd. Akcija bo tekla
do konca maja, julija bodo priredili
razstavo del in najboljša nagradili.

BELOKRANJCI NA LEDU - Za
petek, 16. aprila, organizira V iator
ogled znane revije na ledu „Holliday
on icc" v hali Tivoli v Ljubljani.
A vtobus bo iz Č rnom lja odpeljal ob
1 5.30, cena prevoza in vstopnice pa
je 110 dinarjev.

VELIKO DELA ZA AMD - Prej
šnji teden se je v A dlešičih končal
teo re tič n i teč aj za kandidate za voz
nike m otornih vozil. V soboto, 10.
aprila, so kandidati opravljali preizus znanja iz cestno-prom etnih
redpisov. Uspešno opravljen preizus je pogoj za začetek praktične
vožnje. V nedeljo, 4. aprila, se je za-

SAMOUPRAVNI DAN - Včeraj
so v osnovni šoli ,,K om andant S ta
ne" v D ragatušu imeli dan samo
upravljanja, ki so ga predvideli v
u čnem in delovnem n a črtu . »Uči
telji" so bili učenci, ki so tudi vodili
šolo. Na program u je bil tudi pogo
vor z mlado »ravnateljico" ZdenKo
Flajnik.
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slovne stavbe na Vinici; računajo, da
bo nared do 1. maja, v njej pa bodo
dobili prostore pošta, banka, trgovi
na, dobili bodo tudi dve stanovanji
in dve garsonjeri.
P orok, da bo v bodoče kraj na
predoval, je tudi velika pripravlje
nost ljudi, da povsod pomagajo s
prostovoljnim delom . Seveda so tudi
taki, ki najraje tišče roke v žep in
vse skritizirajo. Kje jih pa ni? Ven
dar taki kritikastri še nikjer niso
ustavili razvoja, za katerega si priza
deva večina prebivalcev, pa ga tudi v
viniški krajevni skupnosti ne bodo.

V K L J U Č E V A N JE
Č E T R T E G A ZB O R A
Prihodnja seja črnom aljske obči
ne bo proti koncu aprila, zasedala
pa bo skupaj s skupščinam a interes
nih skupnosti za socialno in zdrav
stveno varstvo, ker bodo obravnavali
tudi stanje na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v o b č in i
T ako se bosta obe skupščini vključi
li v razpravo kot č e trti zbor.

Pester program
Pri OK ZSMS Črnom elj so 16.
m arca ustanovili komisijo za delo s
pionirji in že sprejeli delovni pro
gram . V to rek , 23. m arca, so sklicali
sestanek m entorjev iz osnovnih šol
in se dogovorili, kako bo aprila in
m aja tekla akcija za pripravo za
sprejem učencev 7. razredov v mla
dinsko organizacijo.
S ekretariat OK ZSMS Črnom elj
je izdelal program za m esec m lado
sti. V Črnom lju bodo pozdravili
zvezno T itovo štafeto, 25. maja
bodo pripravili sprejem pionirjev v
mladinsko
organizacijo,
učenci
osnovnih šol bodo pisali sestavke o
T itu, ustvarjali likovna dela na tem o
revolucije; aprila in maja bodo razna
športna tekm ovanja. 1. maja bodo
pripravili po ho d na Mirno goro, vse
OO pa bodo v počastitev praznika
dela zakurile kresove. T eden pred
dnevom m ladosti bo posvečen kul
turi; v osnovnih organizacijah bodo
organizirali proslave z recitacijam i,
igrami, skeči ipd.

Vsak dan
v 15 vasi
Viniški
p oštar
Ju re
K o b e tič prevozi na dan
2 2 km
„V č etrte k je za poštarja na
Vinici najtežji d a n ," je povedal
pismonoša Jure K obetič izD režnika. ,,Ta d a n je moja torba naj
bolj polna, saj je na obm očju, ki
ga pokriva viniška enota pošte,
okoli 420 naročnikov D olenj
skega lista. Vendar ta dodatni
napor v veliki m eri poplača ve
selje bralcev, ki vsak teden znova
težko čakajo naš list."
Jure K obetič je že peto leto
pism onoša, prej pa je delal kot
rudar v Kanižarici. Pošto raznaša
v petnajst vasi in vsak dan s služ
benim kolesom ali svojim m o to r
jem prevozi 22 kilom etrov.
V pogovor je posegla tudi
vodja viniške poštne enote Ka
tica Strm ec. „V prejšnjih akcijah
za pridobivanje novih naročni
kov Dolenjskega lista smo bili
pri nas zelo pridni, tako da je
naše področje zelo dobro pokri
to in imajo skoraj v vsaki hiši
.D olenjca'; tudi pri izterjavah
smo med prvim i," se je pohvali
la. V prejšnjih akcijah je veliko
novih
naročnikov
pridobil
pismonoša Pavel Kastelic, ki
sedaj uspešno opravlja svoje delo
na pošti v Starem trgu. Na nje
govem m estu je K obetič, ki je
obljubil, da sc bo tudi potrudil,
da bo za pokrajinski list pridobil
v njegovem, že tako dobro zase
denem okolišu še kakšnega
naročnika.
Štiričlanski kolektiv viniških
poštnih delavcev komaj čaka, da
se bo vselil v novo poslopje, ki bi
moralo biti nared za 1. maj. Za
cel kraj in okolico bo to velika
pridobitev, saj bodo med drugim
dobili tudi novo avtom atično
telefonsko centralo.
A. B.

Na

K V IZ
OB 1 0 0 —LETNICI

Pouk v podzem eljski osnovni šoli po tek a v treh stavbah, „nova‘
šola p a je stara več k o t sedem deset let. N a sliki: šolska stavba, v
kateri si b o d o podzem eljski in okoliški o tro ci nabirali znanje še
najm anj pet let.

P O D R O Č N I POSVET
R D E Č E G A K R IŽ A
Republiški odbor R dečega križa
je pripravil m inuli teden v Metliki
p o dročni posvet o aktualnih nalo
gah, udeležili pa so se ga predstav
niki R dečega križa iz Črnom lja,
Metlike, Trebnjega in Novega mesta,
predstavniki krajevnih odborov RK
in predsedniki aktivov RK iz Beti,
TCP, Kom eta in osnovnih šo l Okoli
40 udeležencev je govorilo o aktual
nih nalogah R dečega križa v krajev
nih skupnostih, itd.

NOVI M LADINSKI
AKTIVI
S pom očjo m etliške občinske
konference ZSMS so se mladi v suhorski krajevni skupnosti organizi
rali v mladinske aktive, ki jih po
vezuje skupno predsedstvo. Mladi iz
Bereče vasi Suhorja in Bušinje vasi
zatrjujejo, da bodo poslej bolj de
lavni, v skupni akciji pa bodo sode
lovali za prvega maja in kasneje v
m esecu m ladosti. Predsednik osnov
ne organizacije ZSMS Suhor je
Branka Petrovič iz Bereče vasi

Za kaj gre? Metliška km etijska
zadruga je m ed prvimi v državi skle
nila, da se bo lotila načrtovanega
obnavljanja vinogradov. Svojo dokaj
drzno zamisel so začeli počasi tudi
uresničevati in danes se jim strokov
njaki ne m orejo načuditi. Za
metliško o bčino je bilo značilno, da
imeli km etje svoje »zaplate
zemlje razm etane na najrazličnejših
krajih. Zaradi tega so trpeli kmetje,
zem lja, bilo je manj pridelka itd., in
zadruga je začela s kom asacijo. V
začetku je bilo težko, toda lastniki
vinogradov so uvideli koristnost
združevanja razdrobljenih zemljišč,
najbolj veseli pa so bili pogovora s
strokovnjaki zadruge, ki so že več
krat svetovali tu d i sprem em bo
kulture, sorte vinske trte itd.
In tako se „zadrugarji“ lahko
pohvalijo še z enim uspehom : pred
kratkim so na Boldražu med 16

Majevi
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Podzem eljske „ š o le " im ajo 120-letno tradicijo - RazV*
___ _
seljive številke z m atičneg a urada
Podzem eljska osnovna šola
(beri šole) šteje skupaj več kot
270 let; u čitelji p o u ču jejo n am 
reč v treh stavbah: gradaške
u čilnice so stare okoli 80 le t,
u čenci nabirajo znanje v „stari“
šoli, ki so jo postavili 1858,
„nova“ šola, kam or so se prese
lili pred približno petnajstim i
leti, pa si je , če uporabim o p ri
spodobo, naložila že sedm i križ.
Delovni kolektiv podzem eljske
osnovne šole meni, da vse tri ne za
dostujejo niti za eno slabo, kajti vse
tarejo podobne težave. V „ stari“ se
pod otroki skorajda udirajo tla,
grozi ostrešje, pušča streha, m orali
bi zam enjati okna, šola je brez te 
koče vode, o kabinetnem pouku
lahko učitelji le sanjajo, imajo slabo
kuhinjo, pogrešajo šolsko knjižnico

Boldraž: „novi” vinogradi
Ni dolgo tega, kar so nad
B oldražem v m etliški občini
km etje in vinogradniki z vese
ljem poslušali pesem treh bul
dožerjev, danes pa n a svojih
obnovljenih vinogradih ugotav
ljajo, d a besede km etijskih stro
kovnjakov m etliške km etijske
zadruge niso bile iz tr t zvite.
Vse, k ar so napovedovali, se je
uresničilo.

CANKARJEVEGA

lastnikov razdelili 5,5 ha obnovlje
nih vinogradov, ki se m očno razli
kujejo od prejšnjih. Vinogradi so v
terasah in prav na vsako lahko pride
traktor, tako da bo poslej nam esto
sicer zemlje vajenih km ečkih rok
veliko dela prevzel stroj. S terasam i
so pridobili še nekaj zemlje, in sicer
. na račun prejšnjih po ti in mej. T ako
je sedaj del vinogradniškega Boldraža nekoliko sprem enjen. K ot kaže,
vinogradnikom za prejšnjo podobo
ni prav nič žal.
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M LADINSKI KLUB
P R IP R A V L JA PLESNI
TEČAJ

>

Vodstvo metliškega mladinskega
kluba bo v kratkem pripravilo
20 -urni plesni tečaj za začetnike,
udeležili pa se ga bodo lahko tudi
tisti, ki bi želeli svoje plesno znanje
izpopolniti. Da bi tečaj lahko začel,
se m ora prijaviti najmanj 30 parov.
Vaje bodo ob petkih ali sobotah.
Zainteresirani se lahko prijavijo v
m ladinskem klubu ali pri občinski
konferenci ZSMS, kjer bodo dobili
tu d i podrobne informacije.

PREJSNJI ŽIVILSKI IN ŽIVIN
SKI sejem sta bila zelo dobro zalo
žena in še bolje obiskana. Vreme je
bilo sončno in toplo, pa so ljudje
kupovali, kar potrebujejo za spom la
danska opravila, na polju, v vrtovih
in vinogradih. Že z jutranjih vlakov,
ki pripeljejo s Hrvatske in s črno
maljske smeri, se je usula m nožica
ljudi. Vse dopoldne je bila po cestah
velika gneča, zaradi vozov in živine
pa so m orali b iti vozniki še posebno
pazljivi
O POŽIVITVI DELA TAMBURAŠKEGA ZBORA smo že pisali,
nism o pa om enili, da so si nekateri
člani sami kupili instrum ente, ki
veljajo od petsto do osem sto dinar
jev. Zbor vadi dvakrat na teden,
sredstva za nakup še potrebnih in
strum entov pa pričakujejo o d te 
meljne kulturne skupnosti, ki jim b o
gotovo priskočila na pom oč.

< \*-r.

'-ir

S prehod po Metliki
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Polja so spet oživela. Suho,
to p lo in n ato še deževno vreme
je navrglo ljudem veliko spo
m ladanskega dela. T akšnih pri
zorov, kakršen je na današnjem
p osnetku, je bilo prejšnji ted en
v okolici M etlike veliko. (F o to :
Andrej D ular)

PRVO
OBČINSKO TEKMO
VANJE „Kaj veš o prom etu? “ sta
pripravila svet in komisija za preven
tivo in vzgojo v cestnem prom etu.
U čenci od prvega do četrtega raz
reda so imeli razredna tekm ovanja,
tekmovalci od petega do osmega

z
fii

KT«niJa(

uvts' i S t i
w do ete p
razreda pa so se potegovali
m nnajboljših.
tev med osem
a j u ^ - - M b R
zastopali občino na. . ,p Tek'I'0Ii l' V d,
tekm ovanju v Č rn o m lju -^ ^ b ? 1^ ' k »m;
nje je bilo zelo dobro org.
Jh ži
udeležile pa so se ga st'f
l> c ih '
Metlike in dve iz Podzemlja-
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PRI
NA LETNI SKUPSp1^ go**
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TURNE SKUPNOSTI
tudi o težkem položaju. y se n f k
s e j e znašlo kino podjetj • sreds*®C N «*r
N
govo delo je odvisno od ^ ^
zbranih z vstopnino.
bi h",
predstav pa ni takšen, *-gjvr
kot živi. Za problema®
p ji
m orali zanim ati vsi, ki j im J »rep"
filmske kulture, dokler ne jgoV
7nn
zno. Piictiti
Pustiti v«P.
vse brelTlC
breme
dje‘juJ>
nost honorarcem v kino P0
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16. APRILA bodo v t ° ^ ‘^
volitve v sam oupravne
iju ...
.O Z D . Pri priprava"
jetja
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s°del (0pri
htve so delavci živo sin*®*
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______
jim ni vseeno, kdo jih hn
bo zastut?.se.
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izražal njihovo voljo
i N il
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Zelo
aktivne so bile tudi
politične organizacije v P°aj
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metliški tednik
St. 16 (1 3 9 5 ) ★ ★ 15. aprila

Naloge so, čas pa ni določen
NICI
EGA

^klajevalni od b o r z a proslave in prireditve pri občinski
fttenci SZDL K očevje je že sprejel okvirni program proslav za
15in določil, kdo je odgovoren za izvedbo posam ezne proslave,

k

r i n OF, 27. april, in praznik
. . “ »J. bo skupna proslava,
®nosilca sta SZDL in sindikat.
ireditev, v
J no ali skupno z njima
ripravili
” no še ni sklenjeno) bo
Praznika krajevne skupju o Can- j»n.° je ~mest ° 4. maja. Orgarile ekipe llJP^novanja je KS.
jrganizaciJ h paznike krajevnega, občinolektivov. 'Sili j rePu'JIiškega pom ena so
editev, ta
J ? dan m ladosti, 25. maj
tavili tud1 • Š a
Praznlk občine,
recitatorja
(občinska skupščina),
l^rtvih, 1.
. november (ZZB in
^iroma šole), dan republike
lan f r » w (občinska skupščina)
22. decem ber (ZRVS).
lJ6Valni odbor
oroča, da
a n borca,
i«i (Z?B SlaVim0
J«iUcvrAn godba), d a n vstaje,
WZDL in ZSM) in kurirč-

inci bodo
jevega roj-

n

_ Razve-

hdimo ljudje
\L P°vs°d , tako imamo tudi
oni«
. ljud'- Na kratko naj
urScin tri
17 nnšp.cra
tri dohrt*
dobre iz
našega nK.
ob-

uku
j je na

^

• j3!' nioraš človeka, čeprav
ro v sk e t^ iav«i.ln še n.e Poročen, ki pa
Ham,,. ,8a Prijazno besedo, doučitelj1P* ijQ . m želi dobro vsakemu,
ih, in » f? MnJ?1,?1' r01311- Če bo dohitel
Gradčan
lv sv^i žloveka> ki gre peš, ga bo
o b te m P*
‘nalit -^Vt0’ sa-i Je Pešee m orda
omanjjMj Sli n ‘ežko hodi. Ve, da je težko
,bčutljivi m
Posebno č e je človek
razum evajoč člot i - .a°ber
" in
ln razumevale
ih aja v š°!? 'iz sir,
®auer>po dom aače Nejvedala ra De^venskega Kužlja, ki ne počevart. J ^ e in ne grobih besed.
preVozei
nt°n Skvarč iz Gladloke
matičn^j
%te®a-xV^a*cemu’ ee le more.
k—j
a j let ■' -' na
“ "^tad nj!?lc i 2 slovenskega Kužlja
okaWJe>. &i ‘“‘Pravi uslugo in ima vedno
javlja0, . - VSakogar' Z elo-VestJa tudi svojo službo. V zad'moral' »» ifil .jr, 6™ globokem snegu je
krti d,| !v°jega delovnega mesta
Visoko ln t0 P° P°* rnetra in
;r0C
1
>
lje pr>’
‘tijetnnmTSne* u >
gotovo ni bi:odo,
Kin; "2; /e nam reč poslovodja
Iske duri,w l ..Delikatesa" v Delnicah.
__ ljudi in po
i ^ j m o torej| take
e tovari^ k n!0^ 010 svoje življenje,
PohvallS »ietnji,Je okoli nas tudi nekaj
I 0d j” ’ Pohlepnih in lahkom isel
iihovo
ni
odgovora ne dobiš,
5 nnr/
^ ' N ekateri m ladi se
časUm P*
K - " * « starejših, če jih
[to r * ‘,aJ se lepo vedejo in
>,fli
^ rije
v Prašanje je, kako
potret1’ ^
spoštovali njihovi in drugi
j PEZEU
JO Ž E KRIŽ

k

h iš n e

kovo pošto (osnovna šola, ZPM,
ZZB), za katero pa datum še ni
dokončen.
Po sedanjem predlogu naj bi bil
letošnji zbor pionirjev Jugoslavije v
kočevski občini, in sicer na Struž
nici ozirom a v Fari. Udeležilo se ga
bo predvidom a 8.000 do 10.000
pionirjev iz vse Jugoslavije, največ
pa iz Slovenije. ’
Z astopstva iz kočevske o bčine se
bodo udeležila tu d i osrednjih repub
liških proslav ob 100 -letnici rojstva
Ivana Cankarja 8 . maja v Ljubljani
in 10. maja na Vrhniki ter prazno
vanja dneva vstaje 22 . julija v
Dražgošah.
Lahko ugotovim o, da je storjen
na področju program iranja proslav
in prireditev letos v kočevski občini
korak naprej. Vendar tako progra
m iranje še vedno ni povsem zadovo
ljivo. Predvsem bi morali vnaprej
določiti to č e n datum , uro in kraj
proslav. T e pa bi m orali prej
uskladiti tu d i s sosednjimi občinam i
in obm očji. Se korak naprej bo
storjen tak rat, ko bodo usklajene
vse ostale bolj ali manj pom em bne

Usklajevalni od b o r družbenih
organizacij in društev O bčinske
konference ZSMS Kočevje je
sklical pred kratkim sestanek
delegatov društev in organizacij,
ki im ajo včlanjeno tudi mladi
no. To so skoraj vsa društva na
obm očju krajevne skupnosti
K očevje-m esto.

oddelkov ne. T o vsekakor ni pravi
len odnos do družbe. Društva in
organizacije ne m orejo in ne smejo
biti same sebi namen!
Sklep je bil, da bodo ponovno
sklicali sestanek. Vabljenim bodo
poslali tudi predloge nalog za posa
m ezna društva in organizacije.
- ko.

Namen sestanka je bil sprejeti
program dela usklajevalnega odbora
za obdobje april — o ktober 1976.
Glavni del sestanka pa je bil nam e
njen pripravam za izvedbo štafete
m ladosti, ki bo prišla v Kočevje 10.
maja.
Predsednik odbora R udi Orel je
prisotnim predstavil predvideni pro
gram o b prihodu štafete in delo, ki
ga bo treba opraviti. To bo večja
prireditev, posvečena tudi prazniku
krajevne skupnosti Kočevje-mesto,
zato je dolžnost vseh društev in
organizacij, da pri njej sodelujejo.
Predvsem večja društva, ki imajo
organizirane veliko m ladine in kate
rim družba tu d i največ daje, bi mo
rala tudi pri tem več sodelovati. Žal
kljub izrecnem u vabilu m nogih dele
gatov takih društev ni bilo na sesta
nek in tudi m entorjev m ladinskih

Glad se vrača

DAN ES SE Z A Č N E
Očiščevalna akcija v Kočevju se
bo začela danes, trajala pa bo 10
dni. Organizirali so jo na pobudo
m ladinske organizacije na osnovni
šoli Kočevje in m entorja Vitomirja
Saviča. V akciji bodo razen organi
zatorjev, krajevne in stanovanjske
skupnosti ter m ladine, sodelovali še
hišni sveti in člani delovnih kolekti
vov, ki so dolžni o čistiti okolico sta
novanjskih in poslovnih stavb.

•(TgANJB JA JTICU - A v to vo Kočevje je pred krat!|®ni* • Podeliti S tanetu Jajtiču
'n praktično darilo. O boje
boie
% r 3 dolgoletno neplačano
jtnančm h poslov društva,
'itvjnj Jtič je v Kočevju znan
1tl,d e la v e c . Je tudi predsed!iyeJ ‘Učnega društva in O bčin% Pt^a te ^ ev mladine.

nagliti z odkrivanjem okrasnih traj
nic, kajti aprilske slane so v Kočev
ski dolini vedno nevarne. T udi pre
zgodnje sajenje nas je lansko leto
pošteno izučilo, ko je nekaterim
krom pir v zem lji zmrznil in ga je bi
lo treba ponovno saditi. Tako je bilo
tu d i z nekaterim i povrtninam i. N a
rava se ne da prisiliti.

■' V n
- Sneg jem lje
fe Pom° "i 8a ni več. Upajmo,
' V ih B,a l poljem. Po poljih in
j )treici, -e hodijo ženske in otroci
” , m in z noži na juriš na re-

A L ’ NJEGA NI - O brtna servisna
služba vseh vrst je v Kočevju zelo
slaba. Če se pri napravah v stano
vanju kaj pripeti, bi bilo bolje, da bi
bil vzrok potres. V takih primerih
vsaj kdo pom aga, sicer pa noben
vrag ne. Na telefonske klice dobiš
odgovor in obljube: „Pridem o ta
ko j,“ a ni nikogar od nikoder. Drugi
zopet pravi: ,,Pridem takoj po drugi
uri." Po drugi uri pa si lahko zapoješ
tisto lepo narodno „A1 njega, njega
ni, al njega od nikoder ni“ . T udi
osebni razgovor ne zaleže. N obeden
več ni m ož beseda.

■

ki
ir1
lia.

'Sfl
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^ E H- IT
- * R O — Delo nnaa vrtov rio Pricelo. Ne bi se smeli pre-

medved
odgovarja
n <č več ne uporabvah & (»ik
„mož beseda"?
^i,
so včasih lagali le poli,niv
pa že o b rtn ik i ali ce'd r # 1
Snoja ni več veijeti,
djetj11’ k k e °zirom a obljubi.

Na obm očju m atičnega urada Ko
čevje so bili rojeni v februarju 4
otroci (2 dečka in 2 deklici), marca
pa deček in deklica. V februarju je
bilo 7 porok, v m arcu pa 5.
Umrli so v februarju: Stanko Hudorovac, o tro k , Željne, star 1 me
sec; Vincencij M očnik, delavec brez
zaposlitve iz Kočevja, Trg zbora od
poslancev 58, star 37 let; Ivana Peč
nik, invalidska upokojenka iz Lipe
10, stara 75 let; Jožef Križman,
km et iz Č ateža 11, star 75 let, in
A nton Mlakar, upokojenec iz Kob
larjev 31, star 80 let.
V m arcu so umrli: Roza Henig
man, družinska upokojenka iz Ko
čevja, Roška cesta 57, stara 73 let;
Marija Nose, gospodinja iz Tisovca
7, stara 81 let; Jernej Maček, upo
kojenec iz Kočevja, Podgorska 23,
star 70 let, in R u d o lf Crnkovič,
upokojenec iz Ravrška 3, občina
Delnice, umrl v Kočevju, star 66 let.

Le vsak peti vabljeni prišel na sestanek, na katerem so
obravnavali delovni program m ladine d o o k to b ra

t drobne iz Kočevja
mju

G IB AN JE
P REB IV A LSTV A

Za denar še, za delo pa ne

tV|LKE N A R O Č E N E
J jo ^ tk im smo poročali, da
't u.Velike težave, ker so posavdu-Ce v Kočevju preim enoio >1 stavb pa je razen tega
- druge številke, vendar
L
hiše niso dobile novih
Nov
ta Pom anjkljivost ureIfju e table in hišne številke je
sit ev?'a skupnost, ker ob^u p ščin a, Id je preimenoa> za te nam ene nima

prireditve, tekm ovanja in nastopi
športnih, kulturnih in drugih organi
zacij itd.
J. PRIMr

Na prošnjo m ladih je M.
Glad spet prevzel vod
stvo lutkarske skupine
V okviru program a Jugoslo
vanskih pionirskih iger, ki pote
kajo pod naslovom „Naša dom o
vina pod svobodnim soncem ",
sta Občinska zveza prijateljev
m ladine Velenje in ZKPO Ve
lenje razpisali šesto republiško
srečanje pionirskih lutkovnih
skupin iz vse Slovenije, ki bo od
7. do 9. maja v Velenju. Po vsaki
predstavi bo razgovor z nastopa
jočim i in strokovni posvet z
m entorji, ki vodijo lutkovne sku
pine.
Kočevski lutkarji, ki jih že
vrsto let uspešno vodi Matija
Glad, bodo za to srečanje naštu
dirali igrico M. C Machada „Mali strah Bavbav“ . Čeprav je dol
goletni vodja in lutkovni starosta
Matija G lad že lani povedal, da
se bo poslovil od lu tk in gleda
lišča, se je letos spet odločil za
sodelovanje na republiškem sre
čanju. V razgovoru nam je pove
dal, da ga k delu priganjajo pred
vsem otroci, ki radi gledajo lut
kovne predstave, in igralci—
pionirji, s katerim i je doslej de
lal. Igralci ga pogosto prosijo za
pom oč ter sodelovanje. Matija
pa ne m ore odkloniti. Pravi, da
o tro k ne sme razočarati, ker ta
ko zelo hrepenijo po lu tla h .
„T o bo že petintrideseta lut
kovna prem iera, vsaka pa je ime
la po deset do dvanajst predstav
dom a in še gostovali smo v več
jih krajih kočevske občine. Vsa
ko leto se udeležim o republiške
ga srečanja lutkarjev in na vseh
dosedanjih smo dosegli lepe
uspehe in priznanja.
Letos je 6 . aprila poteklo na
tanko trideset let, odkar sem v
službi v zgodovinskem Šeškovem
dom u, in 16 let aktivnega dela
na am aterskem odru, kjer sem
včasih nastopal kot igralec, ra
zen tega pa sem bil teh n ič n i so
delavec pri vseh dom ačih pred
stavah. “ Tako je pripovedoval
Matija Glad in dodal, da je za
tru d in prizadevanje prejel bro
nasto priznanje ozirom a me
daljo.
Kočevskim lutkarjem in Gla
du želimo še veliko uspehov in
dobre volje p ri delu.

BREZOBZIRNI - Kodeks etike
udeležencem v cestnem prom etu
pravi tu d i: »Posebne pozornosti in
obzirnosti so vredni v prom etu o tro
ci in stari ljudje. Za sodoben cestni
prom et so nezreli ozirom a neboglje
ni." To za park Gaj ne velja: tam
dirkajo kolesarji, m opedisti in avto
mobilisti. Ta del m esta je poln šol
skih otrok, sprehajalcev z m alčki v
otroških vozičkih in upokojencev,
ki iščejo pom ladanskega sonca, a,
žal, na tem sprehodu niso varni.

itOCEUSKE NOVICE

h s &H h

Včasih in danes
G orniki, ki smo jih pred krat
kim obiskali, so nas opozorili, da
ne bi smeli pozabiti izkušenj iz
zadnje zime.
Povedali so, da so včasih za
oesto ozirom a pluženje skrbeli
kar sami. Na opozorilo cestarja
so vpregli v plug 3 pare konj in
splužili tiste 4,3 km ceste od
Vagovke do Konfina, se pravi do
meje s cerkniško občino. T akrat
je bila tudi tu še tako lepa cesta,
da so po njej vozili celo avto
m obili s tržaško registracijo, ki
jih zdaj sem ni več.
Potem se je m ehanizirala
Kom unala in pluženje s konji je
odpadlo. Dve leti ni bilo stro
škov s pluženjem, ker ni bilo
snega. (,,K am je šel denar? “ so
vprašali G o rn ik i) Letos je Ko
m unala plužila le do trgovine
nam esto do K onfina, in še to
pluženje ni bilo posebno učinko
vito.
K m ete boli predvsem, da
zaradi vsega tega skoraj teden
dni niso mogli oddajati mleka.
Mleko odkupuje Nova vas na
Notranjskem . Do tam , se pravi
do Blok, pa so m orah zdaj čez
Loški poto k ali Sodražico, kar je
precej daljša pot, kot je prek
Konfina.
J. P.

DOLENJSKI LIST

piše kratko,
jasno, zanimivo
LETOS PR V IČ
P R A ZN IK RIBNICE
5. maj, dan, ko je bila leta
1945 osvobojena Ribnica,
bo praznik krajevne skup
nosti Ribnica. T ako so skle
nili na zadnji skupni seji
zbora delegatov KS Ribnica
in delegacije KS za o bčinsko
skupščino.
Prvi
praznik
bodo praznovali bolj skrom 
no.

Iz mladinskih aktivov
NOVI KROŠNJAR - T retja šte
vilka ,,Krošnjarja", glasila občinske
konference ZSM Ribnica, ki ga
izdaja komisija za inform acije in
propagando, je pred kratkim izšla. V
njem so sestavki o delu m ladinskih
organizacij. „K rošnjar“ je začel
izhajati konec minulega leta. Vsi, ki
žele vanj dopisovati, naj pošljejo
svoje prispevke občinski konferenci
ZSM.
M LADINO NA POHODU - Po
hoda „Po poteh štirih brigad", ki bo
24. aprila, sc bodo udeležili tudi
mladinci. Pri m ladinskem predsed
stvu se že pripravljajo, kako bodo
čim svečanejše počastili spom in na
hrabre borce in boj v Jelenovem
žlebu.
PREDAVANJA - Klub samoupravljalcev bo organiziral tudi pre
davanja o delu, vlogi in nalogah
ZSM. Predavanja bodo po osnovnih
organizacijah ZSM in šolah, nanje pa
bodo vabljeni tudi drugi mladinci.

Matija
režiser
vodja
am pak
(F o to :

G lrd ni le prizadeven
lutkovnih predstav in
lutkarskih
skupin,
tudi izdeluje lutke.
Primc)

____

Učenci osnovne šole Sodražica so naštudirali zelo lep ku ltu rn i program n a tem o iz NOB in ga izvedli
na proslavi ob letošnjem občinskem prazniku. N a harm oniko je izvajalce spremljala m entorica Mojca
Vesel. (F o to : D. M ohar)

NOVA ORGANIZACIJA - V
Sodražici so pred kratkim ustanovili
m ladinsko organizacijo, za pn-dsednika pa so izvolili Dušana Vesela.
Mladinci so že sodelovali pri čišče
nju snega skozi Sodražico.
GLASBENA SEKCIJA - V Rib
nici poteka razprava o ustanovitvi
glasbene sekcije pri občinski konfe
renci ZSM. Ta sekcija bi skrbela za
kulturno dejavnost in razvedrilo
mladincev.

Bogat program majhnih
Kaj bo delala mladina v BPT?
Mladinska
organizacija
v
o b ratu BPT v Loškem p o to k u

G IB A N JE
P R EB IV A LS TV A
Na obm o čju m atičnega urada So
dražica so umrli: France Ilc, km et iz
Globeli 6 , star 79 let; Frančiška Lušin, preužitkarica iz Lipovščice 17,
stara 95 let; Jo žef Penko, upoko
jenec iz Sodražice 5, star 82 let;
Alojz Č am pa, užitkar iz Zapotoka
20, star 73 let; Marija A rko, preužit
karica iz Zapotoka 18, stara 84 let,
in Frančiška Samsa, km etica iz
Kržetov 14, stara 67 let.
Rodil se je Miran Oražem, in sicer
14. februarja v Ljubljani, sin A ne
Oražem iz Sodražice 94.

P E V S K O -M O D N A
R E V IJA
Pevsko-modna revija bo
predvidom a v soboto, 24.
aprila, zvečer v DC 16 v
Dolenji vasi pri Ribnici. K ot
je že o b ičajno, b o m odno
revijo organiziralo Sukno iz
Zapuž. Na njej bodo nasto
pili tu d i m oški pevski zbori
iz vse ribniške o b čin e pa
tudi iz K očevja in ribniške
osnovne šole.

SPET SNEMALI FILM
V okolici Ribnice so spet
snemali film. T o k ra t je ekipa
Viba film a posnela tu nekaj
kadrov nove vojne serije „V m itev“ . V njej nastopajo najboljši
slovenski igralci. Kaže, da je
ribniška ob čin a vedno bolj pri
vlačna za snemanje filmov. Lani
poleti so tu posneli nekaj p ri
zorov za vojno nadaljevanko
,,Kapelski kresovi11, ki smo jo
do nedavnega gledali na televizi
jiM. G.

je ena najuspešnejših v ril niški
občini. Ze ob začetk u leta je
sprejela bogat delovni program,
ki so ga prve tri mesece člani
tu d i uspešno uresničevali.
Do konca leta jih čaka še
precej nalog. T ako imajo v na
č rtu skupaj z m ladinci to zd a
Inles in osnovne šole prirediti
dram ski večer. V program u
imajo tu d i več izletov (Poklju
ka, V ršič, Mala Mojstrovka,
trim izlet itd.), športnih srečanj
(m aj: šp o rtn o srečanje o b rata
BPT Loški p o to k , Tržič in Inles
v košarki, ro k o m etu in keglja
nju; septem ber: športna tek m o 
vanja in delavske šp o rtn e igre).
Ta mesec pripravljajo seminar
za člane osnovne organizacije
ZSM in proslavo za dan O F ter
praznik dela. V maju bo sreča
nje m ladincev BPT in ČIB Bo
vec. Junija b o d o uredili p o t do
partizanske bolnice Ogence.
Septem bra bodo pripravili ve
čer klasične in sodobne poezije.
O ktobra bo skupna razstava
ro čn ih del m ladink BPT in
u č e n k osnovne šole Loški po
tok. Za dan m rtvih pa bodo
okrasili partizanski spom enik v
Ogencah.

CPO RAZUM V E L JA
Sam oupravni sporazum o
združevanj'i
sredstev
za
gradnjo doira za medicinske
sestre in študentskega dom a
v Ljubljani je veljaven, ker
ga je podpisalo nad dve
tretjin i (n ata n čn o 97 o d sto t
kov) delovnih ljudi, zaposle
nih v o b čin i Ribnica.
S sporazum om dogovor
jena sredstva je treba združe
vati pri občinski izobraževal
n i skupnosti občine R ibnica
na rač u n „za izgradnjo dija
ških in štu d en tsk ih dom ov“ ,
ki
im a
številko
5 1 3 1 0 -8 4 2 -0 4 5 -5 2 3 2 6 .

Ribniški zobotrebci
GREMO V KINO - V kinu dom a
JLA v R ibnici bodo vrteli ta mesec
še naslednje film e: danes, 15. aprila,
,,Cesar in R osalina", 17. in 18.
aprila ,,Veliki valček", 21 . in 22 .
aprila „D iam anti za svobodo", 24.
in 25. aprila „B itka za Port A rtur",
28. in 29. „A kcija za a te n ta t". Pred
stave so ob sredah in č etrtk ih ob 19.
uri, ob sobotah ob 17. in 20 . uri, o b
nedeljah pa o b 15. in 19. u ri

PROMETNO PREDAVANJE Prom etna komisija občinske skup
ščine Ribnica in krajevna skupnost
Ribnica sta ponovno organizirali
predavanje o prom etu. Pokazalo se
je nam reč, da so taka predavanja
potrebna. Morda bi bilo dobro, če
bi jih organizirali tudi po šolah in
okoliških vaseh, saj povsod pogosto
naletim o na m ladino in odrasle, ki
ne poznajo predpisov.

TUDI MATINEJE - V kinu
dom a JLA so pred kratkim uvedli
tu d i dopoldanske predstave (m atine
je), ki so prim erne za m ladino in
odrasle. Z ačno se vedno ob 10. u r i
Take predstave bodo ta mesec: še
17. in 18. aprila, ko bo na sporedu
,.Zvezdica zaspanka", 24. aprila, ko
bodo predvajali „Junake risanega
film a", in 25. aprila „Kekčeve
ukane". Na m atinejah je vedno na
programu drug film kot na popol
danskih predstavah.

ZDRUŽITI DELEGACIJE - Na
obm očju sedanje krajevne skupnosti
(KS) Ribnica je že lani delalo kar 8
KS. Vsaka je imela svojo delegacijo
za vse SIS. Po združitvi KS so se
združile tudi delegacije in tako je
zdaj v dclegaciji KS Ribnica za vse
SIS kar 87 delegatov, v KS Ljubljan a-P o lje, ki je precej večja, pa le
30 delegatov. T ako so ugotovili na
nedavnem sestanku pri KS Ribnica
in menili, da bo treba to delegacijo
zmanjšati.
M. G.
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(Ribnica) (iz
arhiva finančnega odbora 0 0
OF Ribnica)
. . . da so bile redno izplačane
vse pokojnine, družinske pokojnine, invalidnine, podpore be
guncem iz drugih taajev in dru
žinam , katerih očetje so bili v
partizanih ali v taboriščih?
. . . da je znašal prito k denarja
v davčno upravo za mesec
o k to b er 1943 že 145.759,58 lir,
in to iz storilnosti uradov ter
razpisanega 3-odstotnega poso
jila O F in drugih obveznosti?
. . . da so bile obveznice za
3-odstotno posojilo O F za Slo
venijo barvno tiskane v tiskarni
Triglav na G oteniškem Snežni
ku, oštevilčenje ter podpise v
č rn i barvi pa so natisnili v Parti
zanski tiskarni v K očevskem
Rogu?
. . . da so po teh obveznicah v
ribniški dolini precej posegali?
O bveznice je na terenske odbore
O F razpošiljal in obračunaval
finančni o d bor OO OF Ribnica.
. . . da je finančni o d b o r 0 0
OF potreboval podatke teren
skih odborov O F za sestavo
izplačilnih list dvema skupinama
upravičencev, in zato razposlal
obrazce št. 3 in 4?
. . . da so bili v skupini
(obrazec 3) redni upokojenci,
družinski upokojenci in inva
lidi?

Prijeten dan
Mladim vojakom ribniške
enote, ki so pred kratkim
prisegli, ozirom a se svečano
zaobljubili, bo ostal ta dan
še dolgo v lepem spom inu,
saj je bil združen z lepo kul
tu rn o prireditvijo v dom u
JLA . Na njej so nastopili:
n o n e t osnovne šole pod vod
stvom Bernarde Kogovšek,
folklorna skupina osnovne
šole pod vodstvom Vere
Lavriv in godba n a pihala.
N o n et je ta k o rek o č stalen
gost na prireditvah za voja
ke. T udi godba na pihala je
pokazala precej znanja.
Izreden vtis na vojake pa
je naredila igrica M ateja Bo
ra „G ospod Lisjak11. S tem
skečem iz NOB, ki je bil ze
lo prim eren za to priložnost,
so nastopili člani KUD
»F rance Z bašnik“ iz Dolenje
vasi. Zelo dobro je igral Jaka
H enigm an, ki je nastopil v
naslovni v logi
Za zaključek je nastopil
še vojaški ansam bel, ki sicer
uspešno nastopa tu d i na pri
reditvah za civilno prebival
stvo.
T u d i o b tej priložnosti se
je sp et pokazalo do b ro sode
lovanje m ed vojaki in civil
nim prebivalstvom . Mladim
vojakom , ki so dom a iz vse
Jugoslavije, bo zaradi tega
nasto p a in drugih podobnih
sodelovanj ostala R ibnica
gotovo v lepem spom inu.
M. G LA VO NJI C

V z a če tk u aprila je SGP Z idar K očevje začel v R ibnici graditi nov vrtec. Z idar m ora po pogodbi do
konca m aja postaviti tem elje, n ato b o Marles postavil nanje m o n tažn o stavbo, ki bo m erila okoli 200
kv. m . (F o to : Prim c)

Tudi letos največ za asfalt
Krajevna s k u p n o s t R ibnica b o sofinancirala tu d i g ra d n jo vrtca, telo v ad n ice in bazena
• Pred kratkim je bil sprejet program krajevne skupnosti R ibnica za letos. V njem je predvidenih
največ izdatkov za asfaltiranje ceste B re ž e -J u rje v ic a -K o t, in sicer 1 ,5 00.000 din.
D rugi največji izdatek je
predviden
za sofinanciranje
gradnje otroškega vrtca, in sicer
1.275.000 din, tretji pa za sofi
nanciranje, gradnje telovadnice
in plavalnega bazena, za kar so
predvideli 1,250.000 din.
V ečji izdatki naj bi bili še
naslednji: asfaltiranje Majnikove in Petkove ulice v R ibnici
500.000 din, kanalizacija v
N em ški vasi 500.000 din in
čistilce naprave s kanalizacijo v
R ibnici 370.000 din (slednje
naj bi financirali iz prispevka za
uporabo m estnega zem ljišča).
N ekoliko
m anjše
izdatke
(7 0 .0 0 0 din) so predvideli za
odplačilo obroka posojila za
popravilo Urbanovega m ostu
(U rbanov m ost se im enuje bivši
čevljarski m ost. Preim enovanje
so zahtevali občan i na zboru, in
sicer zato, ker je ta m ost v
U rbanovi ulici.), za popravilo
poti v Zadolju 10.000 din,
popravilo in prenovitev poti
p ro ti G orenjim Lazom ter izrav-

navo ovinka 30 .0 0 0 din, za
razna te k o č a vzdrževalna dela
8 0 .0 0 0 din, za kanalizacijo v
Bukovici 3 0.000 din, nekaj
denarja pa je predvidenega za
izdelavo n ačrto v za mrliške
vežice pri ribniškem pokopali
šču.

Program izdatkov je sicer
sprejet, vprašanje pa je še
vedno, če b o d o vsi predvideni
d o h o d k i tu d i doseženi. T o po
m eni, da se lahko zgodi, da na
č r t ne bo uresničen, če bo
prem alo dohodkov.
J. P.

Velik praznik v Retjah
Delo in načrti za razvoj zimskega športa
V
R etje je v nedeljo p opold Delali smo 5 dni. Skupno smo
opravili okoli 800 delovnih ur.
ne, 4 . aprila, prišlo veliko ljudi
Snega ni bilo lahko nanositi.*'
iz okoliških vasi pa tu d i iz sm eri
Med tekm ovanjem se je nabralo
okoli skakalnice veliko dom ačinov
Sodražice, R ibnice in od d ru 
in izletnikov od drugod. D om ačini
god. P o to čan i so organizirali
so bili veseli, ker so tudi drugi prišli
m edobčinsko
tekm ovanje v
v Retje.
sm učarskih skokih.
Po tekm ovanju je bilo veselo tu d i
Janez T urk, športni delavec iz
Loškega potoka, nam je povedal:
, .Tekm ovanje smo organizirali
nekoliko kasno, ker so bila prej
tekm ovanja drugod. Snega je bilo že
malo. Zavihali smo rokave. Precej
dela za ureditev skakalnice so
opravili člani mladinske organizacije
iz R etij in Malega Loga. Ti m ladinci
so se izkazali pri raznih delih tu d i že
prej.

v gostilnah. O b kozarčku so nam
dom ačini povedali še nekaj o svojih
načrtih.
U rediti
nameravajo
60-m etrsko skakalnico, da bi na njej
nastopala tudi znana imena iz sm u
čarskega športa. Veliko pozornost
poklanjajo tudi rekreaciji in jo bodo
tu d i v bodoče. O rganizirajo tu d i
trim tekm ovanja.
M. G LA VONJI C

PRVI G O S T JE
T u rističn i dom G rm ada nad O rt
nekom v ribniški občini je te dni
sprejel prve goste. Uradno odprejo
ta d om sicer 1 . maja, ko se tu začne
tu ristič n a sezona, vendar ga včasih
tu d i prej, č e je prim erno vreme.
Cesta do dom a je prehodna in tako
lahko tam prijetno preživite dan v
naravi.
M. G.

KOŠIR R A Z S T A V L JA
Drago Košir, k ip ar-sam o u k iz
Jelovca pri Sodražici, bo razstavljal
svoja dela v avli dom a JLA v R ibni
ci. O tvoritev razstave bo 30. aprila
popoldne. Zvedeli sm o, da bo u m et
nik razstavljal svoja dela na tem i „Iz
NO B“ in „ L ačni o tro k ".
m ilili

u m il

Potočki športni delavci so po več letih presledka spet organizirali
skoke na skakalnici pri vasi Retje. (Foto: D. Mohar)
m in i
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lan tsk o podložnostjo tedanje
desno usm erjene vodilne klike.
Ž e leta 1941 je večina članov
odšla v partizane.

Med drugo svetovno vojno je
delovanje S okola prenehalo.
K malu po osvoboditvi, že v
jeseni 1945, je telesnovzgojno
d ik tatu re leta 1929 je napredek
delo nadaljevalo ..Prosvetno
sicer nekoliko zastal, zato pa je
bilo uspešnejše delo za zgradi društvo R ibnica11, ki je im elo
telovadne odseke. V naslednjem
tev sokolskega dom a T o je bila
letu se je telesna vzgoja osam o
prostovoljna delovna akcija.
Č lani so opravili veliko p ro sto  svojila in ustanovljeno je bilo
,,F izk u ltu rn o društvo R ibnica1*,
voljnih delovnih ur pri izkopih
ki
se je km alu preim enovalo v
tem eljev in drugih pom ožnih
..Telovadno društvo Ribnica**,
delih. T o je bila ena prvih, če
ne sploh prva prostovoljna d e leta 1952 pa v ..Partizan Ribnica“ , kakor se im enuje še
lovna akcija za gradnjo o bjek
danes.
tov splošnega družbenega po
Povojno delovanje društva je
m ena na o b m o č ju tak ratn e
bilo usm erjeno h krepitvi m no
Slovenije. Sokolski dom , ki ga
žičnosti, k čem u r so pripom ogli
danes
upravlja
„P artizan“
tu d i vsakoletni telovadni nasto
R ibnica, je bil svečano o d p rt
pi. Razen tega se je vodstvo pri
leta 1934.
V
letih pred drugo svetovno zadevalo, da bi bila telesna
k u ltu ra v o b čin i na sodobni rav
vojno se je tudi v R ibnici začela
ni. Od nekdanjih 41 članov je
delitev članstva. Levo, napred
članstvo društva narastlo na
no krilo se ni strinjalo s k ap itu 

Za 75-letnico red dela z zlatim vencem
Z redom dela z zlatim vencem je predsednik Tito pred kratkim
odlikoval telesnovzgojno društvo Partizan Ribnica ob njegovi 75letnici obstoja.
T o visoko priznanje je spod
buda za vse telesno vzgojne de
lavce, da bodo še bolje delali.
H krati je seveda priznanje vsem,
ki so delali za razvoj telesne
k ulture od začetka stoletja do
danes. V erjetno ne bi bili pra
vični, 'č e b i zasluge nekaterih
bolj cenili. D rži, da je bilo v 75
letih opravljeno ogrom no delo
in da so v uspehe telesne vzgoje
vtkani n ap o ri, znanje in priza
devanja m nogih.
Leta 1899 je bil ustanovljen
„K lub slovenskih biciklistov
Ribniške d o lin e", katerega pra
vila so bila potrjena 16. maja
1900. Štel je 41 članov. 15.

novem bra pa je časopis „Slovenski n aro d “ najavil u stan o 
vitev ribniškega S okola k ot p et
indvajsetega
telesnovzgojnega
društva v Sloveniji. Čeprav je
bilo društvo osnovano za strogo
telesno vzgojne nam ene, je le iz
žarevalo tu d i politične ideje,
predvsem o osvoboditvi pod
jarm ljenih Slovencev.
Leta 1909 je ribniški Sokol
ustanovil svoja odreda v S odra
žici in V elikih Laščah. ’ Med
prvo svetovno vojno društvo ni
delalo, pač pa je bilo spet uspe
šno po vojni, se pravi po letu
1918.
Z
uvedbo
Sestoja n uarske
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F rančem
Lesarjem,
predsednikom sindikalne o r
ganizacije v tozdu INLES v
Sodražici sm o se pogovorili
o delu te organizacije. Po
vedal je:
..Im am o p et sindikalnih
skupin, vsaka pa šteje neka
k o 15 d o 2 0 članov. V njih
se delavci pogovarjajo o
izboljšanju
storilnosti
in
kakovosti proizvodov, delov
ni disciplini in drugem . O
njihovih
ugotovitvah
in
predlogih se p o tem pogovori
naš izvršilni o d b o r, ki posre
duje predloge delavcev tja,
kam or sodijo, se pravi delav
skem u svetu ali raznim ko
misijam in odborom . Na
sestanku te h skupin se upa
govoriti vsak delavec, tu d i
tisti, ki so na kolektivnih
sestankih tih o . V manjši
skupini se lahko pogovorim o
bolj po d o m ače, m edtem ko
na sestankih kolektiva govo
re o b ičajn o vedno isti, se
pravi tisti, ki so vajeni
govoriti.
Še naprej m oram o delati
na izboljšanju proizvodnje in
strojev, d a bo manj ročnega
dela, da b o večja p ro d u k tiv 
nost in tu d i večji stvarni
osebni d o hodki. T eh n ičn ih
izboljšav je pri nas m alo, ker
zanje ni spodbude. Tistega,
ki bo kaj naredil v dobro
vsega kolektiva, je treba
prim erno nagraditi, kar bo
spodbudilo tudi druge, da
b o d o mislili na napredek
podjetja. N im am o tu d i še
pravilnika, ki bi to sp o d b u 
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jal, urejal in d o lo čal merila
za nagrajevanje.
Povem naj, da je pri nas
malo m ladih in da skoraj
vsak član kolektiva dela vsaj
v enem organu v tozdu,
krajevni skupnosti ali d ru 
god.
O naših sedanjih nalogah
in prizadevanjih, ki se tičejo
vseh članov kolektiva, pa naj
povem , da prav v teh dneh
razpravljajo delovne skupine
o sam oupravnih sporazum ih

F ran c Lesar (F o to : J. Prim c)
o financiranju interesnih
skupnosti. Z notraj kolektiva
pa razpravljam o tudi o p red
logu, da bi imeli nam esto
enega 30-m inutnega odm ora
m ed delom poslej dva, in
sicer po dveh u rah dela
10-m inutni odm or, ko bi
delavci dobili sendvič in čaj;
nato pa . še 20-m inutni o d 
m or, k o bi dobili topli
obrok.
J. PRIMC

Uspešni smučarski skoki
L etošnjo zim o je bilo v ribniški o b čin i več tekm ovanj v sm učar
skih sk o k ih , in sicer pri D olenji vasi ozirom a R ibnici, Sodražici in v
Loškem p o to k u . Zadnje skoke je o rg an iz iral14. aprila Partizan
Loški p o to k , pokrovitelj tekm ovanja pa je bil to zd Inles LoSci
potok.
V
Loškem p o to k u so dom ačini žica) 32 in 34 m, 4. Jože Košmrlj
(Gora) 32 in 32 m, 5- Stanko
samo s snegom preuredili staro
Pompe (Krško) 35 in 35 m (padec)
25-m etrsko skakalnico v 35-m etrsko
itd.
tak o , da so pom aknili mizo za 8 m
MLADINCI: 1. Brane Kožar
nazaj in podaljšali doskočišče.
(Ribnica) 30 in 31 m, 2. T one
Tekm ovanja se je udeležilo kar 62
skakalcev, in sicer 31 članov, 26
Košmrlj (G ora) 27 in 31,5 m, 3.
mladincev in 5 pionirjev. Na tekm o
Zvone Lavrič (Loški potok), 28,5 in
28 m itd.
vanje so prišli iz»več krajev o bčine
PIO N IRJI:
1.
Miha Gornik
R ibnica, Kočevje, Grosuplje in
(Dane) 19 in 19 m, 2. B ranko Begič
Krško.
(L oški p otok) 16 in 16,5 m, 3. Jože
R ezultati:
Kordiš (Loški p o to k ) 17 in 17 m
Č LANI: 1. N ace Bojc (Dolenja
itd.
vas) 33 in 34,5 m te r 241 to č k , 2.
Najboljši člani in m ladinci so
Bojan Mule (Dolga vas) 32 in
32,5 m, 3. D arko Mihelič (Sodra- dobili spom inska darila, pionirji pa
diplome.
Po uradnem delu tekm ovanja sc
tekm ovalci še skakali „za publiko",
ozirom a so tekm ovali kar mec
P R IJA T E L JS K I
seboj, kdo bo dalj skočil. T okrat sc
bili skoki še boljši, saj je večina čla
TROBOJ
nov doskočila med 35 in 40 m etri
V
počastitev 1. maja so se 10.
Jože Košmrlj iz Gore in Stanke
aprila v R ibnici pom orile mešane
Pompe iz Krškega pa sta skočila
športne ekipe m ladine in vojakov iz
brez padca celo 41 m daleč.
R ibnice,
Vrhnike
in
Pivke.
P otočani, predvsem pa športni
T ekm ovali so v kegljanju, streljanju,
delavci in tekm ovalci, so navdušen
malem nogom etu, nam iznem tenisu
nad uspelo prireditvijo in pravijo, da
in šahu. E kipe so bile sestavljene iz
jo bodo odslej organizirali vsako
m ladink, mladincev in pripadnikov
leto.
JLA.
J. PRIMC

.

Visoko odlikovanje Partizanu

DOLENJSKI LIST

REŠETO

S tra n u r e d il: J0 2 E PRIMC

sedanjih 6 50, kar znaša več k ot
25 o d sto tk o v vsega prebivalstva
m estnega naselja Ribnica. T o se
pravi, da je vsak 4 prebivalec
Ribnice član Partizana.
V
vsem 75-letnem obdobju
pa so športniki in telesn o k u ltu r
ni delavci posegali v telesno-

k u ltu m a dogajanja v naši ožji iij
širši dom ovini. V za če tk u so
bili to posam ezni tekm ovalci v
atletiki in gim nastičnih veščinah, kasneje pa tu d i ekipe.
MILAN G LA V O N JIČ

Vsak četrti prebivalec Ribnice je član TVD Partizan. Na fotogra
fiji: tek pri pouku telesne vzgoje. (Foto: Primc)
St. 16 (139b) -

15. apr i l a

PROSTO DELOVNO MESTO!
Odbor za medsebojna razmerja delavcev pri veletrgovini
„K urivo", Ljubljana, Trg VIL kongresa ZKJ 4
objavlja
iza poslovalnico Novo mesto, Bršlin

belilo za
strojno in ročno
pranje

2, prosto delovno mesto

- S K L A D IŠČ N IK A NA POSLOVALN ICI
Pogoji: nepopolna srednja šola in vsaj 1 leto tovrstne prakse.
Zasedba delovnega mesta je za nedoločen in poln delovni
čas.
Poskusno delo traja dva meseca.

perborat special

Ponudbe pošljite na naslov: , .Kurivo", poslovalnica Novo
mesto, Bršlin 2, v 8 dneh po objavi oglasa.

OBVESTILO!
Na podlagi 10. člena zakona o izobraževalnih skupnostih
(Uradni list SRS št. 3 8 / 7 4 in 6. člena samoupravnega spora
zuma o ustanovitvi izobraževalne skupnosti v občini Ribnica
je skupščina občinske izobraževalne skupnosti Ribnica na
seji dne 23. marca 1976 sprejela

belinka
h

o sto pnjah prispevkov za izobraževalno dejavnost v
letu 1 9 7 6

PROSTO DELOVNO MESTO!
T O Z D Z D R A V S T V E N I DOM
NOVO M ESTO

:
■

prosto delovno mesto

V O D JE EK O N O M SK EG A PO S L O V A N JA

m
m

Pogoj: ekonomska fakulteta z najmanj 5 leti delovnih
izkušenj ali višja ali srednja ekonomska šola z najmanj 10 leti
delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu.

j
j
■
■

Prijave sprejema uprava TOZD Zdravstveni dom
mesto. Rok za prijave: 15 dni po objavi.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta
in starega očeta

ALOJZA
VERTELJA
iz Zajčjega polja pri Kočevju
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom in prijateljem, ki so na
kakršenkoli način pomagali pri pripravah za pogreb, zlasti
tov. Logarju in R olandu za organizacijo pogreba, ter vsem, la so
darovali vence in dragega pokojnika spremili na njegovi zadnji
poti. Hvala tudi organizaciji ZB NOV, društvu upokojencev in
gasilskemu društvu, ki so se udeležili pogrebnih svečanosti. Poseb
na zahvala dr. R upniku za njegovo zdravstveno pom oč, tov. Vra
b iču in G rm ovšku za njune poslovilne besede ter župniku za
spremstvo.

Žalujoča žena Terezija in sinovi Alojz, Edi, Janko in
Milan z družinami, hčerka Kristina z družino ter brata
Janez in Andrej z družinama in drugo sorodstvo

Z A H V A LA
O b nenadni sm rti m oža, očeta in bra-

SK LEP

tovarna kemičnih izdelkov

razpisuje

ZAHVALA

Novo

|

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega d e 
la ter delovnih skupnostih in občani, ki z osebnim delom z
lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost in se jim ugotavlja dohodek, plačujejo za uresniči
tev programov s področja izobraževanja prispevke v višini
5,08 % od osebnih dohodkov, in sicer:
- za uresničitev občinskega programa v višini 5.01 % od
osebnih dohodkov
— za uresničitev programa vzajemnosti na p odročju izobra
ževanja v SR Sloveniji v višini 0,07 % od osebnih d o h o d 
kov.
II.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Skupščinskem
Dolenjskem listu, uporablja pa se od 1. aprila 1976 dalje.
Ribnica, dne 23. marca 1976
Predsednik skupščine
občinske izobraževalne skupnosti
Ribnica
dipl. jur. FERDINAND NOSAN, I. r.

PROSTO DELOVNO MESTO!
ISKRA A V T O M A T IK A Ljubljana,
TO ZD ELA N ovo m esto,

PROSTO DELOVNO MESTO!

objavlja presta
delovna mesta:

r= ia r^ u r= 3

LIK V ID A T O R JA
NOVO MESTO

Pogoji za sprejem: ekonomska srednja šola, 2 leti ustrezne
prakse, poskusno delo 2 meseca.

V E Č V R A T A R JE V -Č U V A J E V
Pogoji za sprejem: moški, stari nad 18 let, s splošno zdrav
stveno sposobnostjo. Poskusno delo 1 mesec.
Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazilom o izpolnjevanju
pogojev v 15 d neh po objavi kadrovski službi na naslov:
ISKRA - AVTOMATIKA, Ljubljana, TOZD ELA Novo
mesto, Ragovska c. 7 a.

S p lošn o grad b en o pod jetje
„ P IO N IR "
Novo m esto

JANEZA
KLADNIKA
iz Slovenske vasi

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pom agali v najtežjih trenutkih,
izrazili sožalje, darovali cvetje in ga posprem ili do preranega gro
ba. Posebna zahvala delavcem delovne skupnosti Kazenskega po
boljševalnega doma Dob pri Mirni, tov. Šemrovu in tov. T om aži
nu za poslovilne besede ter sosedom za nesebično pom oč.

Žalujoči: žena Vida, sinova Maksi in Miro

ZAHVALA
Ob prerani, boleči izgubi našega dragega m oža in očeta

IVANA BLASA
iz Koluderja
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , znancem in vsem, ki
ste z nami sočustvovali, ga v velikem številu spremili na njegovi
zadnji poti in mu darovali vence in cvetje. Še posebna hvala sose
dom za pom oč v težkih trenutkih. Hvala kolektivu Lisce iz Sevni
ce in osnovne šole Šentjanž za podarjene vence. Prav tako se
zahvaljujemo župniku za lepo opravljeni obred. Vsem še enkrat
iskrena hvala.

Žalujoči: žena Francka, otroci Peter z družino, Fanika
z družino in Jožica

išče primerno osebo ali mlajša zakonca — upokojenca, ki bi
prevzela oskrbo Počitniškega doma v Poreču.
Dom je brez restavracije.
Delo bo trajalo predvidoma od 1 .6 . 1976 do 20. 9. 1976.
Osebni d o ho dek po dogovoru.
Zaželeno je, da ima oseba, ki bi prevzela d o m v oskrbo,
lastni avto.
Interesenti naj pošljejo ponudbe v 10 dneh na naslov: SGP
..PIONIR", Novo mesto, kadrovski oddelek, ali naj se oseb
no zglase v stanovanjski enoti pri tov. Slejkovcu.

V SPOMIN
16. aprila bo minilo prežalostno leto
dni, odkar ni več med nami našega ljub
ljenega m oža, o četa in b ra ta

LEOPOLDA
KRMELJA
rudarja
iz Gabrič pri Šentjanžu

PROSTO DELOVNO MESTO!
v1

Takoj sprejmemo k sodelovanju

-

2 KUHARICI
2 N A TA K A R IC I
2 G OSTIN SK I D ELA V K I ;Z N E K A J LETI
PRA KSE

Razpisna komisija pri Tovarni celuloze in papirja
„D ju ro Salaj"
Krško,

Na delu je za vedno ugasnilo tvoje življenje, prenehalo je biti tvoje
srčno dobro ljubeče srce. Vse si dal od sebe za nas, toda malo si
zahteval zase. Ni te več, od naše sreče je ostal le spom in. Hvala
vsem, ki sc ga še spom injate, mu darujete cvetje in obiskujete
njegov mnogo prerani grob.

Žalujoči: žena Pavla, sinova Poldek in Ivan, hčerki Ma
ri in Breda ter drugo sorodstvo

TO ZD P A P IR K O N F E K C IJA KRŠKO
razpisuje

delovno mesto

j

Stanovanje (samsko) je zagotovljeno.
Pismene ponudbe pošljite na naslov:
GOSTINSKO PODJETJE „P O L Ž E V O "
61 290 Grosuplje, Adamičeva 15.
••■•■•■■•■■■■■■■■■■■»•■■■■••■■••■■•■■■■■■•■■■■••■•■••••■M

OBVESTILO!
Od 19. 4. 1976 do 30. 6. 1976 bodo uradne ure v oddelku
za notranje zadeve — referatu za promet vsak dan, razen
sobote,

D IR E K T O R J A T O Z D (reelekcija)
Kandidati morajo poleg splošnih z zakonom določenih
pogojev izpolnjevati še naslednje:
— visokošolska izobrazba in tri leta prakse ali višješolska
izobrazba in pet let prakse ali srednješolska izobrazba in
deset let prakse, izjemoma je kandidat lahko visoko kvali
ficiran delavec z dvajsetletno prakso v ustrezni praksi,
— da ima organizacijsko-vodstvene sposobnosti in ustrezne
delovne izkušnje,
— da ima družbene, moralne in politične kvalifikacije.
Kandidati naj dostavijo svoje vloge skupno s potrdili o izpol
njevanju navedenih pogojev in potrdilom o nekaznovanosti
na gornji naslov v 15 dneh po objavi v časopisu.

od 7. do 12. ure.
Prosimo, da občani v tem času opravijo zadeve s področja
registracije motornih vozil.
ODDELEK ZA NOTRANJE ZADEVE
SKUPŠČINE OBČINE NOVO MESTO

Št. 16 (1395) -

15. a p r ila

1976

rolete*žaluziie

V SPOMIN
16. aprila bo minilo dolgo leto, odkar
smo ostali sami, tihi in otrp li z bolečo
resnico, da nas je za vedno in brez slove
sa v najlepših letih zapustil naš ljubi
mož, očka, sin, brat in stric

ANTON
REPŠE
rudar
iz Češnjic pri Šentjanžu
Naša sam ota in bol sta večni, kot je večna zemlja, ki te je pokrila.
Za vedno je prenehalo biti tvoje dobro, ljubeče srce. Vsem, k ise
ga še spom injale in obiskujete njegov tihi dom, mu prinašate
cvetje in prižigate sveče, prisrčna hvala. Kar srčno ljubili smo, s
tabo za vedno izgubili smo.

Njegovi: žena Martina, otroci Tonček, Alenka in Boža,
ata, mama, bratje, sestre in drugo sorodstvo

• ^ 'IZ D E L U JE LOJZE MEDLE, Ž A B JA VAS 47
DOLENJSKI LIST

21

V SPOMIN
19. aprila bo minilo leto dni neizmer
ne žalosti, odkar je zločinčeva roka za
vedno iztrgala iz naše sredine našega

TEDENS/(
TEDENSKI KOLEDAR (16)
Č etrtek, 15. aprila - Helena
Petek, 16. aprila - Bernardka
Sobota, 17. aprila - R udolf
Nedelja, 18. aprila - Konrad
Ponedeljek, 19. aprila - Em a
Torek, 20. aprila - Neža
Sreda, 21. aprila - Sim eon
Č etrtek, 22. aprila - Leonida
LUNINE MENE

21 . aprila ob 8.14 uri - zadnji krajec

appi
B R E ŽIC E : 16. in 17. 4. ameriški
barvni film Propad Japonske. 18. in
19. 4. angleški barvni film Strah je
ključ. 20. in 21. 4. angleški barvni
film Vragolije Charlija Chaplina.
ČRNO M ELJ: 16. 4. francosko
italijanski barvni film Kraja na
A žurni obali. 18. 4. italijanski
barvni film Joe in Margherita. 21. 4.

švedski barvni film Ključ za vsako
ključavnico.
KOSTANJEVICA: 17. 4. am eri
ški barvni film Pojem pesem Domeniku. 18. 4. francoski barvni film
Vlak.
KRŠKO: 17. in 18. 4. am eriški
film Serpico. 21. 4. angleški film
Dvojčici zla.
METLIKA: Od 16. do 18. 4.
angleški barvni film R deči b a ro a
Od 16. do 18. 4. francoski barvni
film Na meji norosti. Od 16. do 20.
4. am eriški barvni film Junaki
risanega filma. 21. in 22. 4. ameriški
barvni film Serpico.
MIRNA: 17. in 18. 4. angleški
barvni film Bitka za Britanijo.
NOVO MESTO, KINO KRKA:
Od 16. do 19. 4. ameriški barvni
film Zandyjeva nevesta. 18. 4.
dom ači barvni film - m atineja Mala
čuda velike narave. Od 20. do 22. 4.
angleški barvni film Zvezdnati prah.
RIBNICA: 17. in 18. 4. ameriški
barvni film Leto 42.
SEVNICA: 17. in 18. 4. am eriški
film Mi vsi smo lopovi. 21. 4.
am eriški film Teksas-expres.
TR EB N JE : 17. in 18. 4. ameriški
barvni avanturistični film Kraljičina
ogrlica.

POCENI prodam novo hišo v T reb
njem. Gradnja v 4. fazi. Henig
m an, Dol. T oplice 66 .
PRODAM starejšo hišo v okolici No
vega mesta. Inform acije dobite
pri Ivanu Majcnu, Sem ič 7 5 ,
68333 Sem ič.
PRODAM travnik (45 arov) za
6.000 din v V olčjih njivah pri
Mirni. V iktor Zaplatar, Mokronog

113.
NAPRODAJ je hiša z vrtom v
Krškem. R udi M anček, Cesta 4.
julija 100, do 14. ure telefon št.
’ 7 1 -1 7 3 .
PRODAM elem ente m ontažne hiše
(Jelovica) za vikend in zem ljišče
o b Kolpi pri Vinici (Črnom elj).
Naslov v upravi lista (1 1 4 1 /7 6 ).
PRODAM 14 arov zemlje o b glavni
cesti na Pahi. Poizve se pri Sil
vestri Jožef, Herinja vas 11, O to
čec.
PRODAM zemljišče, mlajši sadov
njak, v Stražnjem vrhu pri
Črnom lju. Naslov v upravi lista
(1 2 0 7 /7 6 ).
V DOL. STRAŽI prodam hišo ali
dam v najem za predplačilo. T one
Špringer, Karlovška 17, Novo me
sto.

R

o

SLUŽBO

DOBI

G O STIŠČE NA VERJU 9, MEDVO
DE, išče KV kuharico ter pridno
in pošteno dekle, ki ima veselje za
strežbo. Hrana in stanovanje v hi
ši, delovni čas 7 ur. OD 3.500,00
in 2.500,00 din.

STANOVANJA
NA STANOVANJE sprejm em sosta
novalko. Naslov v upravi lista
(1 1 3 2 /7 6 ).
IŠČEM V E Č JO neoprem ljeno sobo
v Novem m estu. Naslov v upravi
lista (1 1 5 5 /7 6 ).
PRAZNO sobo oddam starejši žen
ski.
Naslov
v upravi
lista
(1 1 7 5 /7 6 ).

M o to rn a vozila
PRODAM F E 35 KM, 15 h po generalni, s plugi in originalno koso
M oertel. F ranc H odko, D ečno se
lo, A rtiče.
PRODAM FIA T 750 lux 1975.
Krka 22 a, Novo m esto.
PRODAM malo rabljen enoosni
trak to r Irus 9 KM s kosilnico,
obračalnikom in obračalnim plu
g o m R udi Možgan, Veniše 16,
Leskovec pri Krškem.
FIČ K O naprodaj. Pfaff, Novo me
sto, Glavni trg 32.
PRODAM osebni avtom obil Prinz,
tip 110 , spredaj karam boliran.
Cena 4.50 0 ,0 0 din. Alojz Lukšič,
Dol. Straža 81.
PRODAM ZASTAVO 750 z novo
školjko, registrirano do maja
1977. Jože U netič, G orica 19,
Leskovec.
PRODAM OPEL KADET, letnik
1967. Inform acije po telefonu
2 1 -5 6 9 .
PRODAM m otorno kolo G aleb
150 cm 3 vozno. Vel. B učna vas
49, Novo mesto.
PRODAM JEEP v voznem stanju in
rezervne dele za Laverdo. Kralj,
Dol. Kam ence 22, Novo m esto.
PRODAM VW 1200, letnik 1963, v
voznem stanju. Stane Popelar,
Sevnica, Glavni trg 11.
PRODAM F ord 15 MXL, letnik
1969.
Ponudbe na telefonu
2 1 -3 7 5 . Škerlj, Novo m esto,
Karlovška 20.
PRODAM FIA T 850 spccial, letnik
1971. Stane Jaklič, Ivanja vas 7,
Mirna peč.
PRODAM ŠKODO S 100, letnik
1971. Inform acije na telefonu
2 1 - 3 7 8 v dopoldanskem času.
PRODAM ZASTAVO 750, prevože
nih 1300 km. Milena Lipovec, K
R oku 32, Novo mesto.
PRODAM traktor Dojc 25 KM s ko

so in hidravliko. Naslov v upravi
lista (1 1 9 1 /7 6 ).
ZASTAVO 750, letnik 1964, regi
strirano do februarja 1977, pro
dam. Marjana Pavlič, Novo me
sto, Partizanska 3, telefon (061)
2 1 -2 8 2 .
UGODNO prodam traktor Pasquali
18 KM. A nton Lukek, Podboršt
4, 68297 Šentjanž.
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UGODNO prodam kosilnico BCS v
dobrem stanju, delovna širina
110 cm. Janez Rifelj, Lešnica 4,
O točec.
PRODAM
trivrstno
harm oniko
Stadler, zelo ohranjeno. Krka 22
a, Novo m esto.
PRODAM mlade nemške čistokrvne
ovčarje. Krka 22 a, Novo m esto.

22

a
PRODAM nov obračalnik za BCS.
F ran c Korene, Brestanica 70.
PRODAM puhalnik Elo z nožem in
dve kravi. Naslov v upravi lista
(1 1 4 0 /7 6 ).
NOVE GUME Tigar radial 145 x 13
(4 kose) ugodno prodam . Telefon
2 2 -1 6 1 .
PRODAM kozolec s šestimi okni.
Jože Mesojedec, M ršeča vas 1,
Šentjernej.
PRODAM njivsko košnjo in suho se
no ter otavo. H rastar, Bršlin 17,
Novo mesto.
PRODAM nov zapravljivček (feder
voz) z gum ijastim i kolesi za
4.00 0 ,0 0 din. V iktor Zaplatar,
M okronog 11 3.
PRODAM kosilnico Alpina v do
brem stanju. M artin Mohor, Krka
8, Novo m esto.
PRODAM 2000 kg otave in sena ter
obe košnji. Stane R ozm an, Parti
zanska 23, Novo mesto.
PRODAM barvni televizor Gorenje
950 color. Inform acije v trgovini
Novotehne, Glavni trg 11, Novo
m esto.
PRODAM m lado brejo kravo. Povše,
Goriška vas 1, Mirna peč.
PRODAM
spalnico
z
vložki.
Medved, V Ragov log 4, Novo
mesto.
PRODAM enoosno traktorsko kiper
prikolico (3 tone). Alojz Salmič,
Družinska vas 35, Šmarješke
Toplice.
PRODAM ali zam enjam za drva več
kosov ženske, o troške ali dekliške
obleke in p e č -k a m in . Naslov v
upravi lista ali telefon 2 2 -3 1 5 .
UGODNO PRODAM dobro ohranje
no spalnico (dvodelne om are). Vi
dic, N ad mlini 16, Novo m esto, v
popoldanskem času.
POCENI prodam televizor z malim
ekranom . Kastelic, T rdinova 5a,
Novo mesto.
PRODAM televizor znam ke Super
Am basador. Naslov v upravi lista
(1 1 9 4 /7 6 ).
LAHKO tovorno prikolico za osebni
avto zam enjam za betonski meša
lec ali prodam . A nton Baškovec,
Krško, CKŽ 87, telefon 7 1 - 2 5 2 .
UGODNO prodam rabljeno dnevno
sobo. V ončina, Šentjernej 115.
PRODAM 2 kub. m jesenovih plo
hov (5 cm) in deske (3 cm), Frančiška Jordan, Draga pri Beli
cerkvi 68220.
PRODAM psičke, nemške ovčarje.
Marija Krhin, R atež 18, Brusnice.
UGODNO prodam kom pletno spal
nico. Na T ratah 16, Žabja vas,
Novo mesto.
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PROSIM POŠTENEGA najditelja
aktovke z orodjem , zgubljene 2 .
aprila 1976 od Gornjega Kronovega do Šm arjete, da mi jo vrne
proti nagradi 200,00 din. Papež,
Orešje 7, Šmarješke Toplice.
POROČNI PRSTANI! - Če ste v
zadregi, kakšen prstan bi podarili
svoji ljubljeni, obiščite zlatarja
O tm arja Z idariča v G osposki 5 v
Ljubljani (poleg univerze). - Z
izrezkom tega oglasa dobite
10 odst. popusta!
KATERI LASTNIK manjšega po
sestva v bližini industrije kjerkoli
v Sloveniji mi izroči posestvo v
last? V zam eno vzamem eno ali
dve ostareli osebi v oskrbo do
sm rti. Ponudbe pod „LETO ŠN JA
POMLAD".
FA N T ALI DEKLE ( 5 0 - 6 0 ) , ki bi
zavaroval starejše dekle, lahko
stanuje ali odkupi. Dogovor. Krojaštvo, Novo m esto, D ilančeva 5.
ŽENSKO, po m ožnosti upokojen
ko, ki bi hotela živeti na majhni
km etiji zaradi varstva hiše, takoj
sprejmem. Inform acije dobite:
T rebelno 20.

m" c t M u n a
DRAGI MAMI, stari m ami in praba
bici N EŽI JU RŠIČ izlglcnika pri
S to p ičah iskreno čestitajo za 77.
rojstni dan otroci Jože, Ivan,
Franci, Lojzka, Justina, Marija z
družinam i, 15 vnukov in 8 pra
vnukov pa ji pošilja koš poljub
čkov.
DRAGIMA m ožu in sinu Božu Šu
štaršiču iz Regerče vasi za njun
rojstni dan, enako tudi za god že
lijo vse najboljše žena Marija ozi
rom a mamica, Darja, m am a, ata
in tašča.
STANETU Č R T A L lC U iz Dobravc
pri Kostanjevici za 40. rojstni dan
veliko sreče in zadovoljstva želijo
prijatelji.

1^OBVESTI LA ■
IZDELUJEM kotle za centralno
gretje, bojlerje raznih velikosti v
pocinkani izvedbi, hidrofore in
razno drugo oprem o. Prevzemam
razna strojnoključavničarska dela
in m ontažo toplovodnih naprav.
Za cenjena naročila se priporo
čam . A nton Planinšek, Celje, Ma
riborska 81.
BETONSKE; NOSILCE - stebričke
za vinograd izdelujem in imam na
zalogi. Jože Goreč. Sentlovrenc
21, Velika Loka 68212.
KLUB ZA V ZREJO ŠPORTNIH IN
SLUŽBENIH PSOV Novo m esto
prireja večm esečni tečaj za šola
nje psov. T ečaj se prične 1 5. apri
la ob 16. uri na G rabnu pri poto
ku Šajsar na klubskem vežbališču.

KUPIM fiat 850 special in plastični
čo ln za 4 osebe. Naslov v upravi
lista (1 1 5 4 /7 6 ).
OTROŠKI voziček, kom biniran,
rabljen, kupim. Mali, telefon
2 3 -8 1 5 .

PREKLICI
JANEZ KUŽNIK, Mali Lipovec 8,
Dvor, prepovedujem vsako pašo
kokoši po mojem zemljišču. Kdor
tega ne bo upošteval, ga bom
sodno preganjal.
SID O N IJA PLAZNIK, Boštanj 22,
zadnjikrat opozarjam Ivano in
Braneta Mihela, da prenehata z
neresničnim i govoricami in žalji
vimi besedam i ter obrekovanjem
m ojih staršev. Ce tega opozorila
ne bosta upoštevala, ju bom so
dno preganjala.
OPOZARJAM pred nakupom pre
m ičnin, jem anjem zemlje v najem
o d 1'anike B račun, Raztez, Bre
stanica, ker prem oženje še ni raz
deljeno. IVAN BRAČUN.
KAROL PEČAVER, Podhosta 2,
Dol. T oplice, opozarjam Janeza
Radina s Prevol pri Hinjah, naj si
ne lasti Muharjcve zemlje, ker je
moja la.st, obenem opozarjam vse,
naj od njega ne kupujejo, ker ga
bom sodno preganjal.
PONOVNO opozarjava U netič Jože
ta, direktorja N ovotehne iz Nove
ga mesta, Nad mlini 22, da na
parceli št. 129 na Trški gori ne
počne nikakršne samovolje in naj
upošteva, da hiša in zemlja nista
samo njegova last. Hkrati m u po
novno prepovedujeva uporabo
parcele 1 3 9 9 /1 . Jelka in Muko
Vesel, Novo m esto, Glavni trg 11.

mm

Do trpela je naša ljubljena mama,
stara m am a, teta

O

S

E

S

UGODNO prodam gospodarsko po
slopje 1 2 x 12 z vsemi instalaci
jami, prim erno za predelavo v
enako ali manjše. Ogled možen
vsak dan v popoldanskem času.
Peter Dim ič, Brežice, Plcteršnikova 1. .

Ž alu jo či: h če rk e Mici, Pep
ca, Ivanka, A nica, R ezi z druži
nam i, sin Ivan z ženo, h čerk a
Pavla, sin Lojze in drugo sorod
stvo

O b nenadom estljivi izgubi našega
m oža, o č eta, starega o č eta, strica in
brata

ZAHVALA
1. aprila je umrla naša mama, babica in prababica

ANA BOŽIČ
roj. KEK
Pokopali smo jo 3. aprila v Trebnjem . Iskrena hvala vsem sorodni
kom , vaščanom ter znancem za izrečeno sožalje in za podarjene
vence in cvetje. E naka hvala organizacijam SZDL, ZVVI, ZB in
Društvu upokojencev za vence, tov. Mikliču za poslovilne besede
o b odp rtem grobu in dekanu za opravljeni obred.

Ž alujoči:
h čerk e, sinovi in drugo sorodstvo

Z A H V A LA
O b b oleči izgubi naše drage m am e, stare m ame in tašče

AMALIJE VRSTOVŠEK
iz Novega m esta
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom , sosedom in znancem za izre
č eno sožalje, podarjene vence in cvetje, ter vsem, ki so našo drago
m am o posprem ili na zadnji poti. Zahvaljujemo se dr. Janžekoviču
za zdravljenje na dom u, zdravnikom in vsem u osebju splošne bol
nice Novo m esto za skrb, nego in lajšanje bolečin, kolektivu Indu
strije obutve Novo m esto za podarjene vence in duhovniku za
opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Ž alu jo či: sinova Slavko in Franci z družinam a, zet Ja
nez s Sandijem in Ju rč k o m ter drugo sorodstvo

iz Sel pri Štravberku
se iskreno zahvaljujem o vsem, ki ste
ga v tako velikem številu sprem ili na
njegovi zadnji poti ter mu darovali
številno cvetje. Zahvaljujemo se
vsem sorodnikom , prijateljem in so
sedom , ki ste nam v najtežjih tren u t
kih kakorkoli pomagali. Iskrena hva
la za trud in pozornost zdravnikom
in drugem u zdravstvenem u osebju
splošne bolnice Novo m esto. Iskrena
hvala vsem za obisk na dom u in v
bolnici, župniku za obred in poslo
vilni govor ter tovarni zdravil KrkaTOZD zelišča za podarjene vence.

Neutolažljivi žena Pepca, si
novi F ranc, M artin, Cveto,
h če rk e Pepca, Ju sta in Mimi z
družinam a in brat

Vsem tistim , ki so mi darova
li kri, kakor tudi vsemu zdrav
stvenem u
in
pom ožnem u
osebju splošne bolnice Novo
m esto, se najlepše zahvaljuje za
uspešno zdravljenje ŠTEFAN
B L A Ž lC iz Novega mesta.

ANTONA MRVARJA
iz G otne vasi
se toplo zahvaljujem o vsem, ki so ga med dolgo boleznijo obisko
vali, nam v najtežjih trenutkih izrazili sožalje in nam pomagali.
Posebna zahvala velja osebju internega oddelka bolnišnice v N o
vem mestu in dr. V odniku, ki so storili vse, da bi nam ga ohranili,
sosedom in sovaščanom / j pom oč in m oralno podporo, kraj.
organizaciji ZB G otna vas za venec svojemu članu rez. kapetanu,
1a d u Avscu za o b č u te n e, tople besede ob grobu, 7. b razredu
grmske osem letke, pevcem in |>atru Mateju za opravljeni obred.
K ončno se iskreno zahvaljujem o vsem. ki so našega dragega Tone
ta posprem ili na njegovi poslednji poli.

Vsi njegovi

DOLENJSKI LIST

Njegova neutolažljiva m am a Mimica, te ta A na, F ran 
celj, Milka in Franci ter vsi, ki so ga imeli radi

F R A N C A PO VŠETA

ZAHVALA

PRODAM hišo, delavnico z manjšim
gospodarskim poslopjem in 28
arov zemlje. Cena ugodna. Terezi
ja N etahly, Vihre 8 , Leskovec pri
Krškem.

N iti slutil nisi, da se 'ne boš nikoli več vrnil v naš mali dom , v
svojo sončno sobico, kar si bil malo pred usodnim trenutkom
obljubil svoji m am ici Podlež ti je v cvetu m ladosti pretrgal nit
življenja. Komaj 22 pom ladi krije tvoj tihi dom ek. Duško naš, ne
samo ta dan, am pak vsako uro siv naših mislih, v našem spom inu,
m lad, lep in dober. Naš dom pa je pust in tvoji m ami ne bo nikdar
ozdravljena globoka rana. Iskrena hvala vsem, ki sega spom injate,
obiskujete njegov tihi dom , mu prinašate cvetje in prižigate sveče.

iz Brezja pri K rm elju
Najiskrenejša hvala- vsem, ki ste nas
v težkih tren u tk ih tolažili, nam iz
rekli sožalje, darovali vence in cvetje
ter jo sprem ili na zadnji poti. Srčna
hvala sosedom za nesebičr. i pom oč,
dr. Leopoldu Levstiku za zdravniško
pom oč. Hvala župniku za obred,
pevcem Svobode Krmelj za žalostinke, Borisu Debelaku za lepe besede
ob odp rtem grobu. Še enkrat hvala
vsem, ki ste imeli našo m am o ra d i

T

PRODAM gradbeno parcelo na Po
nikvah pri Trebnjem z vso gradbe
no dokum entacijo. A nton Bevec,
8031 Graslfing, G roebenzeller
Str. 79, telefon 0 8 1 4 2 /9 8 5 1 .

V.

DUŠKA
DVORNIKA

J O Ž E F A LUNDER

O b slovesu našega dragega moža, o č eta, brata in strica

P

*

ZAHVALA
Ob sm rti drage te te in botre

JOŽEFE DULAR
iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah
sc zahvaljujemo vsem sorodnikom , znancem in vaščanom Brezo
vice. Vsem velika hvala za podarjene vence in cvetje. Iskrena hvala
gasilskemu društvu iz Šm arjete za organizacijo pogreba in poslo
vilne besede ter duhovščini za opravljeni obred. Posebno zahvalo
izrekam o zdravnikom nevrološkega oddelka bolnice Novo m esto
za nego in zdravljenje. Še enkrat prav vsem iskrena hvala!

Ž alujoči:
družini Kastelic in Šafar ter drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Č asopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
m esto - USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnom elj, Kočevje, Krško, M etlika, Novo mesto, R ibnica, Sev
nica in Trebnje.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Ria Bačer, A ndrej Bartelj, Marian Bauer, Milan Markelj, Janez
Pezelj, Jože Ptim c, Drago R usija, Jože Splichal (urednik Priloge),
Jožica T eppey, Ivan Z oran in Alfred Železnik. O blikovalec Priloge
Peter Simič.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko Lubšina.
IZHAJA vsak č etrte k - Posamezna številka 5 din - Letna naroč
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej Z.a inozem stvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM (oz.
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) Devizni račun:
5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 - 3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 9
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na določeni
sUani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. Vsak
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za vse
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 3. 1.
1975. Po mnenju sekretariata za inform acije IS SRS (št. 4 2 1 - 1 / 7 2
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od
prom eta proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem m estu
5 2 1 0 0 - 6 0 1 - 1 0 5 5 8 - Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo
m esto, Glavni trg 3 o /, poštni predal 33 - T elefon (068) 2 1 -2 2 7 N enaročenih rokopisov in fotografij ne vračam o - Časopisni stavek,
filmi in prelom : C ZP Dolenjski list, Novo m esto - Barvni filmi in
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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Ob sm rti moža, očeta, b rata in
dedka

Po težki, m učni bolezni nas je v 60.
letu starosti za vedno zapustil naš ljubi
mož, ata, brat, stari a ta, stric in prijatelj

ANTONA
BIZJAKA

ALOJZ
RADEJ

iz Kostanjevice
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami.
Iskrena zahvala prijateljem , sosedom , sodelavcem Splo
šnega mizarstva, dr. F urlanu, ZB NOV Kostanjevica, go
vornikom , pevcem, godbenikom in drugim, ki so ga spre
mili na njegovi zadnji poti.

Žena Albina, hčerka Irena, sinova Iztok in Toni z dru
žinama in drugo sorodstvo

iz Krajnih brd 21 nad Blanco
Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, prijateljem in so
rodnikom , ki so nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali in
darovali vence. T oplashvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje. Za
hvaljujemo se tudi kolektivu IMV-obrat Brežice, kolektivu Le
karne Sevnica, kolektivu in sindikatu konfekcije Jutranjka in ZB
Blanca za podarjene vence. Hvala tov. Dušanu V irantu za poslo
vilne besede, kaplanu za opravljeni obred ter vsem, ki ste ga spre
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Pepca, sin Jože z ženo Anico, sin Hanzi
z družino, hčerke Slavka in Nada z družino, Viki, sestra
Nežka, prijatelji in drugo sorodstvo
Z A H V A LA
O b nenadni in b oleči izgubi naše m am e, stare m am e in praba
bice

Z A H V A LA
Ob prerani in boleči izgubi našega
ljubega brata

MARIJE KERIN
-MAVSAR
se zahvaljujemo sorodnikom , znancem ter vsem, ki ste jo v tako
velikem številu spremili na zadnji poti, ji darovali številne vence in
cvetje, posebno E lektru Krško in Cestnem u podjetju-TO ZD
A sfaltna baza Drnovo. Zahvaljujemo se tudi dr. Andrejaševičevi
za zdravljenje, duhovščini za sprem stvo in pevcem iz Brestanice
za ganljive pesmi.

Žalujoči: otroci z družinami

se vsem, ki ste nam v težkih urah bili v pom oč in izrekli sožalje
ter prinesli pokojniku cvetje in vence, iskreno zahvaljujemo. Po
sebno zahvalo smo dolžni F rancu Pezdircu in Janezu Vidicu za
nesebično pom oč. Prav tako se zahvaljujemo kaplanu za cerkveni
obred in ganljive besede, cerkvenim pevcem in godbi iz Č rnom lja
ter vsem, ki ste ga v tako lepem številu sprem ili na njegovi zadnji
poti. Vsem še enkrat prisrčna hvala.

N epričakovano nas je za vedno zapustila naša skrbna m am a in
dobra žena te r stara mama

ANGELCA JANC

iz Gabeija 68

Ajdiškova mama
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom , sosedom in ostalim znan
cem, ki so jo v tako velikem številu sprem ili na njeni zadnji poti.
Vsem lepa hvala za podarjene vence in cvetje. Hvala kolektivu
TOZD Puščava za podarjeni venec in župniku za opravljeni obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Jože, sin Tone in hčerka Anica z druži
nama, sestri in brat ter drugo sorodstvo

Žalujoči: žena Marija, sinova Lojze in Franc, hčerka
Angelca z družinama ter sin Martin, vnuki in drugo sorod
stvo

Hlapec Jernej in
njegova pravica
,,Tebi sem rekel, da pojdi spat, zato ker si pi
ja n !"
O supnil je Sitar, nato pa so se m u napele žile
na čelu, vrgel je klobuk na tla in je kričal.
,,M olči, hlapec! Nisem pokopal enega gospo
darja, dvoje sem jih pokopal! D ol!“
Jernej se je smehljal in je stopil počasi z za
pečka; nikam or se mu ni m udilo.
,AH bo kaj? “
,,O dpusti starim kostem ! Še prideš do po
č itk a !" se je smehljal Jernej.
Malo je om ahnil, m alo se je opotekel, ko je
lezel Sitar na zapeček; prilezel je, sedel je široko,
prešerno se je naslonil.
„Sezuj mi škornje!" je ukazal Sitar.
Jernej ni nič odgovoril, sedel je na klop iti sije
palil pipo, ki mu je bila ugasnila.
„Sezuj mi škornje!“
,,Ali te še ni minila norčavost? “ je rekel Jernej
pogasi in je puhnil dim. „Še diši p o sm rti v tej
izbi; poklekni rijši in moli n o co j!“
In je sam pokleknil pred razpelo. G ospodar je
gledal m rko, prižigal si je pipo, pljuval je preko
izbe in je m olčal, dokler ni Jernej odmolil. Jernej
16 (1395) -
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iz Metlike
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so sočustvovali z nami, nam
izrekli sožalje, darovali cvetje in vence ter jo sprem ili na njeni
zadnji potu Zahvaljujemo se občinskem u in m estnem u združenju
ZB iz Metlike, m estni godbi in govornikom za tako ganljive poslo
vilne besede. Prav lepa hvala najbližji sosedni družini Vergotovi,
ki je z nami delila žalost in nam nesebično pomagala. Prav tako
naša topla zahvala osebju zdravstvenega doma Metlika za večletni
tru d pri zdravljenju.

Sinovi in hčerka z družinami

ZA H V A LA
Ob b oleči izgubi našega ljubega, dobrega brata, strica in svaka

SAVKA JUVANCA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji
poti, počastili njegov spom in s cvetjem, ustno ali pism eno izrazili
sožalje in vsem, ki ste pokojnem u lajšali trpljenje med njegovo
boleznijo, zlasti dr. Benčinovi iz Zdravstvenega dom a Ribnica,
zdravstvenemu osebju Kliničnega centra v Ljubljani in na Golni
ku.

Sestra Rada v imenu vsega sorodstva
Ribnica na Dolenjskem, Ljubljana,
Trebnje, Kragujevac, Niš,
6. aprila 1976

O P R A V IČ IL O

RADIO BREŽICE

Zaradi obilice obveznih objav
tokrat izjemom a ne objavljamo
tedenskega radijskega in televi
zijskega sporeda. V želji, da bral
ci to izjemo uvidevno sprejm ejo,
se vljudno opravičujem o.
Uredništvo DL

ČETRTEK 15. APRILA :
16.00 - 16.35 Napoved programa —
Kratka poročila - Nove plošče
R TV Beograd - 16.35 - 16.45
AKTUALNOST TEDNA: Težave po
prvem aprilu - 16.45 - 17.00 O b
vestila in reklam e - 17.00 - 18.00
Glasbena oddaja Izbrali ste sami
SOBOTA - 17. APRILA : 16.00
- 16.30 Napoved program a - So
botno kram ljanje - Jugoton vam
predstavlja - 16.30 - 17.00 Iz naše
polpretekle zgodovine - K ronika Obvestila in reklam e - 17.00 Nedelja, 18. aprila 1976: 10.30
18.00 Med m ladimi ustvarjalci napoved in EPP I. del — 10.45 Kul
Posnetek iz naše glasbene šole - Do
turna oddaja - 10.55 Po dom ače m ače zabavne na valu 192 m
11.10 Pravljica za naj mlajše - 11.15
NEDELJA - 18. APRILA: 10.30
Kmetijski nasveti - 11.30 EPP IL
12.00 N apoved program a —
del - 11.40 Naš razgovor - 12.05
Uvodnika radia Brežice: Kako daleč
Za vsakogar nekaj - 12.30 Poročila
smo z usm erjenim izobraževanjem v
- 12.50 Č estitke in pozdravi naših
Posavju - D om ače zanimivosti —
poslušalcev - 14.30 Zaključek proKulturna kronika - Za naše km eto
g ram a
Sreda, 21. aprila 1976: 16.00 Na valce — Nedeljski m agnetofonski za
pis: N astopa A m aterski oder Brežice
poved in EPP — 16.20 T isoč in en
- Obvestila in reklam e - Preglejmo
nasvet - 16.30 Poročila - 16.40 Po
še spored naših kinem atografov dom ače 16.50 Povedali ste
12.00 - 15.00 O bčani čestitajo in
nam . . . - 17.05 Iz diskoteke naših
pozdravljajo
poslušalcev — 17.30 Kam potem ?
T O REK - 20. APRILA: 16.00 (izbira poklica) - 17. 45 Vaš koti
16.30 Napoved program a - Poroči
ček - 18.00 Z aključek program a
Sobota, 24. aprila 1976: 16.00 la - Iz produkcije RTV Ljubljana 16.30 - 17.00 Novosti naše m ati
Napoved in pop glasba - 16.15
Sm ejm o s e . . . - 16.20 EPP — č n e knjižnice - Športni pregled 16.30 Poročila - 16.35 Svetujemo Obvestila in reklam e - Ta teden v
vam - 16.45 N arodne in narodno kinu Brežice - 17.00 - 18.00 Mladi
zabavne — 16.57 Melodija za slovo za mlade

RADIO SEVNICA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem in znan
cem, posebno pa sosedom , Sajetovi in Pelkotovi, ter vaščanom , ki
ste nam pomagali v najtežjih trenutkih. Hvala vsem za izrečeno
sožalje, podarjene vence in cvetje ter sindikatu IMV in sodelav
cem Garvanika, sodelavcem travm atološkega oddelka bolnice No
vo m esto, in sodelavkam gin. por. oddelka. Iskrena hvala Zvezi
borcev Gaberje. E naka hvala upokojencem G aberja ter župniku za
opravljeni obred in Ivanki Boltez za poslovilne besede pri od
prtem g ro b a Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali.

ANE MOLEK

Ločka cesta 30, Črnomelj

O b b oleči izgubi našega dragega m o
ža, o č eta, starega o č eta, brata in strica

FRANCA
ŠAŠKA

Ob boleči izgubi naše drage m am e in stare mame

STANKA
JERMANA

Žalujoči: sestre Katka, T ončka in Frančiška ter drugo
sorodstvo

ZAHVALA

IVAN
CANKAR

ZA H V A LA

ZAHVALA

ZAHVALA

Štatenberk, dne 6. aprila 1976

pa je vstal, gledal je v tla in je prijel za kljuko, da
bi šel.
„Jern ej!“ je vzkliknil Sitar.
Jernej je stal pred durm i in je držal za kljuko.
„D a ti povem , Jern ej!" je govoril Sitar h itro in
pipa se mu je tresla v roki. ,,Da ti povem - išči si
gospodarja d ru g o d !"
Preko vsega obraza se je zasmejal Jernej in ve
selo je m ežikal z očm i.
„A ? “
S itar je udaril s škornjem ob klop.
„Kaj si oglušel, hlapec? Išči si drugega gospo
darja, sem rekel! Opravil si pri m eni, pri tej hiši
opravil!"
T akrat se je zablisnilo iz črn ih nebes, zabobne
lo je od daleč. Jernej se je odkril in se je pokrižal.
„Bog nas varuj vsega hudega! Ne delaj greha,
mladi, Bogu se prip o ro či in svojemu p atro n u !"
In je odprl duri in je šel na hlev: tam je legel v
seno in je zaspal tru d en ; vse hude misli so šle iz
srca.
III
K akor m lad, še objokan, že utolažen obraz,
tako se je zasmejalo rosno ju tro iz nevihte.
J ernej je stopil na prag, šel je okoli hleva in se
je napotil, da b i pogledal na polje. T ak rat je odprl
Sitar okno, ozrl se je z zaspanim obrazom , ku
štrav in čem eren; in je ugledal dolgega Jerneja, ki
se je bil nam eril na polje.
,,Kam? “
Počasi se je okrenil Jernej.
„N a polje!"
„Na čigavo? “
„A? “
„Na čigavo polje? “
Jernej se je zasmejal naglas.
,,Kaj se še nisi prespal? Še m alo se odeni, če te
glava boli!“
,,N a čigavo polje? “ je zaklical gospodar in kri
mu je bušila v lica.
,,Na naše polje!" je odgovoril Jernej in je stal
ob razoru m iren, upognjen, roke na h rbtu.
,,Kaj se to pravi: naše polje!“
Celo se je nagubančilo Jerneju; celo v njegova
zgrbljena lica je šinila kri.
„T o se pravi: moje polje!"
O bstrm el je Sitar, odprl je usta, gledal je z veli
kim i, izbuljenim i očm i.

,,Z bledlo se ti je, starec!"
Jernej se je okrenil in je šel po razoru v polje.
Dolgo je gledal Sitar za njim , n ato se je oblekel in
je šel na polje v drugo stran, da b i ne srečal hlap
ca. O badva sta šla počasi, obadva upognjena; gle
dala sta v tla in vendar sta se videla od daleč,
k ak o r vidi človek s samim srcem, kadar ga je
strah in se m u k d o tih o bliža za h rb to m . . .
Jernej se je vrnil v hišo, ko je bila južina že na
mizi. Postal je osupel pred durm i, namršil je
obrvi, ozrl se je po gospodarju, po družini. Ne
žlice ni bilo zanj ne stola.
„Zakaj me niste klicali? "
, A li so te klicali sosedovi? “ je odgovoril Sitar.
Družina se je zasmejala.
„Kaj ragljate, hlapci in dekle? Kaj je K urent
stopil v hišo? "
Jerneju se je tresel glas od srda in od še nepo
znane bridkosti.
Pa se je oglasila Sitarica in bolj zbadljiva nego
prijazna je bila njena beseda.
,,Ali nisi slišal sinoči? G ospodar ti je odpove
dal! A m pak če je lačen , prinesi m u žlico; še b era
ča ne podim o čez prag, kaj šele hlapca, ki je delal
pri hiši in jedel z n am i!"
Dekla je šla in položila žlico na m izo, poleg
žlice pastirjeve.
,,Kaj stojiš in gledaš? “ je vprašal osorno go
spodar in se ni ozrl n a Jerneja. ..Ponujam o ti žli
co, ker si lačen, Bog ti blagoslovi, ne b om o ti
šteli grižljajev! A m pak če se ti ne zdi, pa srečo na
p o t!"
Jernej je strm el, nič ni odgovoril. Tedaj je vrgel
Sitar žlico na m izo in je vstal.
„Kaj so ti oglušela stara ušesa, kaj ti je zvode
nela stara pam et? Ali pa se po neum nem pretvar
jaš? V čeraj sem ti rekel, da si išči gospodarja
drugod - velik je svet in dolge noge imaš! Dogospodaril si pri nas, Bogu b odi hvala in ča st!"
Jerneju so se zašibila kolena; tudi beseda m u je
bila tiha in počasna, glas ni mogel iz grla.
,,Saj sem te d o b ro slišal, tu d i razumel sem te,
mladi! A m pak da si rekel: pojdi in zapali hišo dobro bi te slišal, do b ro razum el, ne zapalil bi!
Govori po pam eti, pa te b o m slišal in razum el in
ubogal! Kaj se to pravi: zadeni culo na stara ple
ča in pojdi od hiše? K ako je v tej besedi božja
pam et in pravica? Bolj krščansko bi bilo in nič
bi si ne bil omazal kolen, da si po sedmini p o 
kleknil predm e, poslednjega gospodarja te hiše.

In jaz bi ti bil rekel: ti gospodari zdaj, tvoja je
hiša, tvoja senožet, tvoje polje - vse to vzemi,
kar je vzraslo tak o čudežno iz m oje krvi in iz
mojega p o tu , da je zdaj moj život upognjen in
izžet, da so slabotne m oje roke in da se tresejo
stara kolena! Vse vzemi - jaz, starec, tru d n i go
spodar, pa si zapalim pipo te r sedem na zape
ček . . . T ako bi ti storil, tak o b i jaz govoril in
Bogu bi b ilo dopadljivo in ljudem !"
S itar se je okrenil, z veselim pogledom se je
ozrl po družini.
„Ljudje božji, glejte ga; ali naj pokleknem pre
denj? "
K rohotom a se je zasmejala družina.
In se je okrenil k Jerneju, gledal m u je dolgo v
obraz, nato je izpregovoril:
„Kaj misliš, da sem ti bil pokazal prag zato,
ker sem bil pijan in slabe volje? Ali pa d a se mi je
na sedm ini zahotelo kom edij in burk? T ak o je,
hlapec: potrla m e je sm rt očetova, am pak te h tn i
ca je bila pravična, poleg b rid k o sti je bila tolažba.
Nikoli nisem bil gospodar, zadnji hlapec sem bil,
poleg pastirjeve je ležala m oja žlica. Ti, hlapec, si
bil moj krivični gospodar; tvoj pogled povelje,
tvoja beseda ukaz. Jaz pa sem te videl v svojem
srcu, kako boš prosil na m ojem pragu, in užival
sem sla d k o s t. . . V am vsem je bil gospodarjev go
spodar, še vi uživajte sladkost: pastir, odpri m u
duri na stežaj!"
Pastir je šel in je odprl duri na stežaj. Jernej se
ni ganil, ne prestopil.
„Ne stoj tam kakor lipov bog! G ani se!"
Jernej se je vzbudil kakor iz h u d ih sanj; pa mu
ni bilo nič bridko, nasm ehnil se je.
„Sitar, Bog je naredil postave, ti jih ne boš
premaknil! P ot, ki je kanil s tvojega čela, je tvoj
- to je postava! Ne b om prosil postelje, ki sem jo
sam postlal, ne b o m beračil kru h a, ki sem ga sam
pridelal in umesil! Legel b o m n a posteljo in ne
bom nič vprašal, posegel b o m po kruhu, nič ne
bom prosil! T o je postava in pravica. Vi pa prim i
te za žlice, ne bodi vas sram ukradenega kosila, 1
nič vas ne bodi sram, da niste čakali na gospo
darja in na njegov očenaš; usmiljen je, brez zlobe
- zakaj njegova je pravica in postava!"
T ako je govoril Jernej. T em an pa je bil Sitarjev
obraz, njegova beseda je bila h itra in osorna,
m rko je gledala družina.
DOLENJSKI LIST

Odkritje: 1. april ni le enkrat v letu
Kaj je pokazala „e d in s tv e n a " a n k e ta m ed bralci Dolenjskega lista, ki pa ji žal (ali pa na srečo!) m anjka znanstvena
te m eljito st — Neverjetno, kaj vse je lahko prvoaprilska potegavščina
S prvoaprilskim i potegavšči
nam i, posutim i po prvoaprilski
številki Dolenjskega lista skoraj
da preobilno (1 3 po številu),
sm o dosegli, kar smo želeli. Iz
koristili sm o redko priložnost,
izid n atan k o na prvega aprila
dan in naaprilili precej ljudi.
Im am o pač kakih 20 0 .0 0 0 bral
cev. Z nagradnim iskanjem
..prvoaprilskih" pa smo dobili
še več: an k e to , ki n am po svoje
pripoveduje, kaj bralci na sploš io mislijo o naših novinarskih
prispevkih.

Eden iz generacije
O Vinku Bambiču, upo
kojenem železničarju (danes
je praznik železničarjev!), ki
letos srečuje Abrahama, in
sedanjem predsedniku ob
činskega odbora ZZB N O V
v Novem mestu se ne da go
voriti, ne da bi že kar na za
četku omenili, kako je bil
ves čas od konca vojne sem
pripričan in predan partijski
in sindikalni delavec. Sodi v
generacijo, ki je morala ta
koj po koncu vojne, sicer iz
urjena in prekaljena za bo
jišče, a nešolana, obrniti
prve brazde socializma v po
rušeni, a novi državi.
,JVi bilo lahko," se spo
minja Bambič danes na čase
pred tremi desetletji, ko se
je odločal za poklic železni
čarja. „Za noben poklic se
nisem bil izučil, ničesar ni
sem zncL Ko se je začela
vojna, sem komaj končal
osnovno šolo. Potem sem pri
železnici rasel od delavca v
tovornem skladišču do popi
sovalca voz, od vlakovnega
odpravnika in šefa postaje
do prometnega kontrolorja,
šefa prometne službe pri no
vomeškem ŽTP, tako da
sem šel v pokoj leta 1973
kot šef prometne sekcije. Če
pravim, da sem rasel, pome
ni, da sem se sam izobraže
val, končal nešteto tečajev
in prestal mnoge skušnje
Misliti si morate, kako mi je
šlo, ko sem začel tako rekoč
iz nič. Da, to so bile v resni
ci naporne in dolgotrajne
univerze, ki smo jih bili pri
morani delati vsi, ki nismo
imeli ustreznih šol in izku
šenj. Ko so nas življenje in
naloge potisnili ob zid, je bi
lo možno samo eno: mo
raš!"
Takrat, pravi Bambič,
drugega izhoda tudi ni bilo.
Zadolžitve je bilo laže zma
govati, saj je poznala njegova
generacija nekaj, kar dan
danes mnogokrat pogreša
mo: upornost, železno voljo,
izredno tovarištvo in tenek
posluh za solidarnost. To je

fantom in možem, ki so si
takoj po vojni naložili naj
težja in najodgovornejša bre
mena, vcepila narodnoosvo
bodilna vojna. Tu je bila še
neprecenljiva partijska za
vest, ki je nemalokrat delala
čudeže, da so včasih padale
tudi nepremagljive ovire.
Vinko Bombič je p partij
skih celicah in sindikatih, ki
se jim je zgodaj zapisal pre
vzel vsako nalogo prav tako
resno kot tedaj, ko je kot
kurir ali brigadni obvešče
valec v stoji „mirno“ spreje
mal strogo zaupne naloge.
Ko sem ga vprašal, kakšne
dolžnosti je opravljal v
družbenopolitičnih organi
zacijah, jih je mimogrede na
štel kakih dvajset, občinskih
in republiških, za nameček
pa še pristavil, da je bil dva
krat delegat na osrednjih
partijskih kongresih (na 5.
slovenskem in 10. zveznem),
na sindikalnih, posebno na
kongresih strokovnih sindi
katov (ves čas je delal zlasti
v sindikatu delavcev prome
ta in zvez) pa je bil že kar
stalen gost.
Če bo kdaj kaj pozabil,
tegale ne bo nikoli: kako je
v letih 1941 in 1942 pretentaval italijanske vojake, da
so ga z letaki in pismi pušča
li skozi žični blok v rojst
nem Šentjerneju, nadalje,
kako so ga leta 1944 v parti
zanih sprejeli v partijo, ne da
bi mu bili prej povedali, da
je ali skojevec ali vsaj kandi
dat za KP, in pa - „ to mi je
najdražji spomin “ - obiska
pri tovarišu Titu. „Mislim,
da je bilo pred šestnajstimi
ali sedemnajstimi leti, ko
sem bil eden od treh članov
delegacije strokovnega sindi
kata, ki je šla Titu čestitat
za njegov rojstni dan. Po
drobnosti sem pozabil, še
danes pa me na to srečanje
spominja fotografija, na ka
teri sem skupaj z marša
lom."
IV A N Z O R A N

Odgovore - skupno jih je do roka
prišlo 79 - sm o brali tu d i z grenkim
priokusom . Celo vrsto člankov, ki
jih pišemo s „sm rtn o “ resnostjo in
odgovornostjo, so proglasili za prvo
aprilsko potegavščino. Če je to res,
kar kaže naključno izbrana skupina
bralcev, potem v o č e h bralcev nismo
tak o resen politično-inform ativni
list, za kar se sicer im am o. O čitno
za nekatere bralce tu d i ob običajnih
dneh objavljamo prvoaprilske pote
gavščine.
Iskanje je povzročalo mnogo pre
glavic, sicer ne bi bilo od 79 odgo
vorov samo 15 pravilnih. 13 jih je
imelo po eno napako, 11 po dve, 12
po tri itd. Ž reb ni imel dosti izbire
in je nagrade naklonil reševalcem iz
Mirne peči, Ribnice in Krke pri No
vem m estu, kot je navedeno v okrivu.

KA J VSE J E LAHKO
PRVI A P R IL
Zanimivejši so n ap ačn i odgovori
Kar 16 reševalcev je m enilo, da je
prispevek ,,K ruh žre kile“ prvoapril
ska šala. Seveda, ko nas že zmlada
učijo, da se m ora debeluh ogibati
kruha kot živega vraga. Znanstveni
raziskavi in razlagi, da pred o bro
kom zaužiti kruh zmanjša a p e tit in
naredi o b č u te k sitosti, naši bralci
o č itn o ne verjamejo. Slabo se piše
z n an o sti
T udi „o tro c i narave" Dolenjci še
zlepa ne bodo. Že č isto nedolžno
poročilo, da je bil v Dolenjskih T o p 
licah o b č n i zbor društva naturistov,
z grozo odklanjajo in m u pripišejo

prvi april. ,.Nagci" na Dolenjskem,
bog ne daj!
Z aenkrat si tudi še ne znam o po
jasniti, kaj za vraga se je ljubljansko
gledališče tako zam erilo Brežičanom . Kar sedem odgovorov pripisu
je napovedi o gostovanju prvoapril
ski značaj. Porazna ugotovitev za
našo kulturno politiko. Pa smo že
mislili, da so se stvari prem akni
le .. .

Pravilni seznam
prvoaprilskih Sal

N EM O G O Č E,
D A J E R ES

1. Poslopje SDK v plam enih
(fotografija)
2. Zvedeli sm o, da bodo . . .
(fotografija)
3. Novom eški
klavir
prek
A tlantika
4. V Novem m estu tu d i Parlov
5. Milijonar h o č e kupiti cerkev
6. Z nabiti, da je tole eden . . .
(fotografija)
7 . Ošiljeni zobotrebci
8. Solidarnost pa taka
9 . Uran na Krškem polju
1 0 . A m erikančevo darilo
1 1 . Danes brezplačno kopanje
12. M etlika: danes pom em bna
slovesnost
13. Kaj se skriva za visoko ogra
jo

IZ Ž R E B A N I!
1. nagrada — 300 din: Jakob
Perpar, Malenška vas 18.
Mirna peč;
2. n a g r a d a 200 din: Marija
Lovšin, Breg 19, Ribnica;
3. nagrada — 100 din: Cvet
ka Cezar, Krka 14, Novo
mesto.
Prvoaprilska naj b i bila po mne
nju 10 reševalcev tudi zanim ivost „Z
baloni nad A m eriko", Res, skoraj
neverjeten teh n ičn i dosežek za
atom sko dvajseto stoletje, (nič zato,
če bo čez 7 let m inilo dvesto let,
odkar sta se na nebu Pariza v
„m ontgolfieru“ pozibavala P. de
R ozier in m arki d’Arlande).
Izkušnja uči, da se pri nas nihče

njena družina večkrat lačna
kot sita, mož pa je hodil na
okoli v posvaljkanih hlačah in
z umazanim ovratnikom.
Klotilda Zračnikova je s
svojo ostrino raztrgala politi
ko občinskega vodstva Repičeve drage do tankih resic.
Odgovornim je očitala, da so
po otvoritvi mestnega vodovo
da razstreljevali skale v zajetju
in si je tako voda poiskala
druge poti in ji ni prišlo niti
na pamet, da bi curljala skozi
pipe občanov.
Županu repiškemu je gla
sno in jasno povedala, da je
slabši od prejšnjega, ker nima
svoje hiše, in kdor je slab go
spodar samemu sebi, ne more
ljudstvo od njega pričakovati
pametnega
gospodarjenja.
Krepko je oklestila tajnika in
načelnika za gospodarstvo, ki

Presenečenja pa še niso izčrpana.
Trije bralci so pripisali laž fantasti
čnem u dosežku v pridobivanju no
vih naročnikov Dolenjskega lista v
m etliški občini („8 novih naročnikov“ ). Da bi bil 1. april svetovni dan
mladinske knjige, se je 4 bralcem , la
so poslali odgovore, zdelo povsem
nem ogoče (čeprav prvega a p r ili ni
majo za lažnivca povsod po svetu).
T udi dejstvo, da Dolenjski list razpi
suje prosto delovno m esto, ne more
b iti resna stvar, saj se dandanes nika
m or ne pride drugače kot po zvezi
in poznanstvu.
K ot vrhunec bi lahko šteli vest
„U m rl v bolnišnici11. Kaj takega se
pač še ni m ogli zgoditi, je po dalj
šem razm išljanju sklenil svojo misel
bralec in zapisal zanjo: prvoaprilska
potegavščina. Do podobne neprekli
cne ugotovitve je prišel tudi pozna
valec dolenjskih uradnikov, la je za
sporočilo ,,Nov delovni čas“ prav
tako zapisal: prvi april. Saj jih po
znam o, birokrate!
Spisek cvetk pa s tem še ni iz
črpan. Za enega reševalca nagradne
igre je p oročilo »U m etnik ču til, na
rod izbojeval" prvoaprilska. Res, iz
jem na počastitev stoletnice Cankar
jevega rojstva!
Pa ne le kulturi, slabo se piše tudi
p o litik i Več bralcev je ocenilo za
potegavščino članek ..K om unisti ne
rede svetih krav". T orej jih redijo!
T udi trditev v članku, da partijski
sestanek ni m aša, pri kateri bi govo
rili (m olili) eno in isto, je prvoapril
ska po njihovem m nenju. T ako, zdaj
vsaj vem o, pri čem smo. Sicer pa je
zdaj za kom uniste najbolj prim eren
čas za spanje na lovorikah, meni ne
kaj bralcev, pripisujoč članku s ta

ob naši prvoaprilski zanimi
vosti, v kateri pišemo o milijo n a iju , ki h o če kupiti kapi
teljsko cerkev. T ak o je zapi
sala: „A ko se b o d o polakom nili o nih am eriških mili
jonov, se naše m esto ne mo
re več im enovati Novo m e
sto ; le še O ropano m esto . . .
Ali mi, Slovenci, nim am o to 
liko ponosa, da b i jo obdrža
li k o t svetinjo naših slavnih
pradedov? In k o t okras naše
mile Slovenije? “
da so nekateri nalašč napisali večje
število odgovorov, misleč, da bo ne
kaj že pravih. T udi slepa kokoš zrno
najde. T olaži naj nas tudi: tak i smo
pač Dolenjci: dobrovoljni, dobri,
darežljivi, h u d o m u šn i. . . , včasih pa
tudi n e u . . . Pri delu, pri litru, pri
brnju preljubega Dolenjca . . .
M. LEGAN

Deska ga je

10.
aprila dopoldne sta v Kapela
pri Brežicah na cirkularki žagala hlo
de lastnik žage Franjo Soštarec, star
44 let in njegov sosed Vinko Urek.
O krog 11.30 sta dala v cirkularko
tu d i desko, da b i jo obrezala, ta k ra t
pa je les obrnilo poševno in desko je
z veliko m očjo vrglo lastniku v til
nik.
Soštarec je takoj padel na tla in
obležal nezavesten. -Sosed je tekel
po poškodovančevo ženo, d a bi ga
spravila k sebi. Skušala sta ga še
dvigniti in m u pom agati, a ni dal gla
su o d sebe. Ko so takoj potem p o 
klicali zdravnika, je ugotovil sm rt.
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PRVIČ V RIBNICI — „Pri Cenetu14je bil minuli petek v znamenju salam in prve ribniške ,,Salamiade“. (Foto: Drago Mohar)

Izdelovalci salam prekrižali meče
O b d ob ri kapljici prvič ocenjevali „Pri C e n e tu " v R ibnici d o m a č e salame
Dvanajst izdelovalcev salam in
klobas je v petek v gostilni pri Cene
tu v R ibnici prekrižalo salame o p rostite: m eče - v boju za najbolj
šo salamo na „Prvi ribniški Salamiadi11. R azstava in pokušnja salam
sta dosegli ogrom en uspeh, saj so ne
kateri udeleženci te prireditve prišli
dom ov šele v zgodnjih jutranjih

urah.
Že razstava salam je bila pri
vlačna, saj je bila okrašena tu d i z v
les izrezljanim a kipom a krave in svi
nje, ki ju je nalašč za to priložnost
izdelal akadem ski kipar Stane Jarm
iz Kočevja. Krava in svinja sta do
m ači živali, ki sta osnovna surovina
za salame.

PRILAGAJATI SE JE TREBA
Klotilda Zračnikova je ime
la jezik, da so ga nekateri zavojjo dolžine primerjali s krav
jim repom , po ostrini pa z žiletko, ki je kos najtrši bradi
dedcev. Klotildi Zračnikovi je
jezik mojstrsko služil: prepira
z njo so se bale najbolj jezika
ve babnice v Repičevi dragi,
funkcionarji na sestankih pa
so nerodno zardevali, kadar so
na katerem od stolov zagledali
Klotildo Zračnikovo. Nekdo,
ki se je na sestankih krasno
dolgočasil, je imel čas prešte
ti, da lahko Klotilda Zračni
kova izpregovori triintrideset
več zložnih besed z enim sa
mim zajetjem sape in bi lahko
tako s svojo pljučno kapacite
to postala odlična plavalka.
Toda daleč naokoli ni bilo
nobenega bazena, pa se je
Klotilda Zračnikova raje spo
prijela s politiko, za kar je bila

n o č e ničem ur odpovedati. Pravicam
kim naslovom, objavljenim na prvi
nam reč. Zakaj bi se sevniška Lisca
s tra n i prvoaprilski značaj.
odpovedala samskemu dom u? „Prvi
Ob tej mali paradi neznanja naših
april!“ so takoj pomislili bralci in
Dolenjcev naj nas tolaži dom neva,
naši vesti m irne duše pripisali laž. S
pošto in zdravstvom imajo vrli Do
lenjci že tako slabe izkušnje, da nju
IZ ENEGA OD
nim srednjeročnim n ačrto m sploh
PISEM
ne verjamejo. ,,Prvi april“ jih je z ■
vso resnostjo zapisalo pet za prispe
D olenjka, živeča v Mari
vek „Kaj obeta PTT p e tle tk a 11 in
boru, je bila živo prizadeta
„Sem e za konec desetletja".

je dovolil zgraditi šolo na
mehkem terenu in se zdaj sku
paj s krajani čudi, kako to, da
se počasi, toda vztrajno po
greza.
Direktorju Hitrošiva je opo
nesla, da s svojim kričanjem
na delegate prej zavira samo
upravljanje, kot pa ga spodbu
ja, družbenim delavcem pa je
zabrusila v obraz, da bi v teh
stabilizacijskih časih tudi oni
lahko zategnili pasove, če že
to priporočajo zaposlenim v
gospodarstvu.
,,Vse izrečene besede so go
la resnica in tolkla se bom do
konca! “ je pribila Klotilda
Zračnikova.
Repiški duhovi so se vzne
mirili kot morje, kadar poteg
ne Čezenj malo močnejši piš.
Sestanki so se vrstili kot krog
lice na roženvencu, toda ostri

na besed Klotilde Zračnikove
je od sestanka do sestanka topela, dokler niso dobile njene
besede zrcalne podobe: iz pip
je pričela teči kristalno čista
studenčnica, županu bi bilo
treba dati narodovo priznanje
za gospodarjenje, načelnik za
gospodarstvo bi moral postati
glavni nadzornik pri gradnjah
Sol, direktor Hitrošiva pa je
postal edini borec samouprav
ljanja v svoji delovni organiza
ciji . . .
Računovodkinja podjetja,
kjer je bila zaposlena Klotilda
Zračnikova, pa je trosila po
občinskih vogalih besede, da
so Klotildi takoj po napadu
na občinski štab Repiče ve
drage iz nerazumljivih in
sumljivih razlogov povečali
osebni dohodek.
TONIGAŠPERlC
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Izdelovalci salam so bili živčni,
ko se je uradna žirija um aknila na
posvet za zaprta vrata, kjer je odlo
čala o priznanjih; še bolj pa so bili
,,trd i“ , ko je uradni spiker s kuhalni
co napovedal prihod žirije. Uradna
žirija, v kateri so bili inženir Lojze
M arolt, Mirko Fegic, Stane N osan in
F rance Mrak je ocenila salame tako:
1. A nton Lovšin, gostilna „Pri
S tekličku11, Ribnica 36,5 to č k , 2.
Alojz A ndoljšek (Podpoljane) in
F ran c Petrič (O rtnek) 33 to č k , 3.
T one Tanko (G oriča vas) 29 to č k
itd.
Žirija publike je imela skoraj
enak okus kot uradna, le v obrnje
nem vrstnem redu in je razdelila
to čk e tako: 1 . T one T anko 32,2.
Alojz Andoljšek 28, 3. A nton
Lovšin 21 itd. Sicer pa se je kratka
in jasna ocena R ibničanov glasila:
„V sc je dobro, kar je zastonj." Po
hvalili so vse salame, ki so jih poku
šali, zato naj naštejem o še ostale
udeležence tekm ovanja, ki pa tokrat
še niso dobili priznanja. T o so: T one
D ebeljak (D olenji lazi), Janez Gra
d ič (R ibnica), A ndrej P o d b o j-C en e
(R ibnica), Janez Marolt (Goriča
vas), T ine N osan (G oriča vas), Rude
Budimil
(B udihna-P rim orska),
Albin Pelc (R ibnica) in Franc Preles
nik (Nemška vas). Te salame so do
bile povprečno oceno 21 to čk . Sicer
pa „važno je sodelovati in ne zmaga
ti", pa čeprav gre za Salam iado in
ne za olim pijado.
Za izvedbo prve ribniške Salam iade zasluži posebno priznanje tu 
di gost iz Kočevja, to je mesarski
m ojster Ivan Lampe, k ije leta 1971,
o b 500-letnici m esta Kočevje, orga
niziral prvo Salam iado. Mojster
Lampe je ob tej priložnosti tudi po
vedal, da namerava v maju v Ko
čevju organizirati sam ostojno razsta
vo pršula in nekaterih drugih suho
m esnatih proizvodov.
MILAN G L A V O N JlC

P R IH O D N JE LETO
ZA S V E T O V N O
PRVENSTVO?
A v to -m o to društvo Bela krajina
iz Č rnom lja bo 1 . maja že č etrtič
priredilo v Dragovanji vasi državno
prvenstvo v m otokrosu za 50 in
125-kubične m otorje. 40 jugoslo
vanskih tekm ovalcev se bo pom erilo
v razredu do 50 kubikov; v razredu
do 125 se je do sedaj prijavilo 25
tekmovalcev, od tega devet tujih;
med njimi je tu d i Manfred K rauter,
ki je lani na prvenstvu Zvezne re
publike N em čije delil 1 . - 3 . m esto.
Prireditelji pričakujejo še več prijav
iz Avstrije, ZRN, Belgije, Danske,
Italije in drugih evropskih držav.
Prireditelji se na to pom em bno
tekm ovanje dobro pripravljajo in za
gotavljajo, da bo tako kot vsako leto
doslej vzorno organizirano. Razm i
šljajo tudi o tem , da bi prihodnje
leto konkurirali, da bi dirka v Dra
govanji vasi štela za svetovno prven
stvo v kategoriji do 125 kubičnih
centim etrov.

KOLESAR JE M R TEV

9.
aprila okrog 7.30 zjutraj je p
lokalni cesti od Bušeče vasi proti
Cerkljam vozil z avtom Milan Barbič
iz Bušeče v asi V oster in nepregle
den ovinek je priletel prehitro, zato
ga je zaneslo v lovo. k e r sc je prav
takrat mimo jiip c lja l na kolesu
87-letni Alojz Čermelj iz Cerkelj, ga
je avto zadel in zbil po tleh. Priletni
kolesar je dobil tak o hude poškod
be, da je na kraju nesreče umrl.

D V A K R A T O K R O G OSI
Nepravilno prehitevanje je bilo
vzrok
trok nesreče, ki sc je 11. aprila do
dopoldne
oldnc zgodila v Brežicah. Janez
Spiler iz Ž upeče vasi je vozil z
avtom v smeri C erklje-B režice, v
Borštu pa je prehiteval avto. Za njim
je vozil in prav tako prehiteval tudi
Ernest Tcršelič iz Skopic. Ko je Spi
ler naglo zavil na svojo polovico ce
stišča, ga je zaneslo dvakrat naokrog
in še s ceste. Poškodovan je bil so
potnik Andrej T uršič iz Ž upeče va
si, ki je v bolnišnici gm otne škode
pa je za 10.000 din.

r

vpišečkem
gradu
ni tmuljčice
Pišečani, ki so sicer ponosni na svoj kraj, na
njegove lepote, na dobro vino in gostoljubnost
ljudi daleč naokoli, v pogovoru nič kaj radi ne
omenjajo gradu, čeravno sodi ta med kulturno
zgodovinske spomenike prvega razreda. Preveč
zapuščen je, da bi ga razkazovali radovednim
očem, vendar tudi tako skrit, da ga tujcc težko
najde.
V štirinajstem stoletju je grad pripadal pišeškim vitezom. Ti so ga pozneje (1595) prodali
grofom Mosconom, ki so gospodarili tam do
smrti zadnjega direktnega potom ca rodbine Julija
Alfreda Moscona.
Po osvoboditvi je postal grad zatočišče družin
brez .strehe in nekateri stanovalci še danes prebi
vajo tam. Njim je bil namenjen tudi moj obisk.
Na križišču ob ribniku, kjer se odcepi skozi
gozd navzgor proti gradu ozek kolovoz, so mi v
toplem aprilskem popoldnevu prekrižale pot šte
vilne krastače, namenjene svatovat kdove kam.
Včasih so jih imeli za pravljična bitja, pomislim,
za začarane princese, v katere pa današnji grajski
stanovalci ne verjamejo več.
Ko stopam skozi zapuščen park, poln eksoti
čnih drevesnih velikanov, zagledam pred seboj še

bolj zapuščen grad, v katerem bi prav lahko spala
Trnuljčica. V resničnost me zbudi zdelan avto
brez koles, ki čaka na popravilo tik pred vhodom
v grad. Malo niže se zvali v globel plaz kamenja iz
porušene škarpe. Ta zaman čaka, da jo bodo za
krpali, saj niti plačnika za novo streho ne morejo
dobiti.
Na notranjem dvorišču mi hlad zaveje v obraz.
Severni del zgradbe, tisti najstarejši, vidno propa
da. S sten odpada om et in stavba kaže golo zi
dovje. O vodnjaku, ki je nekoč krasil dvorišče,
pričajo obdelani kosi kamnitne ograje, razmetani
ob zidovih. Vse diši po vlagi. V pritličnih prosto
rih imajo stanovalci drvarnice in iz ene od njih se
oglaša petelinje petje.
Mimo pride postaven mladenič. S studenca je
prinesel škaf opranega perila. Za njim stopa ne
kdo z vedrom vode v roki. Torej je le življenje za
temi zidovi. Tudi rože na oknih mi povedo, da za
debelimi grajskimi stenami prebivajo ljudje.
Pozneje zvem, da je v gradu trenutno šest
strank. Ni še dolgo, kar so jih našteli deset. Kdor
more, se odseli, včasih pa tudi kdo umre in stano
vanje ostane prazno.

Najdlje prebiva pod grajsko streho Ana Škof, podjetje v Brežicah so obvestili in prosili za p o 
vdova in mati osmih, zdaj že odraslih otrok. Nje pravilo, pa ni bilo nikogar blizu.
ni štirje fantje in štiri dekleta so se drug za d r u 
Take so torej težave ljudi, ki motijo Škofovo in
gim izpeljali iz rodnega gnezda in vsi si že sami druge prebivalce gradu. Ona o njih niti ne razmi
služijo kruh. Raztepeni so od Ljubljane pa do šlja. Vse misli posveča svojim o trok om in vnu
Brestanice. Nekateri od njih imajo že svoje druži kom, ki jo pridejo obiskat ob sobotah, in v priča
kovanju teh ji čas hitro mineva.
ne.
Proti večeru se vrne z dela v vinogradu upoko 
Ani Škofovi je umrl mož pred dvajsetimi leti.
jenec
Franc Preskar, ki stanuje z ženo T on čko
V gradu prebiva že tri desetletja. V boljše stano
pod grajsko streho že več kot dvajset let. Njegov
vanje bi se že selila, vendar ne stran iz Pišec. Prav
zaprav se niti ne pritožuje. Vse bi še šlo, le vodo stari o če je bil logar pri baronu in najbrž niti v
imajo stranke zelo od rok. Kar petnajst do dvaj sanjah ni pomislil, da bo vrn k nekoč „graščak."
set minut porabijo za pot do izvira in nazaj. Pa še Preskarjeva družina je bila pred leti številnejša.
v hrib jo morajo_ nositi. Vodnjak so jim podrli Pri hiši so bili štirje otroci, ki so se razšli po
pred šestimi leti. Čezenj so položili betonsko plo Nemčiji in drugod in ki zdaj prihajajo le še na
ščo. Takrat sicer vode iz njega niso več uporablja obisk.
V gradu prebiva še družina Kukovičič z dvema
li za kuhanje, tembolj pa jim je prišla prav za
pranje in pomivanje. Zdaj morajo po vsak liter otrokom a pa A nčka Habjan, ki kuha v župnišču,
bolehni Jože Sodič v invalidskem vozičku z ženo
posebej k studencu.
ter vdova Štefica O lama. Kaže, da so se vsi po
Iz kuhinje ima Škofova lep razgled v dolino, vrsti vdali v usodo in se sprijaznili s tem, kar
vendar okno nerada odpira, ker ji potem udarja v imajo. Stanarina bi bila povsod drugod višja, torej
nos smrad iz greznice. V zunanjem zidu so stano jim preluknjana streha, zamašena kanalizacija in
valci že pred pol leta prebili odvodno cev, da se oddaljen studenec prihranijo tudi kak dinar.
jim nesnaga ni razlila po hodniku. Stanovanjsko
JO ŽICA TEPPEY
DOLENJSKI U S T

25

Produkcija in prodaja ilegalnih albumov (veli
kih gramofonskih plošč) je v nekaterih deželah
zahodne Evrope in v ZDA dosegla izreden
obseg. Naj takoj povem, kaj so sploh ilegalni
albumi. To so plošče, ki njso izšle pri gramofon
ski družbi, s katero ima glasbenik snemalno p o 
godbo, ampak jih je izdal nekdo, ki za to ni
pooblaščen. Jasno je, da proizvajalec takih
plošč ne plačuje niti tantiem niti davkov ali
kakršnihkoli dajatev. Ž e iz tega fehko sklepa
mo, da so dobički, ki si jih nekateri ljudje kuje
jo, ogromni.
Najpogostejša varianta ilegalnih posnetkov so
seveda koncerti, posneti brez dovoljenja. Včasih
pa na ilegalni album posnamejo tudi radijske ali
televizijske oddaje interesantnih glasbenikov.
Resnični ljubitelji glasbe nekega glasbenika ali
skupine pa najbolj cenijo starejše in javnosti ne
poznane posnetke. Le-ti so iz arhiva gramofon
ske tvrdke dobljeni večinoma s krajo, p o d k u p 
nino ali na kakšen drug nezakonit način.

V
ob to k u naj bi bilo že več kot 4 00 različnih brez kakršnihkoli ovir, m edtem pa je bil v
Angliji pred letom dni neki proizvajalec ilegal
albumov vseh izdelav in kvalitet. Ljudje, ki se s
nih albumov obsojen na plačilo 8000 funtov.
tem izredno donosnim poslom pečajo, pa so o d 
Pojav proizvodnje takih plošč je omejen le na
krili še dodaten vir dohodkov v obliki kaset in
zahodne kapitalistične dežele in ni verjetno, da
filmskih trakov. Različnih kaset je v prodaji še
bi se pri nas pojavila ilegalna plošča Miše Kova
več kot samih albumov, kar je razumljivo, saj za
ča ali Marjane Deržaj, čeprav bi se marsikate
izdelavo kaset ni potrebna niti draga oprema
remu popevkarju dobro zdelo, ker bi bilo to
niti ni obrobnih stroškov s polivinilom, ovitki
zaradi skrajne komercialnosti tudi merilo popu
ipd. Zato precej glasbe ostane posnete le na ka
setah, ki so tudi prikladnejše za prenašanje. Pre
larnosti.
In kdo so glasbeniki, katerih glasba se največ
cejšnjo vlogo v tej dobičkonosni igri odigra tudi
krat pojavlja na ilegalnih ploščah in kasetah?
prodaja filmskih trakov (8 in 16 mm), posnetih
To niso kakšni mladoletniški idoli, kot
z najrazličnejšimi koncerti.
Osmonds ali David Cassidy, am pak so najpogo
stejša imena tale: Bob Dylan, Pink Floyd,
Medtem ko imajo v Vel. Britaniji in Franciji
Beatles (skupaj in posamezno), Grateful Dead,
zakonska določila, ki ščitijo glasbenike in gra
Rolling Stones, pojavljajo pa se tudi novejša
mofonske tvrdke pred proizvajalci ilegalnih
imena: Rick Wakeman, Robin Trovver, Little
albumov, pa v Italiji, ZRN ali Nizozemski temu
Feat, Bad Co. itd. Albumov z glasbo Boba
pojavu ne posvečajo nobene pozornosti. V glas
Dylana je gotovo največ, saj je že prvi znani
benih časopisih in revijah lahko najdete celo
..ilegalec" sploh, znamenita dvojna plošča
oglase z naslovi, kjer lahko t a k e plošče nabavite

Marija Bartol
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, , Rodila sem se leta 1878 v
Ljubljani, odrastla pa v tistem
lepem in posebnem delu Kranj
ske, kjer se lomi kraška burja
o b nepreglednem črn em b o 
rovju, na meji Kranjske in
hrvatskega Gorskega kotara."
Tako je med drugim zapisala
o sebi pisateljica Zofka Kvedro
va v spremni besedi k ,,Enajstim
novelam" (1913). Tisti lepi in
posebni del Kranjske, ki ga
omenja pisateljica — petdeset
letnice njene smrti se spominja
m o letos - pa je Loški potok.
V potoške Retje so Kvedrovi
prišli na začetku devetdesetih
let prejšnjega stoletja. O četa so
zaradi pijače odpustili iz želez
niške službe pa je v Retjah o d 
prl krčmo. Četudi je Zofka na
mesto njega opravljala posle o b 
činskega tajnika, se z o č e to m ni
nikoli razumela; njegova d o b ro 
srčnost ni odtehtala nevestnosti
in pijančevanja. Kritično opa
zovanje sveta okoli sebe (vaška
revščina, zaostalost, odhajanje
ljudi za kruhom na tuje) je hčer
oddaljevalo tudi od verne, za
grenjene, v usodo vdane matere.
Ko so postale razmere doma
nevzdržne, je Zofka, ki si je ne
n ehno želela znanja in samo
stojnega življenja, samovoljno
zapustila priskuteni propada
joči dom in se odpravila po sve
tu.
„Zaradi družinskih razmer
sem kmalu postala samostojna
in emancipirana prej, preden
sem prvič slišala to besedo . . .
Spoznala sem revščino in lako
to, a zdravje in moj nezlomljivi
optim izem sta mi pomagala pre
nesti vse hude dni življenja. Ka
kor malokatera ženska sem
okusila strup obrekovanja in

,,Great VVhite W onder", vseboval neizdane po
snetke Boba Dylana. Ljubitelji njegove glasbe in
poezije so te plošče dobesedno razgrabili. Samo
v ZDA je bilo prodanih več kot 200000 izvo
dov, in če je bila cena 10 dolarjev za eno plo
ščo, si lahko mislite, koliko je nekdo zaslužil,
Bob Dylan pa razen popularnosti ni dobil niti
ficka za večkratno zlato ploščo . . .
Ima pa večina ilegalnih plošč in kaset žalost
no skupno lastnost: več ali manj slabo kvaliteto
posnetkov, plošče pa večinoma še dokaj bedne
ovitke. Toda kot je ilegalna plošča zlo za gra
mofonsko d ružb o ali glasbenika, je dragocenost
za pravega ljubitelja. Pojav je podoben kot pri
filatelistih, zbiralcih značk in starega denarja. In
č e bi kdo rad slišal, kako so igrali Beatli na
koncertih, ali če koga zanima neizdana poezija
Boba Dylana, bo, če bo imel srečo, izkoristil
edino možnost in kupil ilegalno ploščo . . .
DRAGO VOVK

krivičnih žalitev, vendar mi je
dala usoda na srečo širok in
m očan hrbet ter ponosno srce."
(V omenjeni spremni besedi.)
Kvedrova, ki se je imela do
konca dni za pristno Potočanko, je odnesla v svet s seboj
..precej malih povestic iz kme
čkega življenja". Le te so se ve
liki sopotnici moderne razrasle
tudi v novele in romane, v kate
rih je popisala ..dediščino" Lo
škega potoka. Pijači in še toliko
življenjskim stiskam, ki jim je
bila priča v dom ači hiši, je pridjala kajpak tudi potoško živo
tarjenje sploh.
V predgovoru k ,.Odsevom"
(1902) je zapisala: ..Vedno sem
bila odkritosrčna, vedno sem
imela najlepše namene, vedno je
bil moj cilj napredek, vedno
sem se potegovala za pravice
slabih in za svobodo oseb
nosti."
Kot zrcalo tem iskrenim be
sedam je o b drugih literarnih
delih tudi njena zbirka novel
J z naših krajev" (1903). V njej
Kvedrova sicer ni združila „sovražnih bratov", to je liberalcev
in klerikalcev, da bi složno pla
nili po njej, kakor je ob njeni
prvi knjigi „ Misterij žene"
(1900) zapisal Ivan Cankar,
am pak je zajela pehanje in ne
hanje Potočanov na prehodu
stoletja, ko je bil kruh v o d 
maknjenih potoških krajih več
ko grenak. V ,,Hrvatarjih" je ta 
ko živo podala življenjsko m oč
revnih gozdnih delavcev, ki so
odhajali v daljne gozdove, da so
Potočani še dolgo v njih p r e p o
znavali sami sebe.

ka, še stoji. Nič ni spremenjena,
krčmar pa je v njej natočil zadnji liter vina že I. 1955. Zdaj
živi v hiši Pavla Modiceva, hči
zadnjega krčmarja, ki nam je
dejala, da se v šoli niso nič učili
o Kvedrovi. Prebrala je precej
njenih del in pravi, da ji je žal,
ker na hiši ni plošče, ki bi pri
čala, da J e v njej prebivala pisa
teljica. Če bi se morebiti še spo
mnili Kvedrove iz tedanjih po
toških časov, nas je napotila k
Pavli Bartlovi, Mariji Kordiševi
in Jožetu Benčini. Nikogar ni
smo dobili doma, zato pa se je
Zofke spomnila osemdesetletna
Marija Bartol s Hriba.
„Deset let mi je bilo, ko je
Zofka prišla na kratek obisk iz
Zagreba. Bila je velika, lepa žen
ska! Spomnim se tudi, da mi je
poklonila velik grozd. Moj po
kojni mož je bil njen vrstnik —
od 1913 naprej je bil osem let v
Ameriki - in pravil mi je, da je
že prej bral njene povesti in ro
mane. Tudi sama sem jih preli
stavala, mož pa se je spominjal
tudi njenega brata, ki je v
Retjah izdajal humoristični list
,Trn'. Zofkin o č e je bil zelo
grob človek in je umrl pred ma
terjo, oba pa sta pokopana na
potoškem pokopališču na Ta
boru. Dostikrat sem že uredila
njun grob."
Tako je povedala Bartlova in
dejala, da se še živo spomni, da
so si Potočan ke o Zof kini m ate
ri naredile kar ljudsko primero.
Ženica je iz dneva v dan samo
garala v krčmi in tožila, kako
da je utrujena. Pa so ženske, ni
koli spočite, pogosto vzdihnile:
„Sem trudna kot Kvedrovka!"

Hiša v Hetjah 37, katere živ
ljenjski bednosti je ubežala Zof

D. RUSTJA
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NAD TOLMUNI
SKOPE VODE

. . . Oglašal se je težko, votlo in temno,
zdel se nam je kot ujeta noč,
nikoli se ni mogel dvigniti do nas,
zm erom je omagal tik pod našimi obrazi
in mi smo ga dražili
kot privezanega psa.
z vodnjakom v misli legali smo spat,
sanjali reke in potoke v gmajni,
vročični se prebujali, kot da njegov odmev
vso noč, do jutra, ležal je na nas
z odprtim gobcem. (Elegije Cirila Zlobca 1976)
Neizprosna in tihotna je usoda vaških vodnja
kov, še posebno tam, kjer ni izvirov in je zaradi
tega voda dragocena kakor zlato. Teh gomilastih,
starih, s travo poraslih vodnjakov je čedalje manj.
Odkril sem ga v Koroški vasi za Pakarjevim hle
vom, ko je mati špičila kolje za v vinograd in je
bilo pred velikim snegom, nekoliko pozneje ga je

napadalo toliko, da se je z njim pokril vodnjak
čez in čez in ta krat je bil skrit v svojem toplem
miru.
Vodnjak je v svoji mogočnosti poseben objekt
velike kmetije in furmanske družine, tako da so
imeli konji zmerom dovolj pitne vode, ko so se
vračali premočeni iz gozdov. Morali so počakati
dve uri na toplem v hlevu, potem pa je iz velike
čebrice zmanjkovalo vode in v velikih konjskih
trebuhih je nastajalo jezero.
,,Tudi če je ni za ljudi," sem večkrat slišal Pakarja, ,,za konje je ne sme nikoli zmanjkati."
Zato je bil vodnjak pri hiši že od nekdaj m ol
č e č e bogastvo. Brez vodnjaka enostavno nisi mo
gel biti furman, lahko pa si bil brez kruha, če ga
je slučajno zmanjkalo; v hostah si spekel krom
pir, čebula pa je v tistih časih obilo rodila.
Pakarica je velika kakor najlepša drevesa. Veli
ka in dobra in rodila je veliko otrok. Zdaj je malo

POZOR!
NEVARNOST
POTRESA!’

O,
konji, kako ste bili včasih majavi od žeje,
am pak nikoli ni nobeden poginil. Še tisti dobri
Bosanček, ki je bil ko pajek, pa je kopal v breg,
da je težki parizar trgalo in ni nikdar popustil, je
poginil od starosti s torbo ovsa ob jaslih in ška
fom vode o b drgetajočem vampu. Stal sem tam,
in č e bi bilo mogoče, bi mu znosil vso vodo iz
V
Koroški vasi imajo veliko vodnjakov vseh vseh vodnjakov in pokradel vso deteljo po kozol
mogočih oblik, malo nad Prinčevo in Humarjevo
cih in oves po kaščah. Toda smrt je naju oba
hišo pa je studenec v kamnu. Kot kraljevič je, in prehitela.
vode v njem je tako malo, pa je vseeno nikoli ne
Včasih poleti smo od vročine in žeje namakali
zmanjka. Pri tem studencu smo dečki in deklice
glave v polna vedra, in ker je bilo vode malo, smo
gledali svojo podobo in kar naprej smo si umivali
jo mimogrede pili z dolgimi požirki. Pili smo jo in
obraze. Ovce, krave in konji pa so se pasli na že vnaprej smo se veselili, kako jo bom o pili na
gmajni pod Ravnim vrhom in Štrcem. Na Rav slednji dan, čeprav so nas strašili, da se nam bodo
nem vrhu smo se potem vsi umiti razlezli po v trebuhih zaredile žabe, lahko pa tudi belouške.
Pri Pakarjevih in Prinčevih in Železnikovih in
skrivnostnih jamah, kjer so bile med zadnjo vojno
Martinetovih in Murgljevih in Mrčevih in v drugih
hude bitke, in vsi zamazani smo prilezli od kač in
hišah prinesejo vino in kruh, ampak za žejo je
peska. Če smo našli granato, smo jo zažgali in na
najboljši korec vode z malo vina za dolge požirke.
eksplozijo smo bili strahovito ponosni.
bolehna od vseh dobrot tega sveta in tudi od vo
de, ki jo je morala dvigati in nositi v hlev pod
konjske gobce. Na tisoče v e d e r . . . Bilo je v tistih
časih, ko je ženska podpirala tri vogale pri hiši,
četrti pa je visel na njej ozaljšan z mladimi kriča
vimi usti.

o te m in onem, am pak da se v zgodovini znanosti
začenja pisati novo poglavje, je nakazal prispevek
seizmologa Malcolma Johnstona, ki je razčlenil
merilne rezultate sedmih, od San Francisca 190
kilometrov
oddaljenih
opazovalnih
postaj.
Johnston je poročal, da je moč magnetnega polja
med dvema postajama na stalnem “potresnem po
dročju nenadoma narasla in nato po enem tednu
spet upadla. Naprave so pokazale, da se je znatno
spremenila tudi nagnjenost zemeljskega površja.
Obe spremembi sta po Johnstonovem mnenju
napovedovali potres, seizmolog J o h n Healy pa je
bil še natančnejši: , .Potres lahko pričakujemo že
jutri!" Res, naslednji dan, 28. novembra 1974 ob
16. uri, se je zemlja na predvidenem področju
začela tresti, iz globin pa se je slišalo zamolklo
bobnenje. Potresni sunek je trajal le nekaj sekund
in je povzročil neznatno škodo.
Toda v svetu seizmologije odmeva še dandanes,
saj dokazuje, da je znanost blizu cilja: napovedati
kraj, čas in m oč potresov, ki so v toku zgodovine
s spremljajočimi poplavami, požari in zemeljski
mi plazovi zahtevali že milijone človeških življe
nj!

POTRESN I VALOVI

Zdi se, da so gtologi v zadnjem desetletju kon jane Banjaluke, Kozjansko pa še dandanes nima
č n o le pojasnili dejanske vzroke potresov. Po naj zaceljenih potresnih ran.
Znanstveniki si že desetletja prizadevajo, da
novejši teoriji sestoji zemeljsko površje iz pribli
žno ducata sto kilometrov debelih kamnitih pla potresi ne bi bili šiba božja. Preprečiti jih kajpak
sti, ki plavajo na pol te k oče m zemeljskem jedru ne bo moč nikoli, toda pri napovedovanju potre
in se nenehno premikajo. Če se dve plasti zaleti sov je dosežen že precejšen napredek. Četudi se
ta, ju trenje za nekaj časa zaustavi, pri tem pa na še križajo kopja učenjakov, zbrana dognanja že
•robovih nastanejo napetosti. Kamniti plasti se obetajo, da bomo najbrž v bližnji prihodnosti sli
slednjič le razmakneta in premikata naprej, pri šali po radiu: „Pozor! Nevarnost potresa!"
tem pa se sprosti ogromno zajezene energije, ki je
vzrok potresa. Energija se lahko sprosti tudi na ZEMLJA SE JE T R E S L A
sredini kamnite plasti, če je morebitni prejšnji
Pred poldrugim letom se je v posebnem kali
pojav vulkanizma zrahljal njeno zgradbo.
Če hočem o govoriti o strahovitih posledicah fornijskem klubu zbralo okoli sto geologov in
potresov, sploh ni treba iskati zgledov po svetu, seizmologov. Da mesečni posvet o možnosti na
saj se živo spominjamo porušenega Skopja, razde povedovanja potresov ne bo običajno prerekanje

Že 1910 je geolog Harry Reid opozoril na to,
da bi lahko zaznali bližajoči se potres, če bi na
stalnih potresnih področjih opazovali razvoj razli
čnih napetosti. Tedaj še ni bilo na voljo potreb
nih naprav, zato raziskovanje potresov v tej smeri
ni vzbujalo zanimanja, dokler ni 1949 uničujoči
potres v sovjetski tadžiški republiki zahteval na
tisoče žrtev. Na kraj strahotne naravne nesreče je
prišla posebna komisija, da bi izsledila geološka
znamenja, ki so v zvezi s potresi, in potem ljudi
pravočasno opozorila na bližajoče se premikanje
zemeljskih tal.
Po celih dveh desetletjih, I. 1971, so sovjetski
znanstveniki oznanili, da so z raziskavami dosegli
zastavljeni cilj. Dognali so, da je očitni znanilec
potresov sprememba hitrosti potresnih valov, ki
tečejo po plasteh zemeljske skorje. Znanstveni
kom je bilo že dalj časa znano, da treseta zemljo
dve različni vrsti valov. Prvi povzročajo, da se
kamenje, na katerega naletijo, v smeri valovnega
gibanja najprej zgosti in nato razširi. Drugi valovi
pa delujejo navpično na prve. Ker se prvi širijo
hitreje od drugih, tudi prej dosežejo seizmografe.
Sovjetski znanstveniki trdijo, da je razlika med
časi prihoda obeh vrst potresnih valov do seizmo
grafov znatno manjša že dneve, tedne in celo me
sece pred potresom. Čim daljše je obdobje zmanj
šanih razlik valovnih hitrosti, tem močnejši bo
potres. Dognano je tudi, da se tik pred uničujo
čim stresom zemeljskih tal razlika med prvimi in
drugimi potresnimi valovi začuda normalizira.

KITAJSKA BUDNOST
Na Kitajskem, kjer je raziskovanje potresov po
stalo kar nacionalna dolžnost, so v zadnjih letih

to č n o napovedali že več potresov. Pred enim huj
ših so oblasti javno opozorile prebivalce in p o 
skrbele za pravočasno izselitev večjega mesta, ki
ga je potres nato zravnal z zemljo.
Ko so lani ameriški seizmologi obiskali kitajske
postaje za potresno raziskovanje, so zvedeli, da se
na Kitajskem posveča potresom nad deset tisoč
strokovnjakov. Sedemnajst opazovalnih centrov
nenehno oskrbuje s podatki nad pet tisoč po
dročnih opazovalnih postaj.
Kitajski storokovnjaki za potrese so pozorni
tudi na posebne predznake nihanja tal, ki jih v
drugih državah običajno spregledajo. Tako dan za
dnem opazujejo vedenje živali. Pred potresom
1969 so v živalskem vrtu v Tientsinu opazili, da
so labodi nenadoma zapustili vodo, da se tigri
sploh niso več premikali v kletkah in medved
panda je skril glavo med tace.

KAJ ST O R IT I?
Zadnji večji potres je bil v San Franciscu leta
1906, seizmologi pa menijo, da se taki potresi po
sto letih navadno ponovijo. Toda znanstveniki
nočejo nasesti naravi, ki glede potresov šele po
staja preračunljiva. Prvi stvarni korak k napove
dim potresov je v Kaliforniji sistem avtomatičnih
opazovalnih postaj, ki smo jih omenili na začet
ku. Opazovalno omrežje še ni popolno, ko pa bo,
ga bodo priključili na računalnik, ki bo sproti
odbiral zaoesljive podatke o bližajočih se potre
sih.
Toda varnostni sistem napovedovanja potresov
že zdaj zastavlja vprašanje: kaj storiti, ko bo po
tres zanesljivo pred durmi? Ali bo vlada storila
vse potrebno? Ameriški seizmologi so namreč
prepričani, da je zanesljivo napovedovanje potre
sov že resničnost. Zato so lani izdali obsežno raz
pravo, v kateri so na poljuden način razložili bi
stvene značilnosti morebiti že jutrišnjih napovedi
potresov in opisali, kaj je nujno storiti v primeru
nevarnosti. Zavračajo očitke, da bi napovedi po
vzročile zmedo in ohromile gospodarstvo, kajti
pred očmi imajo le reševanje človeških življenj.
To pa je navsezadnje res najvažnejše!
D. R.
DOLENJSKI U S T

za osvoboditev, pa so kot kamenčki v mozaiku,
ki naj s svojo temnejšo barvo poudarijo, s kakšno
ceno smo morali plačati svobodo. Resnične vred
note se vedno kalijo z žrtvami.

napačen datum
Ko sva izbirala, kateri partizanski pomnik naj
obiščeva in predstaviva v današnjem zapisu, sva se
odločila za manj znan, preprost kamnit spomenik
na Gornjih Lazih nad Uršnimi seli, kjer je v pozni
jeseni prvega leta osvobodilnega boja padla Belo
kranjska četa.
Zadnji del poti na Gornje Laze pelje po gozdni
cesti, še prej pa je treba prevoziti dobršen del nič
boljše makadamske ceste, ne glede na to, iz kate
re smeri se p opotn ik nameni na Laze: ali iz Nove
ga mesta ali iz Črnomlja. Zato je razumljivo, da je
le redkokdaj prišel na Laze slučajni popotnik.
Tam, kjer je pred skoraj 35 leti tragično premini
la Belokranjska četa, stoji danes preprost kamnit
spomenik, obdan z zelenjem. Okolica spomenika
ni urejena; s ceste ga skoraj ni m ogoče opaziti,
ker ga skriva grmovje. Nedaleč od spomenika
jemljejo počasen konec ruševine, vse zaraščene z
drevjem in grmovjem.
Ko sva prišla na Laze, je bil sončen spomla
danski dan; v leščevju so peli ptiči, zrak je bil čist
in svež, spokojno so počivali travniki in polja in
le poredko je bilo mogoče videti kmeta, ki je
hitel z nujnimi spomladanskimi deli. Kraj in čas
sta bila kot ustvarjena za počitek; člpveka je sili
lo, da bi sedel na posušeno travo, odvrgel s sebe
skrbi vsakdanjosti in se posvetil premišljanju. V
kamen se je lovilo sonce in svetilo na napis:
Posveti popotnik toplo misel
19 borcem prve
Belokranjske čete, ki so tu
v noči od 1. na 2. november
1941 ojnahnili v smrt v
neenakem boju z
okupatorjem.
Najbližja hiša zraven spomenika na Gornjih La
zah je Koširjeva. Vendar pa naj zapiševa, da ljudje
t o hišo bolj poznajo kot Šobarjevo: tu je tekla
zibel Sobarjevim puncam in fantom, med njimi
tudi narodni herojki Milki — Nataši, Mici, ki je
padla v Bosni na Grmeč planini 1943. leta, T o n 
čki, ki je bila med žrtvami tragedije na Javorovici
pod Gorjanci 1944. leta, in tudi Lojzki, ki še
danes živi v rojstni hiši. Ta 61-letna kmetica je
danes Koširjeva in se še živo spominja dogodkov,
ki so se zvrstili tudi v njihovi hiši in v njeni nepo
sredni bližini.
Lojzka je še zelo živahna ženska z izrednim
spominom. Letnice in dneve, imena in priimke
našteva, kot bi jih stresala iz rokava, in le od časa
do časa mora malo premisliti, da razporedi tok
dogodkov.
Takoj naju je opomnila, da na spomeniku ni
vklesan pravi datum. „Zelo dobro se še spomi
njam, da je bila tragedija v noči od 2. na 3. no
vember, se pravi d an pozneje, kot piše na spome
niku. To zelo dobro vem zaradi tega, ker je bilo
26. oktobra še zelo vroče in smo želi ajdo, na
slednji dan pa je zapadel sneg in je ajda ostala na
polju. Potem se je grdo vreme nadaljevalo in prve
ga novembra, za vse svete, je bilo tako nepri
jazno, da nihče ni šel iz hiše. Sele drugega novem
bra je šla sestra Milka v Semič in se je vrnila z
opoldanskim vlakom, oče pa je odšel v zidanico,
od koder je prinesel štiri litre vina. T o vino so
spili partizani, ki so vsi izmučeni in premočeni
prišli popoldne, oziroma ko se je že zmračilo,
okoli pol petih k nam in k Mavsarju. Spomnim se
tudi, da je mama skuhala golaž . .
.v .v .

Ko se popotnik ustavlja ob številnih pomnikih
narodnoosvobodilnega boja, posejanih po vsej d o 
lenjski zemlji, se mu nehote zastavlja vprašanje:
„K ako to, da vsi ti pomniki govore le o žrtvah,
talcih, tragičnih dogodkih . . . in da le redkokje
naletiš na pom nik, ki bi slavil zmago, svobodo? "
Če človek globlje pomisli, je vendar prav to, da

usodno drugo
prenočevanje

svobodno hodimo po svoji domovini, da lahko
obiskujemo spominska obeležja, tisti največji
spomenik zmagi in svobodi, ki ga je lahko naše
ljudstvo postavilo. Vsa naša domovina in vsi mi
smo pomnik. Vsi ti kamniti, bronasti, železni, le
seni, domiselni, nedomiselni, estetski in neestet
ski spomeniki našim žrtvam, ki so padle v borbi

Partizani pa niso bili takrat prvič v Šobarjevi
hiši. Kmalu po začetku vojne so v to hišo prišli
prvi Poročevalci, glasila slovenske Osvobodilne
fronte, in tudi Milka, ki je študirala v Karlovcu in
ki je prišla dom ov takoj, ko se je začela vojna, je
prinesla cel kup revolucionarnih idej. „Ljubljančan Ivan, za katerega ne vem, kako se je pisal, se
je oglasil v naši hiši vsaj enkrat na teden in je pri
nas tudi prenočeval. Prinašal nam je novice, časo
pise, hkrati pa je prihajal po informacije o K oče
varjih, ki jih v teh krajih ni bilo malo. Koširjev
fant, ki je iz Novega mesta šel v Belo krajino z
nalogo, da odpelje belokranjske partizane na Do
lenjsko, čez Krko in proti Bučki, kjer naj bi imeli
skupno akcijo z novomeškimi partizani, je tudi
prespal v naši hiši. 30. o k to bra smo gostili vso
Belokranjsko četo: polovica če te je prespala pri
nas, druga polovica pa pri sosedu Mavsarju. V
petek zjutraj so z razvito zastavo odšli naprej v
smeri Krškega.
Vrnili so se šele drugega novembra. Gazili so
cel sneg, bili so utrujeni, premočeni in premraženi, da niso mogli nikamor več. Tako kot prvič so
se porazdelili v naši in Mavsarjevi hiši, kjer so
jedli in se pripravljali za spanje. Spomnim se, ka
ko smo jim zvečer prinesli slame v hišo, da bi
spali na njej. Pred počitkom so se pogovarjali, da
se morajo pošteno spočiti, ker bodo zgodaj zju
traj krenili naprej. Slišala sem, da je Milan Simec
opozoril komandanta, da bi morali postaviti stra
žo in da bi vsak stražil vsaj po eno uro - a je
zmagalo mnenje, da se v tak em vremenu nimajo
ponoči česa b a t i . . .
Zaspali smo že, ko sem zaslišala tri strele. Bilo
je okrog pol desete ponoči: skočila sem pokonci
in vprašala sestro T on čko, če je kaj slišala. Takrat
je že začelo regljati. Hotela sem pogledati, kaj se

dogaja, in sem prižgala vžigalico; Jože Mihelčič
me je udaril po roki, češ da lahko Italijani vidijo
plamenčke.
Zagledali smo, kako pri Mavsarju gori, ker so
Italijani, ki so obkolili Mavsarjevo domačijo, za
žgali senik in kaščo. Streljali so partizane, ki so
bežali pred ognjem in kroglami. Druga polovica
čete, ki je bila v naši hiši, je stek|^ obkoljenim na
pom oč. Vendar pa niso mogli dosti pomagati, ker
je puškomitraljez odpovedal.
Partizani so nam naročili, naj se kar najhitreje
um aknem o v dolino in naj potem Italijanom trdi
mo, da smo bili prisiljeni vzeti jih pod streho, češ
da so nam grozili s puškami. Vse to zato, da se ne
bi Italijani nad nami maščevali. Mi smo bežali
proti Rožnem dolu, ko je na Lazah še pokalo in
ko je plamen požiral gospodarska poslopja pri so
sedu."

izdani
za 500 lir
Belokranjska četa je 29. ok to b ra s kurirjem
odšla proti Bučki, potem ko so se združile skupi
ne belokranjskih partizanov na Smuku, kjer so
tudi prisegle prejšnji dan in prenočile v bližnji
cerkvi. Kurir jih je pripeljal mimo Gornjih Lazov,
kjer so prespali, in jih vodil do Krke pri O točcu.
Tam naj bi šli čez Krko in skupaj z Novomeščani
napadli Bučko. Vendar je bila Krka deroča, vre
me je bilo slabo in tudi zveze niso dobili. Po
daljšem čakanju so se odločili za vrnitev v Belo
krajino. V raztegnjeni koloni so se vračali in sev
globokem snegu — pravijo, da ga je bilo do pasu
— prebijali nazaj. Pri Ratežu so se že srečali z
italijanskimi motoriziranimi in konjeniškimi o d 
delki. Italijani so jih zasledovali in pri Težki vodi
je padlo nekaj strelov, ko so partizani prečkali
cesto.
Italijanska kolona jih je zasledovala, a je izgu
bila sled za njimi in se je odločila, da bo prenoči
la. Takrat pa je za 500 lir izdal Belokranjsko četo
Ivan Luzar iz Radohe, ki je Italijanom kazal pot
na Gornje Laze k Mavsarjevi domačiji._ Italijani
niso vedeli, da del čete spi v sosednji Šobarjevi
hiši. Obkolili so Mavsarjevo hišo, zažgali senik in
kaščo, da so bolje videli, in začel se je pokol. Iz
obroča se je prebilo 10 partizanov, 19 jih je pa
dlo v boju ali naslednji dan kot ujetniki. Dva par
tizana so ustrelili na pokopališču na Uršnih selih,
komisarja čete Jožeta Mihelčiča pa so ujeli in ga
odpeljali v Ljubljano, kjer so ga 6. decembra o b 
sodili na smrt in 9. decembra ustrelili, truplo pa
so odpeljali v Trst, da bi zabrisali sledove. Mihel
čič, ki je bil pozneje proglašen za narodnega he
roja, je bil prvi slovenski partizan, ki ga je faši
stično sodišče zaradi odpora in borbe obsodilo
na smrt z ustrelitvijo.

'krvava
plačana sola’...
Od tiste prve Belokranjske č e te živi danes le še
nekaj borcev. Eden izmed njih je tudi Franc Ko
šir iz Rožnega dola, upokojenec v Črnomlju, d o l
goletni direktor semiške Iskre. Takole se spo
minja tistih dni:
,,28. o ktobra smo se zbrali partizani semiške,
gradaške in metliške skupine ter skupina iz Miklarjev. Ko smo šli proti O točcu, smo nosili razvi
to zastavo in priredili dva mitinga. Zdaj ni težko
ugotoviti, kako nespametno smo ravnali. Name
sto da bi šli v akcijo kar najtiše in brez hrupa,
smo se ob ljudskem prazniku kazali vsem. Ker je
bilo pred vsemi svetimi, ni bilo malo ljudi . . .
Tudi ni bilo prav, da smo nazaj grede spet prespa
li na Gornjih Lazah. A bili smo tako peklensko
utrujeni in zlasti mlajši borci so bili brez izkušenj,
pa so kar omedlevali od napornega gaženja viso
kega snega, tako da nismo mogli storiti nič druge
ga. In ko smo že prespali, smo ob tej napaki nare
dili še dve hudi: nismo postavili straž in nismo
zadržali vseh ljudi, ki so bili na Lazah, do našega
odhoda. Če bi imeli večje izkušnje, napak ne bi
naredili, morda bi se vse srečno izteklo. Tako
smo bili iznenadeni, in ko se je začelo streljanje,
je bilo strašno. Iz Mavsarjeve hiše se ni rešil
nihče, razen tega je odpovedal še naš puškomi
traljez — preprosto zato, ker je tisti, ki je zvečer
čistil orožje, izgubil vzmet.
Če bi ocenil pom en te tragedije, moram ugoto
viti: to je bila zelo krvavo plačana šola revolu
cionarnega osvobodilnega boja. Bili smo neizku
šeni, saj smo le redki bili pri vojakih in mnogi
sploh še niso sodelovali v nobeni bobri. Ta naša
neizkušenost je bila glavni krivec tragedije. Posle
dice pa so bile kar težke, saj je bilo pred tragedijo
na Lazah pripravljenih 100 fantov za odhod v
partizane. Ko se je raznesel glas o tragediji in so
ga Italijani razpihovali, češ da so pobili vse do
zadnjega, je delo v vojaškem pogledu malo zasta
lo, v organizacijskem pa je šlo v Beli krajini vse
normalno naprej. Fantje, pripravljeni iti v partiza
ne, so se upravičeno ustrašili in marsikdo je zara
di tega raje ostal (vsaj za nekaj časa) d o m a ."
Tragedija na Gornjih Lazih je bila resnično
trda in krvava šola; toda tisti, ki so jo preživeli, so
šli v nadaljnji boj z veliko izkušnjo. To izkušnjo
so posredovali drugim borcem in tako je dogodek
v Gornjih Lazih kljub svoji tragičnosti vendarle
pripomogel, da je boj postajal vse bolj čvrst in
neuklonljiv, da so borci z mislijo na padle tovari
še z večjim upanjem zrli v svobodo.
Kajti žrtve niso nikoli zaman.

V
hiši številka 2 na Navratilovi poti v Metliki skih dni. Takrat je les najprimernejši za obdelavo
in tudi delo z njim je lahko. Metliški pletar ni v
stanuje A n to n Zevnik. Mož, ki si je na ramena
nadel sedmi križ, je bil poštar, zanimanje za ple skrbeh za les, saj ga ima veliko kar okrog doma
na Mestnem bregu, šibe pa nabira tudi ob p otoku
tene izdelke in veselje do pletarskega dela pa sta
ga že zgodaj pripeljala do tiste dom a če dejav Obrhu v mestnem Logu. „Danes sem že prestar,
da bi hodil sam po šibe, saj korak ni več tako
nosti, ki je danes na trgu sicer cenjena, na žalost
prožen kot nekdaj, roke pa so še m o č n e in spret
pa, kakor podobne do m ače dejavnosti, propada.
ne. Zato z ženo nabirava skupaj. Poleti grem na
„Zanimanje me je gnalo, da sem pričel delati,"
birat večkrat, šibe pa prinesem kar na rami ali v
pravi Zevnik in pri te m pokaže lepo opleteno
steklenico. Njegov prvi učitelj je bil oče, ki se je
naročju. Nabiram več vrst šib, vendar je najboljša
ravno tako ukvarjal s pletarstvom. Kasneje je po
rakitovina, les, ki je trd in žilav, obenem pa pro
žen in se z njim lepo plete. Potem so tukaj še
naključju našel pletarsko delavnico v Zagrebu,
kjer se je z lastnikom dogovoril, da si bo pri njem druge vrste lesa: vrba ali bekovica, ki je rumena
in rdeča, pa leska in kostanjevina, ki ju rabim le
izpopolnjeval znanje o pletarstvu. Tako je A nton
Zevnik vsako leto prebil svoj štirinajstdnevni d o  za vitre te r za ročaje pri steklenicah in košarah.
pust v pletarski delavnici na Kvaternikovem trgu
P R IP R A V A LESA ZA IZDELKE
v Zagrebu. Za plačilo je metliški pletar vsako leto
nosil v Zagreb petlitrsko steklenico vina.
„Les, bolje rečeno šibe," povzame besedo moj
Iz desetletnega dečka, ki je opazoval očetove
ster, „ki jih naberem, moram sortirati po veli
kretnje in ga pričel pri delu posnemati, je kmalu
kosti (dolžini) in vrsti. Tako dobim pet do šest
postal mojster v pletarski stroki. Znanje si je iz
velikosti šib, ki jih povežem v butarice. Ko delam
popolnjeval z branjem knjig, v zadnjem času pa
večji ali manjši predmet, lažje in hitreje izberem
tudi s pom očjo televizije. Poleg novih delovnih
prim erne šibe. Nekatere izdelke naredim iz ne
prijemov je potrebno še nekaj orodja, kot klešče,
olupljenih šib, nekatere pa iz olupljenih; izdelki
nož, špico za razmikanje viter, trtn e škarje, skoiz drugih so lepši za oko, posebno še če ima les
belnik za obdelavo viter in lesen strugalček za
različne barvne odtenke, s katerimi lahko kombi
beljenje ali lupljenje šib. „T o je orodje," se smeje
niram vzorec."
pletar, ,,potrebnih pa je tudi dvoje spretnih rok.
Poleti, ko je les mužav — to je, ko je v njem
Včasih je bilo v Metliki še nekaj zanimanja za
mezga — večino šib obeli, jih ostruga z leskovim
pletarstvo; svoje izkušnje sem prenašal tudi na
strugalčkom, ki si ga za to opravilo naredi sam.
učence v osnovni šoli, danes pa sem ostal sam
Šibo, ki jo vtakne v strugalček, potegne od njene
daleč naokrog. Pred leti je še prišel k meni kateri
ga tanjšega konca proti debelejšemu. Pri tem se
Metličan, da bi se naučil plesti. V začetku je bilo
skoraj loči od debla. Če nabira šibe takrat, ko v
veliko vneme; pa kaj, dvakrat, trikrat je prišel,
sebi nimajo več mezge, se le-te zelo težko belijo.
potem pa nikdar več! Nekateri so bili prav spret
„K o so šibe suhe, pa niso obeljene, jih moram
ni in nadarjeni. Res škoda!"
zvezane v butarice prekuhati. Za to delo uporab
Tako mi je pravil mojster in v njegovih besedah
ljam kar svinjski kotel. Butarice zložim vanj in jih
se je čutila bridkost. Kako se tudi ne bi, ko pa že
zalijem z vodo. V kropu se šibe kuhajo uro in
šestdeset let prepleta vitre in šibe, ki se pod nje pol, potem pa jih potegnem iz kotla. Tako preku
govimi prsti spreminjajo v lepe izdelke. Toda Zev hane šibe lahko obelim kakor tiste, ki so muževnik le ni ostal ta k o sam. Njegova žena mu že
ne."
vrsto let sledi, počasi, a vztrajno, kolikor ji dopu
Tako obeljene šibe se morajo posušiti, kajti sla
šča čas. Sledi, kakor je sledil on svojemu očetu.
bo posušene ali shranjene v vlažnem prostoru
kmalu splesnijo. Takšne niso več za uporabo. Za
V IT R E IN S I B E - OSNOV A
to šibe dobro posušijo na soncu, pozimi pa, če
belijo — kar pa se redko zgodi; to opravijo v glav
P L E T A R SK E G A DELA
nem poleti - kar nad pečjo v kuhinji. Posušene
šibe spet zvežejo v butare in jih spravijo v suh
Spomladi, ko izgine sneg in ko se zemlja že
prostor, navadno na podstrešje.
toliko ogreje, da se v osušenih vejah prične pre
Vitre se derejo iz debelejših leskovih in kosta
bujati življenje, napoči tudi čas za nabiranje šib.
njevih palic. Belijo ali cepijo se vitre s posebnim,
Nabirajo jih od meseca marca pa tja d o avgustov

za to prirejenim majhnim skobelnikom, d o k o n 
čno pa jih izoblikujejo z nožem. Leskove in ko
stanjeve palice, ki ostanejo po dretju viter, upora
bi pletar za ro če pri steklenicah in košarah. Pre
den se posuše, jih mora ukriviti v željeno obliko,
ki jo obdržijo, ko je les suh.

prične steklenica ožiti. Do drugega, srednjega
venca pletem večinoma s šibami, ker so močne,
naprej pa z vitrami, ki so tanjše in jih lažje preple
tem okrog ozkega steklenega grla. Zgornji venec
je širši, saj tu zapletem ročaj steklenice. Podobno
pletem tudi ostale izdelke, le oblika je druga
čna."

P L E T E N JE
Poleti, ko je čas, predvsem pa v zimskem času,
ko se dnevi skrajšajo in se v zgodnjih popoldan
skih urah že mrači, prične Zevnik svoje delo.
,,Naročil je kar precej," pravi, „vendar ne delam
toliko za denar. Veselje je delati in čas hitreje
mine." Tako pravi in namaka suhe šibe v škaf z
vročo vodo. „S suhimi se ne da plesti, pa jih
namočim in v če trt ure so že dobre za delo.
Osnova vsakega predmeta, ki ima obliko posode,
je dno, ki ga sestavlja križ s šibami. Leskove ali
kostanjeve palice debeline 8 mm in dolžine
15 - 20 cm (lahko tudi večje ali manjše, odvisno
od velikosti posode) po sredini razcepim v dolžini
nekaj centimetrov. Razcepim dve ali tri palice,
skozi te razcepe pa potisnem dve ali tri palice iz
enakega lesa. Tako naravnane in potegnjene d r u 
ga skozi drugo imajo palice obliko križa. Z d rob
no šibo jih še povežem, bolje učvrstim."
Pri vezanju križa ovija Zevnik šibo tako, da z
njo naredi črk o Z. Iniciala, ki je obenem vez,
tako jasno govori o mojstru, ki je s spretnostjo in
iznajdljivostjo zapisal (zapletel) svoje ime na vsak
izdelek.
Medtem pa roka že seže po šibi in jo ovija med
kraki križa, ki se pri tem razpirajo. Druga in tre
tja šiba, četrta. Kraki se razprejo še bolj, prsti pa
uvijajo šibe gor in dol in jih pritiskajo drugo ob
drugo. Iz šestih palic nastane dvanajst krakov, ki
so osnova za dn o steklenice, jerbasa ali košare.
,,Ko je dno narejeno, naredim okrog njega ve
nec. To pa gre ta k o ," je rekel in nadaljeval:,,Po
leg vsakega kraka, ki je opleten, zataknem dva
para šib. Dve v obeh parih sta daljši, dve krajši.
Pri opletanju steklenice pa tudi košare rabijo
daljše šibe za ogrodje, okrog katerega opletam
šibe in vitre. Manjše šibe, ki so tudi bolj tanke,
rabijo za izdelavo venca, ki daje dnu trdnost in
tudi osnovo za nadaljnje pletenje sten steklenice.
Opletena steklenica ima ponavadi tri vence: spod
njega, srednjega in zgornjega. Med pletenjem ste
ne vdelam še les za ročaj, ki ga tudi opletem s
šibami. Srednji venec naredim na delu, kjer se

D ELO IN P L A Č I L O DVA N E U S K L A JE N A POJMA
„ Č e bi gledal na denar, hm, ne bi se izplačalo
delati, ne. Tako pa še delam, nekaj me žene v to.
Ne rečem, nekaj le zaslužim, za dva kilograma
belega kruha," se pošali, „od opletene litrske
steklenice. Pred drugo vojno sem prodajal na
metliškem trgu ob semanjih dneh. Po dvajset ko
šar sem naredil za sejem; takrat se je še dalo za
služiti. Ljudje so rabili pletenih izdelkov več ka
kor danes. Po vojni sem prodajo opustil, sedaj pa
mi je pletenje najljubši konjiček."
Da A nton Zevnik n ed e la za zaslužek, sem spo
znal, ko sem videl, koliko dela je potrebno za
izdelek. Za litrsko steklenico, ki jo oplete, zahte
va star tisočak, za dvolitrsko po dva in ta k o dalje.
Po osemdeset dinarjev so njegove košare, take, ki
so na metliškem sejmu po sto dvajset dinarjev in
več. Na dan pa, č e bi delal od jutra do noči, bi
opletel dve litrski steklenici.
„ Z a m u d n o je izbirati, sortirati šibe in vitre; za
križ, vence in ogrodje pa jih moram tudi prešte
ti."
Tako je govoril A nton Zavnik o svojem konji
čku. „Č e bi imel še živega sina, bi on nasledil
moje delo, ta k o pa . . . Lepo delo je to ! " Zevni
kova žena pa se je pričela učiti pletarstva, da bo
vnuka, ko moža morda ne bo več, naučila te ve
ščine. „M ogoče," se smeje prijazna gospodinja,
„b o vnuk prevzel tradicijo Zevnikove družine."
Mogoče. In želeli bi, da bo tako. Verjetno pa
bo vnuk, ko doraste, spoznal — kakor so spoznali
tisti, ki so se učili pri A nto nu Zevniku pletarstva,
pa so odnehali — da je zidarjeva ura vredna toli
ko, kot je vreden pletarjev dan.
Ali bo potem šlo vse v pozabo? Ne, v muzej
skih vitrinah si bodo obiskovalci lahko ogledovali
eksponate, ki bodo sčasoma postali krajevna red
kost in ki bodo govorili o kraju ter ljudeh, ki so
nekoč živeli v njem.
A NDREJ DULAR
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Letošnjo zimo nas je (pa ne prvič) presene
til sneg.
Lansko poletje nas je presenetila turistična
sezona.
Prihodnji ted en nas bo presenetila pomlad.
Asfalt je že vzcvetel, ceste so kot zorane njive.
Direktiva je presenetila ženske za osmi ma
rec. Če jih je že direktiva, so jih še možje.
V Trbovljah so presenečeni, č e iz pip pri
te č e voda.
V Velenju so presenečeni, če kakšen d an ne
zmanjka kruha.
Avtorji so presenečeni nad novim davkom
na avtorske honorarje. Če bi pisali za grašča
k e , b i plačali desetino, tako plačajo četrtino.
Če katero podjetje poravna svoje dolgove,
so vsi presenečeni.
Presenečeni so bili vsi, ki niso hoteli sofi
nancirati izgube železnic.
Presenetil nas je krompir, presenetila je če
bula.
Presenečajo nas na vsakem koraku, prese
nečenja nas ne presenečajo več.
Posebno ena stvar nas sploh ne preseneti —
podražitve.

PRESENEČENJA
NIMA SMISLA
Na sestanku krajevne skupnosti so povedali,
da bodo v njihovem kraju začeli graditi prepo
trebne otroške jasli.
„To nima smisla," je dejala občanka.
„K ako to? " so bili vsi presenečeni.
Pojasnila je:
,,Ko bodo te jasli zgrajene, se bodo današnji
dojenčki b r i l i . .
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Končno sem spoznal, da sem v zmoti.
Da, tako ji bom rekel in ji pogledal globoko
v oči, s tistim znano poštenim pogledom, ki
mu je vsaka podlegla.
Draga, ji bom dejal, kesam se. Žal mi je za
vse noči, ki sem jih prekrokal s prijatelji, žal
mi je za vse skoke čez plot . . . da, res je, pri
znam, ni jih bilo malo . . .
Odslej, obljubljam, bo drugače. To sem
sklenil trdno, moj sklep je neomajen.
Verjemi mi. Prisegam ti pri svojem sedem
desetem rojstnem dnevu.

Mihec je razigrano pritekel iz varstva. Skoraj
zaletel se je v mamico, nato pa hitel razlagati:
„Poglej, risali smo! Vidiš, to si ti, to sem jaz in
t o je očka. Reci, mamica, da je lepo!"
Zagledala se je v risbo in nasmeh ji je prešinil
obraz. Kaj vse je rekel Mihec, da je narisal! A ona
vidi le velike žoge na palicah. In največja žoga na
največji palici — to naj bi bil očka? Nasmehnila
se je, čeprav jo je spreletela ostra bolečina. Kako
naj mu pove, da nima očeta, da ga nikoli ne bo
imel, ker se noče vrniti k njima? Stisnila je de
čka k sebi, a Mihec ni mogel razumeti njene sti
ske. Pograbil je risbo in stekel ven, k prijateljem.
Miran, največji med njimi, mu je potegnil papir
iz rok in se začel krohotati. Nato se je zresnil in
vprašal:
,,Kaj pa je to ? "
Mihec je tudi njemu razložil:
„T o smo mamica, o čk a in jaz."
Miran se je spogledal z Bojanom in v en glas sta
odvrnila:
,,Saj ti nimaš o č e ta ."

LEPI LASJE.
NOVA PRIČESKA

V glavo nas ne zebe več, pokrivala smo sneli,
tako so Iepi lasje in pričeska še bolj vidni. Nega
las je spomladi toliko bolj pomembna, ker se
pozim i p o d kučm o in debelimi pokrivali lasje
m anj zračijo, razen tega so poškodovani od vla
ge in megle.
Opravili smo s starim pravilom, da se smejo
lasje umivati le na 14 dni. Umivajmo lase tako
pogosto, kakor nam prija, le previdno je treba
izbrati šampon.
Suhe lase, ki so brez sijaja in imajo poškodo
vane konice, krtačimo vsak dan o d zatilja proti
čelu, koristi masaža z navadnim ricinusovim
oljem. Nakapljamo ga na kožo in ga jim tudi
vtiramo vanjo nekaj m inut, potem glavo zavi
jem o v ruto in drugo jutro umijemo.
Pri mastnih laseh navadno ne pomaga le p o 
gosto pranje, saj opažamo, da so lasje kar hitro
spet lepljivi in jih je težko oblikovati v pričesko.
Kdor ima mastne lase, naj se odpove mastnim in
sladkim jedem, pije naj m leko, uživa sadje in
zelenjavo. Mastnih las ne krtačimo, da ne nadražim o žlez lojnic, umivamo pa jih lahko tudi s
suhim pudrom. Zelo dobro de mastnim lasem,
če jih pogosto izpostavljamo soncu in vetru.
In pričeska? Kitajski stil, ki je prodrl v obla
čilno stroko, ima vpliv tudi na pričeske. Kratko
postriženi lasje so postali moderni, dolge lase pa
po novem spenjamo v čop, spletemo v kito, jih
pripnemo z glavnički. Če so razpuščeni, imajo
po novem okrog glave ravno dolžino, na čelu pa
so tudi ravni, vendar kratki.
/?. B AČ ER
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SPOZNANJE

HE&CAN na dolenjskem

OČKAH
VRHI SE

andrej novak: s flomastrom

4iWnrxJc—
,,0 , imam ga. Moj očka potuje po svetu in
vrnil se bo. Prinesel mi bo veliko igrač. Tudi vam
jih bo prinesel. Moj očka je dober."
,,Beži no! Kaj nam pa tvezeš! Nimaš očeta, pa
pika!"
Mihcu je bilo, da bi se razjokal. Prijatelji ga
ne marajo, ne verjamejo mu. Hotel je vzeti risbo,
toda Miran jo je nesramno raztrgal. Mihec je po
čepnil in začel zbirati koščke papirja. Pramen
svetlih las mu je padel na oči in zakril solze. V
ušesih mu je odmevalo: ,,Saj ti nimaš očeta. Ni
maš, nimaš . .
Prerinil se je skozi gručo o trok in se skril v
razpadajoči hiši. Sam je bil. Že prej se je rad
zatekel sem, v svoj svet, kjer je sanjaril, da ga
imajo vsi radi. V mislih se je pogosto pomudil pri
očetu.
Usedel se je na umazan ostanek kartonske
škatle, si potegnil pulover daleč prek kolen in

skril glavo med d ro b n e ročice. Zeblo gaje. Tresel
se je kot šibka bilka med neurjem. Po licih so se
mu ulile vroče solze. Skozi stisnjene zobe je za
hlipal^
„OČka! Očka! Pridi, očka! Z mamico sva tako
sama!"
Z ročicama si je otiral p o toke solza. Oči so
postale motne.
,,Pridi, očka, pridi, da mi bodo prijatelji verje
li! Moraš priti, očka! Rad bi te videl. Rad bi te
pokazal drugim. Tako so hudobni. Branil bi naju
z mamico, očka. Lepo bi nam bilo, očka. Prosim
te, vrni se!"
Dolgo je jokal Mihec in prosil. Nihče ni prišel.
Nikogar ni bilo, da bi stisnil njegove d rob ne roči
ce, ga dvignil z mrzlih tal in privil na prsi. Mihčeve prošnje so bile zaman. Mihec nikoli ne bo imel
očeta.
DENI
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LEKARNA^ JETIČNIH
Rastlina, ki jo dobimo po su
hih travnikih in redkih gozdo
vih ali po gozdnih parobkih,
cvete maja in junija. Zdravilni
jetičnik ima m oč no razraslo ko
reniko, za dobro ped visoko
dlakavo in m oč n o vejnato ste
blo z narobe jajčastimi in po ro
bovih narezanimi mehkodlakavimi listi. Iz teh poganjajo sti
snjeni grozdi svetlo modrih ali
bledo vijoličastih cvetov.
Za d o m a čo lekarno nabira
mo v času cvetenja vso rastlino.

vendar brez korenike. Med ljud
mi je jetičnik znan kot zdravilo,
ki pomaga pri zasliženih diha
lih. Je pa zdravilo, uporabno ne
le za ljudi, am pak tudi za živi
no. Sveži jetičnik celi sveže in
stara rane, sicer pa uporabljamo
čaj iz 2 gr posušene rastline na
skodelico vode. Pijemo ga pri
bronhialnem katarju, kašlju in
hripavosti, pomaga pri boleznih
pljuč. Zaradi čreslovine in saponinov priporočajo jetičnik o b o 
lelim na želodcu in črevesju, pri

slabi prebavi in bolnem mehur
ju.
Namesto čaja lahko uporab
ljamo sok, ki ga dobim o iz sve
že rastline in ga jemljemo po 1
kavino žličko na skodelico mle
ka. Jetičniku lahko dodamo
trpotec, lapuh ali kako drugo
rastlino, bodisi pri pripravljanju
čaja ali soka.
Zunanje rabimo jetičnikovo
vodo (čaj) za grgranje, izmivanje ran in čirov, pa tudi za o b 
kladke pri čirih.

PASULJ
POMIRENSKO
Na Mirni je Kolenčeva gostil
na znana po dobri jedači in pi
jači. Po naročilu d o be gostje,
kar si zaželijo, kakor je poveda
la lastnica Majda Kolenc, pa
imajo domačini najraje dom ači
pasulj. Je nasiten, ni drag in
dolgo zaleže. Ker je vrh vsega še
okusen, ni čudn o, da so postali
Kolenčevi znani po tej jedi.
Pasulj pripravljajo tako:
,,Fižol nam očim za najmanj

dve uri, po tem ga skuham v sla
ni vodi. Ko do bro Rrevre, prvo
vodo odcedim in fižol zalijem s
kropom.
Dodam
prekajena
svinjska rebrca in kuham dalje.
Šele takrat, ko je fižol mehak,
dodam prežganje z zelo malo
moke, pač pa veliko sesekljane
čebule, precej paradižnika, m a
lo paprike v prahu. Nazadnje
dam v lonec še sesekljane fefe
rone. Jedi ne solim preveč,

ampak ji izboljšam okus le z vegeto.
Pasulj se kuha približno dve
uri, če je fižol poprej namočen.
Ugotovila sem, da je za to jed
pripraven samo beli fižol."
V zasebnih gospodinjstvih je
dom ači pasulj po mirensko zelo
uporaben, ker ga lahko pripravi
mo že zvečer in ga drugi dan
samo pogrejemo. Za zaposleno
ženo kot nalašč!
r g
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FILM
K flR O L in fl Ž R /L E R
Med filmi, ki naj bi jih posne
li v letošnjem letu, je tudi film
, ' Vdovstvo in pogreb Karoline
Žašler". Scenarij sta napisala
Tone Partljič in Marjan Kram
berger, za režiserja pa je dolo
čen Matjaž Klopčič. Delo po
svoji tematiki sodi med filme,
ki poskušajo pokazati naš seda
njik. Motivi so vzeti iz literarne
ga dela Toneta Partljiča. Zgod
ba o ženski Karolini Žašler, ki
živi samotno življenje vdove po
smrti moža, je vpeta v širše
družbeno dogajanje, za katero
je značilno razslojevanje kme
čkega stanu na robu Slovenskih
goric. Industrija prinaša zane
sljivost, večjo družabnost, po
nuja več življenja kot trd o delo
na kmetijah, zato kmetije izgi
njajo, postajajo le še drugotnega
pomena. Nastaja nova družba, v
kateri Karolina Žašler išče
izpolnitev svojega življenjskega
smisla. Žal, ob površnosti ljudi
in njihovem nerazumevanju za
posameznika postane Karolina
nedolžna žrtev.

PLOSCE

Še je moč kupiti veliko
ste re o /m o n o gramofonsko plo
ščo (pri Helidonu jo je izdala
Mladinska knjiga) s posnetki
dvajsetih zborovskih skladb bra
tov
Benjamina in Gustava
Ipavca te r Gustavovega sina J o 
sipa. Po poklicu sicer zdravniki,
doma iz Šentjurja pri Celju, so
Ipavci v drugi polovici prejšnje
ga in na začetku zdajšnjega sto
letja veliko prispevali v sloven
sko zakladnico rom antične glas
be. Ob samospevih in skladbah
za klavir izstopajo zlasti njihove
zborovske skladbe, ki jih na
omenjeni plošči izvajajo kom or
ni zbor RTV Ljubljana, Moški
komorni zbor Celje, Moški zbor
Šentjur pri Celju in Moški zbor
Slava Klavora iz Maribora.

Narodnozabavnega ansambla
„H enček in njegovi fantje" ni
potrebno predstavljati, preveč
je znan in priljubljen pri ljudeh,
ki se navdušujejo nad glasbo te
vrste. Prav te bo razveselila vest,
da je Henček pri RTB izdal
dvojni album ,,Šmentana har
monika", s katerim je počastil
desetletnico igranja veselih na
rodnih viž. Desetletnico je
ansambel praznoval že lani in je
ob tem jubileju zabeležil uspe
šno pot. Dvojni album prinaša
na obeh ploščah 24 posnetkov
melodij, polk in valčkov, posve
čenih Dolenjski, Gorjancem in
Krki, vinskim goricam, žlahtni
dolenjski kapljici, veselju, lju
bezni in preprosti domačnosti.

svojimi napadi na lažno me
ščansko
moralo,
filistrstvo,
družbeno pokvarjenost ter z ne
navadnimi idejami, ki jih je raz
glašal skozi usta junakov svojih
dram, si je pridobil sloves anar
hista, borca za abstraktno, ne
uresničljivo svobodo. V nekate
rih mestih so celo nekaj njego
vih dram prepovedali uprizarja
ti. Danes seveda Ibsen nima ta
kega pomena; v ospredje je sto
pil predvsem njegov umetniški
lik ter ustvarjalnost sama. Slo
venci imamo prevedenih že pre
cej njegovih dram, v knjižnici
Kondor pa je izšla knjiga, v ka
teri sta natisnjena prevoda dveh
Ibsenovih dram: „Divja račka"
in „Rosmersholm". Drami je
prevedel Janko Moder.

pirarravuRmo vom-v

Morda bo nekoč med zgodovinarji druga polovica našega stoletja dobila naziv
..ekološka", saj je ena od značilnosti tega časa počasno, a zanesljivo prebujanje
kritičnejšega odnosa d o okolja. Industrializacija, potrošništvo, malomarnost in
lahkomiselnost, vse to je povzročilo onesnaževanje našega ožjega in širšega o ko
lja; same onesnaženosti pa smo se zavedeli dokaj pozno. Knjiga, ki ima zdravo
ambicijo biti naša vest, je pod naslovom „Domovina, si še kakor zdravje? " pred
kratkim izšla pri založbi Borec. Napisal jo je Peter Likar. Ž e površen pregled
knjige pusti v človeku nelagoden o bčutek, saj tako tekst kot slikovno gradivo
brez izmikanja kažeta, kje Slovenci smo. Smo pa na poti, ki prav lahko pripelje
do ekološke katastrofe.

KNJIGE
V knjižnici Kondor, ki jo iz
daja Mladinska knjiga, je izšel
kot 158. zvezek prvi slovenski
nepopolni prevod slovitega dela
portugalske književnosti ,,Luzijada" Luisa de Camoesa. Gre za
delo, ki sodi med temeljna dela
portugalske
književnosti
in
hkrati v zakladnico svetovne li
terature. Epopeja, pisana po
zgledu antičnih epov, je nastala
v 16. stoletju in popisuje rast
portugalske kraljevine in njena
prekomorska osvajanja. V času
nastanka je veličina Portugalske
dejansko pričela usihati, v Evro
pi pa se je že pričela pojavljati
nova
miselnost.
Ker
stoji
Camoes s svojim delom v pre
lomnem obdobju, je mogoče
tudi v „Luzijadi" že iskati kali
novega. Čeprav slovenski pre
vod — oskrbel ga je Andrej
Capuder — ni popoln, ponuja
Kondorjeva knjižica dober vpo
gled v ta znani portugalski ep.
Prevodu je dodan spremni zapis
A. Capudra in ponatis D e b e la 
kovega zapisa o Camoesu in
,, Luzijadi".

ibsen

Svoj čas je norveški dramatik
Henrik Ibsen presenečal me
ščanstvo v gledališčih Evrope. S

Z

IM EL S E M
LJUBI DVE

počitnice
na kmetih

Mnogim, ki bodo morda krenili
na to pot ali pa jih čaka orga
nizacija kmečkega turizma, bo
prav prišla knjiga, ki je pred
kratkim izšla pri založbi Kme
čki glas. „Počitnice na kme
tih", kot se knjiga imenuje, je
napisal Jernej Šušteršič v sode
lovanju z Markom Jelnikarjem
in Jurijem Kumrom. Delo pri
naša vrsto koristnih napotkov
za ureditev kmečkih domov,
organizacijo kmečkega turizma
in drugih nadrobnosti, ki so se
stavni del vsakega turizma.
Knjiga je opremljena s številni
mi fotografijami. Kot zanimi
vost lahko dodam o še to, da so
pisci knjige našli nekaj koristnih
podatkov tudi v našem Dolenj
skem listu.

Počasi in s precejšnjimi teža
vami si pri nas utira pot tako
imenovani kmečki turizem, če
ravno je prav ta panoga eden od
pogojev, ki nam lahko zagoto
ve, da naše podeželje ne bo po
vsem propadlo in ostalo brez
stalnih prebivalcev. Koristi, ki
jih kmečki turizem prinaša tako
posamezniku kot vsej družbi, so
precejšnje, zato bi bilo prav, da
bi si to vprašanje pogosteje za
stavljali in o njem premišljali.

Vse kaže, da v naši miselnosti
nekatere vrednote ponovno
oživljajo; tako današnji človek
kaže čedalje več zanimanja za
zelenje, še posebno ko gre za
ureditev najožje okolice. Ob hi
šah si ljudje urejajo vrtičke. Pri

Ivan Potrč velja za zelo plo
dovitega slovenskega pisatelja,
hkrati pa za pisatelja, ki je naj
bliže zemlji, prvinskosti in
nagonskemu. Potrč je znan po
prepričljivih delih, v katerih
stoji v središču prav ta prvinski,
nezlagani človek. V zbirki
Amfora je Državna založba Slo
venije izdala izbor del Ivana
Potrča pod skupnim naslovom
„lmel sem ljubi dve", v katerem
je poleg njegovega najbolj zna
nega romana „Na kmetih"
natisnjenih še nekaj krajših del.

Zadnja seja izvršnega odbora
kulturnega društva „Dušan J e 
reb" se je zavlekla čez deveto
zvečer. Na koncu se je izkazalo,
da zato, ker je tako narekoval
dnevni red, in tudi zato, ker je
bilo treba čakati na sklepčnost.
Med čakanjem na člana, od ka
terega dalje je odbor veljavno
sklepal, je predsednik Ivan
Kranjc
„odm olil"
karajoče
..molitvice" na račun tistih, ki
svojega izostanka niti opravičili
niso.
,,Prepričan, da lahko le disci
plinirani kaj naredimo, sem tudi
sprejel funkcijo predsednika.
Zastavil sem si nalogo, da d r u 
štvo organizacijsko utrdim ta
ko, da bo poslej sleherni član
vedel, da je jerebovec. Kajpak
ob takem odnosu, kot so ga po
kazali nekateri člani, ki niti na
seje ne pridejo, tega ne bo
možno uresničiti, četudi se sam
raztrgam," pravi Kranjc.
Za predsednika je prišel Ivan
Kranjc neposredno po tem, ko
so izzvenele zdravice na čast tri
desetletnice ustanovitve in ne
prekinjenega delovanja osred
njega kulturnega društva v No
vem mestu in daljni okolici. Je-

rebovci so si do tega visokega
jubileja utrdili ime in nekajkrat
segli po visokih priznanjih ali
kot društvo ali kot posamezne
sekcije — od moškega pevskega
zbora do dramske skupine. „Te
bogate dediščine sem se seveda
takoj zavedal in se sprva pred
sedniške funkcije celo nekoliko
bal, češ: kaj pa, č e bo začel vo
ziček prav z menoj lesti nazaj?
Sklenil sem, da se to ne sme
zgoditi."
In se tudi ne bo zgodilo, kajti
med prve Kranjčeve ukrepe je
prav gotovo treba šteti zahtevo
po ureditvi tehničnega poslo
vanja, uvedbi simbolične člana
rine in izkaznicah, evidenci
članstva (,,da se naposled ve,
koliko nas je"), poleg tega pa je
Kranjc takoj dal odpreti pose
ben poštni predal na novomeški
pošti. Naslednji korak drži k
urejevanju oziroma pridobitvi
društvenih prostorov. „Najbrž
je naše društvo edino daleč na
okrog, ki nima niti toliko svojih
prostorov, da bi v njih lahko
shranilo dosedanja odličja." Re
šitev za društvo se ponuja v Do
mu kulture, ki bi naj naposled

tem delu, ki pravzaprav zahteva
strokovnjaka — vrtnarja, si pač
pomagajo z izkušnjami sosedov,
znancev; zanesljivo prav pa jim
bo prišla tudi knjiga, ki sta jo
pred kratkim izdala Cankarjeva
založba in ČZP Kmečki glas.
Knjigo „Pomagamo vam vrtna
riti" je ob pom oči številnih
strokovnjakov napisal Marko
Jelnikar. V nji bodo vrtičkarji
našli veliko koristnih nasvetov o
tem, kako si lahko uredijo svoj
vrt, kako saditi, sejati, cepiti,
gnojiti in zalivati okrasno in ko
ristno rastlinstvo. Knjiga je
opremljena s številnimi črnobelimi in barvnimi fotografijami
ter skicami, ki nazorno pojasnujejo besedilo.

PRVI
BORCI
Knjiga „Prvi borci" Franca
Bekša, ki je izšla pri založbi Bo
rec, nosi podnaslov ,,moji spo
mini". Bekš ima za sabo zani
mivo in razgibano življenje, za
to ga je na dokaj pester način
tudi predstavil v omenjeni knji
gi. Njegova pot se je začela na
dočakal, da bo v celoti služil
kulturi. Če se bo to posrečilo —
stvar se bo razjasnila po sestan
ku kulturnikov s predstavniki
občine in družbenopolitičnih
organizacij — društvo ne bo do
bilo le prepotrebne pisarne za
se, am pak tudi prostore, kjer
bodo lahko nemoteno vadili
pevski zbor, orkester in dram
ska skupina.
Prav gotovo bo pridobitev
prostorov poživila dejavnost
vseh društvenih sekcij. In ne sa
mo to: društvo si je naložilo, da
poslej s svojimi m očm i in spo
sobnostmi poskrbi za spored za
dvoje pomembnih praznikov v
letu: za kulturni dan 8. febru
arja in dan republike 29. no
vembra. Letos ima dodatno na
logo: pripraviti osrednjo manifestacijp v počastitev 100-letnice Cankarjevega rojstva. „Nastopi na te dneve naj bi pom e
nili tudi nekakšno inventuro na
šega dela v društvu in sekcijah.
Menim, da je tako tudi prav.
Zakaj bi vse reševali le z uvože
no kulturo? "
Po zadnji odločitvi bo Can
karjeva proslava jeseni. T ako so
sklenili največ zaradi tega, ker

d

franc bekš
prvi borci
kmetiji na Drenovem griču pri
Vrhniki. Izučil se je za ključavničarja, delal v Kamniku, Kra
gujevcu in v Dravogradu, kjer je
okusil veliko gorja kot nemški
vojni ujetnik pri gradnji elek
trarne. Ob koncu vojne je delal
v železarni Guštanj, zdaj pa je
zaposlen v železarni Ravne na
Koroškem. V pripoved o lastni
življenjski poti je vključil tudi
spomine na delovne tovariše v
Kamniku in Kragujevcu, ki so
se med prvimi uprli okupatorju
in zaradi izdaje padli že 27. juli
ja 1941. To so bili Dominik
Mlakar, Kazimir Černe in Tone
Miklavčič.
Novo mesto ne premore kon
certnega klavirja. Klavir je še
zlasti potreben orkestru, ki pri
pravlja za Cankarjev jubilej
Beethovnov koncert. Kaže, da
bo do jeseni tak klavir naposled
stal v enem od novomeških kul
turnih prostorov, kupili pa naj
bi ga z združenimi močmi.
Ivan Kranjc mora v resnici
misliti na vse. To mu olajšujejo
izkušnje, saj se s kulturo ne sre
čuje prvič. „Ko še nisem hodil
v šolo, sem pel in recitiral, p o 
tem sem deloval v šolskih zbo
rih, na vajenski šoli sem bil
predsednik kulturnega društva
Svoboda. Za kulturo so me za
dolžili v MDB, kot član kultur
ne skupine sem deloval, ko sem
bil z odredom JLA na Sinaju.
Dve leti sem celo brenkal na ki
taro s Slakovim ansamblom," se
spominja. Zdaj je aktiven član
Jerebove dramske skupine in
organizator kulturnega dela v
Labodu. Prav gotovo bo dobival
kot predsednik jerebovcev po
bude tudi od svojih sodelavcev
v podjetju, kjer si služi vsak
danji kruh.
I. ZORAN
DOLENJSKI LIST
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pri
krkinem

izviru

Najbrž ni dosti pevcev, ki bi
bili pripravljeni svojo solistično
kariero zamenjati za nastopanje
v narodnozabavnem ansamblu.
A stvar se hitro postavi na gla
vo, č e ansamblu dam o ime: z
Avseniki, ki zbirajo zlate plošče
do m a in na tujem kot za stavo,
bi jih verjetno pelo zelo veliko
— č e bi jim sodelovanje le o b 
ljubili . . .
Tako ni nič čudnega, da je v
Avsenikovem ansamblu tudi
Alfi Nipič, ki je prehodil že lep
kos poti, po kateri se k slavi in
denarju vzpenjajo pevci (ki jih
je, mimogrede povedano, kot
listja in trave). Njegova pevska
pot se je začela podobno kot
pot mnogih drugih: po kavar
nah in barih. Ni bilo dobrega
strica, ki bi ga nenadoma opazil
in ga odpeljal v studio in kjer bi
že njegova prva plošča požela
uspeh . . . Take stvari se dogaja
jo le v limonadnih filmih. Alfi
Nipič je tri dolga leta prepeval v
mariborski veliki kavarni, med
te m ko je poletja preživljal na
morju. Medtem ko so se turisti
kopali, je on spal in zvečer jim
je pel po hotelskih terasah. V
biografijah pevci navadno take
manj slavne strani svojih za če t
kov radi izpustijo. Alfi pa pravi:
„Največ pevske zrelosti in sa
mozavesti sem dobil prav s ta 
kim nastopanjem !" Nipič je
trmasto vztrajal, da bo pevec, in
petja tudi pri vojakih ni opustil,
saj je pel v arm adnem ansam
blu.
Ko se je vrnil v Maribor, je
bobnal v baru, zraven pa tudi
pel. Prva prireditev, na kateri se
je predstavil širšemu krogu ne
samo mariborskih poslušalcev,
je bila „S ončna ura", ki jo je
snemala tudi ljubljanska televi

zija. To je bil prvi Nipičev
uspeh: Sončna ura mu je pri
nesla zmago in nebo se je zjasni
lo. Naslednja oddaja je bila v
Mariboru, kjer je nastopal kot
gost — zmagovalec. Tako se je
začel, kot sam pravi, prebijati.
Prišla so prva vabila za nastope
na festivalih, posnel je prve m e
lodije na radiu — in začeli so se
tudi uspehi. Večkrat je zmagal
na mariborskem festivalu „Vesela jesen", nastopal je tudi na
slovenski popevki, ves čas je
snemal. Pregled njegovega dela
pokaže: 12 malih plošč, ena ve
lika in dve kaseti, razen tega pa
še vrsta posnetkov z drugimi
pevci, plošč, ki jim pravijo
„cocktail" . . .
In potem se je nenadoma
zgodilo, da je podpisal pogodbo
z Avseniki. Že prva plošča, ki
jo je posnel z njimi, je bila zlata
— t o je bilo Nipičevo prvo zfato, za Avsenikov ansambel pa
že štirinajsto!
„Sliši se, da si z Avseniki
sklenil pogodbo do konca živ
ljenja? "
Nipič se zasmeje: „Taka po
godba ni mogoča, res pa je, da
nas pogodba veže v trdno skupi
no. N astopamo pogosto, več v
tujini kot doma, in moram reči,
da so dvorane povsod razproda
ne. Skoraj vedno se zgodi, da
ostane precej ljudi brez vstop
nic in zlahka bi organizirali še
več koncertov, vendar, žal ni
časa."
Po tem bi bilo m ogoče skle
pati, da je Alfi popolnoma za
pustil zabavno glasbo, vendar ni
tako: pred kratkim je v Zagrebu
z ansamblom Klan posnel plo
ščo. Sploh ni prekinil sodelo
vanja z njimi — kadar si ukrade
minuto časa, sodeluje tudi na
popevkarskih nastopih. Najraje,

kajpak, prepeva na do m ačem
festivalu, mariborski Veseli jese
ni. Na letošnji slovenski popev
ki ne bo pel, ker ga veže pogod
ba — Avseniki bodo prav takrat
prepevali in igrali po Nemčiji.
Alfi Nipič je, to je treba prizna
ti, postal pravi štajerski Avse
nik. ,,Ne boste verjeli, vendar je
res, da me bolj od nastopov po
velikih mestih veselijo nastopi v
manjših krajih. Kadar utegnem,
se takim prošnjam prav rad o d 
zovem," je za konec pogovora
povedal Nipič.
Vsekakor pa naj zapišemo,
da bo m ogoče štajerskega Avse
nika Nipiča in ves Avsenikov
ansambel ter pevko Jožico Sve
te, ki je podobno kot Nipič za
pustila popevkarske vode in o d 
šla med pevce narodne glasbe,
slišati tudi v Novem mestu.
Avseniki bodo nastopili v sredo,
21. marca, v novi športni dvora
ni. Nedvomno bo to lepa prilož
nost za ljubitelje d om a čih nape
vov, saj je pogosto slišati o č i t
ke, da Avseniki le redko pojejo
in igrajo na dom ačih odrih. Na
stop v Novem mestu bo le kra
tek skok v domovino, saj zveči
ne prepevajo v zahodnoevrop
skih državah, razen tega se pri
pravljajo na septembrsko tu rn e 
jo po ZDA.
In še nekaj bo mogoče slišati
na lastna ušesa: kaj je tisto, kar
dviga ansambel bratov Avsenik
iz povprečja množice tovrstnih
ansamblov, ki rastejo kot gobe
po dežju in ki tudi serijsko izda
jajo majhne in long play plošče.
Avseniki pa o b množici vseh
teh ansamblov vendar ostajajo
samosvoji in originalni ter pobi
rajo zlate plošče skoraj z vsako
izdano ploščo . . .
S. MALI

Ko se je Tone Lukane leta 1951 prizetil na
K rko tam od Domžal, pri Reboljevih seveda
niti pomislili niso, da bi se v hiši kaj sprem eni
lo. Sprem enilo se je le toliko, da so km alu po
tistem na izvesek na gostilniškem pročelju k
napisu „Pri R ebolju" zapisali še Lukane
Cvetka. Tradicija hiše se je torej s tem ohrani
la; streljaj nad Krko, ki p riteče nekaj sto me
trov više iz velike skalne votline, stoji nam reč
že od 1937. leta, ko je bila ta hiša postavljena,
oštarija - stisnjena in utesnjena med dvem a
starinskim a, še s slamo kritim a hišicama. ,,Saj
im am o v vasi dve gostilni," pravi Tone Lu
kane, p o tem k o stopi izza šanka in si obriše
mokre roke, „a če bi bili odvisni od d om ači
nov, ne eden ne drugi ne bi shajal,“ nadaljuje
misel o lastnikih obeh gostiln. Naneslo je ta 
ko, da se v gostilni pri Lukancu ukvarjajo z
mislimi, kako bi čim bolje stregli gostom in si
pridobili tu d i tuje turiste, m edtem k o so se v
zgornji gostilni, tisti, k ije na p o ti h K rkinem u
izviru, delom a preusm erili v destilacijo prav
dobrega dom ačega brinjevca.
„Bolj malo p rom eta je bilo včasih,“ povza
me Lukane pripoved o začetk ih svojega gostil
ničarskega življenja na Krki. „K o sem prišel
sem, sem imel za sabo dosti p o ti in sem videl
dobršen del sveta. Če hodi človek po svetu z
odprtim i o čm i, se lahko m arsičesa n auči; tako
sem imel svoje poglede na gostilno in sem jih
skušal v teh dveh desetletjih in pol oštirstva na
Krki tudi uresničiti. Ko bo sin prevzel za ma
no , b o pa po svoje krojil gostilniški posel. A se
mi zdi, da so vsi mladi bolj za osem urni delav
nik - tega si pa v gostilni ne moreš privoščiti.
G ostu m oraš biti ves čas na razpolago, in če si
en k rat sam krat ro b at d o njega, se prav rado
primeri, da njegova noga ne bo več prestopila
tvojega praga . .
Take izkušnje si je nabral Lukane, ki se
lahko pohvali, da je začel še ta k rat, ko na
Krki v gostilno skoraj ni bilo nikogar razen
dom ačinov. Pozneje pa s e je začel razvijati tu 
rizem, predvsem po zaslugi K rke in njenega
bogatega življenja; zlasti ribiči so bili vse bolj
pogosti gostje, v gostilno pa so radi začeli za
hajati tudi vikendarji, saj so vikendi v zadnjih
desetih letih začeli v dolini K rke rasti dom ala
k o t gobe po dežju.
Da ni bilo lahko uspeti, trdi Lukane: „K o
sm o spekli prvo nečenko, je ostala na štedilni
ku. Z vsako prvo stvarjo gre težko, d okler se
je gostje ne navadijo. V našem poklicu je ve
dno tveganje; ob koncu ted n a im am o zmeraj
divjačino. Pa se kaj rado zgodi, da en k rat že v
soboto vsega zm anjka, drugič pa ostane . .
Mimogrede p otoži, da je zdaj ribičev manj,
ker je v vodi prem alo rib in ker so ribiške
dovolilnice predrage. A vendar j e največ pro
m eta ob so b o tah in nedeljah. C e bi šteli, od

kod pridejo gostje, p o tem bi po Lukančevem
našteli največ Ljubljančanov, za njimi pa Novom eščanov. Se pa ustavijo tudi tujci: na
prvem m estu so kajpak Nemci, pridejo tudi
Italijani in Francozi in seveda ne sm em o poza
biti zapisati, da že 10 let prihajajo sem Švi
carji. Reboljeva gostilna da zato čišče skupi
nam agencijskih gostov Im bacha in lani je pri
šlo kar 14 takih skupin. „Č e bi imel tu rističn e
sobe, bi bilo še bolje,“ pravi Lukane. „Prej
nikakor nisem dobil dovoljenja, da bi jih ure
dil, zdaj sem pa že prestar in ne bom silil v
gradnjo — naj sin, ki b o po meni prevzel, odlo
či sam, kako se bo v r t e l . . . “ Skoraj bi si upa
la zapisati, da gostilna ne bo izgubila dobrega
imena: sin bo združil nagnjenje staršev do te
o b rti s šolami, saj je naredil gostinsko šolo v
Ljubljani.
K Rebolju lahko pridejo v gostilno vsi tisti,
ki jim ribiška sreča ni bila naklonjena, saj ima
jo Lukančevi b azen ček in v njem vedno dosti
postrvi za lačne želodce.
G ostilna, pravijo, slovi po d o m ačih speciali
tetah in o tem sva še lahko prepričala. O štir je
postal tudi pošten kos mesarja in sam priprav
lja suhe stvari: d om ače salame, šunke, želo
dec. Ob k o ncu tedna lahko izbirčneži naroče
tu d i divjačino - srno, ko šu to ali kaj podobne
ga, poleti se vrti na ražnju odojek, postrežejo
pa še s purm ani, piščanci in seveda vsemi tisti
mi jedm i, ki so na običajnih jedilnih listih. „A
zrezki ne gredo kaj prida v p ro m et.11
Največ pijejo turisti, ki pridejo v Lukančevo gostilno, teran, refošk in cviček. Za vse tri
pijače jam či oštir, da so pristne, saj že dve
desetletji nabavlja vino pri istih km etih.
Razen sina, ki bo nasledil o b rt, im ajo pri
Lukančevih še dva otroka, ki h o d ita v ljub
ljanske šole. Sin in h či se ob sobotah vračata
domov in tu d i pom agata v gostilni.
Vas K rka ob izviru dolenjske reke je ob
držala večino svojih zanimivosti nekdanjih ča
sov, predvsem pa mir, čist zrak in lepo okoli
co. Z ato ni nič čudnega, da je ob lepih nede
ljah veliko obiskovalcev, ki pridejo pogledat
jam o, iz katere p rite če curek vode, ki se v
dolini nekaj sto m etrov naprej že razširi v kar
•široki in čez brzice tek o či strugL Zlasti tisti,
ki že vedo in na svoji koži o b ču tijo m estne
zadrege, so česti gosti te h krajev, kjer je obilo
m ožnosti za lepe sprehode in izlete.
V
Lukančevi gostilni se potrudijo, da bi vsi
gostje ne imeli le lepega vtisa o naravnih lepo
tah, am pak da bi odnesli vsaj podobno sliko
tudi o prijaznosti prebivalcev tega kraja in o
d o b ro tah , ki jih znajo pripraviti v gostilni, sta
ri nekaj manj k o t štiri desetletja.
Nova sezona se bo vsak čas začela: ob kon
cu tedna p o tem tu d i za pogovore z oštirjem
ne bo več časa . . .

