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e- v2gojnovarstveni zavodi itd. lahko začnejo uveljav
ljati pravico do popustov in regresov

konferenca
Dfin Je ^ d i minulega tedna

stih in regresih za skupinska po
tovanja otrok.

C

Na konferenci so novinarji zvede
li, da lahko šole, vzgojnovarstveni
zavodi, družbene organizacije in
društva začnejo takoj uveljavljati
pravico do popusta in regresov za
skupinska potovanja. Popust bo zna
šal 40 odstotkov od polne vozne ce
ne, ostalo pa bodo zagotovili pod
pisniki dogovora, in sicer po trideset
odstotkov organizacije, ki se ukvar
jajo s prevoznimi storitvami, trideset
pa ostali podpisniki dogovora. Zara
di tega naj upravičenci za uveljavlja
nje popustov in regresov s sestavlja
njem programov za ekskurzije pohi
tijo . Programe za prvo polletje letoš
njega leta morajo predložiti odboru
podpisnikov dogovora najkasneje do
1. aprila, za drugo polletje pa do
prvega septembra.
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J® s v e ^ ^ k republiškega izvršnejj. nam mz> Andrej Marinc je, kot
žličko p o ro č ili v torek pred zat'iSko Redakcije, včeraj obiskal
J®edal * ^ino in si med drugim
V n l ?™ In|es in Riko. Več
Poročali v prihodnji številki.

GOSTJE CK ZKS V BREŽICAH. Posnetek je z razširjene seje komiteja občinske konference Zveze
komunistov, na kateri so kritično spregovorili o uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov v
tozdih in krajevnih skupnostih ter o delu komunistov v družbenopolitičnih organizacijah. (Foto: J.
Teppey)

V Posavju nobenega zatišja več
F. Popit, F. Šetinc in F. Šali med komunisti v brežiški, krški in sevniški občini - Delavcu roko, da bo že danes
uveljavil svoj položaj — Brez posrednikov prisluhniti njegovim problemom v tozdih in KS
Bliže problemom, bliže delavcu, občanu, ki mu je ta hip potreb
na pomoč, da bo lahko uveljavil položaj, ki mu ga daje zakon o
združenem delu, tak je zgoščen povzetek razširjenih sej občinskih
komitejev Zveze komunistov v posavskih občinah, medobčinskega
posveta in sestankov aktivov ZK, katerim so v dneh od 9. do 11.
februarja prisostvovali predsednik CK ZKS France Popit, sekretar
IK predsedstva CK ZKS Franc Šetinc in član IK predsedstva CK
ZKS Franc Šali.
Tako so v brežiški občini ugoto
vili, da poteka spreminjanje družbe
noekonomskega položaja delavcev
preveč brez njihovega vpliva in da
jih zlasti v manjših delovnih organi
zacijah ne spodbujajo k odločanju.
Tam so samoupravni organi le meha
nizem za odločanje, ne pa m otor, ki
vse poganja.
Kako počasi se v takih razmerah
oblikujejo tozdi, jasno pove poda
tek, da je v občini še vrsta dislocira
nih enot, kjer tozdov niso ustanovi
li, ker so si na sedežih matičnih
organizacij zamislili drugačno obli
ko organiziranosti. Pred .argumen
t i" je klo nil tudi sindikat.
V gospodarstvu beleži brežiška
občina precejšnjo stagnacijo, je v
svojem poročilu poudaril sekretar
komiteja Miha H ^er. Akumulativnost se zmanjšuje in lani so bile te
žave še zlasti velike. V prvem pol
letju je zelo slabo kazalo, konec leta
pa so imeli izgubo le še v petih
tozdih od enajstih. Izguba je bila
največja v Tovarni prikolic IM V , za
to je sekretar Haler razmere v tem
kolektivu še posebej osvetlil ter k ri
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REVOLUCIJE - Pionirji in pionirke z osnovnih šol
s Pok i . °bč<ne, ki so se udeležili sobotnega smučarskega teka
h ' tla n sta T V —15, so se na svoji poti v Kočevski Rog ustavili
"'eni k^fcah, kjer jim je borec Franc Jerina (na sliki) govoril o
te kurirske točke. (Foto: S. Dokl)

tično ocenil neučinkovitost Z K v
tem tozdu. Za brežiško gospodar
stvo so značilne kadrovske težave,
k i jih mnogo prepočasi odpravljajo.
Integracije v občinskih okvirih in
navzven v Slovenijo se zadovoljivo
uresničujejo, neuspešno pa je pove
zovanje v Posavju. Razprava o finan
ciranju interesnih skupnosti je poka
zala, da so delavci še vedno premalo
seznanjeni, zato sporazumevanje ni
ma prave teže. Programe financirajo
delavci v obliki prispevne stopnje,
posredno namesto z direktnim kon
taktom s SIS. Odgovori na tovrstna
vprašanja so b ili preveč splošni, na
čelni, zato ne odkrivajo problemov,
ponavljanje načel pa ne more razgi
bati delavcev v tozdih.

.Morimo največjega prijatelja? 1 je naslov uvodnega pri
spevka v današnji Prilogi, v kate
rem Milan Markelj razmišlja o
uničevanju gozdov. Neusmiljena
statistika pripoveduje, da so
ognjeni zublji naredili lani v go
zdovih petih dolenjskih občin za
skoraj 1,5 milijona dinarjev ško
de. Kisik in klo rofil sta se spre
menila v pepel, ostali so papirji,
na katerih večinoma piše:
..Vzrok neznan".
Dokaz za trditev, kako pre
maga volja tudi najhujšo bolezen
in telesne tegobe, je zapis „Jeklcna volja z vozičkov". Novinar
Alfred Železnik je obiskal Jože
ta Okorna iz Drage pri Šentru
pertu. Jože uporablja namesto
nog invalidski voziček, kar pa ni
ovira, da ne bi vrgel diska čez
mejo, ki označuje svetovni re
kord.
Eva Paulin je modna ustvar
jalka, ena tistih ljudi na svetu, ki
določajo, kaj je m kaj ni moder
no. V prispevku „Okus nikoli ne
bo naprodaj" ne boste našli zve
ličavnih modnih receptov. Eva
samo prijetno kramlja o modnih
kuhinjah. V okvirčkih pa je ne
kaj besed, kako so se oblačili
pred stoletji in tisočletji.
Partizanska knjiga je začela
izdajati zbirko ..Znameniti Slo
venci". V prvih štirih knjigah je
govor o Primožu Trubarju, Jer
neju Kopitarju, bratih Šubic in
Francetu Prešernu. Zbirka bi
morala najti prostor v vsaki slo
venski hiši. Ce ne verjamete, preberite prispevek Galerija duha‘

Zadnji čas je, so ugotovili, da ko
munisti v sindikatu, Socialistični
zvezi začno obračati stvari na glavo,
da se ne zadovoljijo več z danimi
dejstvi, ampak jih začno spreminja
ti. Med tistim i, k i morajo b iti v
prvih vrstah, so gotovo sindikati, in
njihova dolžnost je, da odločneje
obračunajo z miselnostjo, k i vleče
kolo razvoja nazaj. Oceno političnih
razmer v občini bo morala čimprej
dopolniti konkretna delovna usmeri
tev, takojšnje spreminjanje razmer.

skušali čimprej nadoknaditi, pri če
mer čaka veliko odgovornosti zlasti
komuniste v sindikatih.
Zveza komunistov v krški občini
se je v zadnjih letih močno okrepila,
saj je pomnožila svoje vrste od 510
članov na 980. To je sicer velika
prednost, vendar je v skrbi za idej
nost ne dohajajo, zato imajo v na-

Krško: več
odprtosti

SEVNICA: SPREJETA
LETOŠNJA
RESOLUCIJA

V prisotnosti predsednika
CK ZKS Franca Popita, sekre
tarja IK predsedstva CK ZKS in
medobčinskega sekretarja Po
savja Mirka Kambiča so na raz
širjeni seji komiteja občinske
konference ZK v Krškem 10.
februarja ugotavljali, da se spre
minjanja razmer v združenem
delu niso lotili z enako zavze
tostjo, kot so to pokazali, do
kler je tekla razprava o zakonu
o združenem delu.
Mnogi se niso takoj znašli, mi
sleč, da bodo za uveljavljanje novega
položaja delavca v tozdih in krajev
nih skupnostih dobili podrobnejše
napotke, teh pa seveda niso dočaka
li in tako se tudi niso mogli soočiti s
problemi, ki nastajajo pri spreminja
nju odnosov. Zamujeno bodo zato

(Nadaljevanje na 4. strani)

Delegati zbora krajevnih skupno
sti in združenega dela občinske
skupščine Sevnica so na seji v torek,
podobno kot delegati družbenopoli
tičnega zbora v ponedeljek, sprejeli
resolucijo o uresničevanju družbene
ga načrta razvoja občine v tem letu.
C ilji lanske resolucije so b ili v glav
nem uresničeni, čeprav se je repro
dukcijska sposobnost gospodarstva
zmanjšala. Letošnja resolucija je bila
pripravljena že lani in je bila v te
m eljiti razpravi med vsemi nosilci
načrtovanja in delegati. V ključnih
izhodiščih je pogumno zastavljena.
Delovne organizacije načrtujejo za
letos skupno nad 120 m ilijonov din
naložb.

» M A T IČ E K SE 2 E N I"
D R E V I V B R E Ž IC A H
Za nocoj je v prosvetnem domu v
Brežicah napovedana tretja abon
majska predstava gledališke sezone
1976/77. V goste bo prišlo Sloven
sko narodno gledališče iz Ljubljane
in uprizorilo Linhartovo veseloigro
Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Občina Črnomelj praznuje
V soboto, 19. februarja, praznuje občina Črnomelj svoj
praznik v spomin na 19. februar 1944, ko je bilo v tem
belokranjskem mestu prvo zasedanje rednega slovenskega
parlamenta - Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta.
V okviru praznovanja občinskega praznika so včeraj v
Belsadu odp rli objekt in proizvodno linijo za konzerviranje
vrtnin, ju tri bo otvoritev otroškega vrtca za 140 otrok, v
soboto bodo slovesno odprli novi črnomaljski zdravstveni
dom ter cesto Ručetna vas-Semič. Slavnostno akademijo so
pripravili občani pobratene občine Duga Resa.

Ne velja p rvič: čas dejanj je,
ne besed. Tudi zdaj, ko gre za
zakon o združenem delu. Nobe
ne praktične ko risti n i od tega,
če o njem mnogo lju d i mnogo
govori in se „izjasnjuje“ , da
podpira zakon in njegovo misel
Zakon je b il tako in tako dovolj
dolgo v javni razpravi, takrat je
b il čas m odrovati o njem. Zdaj
pa velja in - zavezuje, da se je v
delovnih organizacijah treba lo 
tit i bistvenega: ne l e ,.izpeljave"
zakona,
temveč
resničnega
spreminjanja družbenoekonom
skih odnosov, k i bodo uveljav
lja li delavca k o t nosilca vseh od
nosov in odločitev v družbi, z
uvedbo dohodkovnih odnosov
dokončno izključevati izkori
ščanje- ter prispevati k večji
združenosti in večji podružbljenosti združenega dela.
Zakaj poudarjamo to uvod
no misel, k i jo je na petkovem
razgovoru z novinarji izrazil Ro
man Albreht, predsednik zve
zen komisije za spremljanje
uresničevanja zakona o združe
nem delu? Zato, ker se - taka
je ocena - preveč obiramo, pre
več govoričimo, prirejamo dra
ge „čitalniške “ simpozije, na
katerih „izvedenci“ pojasnjuje
jo zakon (često slabo), namesto
da b i m i sami „ š li vase", se do
govorili, kaj je p ri nas samih tre
ba spremeniti in kako uporabiti
temeljna izhodišča zakona, k i
namenoma noče dajati mode
lov. Čas beži in ga n i na pretek,
do roka uveljavitve dohodkov
nih odnosov (1. jan. 1978) je,
upoštevaje dopustniški čas in
proceduro, komaj še dobrega
p ol leta. Komaj p o l leta za na
porno, ustvarjalno, razredno
angažirano delo, k i ga je treba
opraviti ob vsem drugem sicer
šnjem delu in k i ga n i mogoče
naložiti le strokovnjakom, da
ne rečem honorarnim „izvedencem za samoupravljanje". Za
kon je pač treba uresničevati v
delovnih organizacijah samih.
K o t že rečeno, zakon ne da
je modelov ter je zelo širok, saj
določa le sistemsko podlago,
osnovne obveznosti in izhodi
šča, uporabne, praktične rešitve
pa prepušča združenemu delu
samemu, da b i se lahko kar naj
bolj sebi ustrezno in svobodno
organiziralo. Z eno besedo: n i
receptov, zato je uresničevanje
zakona to liko zahtevnejše, zla
sti še če upoštevamo naše druž
bene in gospodarske poseb
nosti, denimo plansko gospo
darstvo ob spoštovanju tržnih
zakonitosti, svobodno menjavo
dela ip d
Da se povrnemo k nekaterim
napotkom, k i jih je povedal tov.
Albreht. Najprej se je treba v
delovnih organizacijah dogovo
riti, kaj delamo in bomo delali,
s kom smo in bomo strateško
povezani Analiza stanja mora
vsebovati dohodkovno projekci
jo sebe v odnosu do drugih, šele
potem je na vrsti iskanje najbolj
ustreznih organizacijskih reši
tev. Potrebno je postaviti trden
temelj za hišo, ne pa se lo titi
najprej strehe, to je uresniče
vanja zakona s spreminjanjem
samoupravnih aktov. Ta napaka
pelje na prim er p ri ustanavlja
nju
sestavljenih
organizacij
združenega dela le do „zlepIjenk z novo komando", k i niso
sposobne za zdravo življenje.
To pa je prav nasprotno od
osnovnega smisla samoupravne
ga združevanja.
M LE G A N

Vreme se je nekoliko umirilo, hladen zrak povzroča le ob
časno oblačnost. Tudi v drugi
polovici tedna bo prevladovalo
suho vreme, temeprature pa bodo še malo nad povprečjem za ta
čas.
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tedenski

ZUNA NJEPO LITIČNI PREGLED
Jugoslovanski
zvezni
sekretar za zunanje zadeve,
k i mu nihče ne more o čita ti
zapečkarstva, se je v začetku
tega tedna napotil na pot,
med katero bo obiskal vsaj
š tiri (m orebiti pa tu d i več)
afriške države. Po kratkem
postanku in razgovorih v
Sudanu bo gost še v Tanza
niji, K e niji in na Madaga
skarju, možno pa je, da se
bo ustavil tudi še kje drugje.

Minič v Afriki
Potovanje sodi v obi
čajno jugoslovansko med
narodno dejavnost, v kateri
imajo, kar je spričo našega
položaja v mednarodni areni
popolnoma razumljivo, še
posebno vlogo neuvrščene
dežele in dežele v razvoju.
Zelo na kratko povedano, je
c ilj Miničeve turneje uresni
čevanje sklepov konference
v Colombu, še zlasti pa
tistih, k i zavezujejo neuvr
ščene, da nenehno krepijo
medsebojne stike.
Toda čeprav gre za obisk
v prijateljskih in neuvrščenih
deželah, se bo znašlo na
dnevnem redu tu d i marsika
tero „ neprijetno“ vprašanje
iz dvostranskega sodelo
vanja, ka jti tu d i za naše
odnose z deželami, k i jih to 
krat obiskuje živahni vodja
jugoslovanske diplomacije,
je značilno, da na p o litič 
nem področju skorajda n i
problemov, na gospodar
skem pa skorajda ne po
membnejših dosežkov.
To je ponavljajoča se
pesem v odnosih z mnogimi
deželami.
In tako bo Miničeva na
loga med drugim tu d i spod
bujati večje in boljše sodelo
vanje gospodarstvenikov, kar
b i sicer po vsej pameti b ili
dolžni sto riti predvsem oni
sami

m&m

C IP E R :
B O LJŠ I O B E T I?
Bilo b i preveč naivno ver
jeti, da bo nem im i o tok v
Sredozemlju resnično kaj
kmalu deležen trajnega in
pravičnega miru, toda zadnji
signali, k i prihajajo s Cipra,
dovoljujejo vsaj zmeren o pti
mizem.
Po obisku generalnega
sekretarja Združenih naro
dov Kurta Waldheima in nje
govih pogovorih s ciprskim
nadškofom, predsednikom
Makariosom in vodjo cipr
skih Turkov Denktasem sta
sprti strani pristali na obno
vitev pogajanj - topot na
Dunaju
pod pokrovitelj
stvom Združenih narodov.
Pomembna (čeprav žal
ne tudi odločujoča, saj gre
zgolj za načelno izjavo, k i jo
je treba šele uresničiti), je
tu di javno izražena obljuba,
a li bolje rečeno, pristanek
vseh zainteresiranih, da bo
Ciper ostal enotna, suverena,
federativna in neuvrščena
država pod skupnim vod
stvom.
A ko t rečeno: to je tisoč
krat lažje reči k o t uresničiti,
ka jti za ta o to k niso vezane
zgolj strasti in pretekle tra
gedije njegovih prebivalcev,
marveč tu di usodno m očni
interesi velikih.
P R IP R A V E
N A B E O G R A D 77
Po malem curljajo novice
o pripravah na beograjsko
konferenco,
nadaljevanje
helsinške konference o var
nosti in sodelovanju, iz ma
lone vseh krajev stare celine.
Žal se precej teh novic
vklaplja v preizkušene blo
kovske kalupe in se zdi, da
je nekaterim prišel beograj
ski sestanek k o t naročen za
drezanje v notranje zadeve
ali pa razpihovanje še vedno
o čitno tleče žerjavice ognja
nekdanje hladne vojne.
JAN E Z ČUČEK

Ameriški
Pre^ i :
Jim m y Carter, ki se,
p o n te e M g g g

mesecu
rad podaja v zanj <
področja in „igrice,
poizkusil še v nečem-,
se je popeljal v novem
škem zračnem
ko t
imenujejo
opremljeno letalo ~747. In kaj je to MJ
Pravzaprav Potui° cef-fa
niško mesto za aff
predsednika in šefe
dov ameriške vojske,
rega naj bi p d W *
primeru, da bi neki
nadno napadel ZDA.

Egiptovski predsednik Sadat in vodja palestinske osvobodilne organizacije Jaser Arafat sta se v začetku
tedna pogovarjala v Kairu o položaju Palestincev v Libanonu in njihovih prizadevanjih, da bi uresničili
svoje zakonite zahteve o samostojni državi (telefoto: UPI)

Izhodu je ime produktivnost
Rezultatov ne bo prineslo jalovo prepiranje, temveč vsestransko, stalno povečevanje
produktivnosti v industriji in kmetijstvu ter zmanjševanje proizvodnih stroškov
Zakaj ne bi delavci v tovarnah hitreje zvečevali produktivnosti
dela in si tako zagotovili večje osebne dohodke, namesto da zahte
vajo od nas kmetovalcev poceni hrano? To vprašanje smo slišali
med razpravo o večji produktivnosti dela v kmetijstvu, da bi si
kmetje in kmetijski delavci zagotovili večje dohodke tudi ob seda
njem načinu določanja in odobravanja cen kmetijskih pridelkov in
živilskih izdelkov.
Ko bi delavci imeli večje
osebne dohodke, jim ne bi bili
meso, kruh in druga živila pre
dragi, četudi bi cene zvišali
tako, da bi kmetovalcem krile
pridelovalne stroške. Če bi
kmetovalci znižali pridelovalne
stroške, pa bi lahko bili zado
voljni tudi s sedanjimi odkup
nimi cenami. Obe trditvi sta
pravilni. A kakšne so možnosti
za uresničitev?
V obeh primerih je treba zve
čati produktivnost dela. Kdo
naj jo zveča bolj in prej, indu
strijski delavec ali kmetovalci?
Industrijska in kmetijska proiz
vodnja sta tako različni, da je
njuno produktivnost težko pri

merjati, zatrjujejo
nekateri.
Neka merila ali norme pa le mo
ramo imeti za oceno, koliko se

— Riba pri glavi smrdi!
(Marjan Bregar)

lahko pričakuje ali zahteva od
kmetijstva in koliko od indu
strije.
Stroškovno načelo je prema
lo, ker upošteva le določeno,
sedanje stanje enako v industriji

N O T R A N J E P O L IT IČ N I
TELEGRAMI

Nemalokrat se mora človek povrniti k
svojemu izhodišču, da preveri, če ni česa v
hitrici spregledal, saj postaja družbena zidava
vse bolj nagla, od vseh nas pa terja več
natančnosti in znanja. Toda kdor zmore
toliko moči, da nenehno preverja pravilnost
svojega izhodišča, ni v nevarnosti, da
začetega dela ne bi dokončal. Prav v
doslednosti naše povojne graditve družbenih
razmerij tiči naša moč, hkrati pa del sveta

Za resnično svobodo
prav to našo značilnost znova in znova
postavlja pod vprašaj. Tako se skriva tudi v
ostrem dialogu med Zahodom in Vzhodom,
ki smo mu (bili) priče te dni, vprašaj, pred
katerim ne moremo tiščati glave v pesek. In
(bilo) je dosti besed o svobodi, demokraciji,
odpadnikih, bolj malo ali pa nič pa ni bilo
tistih, ki bi jih pri tem skrbela usoda
človeka, usoda socializma, ki je kljub vsemu
ponudil človeku možnost, da zaživi po
novem.
V naših pogojih smo vezali svobodo na
osvoboditev
dela.
Brez
trohice
samovšečnosti lahko zapišemo, da smo pri
tem domala edini. Namreč, resnična
svoboda nastopi šele tedaj, ko človek
samostojno, po svojem lastnem premisleku,
odloča o pogojih in rezultatih svojega dela.
Takšne možnosti pri nas imamo. Ne rečemo,
da so vse že udejanjene v praksi, zagotovo pa
so pridobitev socialistične jugoslovanske
revolucije, ki se je ne želimo nikoli več
odreči.
Na koncu koncev je tudi res, da še tako
ostri besedni spopadi ne menjajo družbenih
razmerij — delo lahko. Vendar delo, ki je
osvobojeno državnolastniškega diktata in
logike odtujenega kapitala. In v vse te
družbene silnice je vpet človek. Reagira kot
posameznik, podpiše takšno ali drugačno
listino, največkrat celo upravičeno, saj so
ogrožene njegove državljanske pravice.

DOLENJSKI LIST

mozaik

vendar je najmočnejši tedaj, ko svojo
izjemnost veže na usodo drugih.
V
pogojih
socialističnega
samoupravljanja, v naših pogojih, določa
okvire svoboščin ustava. Ustava dela. In v
teh dveh besedah je vtkana tudi vsebina naše
demokracije in svoboščin.

I
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ZDRU2ENO DELO
V Stubiških Toplicah je bil sklenjen semrnar, na katerem je cela vrsta uglednih
jugoslovanskih družbenopolitičnih delavcev
razčlenjevala pristope k praktični uveljavitvi
zakona o združenem delu. O slednjem je
govoril na tiskovni konferenci za novinarje
tudi podpredsednik slovenskega LS Roman
Albreht. V razgovoru so poudarili, da mora
mo začeti spreminjati osnove ekonomskih
odnosov v smeri večje združenosti in na
daljnjega podružbljanja združenega dela.

K R IT IČ N O O G O S P O D A R S T V U
Na razširjeni seji izvršnega komiteja pred
sedstva CK ZKJ so govorili o gospodarskih
gibanjih v Jugoslaviji in pri tem menili, da
ima pri uresničevanju sprejete ekonomske
politike v letošnjem letu bistveno vlogo po
večanje storilnosti, učinkovitost dela in sred
stev ter varčevanje v vseh okoljih.

D O B R I LJU D JE
Podeljene so bile letošnje Prešernove
nagrade. Na priložnostni svečanosti je govo
ril predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti dr. prof. Janez Milčinski, ki je
med drugim dejal: „Ko pravimo ,dober člo
vek1, se seveda zavedamo, da ni ,dobrih1 in
,slabili* ljudi, da vsakdo med nami nosi, kaže
ali skriva lastnosti, ki jih v našem času in v
naši družbi ocenjujemo kot dobre in takšne,
ki veljajo za slabe . . . “
M. MEDEN

KAIRO - Približno 400 štu
dentov z univerze v Kairu že tri dni
demonstrira, ker je egiptovska vlada
s posebnim odlokom prepovedala
stavke in demonstracije.
M ADR ID - Iz španskih zaporov
so izpustili štiri člane baskovske
separatistične organizacije ETA, ki
so b ili obsojeni na zaporne kazni od
6 do 15 let. To naj bi bil uvod v
tretjo amnestijo za preostale špan
ske politične zapornike.
COLOM BO - Štirje poslanci
vi adne stranke svobode v Sri
Lanki so izstopili iz stranke in spo
ročili, da bodo ustanovili lastne
stranke. Vladna večina v skupščini
sc je tako zmanjšala na 92 od skup
no 156 poslanskih mest.
JERUZALEM - Izrael utegne
obnoviti pobudo za formalno pre
nehanje vojnega stanja z arabskimi
državami, ko t je slišati iz krogov
izraelskega vodstva pred prihodom
ameriškega državnega sekretarja
Dyrusa Vancca v Izrael.
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kot kmetijstvu. Delavci in kme
tovalci pa si želijo boljše raz
merje med svojimi dohodki in
cenami blaga, ki ga potrebujejo.
Pri tem je treba upoštevati
domače izkušnje boljših proiz
vajalcev, enako tudi izkušnje
drugih, ki vplivajo na cene na
mednarodnem trgu, oziroma
take cene. Brez dobrih meril ne
more biti utemeljenih očitkov
drugim za neustrezno razmerje
cen.
Ob zadnjem zvišanju odkup
ne cene mleka in cem mlečnih
izdelkov smo slišali pripombe,
da smo med najdražjimi v Evro
pi. Druga nevarnost za živino
rejce je, da se poraba mleka in
mlečnih izdelkov morda zmanj
ša, oni pa bi po ugodni ceni radi
prodali še več mleka kot doslej.
Utemeljevanje višjih cen s tem,
da so kmetijski stroji, gradbeni
in drugi material, ki ga potrebu
jejo kmetovalci, pri nas dražji
kot v nekaterih drugih državah,
je sicer točno, to zvečuje pride
lovalne stroške, toda prodaja
živil je odvisna tudi od kupne
moči naših delovnih ljudi in
možnosti izvoza.
Bolje bi'torej bilo, da bi na
mesto visokih cen zahtevali, naj
vsi, ki oskrbujejo kmetijstvo s
stroji in drugim materialom,
znižajo svoje stroške in prila
godijo cene ustreznim merilom.
Kmetovalci pa naj bi hkrati
skrbeli za zniževanje svojih pri
delovalnih stroškov z večjo pro
duktivnostjo, ki jo je moč do
seči z boljšo organizacijo dela
in ustreznejšimi naložbami sred
stev.
Pri tem se ne bi smeli bati, da
bi jim po stroškovnem načelu v
enaki meri zniževali odkupne
cene, kot bi oni stroške. Cene
se bodo oblikovale po določe
nih merilih in poprečnih stro-
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MELBOURNE - Požar, ki je
konec tedna divjal v treh avstralskih
zveznih državah, je poleg petih
mrtvih in 17 hudo opečenih ljudi
prizadel tudi ogromno škodo živino
rejcem. Poginilo je najmanj tri
milijone ovc in 80.000 glav govedi.
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PO SKLEPNEM RAČUNU
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LONDON - Portugalski premier
dr. Mario Soares je dopotoval na
dvodnevni obisk v Veliko Britanijo.
London je samo prva postaja nje
gove turneje po metropolah evrop
ske gospodarske skupnosti. Portu
galski premier želi ugotoviti, kakšno
je dejansko razpoloženje Zahodne
Evrope do namenov Lizbone, da
zaprosi za polnopravno članstvo v
zahodni ekonomski zvezi.
NAIRO BI - Ugandski predsed
nik Idi Amin je objavil, da so pre
prečili poskus državnega udara in da
so zarotniki nameravali ubiti njega
in druge ugandske voditelje.
PEKING - Osrednji kitajski tisk
hvali
mestni
partijski
komite
Pekinga zaradi dosežene ,.revolucio
narne enotnosti in borbenosti" v
kampanji proti ..zločinski četve
ric i".
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~ Najbolj pravilno in pošteno bo, da 01
pustim upravljanje kar te b i...
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£ 3 f i S S V ZANIMIVO - Razstavo knjig p fc
kov so
glasil in keramičnih izdelslovenskem kulturnem prazidi & niku v a!!pe.
mi,* zanimiva smaii eške osnovne šole. Skromna, a
katere In .fzstava j e dala vpogled predvsem v nei
kih. (p., ,™e zvrsti, ki jih učenci goje v krožbipt-i
lboto: Milan Markelj)
\m

UMETNIŠKI U Ž IT E K - V počastitev sloven
skega kulturnega praznika je ZKO Kočevje orga
nizirala koncert, na katerem so violinist Tomaž
Lorenz, flavtist Aleš Kacjan in kitarist Igor Saje
pripravili številnim obiskovalcem pravi umetniški
užitek z izvajanjem del znanih skladateljev.
(Foto: F. Brus)

KDAJ ZAČETEK GRADNJE? - Prejšnji teden
so v Loki v Črnomlju premerili zemljišče, na ka
terem je predvidena gradnja nove stavbe Centra
srednjih šol. Čeprav začetek gradnje še ni dolo
čen, je direktor CSŠ prof. Jože Pavlišič (tretji z
desne) zadovoljen že s prvim korakom. (Foto:
Bartelj)

ŽIVLJENJE V POKLICU - Pod tem naslovom
je skupnost za zaposlovanje iz Celja odprta minuli
teden na sevniškem gradu razstavo stotih likovnih
del učencev o tem, kaj želijo postati v življenju.
Zanimiva razstava bo odprta še v nedeljo.
(Foto: Železnik)
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Dolenjska bo kmalu dobila veljav
no listino, na podlagi katere bo
možno nastopiti zoper tako imeno
vano divje zaposlovanje in zahtevati
od delovnih organizacij, da zago
tovijo že zaposlenim delavcem kul
turno in higiensko urejena stano
vanja, hkrati pa vzgrajati, da bodo v
prihodnje sprejele na delo, poslale v
uk in štipendirale samo toliko ljudi,
k olikor je to neobhodno za uresni
čitev srednjeročnih in dolgoročnih
načrtov.
Gre za napisani samoupravni spo
razum o minimalnih standardih za
življenjske in kulturne razmere pri
zaposlovanju delavcev na območju
občin Črnomelj, Metlika, Novo
mesto in Trebnje. Sporazum, kate
rega predlog je trenutno še v javni
razpravi, se smiselno navezuje na že
sprejeti ustrezni republiški družbeni
dogovor.
V sporazumu je posebej poudarje
no, da bo dolžnost podpisnic in
podpisnikov omogočiti stanovanjske
razmere v skladu s krajevnimi raz
merami, nadalje redno prehrano,
vključevanje v kulturne in druge
aktivnosti ter uporabo drugih javnih
dobrin in storitev. Delavec, ki nima
urejenega stanovanjskega vprašanja,

m Kmetijski nasveti
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gojilo priteka skozi list
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J e sn0^° :*e človeku znano, da rastline lahko sprejemajo hratančneje De . s pomočjo korenin, temveč tudi skozi liste,
P o ln i h at 6 ta naravn' pojav raziskal šele s pomočjo zatasti'6 0m0 Pnfv|inov’ ta^ ° imenovanih izotopov. Uporaba izototiw- >nodo ’
človek lahko spremlja potovanje hranil po
na mnoga vprašanja ne le teoretične, temveč
P]
ne narave.
ke?•’ ^ r nim r
na uporaba bo zanimiva zai inaše bralce zlasti
ktatL^nske^”1^ 113 „ j ° *e tuj'h raziskav, temveč tudi izsled
e n -0 P0vZem met'jskeega inštituta, ki jih v tem sestavku na
i /iarstvu am°- Nanašajo se na uporabo foliamega gnojenja
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Piehi tako K
bolezen ali škodljivci ali kadar sadno drevje
jžlast 0renin Fn- rod’ da ®a ne 2111010 z8°lj s prehranjevanjem
!% ^ zato L° no gnojenje je izvrstno dopolnilno gnojenje,
H ^ ali
mo8oče gnojiti hkrati s škropljenjem proti
jl.
0(lljivcem in spričo tega ne zahteva dodatnega

oziroma prebiva (zaradi narave dela)
zunaj kraja svojega stalnega bivali
šča, ima po tem sporazumu pravico
najmanj do 5 m^ površine, hkrati z
njim pa smejo b iti še največ trije sta
novalci. Poleg takega prostora v sobi
ima pravico uporabljati tudi sanita
rije in opremo za osebno ter splošno
higieno.
Posebno določilo se nanaša na za
poslovalno skupnost, in sicer pravi,
da bo morala primemo zaposlitev
iskati predvsem za brezposelne de
lavce, za delavce, k i so ob zaposlitev
zaradi tehnološkega razvoja, za te
lesno in duševno prizadete ter za ne
ustrezno zaposlene delavce.
Tozdi, OZD in delovne skupnosti
bodo morale določila sporazuma
takoj po podpisu vnesti v svoje
samoupravne listine, do 30. junija
1977 pa sprejeti program ukrepov, s
katerimi bodo do 31. decembra
1978 zagotovile vse minimalne stan
darde za že zaposlene delavce. Kjer
do tega dne ne bodo uresničili teh
določil, ne bodo smeli zaposliti no
vih delavcev. Izvajanje tega dela spo
razuma bodo nadzorovali občinski
sindikalni sveti.
j. ZORAN

Pomembni raziskavi
Z zakonom o združenem delu
smo dosegli novo stopnjo v graditvi
samoupravnih odnosov. Celici odlo
čanja, temeljni organizaciji združe
nega dela, je treba preskrbeti šte
vilne podatke, urejene tako, da
omogočajo odločanje v bazi. Take
naloge opravljajo dejavnosti splošne
ga družbenega pomena. V okviru te
dejavnosti izvaja prav v tem četrt
letju Zavod SR Slovenije za statisti
ko dve pomembni raziskavi za zdru
ženo delo: Zaposleni v družbenem
sektorju in Popis zavarovancev v
družbenem sektorju.
Delavci v združenem delu so naj
pomembnejši proizvodni dejavnik.
Gre za kakih 700.000 delavcev v
družbenem sektorju, o katerih sko
raj nimamo individualnih podatkov.
Sedanja razpoložljiva dokumentacija
sloni le na sumaričnih informacijah.
Z raziskavo o delavcih v združenem
delu pa bomo zagotovili podatke za
oblikovanje in vodenje perspektivne
kadrovske politike in za analiziranje
ter uresničevanje dolgoročnih kad
rovskih potreb na vseh ravneh.
Za normalno delovanje dohod
kovnega sistema je spoznavanje
jasnih razmerij med delavci posa
meznih dejavnosti zelo pomembno.
Elemente teh razmerij bo posredo
vala obdelana raziskava. S tem
bomo lahko dosegli pravičnejšo de
litev dohodka posameznih kategorij

delavcev, ne nazadnje tudi po struk
turi spolov.
Sistem zdravstvenega zavarovanja
se je v ® Sloveniji razvijal hitreje
kot v drugih republikah. V zadnjih
letih se je spreminjal tudi temelj za
varovanja. Spomnimo se samo spre
memb v zavarovanju študentov in
kmetijskih proizvajalcev! Tako raz
širjene oblike zavarovanja terjajo iz
popolnitev evidenc in uvedbo regi
strov zavarovancev in njihovih dru
žinskih članov. Ravno glede družin
skih članov so b ili podatki hudo po
manjkljivi in neažurni. Popis zavaro
vancev se izvaja za račun Zdravstve
ne skupnosti Slovenije. Zaradi po
enostavitve in racionalizacije pa raz
iskavo organizira Zavod SR Slove
nije za statistiko hkrati z raziskavo o
združenem delu.
Obe raziskavi se vključujeta v
enoten
slovenski
informacijski
sistem, v katerem so posamezne sku
pine podatkov med seboj povezane
prek matične številke enotnega re
gistra organizacij in skupnosti,'ki so
jo konec minulega leta dobile vse
enote v državi.
} FAGANEL

Ena polica za vse
M inuli petek se je tudi v Treb
njem polnoštevilno sestala občinska
konferenca
delegatov
dolenjske
območne skupnosti Zavarovalnice
Triglav v tej občini. Preosnova za
varovalništva je torej segla prav v
krajevne skupnosti in tovarne. Po
sebno v trebanjski občini bodo tudi
delegati lahko še dosti pripomogli k
pravilnejšemu pojmovanju zavaro
valništva. Premoženje v združenem
delu je v glavnem v redu zavarovano.
Drugače je pri zavarovanju zasebne
ga premoženja, posebno na kmetih.
To je po svoje razvidno že iz tistega,
kar so prejeli posamezni občinski
gasilski skladi od tehničnih premij
po starem.
Še dosti pomembnejše vprašanje,
ki ga je tudi na tem prvem shodu
delegatov v zavarovalništvu izrekel
dipl. inž. Slavko Nemanič, direktor
trebanjske Kmetijske zadruge in
predsednik iniciativnega odbora za
ustanovitev te skupnosti v trebanjski
občini, o kmetijstvu k o t eni rizični
skupnosti. Prek kmetijske zadruge
naj bi zavarovali vse kooperante.
Kmet naj bi z eno premijo imel za
varovano vse premoženje. Doslej so
bile domačije v glavnem podzavarovane. Če je prišlo do nesreče, je bil
to udarec vsaj za eno generacijo go
spodarjev, če ne za dve. Večje
število zavarovancev bi tudi omogo
čalo nižje premije, zastavljena samo
uprava pa tudi zagotavlja vpogled v
poslovanje.
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- KRETNIKE,
-Z A V IR A Č E
- I N PREMI KAČ E
na postajah:
— od Metlike do Ljubljane,
— od Sevnice do Trebnjega na Dolenjskem,
— od Grosupljega do Kočevja.

Pogoji: starost od 18 do 35 let, po možnosti vojaščine pro
sti. Poskusno delo 3 mesece.
Prošnje sprejema Prometna sekcija Novo mesto. Kolodvorska
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PROMETNA SEKCIJA NOVO MESTO
sprejme takoj v redno delovno razmerje več delav
cev za:

m
Med zbiralci papirja: tu pozvoni, tukaj stanuje delegat ..
(Marjan Bregar)

N O V O

M E S T O

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE
„PIONIR" NOVO MESTO,
DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH SLUŽB,
RAZGLAŠA PROSTO DELOVNO MESTO
1. POMOČNIKA VODJE FIN. OPERATIVE
2. VABI K SODELOVANJU VEC EKONOMSKIH
TEHNIKOV ZA DELO V FIN. IN RAČUN.
SLUŽBI DSSS
Pogoji:
— pod tč. 1: dokončana ekonomska srednja šola in 5 let
prakse
— pod tč. 2: dokončana ekonomska srednja šola; prednost
imajo kandidati s prakso.
Kandidati bodo sprejeti v delovno.razmerje za nedoločen čas
s pogojem 3-mesečnega poizkusnega dela.
Osebni dohodek po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov
SGP „PIONIR", Novo mesto.
Ponudbe z opisom dosedanjega dela in življenjepisom spreje
ma kadrovski oddelek 8 dni po objavi razglasa.

NA PODLAGI SKLEPA DELAVSKEGA SVETA
TOZD TRG. NA VELIKO V SESTAVU TRGOVSKO—GOSTINSKEGA PODJETJA NA VELIKO
IN MALO „ POSAVJE" BREŽICE
O BJAVLJAM O prosto delovno mesto
KOMERCIALISTA
V TOZD TRGOVINA NA VELIKO
Kandidati za objavljeno delovno mesto morajo poleg sploš
nih izpolnjevati še naslednje pogoje:
— končana višja šolska izobrazba ekonomsko-komercialne
smeri in 2 leti delovnih izkušenj pri delu v komerciali;
— končana srednja šola ali VK V delovodska šola ekonom
sko-komercialne ali trgovske smeri in 3 leta delovnih
izkušenj pri delu v komercialni službi.
Za delovno mesto je pogoj poskusno delo 3 mesece.
Kandidati naj svoje vloge s opisom dosedanjih zaposlitev in z
dokazili, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, dostavijo v 15
dneh v splošni sektor podjetja.
\ Osebni dohodek se obračunava in izplačuje v skladu z dolo■ čili Samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka in osebne; ga dohodka.
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K R ŠK O ...
Nadaljevanje s 1. strani
Črtu permanentno izobraževalno de
lo s članstvom.
Za akcijsko sposobnost organiza
cije ZK, pa tudi sindikata in SZDL
menijo, da se je pogosto zaustavila
pri komisijah v občini oziroma pri
sekretarjih in predsednikih v tozdih
in KS. K ritik o zasluži v Krškem
predvsem zaprtost partije (komite
ja), ločeno obravnavanje problemov
in neenotnost v občinskem vrhu,
kar je prav hrom ilo njeno učinkovi
tost. Nujna je neposredna poveza
nost s članstvom, večja odprtost in
akcijska enotnost, ki vodi k široki
mobilizaciji delovnih ljudi.
Tudi v krški občini so se ubadali
s številnimi gospodarskimi problemi
(Kovinarska), s kadrovskimi teža
vami in z neuspelimi integracijskimi
prizadevanji. Predvidena zdnižitev
Agrokombinata s sevniškim Km etij
skim kombinatom se ni posrečila,
čeravno so kmetje kooperanti glaso
vali za integracijo, pri zaposlenih pa
referendum ni uspel. Agrokombinat,
Preskrba in hotel Sremič so se po
tem p rik lju č ili Merkatoiju.
Na področju vzgoje in izobraže
vanja je v krški občini precej pobud
za direktno dogovarjanje z delavci v
tozdih, za čim hitrejšo uveljavitev
novih odnosov med združenim de
lom in šolstvom in so že za korak
naprej. Pri kadrovski p o litik i pa bo
do morali korigirati kriterije z več
jim zaupanjem v ljudi, z usmerja
njem ob neprestanem usposabljanju.
Akcija; k i čaka Zvezo komunistov
in vse druge družbenopolitične orga
nizacije pri uveljavljanju novih
odnosov, ko t jih zahteva zakon o
združenem delu, ne prenese odlaša
nja, ne trp i načelnih razprav in po
sploševanja.
JO ŽICA TEPPEY

Sevnica: bolje,
a še ne dobro
V petek so z udeležbo na
razširjeni seji komiteja občinske
konference ZK v Sevnici zaklju
čili obisk v Posavju predsednik
CK ZKS France Popit, sekretar
1K predsedstva CK ZKS Franc
Šetinc in član IK Franc Šali.
Sekretar sevniškega komiteja
prof. Jože Bogovič je goste, ki
so v razmeroma kratkem času
ponovno obiskali občino na
kratko seznanil z vlogo ZK v tej
občini
Ocena bi se lahko glasila dobro,
če bi pogledali le krepitev vrst
članov Z K v tej občini. Po zadnjem
slovenskem kongresu je bilo v tej
občini sprejetih na novo 186 čla
nov, delavski večini so se približali
že na 48,8 odst. Najhuje zaostajajo
pri vključevanju kmetov, v Z K jih
imajo le 2,4 odst. Sekretar Šetinc je
pred krajem srečanja ugotovil vse
stranski napredek v organizaciji ZK
v sevniški občini. O čitno so razmere
drugačne ko t pred leti.
Predsednik Popit je marsikate
remu razpravljalcu segel v razpravo
in se nasploh ni zadovoljeval s poslu
šanjem nekakšnih „dom ačih nalog"
razpravljalcev. Grajal je nepristopanje Sevničanov k posavskemu spora
zumu o financiranju krajevnih skup
nosti (v sami občini to poteka vzor
no), ko so se o tem vendarle dogo
vorili. Ko je b il govor o dohodkov
nih odnosih, posebno o vrednotenju
dela, npr. konfekcionaijev ali elek
tronske industrije, je tovariš Popit
opozoril na nujnost spoštovanja
ekonomske politike, k i jo oblikujejo
delegati. Ravno tako ne gre tarnati
zaradi togosti administracije. Pred
sednik je še posebej opozoril na nuj
nost, da se slovensko gospodarstvo
prične prim erjati s svetovnimi do
sežki, ne pa da jadikuje, kako jim
trg prevzema gospodarstvo iz ostalih
republik, kar se je po svoje pokazalo
na ljubljanskem sejmu mode, kjer je
trič e trt priznanj šlo v druge re
publik^.
V sindikatih sevniške občine so
se tem eljito lo tili ocene samouprav
nih razmer, kritičn o obravnavali ne
uspele združitve, zastavljena je tudi
akcija uresničevanja zakona o zdru
ženem delu. Svoje mesto v SZDL so
posebno zadnje leto našli tudi
kmetje, saj sta b ili dve problemski
konferenci o teh vprašanjih dobro
obiskani. Predvidena razprava o gra
divu republiške konference SZDL o
kmetijstvu bo nadaljnja osnova, kjer
bodo lahko tu d i na vasi določno za
ču tili, da imajo zaveznika.
Sekretar Šetinc je še posebej
opozoril na potrebo po sodobnejših
metodah političnega dela z mladino.
Celo mladinski voditelji so se preveč
nalezli starih navad.
ALFR ED ŽE LE Z N IK
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DVAINŠESTDESET
JE SREČNIH
1. in 2. februaija so se v
srednji
del
blokovskega
kompleksa na Drski začeli
seliti novi stanovalci. Ključe
stanovanj je dobilo 62 sreč
nežev. Med temi je eden, ki
je dobil solidarnostno stano
vanje. V tem kompleksu
stanovanj bosta oba krajna
dela vseljiva še pred nasto
pom pomladi. Rečeno je, da
bodo dela končana do kon
ca februaija, vendar čakajo
či na ključe že vedo, da se
rado za mesec dni zavleče. V
drugem vselitvenem valu bo
na razpolago več solidar
nostnih stanovanj.

SEVNICA: DVOJMOČ
PREDSEDNIK
DRUŽBENOPOLITIČNEGA
ZBORA
Delegati
družbenopolitičnega
zbora občinske skupščine v &vnici
so na ločeni seji v ponedeljek pora
b ili večino časa za razpravo o razre
šitvi dosedanjega predsednika druž
benopolitičnega zbora Maksa Bilca.
Dolgoletni družbenopolitični dela
vec in gospodarstvenik Maks Bilc je
zahtevo za odstop podal že lani. Ža
novega predsednika družbenopoli
tičnega zbora je bil izvoljen Valen
tin Dvojmoč, glavni direktor konfekcije Lisca, za namestnika pa Kon
rad Saidi.

RAZNOLIKOST V
SEKCIJE SZDL
Delegatsko organiziranost SZDL
vključuje v Posavju veliko aktivnih
občanov. V treh občinskih konfe
rencah dela 215 delegatov, v sedem
najstih svetih 195, v petindvajsetih
koordinacijskih odborih in komi
sijah 351 in v krajevnih konferencah
1606 delegatov. Komunisti zado
voljivo sodelujejo v teh oblikah, saj
so v vseh organih, razen v krajevnih
konferencah, zastopani več kot
50-odstotno.
Jedro dela Socialistične zveze je
v krajevnih organizacijah, ki v Po
savju sicer delujejo dovolj odprto,
vendar še vedno ne povezujejo vseh
ljudi. O tem je tekla beseda 10.
februaija na medobčinskem posvetu
v Krškem. Premalo so razvite sekci
je, za katere n i dovolj, da so pri
občinski konferenci, ampak pri kra
jevnih odborih, k o t na primer že
delujejo sekcij e za kmetijstvo. Te so
se najbolj približale ljudem. Sekcije
so lahko zelo raznolike, saj je
njhihov namen združevati občane
po interesih ne glede na svetovno
nazorske, narodnostne in druge raz
like.

Povsod so spomina vredni dogodki
Dolenjske, belokranjske in posavske občine bodo 40-letnico ustanovnega kongresa KPS, 85-letnico Titovega rojslj^
40-letnico njegovega prihoda na čelo KPJ proslavile z mnogimi slavnostmi, kulturnimi in drugimi prireditvami.111
bodo ponekod začele že marca
Dvojni partijski jubilej — 40-letnico ustanovnega kongresa KPS
na Čebinah in 40-letnico prihoda tovariša Tita na čelo KPJ — bodo
na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju proslavili s številnimi slo
vesnostmi, hkrati pa s sedanjim družbenopolitičnim delom počasti
li tudi 85-letnico Titovega rojstva.
Krajev in imen, ki jih bodo na tem območju povezovali v pro
slavljanju revolucionarne preteklosti, je v vseh občinah večje števi
lo. Tako so v več občinah v programih teh političnih manifestacij,
ki bodo dosegle vrh aprila in maja, predvideli med drugim odkritje
več spomenikov in spominskih obeležij, poimenovanja javnih usta
nov po znanih revolucionaijih, začetek del pomembnih kulturno
zgodovinskih objektov in otvoritve že končanih.
Povsod bodo osrednje občinske
proslave, za izvedbo katerih so ob
činski kom iteji in konference že
imenovali posebne odbore, glavno
težišče pa bo v osnovnih organizaci
jah Z K v krajevnih skupnostih in
tozdih. V duhu praznovanja partij
skih obletnic in Titovega osebnega
jubileja bo v občinah potekalo tudi
ostalo družbeno, še posebno ku ltu r
no in športno življenje.
In kaj pripravljajo v občinah?
Iz okvirnih programov praznova
nja povzemamo:

BREŽICE:
PRIZNANJA
PREDVOJNIM
KOMUNISTOM

SEVNICA:
ODLOČITVE GLEDE
LISCE ŠE NI

V brežiški občini bodo v proslav
ljanje pritegnili SZDL, ZZB in
ZSMS. 16. aprila bo slavnostna seja
občinske konference Z K in vodstev
družbenopolitičnih organizacij. Na
njej bodo podelili priznanja predvoj
nim komunistom in članom, k i so v
Z K trideset let. H krati bodo podelili

Ugotovili so, da sta b ili pred voj
no na Lisci dve seji politbiroja CK
KPJ in ne samo ena, ko t je bilo do
zdaj znano. A li bodo te dogodke za
je li v letošnje praznovanje ali pa to
proslavili prihodnje leto, ko bo 40
let zasedanja, se še niso odločili.
Proslave bodo pripravili v vseh de-

V slovo Cirilu Dekvalu
V petek popoldne so na pokopa
lišču na Žalah z vojaškimi častmi,
ob ganljivih poslovilnih govorih po
kopali zaslužnega revolucionarja,
nosilca partizanske spomenice 1941
in drugih visokih odlikovanj, tovari
ša C IR IL A D E K V A LA , k i je v letih

IGORJU VIZJAKU
ŠTUDENTSKA
PREŠERNOVA NAGRADA
V začetku minulega tedna so v
zbornični dvorani Univerze v Ljub
ljani podelili 55 Prešernovih nagrad
in 62 Prešernovih priznanj za štu
dente, njihova dela pa so za nagrade
in priznanja predložile študijske
komisije fakultet in akademij. Na
fakulteti za sociologijo, politične
vede in novinarstvo je bilo nagraje
nih petnajst študentov, med njim i
tudi štipendist Dolenjskega lista,
diplom irani sociolog Igor Vizjak iz
Novega mesta, k i trenutno služi vo
jaški rok.

1912 - 1936 sejal svoje napredne
ideje tudi na Dvoru in v Ambrusu v
Suhi krajini. Na zadnji poti ga je
spremila velika množica ljudi znancev, prijateljev sodelavcev, med
katerimi so b ili tudi Sergej Kraigher,
Lidija Sentjure, dr. Marjan Brecelj,

Športni duh v samoupravi
Krajevne skupnosti bodo tekmovale, katera bo prej in
bolje uresničila srednjeročni program
Kaj napraviti, da srednjeroč
ni načrti krajevnih skupnosti ne
bodo zgolj popisani listi papirja,
ampak z roki opredeljena dolž
nost, ki jo je treba izpolniti
vestno in pošteno? S kakšnim
mazilom ali poživilom spodbu
diti nič kaj enostaven meha
nizem, da bo premagal mrtve
točke in začel do pičice delati
to, kar je zapisano v ustavi?
Ko so sredi minulega leta obrav
navali taka in podobna vprašanja, so
ugotovili, da je nemara športni duh,
ki naj bi ga vnesli v dejavnost, po
memben del vneme pri opravljanju
tako raznoterih in odgovornih nalog
krajevnih skupnosti. Zato je kmalu
sledil medrepubliški dogovor, da bi
krajevnim skupnostim omogočili
načrtovano dejavnost za obdobje
1976-1980 in druge ustavne naloge
opravljati na javnem medsebojnem
tekmovanju, najboljše dosežke skupnosti in posameznikov
teznikc pa nagradili z
občinskim i in republiškimi priznanji
in nagradami.
Stvar tekmovalnih načrtov bo, v
čem se bodo pomerile krajevne
skupnosti, saj vsega prav gotovo ne
bo mogoče zajeti. Osrednja „disciplina" bo prav gotovo ustavno pre
oblikovanje krajevnih skupnosti z
razvojem samoupravljanja in utrjeva
njem zavesti v njih, pa naj gre za
ostritev socialnega čuta (solidar

občinska priznanja OF in priznanja
za delo v sindikatih.
Pred praznikom dela bo večja ma
nifestacija ob otvoritvi tovarne sili
katne opeke v Brežicah, na rudniški
zgradbi v Globokem pa bodo od krili
spominsko ploščo. 24. oktobra bo
slavje v Dobovi. Počastili bodo ob
letnico zbora Ljudske fronte iz leta
1937, na katerem je govoril Ivan
Kreft. To bo že prireditev v počasti
tev občinskega praznika. Poleg še
drugih napovedanih proslav bosta
tudi dve razstavi: ena posvečena T i
tu, druga KPS.

nost) za soobčana ali za zgledno
ureditev naselja.
V Sloveniji sc še posebno zavze
majo za to, da b i se v tem tekmo
vanju krajevne skupnosti oblikovale
kot naravne življenjske skupnosti
delovnih ljudi. Na tem področju je
še veliko „nereda“ , saj štejejo kra
jevne skupnosti od 60 do 15.000
prebivalcev. To pa ni edino neso
razmerje, k i bije v oči. Odbor za
komunalni sistem in krajevno samo
upravo pri republiški konferenci
SZDL je predlagal, naj bi tekmo
valni dogovor sprejeli povsod v Slo
veniji.
Do leta 1980 nai bi sleherna kra
jevna skupnost dobila tudi svoj
družbeni center, se pravi prostor, v
katerem bi se odvijalo vse družbe
nopolitično življenje od, denimo,
sestankov delegacij do kulturnih p ri
reditev. Omembe vreden je še en
smoter, ki naj bi ga dosegli v tem
obdobju. Gre za uskladitev interesov
delovnih ljudi kot proizvajalcev in
potrošnikov. Tu naj bi predvsem
ustanavljali zbore in svete potrošnikov.Pripomniti pa je treba, da o
vsem tem govori že ustava.
Celotno akcijo naj bi izpeljali
prek letnih tekmovalnih načrtov. Da
ne bo zastojev,, bodo skrbele posebne komisije pri občinskih konferen
cah SZDL. Te bodo sproti sprem
ljale izvajanje tekmovalnih nalog in
na koncu vsakega leta ocenile dosež
ke.
I.Z .

Jaka Avšič, Jože Borštnar in vrsta
drugih znanih družbenopolitičnih
delavcev in borcev NOV. Pogreba so
se udeležili tudi gasilci z Dvora ter
pokojnikovi nekdanji učenci.
C iril Dekval se je rodil pred 84
le ti kot sin krojaškega mojstra v
Ljubljani. Bil je priden in nadarjen
in že z 19. letom je prišel učiteljevat
na Dvor, kjer so ga ljudje kmalu
spoznali ko t nosilca napredka in ga
zelo vzljubili. Tu si je zbral tudi živ
ljenjsko družico in si ustvaril druži
no.
C iril Dekval pa ni vzgajal le šol
sko mladino, veliko časa je posvetil
tudi pošolski mladini in odraslim.
Bil je organizator kluba, kjer so se
ob baterijskem radijskem sprejemni
ku zbirali mladi in stari na Dvoru,
zavzel se je tudi za ureditev prve
knjižnice na Dvoru, bil je med usta
novitelji Društva kmečkih fantov in
deklet ter Gasilskega društva na
Dvoru, režiser ljudskih iger, z mladi
m i se je lo til raziskovanja kraških
podzemnih jam okoli Dvora. Bil je
prvi predsednik dvorskega Gasilske
ga društva in njegova zasluga je, da
so si dvorski gasilci tako hitro po
ustanovitvi postavili svoj dom in
opremili društvo. Za njegove zasluge
v gasilstvu so ga dvorski gasilci izvo
lili za dosmrtnega častnega predsed
nika.
Protiljudski oblasti in še posebej
kleru je bil ljudski prosvetljitelj C iril
Dekval tm v peti, zato so ga vselej,
ko so prišli klerikalci na oblast, pre
meščali. Tako je bil med leti 1912
in 1936 dvakrat premeščen v
Ambrus in zopet nazaj na Dvor, leta
1936 pa so ga premestili na kazen
sko območje v šolo Mozelj pri Ko
čevju. Preganjali pa niso le njega,
pač pa tudi njegovi dve hčerki, še
posebej Ado, poročeno Krivic. Ada
je namreč že na univerzi delovala
kot antifašistka, od leta 1939 pa je
že bila članica KPJ.
Dekval je pričakal drugo svetov
no vojno v Mozlju pri Kočevju, kjer
je bil takoj na začetku ljudske vstaje
med organizatoiji in aktivisti OF,
najprej kot član rajonskega odbora
OF, zatem kot sekretar rajonskega
odbora OF in član okrajnega in
okrožnega odbora OF. Leta 1942 je
odšel z vso družino v partizane, po
zneje, leta 1943, pa je postal član
Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta; v tem letu (1943) je postal
tudi član KPJ. V narodnoosvobodil
ni borbi sc je soočal z najtežjimi si
tuacijami, ostal pa je vseskozi bor
ben in pogumen.
Za svoje junaštvo in zasluge je
prejel več visokih od ličij. Po osvo
boditvi domovine je delal na m ini
strstvu za šolstvo, nato pa še v ka
drovski komisiji pri CK ZKS.
Dekval ic tudi še po vojni rad pri
hajal na Dvor med svoje učenec,
znanec, prijatelje, še posebej pa med
gasilce. Poznali so ga tudi mlajši in
ga vzljubili. Pred štirim i leti, ko je
obhajal na svojem stanovanju v
Ljubljani 80-letnico, so ga obiskali
nekdanji učenci in stari ter mladi ga
silci z Dvora in imeli z njim in z
njegovo družino prijetno srečanje.
KRAJAN I IN
GASILCI DVORA

lovnih organizacijah, šolah in krajev
nih skupnostih. V okviru posebnega
kulturnega tedna bodo posvetili po
sebno pozornost partizanskemu f il
mu. Organizacije Partizana in mladi
ne bodo pripravile pohode, kulturne
organizacije pa več koncertov.

TREBNJE:
MNOZlCNO
KMEČKO GIBANJE
Že pripravljeni program proslav
ljanja 40-letnice ustanovnega kon
gresa KPS in drugih dogodkov, po
membnih za razvoj revolucionarnega
gibanja, je obsežen, ugotavljajo pa,
da to gibanje v trebanjski občini za
radi pomanjkanja delavskih tradicij
ni bilo toliko razvito kot kmečko
gibanje, k i je bilo ne samo močno,
ampak tudi množično.
Našteli so enajst nalog, k i jim do
zdaj niso posvetili dovolj pozor
nosti. Proslave, združene z od kritji
spominskih obeležij, se bodo vrstile
do občinskega praznika 4. septem
bra. Na poslopju zdravstvenega do
ma naj bi ob prazniku trebanjske
krajevne skupnosti od krili obeležje v
spomin na sejo CK ZKS 12. aprila
1941. Za tehtno proučevanje do
godkov so določili posebno komisi
jo .

NOVO MESTO:
TEMELJNI KAMEN
ZA MUZEJ
V počastitev 40-letnice ustanov
nega kongresa KPS bodo v Novem
mestu vzidali temeljni kamen za no
vi muzej NOV in ljudske revolucije,
s čimer se bo. začela gradnja po
membnega muzejskega in kultum oizobraževalnega objekta, k i bo hkra
ti osrednji spomenik padlim bor
cem, žrtvam fašističnega nasilja in
revolucionarni preteklosti širše Do
lenjske.
Okvirni
program
predvideva
osrednjo proslavo v Novem mestu in
manjše v tozdih, krajevnih skupno
stih in šolah, s tem da se bodo v
praznovanje vključile vse družbeno
politične organizacije. Že dalj časa
zbirajo in urejajo gradivo, da bi čim 
bolj osvetlili pomen predvojnih re
volucionarnih dogodkov in postavili
nova obeležja. Med drugim bosta
Novoteks in Labod ustrezno obele
žila stavko novomeških tekstilnih
delavcev leta 1934. Lep prispevek k
proslavljanju bo tudi javna televizij
ska oddaja „M i med seboj", k i bo
poskusila oceniti revolucionarne
vrednote starejše in mlajše generaci
je-

BELA KRAJINA:,
OBELEŽJE PRVI
PARTIJSKI CELICI
V obeh belokranjskih občinah se
bodo proslave začele I. marca, kon
čane pa bodo 25. maja. 40-letnico
ustanovnega kongresa KPS, 85-letni
co Titovega rojstva in 40-letnico nje
govega prihoda na čelo KPJ bodo
proslavili v osnovnih organizacija
ZK, krajevnih skupnostih in delov
nih organizacijah.
M E T LIK A - V metliškem pro
gramu je razširjena slavnostna seja
občinskega komiteja ZK s krajšim
kulturnim sporedom, osrednja mani
festacija bo odkritje obeležja v spo
min na prvo belokranjsko partijsko
celico, ki je bila ustanovljena 1932
na Mlakah, ter na ustanovitev prvega
belokranjskega Društva kmečkih
fantov in deklet leta 1933, prav ta
ko na Mlakah. To bo skupna prosla
va obeh občin.
Osnovno šolo v Podzemlju bodo
poimenovali po znanem revolu
cionarju in predvojnem komunistu
inž. Janezu Marentiču. Jubileje bo
do proslavili tudi na šolah, o njih
bodo pisali tudi „Vezilo“ tovarne
Beti in šolska glasila. Belokranjski
muzej bo odprl del oddelka NOB,
na Pungartu pa bodo odprli nove
prostore ljudske knjižnice. Mladina
bo pripravila kviz tekmovanje ter
skrbela za obnovo in ureditev obe
ležij NOB. V programu so srečanja
aktivistov in borcev NOB z mladino,
pripravili pa bodo tudi poseben iz
bor filmov.
ČRNOMELJ - V črnomaljski ob
čin i bodo proslavljali podobno kot
njihovi belokranjski sosedje. V na
črtu so slavnostne seje osnovnih
organizacij ZK, pogovori z revolu
cionarji, kulturne prireditve, pohodi
po partizanskih poteh, kvizi znanja
itd.
Poskrbeli bodo za lepši videz obe
ležij iz bogate revolucionarne pre
teklosti in postavili nova obeležja:
na Mihelčičevi zidanici v Vavpči va
si, kjer je bila 6. januarja 1937 par
tijska konferenca; na Dvojmočevi

hiši v Kanižarici, kjer so bihil^Sl
renče in seje okrožnega
KPS za Belo krajino; o d d °» A
do revolucionarnemu delu
ta za člana CK KPS Franca
ja, ki je deloval na območju
- S in ji vrh.
V okvir praznovanj som j
nostna seja občinske ^on A M
s sprejemom novih članov
bo hkrati srečanje m ladih ^
stov s predvojnimi komun* j
NOB.

KOČEVJE:
TUDI POBRATENt
OBČINE
Glavne proslave v počasUU
tijskih jubilejev in TitoveS,L|)
se bodo začele 26. aprilav Kočevju osrednja P10, j i
družbenopolitičnih orP11^ ^ :
delovali pa bodo znani u ^
LjuNF' ■ (
kulturne skupine iz Ljubija?
le bodo ločene proslave s i A j i
cHSPmu
—
dikata
in krajevne skupnosn
je - mesto. Mladince, ki
m - , J? “
a
nM cl let,
le t. bo
bOdO^J
dopolnili
osemnajst
•
li v SZDL, zaslužnim čkul° J i
zacij in občanom pa boo
-j
priznanja.
_ . v0
Uvodne slavnosti bodo
organizacijah in k rajev n ih
stih že 1. marca. Poudari jvsem na pomenu ustano
.
gresa KPS, vlogi ZK in
ljanju. Predvidevajo pog *
volucionarji, pohode oei
}
in mladine, literarne vece
nja in podobno.
, aV3
Osrednja mladinska P ° ^
počastitev rojstnega dne t u
ta. V Kočevju bo nm j
športno in kulturno srec
ne iz pobratenih občin n> pra
skupnosti: Dolina pri Trs > ■j
lje (Srbija), Škofja Loka
Kočevje.

RIBNICA:
ZAČETEK ZA
OBČINSKI
p r a z n ik
V ribniški občini - J B 3
proslava za občinski praz ^ rf*
rec, in sicer v Dolenji vasl_.£
bo slavnostna seja občin
^
renče ZK, na kateri bodo
Z K 85 novih članov ter
znanja OF in sindikalna
!
30. aprila bodo pn
o d krili dva kipa, maja •Tjjjof
osnovni šoli spomina J n o ^
partijski organizaciji, us
ta 1939. 21. maja bo v
tretja revija pevskih zb°
,
občine, ob koncu julija pa
potoku slavje pri partizan
nici Ogence.
p0v ^
Iz obširnega prog«” 1 .
mo tudi to, da bodo v š ^ fl
posvetili vlogi ZK in ‘° ^
učenci pa bodo obisk
komuniste in zapisali
j (Obsežen program
gih prireditev P ^ f • veJ k0'
krški občini, vendar kaj
„ i»"
času, ko to poročamo,
a„i
zvedeti. Kako se namer
( V
v k l j u č i t i v p r a z n o v a n je

naknadno.)

o

k m e t ij s t v
p o v a š k ih

o d b o r ih szd

......X

Danes se bo
renči SZDL v
vateljski aktiv, ki b „ jCval P V
tednu
rf
IbUIIU na terenu
ItlVUM rP°Ja
a
,£|iii > |
republiške k;onfercnce
o n f e r e n c e > (6|t
razpravo
^ ^
tijstvu. V ~
’ " rav0
___ doKun^-.-.^su.
membnem
dokumf!i^ im S
' J*
kmetijstva želijo zajeti
„o
—
ljudi,
zato bodo
„ — razpra« *
odborih SZDL.

:&

DOHODEK T U *1^
JE ZNAN
Po občinskih stat --^j
kih smo imeli v novo
jj
preteklem
letu
j
/
13,80.249
dinarjev 1
i ^ V a ** i
---------------nnricv
prejšnjimi
znano
je, da so
■ - pa........
vedali kot turistično
bilo krivo slabo vrem

USPEŠEN SgfijgV
ž e l e z n ic a h ; t

K *

fe b r^ c A
Od 10. do 12. *~nrkcti,,pt i P'Otočcu seminar o m ,aVcC. u/ir:
dilne in vodstvene
gosp^J*,
pripravilo
J jA
oripravilo železne
Ž c le z n iš k dbAi^iia
M
i/. Ljubljane. Posebej £ naj ^
jena vloga železnicc, 0ftn
Števa razmere na traflV
šču.
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prometu!
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To stran ste napisali sami!— To stran ste napisali safftiT

Po poteh XIV. divizije
Predstavniki občinske konference ZSMS Sevnica obiskalii vrstnike iz Laškega, ki so bili na pohodu
Komisija za splošni ljudski odpor
in občinska konferenca ZSMS La
ško sta organizirali od 2. do 6. fe
bruarja že četrti pohod po poteh le
gendarne X IV . divizije. Udeležilo se
ga je 180 mladinccv in mladink,
med njim i tudi pripadniki JLA iz
Celja in Postojne in pobratene obči
ne Trstenik.
Prvi dan so udeleženci prehodili
ot od Zagorskih sel, prečkali so
Jotlo
e
; in prenočili na Kozjem. Nada
ljevali so do Šentvida pri Planini nad
Sevnico. Tu so si nabrali novih m oči
in še isto noč nadaljevali pot razde
ljeni v tri čete. Odpravili so se na
enajstumi pohod proti vasi Bohor,
Hinjam in Okroglici. To je bila naj
bolj težka etapa, zato so čez dan po
čivali.
Obiskali so tudi Lokavec, kjer so
se pogovarjali z borci X IV . divizije
in nato pohod nadaljevali proti spo
meniku Ilije Badovinca v Gračenici.

DRUGAČE
KOT OBIČAJNO

*,do.;

Viatorjev penzion ..S M U K " v Semiču

klovna organizacija za

GRADBENIŠTVO, obrt in
KOMUNALO ČRNOMELJ

to <
mA

in,

:a

Letos smo dijaki Centra sred
njih šol Črnomelj praznovali kul
turni praznik nekoliko drugače
ko t običajno. V goste smo po
vabili gledališka igralca iz Ljub
ljane Alenko Svetelovo in Janeza
Rohačka. Njun nastop je bil za
nas osvežitev, ker imamo redko
priložnost, da slišimo igralce ne
posredno. V drugi del proslave
smo prispevali sami: nastopili so
recitatorji, solisti in pevski zbor
našega šolskega centra. Ta dan
pa smo proslavili tudi z izdajo
praznične številke literarnega
glasila Plamen. Letos mineva
namreč 20 let, odkar so učenci
gimnazije prvič predstavili svoje
literarno ustvarjanje v tem glas
ilu.
Po nastopu v prosvetnem
domu smo obiskali še tovarno
Belt v Črnomlju in tam izvedli
kultu rni program za vse delavce.
K ot že nekaj let zapored, smo
zvečer priredili še proslavo za
občane mesta Črnomelj. Trud,
ki ga učenci že več le t vlagamo v
pripravo takšnih prireditev, je bil
tokrat poplačan s številnim
obiskom ljubiteljev umetniške
hpcpflp
ANDREJA BOŽIČ,
2.b CSŠ Črnomelj

Pohodniki so vsak večer pripravili
partizanske mitinge, med potjo pa
so jim b ili v pomoč nekateri borci
XIV. divizije. V vseh vaseh so vašča
ni mlade lepo sprejeli. Del mla
dinske akcije je potekal tudi v sevniški občini, zato so mladi člani ob
činske konference ZSMS Sevnica
obiskali udeležence po napornem
nočnem maršu. Na obisku so se do
govorili, da bodo poslej bolj sodelo
vali.
FELICIJAN ALBERT

JAVNA TRIBUNA
V ŠMARJETI
Na dan slovenskega kulturnega
praznika, ko se spominjamo smrti
našega velikega pesnika Prešerna,
smo im eli na osnovni šoli „29. oktober“ v Šmaijeti prvo javno tribuno v
našem kraju, na kateri je tekel pogo
vor o kulturi.
Med nami so b ili številni povab
ljenci iz Novega mesta ter predstav
niki družbenopolitičnih organizacij
KS Šmarjeta in Bele Cerkve. Po bra
nju pesmi Janeza Kolenca, Milana
Marklja in Ivana Zorana smo poslu
šali tri referate o tednu Komunista
in o problemih kulturnega življenja
v naših krajih. V razpravi je beseda
tekla o knjigi in odnosu do nje, veli
ko zanimivega pa je bilo rečeno tudi
o film ski in gledališki vzgoji. Ob
koncu je pogovor tekel o velikih na
logah, k i smo jih sprejeli, da bi ohra
nili čisto in zdravo okolje. Za to
mora skrbeti vsak pionir. Če bomo
mi skrbeh za čistočo, bo okolje va
rovalo naše zdravje. B iti zdrav pa je
največje bogastvo vsakogar.
M IRAN MACEDONI
OŠ „29. oktober", Šmarjeta

Kratek stik
Ce se ne dogovarjamo, lahko
pride do čudnih in celo včasih
smešnih, včasih pa žalostnih
primerov. Eden takih se dogaja
te dni v Dolenji vasi pri Ribnici.
Po prizadevanju mladinske
organizacije je začela uspešno
delati folklorna skupina, ki
študira in prikazuje plese vseh
narodov in narodnosti Jugo
slavije.
Družbeni
center
v
Dolenji vasi, znan pod imenom
DC-16, je nudil fo lklo rn i skupini
tudi vse pogoje za delo.
Pred kratkim pa se je za
taknilo. Sestavili so u m ik za
uporabo te dvorane. Mladinska
organizacija ni prijavila, da
potrebuje dvorano za vaje fo l
klorne skupine in tako so fo lklo 
risti postali „odveč“ . Folklorna
skupina, ki jo vodi Cveto Križ,
se je znašla pred vrati. Člani
skupine kljub temu niso popu
stili, ampak so iskali za svoje
delo drug prostor. Našli so ga v
prostorih bivše gostilne Kozina v
Prigorici, kjer prav tako zavzeto
in marljivo vadijo, k o t so prej v
DC-16.
Seveda ni prav, če pride do
takega nesoglasja med mladinci
in odraslimi. Napaka, da je do
tega prišlo, je gotovo na obeh
straneh: pri mladincih in odra
slih (tistih, k i so delali um ik).
Mladinci so krivi zato, ker niso
povedali, kdaj in koliko časa
potrebujejo dvorano, sestavljalci
um ika pa tudi niso povsem
nedolžni, saj so vedeli, da v
DC-16 vadijo tud i folkloristi.
Vendar nesoglasij zdaj ne bi
smeli širiti, ampak oboji popra
v iti svoje napake. Le tako bo
delo v okviru krajevne skupnosti
lahko uspešno. Razprtije, jeza in
zamera namreč ne peljejo na
prej.
M. GLAVONJIČ

Bo Gabrčanom uspelo?
Predstavniki gabrske krajevne skupnosti obiskali CK ZKS
— Gabrčani zbrali 5.000,00 din
Vse kaže, da je občanom krajevne
skupnosti Gabrje uspelo prepričati
občinske može, da bi spomladi za
čeli asfaltirati cesto Ratež — Gabrje.
Svoje pravice so šli iskat tudi v Ljub
ljano na CK ZKS in republiški
odbor ZZB. Na obeh forum ih sojih
lepo sprejeli, pomembno pa je, da so
Gabrčanom zagotovili politično

podporo. Vsa zadeva je sedaj na
občini, kjer bo Socialistična zveza
pripravla razširjeni sestanek, na ka
terega bo povabila predstavnike
gabrske krajevne skupnosti, organi-
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rojstvu in usmeritvi, tkal nepogrešlji
vo ožilje Osvobodilne fronte in ljud
ske oblasti. Med drugim je bil sekre
tar podokrožnega odbora OF in ko
miteja KP Šmarje ta-Škocjan, ter
okrajnega odbora OF in komiteja
KP Novo mesto. Doživel je tudi to
čast, da je bil na Kočevskem zboru
izvoljen za člana SNOS, prvega slo
venskega ljudskega parlamenta.
Vse to medvojno delovanje
tov. Kačarja je pravzaprav nadalje
vanje tistega, za kar sc je opredelil
že daleč pred tem. Sam lahko še da
nes pove z zanj tako značilnim ljud
skim humorjem, da je bil pod puško
kar desetino življenja: v prvi svetov

ni vojni kot rosni mladenič na Ru
skem, v Tirolah in še po njej na Ko
roškem, v drugo pa je šel kot mož z
mnogimi izkušnjami iz razrednih in
političnih bojev na politično zelo
vročem terenu občin na obrobju
Ljubljane. Tu so bile močne delav
ske postojanke, pa tudi porajajoča
se gnezda klerofašizma. Od tistih
dob, ko se mu je na daljnem razsu
tem ruskem bojišču, na robu okto
brske revolucije odprla predstava o
krivični socialni zgradbi sveta, do t i
stih korakov, ko se bo uvrstil med
zavestne borce, k i jo bodo spremeni
li, ni bilo več daleč. Ta pot ga vodi v
delavske komisije, za nekaj let na
čelo enega izmed najbolj znanih de
lavskih kulturnih društev Svoboda
Zalog in Vzajemnost do razpusta.
Kajpak ga je predvojni režim vzel na
piko, med leti 1932 in 1934 so ga
dvakrat zaprli na osnovi zloglasnega
zakona o zaščiti države, ga nadzirali
in mu onemogočali zaposlitev „zaradi suma komunistične propagande",
da se je moral z družino znajti kot
priložnostni stavbni mizar, leta
1941 pa so ga odpremili v znano ta
borišče Ivanjico.
Tovariš Jože Kačar je po osvobo
ditvi opravljal številne najodgovor
nejše politične in upravne funkcije v
ljubljanski občini Polje, pa še po
upokojitvi je poprijemal v vseh poli
tičnih organizacijah. Odlikovanja in
priznanja OF so le vnanji izraz za
njegove zasluge. Eno najlepših pri
znanj jubilantu pa je najbrže to, da
ga imajo mnogi, s katerimi se je med
bojem srečeval po Dolenjskem, še
danes, po več ko t tridesetih letih, v
najlepšem spominu. Nezmotljivo bo
do takoj opozorili na najbolj značil
no potezo tega aktivista iz ljudstva:
spominjajo sc ga kot moža, ki te je
znal pritegniti s preprosto in pri
srčno besedo, moža, ki te je znal tu
di strpno in pozorno poslušati in
vpričo katerega si kmalu postal ena
kopraven sogovornik.
Da, prav temu, da bi dvignili člo
veško revščino iz anonimnega živo
tarjenja v osveščen boj za svobodo
in boljšo človeško družbo, je ju b i
lant posvetil velik del svojih najbolj
ših let, svoj ljudski značaj in svoje
srce.
J. G.
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MLADI DOPISNIK
OBISKALI SMO
BELOKRANJSKI
MUZEJ
Prejšnji torek je bil zame drug
ačen dan kot ostali dnevi v t' dnu,
kajti v šoli smo s proslavo poč istili
Prešerna. Na proslavi so sodel »vali
recitatorji in otroški pevski ;bor.
Nato smo učenci odšli v Bclok anjski muzej, kjer nas je pričakal , Dvariš Dular. Videli smo izkopani) e iz
rimske dobe, staro pohištvo, 1 elokranjsko narodno nošo, ne :ke,
kolovrate, sliko Engelberta Ga igla
itd.
MATEJA OMERZEL 3.c
OŠ Metlika

POČASTILI
PREŠERNOV DAN
V počastitev kulturnega prazrika
smo na šoli priredili proslavo, na
katero smo povabili tudi roja<a,
dramskega umetnika Francija Prosa.
V kulturnem programu je nastopil
tudi gost in nam recitiral Ketteje ve
in Prešernove pesmi ter prebral i ekaj odlomkov iz Cankarjevih del. ’ o
programu smo se s tovarišem Prus
om pogovarjali. Učenci z metlišce
osnovne šole si podobnih srečanj še
želimo.
MATEJA KO LE Ž N IK , f .a
OŠ M etli a

SPOMNILI
SMO SE
SREČKA KOSOVELA
8. februarja smo v Žužemberka
pripravili proslavo, k i je bila posve
čena Srečku Kosovelu. Z njo smo se
spomnili lanske 50-letnice pesnikove
prezgodnje smrti. Učenci smo se na
proslavi še enkrat seznanili z njego
vim i deli, veliko zaslug za to pa
imajo člani literamo-novinarskega
krožka, k i so s pomočjo novomeške
Študijske knjižnice pripravili lepe
razstavo. Na oglasno desko so pri
. lepili fotografije in izrezke iz časo
pisov. Razstavo si bodo lahko
učenci ogledovali še nekaj časa.
M ARTA KOCUTAR
OŠ Žužemberk

SENOVO:
PESTRA PRIREDITEV

Jubilej dolenjskega aktivista
JOŽE KAČAR - KANTOR, no
silec partizanske spomenice 1941, je
4. februarja letos prekoračil osem
deseto leto svojega življenja. Jubi
lant, k i zdaj živi v Zalogu pri Ljub
ljani, rojen pa je v bližnjem Spod
njem Kašlju, se je zapisal med naj
vidnejše postave osvobodilnega giba
nja na Dolenjskem. Razen tega, da
je od začetka osvobodilnega gibanja
opravljal odgovorne dolžnosti v OF
na domačem terenu, organiziral in
vodil bataljon Narodne zaščite za
nekdanjo občino Polje, je cela tri le
ta deloval k o t p o litičn i delavec od
področij današnje Gabrovke na Tre
banjskem, Dolenjskih Toplic in No
vega mesta do nekdanje okupacijske
razmejitvene črte. S tovariši, znani
mi dolenjskimi aktivisti, mnogokrat
pa tudi sam, ko si je moral b iti sam
svoja predhodnica in zaščitnica, je
ta neutrudni ljudski aktivist v pra
vem pomenu besede, proletarec po

/n/

Jože Gazvoda
zacij združenega dela, vojašnice JLA
in predstavnike občinskih družbeno
po litičn ih organizacij.
Medtem pa gabrski krajani ne
mirujejo. Zbirajo denar, da bi
čimprej lahko zagotovili svoj delež
12.000,00 dinarjev. V dveh tednih
so zbrali skoraj polovico potrebne
vsote. Tudi mladi ne gledajo prekri
žanih rok. Mislijo na mladinsko de
lovno akcijo in brigado, za katero bi
radi, da bi jo okrepili njihovi vrstni
ki iz drugih osnovnih organizacij
ZSMS in pripadniki JLA.
Vsekakor je zamisel o asfaltiranju
ceste vredna pohvale, zakaj asfalt bo
prinesel lepše življenje. O načrtih
pravi šofer avtobusa IM V Jože Rajk
naslednje: „O d 1948 že vozim in
jame od Rateža dalje prevozim sko
raj mesetkrat na dan. Mislim, da si
naša vas zasluži asfalt." Dopolnil ga

Jože Pajk
je upokojenec Jože Gazvoda: „Tako
kot mnogi vaščani sem tudi jaz ves
čas sodeloval v NOV in že zato si
tudi mi zaslužimo napredek. Obči
narji nam že dolgo obljubljajo asfalt.
Kaže, da ga bomo končno dobili in
naši vasi, predvsem mladim, bo pri
bližal utrip sodobnega sveta in živ
ljenja."
i. K.

PROSLAVA 8. FEB.
Na letošnji proslavi smo se spom
n ili književnikov, ki so povezani z
dolenjsko zemljo. V programu so so
delovali tudi varovanci iz vrtca in
učenci male šole, nastopili so učenci
glasbenega oddelka, zapela sta pio
nirski in mladinski pevski zbor.
Učenki Karmen Kenda in Ljuba
F ifo lt pa sta prejeli knjižni nagradi
za literarno ustvaijanje in vsestran
sko sodelovanje.
V IN K O HENIGMAN

Učenci s senovske šole vsako leto
počastimo kulturni in krajevni praz
nik s proslavo, k i jo pripravimo sku
paj z DPD Svoboda Senovo. D_n
kulture je otvorila godba na pihala,
dirigiral pa j i je prof. Janez Ceglar.
Nato je predstavnik SZDL iz Krške
ga govoril o X IV . diviziji, nakar smo
z enominutnim molkom počastili
spomin na padle za svobodo. Nato
je prišla na vrsto kulturna prireditev.
Šolski pevski zbor, v katerem sode
lujem tudi jaz, je zapel tri pesmi,
predstavile so se učenke recitacijskega krožka, člani DPD Svoboda pa so
ob koncu uprizorili enodejanko
„Berite Novice".
VESNA ZAKONJŠEK
novinarski krožek
OŠ Senovo

PREŠERNOV
DAN V STARI
CERKVI
Dan, ko je prenehalo b iti srce na
šega velikega pesnika Franceta Pre
šerna, smo počastili tudi šolarji v
Stari cerkvi. Pripravili smo literarni
kviz. V poznavanju mladinske litera
ture so se pomerile tr i skupine s se
demnajstimi učenci. Knjižne napa
de so dobili Simona Fajfar, Danijela
Puc in Blanka Vidmar. Na proslavo
smo povabili tudi predstavnike
družbenopolitičnih organizacij iz
naše krajevne skupnosti.
Učenci bi radi svoje delo pokazali
krajanom, a razen učilnic nimamo
prostora, kjer bi se lahko zbrali pre
bivalci iz krajevne skupnosti.
A. B.
OŠ Stara cerkev

POČASTILI
DVA PRAZNIKA
Tudi na osnovni šoli v Senovem
smo počastili Prešernov spomin, in
sicer s šolsko proslavo, na kateri so
bili tud i občani. Najprej so nastopili
učenci s Cankarjevim recitalom. Za
njim i smo se zvrstili recitatorji, nato
pa je nekdanja upraviteljica šole in
partizanska učiteljica Kristina Radej
razdelila Cankarjeve bralne značke
in nam govorila o delu med vojno in
ustanovitvi pionirske organizacije.
Po malici smo si ogledali igrico „V ilinček z lune". Predstavili so jo
mlajši igralci pod vodstvom Ive Dernač. S kulturnim programom in igri
co smo osnovnošolci popestrili tudi
krajevni praznik.
IRENA SIMONŠEK
novinarski krožek
OŠ Senovo
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19. FEBRUAR 1944
P R A ZN IK OBČINE ČRNOMELJ

I

Najpomembnejši dan v svoji zgodovini je Črnomelj do
živet 19. februarja 1944, ko se je v okrašeni dvorani so
kolskega doma zbralo na I. zasedanju SNOS 85 od 120
članov SNOO, izvoljenih na zboru odposlancev slovenske
ga naroda v Kočevju. K o t gostje so b ili p risotni najvišji
predstavniki A \/NOJ in NKOJ s predsednikom dr. Iva
nom Ribarjem. Dokumenti, sprejeti na dvodnevnem zase
danju v Črnomlju, so b ili odločilnega pomena za graditev
ljudske oblasti in slovenske državnosti v okviru demokra
tične federativne Jugoslavije. Zasedanje je sprejelo slep o
preimenovanju SNOO v SNOS, k i je predstavljal najvišji
zakonodajni in izvršni organ slovenske ljudske oblasti.
Deklaracija o p o trd itv i dela slovenske delegacije na dru
gem zasedanju A VNOJ je bila sprejeta po govoru tovariša
Kardelja. V njej je poudarjeno, da se je slovenski narod
združil z narodi Srbije, Hrvatske, Makedonije, Črne gore
ter Bosne in Hercegovine po svoji lastni volji in odreka
pravice vsakomur, razen A VNOJ in NKOJ, zastopati ga
pred zunanjim svetom.
V SPOMIN NA TA Z N A M E N IT I D A N PRAZNUJE
OBČINA ČRNOMELJ 19. FEBRUARJA SVOJ PRAZ
NIK.
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A
s p o m e n ik v Č r n o m l j u 1250 b e l o k r a n js k im b o rc e m , k i s o d a l i
ŽIVLJENJA ZA SVOBODO
d o m o v in e .

SKUPŠČINA OBČINE
ČRNOMELJ
-

■« -Sl. h«*

SKUPŠČINA OBČINE
IZVRŠNI SVET OBČINE
OBČINSKA KONFERENCA ZKS
OBČINSKA KONFERENCA SZDL
OBČINSKI SINDIKALNI SVET
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV
OBČINSKA KONFERENCA ZSMS
TER VODSTVA OSTALIH
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV V OBČINI

ČESTITAMOZA PRAZNIK

i

Priključek na partizansko magistralo Ručetna vas - Semič

Novi vrtec v Loki pri Črnomlju pomeni novih 140 m®5**
i

BETI tozd ČRNOMELJ
Preteklo poslovno leto
je bilo za BETI iz Črnomlja
zelo uspešno, saj so, kljub
novemu načinu obračuna
po plačani realizaciji, do
segli dobiček. Za letošnje
leto so si zadali nalogo, da
kvaliteto svojih izdelkov še
izboljšajo in obenem izbolj
šajo tudi materialne norma
tive, s čimer se bo zmanjšal
odpadek surovin.

Lani so v BETI, tozd
Črnomelj odprli deset no
vih delovnih mest, letos pa
nameravajo zaposliti še 12
novih delavk. V tovarni so
zaposlene po večini ženske.
To so v glavnem kvalifici
rane šivilje, ki so si kvalifi
kacijo pridobile v doma
čem izobraževalnem centru
v Metliki. Predvsem so to
mlada dekleta in žene iz

Prikupni kopalni plašči „ B E T I" , s katerimi osvajajo evropski trg.
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Črnomlja in bližnje okoli
ce. Nekaj se jih tudi vozi iz
Vinice z Viatorjevimi avto
busi, ki organizirano preva
žajo tudi delavce drugih de
lovnih
organizacij
v
Črnomlju. Želijo pa, da bi
Viator odprl novo avtobus
no progo proti Semiču, od
koder se sedaj delavke vozi
jo na delo in domov z vla
kom in pri tem izgubijo
precej svojega prostega ča
sa.
Za prehrano, ki jo de
lavkam v celoti regresirajo,
skrbi dobro organiziran in
vzorno opremljen obrat
družbene prehrane. Za za
poslene organizirajo tudi
cenen dopust v lastnem po
čitniškem domu v Seči pri
Portorožu, kjer je lani leto
valo 40 delavk iz črnomalj
ske Beti. Povprečni osebni
dohodki so bili lansko leto
okoli 2.860 dinarjev, med
tem ko za letos predvideva
jo 17 — 20 odstotno pove
čanje.
Zelo dobro imajo orga
nizirano tudi športno re
kreacijo, predvsem se aktiv
no ukvarjajo z namiznim
tenisom in streljanjem. Do
segli so tudi že lepe uspehe,
saj so dekleta pokalne prva
kinje Bele krajine v strelja
nju.
Letos bodo v Črnomlju
slavili 30. obletnico ustano
vitve
tovarne
BELO
KRANJKA, ki je bila prvi
povojni tekstilni obrat ple
tenin v Beli krajini in iz ka
tere se je kasneje, leta
1956, v Metliki pričela raz
vijati BETI.

Za leto 1977 so predvi
deli povečanje proizvodnje
za približno 23 %, letni ce
lotni dohodek, brez interne
realizacije, ki jo ustvarja
pletilnica s polproizvodi,
pa se predvideva za 38 mili
jonov dinarjev pri 254 za
poslenih. Celotna kolekcija
zima — pomlad je v glav
nem že prodana (95 od
stotkov) , kar pomeni, da so
kapacitete zasedene že pre
ko 100 % in bodo morali
zato za pokrivanje preobre
menjenih strojnih skupin
delati tudi v prostih sobo
tah.
V BETI, tozd Črnomelj
izdelujejo ženske, moške,
dekliške in fantovske ko
palke, pulije, spalne srajce,
pižame, raznovrstno otro
ško konfekcijo, kopalne
plašče (predvsem za izvoz v
ZRN), ter vse vrste trenirk.
Poleg tega, da v precejšnji

Stran uredil: MARKO KLINC

meri pokrivajo potrebe do- skoraj vse ostale J
mačega tržišča, tudi veliko države in pa tudi ^
izvažajo. Izvažajo v nasledIzvoz pa je 1 ^
nje države: Zvezna republi- potrdil aktu aln o * j
ka Nemčija, Švedska, Fran- tete izdelkov o
cija Sovjetska zveza ter v melj.

0 ’
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Iva Rajgel iz Beti je najboljša
ajboljša strelka in o b e n , ie(\\b'
ženske strelske vrste Beti Črnomelj. Na sliki: ob zasl
in diplomah.
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BELT

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA
IN
INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA

ČRNOMELJ

„BELT” , ČRNOMELJ - POMEMBEN ČLEN V VERIGI
AVTOMOBILSKE IN MOTORNE INDUSTRIJE

K A X I Ž A J tM M

ČRNOMELJ

Sporočamo svoje kvalitetne opečne izdelke in ober>em obveščamo kupce, da
smo znatno znižati cene
pO Ll-M ARM O RN/M plo
ham za zidne in talne
°bloge.

BELT

v.

oui u j i iu

J Črnomlja
2 organizacija
združenega dela
Tovarne avtom obilov in m o to r
j i jev M aribor. Zaposluje 8 0 0 deS lavcev iz črnomaljske in sosed£ njih občin ter iz obrobnih kra^ jev sosedne Hrvatske.
J
Predm et poslovanja so u litki
£ sive litin e za avtom obilsko in
S ostalo kovinsko predelovalno
industrijo, gradbeni stroji ter
vozila damperji.
Proizvodi livarne predstavlja
jo 2 / 3 celotnega dohodka in se
po kvaliteti in zahtevnosti izde
lave uvrščajo v sam vrh jugoslo
vanske livarske industrije. Del
te proizvodnje se tudi obdeluje,
tako, da dobi kupec blago pri
pravljeno za vgradnjo. Raznoli
kost proizvodov je zelo pestra,
saj se dnevno uliva okoli 25 raz
ličnih ulitkov. Reprezentativni
u litki, ki se tudi izvažajo, so:
ohišja m otorjev, m otorne glave
in zavorni bobni. Trenutne na

300X l 2armOr 23 obla9anie sten v rjavi, črni, sivi in krem
111ni. Možna ie tudi izdelava in dobava izven našega standarda.

S

po ro čam o

barvi,

se

ložbe v to proizvodnjo imajo
namen predvsem zmanjšati pro
izvodne stroške z racionalnejšo
uporabo osnovnih livarskih ma
terialov. Ravno tako so v teku
rekonstrukcije na obstoječih
proizvodnih napravah, ki bodo
po dokončanju omogočile livar
jem večjo zanesljivost pri delu.
in boljšo kakovost litine. Nakup
elektro peči bo omogočil pre
hod s klasičnega na sodobnejši
način pridobivanja sive litine.
Proizvodnja gradbenih stro
jev je usmerjena predvsem v
proizvodnjo strojev za izdelavo
betonskih polizdelkov ana prin
cipu vibracije, betonskih mešal
cev, visečih odrov za obdelavo
fasad, stroje v za izdelavo be
tonskih cevi ter krožnih žag za
uporabo v gradbeništvu. K ot
dolgoletni proizvajalec opreme
za gradbeništvo si je B E L T
ustvaril ugled tudi na tem po
d ročju. V zadnjem času si
B E L T prizadeva čim bolj pro
dreti tudi na tuje tržišče, saj so
potrebe po gradbeni mehaniza
ciji precejšne, predvsem v deže
lah v razvoju. Zato so razstavlja
li gradbeno mehanizacijo na sej
mih v Gani, Siriji in Gabonu.
Zanimanje obiskovalcev je bilo
veliko in precej razstavljenih iz
delkov je bilo tudi prodanih, do

večjih naročil pa za zdaj še ni
prišlo, saj v tako kratkem času
na teh tržiščih ni mogoče priča
kovati velikih uspehov in bodo
v prihodnje potrebni še nadalj
nji napori.
Proizvodnja damperjev se je
pričela 1 9 72 in se je do danes
precej razširila tako po asorti
m entu, ko t tudi po količinah.
B E L T je nosilec razvoja in pro
izvodnje damperjev do 5 ton
nosilnosti v Jugoslaviji. V delu
pa so že pro jekti, s katerim i se
bo program proizvodnje dam
perjev še povečal in se približal
potrebam kupcev.
Novi proizvodi in razširitev
proizvodnje sta poglavitni nalo
gi v tekočem letu. Inovacijska
dejavnost si utira pot med ne
posrednimi proizvajalci, ki s
svojimi predlogi nakazujejo no
ve tehnološke in tudi organiza
cijske izboljšave, ki v končni fa
zi omogočajo gospodarnejšo in
boljšo proizvodnjo, lažje delo in
zadovoljstvo po opravljenem
delu.
OB
P R A Z N IK U
O B Č IN E
ČRNO M ELJ D E L O V N I KO
L E K T IV
BELTA
Č E S T IT A
V S E M O B Č A N O M IN J IM Ž E 
LI ŠE V E L IK O D E L O V N IH
USPEHOV!

demenzij

in

^STITAMO ZA PRAZNIK
OBČINE ČRNOMELJ
februarja 1.977

Slran uredil: MARKO KLINC
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ku ltu ra
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žSvanje

Mala kulturna tribuna, p ri
rejena na Prešernov dan na šmar
ješki osnovni šoli, je potrdila vse
stare in do zdaj znane resnice o
blišču in bedi kulturnega seda
njika podeželanov, o m oči in
nemoči posameznikov in skupin,
k i si prizadevajo duhovno in
estetsko obogatiti krajanov de
lavnik, o poskusih m nožičnosti v
tem hotenju, o tem, da mora
človek poleg kosa kruha použiti
še to ali ono duhovno dobrino,
če naj še sploh ostane tak, k o t je
opisan v knjigah in dokumentih
naše družbe: odgovoren za vse,
kar počne na svojem delovnem
mestu, v okolju, kjer živi, med
ljudm i.

O b m ali trib u n i
Izvirni kulturne dejavnosti rfa
podeželju presihajo in se na
novo odpirajo. K o t so povedali
predstavniki iz krajevnih skup
nosti Smarjeta in Bela cerkev,
tudi v tem delu novomeške
občine ni drugače: obdobjem
suše sledijo uspešnejša leta in
prav zdaj v obeh krajevnih skup
nostih postavljajo na noge pev
ske zbore, dramske skupine,
oživljajo druge oblike kulturnega
dela. Razmere seveda niso nič
drugačne, ko t so še marsikje na
Dolenjskem, ampak „kako b i za
cvetelo to delo, ko bi imeli pro
store, kadre, denar". Zato tudi
iz teh krajev nenehno romajo
prošnje na višja mesta, zdaj za
tako, zdaj za drugačno pomoč.
Kajpak je bila ta tribuna p ri
ložnost, da so prišla na dan še
mnoga druga vprašanja, tako da
so udeleženci lahko dvignili glas
p ro ti
pom anjkljivostim ,
na
pakam in nesprejemljivim poja
vom, k i' krojijo pot ku ltu ri v
širšem prostoru - na Dolenj
skem, v Sloveniji. Tako je bil
govor o nezavidljivem položaju
slovenske knjige, o tem, kako so
kulturne dobrine v večjih sre
diščih še vse premalo dostopne
podeželskim
„porabnikom “ ,
kako za domača snovanja ostaja
premalo denarja, da delegatski
sistem še ni tako razvit, da bi
mogel na kulturno p o litiko
bistveno vplivati človek iz baze
itd.
Skratka, beseda v Smarjeti je
bila prav o rečeh, k i jih je bilo
treba premisliti. In ker se je to
zgodilo na sam dan slovenskega
kulturnega praznika, je dobilo to
premišljevanje slavnostno obe
ležje. Ce povemo še to, da se je
tribuna začela z recitiranjem in
predstavitvijo treh dolenjskih
pesnikov, da so se je udeležili vsi
u čite lji in nekaj učencev, lahko
rečemo, da je b il dogodek,
vreden sl. zenskega kulturnega
prazniku in Prešernovega spo
mina.
I. ZORAN

VAJE Z A PRVI NASTOP - Mo
ški pevski zbor v Loki, k i so ga v tej
sezoni močno pomladili, bo prvič
nastopil v javnosti v nedeljo, 6.
marca. Koncertiral bo v počastitev
dneva žena.
JA K I V CELOVCU - Slovenske
mu občinstvu in obiskovalcem ve
činskega naroda onstran Karavank
se z zbirko svojih fantastičnih slik in
z drugimi deli predstavlja slovenski
slikar Jože Horvat - Jaki. Razstava
Jakijevih del v A uli slovenici v Ce
lovcu bo odprta do 25. februaija.
Aula slovenica, ki je postala po
membno kulturno žarišče koroških
Slovencev, ima likovne prireditve
redno na programu, dopolnjuje pa
jih s koncerti, literarnim i recitali in
podobnim.
NOVOMEŠKI L IK O V N IK I NA
PREVOLAH - V počastitev sloven
skega kulturnega praznika so v
osnovni šoli na Prevolah odprli li
kovno razstavo del članov novo
meškega kluba ..Vladim ir Lam ut".
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Žarišče, ki osvaja likovni svet
Trebanjski samorastniški tabor se je lahko tako razmahnil le zato, ker so ga občani
sprejeli za svojega — Kratek pregled dosedanjega dela kaže, da bo jubilejni tabor
upravičeno s l o v e s e n ____________
Ko so Trebanjci poleti 1968 priredili prvo delovno srečanje naiv
nih in ljudskih likovnih ustvarjalcev, so se gotovo vsaj potihem
vprašali s Prešernom, „al’bo kal pognalo seme“ . Tabor likovnih
samorastnikov, kakor se je začelo to srečanje tudi uradno imeno
vati, je bil novost, za katero pd uvajanju niso mogli uporabiti re
cepta in tudi ne izkušenj. Trebnje je na tem področju oralo sloven
sko ledino.
program že pripravljen, lahko
znova podčrtamo velik pomen
Na prvem taboru avgusta
trebanjskih likovnih srečanj in
1968 je sodelovalo devet ustvar
jalcev iz Slovenije in Hrvaške.
Za njim je bilo še osem, na vsa
kem naslednjem je sodelovalo
več udeležencev, nekaj tudi iz
tujine. Iz poročil lahko razbere
mo, da se je vseh devetih tabor
skih srečanj udeležilo 90 slikar
jev in kiparjev iz vseh jugoslo
vanskih republik in pokrajin, iz
ČSSR, Belgije, Poljske in ne
uvrščene Gambije.
Večje število ustvarjalcev je
sodelovalo na taboru po več
krat, slikar Anton Plemelj iz
Ljubljane se je udeležil vseh de
vetih. Vsak udeleženec je poda
ril galeriji, ki so jo v Trebnjem
osnovali skoraj hkrati s tabo
rom, najmanj eno svoje delo. Z
darili udeležencev in ustvarjal
cev, ki na taborih še niso delali,
se je galerijska zbirka povečala
na 240 del. Dela so razstavljena
v galeriji, parku pred njo, v ne
katerih ustanovah, obiskovalci
pa jih lahko vidijo tudi na Mirni
in v Šentrupertu.
Tabor likovnih samorastni
kov je do zdaj priredil 47 raz
stav. Bile so v Trebnjem, na
Mirni, v pivovarni Union v
Ljubljani, v Dolenjski galeriji v
Novem mestu, v Stričičih pri
Banjaluki in dvakrat v Obrenovcu. Zveza kulturnih organizacij
Slovenije in tabor sta priredila
razstavo del slovenskih samo
rastnikov na Poljskem, kjer je v
osmih mesecih obiskala več
mest in doživela veliko prizna
nje.
Med taborske dejavnosti šte
jejo tudi salone, reprezentančne
prikaze umetnosti jugoslovan
skih samorastnikov. Do zdaj so
bile štiri take prireditve in so
deležne velike pozornosti pri
občinstvu in kritiki.
Likovno dejavnost v okviru
tabora so prebivalci trebanjske
občine sprejeli in jo podpirali
od vsega začetka. Posebej kaže
omeniti, da je rast tabora gmot
no podprlo že 60 delovnih ko
lektivov in ustanov iz občine,
Slovenije in drugih republik.
Pred letošnjim desetim jubi
lejnim taborom, za katerega je

NAS FILM NAGRAJEN
NA PORTUGALSKEM
F ilm „K m ečki upor 1573“ jugo
slovanskega režiserja Vatroslava
Mimice je prejel na nedavno konča
nem šestem mednarodnem festivalu
igranega film a v portugalskem mestu
Santaremo glavno nagrado „grandc
premio“ . F ilm , k i so ga minulo jesen
vrteli tud i na Dolenjskem, prikazuje
dogodke iz velikega slovenskohrvaškega kmečkega upora pod vod
stvom Matije Gubca.

Razstava vsebuje dela, k i s o jih predtem razstavljali v Bršlinu.
NOVO DELOVIŠČE FORME VIVE - Mariborski del Forme vive gre za dela v betonu - bodo poslej
izvajali tudi v Slovenski Bistrici. Ta
ko so nedavno sklenili na sestanku,
ki ga je vodil predsednik upravnega
odbora
Forme
vive
Slovenije
dr. France Hočevar. Letošnji simpo
zij
mariborsko-slovenskobistriške
Forme vive bo avgusta ali septem
bra, na njem pa bodo delali trije ali
štirje kiparji.
NOVOMEŠKI SKUPINI GOSTU
JETA - Amatersko gledališče Du
šan Jereb je s ..Komedijo ljubezni"
angleškega avtoija Cowarda in v re
žiji Rika Urha po domači premieri
in reprizi gostovalo v nekaterih so
sednjih občinah, predvsem pa v več
krajin novomeške občine. Podobno
potovanje je opravila gledališka sku
pina novomeškega Podjetja za p tt
promet z Gruenovo „Kastelko“ v re
žiji Zofije Mehle. Skupini imata v
načrtu nova gostovanja.

prizadevanj za slovensko in ju
goslovansko kulturo. Če se na
koncu spet vrnemo k Prešernu,
bi lahko dejali, da „seme“ ni
pognalo samo kali, ampak da se
je razraslo v krepko drevo, kije
pognalo korenine iz iskrenih
prizadevanj samih trebanjskih
občanov.
I. Z O R A N
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Naša Prešernovca 77
Med letošnjimi Prešerno
vimi nagrajenci sta pesnik
Lojze Krakar ter slikar in
arhitekt Boris Kobe „naših
gor lista" - Krakar rojen v
Semiču, Kobe po svojih
prednikih rojak iz Topliške
doline. Torej Belokranjec in
Dolenjec, in predvsem to,
čeprav ju je življenje presadi
lo v druge kraje, med druge
ljudi.
Oba sta nam blizu, bližja
tudi zategadelj, ker zajemata
snov in navdih za umetniška
snovanja iz teh ljudi, iz tega
sveta: Kobe predvsem kot
slikar in avtor ciklov, ki so
mu jih navdihnile ali Trdino

ve bajke ah bojne poti Gjj
čeve brigade, Krakar poP
stanem peklu A u sc h m ®
kot „iskalec biserov" v c
veku, kot izpovedoval«
splošne človekove usode.
Namesto
odgovora
kakšne so nujne ustvarjal«
dileme, objavljamo p° e
njuno delo: Krakaijevo F
sem „Sam kakor vrana j"
snežni planjavi“ iz l\
„Nekje tam čisto na roD“ •
za katero je pesnik _<*
Prešernovo nagrado, ®
produkcijo s Kobetove
stave monotipij, ki je °™,
v Lamutovem likovnem s®
nu v Kostanjevici.

LO JZE K R A K A R

KMETICE NA TABORU — Roka je sicer okorna, slika pa natanko
to, kar se avtorici poraja v duši: spomin na mladost, domač dogo
dek, pokrajina, vsakdanje delo na polju. Med dosedanjimi udeležen
kami trebanjskega tabora je bilo do zdaj tudi nekaj kmetic iz Hrva
ške in Srbije — kot tale na posnetku iz leta 1973.

Sam kakor vrana po snežni plani1®
stopam po beli puščavi, podoben
črnemu žigu na pismu brez koncu,
krvi na beli nevestini rju h i
Ovčji sem kožuh, preboden na me
kjer je srce, sem v latvici mleka
mrtva mušica in v beli polarni
n oči zgubljenec brez psov in san1
Čakam na Čudež, k i naj bi se zg° '
pse in sani rad priklica l b i v polno ,
da b i nekomu odnesel to pisrno
in se najedel spet kopne prsti

Sevniški „Mladi svet”
Glasilo sevniške mladine bo izhajalo na dva meseca
Lani je občinska konferenca
ZSMS v Sevnici izdala štiri številke
svojega glasila „M ladi svet“ . Ob kon
cu prvega letnika te publikacije, ki
je vsekakor razveseljiv pojav, lahko
ugotovimo, da se je število sodelav
cev povečalo od petih v prvi številki
na približno dvajset v zadnji, de
cembrski.

SPET BO
RAZSTAVA CIPK IN
GOBELINOV
Lii.ovni klub iz Krškega
bo tudi letos priredil raz
stavo gobelinov, čipk in dru
gih izdelkov ročnega veze
nja. Odprli jo bodo 5. marca
(v počastitev dneva žena) v
Galeriji samorastnikov na
brestaniškem gradu. KUb
naproša vse izdelovalke in iz
delovalce takih del, da jih
pripravijo za razstavo. Kdaj
in kje jih bo treba izročiti,
bodo sporočili naknadno.

KNJIGA
O COLOMBU
ČZP Komunist je pred kratkim
izdalo knjigo o Colombu, peti
vrhunski konferenci voditeljev držav
ali vlad neuvrščenih držav. Prvič so
v slovenščini objavljeni vsi doku
menti, sprejeti na tem pomembnem
srečanju neuvrščenih, tako politična
in gospodarska deklaracija, akcijski
program gospodarskega sodelovanja
in vseh 32 po litičn ih in gospodar
skih resolucij. V knjigi je v celoti
objavljen govor našega predsednika
Tita v Colombu, v skrajšani obliki
pa tudi govor predsednice vlade go
stiteljice Sri Lanke - Sirimavo Bandaranaike. Slovenska izdaja knjige
ima dodane še izvlečke iz govorov
drugih vodij delegacij in oceno Sta
neta Dolanca o tem vrhunskem sre
čanju, k i jo je imel na seji predsed
stva zvezne konference SZDL Jugo
slavije. Na koncu knjige so na krat
ko predstavljene še vse polnopravne
članice gibanja neuvrščenih - 86
držav. Knjiga o Colombu je nepo
grešljiv delovni priročnik za razpra
ve o gibanju neuvrščenih kot za oce
no naše države v tem gibanju. Cena
knjige je 50 dinaijev, naročila pa
sprejema CZP Komunist, Ljubljana,
Zarnikova 3.

PREŠEREN V
BELTU
Ljubljanska dramska igralca Janez
Rohaček in Alenka Svetelova sta v
počastitev slovenskega kulturnega
praznika prejšnji teden v Črnomlju
nastopila z recitacijami v Centru
srednjih šol, gimnazijci pa so z reci
tacijami iz Prešernovih poezij, s pe
tjem in glasbo sodelovali na proslavi
v Beltu. Dijaki so program ponovili
še na večerni predstavi za odrasle v
kulturnem domu. Izšla je tudi nova
številka „Plamena“ , literarnega glasi
la črnomaljske gimnazije. „Plamen“
slavi letos že 20-letnico in je izšel v
zajetni obliki. Vsebuje literarne in li
kovne prispevke, izid pa je omogočil
Belt.

JEK

Uredniški odbor pod vodstvom
predsednika sevniške mladine Alber
ta Felicijana se trudi, da bi glasilo
poleg informacij o delu mladine pri
našalo kar največ likovnih in literar
nih prispevkov. Treljo številko, k ije
bila posvečena tednu Komunista
oziroma akciji Človek, delo, ku ltu 
ra, so ob pomoči občinske konfe
rence ZK natisnili.
Odslej bo „M ladi svet" izhajal na
dva meseca, prva letošnja številka bo
izšla predvidoma ob koncu febru
aija. Njena osrednja tema bo k u ltu r
no ustvarjanje in poustvarjanje mla^
SILVO MAVSAR

%

BORIS KOBE: Veli Joža. Z razstave monotipij v Kostaflr
ci.
f
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5. srečanje pesnikov in pisateljev začetnikov je bilo v soboto in nedeljo v Gra'

bi;

8a
Pravkar končano 5. srečanje
pesnikov in pisateljev začetni
kov v Gradišču v Slovenskih go
ricah je bilo za avtorje z našega
območja uspešnejše kot prej
šnja: Silvo Mavsar, študent iz
Krškega, je sodeloval na literar
nem večeru s svojimi pesmimi
in dobil posebna priznanja,
Ivanka Bogolin, komercialni
tehnik iz Brežic, pa bo kot
avtorica poezije sodelovala v
tradicionalni literarni koloniji.
Odziv na to srečanje je bil tu
di tokrat izreden, saj je na raz
pis poslalo 128 avtorjev 326
prispevkov. Očitno je, da žirija,
ki so jo sestavljali pisatelj in
dramatik Peter Božič, pesnik
Niko Grafenauer in Peter Ku
har, ni imela lahkega dela, ko je
morala iz te obilice izbrati naj
boljše pesniške in prozne sestav
ke.
Ob tem lahko rečemo le še
to, da je akcija, prav gotovo ro
jena iz potrebe, že v celoti do
segla svoj namen: omogočila je
uveljavljanje tudi tistim nadarje
nim avtorjem začetnikom, ki se
iz različnih razlogov niso prebili

IGRE IZ KASET
Med radijskimi igrami za otroke
je nekaj uspešnic (na natečajih na
grajena dela), ki se jih uho ne nave
liča tudi po večkratnem poslušanju.
V nadomestilo za pogostnejše po
novitve na radiu se dobijo posnetki
teh iger v kasetah. Ljubljanska RTV
je izdala že devet takih kaset, kar
šest jih je prišlo v prodajo pred no
vim letom. Take igre so: Frana M il
činskega ..Zvezdica zaspanka", Svet
lane Makarovič ..Pekarna Mišmaš",
Žarka Petana ..Obtoženi vo lk ", Leo
polda
Suhodolčana
„Cudežna
srajca", Smiljana Rozmana „Cudežni pisalni strojček", Miroslava
Košute ..Stirje fantje muzijantje",
Franeta Puntarja „ A “ (po mnenju
združenja finskih gledaliških umet
nikov najboljša radijska igra leta
1974) in druge. Vse te ..večno mla
de" igre radi poslušajo otroci in
njihovi starši, ki jih zgodbe spomi
njajo na že zdavnaj odmaknjena
otroška leta.

Slran uredil: IVAN ZORAN

do revij in natisov v drugih
publikacijah. Razveseljivo pa je
tudi to, da število avtorjev nara
šča, to pa pomeni, da dobiva le-

en

pa slovenska beseda
ne le častilcev, amj
aktivnih tvorcev
nosti.

na

SVET DELOVNE SKUPNOSTI OSNOVNE Š0*rE
NARODNEGA HEROJA M ARTINA KOTAnJM’
ŠENTJERNEJ,
RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO
POMOČNIKA RAVNATELJA
šol«1

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za u č i t e lj a
imeti strokovni i z p i t in najmanj 5 let u č n o - v z g o jn e
Biti mora moralno-politično neoporečen in a k tiv e n
no-politični delavec.
delajo
Ob enakih pogojih imajo prednost delavci, ki že
šoli.
Nastop dela 1. 8. 1977.
^ n j0
Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili o i z p ° p o
razpisnih pogojev svetu delovne skupnosti v 15
objavi.

GIP „GRADIS"
GRADBIŠČE NE KRŠKO
OBJAVLJA
NASLEDNJA PROSTA DELOVNA

MESTA-

1. ELEKTRIČAR — za vzdrževalna dela
2. KURJAČ — dve delovni mesti
3. ČISTILKA — sedem delovnih mest
Pogoji:
pod 1: KV
pod 2: izpit za kurjača nizkotlačnih kotlov
pod 3: zaželeno 4 — 8 razredov osnovne šole
Nastop službe možen takoj ali po dogovoru.
Prošnje pošljite na naslov: GIP „GRADIS"
Krško - Kadrovska služba.

a d b i^e

»GOI": P°djetje za gradnjo, projektiranje,
inženiring uslug in proizvodnjo,

BRE2ICE, Černelčeva 3a,
razglaša prosto delovno mesto:
Pogoji:
VODJE POSLOVNE ENOTE V BReZ
a) VSS ali VŠS z najmanj 10 leti delovnih izkušenj« jgpjs1’'
b) moralno-politične kvalitete in uspešnost pri
delu.
^ po#'
Ponudbe pošljite v 15 dneh po objavi oglasa na naS^°'I<i
tja z oznako:,.Odbor za medsebojne odnose delavce

v

Črnogledost je odveč
Dolenjski košarki se o b e ta jo lepši časi, d o k a z za to
so številne e k ip e , ki bi rad e nastopale
osarkarske dvanajsterice, ki
sezono nastopale v
, e^ sk*
medobčinski košarU ligi, so nestrpno pričakol e razPis medobčinske košarke zveze za Dolenjsko. Dobi-

miča ^nastopaic še vrste iz Se'
bočja e k in ^ t ’ Mime “ Pod'
DrvpnL ■ ’ ki so v minulih
nih vret6
tekmah iz povprečkošart ”,Zrasle" v d°kaj solidna
K°sarkarska moštva.

njem času zanjo začeli bati, v
prihodnosti ne bo hudo. Bržčas
tudi zaradi tega, ker morajo vse
sodelujoče ekipe do prvenstva
pripraviti kadetske ekipe, ki naj
bi nastopile pred članskimi tek
mami. Razen tega bodo še na
prej potekale občinske košarkar
ske lige. Samo v novomeški bo
nastopilo precej dobrih ekip, ki
zavoljo novega tekmovalnega si
stema ne morejo igrati v višji, pa
bodo imele že prihodnjo leto ne
mara lepo priložnost, da s svoji
mi igrami prispevajo k napredku
dolenjske košarke. V mislih
imam novomeško Loko, za kate
ro bodo v novem prvenstvu za
igrali nekateri člani Novoteksa,
mlado in obetavno straško eki
po, nekaj novih prijav pa je naj
lepši dokaz, da ima igra pod
obroči vse več privržencev. Če
pomislimo tud i na žensko košar
karsko ekipo, ki vadi pod okri
ljem novomeške Obutve že več
kot pol leta, lahko zapišemo, da
je vsa črnogledost, da novomeški
in dolenjski košarki kaže slabo,
odveč.

šaiVatl m!akem za dolenjsko ko’ ot so se nekateri v zad

J. PEZELJ

nn!!1! 3 pr®d dnevi
že bežen
n rik j na,'j Jc Pokazal, da bo
™°dnje tekmovanje precej
leti
®a^no’ kot je bilo pred
minnr ^ V lig0’ v kateri Je v
vrsta ' slezoni brez težav zmagala
selfl! ?
’ so * namreč preorvni- « nove ekipe: nekdanja
(brit
t ®et'
Novoteks
v0]„.>°ne 1)0 sPremenil ime v No-

ž“žembenrkSl07Ven!lCi drUg0ligaŠ

mima j ,

faradi tega lahko

hodnje tUe k m f em° ’ da b ° d ° p r i'
soki V
prav 8 ° to v o na vi-

na nekdanji
"ih ekin v!r,i ' Razen omenJe‘
ski

nam reč v d o le n j-

B Prvak bo znan po zadnji tekmi mm
Na zimskem rokometnem prvenstvu „nič novega" - Inles zmaguje - Novomeščanke s
pomlajeno vrsto doživele poraz, a so lahko še prve, obetavne KočevarkeNadaljevanje ljubljanskega dela tradicionalnega rokometnega
zimskega prvenstva je pokazalo, da v slovenskem rokometu ni nič
novega. Favoriti zmagujejo, za presenečenje ni poskrbela nobena
ekipa, vrste z Dolenjskega pa igrajo po napovedih: dobro in zane
sljivo, razveselile so predvsem igralke iz Kočevja, ki napovedujejo,
da bodo v kratkem lahko postale republiške ligašice.
Dekleta so odigrale tri kola.
Omenili smo že, da so na letošnjem
prvenstvu nase opozorile mlade
igralke iz Kočevja. Pod vodstvom
treneija Žerjava so obetavne igralke
v slabem letu močno napredovale.
Kot kaže, bo Dolenjska potemta
kem dobila še eno močno žensko
rokometno ekipo. Zadnjo nedeljo so
nekoliko razočarale Novomeščanke.
Močno pomlajena ekipa se je sicer
srčno borila, neizkušenost (prav za
to so Novomeščani v Ljubljano po
slali mlajšo ekipo) pa je botrovala
porazu. Na prvenstvu dokaj dobro
igrajo tudi Mirenčanke. Začetnicam
se pozna, da še niso izkušene, ne
dvomno pa jim bo zimsko rokomet
no prvenstvo močno koristilo.
Rezultati - Kočevje - Olimpija
9:10 (2:5), Krka - Slovan 13:14
(6:8), Kočevje - Borec 16:8 (9:4),
Mirna - Krka 5:25 (3:14), Krka Kočevje 13:11 (8:4), Mokerc - M ir
na 11:10 (6:6). Trenutni vrstni red:
1. Olimpija 8, 2. Krka 8, 3. Kočevje
6, 4. Slovan 6 itd.
Rokometaši v najkvalitetnejši
ljubljanski skupini so odigrali dve
koli. Ribničani že po tradiciji zma
gujejo in vse kaže, da bo o prvem
mestu odločilo srečanje z ljubljan

j j Vrsta Dolenjske vrnila dolg
-aV2llc 2rr>agi so košarkarji Dolenjske zdrsnili na četrto mesto - V soboto izredno
zanimivo srečanje z Rudarjem, ki je edini premagal vodilne Domžale
sti t j / dovenski košarkarski ligi postajajo vse bolj zanimivi, zlavtsta Dn°
^er so Trboveljčani dokazali, da jesenski prvak,
tekem m
n* nepremagljiv.
neDremasliiv. Ker čaka Domžalčane nekaj težkih
«nimjv jfosteh’ se utegne zgoditi, da bo boj za prvo mesto še
d0^ n Prezentanca Dolenjske je v drugem kolu gostovala in
ov° ZInago, navzlic temu pa je na lestvici padla na četrto

Trnovo DOLENJSKA
100:104
(48:46)
SeL
,kciia
J °^
aela
,^ dDolen
a ^ e.nj s^ e je v Ljubljani
?e^anju s‘l*
f j je
' “irtlela v jesenskem
veliko smole.
V
‘-jucijani so ^tnovim
0vimv vel‘ko
srn
?®&ni igjj j
Dolenjci navzlic
5 je K
e7 ečf o v zmagali. Sre^a č e n oVTnVes
^ačerio,
n a f zanimivo in izS sW
C nno
n o P°
Čitku so odJli domači
nroi
v^U pac!predno
Pa se iPrednostjo
£ Polčasa b i >0ll ov^ a slika iz prveJ ^a rka v z ^ r i” 0 srečanJe> do'
P°lčasa ’ na
J1 P°lovici druge" aM im i

t oel S0.gostj e P ovedli z

J^ovčani

niso predali, pač pa so

z zagrizeno igro in točnim i meti razj
liko manjšali, vendar jim vdrugič
Dolenjske ni uspelo premagati.
Dolenjska: P. Seničar 12, Bajt 4,
Medek 14, Ivančič 18, Švinger 27,
S. Seničar 8, Plantan 21.

MIREIMČANI NA
ZATRNIKU
Smučarska sekcija pri mirenskem
Partizanu je pripravila minulo sobo
to smučarski izlet na Zatm ik. Ude
ležili so se ga člani kluba in nevčlanjeni občani. Prvi so morali prispe
vati 20 din, drugi pa 50 din. Partiza
novi predstavniki so povedali, da bo
do poslej še pripravljali izlete, in si
cer toliko časa, dokler bodo ugodne
snežne razmere.

Ostali rezultati: Branik - Kras
115:95 (56:40), Rudar - Domžale
73:72 (39:40), Fructal - Ježica
80:77 (52:28), Radenska-Pomurjc
- Vrhnika 76:86 (34:45).
Pari prihodnjega kola: Kras Tmovo, Dolenjska - Rudar, Dom
žale - Radenska-Pomurje, Vrhnika
- Elektra, Jesenice - Fructal, Ježi
ce - Branik.

NOVO MESTO:
DOLENJSKA RUDAR
V soboto zvečer se novomeškim
ljubiteljem košarke obeta izredno
zanimivo srečanje. V prvenstveni
tekmi slovenske košarkarske lige se
bosta pomerili vrsti, ki sta dosedaj
osemkrat zmagali. Da so Trboveljča
ni v dobri form i, dokazuje njihova
presenetljiva zmaga v minulem kolu,
ko so spravili na kolena jesenske
prvake iz Domžal. Vsekakor bo tek
ma 14. kola zelo pomembna, zakaj v
primeru poraza se vrsta Dolenjske
poslovi tudi od boja za drugo mesto.
Potemtakem se v soboto zvečer gle
dalcem obeta mikavna košarkarska
prireditev, o zmagi pa lahko odloči
jo tudi — navijači.
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Rep rezerviran za Dolenjce?
Ob zimskem odbojkarskem prvenstvu Slovenije
Zimskega odbojkarskega po
kalnega prvenstva Slovenije, ki je
bilo v soboto in nedeljo v šport
ni dvorani študentskega naselja v
Ljubljani, se jc med 20 klubi manjkala so moštva iz severo
vzhodne Slovenije — udeležilo
kar pet dolenjskih: Novo mesto,
Kočevje, Žužemberk, Trebnje in
Mokronog.
Kot smo lahko veseli števila,
smo lahko žalostni zaradi njiho
vih uvrstitev: dolenjski odboj
karski klubi so zasedli zadnja
mesta v svojih skupinah. To jc
najtežje oprostiti prvoligašu No
vemu mestu, ki je v preteklih le
tih prav na pokalnih prvenstvih
doseglo lepe uvrstitve, enkrat je
nastopilo celo v finalu, če se
spomnimo atraktivne končne
borbe z najboljšim slovenskim
klubom, ravenskim Fužinarjem.
v novomeški športni dvorani
pred poldrugim letom.
Že tako številčno oslabljena
novomeška ekipa, ki nima
ustreznega podmladka, saj med
celo vrsto nekdanjih odbojkarjev
ni zanesenjakov, ki bi hoteli de
lati z njim
izjema je Janko Goleš
je potovala v Ljubljano
brc/, treh stalnih igralcev prvega
moštva: bili so v glavnem ne
upravičeno odsotni. Rezultat le
ga so bili malodušje in sami po
razi. Novomeščane je za namo-

ccr tekmuje le v regionalni ljub
ljanski ligi.
Prijetno je - in to ne prvič,
odkar vodi moštvo Peter Štor presenetil Žužemberk z. gladko
zmago nad prvoligašem Kamni
kom, zlasti še, ker ima najinlajšc
moštvo. Nadaljevanje tekmo
vanja je pokazalo, da mu manjka
težkih tekem in rutine, prav to
je namreč botrovalo izgubljeni
tekmi s sicer slabšo Ljubljano.
Kočevje jc nov primer, da je
v odbojki mogoče kar dobro
uspevati s starimi močmi, vendar
to lahko tudi škoduje, saj v mo
štvu ni mladincev. Nasproten
primer je Mokronog, za katerega
tekmujejo pretežno mladi igral
ci, ki na dokaj močnem turnirju
samo s požrlvovalnostjo niso
mogli iztržiti več kot en set proti Topolšici. In še beseda o
Trim u i/ Trebnjega: na turnir je
dopotoval v okrnjeni sestavi in
sploh ni mogel nastopiti. Skoda.
Rezultati: Kočevje: Novo
mesto 2 :1. vse druge tekme sta
oba kluba izgubila /. Bledom in
IHotnostjo II / 0:2: Žužem
berk: Kamnik 2:0, vse druge
tekme je Žužemberk / Enot
nostjo I.. Mežico in I jubljano iz
gubil z 0:2: Mokronog je izgubil
z Izolo, Šempetrom in Silonitom z 0:2, s Topolšico pa z 1:2.
M. LFC.AN

s kim S lo va n o m , k i prav ta k o se m
iz g u b il nobene te km e . T a k o bo
p rv a k znan v zadnjem k o lu . N o vo -

Novomeščani
med najboljšimi
V

minuli atletski sezoni
dobri skakalci in metalci

Med najboljšimi slovenskimi atle
ti v skokih in metih, ki so se izkazali
v minuli tekmovalni sezoni, so tudi
člani novomeškega atletskega kluba.
V skoku v višino je na prvem mestu
Dušan Prezelj (Kladivar), preskočil
pa je 215 cm. Novomeščan Miloš
Šuštar je skočil 14 cm manj in pri
stal na lestvici najboljših skakalcev v
republiki na dobrem petem mestu.
Svoja predstavnika ima novo
meški klub tudi v skoku v daljavo in
troskoku. Pri prvi atletski disciplini
je v Sloveniji lani najdlje (728 cm)
skočil Goričan Ivan Piculin, Dole
njce Milan Simunič pa si je s 7 metri
in 12 cm priboril dobro šesto mesto.
Pred kratkim je novomeški atlet de
jal, da bo v novi sezoni poskušal pre
skočiti 720 cm.
V troskoku imajo Novomeščani
trenutno najboljšega moža v republi
ki, ki namerava svoj dosežek 15,09
cm letos preseči. Republiški repre
zentant Milan Šimunič si je za pri
hodnjo sezono zastavil postaviti nov
osebni rekord, kar bo obenem po
menilo še nekaj novih rekordov novomeškega, dolenjskega, in če ne
bo poškodb, morebiti tudi republi
škega. Vsekakor čaka nadaijenega
Milana težka naloga, podobno nje
govega mlajšega klubskega tovariša
Edvarda Kranjčiča: v minuli tekmo
valni sezoni je skočil 13,73 cm, vse
kakor pa bo lahko svoj dosežek v
letošnjem letu krepko popravil.
In kako je z metalci? V metu
diska je Boris Okleščen (41,00 m)
na osmem mestu, veteran Marjan
Spilar se navzlic mnogim tekmecem
med „kopjaši“ še ne da in jc z 68.48
m tretji, njegov učenec in naslednik
Darko Cujnik (60,86) pa deseti. Kla
divo meče Jože R ifclj, k i za najbolj
šim v minuli sezoni Markežcm
(52,60) zaostaja za slabih dvanajst
metrov, vendar bo v letošnji sezoni
svojo uvistitev (9. mesto) nedvomno
popravil.

KRČANI NAGOLTEH
IN KRVAVCU
Zaradi pomanjkanja snega_ med
zimskimi počitnicami je smučarski'
klub Krško organiziral za svoje
člane tri enodnevne izlete. Člani
kluba so dvakrat obiskali Golte,
enkrat pa so vadili na Krvavcu. Za
prevoz so morali člani odšteti 30
din, nečlani pa 60 din. Udeleženci
izletov menijo, da ne bi bilo napak,
ko bi klub poslej poskrbel za smu
čarske karte in prehrano.
G. R.

ŠETINC V
ROKOMETNI ŠOLI
Letošnjo jugoslovansko rokomet
no šolo, ki jo pripravijo vedno v ju li
ju, bo ,,obiskoval" tudi nekdanji ro
kometaš Brežic in trener Darko Še
tinc. Letošnja šola bo sedemnajsta
po vrsti. Šetinc pa ni dosedaj manj
kal niti enkrat. Najboljšim jugoslo
vanskim trenerjem bodo tudi letos
predavali najboljši domači in neka
teri tuji strokovnjaki.
M. JARANOVlC

meška Krka igra sorazmerno dobro,
Krmelj pa minulo nedeljo ni imel
sreče in je obe tekmi izgubil.
Rezultati - Krmelj - Slovan
14:31 (5:14), Iskra - Inles 8:17
(5:6), Krka - Krmelj 16:14 (10:7),
Trbovlje - Inles 9:14 (7:7), Iskra Krka 19:14 (9:6).

PIŠECE:
TRIM KABINET
V osnovni šoli ,,Maks Pleteršnik“
v Pišecah so pred kratkim uredili
trim kabinet. Namenjen je predvsem
učencem in učenkam, v njem pa
lahko nabirajo telesne moči tudi
ostali občani. Ure rekreacije bosta
vodila tamkajšnji učitelj telesne
vzgoje in rokometaš Srečko Zore iz
Brežic.

SIS PRVAK TURNIRJA
Pred kratkim se je v Kočevju
končal turnir v malem nogometu, ki
ga je pripravila osnovna organizacija
ZSM Tekstilana. Sodelovalo je 20
ekip s 150 igralci. Prvo mesto so zaslu ženo osvojili nogometaši samo
upravnih nogometnih skupnosti, ki
jih je vodil najboljši igralec in strelec
turnirja Karel Kozic.
Vrstni red ekip: 1. SIS, 2. L 1 K Slovenijalcs, 3. Košarkarski klub, 4.
KD Kajuh, 5. Mercator, 6. Ljubljan
ska banka, 7. Rokometni klub, 8.
Itas, 9. Veterani, 10. Koblarji itd.

PRVENSTVO V
MALEM NOGOMETU
Komisija za mali nogomet pri no
vomeškem nogometnem klubu Elan,
ki je do sedaj pripravila že vrsto
uspelih tekmovanj, ponovno razpi
suje občinsko prvenstvo v malem
nogometu. Prijavijo se lahko športna
društva, osnovne organizacije Zveze
socialistične mladine Slovenije, sin
dikalna moštva itd. Ker je za prven
stvo veliko zanimanja, naj se zainte
resirane ekipe prijavijo do vključno
1. marca. Kasnejših prijav člani ko
misije ne bodo upoštevali.

STRELKE BODO
POČASTILE 8. MAREC
Na občnem zboru strelske dru
žine Tekstilane (Kočevje) so pred
kratkim ocenili svoje delo in sprejeli
delovni program. Nato so ugotovili,
da je v Tekstilani precej ljubiteljev
tega športa, zlasti med ženskami.
Zato bodo pripravili v počastitev 8.
marca odprto tekmovanje petčlan
skih ženskih ekip z zračno puško,
na katero bodo povabili vse delovne
kolektive iz mesta in okoliških kra
jevnih skupnosti ter strelske organi
zacije.

Bršljinu pokal „TV 15”
SD „Gozdar" pripravilo pionirski smučarski tek, na kate
rem je nastopilo 40 pionirjev in pionirk
Sindikalno
športno
društvo
„Gozdar“ iz Novega mesta je pre
teklo soboto na Ribniku v Kočev-(
skem Rogu pripravilo tradicionalno'
smučarsko tekmovanje za pokal li
sta TV 15. Več kot 40 pionirjev in
pionirk iz osnovnih šol novomeške
občine se je na skromnih snežnih
krpah pomerilo v smučarskem teku,
kjer so imeli največ uspeha tekmo
valci iz bršlinske osnovne šole. Organizatoiji tega zanimivega in korist
nega tekmovanja, so mlade popeljali
tudi k zgodovinskim pomnikom v
Občicah, Črmošnjicah in samem
Kočevskem Rogu. Mlade sta z zgo
dovinsko preteklostjo seznanjala
borca Stane Goršič in Franc Jerina.
Kot nam je povedal eden od
organizatorjev in pobudnikov tega
tekmovanja Alojz Scrini - Zižo, bo
do prihodnje leto to tekmovanje
skušali uvrstiti v koledar Smučarske
zveze Sovenije. Tako bo Dolenjska
dobila lepo športno prireditev, kjer
se bodo mladi iz. vse Slovenije kosali
v smučarskem teku, poleg tega pa se
bodo seznanjali še z zgodovino tega
dela naše dežele.
Rezultati - pionirke: 1. Nadu
(Bršl.) 1:44,0, 2. Blatnik („Katja
Rupcna" Nm) 1:55,0, 3. Bojane
(Bršl.) 2:05,0, itd. Ekipno: 1. OŠ
Bršlin (Nadu, Bojane, Osolnik)

DOLENJKAM NI
USPELO
Minulo nedeljo sc jc končalo re
publiško prvenstvo medobčinskih
selekcij v rokometu, in sicer za
pionirke. Prvo mesto so osvojile
igralke iz Gorenjske, ki so v finalu
premagale vrstnice iz Slovenskih go
ric. V prvem delu zanimivega turnir
ja so nastopile v skupini A kasnejše
zmagovalke, vrsta Novega mesta, Za
savja in Celja, v skupini B pa so na
stopile pionirke iz §iibljane, Ribni
ce in Slovenskih goric. Izidi predte
kmovanja - skupina A:. 1. Gorenj
ska, 3. Novo mesto; skupina B: 1.
Sl. gorice. 3. Ribnica; Finalna tekma
za peto mesto: Ribnica - Novo me
sto 13:12 (4:7).

6:29,0; 2. „Katja Rupena" Nm
(Blatnik, Hribar, Tavčar) 7:13,0; 3.
OŠ Baza 20 - Dol. Toplice (Križe,
Jarc, V ilič ) 10:04,0.
Pionirji: 1. Božič (Bršl.) 1:13,0;
2. Radešcek („K . Rupena“ ) 1:14,0;
3. Regina (Bršl.) 1:16,0, Ekipno: 1.
Bršlin I. (Boač, Regina, Berus)
4:13,0; 2. OŠ „Katja Rupena" Nm. (Radcšček, M linarič, Nagelj)
4:21,0; 3. Bršlin II. (Tomšič, Špendal, Mesojedec) 4:30,0;
.
S. DOKL

Tek zdravja
20. februarja start trnov
skega maratona
Do starta 4. trnovskega maratona
na Črnem vrhu nad Idrijo, na kate
rem bo po mnenju organizacijskega
komiteja startalo tudi veliko Dolenj
cev, nas ločijo še trije dnevi. Zače
tek „teka zdravja" bo enoten za vse
skupine in bo točno ob 9.30. Tek
movalec bo na progo spustil general
ni polkovnik Stane Potočar-Lazar,
načelnik generalštaba JLA, k i je bil
med NOV komandant slavnega IX.
korpusa NOV in POJ. Organizatoiji
so sporočili, da se bo letos udeležilo
tradicionalnega trnovskega marato
na več kot 2000 občanov. Ti bodo v
vsakem primeru prišli na račun. Če
bi sonce namreč do 20. februarja
pobralo ves sneg, bi nastopajoči vse
eno pretekli zastavljene proge, in
prav po tem se trnovski tek razlikuje
od drugih.
Razen tega bodo na Čm i vrh pri
šli zamejski Slovenci, italijanski garibaldinci, ki so sc borili v sklopu IX.
korpusa NOV in POJ, nekateri znani
italijanski tekači, posebna zanimi
vost teka pa bo Zagrebčan Emil
Zemljak. Organizatoiji so tega
80-letnega in najstarejšega udele
ženca trnovskih maratonov povabili
kot častnega gosta, ta pa je organi
zatorje presenetil tudi letos: poslal
jc namreč prijavnico, zakaj častni
gost želi nastopiti v malem marato
nu in bo tudi letos prav gotovo naj
starejši tekmovalec.

MALO OBISKOVALCFV - Zadnje dni, ko je vreme skoraj aprilsko, se nekateri Novomeščani radi
odpravijo na oddih v bazene, kijih na Dolenjskem ni malo. Na sliki je otoški bazen, ki pa je po mnenju
redkih obiskovalcev preveč prazen. (Foto: M. Gošnik)

Stran uredil: JKNEZ PEZEU
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Gallup:
niso zadovi

Uma .nosi” ljudi?
Ali ima luna kakšen vpliv
na ljudi, ali je res mogoče,
da nekatere „nosi“ , kot pra
vimo, te skrivnosti že sto
letja vznemirjajo človeštvo.
Vmes je gotovo veliko ne
smiselnega verovanja in vra
ževerja; ali pa je tudi kaj
resnice, na to skušajo odgo
voriti znanstveniki.

M
r
SVETU OKOLI

SLADKOST PREPOVEDANEGA - Učenca, ki si preprič
ljivo in, kot je videti, s precejšnjo mero „izkušenosti“ prižiga
prepovedano in škodljivo cigareto, je pri dejanju zalotil
Janez Šmalc iz Gornjega Podboršta pri M im i peči. Foto
grafija je izvrstna za fotografskega začetnika, kakršen je
dijak Janez Šmalc. Ujel je najbolj značilen trenutek, ki je pri
kajenju cigaret že skoraj simboličen — prižiganje cigarete. S
tem se škodljiva navada začenja in prav temu zaverovanemu
prižiganju se je kasneje, ko je človek dozorel in se zaveda
velike škode, ki jo cigareta povzroča človekovemu zdravju,
tako težko odreči. Ta trenutek „sladkega greha“ je ustrezno
opremljen: šolar ima s seboj vse potrebne šolske pripomočke
(torbico, telovadne copate), ob te šolarske stvari pa je
vrinjena cigareta in cenen vžigalnik. Slika je dramatična in
izredno zgovorna. Pomanjkljiva je tehnična izvedba (zmeč
kan fotografski papir, slabo osvetljen spodnji del, premalo
zabrisano ozadje), kateri pa verjetno botrujejo slabi material
ni pogoji, in ne pomanjkljivo znanje.

( D olenfskl Usi prvč n i « i J

Nerganje ne vodi nikamor
RECI JE TREBA, da so novomeški volilci pokazali za žgočo
komunalno problematiko svojega mesta precej razumevanja.
Dali so precej predlogov in pobud. Pokazalo se je, da aktualni,
pereči problemi ljudi zanimajo, da radi sodelujejo in tudi
pomagajo svoji oblasti pri reševanju teh težkih vprašanj. V No
vem mestu je že zdaj skoraj vsem jasno, da samo s praznim
nerganjem ne moremo nikamor, daje treba ljudskemu odboru z
delom in s stvarnimi nasveti pomagati in sodelovati pri vsem,
kar danes ustvarjamo.
S ČRNOMALJSKIH ulic izginja zimsko blato. Vodstvo
občine je poskrbelo za čiščenje ulic. Pozno v noč so bile po
ulicah napeljane cevi in curki so odnašali z ulic zimsko nesnago.
Čiste ulice in melodije iz zvočnikov so nam dajale občutek
prazničnega razpoloženja ob proslavah občinskega praznika.
AVTO ZA KOSTANJEVICO Na enem od svojih zadnjih se
stankov se je Ljudska tehnika v Kostanjevici odločila, da bo
začela s tečajem za amaterske šofeije. Prijavljencev za ta tečaj je
dovolj, predavatelje imamo, za avtomobil pa teko pogajanja, za
katera upamo, da bodo rodila dobre uspehe.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
21. februarja 1957)

PRELOMLJENE OBLJUBE
— Ko je sedanji ameriški pred
sednik Carter v predvolilnem
boju obljubljal svojim volilcem,
da bo drastično zmanjšal držav
ni aparat, ni računal na dejav
nost svoje boljše polovice.
Rosalynn Carter hoče namreč
biti zelo aktivna, zato prvi dami
ZDA ne zadošča štab petindvaj
setih sodelavcev, kolikor jih je
imela nekdanja prva dama
Betty Ford. Bomo videli, če bo
njen mož kaj bolj odločen
zunaj domačega ognjišča, kjer
je smehljajoči se predsednik
pač pogorel.
EKSORCIJSKI PIKN IK Pastor Maurice Gordon se je s
svojimi verniki iz mesta Denver
sestal na posebnem pikniku.
Vneti verniki so na pikniku
pekli meso na žaru, žar pa je
dajala biblija. Pastor je namreč
sklenil (in to tudi storil) zažgati
„pornografsko biblijo11, kakor
je poimenoval najnovejši prevod
svetega pisma, v katerem je pre
vajalec
namesto arhaičnega
„Adam je spoznal svojo ženo
Evo“ napisal, da sta Adam in
Eva imela spolni odnos. Gotovo
je pastor skrbno pazil, da ni na
isti raženj napiknil mesa svinje
in merjasca.
RELATIVNOST ČASA Ašraf Huseini, Iranec iz azerbajdžanske družine, zatrjuje, da
ima 168 let. Ta njegova trditev
je razumljiva, če pomislimo, da
se je pred kratkim ponovno
oženil — tokrat že tridesetič.
Pri toliko ženah in toliko poro
kah ni nič čudnega, če se mu
zdi, da živi že poldrugo stoletje.
Morda bo iz izkušenj z zadnjo
ženo zatrjeval, da živi že celo
večnost.
ZASILNI IZH O D - Bančni
nameščenec Alan Keay se je
znašel v hudih težavah zaradi
prevelikih dolgov, ki si jih je
lahkomiselno nakopal. Težave
poskuša rešiti na izviren način:
v arabske liste je dal oglas, da
prodaja svojo ledvico za 240
tisoč dinarjev (preračunano v
našo valuto). Upal je, da bodo
arabski milijonarji planili na
čudovito ponudbo, a se je uštel.
Nobenega
od
petrolejskih
magnatov ne mika, da bi imel
Alanovo ledvico — niti za 1ve
čerjo ne!
NOV KONJIČEK - Ameri
čani so se navdušili za novega
konjička: v arizonski puščavi
rujejo
več
metrov visoke
kaktuse in jih presajajo v svoje
vrtove.

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Golobji slovenski narod v krvi?
(S o c i j a 1 n i) demokrati hočejo predruga
čiti vse s tem, da zbero skupaj vse trpine nezadovoljneže celega sveta - tedaj pravijo, da
je zmaga gotovo naša. Kedo ne vidi, da bo tekla I
kri v potokih, ako bi se to doseglo, kajti brez
sile ne bi šlo? Zato imajo socijalni demokrati
rudečo barvo na zastavi. Bodeš pa li ti, golobji
slovenski narod hotel kedaj kopati se v človeškej krvi? Nikdar ne. Vabijo se naši delavci in
tudi kmetje, naj postanejo socijalni demokrati.
Mislite, da so res tako bedasti, da bodo to sto
rili? Vsaj pravite, da potem morajo biti vsi
enaki. Dobro. Neveren delavec, razuzdan po
močnik, navadni pisač nima nič; ti kmet imaš
posestva, ti obrtnik si si v potu svojega obraza
pridobil hišo - postani socijalni demokrat - pa
bodeš z onimi netnaniči delil.
( M a l o o g n o j u . ) Da bi si pač gospo-,
darji kmetovalci posebno glede gnoja dobro
'apomnili. da bi istega ne imeli kakor navadno

pod kaporn. Gnoj bodi vedno na čvrsto potlače
nih kupih, pokrit z ilovnato zemljo ter v takem
kraju, da ga ne more izpirati nikakršna voda.
Ako nimate tecega prostora doma, zvozite gnoj
sproti na njivo, ter narejajte na njivi gnojni kup.
(U ž i g a 1 i c e) družbe sv. Cirila in Metoda
so prišle pred nedavnim v promet. Zahtevajte,
kupujte jih Slovenci, ker dobite s tem dobro
robo, razširjate slovensko ime in podpirate ob
enem prekoristno in potrebno družbo sv. Cirila
in Metoda, ki skrbi za slovenske šole, kjer bi bili
sicer slovenski otroci v nevarnosti, da se ponem
čijo.
(V g o r i š k e m) deželnem
zboru
so
izjavili slovenski poslanci, da z ozirom na vod
stvo v deželnem zboru in na neobzirnost itali
janskih poslancev se ne morejo več vdeleževati
sej deželnega zbora.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. februvarja 1897)

Ugledni ameriški zdravnik
E. A. Jannino je na med
narodnem simpoziju v Lon
donu razlagal svojo teorijo,
po kateri sta bila Jack Razparač in še neki bostonski
morilec žrtvi lunine blazno
sti. Pojasnil je, da so s so
dobnimi znanstvenimi raz
iskavami
ugotovili
spre
membe v človekovem elek
tričnem
potencialu,
ki
sovpadajo s polno luno in
mlajem. Tudi drugi zdravni
ki so raziskovali ta pojav, na
koncu pa vendarle prišli do
prepričanja, da lunine mene
nimajo direktnega vpliva na
človekovo vedenje in da
mentalne motnje po na
ključju nastopajo včasih
hkrati s polno luno ali mla
jem. Do podobne ugotovitve
je prišla tudi raziskava, v
kateri je sodelovalo 500
ljudi, ki so trdili, da luna
vpliva nanje ali na njihove
sorodnike. Tudi v teh pri
merih se je izkazalo, da luna
ne „nosi“ ljudi le takrat, ko
je polna in da je vsako so
vpadanje človekovega razpo
loženja z luninimi menami
zgolj naključno.
To potrjujejo tudi psiho
logi, ki ugotavljajo razpolo
ženjska nihanja pri pacien
tih. Tudi iz njihovih raziskav
lahko sklepamo, da ne drži
stara trditev, v katero mnogi
še verujejo, češ da je luna
„mati norosti". Zanimivo pa
je, da so znanstveno doka
zali vpliv lune na nekatere
živali, ki jih vodijo nagoni,
na primer na ostrige, jegulje
in še nekatere druge. Doka
zano je tudi, da ima luna
vpliv na ulov rib, saj je ob
polni luni plen stalno naj
večji.

Kako vidi življenje lju£
svetu Gallupova ar

Krmo ladje Wilstar je val veli
kan razbil kot za šalo.

Gallup je pojem,
rimo o raziskavi ja w '
nja. 75 let stari nek«
nar je opravil že celo
iskav in mnoge od nju
nadvse uspešne. Ob K O I
skega leta pa je na n
skovni konferenci raz®H

atere izsledke prve

Val velikan pest oceana
Spisek ladij, ki jih je potopil
velikanski val, je dolg. Ta nevar
ni, a zanimivi pojav na oceanih
poznajo pomorščaki iz mnogih
pripovedi, marsikdo pa je tudi
sam doživel udarec velikanskega
vala. V vraževerju imajo mor
narji te valove za prst usode.
Znanost gleda na valove veli
kane seveda s povsem drugač
nimi očmi. Znani so zakoni, ki
vodijo do nastanka tudi po 30
metrov visokih valov. Še več,
oceanografi znajo predvideti,
kje se tak ubijalski val pojavlja,
torej se mu pomorščaki lahko
izognejo.
Valovi velikani se pojavljajo
na krajih, kjer je globina večja
od 600 metrov, povzroča pa jih
več činiteljev: oblika morskega
dna, morski tokovi in vre
menske
razmere.
Ponavadi
spremljajo valove viharni vetro
vi, ki pihajo s hitrostjo 100
kilometrov na uro. Posamezni
valovi se začno v bližini celin
„nalagati“ drug na drugega in
tako nastane val velikan.
Graditelji ladij vedo, da
lahko velikim valovom kljubu
jejo le ladje, ki nimajo ploščatih
oblik, kot so, denimo, tankerji.
Vitkejše ladje se lahko brez
večje škode prebijejo, medtem
ko ploščate čaka brodolom ali
pa vsaj huda škoda.
Oceanografi pravijo, da je
najbolj varno sredstvo proti va
lovom velikanom, če se uma
kneš z območja, kjer se radi
tvorijo.

RAZPISNA KOMISIJA PRI SUKNU,
INDUSTRIJI VOLNENIH IZDELKOV,
ZA P U ZE -TO ZD TEKSTILNA TOVARNA
JURJEVIČA

\
\
<
<

razpisuje prosto delovno mesto

<
<

DIREKTORJA TEMELJNE ORGANIZACIJE

-

<

i

Za zasedbo tega mesta je potrebno, da izpolnjuje kandidat J
poleg splošnih še naslednje pogoje:
<
1. da ima visoko strokovno izobrazbo tekstilne ali druge !
smeri s 3-letno prakso v tekstilni stroki, od tega 1 leto na <
vodstvenem mestu, ali
!
2 . da ima višjo strokovno izobrazbo tekstilne smeri s 5 -letno J
prakso v tekstilni stroki, od tega 4 leta na vodstvenem <
mestu, ali
\
3. srednjo strokovno izobrazbo tekstilne smeri s 15-letn<jč*<
prakso v tekstilni stroki, od tega 8 let na vodstvenem I
mestu,
<

sveto®

iskave javnega mnenja, f
dokajšnji tajnosti zar
dvema letoma.
,
Po poskusnih anke .
Urugvaju,
Indiji,
Kanadi so od 300 *» ,
vprašanj ohranili 10UJ
na katera so potem
ljudje z vseh k°nc .
Gallupovi sodelavcr s
okoli 10 tisoč intervju) ^
državah vseh petih ce •
iskavo niso zajeli social
bloka, kar seveda d o n j
zmanjšuje v re d n o s t
rezultatov.
j-.
Od vseh dobljenih rez
so najbolj opaznivdiW;
ki ločijo razvite od ^
Na vprašanja o svojem

George H. Gallup,
novinarska ra d o v e d n
skem položaju sta
anketiranih v Latffl j
Afriki, D a ljn e m
vorili, da n a jv e č c
to, kako kriti s t r o j ,
nje; p o lo v ic a n u n a
^
denarja za h r a n o , v
vica pa ne PrelTI°X eti4
obleko. P o lo v ic a a j J
teh p r e d e lih sveta
J
klicati z d r a v n ik a P
lezni.
^
ICZ.IU. N a s p r o tn o o.
prebivalo ^ ,
dežel pa prebivale*
hodne Evrope vecm
svečajo veliko časa
vsakdanje življenje
jih zaskrbi denar.
KRaziskava je o
da so sirotnašnejši J j
nejši. V p o v o ju sz>
razvitega sveta D } ^
življenje se jim z
eI/
manj hrepene P" X j m
medtem ko P ^ j L #
vitih dežel niso za .j d
t l * ‘\
ljenje jim je P0'11? ^

pene po spremembami

Miki M uster
Janez Trnove

4. da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
!
5._ da je m oralno in p olitično neoporečen,
|
6 . da ima aktiven odnos do razvijanja samoupravnih odno- <
sov,
;
7. da predloži elaborat o razvojnem
organizacije za dobo 4 let.
Rok za prijavo je 15 dni.

programu tem eljne ‘
\
-

„SUKNO", INDUSTRIJA VOLNENIH IZDELKOV,
ZAPU2E Z n.sol. o.,
TOZD TEKSTILNA TOVARNA JURJEVIČA
Z n.sol.o.
OBJA VLJA
NASLEDNJI PROSTI DELO VNI MESTI:
1. OBRATOVODJA TKALNICE
2. OBRATOVODJA APRETURE
Pogoji za zasedbo:
Pod 1.) tekstilni tehnik tkalske smeri. Prednost imajo kandi
dati s prakso. Poskusna doba 3 mesece.
Pod 2.) tekstilni tehnik tekstilno-kem ijske smeri. Prednost
imajo kandidati s prakso. Poskusna doba 3 mesece.
Delovni mesti sta s polnim delovnim časom za nedoločen
čas. Stanovanje ni zagotovljeno. Prijave pošljite do vključno
5. 3. 1977 na naslov:
S U K N O , ind. vol. izdelkov, Zapuže - T O Z D Jurjeviča,
6 1 3 1 0 Ribnica
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Kako bo čez dvesto let na zemlji
mistične napovedi ameriškega futurologa Hermana Kahna in njegove raziskovalne ekipe, objavljene v knjigi „Prihodnjih 200 let"
^toroloL ’j?r^1°dnjih 200 let“ najbolj znanega ameriškega
v ledišču
Kahna in njegove raziskovalne ekipe je zdaj
Cistično v eu0Vne Poz°mosti. Presenetljivo je, da gleda opti*^i
nasf
n° St’ 2310 so J 'nemš^* prevajalci in izdajatelji
katere ug0t ° V ”®°'Jra leta pred nami“ . Iz nje povzemamo nePodroajg
v katerih avtoiji obravnavajo zelo občutljivo
’
0 “o z energijo v prihodnjih dveh stoletjih.
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nekega dne vsaj v Združenih
državah
Amerike
prepovedali
gradnjo jedrskih elektrarn celo
pod smrtno kaznijo. Nihče nam
reč ne more povsem izklju čiti
možnosti, da se jedrski reaktor po
kvari sam ali s pomočjo sabotaže,
zaradi česar bi lahko nenadoma
postala velika območja radio
aktivna in za človeka smrtno ne
varna.

iz monografije
dvanajste brigade

srečila uporaba vodika ko t poceni
osnovnega goriva.
V knjigi „Dvesto prihodnjih
let“ avtoiji napovedujejo, da se bo
v prihodnjih dveh stoletjih ne
verjetno povečala učinkovitost iz
rabe obstoječih virov energije. Že
ob koncu tega stoletja se bo po
večala stopnja izkoriščanja pri
proizvodnji električnega toka iz
fosilnih goriv za okoli 60 odstot
kov. K bolj smotrnemu izkori
ščanju energije bo prispeval tudi
nadaljnji razvoj gradbeništva ter
uvajanje vse boljših izolacijskih
materialov, ki so že od naftne
krize sem v središču pozornosti
gradbincev tako rekoč povsod po
svetu. Računajo tudi, da bodo z

ugajanjem drugačnega prenosa
električne energije, uvajanjem
podzemnih kablov in podobnega
zmanjšali izgube energije za 50 in
več odstotkov.
V prihodnosti bo največji del
energije proizveden v ob liki elek
tričnega toka. Največ dolgoročnih
izvorov energije bo verjetno izrab
ljenih tako, da bodo združeni v
velikanskih centralnih elektrarnah.
Projekti pomenijo, za današnjo
predstavo naravnost gigantske na
ložbe, vendar bo tako zagotov
ljena kar najbolj racionalna proiz
vodnja potrebne energije.
Futorologi še napovedujejo,
vsekakor optim istično, da se v p ri
hodnjih nekaj sto letih še ni treba
bati propada človeštva, saj je, vsaj
kar zadeva energijo, še dovolj
možnosti, da b i moglo živeti na
zemlji celo 15 do 20 m ilijard ljudi.

Ko se je Haag z razbito vojsko pretolkel iz Pribišja, sta se 12. in
Gubčeva brigada pripravili, da bi obračunali s Hassleijem. Nemški
načrt o udarcu proti Podgradu je seveda zaradi Haagovega poraza
postal nemogoč in Hassler se je moral podati na nevarno in tvegano
pot za Haagom. K temu gaje prisililo tudi to, da so domobranci, ki
so še ostali v sestavi njegove skupine, močno razrahljali bojno
disciplino. Ko so namreč opazili, da se domobranci iz Haagove
skupine oddaljujejo iz obroča, so panično udarili za njimi, da bi se
tudi sami rešili. Začela se je zmešnjava, ki je ni bilo lahko
zaustaviti. Domobranci so torej Nemce pustili na cedilu. Tedaj se je
začel juriš obeh brigad. Partizani so se približali razklenjenim
bojnim vrstam Hassleija in ogrozili neurejeno sovražno vojsko, ki se
je z velikim trudom poskušala organizirati. Zemljišče, na katerem
se je odvijal boj, je bilo gozdnato, zelo težko prehodno, polno
skalovja in skalnih grebenov. Nemci so se skrivali za njimi in
odbijali partizanske napade. Partizani so čutili, da so pred veliko
zmago in so srdito pritiskali na Nemce. Ta boj bi lahko primeijali z
bojem v Jelenovem žlebu, ko sta 2. bataljon Gubčeve in Cankaijeve
brigade oklepala italijanski bataljon in ga na skalnatem in
gozdnatem terenu postopoma uničevala, dokler ni prišlo do razsula
obrambnih naporov, do panike in popolnega uničenja. Kaj poroča
o tem boju major .Hassler? „Zaradi močnih sovražnih napadov in
preboja je postala situacija zelo kritična . . . Le s pomočjo hrabrih
nemških sil pod energično komando nemških oficiijev se mi je
posrečilo zadržati sovražnika, ki je venomer napadal, ko sem brez
Slovencev (domobrancev, op. avt.) zbral svoj bataljon in ga
pripeljal na rezervni položaj, oziroma sem izvedel protiudar. Med
silovitimi sovražnikovimi napadi, v boju prsi v prsa, se mi je
posrečilo urediti enote in z angažiranjem novih preprečiti strašen
poraz. Sovenci, (domobranci, op. avt.) so izgubili glave in samo z
grožnjo, z uporabo orožja smo jih uspeli zadržati, ne .pa tudi
pognati naprej . . . Že je začelo primanjkovati streliva in hitro
odstopanje v etapah je bila rešitev iz tega položaja.11 V tem boju
Nemci niso utegnili odnesti vseh mrtvih.
Navedeno poročilo zelo nazorno prikazuje razmere na bojišču in
silovit pritisk Gubčeve in 12. brigade na Nemce, za katere pa
preboj pri Pribišju še ni pomenil konca muk. Komandant XV.
divizije je namreč poslal Cankaijevo brigado na področje Uršnih sel
že 15. novembra dopoldne. Cankarjeva je bila sicer glede čet, ki naj
bi jih postavila nasproti bežečemu Hassleiju, v veliki stiski. Vse
brigade XV. divizije so bile tedaj zaposlene, bodisi v boju pri
Pribišju, bodisi s prevažanjem materiala, nabranega v krški dolini.
Cankarjeva pa je morala poleg drugih opravil zavarovati še cesto
Novo mesto-Goijanci.

V prihodnosti največ električ
ne energije, vendar bolje iz
koriščene.

Človeštvo je na pragu dru
gačnega
uporabljanja
fosilnih
goriv. Kahn in njegovi sodelavci
napovedujejo, da bodo čez sto let,
ko bodo ZDA slavile tristoti
rojstni dan, fosilna goriva verjetno
uporabljali le še kot osnovno suro
vino za kemično industrijo, ne pa
za poglavitni vir energije. Že okoli
leta 2050 bo človeštvo prido
bivalo pretežni del pogonskega
goriva iz sončne energije, geotermike in jedrskih reaktorjev. Za čas
prehodnega
obdobja
napove
dujejo, da bodo že okoli leta 2000
premog in oljne skrilavce pretvar
ja li v tekoča goriva in s tem olaj
šali ter pocenili njihov prenos na
velike razdalje. V prihodnosti
lahko pričakujemo, da se bo po
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Tedaj je nenadoma od nekod prisopihal
upehani K u n i, zavohal nenavadno živ al in se
Pognal p ro ti n je j s ta k im besom, da jo je
zv rn il po tleh. T a k položaj je pa m ra v ljin č a r
ju nem ara celo p rija l, zakaj edino njegovo
orožje v boju z napadalcem so b ili mogočni
k re m p lji, s k a te rim bi mogel psa celo u b iti,
Če ne bi b il dovolj spreten in previden.

K u n i je skušal m ra v ljin č a rja zg rabiti za
v rat, česar mu pa k re m p lja r ni dovolil. Iz m i
k al se mu je tako spretno in ga obdeloval s
k re m p lji s tako silo, da se je pes pričel odm i
k ati, in kazno je bilo, da se bo celo popolno
ma u m akn il z bojišča. Dečka je to presenetilo,
zakaj poznala sta ga dotlej kot neustrašnega
junaka, prip ravljen eg a na spopad s kom er
koli in k je rk o li.

Odziv na letošnji natečaj VAŠA ZGODBA je bili izreden.
Našemu pozivu, naj se z izvirnimi, še neobjavljenimi zgodba
mi oglasijo vsi, ki čutijo vsaj malo smisla za pisano besedo ali
imajo kaj zanimivega povedati, so se odzvali učenci, dijaki,
študentje, delavci, uslužbenci, kmetje, gospodinje, upoko
jenci, kaj bi naštevali! — v uredništvo so prihajala pisma z
vseh koncev Dolenjske in Slovenije.
Komisija je imela težko delo, saj je morala tehtati med
prispevki, ki so napisani v tekoči, lepi besedi, a jim je včasih
manjkalo prave doživetosti, ter med prispevki, ki jih je napi
sala okorna, nevešča roka, pa je bilo za njimi čutiti živo
prizadetost in globoko doživetje. Veliko je bilo spisov, kateri
bi bolj sodili v pionirske in šolske liste, ali pa takih, ki ponav
ljajo že močno oguljene teme. Nekaj je bilo tudi takih,
katerih dolžina je presegla dovoljeno, vendar smo jih uvrstili
v izbor.
Kar zadeva vsebino, moramo zapisati, da so pisci bolj
naklonjeni tragičnim, žalostnim dogodkom (smrt, bolezen,
starost, življenjski poraz, ločitev, izseljenstvo, socialna kri
vica, nesrečna ljubezen, zapuščenost), manj pa vedrim ali
celo humorističnim dogodkom. Zadnjih je bilo odločno naj
manj.
Žal nam je, da od preko 200 prejetih zgodb lahko podeli
mo nagrado le petim piscem. Vendar naj se tisti, ki niso prišli
v poštev za nagrade, ne jeze; poskušali bomo vsaj polovico
zgodb objaviti. Avtorji bodo za objavljene zgodbe prejeli
običajni honorar.
Komisija je nagrade razdelila takole:
1. nagrado 1000 dinarjev prejme sestavek *,SRŠENI SO
ME“ , ki gaje napisal Martin Gačnik z Boričevega 9.
2. nagrado 700 dinaijev prejme Peter Vovk iz Kočevja za
pošiljko zgodb, še posebej pa za zgodbo „POLETNO
JUTRO".
3. nagrado 500 dinaijev prejme Joži Petrič iz Ljubljane za
sestavek „OKNO NASPROTI MOJEGA“.
4. nagrado 400 dinaijev prejme pisec sestavka
„OSMRTNICA“, poslanega pod šifro. Avtor naj takoj spo
roči svoj naslov ter naj navede tudi svojo šifro.
5. nagrado 300 dinarjev prejme avtor sestavka „OLEANDROVO LISTJE11. Tudi ta avtor naj sporoči svoj naslov ter
šifro, pod katero je prispevek poslal.
Nagrajencem čestitamo, prav tako pa veljajo čestitke
vsem, ki so sodelovali pri natečaju VAŠA ZGODBA. Nagra
jeni avtoiji bodo nagrade prejeli v kratkem po pošti ali na
žiro račun, če ga imajo.
Nagrajene in druge prispevke bomo začeli objavljati v na
slednji številki.
Komisija za ocenitev prispevkov

POTA
IN ST\V f

Streli v gostilni

1

Dežurni
poročajo
NOČNE IGRE SO SE KONČ
A LE N A M ILIC I - 1 1 . februaija
zvečer se je skupina mladeničev z
mopedi pripeljala na M im o. Najprej
so šli v gostilno Kolenc, nato pa so
se postavili v križišče in razgrajali.
Nadlegovali so pešce, ustavljali
osebne avtomobile in enega voznika
celo pretepli. Končno so jih u k ro tili
mokronoški m iličniki, ki so tudi
odvedli na iztreznitev: 21-letnega
Jožeta Ceglaija z Goleka; 23-letnega
Pavla Goloba s Križa; 27-letnega
Janeza Urbančiča iz Ljubljane in
18-letnega Antona Vesela iz Goleka,
ter 25-letnega Janeza Goloba s
Križa. Vsi bodo morali še k sodniku
za prekrške.
R A Z B IJA L V BIFEJU - Novo
meški m ilič n ik i so 12. februarja
popoldne pridržali do iztreznitve
35-letnega Antona Peterlina iz
Čadraž, ker je razgrajal v bifeju na
Otočcu in razbijal steklenino.
VLO M V K U R N IK - V noči na
13. februar je bilo vlomljeno v
ku m ik Franca Korelca v M artinji
vasi. Gospodarju je zmanjkalo 5 ko
koši.

Uboj v Krškem
Vzrok ni znan, posledice
pretepa pa so tragične
11. februarja malo pred pol
nočjo je med Pionirjevimi de
lavci v barakah gradbišča jedr
ske elektrarne prišlo do spora in
pretepa s hudimi posledicami.
Komaj 23-letni Radivoj Micič iz
Bosne je bil ob življenje. Zgodi
lo se je, ko so se trije delavci
vrnili v stanovanjsko barako in
so bili bolj glasni. Eden od sta
novalcev - bil je prav Radivoj
Micič — je stopil na hodnik in
se začel prerivati z Djevadom
Subašičem, 26-letnim delavcem,
prav tako iz Bosne. Kmalu nato
sta oba šla ven in obračunavala
dalje, vendar kakih 40 metrov
stran od barake. Tam je Subašič
z nožem zabodel Miciča pod
pazduho. Ko so delavci ranjen
ca prinesli do barake, kjer je
vratarnica, je izdihnil, še preden
so lahko poklicali pomoč. Pre
iskovalni sodnik je odredil
pripor za Subašiča in Fuada
Imamoviča. Prvega zaradi suma
uboja, drugega zaradi nudenja
pomoči. Kot kaže je nož, s ka
terim je bil Micič zaboden, od
vrgel Imamovič.
Zakon o združenem delu ima
tudi določila, k i pravno utrjujejo
odgovornost delavca za delovne
obveznosti. Poudarjeno je, da so
delavci vzajemno in osebno od
govorni za vestno izpolnjevanje
delovnih obveznosti v delovnem
razmerju. Odgovornost delavca v
temeljni organizaciji in v delovni

SLABO SPRIČEVALO ZA OKOLJE - Krpe polivinila, cunje,
papir, stare čevlje, odvrženo posodo in še kaj bi našli vzdolž Težke
ga potoka blizu mlina v Jedinščici. Od tod je tudi naš posnetek. Ni
pa to osamljen primer, saj nudijo podobno sliko tudi bregovi dru
gih potokov in rek po vsej Dolenjski in Posavju. (Foto : Ria Bačer)
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NIKO w
MAVRETIČ
upokojenec NOV
iz Drašič pri Metliki
sen*
Naš dom, k i si ga tako ljubil, je prazen brez tebe, mi P?
moremo sprijazniti z resnico, da te ni več med nami.
K
hvala vsem, k i se ga spominjate in obiskujete n j e g o v prerani p

Žalujoča žena, sin z družino in hčerki z družina®*

V

Zorkova in Banič sta štiri leta ži
vela skupaj in sta imela tudi 3 leta

Črni januar
Kar zadeva promet, smo letoš
nje leto slabo začeli. Na območ
ju UJV Novo mesto, k i zajema
občine Črnomelj, Metlika, Novo
mesto in Trebnje, so se pripetile
104 nesreče. Po številu jih je bi
lo za 1 manj ko t v tem času lani,
pač pa so bile posledice veliko
hujše.
Medtem ko smo im eli januarja
1976 le 1 smrtno žrtev, jih je bi
lo letos 3; medtem ko je bilo la
ni samo 19 ranjenih, jih je bilo
letos 25. Smrt je na cesti dolete
la 2 kolesarja in 1 pešca, udele
žence v prometu, k i so najbolj
izpostavljeni nevarnostim. Med
ranjenimi je bilo 12 potnikov v
vozilih, 8 pešcev, 6 voznikov
osebnih avtov, 3 kolesarji, 1
traktorist in 1 voznik tovornja
ka.
Januarja je bilo na našem ob
močju tud i 7 nesreč s pobegi; od
teh je bilo 5 že izsledenih, med
tem ko so ostalima dvema na sle
di. Ob vozniška dovoljenja je bi
lo v januarju 54 voznikov, od te
ga 8 poklicnih. Dovoljenja so od
vzeli 26 voznikom zaradi alko
holiziranosti, 22 zaradi nepravil
nega prehitevanja in 4, ker so
odklonili preizkus alkoholizira
nosti ali iz drugih razlogov. M i
lič n ik i so za 303 kršitelje cestno
prometnih predpisov podali 232
predlogov za uvedbo postopka,
95 7 kršiteljev pa je moralo pla
čati mandatno kazen.
K o t sodijo prometni strokov
njaki, gre za precejšnjo nedisci
plino voznikov. Ob slabih vre
menskih okoliščinah niso vožnje
prilagodili razmeram. Kljub po
večanemu nadzoru m iličnikov
so nekateri še vedno predrzni vo
zači.

bi huje znova ne prekrši delov
nih obveznosti.
Materialna odgovornost delav
ca je, da mora delavec temeljni
organizaciji povrniti škodo, k i j i
jo povzroči pri delu oziroma v
zvezi z delom namenoma ali iz
hude malomarnosti. Iz tega do
ločila izhaja tudi, da delavec, ki

staro hčerko. Pogosto sta se prepira
la, posebno v zadnjem času. Oba sta
rada pila.
23. november 1975 je bil sprva
običajen dan. Dopoldne sta skupaj z
drugimi delavci pripravljala drva, po
poldne doma pila, zvečer pa je šla
Veronika na obisk k Vintarjevim na
Dobravo. Ko se je okrog 23. ure
vrnila, je bilo doma vse razmetano.
Banič je razgrajal in kričal. Začel se
je prepir vpričo Franca Zorka, obtoženkinega skoro odraslega sina iz
prvega zakona.
'Med prepirom in vpitjem je Vero
nika najprej pograbila metlo in z njo
mahala po Baniču, vendar je odne
hala, ko je dobil manjšo rano na gla
vi. Obtoženkin sin je Baniču še izmil
rano, in ker sta se pomirila, je odšel.
Takoj zatem je Zorkovo znova za
grabil bes. Tokrat pa je segla po ne
varnejšem orodju. Z kuhinjskim va
ljarjem je Baniča nekajkrat tako lop
nila po glavi, d a je obležal smrtno
nevarno ranjen. Zenska je šla nato

je povzročil škodo pri delu ozi
roma v zvezi z delom iz tako
imenovane običajne malomar
nosti oz. nepazljivosti, ne bo
dolžan povrniti škode temeljni
organizaciji. Na odločitev, kdaj
bo podana huda ali običajna ma
lomarnost, bo vplivalo več oko li
ščin. Navadno pomeni huda ma
lomarnost zanemarjanje tiste
pazljivosti, za katero v vsakda
njem jeziku moremo reči, da
„bode v oči“ . Pri tem je treba
upoštevati tud i posebne oko li
ščine primera in individualne
lastnosti storilca, npr. poklic,
izobrazbo. Tako bo šteti za hu
do malomarnost, če delavec od
vrže cigaretni ogorek na lahko
gorljive predmete ali če skladišč
nik pozabi zakleniti skladišče ali
če pravnik ne vloži pravočasno
pritožbe ali če zdravstveni dela
vec uporabi nesterilizirano sred
stvo.
Obstoj škode in okoliščine, v
katerih je škoda nastala, višino
škode in kdo jo je povzročil,

po sina in mu rekla naj „onega“
spravi v bolnišnico, češ da ga je hu
do zdelala.
Poškodovani Banič se je med Ve
ronikino odsotnostjo zavedel, se za
vlekel na posteljo in tako prebil
noč, naslednji dan pa so ga odpeljali
v bolnišnico. Takrat je bil že neza
vesten. Imel je zlom lobanje in še
vrsto drugih poškodb. Možakarje le
žal v bolnišnici več mesecev, 14.
marca lani pa je umrl, ker je dobil
povrhu vsega še pljučnico.
Zorkova je pred senatom novo
meškega okrožnega sodišča v začet
ku februarja vse priznala. Opisala je
težke razmere v hiši in pogoste pre
pire, med katerim i se je morala do
stikrat tudi sama braniti. Ob upošte
vanju olajševalnih in obtežilnih oko
liščin j i je sodišče prisodilo 1 leto in
10 mesecev strogega zapora. Sodba
še n i pravnomočna.

»Dolenjski list«
v vsako družino

Franc Kuplenik je dajal odgovor za smrt pešca Jožeta
Gorenca, katerega je zbil na Slatniku

ugotovi najprej posebna komisi
ja, ki je ustanovljena s samo
upravnim splošnim aktom. Ce
delavec ne povrne škode, lahko
temeljna organizacija sproži od
škodninski postopek pred sodi
ščem združenega dela.
Večkrat pa povzroči škodo
več delavcev. V takih primerih je

vsak delavec odgovoren za tisti
del škode, ki ga je povzročil. Ce
se deleži ne dajo ugotoviti, odgo
varjajo vsi po enakih delih. Soli
darno jc več delavcev tudi odgo
vorno, če storijo škodo z naklep
nim kaznivim dejanjem.
Zakon o združenem delu pa
ne obvezuje delavca samo k ma
terialni odgovornosti, ampak mu
daje tudi pravico zahtevati od te
meljne organizacije odškodnino
za škodo, k i jo je sam utrpel pri
delu ali v zvezi z delom (nesreče
pri delu). Odškodninska odgo
vornost temeljne organizacije in
delovne skupnosti sc določa po
splošnih načelih odškodninskega
prava. V praksi so primeri, da
trpi vso škodo samo temeljna
organizacija ali pa je podana pri
delavcu sokrivda. Novo pa je to,
da bodo odslej odločala o takih
odškodninskih sporih sodišča
združenega dela, in ne več redna
sodišča.
St e f a n

s im o n Ci C

FRANC
JUDEŽ
s Pristave pri Šentjerneju
Dnevi in meseci minevajo, mi pa se še vedno ne moremo
n iti s tem, da ga ni več med nami. Žalost in bolečina sta^
naš večni spremljevalec. Iskreno se zahvaljujemo vsem, B “
jete njegov tih i dom, mu prižigate svečke in prinašate cvetje-^

Žalujoči: žena Marija, osem otrok z družuiaffl1 ^
•lin™
Karlin
ca, Ciril, Vera in Nevenka, brat in šttfinV
vnučkov

PROSTO DELOVNO MESTI
Odbor za medsebojna delovna razmerja
Centra srednjih šol Črnomelj
razpisuje prosto delovno mesto
RAČUNOVODJE — vodilno delovno mesto.

Pijan povozil človeka
13. junija lani sta malo pred
polnočjo ob desnem robu ceste
na Malem Slatniku hodila Zden
ka Kalin in Jože Gorenc. Za ro
ko sta se držala in morda kovala
načrte za lepo prihodnost, ko je
za njima pridrvel avto in . . .
30-letni Franc Kuplenik iz
Malih Brusnic, zaposlen v tovar
ni Novoteks, je drvel s fičkom
skozi Mali Slatnik. Bilje očitno
vinjen: približno 90 minut po
nesreči je imel v sebi nad 2,32
promila alkohola. Naproti je
prihajal neki avto. Kuplenik se
je z nezmanjšano hitrostjo umi
kal v desno, pri tem pa zadel

SPOMIN

22. februarja bo minilo le*°
odkar nas je za vedno_ žapustu
mož, oče, brat in stari oče

Veronika Zorko je v prepiru Vinka Baniča hudo poškodovala, zato je dajala odgovor
pred sodiščem — 22 mesecev strogega zapora
38-letna Veronika Zorko s Pristave je nagnjena k nasilju. Novem
bra 1975 se je Vinka Baniča, s katerim je živela v izvenzakonski
skupnosti, najprej lotila z metlo, nato pa še z valjarjem. Posledica:
čez nekaj mesecev je možak v bolnišnici umrl zaradi pljučnice.

SPOMIN

5. februarja je m inilo žalostno '
odkar nas je zapustil naš skrbni m *
ate in stari ate

S kuhinjskim valjarjem po glavi

Odgovornost za delovne obveznosti
skupnosti je disciplinska in ma
terialna.
Za ugotavljanje odgovornosti
za kršitve delovnih obveznosti
ali drugih kršitev delovne disci
pline in za izrekanje ukrepov za
radi teh kršitev je v temeljni
organizaciji disciplinska kom i
sija. Ta sme po predhodnem po
stopku izreči opomin, javni opo
min, razporeditev na drugo de
lovno mesto, denarno kazen ali
prenehanje delovnega razmerja.
Denarna kazen in prenehanje de
lovnega razmerja se sme izreči
samo za tako imenovane hujše
kršitve delovnih obveznosti. No
vo pa je določilo, da se lahko
izvršitev teh dveh ukrepov odlo
ži za čas, k i je določen v samo
upravnem splošnem aktu. To po
meni, da je zakon o združenem
delu sprejel v svoje določbe in
stitut pogojne obsodbe, kar je
bila do sedaj posebnost kazen
skega zakona. To pa tudi pome
ni, da se bo štelo, da ukrep ni bil
izrečen, če delavec v pogojni do-

13. februaija malo po 22.
uri je prišlo do hudega prepi
ra in pretepa v gostilni Pav
lin v Mačkovcu. Večja druž
ba gostov se je najprej moč
no opila, potem pa sprla.
Ker so se Vladimir in Ladi
slav Tekstor ter Jože Bregar
pretepali, jih je gostilničar
Franc Pavlin miril. Skušal je
srboriteže spraviti domov,
pri tem pa je (kot trenutno
kaže) Ladislav Tekstor ustre
lil s pištolo in Pavlina zadel v
spodnji del prsnega koša.
Hudo ranjenega gostilni
čarja so v kritičnem stanju
prepeljali v novomeško bol
nišnico, oba Tekstorja so
priprli, do iztreznitve pa so
pridržali tudi Bregarja.

Jožeta Gorenca. Bil je tako po
škodovan, da je na kraju nesre
če umrl.
Obtoženi Kuplenik je na
okrožnem sodišču priznal, da je
bil vinjen, da je vozil hitro (ne
sicer tako hitro, kot je ugotovi
lo sodišče), izgovarjal pa se je
na neznani avto, ki je vozil iz
nasprotne smeri in kateremu se
je umikal.
Senat je Kuplenika spoznal
za krivega in mu prisodil 10 me
secev zapora, razen tega pa na
odvzem vozniškega dovoljenja
za leto dni po prestani kazni.
Omeniti velja, da sta tudi pešca
naredila napako, ker sta hodila
ob desnem robu ceste. Sodba še
ni pravnomočna.

MRTEV PRI CIKAVI
40-letni Jože Škriec iz Male Cikave je bil v domači vasi 11. februarja
ob življenje. Okrog 14.40 je z avtom
pripeljal iz mesta in vozil za oseb
nim avtomobilom, ki ga je vozil
Branko Vehar iz Smolenie vasi.
Skrlec je začel Veharja prehitevati,
takrat pa je nasproti pripeljal avto
m obilist Ante Šunjerga iz Črnomlja.
Prišlo je do silovitega trčenja med
Škrlccom in Šunjergo, pri tem pa je
domačin dobil tako hude poškodbe,
da je umrl na kraju nesreče. Sunjergi
ni bilo nič, gmotno škodo pa cenijo
na 70.000 dinarjev.

MANJ SAMOMOROV
pre
območju UJV Novo mesto, se
pravi v štirih dolenjskih občinah,
zabeleženih 26 samomorov, kar
je znatno mani ko t leto dni prej,
ko je bilo 38 takih primerov.
Kot domnevajo, je bil v i l pri
merih vzrok alkoholizem, v 7
primerih je šlo za bolezen in
obup, v 2 za živčne in duševne
motnje, v 2 primerih za družin
ske spore v 1 strah pred kazen
sko
odgovornostjo.
Večina
samomorilcev je bila moškega
spola v starosti od 30 do 70 let.
K ot sredstvo za odvzem življenja
pa jc bila še vedno najčešče upo
rabljena vrv.

Stran uredila: RIA BAČER

P og oji:

-n izki# 1

Srednja ekonomska šola in najmanj 3 leta delovnm
v računovodskih in knjigovodskih delih.
Rok za prijavo: 15 dni po objavi.
Prijava naj vsebuje: dokumente o strokovnosti, oPlS
njih zaposlitev in potrdilo o nekaznovanosti.
Pismene prijave sprejema tajništvo centra.
>
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obvesce
dneh po preteku roka za prijavo.
j
M . ................................................

KARTELJEVO:
AVTO
NA
STREHI - 11. februaija zvečer je
Vida Makovec z Vinjega vrha vozila
osebni avto iz Ljubljane proti
Novemu mestu. Pri Karteljevem je v
ovinku avto začelo zanašati, zdrknil
je čez bankino in se prevrnil na stre
ho. Sopotnica Jožica Makovec je
bila ranjena in prepeljana v bol
nišnico, nekaj prask, pa sta dobila
tudi voznica in Jože Makovec.
Gmotno škodo cenijo na 20.000
dinarjev. 20.000 dinarjev.
V R A N O V lC l:
V O Z IL
PO
SREDI - Cmomaljčan Jože Štirn je
13. februarja dopoldne vozil z
avtom od Črnomlja proti M etliki.
Pri vasi Vranoviči je vozil po sredi,
nasproti pa je pripeljala z avtom Novomeščanka Darinka Žlogar. Štirn
je naglo zavil v desno, takrat pa ga je
zaneslo, da se je prekucnil čez nasip.
Bilo je za 10.000 din škode.
ČRNOMELJ:
BREZ DOVO
LJENJA - Martin Majerle iz Vojne
vasi je 13. februaija okrog poldneva
vozil neregistriran moped proti
mestu, na zadnjem sedežu pa je imel
Jožeta Sbštarja iz Črnomlja. V
ovinku je Šuštar padel z vozila in se
tako ranil, da so ga morali odpeljati
v bolnišnico. Majerle je vozil brez
vozniškega dovoljenja.

NOVO MESTO: TR .
MESTA - 12. f c b r u if lj
meščan Anton Skutac v
po Cesti komandama
vijal pro ti M ettopolu, n £0lif
pripeljal avtomobilist I
Muhabera. Prišlo J? <*. y
škode je za 5.000 d i n a i j ' , * /
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P02A R V
SUHI KRAJINI
14. februarja okrog 13.30 je
začel goreti skedenj Marije Skube v
Dešeči vasi. Lastnica je bila ta dan
pri hčerki v Višnji gori, pod njenim
skednjem pa sta sc igrala dva vaška
otroka. Imela sta vžigalice in tako se
je kmalu po njunem prihodu vžgala
koruznica. Ogenj je zajel celotno poslomc, ogrožal tudi hišo in sosedov
skedenj, vendar so gasilci s hitro
intervencijo preprečili še večjo
škodo. Skubctov skedenj pa je po
gorel, tako jc bilo za 70.000 din
škode.
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več ali manj uspešno uresničuje.“
Progar si je s svojimi mla
dimi sodelavci, ki so v glav
nem vsi vezani na prevoz,
kar otežuje njihovo delo, na
loge zastavil načrtno. Izvršni
odbor vsako šolsko leto se
stavi delovni načrt. Zgrajen
je po osnovnih načelih orga
nizacije. Program nato spre
jmejo
na sestanku, na
katerem so prisotni delegati
razrednih skupnosti. Zajema
povsem konkretne naloge,
ob katerih so zapisana imena
in priimki dijakov, tako pri
de le redkokdaj do opraviče
vanja zaradi neopravljenih
nalog. Na poklicni šoli so
namreč znaii uvesti zdrav t
ekmovalni duh, ki jim je pri
nesel, kot je razvidno iz nji
hove omarice, kjer razstav
ljajo propagandno gradivo
R K , veliko diplom, priznanj
in pokalov.
„Naš delovni program,“ je
nadaljeval pripoved Tone
Progar, „je zahteven. Vedno
si prizadevamo, da pri
vabimo nove člane, organi
ziramo kar največ krvo
dajalskih akcij (vsak dijak, ki
dopolni
osemnajst
let,
postane po nenapisanem
pravilu tudi redni krvoda
jalec), tečaje prve pomoči,
poučna in zanimiva zdrav
stvena predavanja, posku
šamo skrbeti za nekatere
ostarele itd. Za Posočje smo
zbrali 7.920,00 din, za dra
gocene medicinske instru
mente v prvem delu akcije
1120,00 din. Dobro sodelu
jemo z občinskim odborom
RK. Tudi zavoljo pomoči
Milice Šalijeve, ki nam
vedno rada priskoči na po
moč z nasveti in pomaga pri
organizaciji akcij.“
JANEZ PEZELJ

NA POTI
„M LADI FANTJE"
N i dolgo tega, kar so lahko ljubi
telji vedrih domačih po radiu poslu
šali tudi ansambel „M ladi fantje" iz
Stranske vasi, k i deluje že več kot
leto dni v okviru pevskega zbora z
Ruperč vrha. Dolenjci so nastopili v
oddaji Koncerti iz naših krajev in za
svoj nastop poželi precej aplavza.
Silvo Hrovat (trobenta), Marjan
Gregorič (klarinet), Peter Moravec
(harmonika), Anton Ivančič (kitara)
in Drago Klobučar (bobni) vadijo
trikrat na teden, najraje pa igrajo v
okolici Novega mesta. Pred kratkim
so v uredništvu povedali, da bodo
poskušali igrati v prav vsaki novo
meški krajevni skupnosti.

„MLADINSKI TEDEN
KULTURE"
Danes popoldan se bodo na tretji
seji zbrali člani predsedstva občin
ske konference ZSMS Novo mesto
in obravnavali dve točki. Porazdelili
si bodo naloge pri organizaciji
„Tedna kulture mladih“ v novo
meški občini in se začeli pripravljati
na mesec mladosti. Sklenili so, da
bo „Teden kultu re" začetek prazno
vanja meseca mladosti. V sedmih
dneh naj bi mladi kultu rniki iz
novomeške občine pripravili kar naj
več prireditev, z njim i obiskali po
samezne krajevne skupnosti oziroma
OO ZSMS in s svojo dejavnostjo
dopolnili ostalo mladinsko delo v
mesecu mladosti.

OBČNI ZBOR
POŠTARJEV PLANINCEV
Na občnem zboru Planinskega
društva PTT Ljubljana, katerega čla
ni smo tudi Novomeščani, so izvolili
predsednika in pregledali lanskolet
no delo. Na čelo organizacije so čla
ni ponovno izvolili Jožeta Dobnika,
v zbirnem poročilu pa so največ po
zornosti posvetili prostovoljni akciji
za dokončno obnovitev Doma PTT
na Vršiču. Le-ta bo slovesno odprt
prihodnje leto, ko slavi Planinsko
društvo 25-letnico obstoja.
S. SKOČIR

0v skupščine občinske zdravstvene skupnosti Novo mesto ostro obsodili
lanski primanjkljaj — Slabosti zdravstvenega centra
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Po skoraj triu rn i seji Občin
skega odbora Zveze prijateljev
mladine Novo mesto in koordi
nacijskega odbora za pripravo in
izvedbo novoletnega prazno
vanja so postali dogodki zadnjih
dni lanskega leta, namenjeni
otroškemu pričakovanju dedka
Mraza, mnogo jasnejši.
Spomnimo se nekaj tednov
nazaj, ko je nekaj, da ne rečemo
mnogo naših mamic nergalo nad
organizacijo in pripravo novolet
ne prireditve, namenjene o tro 
kom do 10 let. Tudi naš list je
poročal o tem dogodku, vendar

Aktiv spodbud

Občinski Center klubov OZN pri
občinski konferenci ZSMS Novo
mesto bo v soboto, 19. februarja,
pripravil v novomeškem sindikalnem
domu seminar za člane in mentorje
dvanajstih občinskih klubov OZN.
Na njem bodo poslušali predavanja
o aktualnih zunanjepolitičnih do
godkih, o delu organizacije Združe
nih narodov in o vse bolj pomembni
vlogi klubov OZN. Ob koncu se
bodo dogovorili o nekaterih skupnih
nalogah, ki jih morajo opraviti v le
tošnjem letu.

po enem letu »nejasnosti”?
IPrA!5Vene sku>naCetal
sej3 °beh zborov skupščine občinske
I ^
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SEMINAR ZA
ČLANE OZN

gradivo o poslovanju zdravstve
nega centra in mu nameni neko
liko več časa. V nadaljevanju
zasedanja pa je beseda tekla še
o samoupravnem sporazumu o
osnovah
planov
občinskih
zdravstvenih skupnosti občin
Črnomelj,
Krško,
Metlika,
Novo mesto, Trebnje in regio
nalne zdravstvene skupnosti
Novo
mesto
za
obdobje
1976-1980, o samoupravnem
sporazumu o skupnih osnovah
planov zdravstvenih skupnosti
SRS v letih 1976-1980 in o
samoupravnem sporazumu o
ustanovitvi samoupravne inte
resne skupnosti za varstvo
zraka.
BOJAN BUDJA

so predstavniki seje ostro obso
dili to pisanje. Zakaj?
Sklicujoč se na uspeh in
pomembnost akcije, so udele
ženci sestanka v en glas zago
tovili, da je bilo delo dobro
opravljeno. Šlo je za čim enot
nejše praznovanje in obdaro
vanje otrok, ki je imelo v vseh
krajevnih skupnostih in tudi
Novem mestu presenetljivo velik
odziv. O čitki so leteli le na slabo
organiziranost, ko so zraven
otrok na prireditve prihajali še
bližnji in daljni sorodniki in tako
naredili gnečo, ki je, vsaj po
mnenju udeležencev sestanka,
vrgla edino temno senco na
potek akcije. Sicer pa so pionir
ski začetki akcije rodili priča
kovane sadove, saj je bilo organi
ziranih 30 nastopov dedka
Mraza v 22 krajih, v programih
pa je sodelovalo približno 220
elanov dramskih, baletnih in
lutkovnih skupin. Resda, spodr
sljaj je bil tudi v Dolenjskih

JAVNA R A ZG RNITEV — Pred dobrim mesecem (13. januarja) je
oddelek za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve pripravil v
prostorih krajevne skupnosti na Glavnem trgu javno razgrnitev
predloga zazidalnega načrta stanovanjsko-poslovnega območja ob
Cesti herojev. Minulo sredo sta javno razpravo, v kateri je sodelo
valo premalo občanov in odgovornih ljudi, vodila avtorja predloga
Miha Kos in Marjan Cerar. Na sliki: v sobo, kjer so maketa novega
novomeškega predela in grafični prikazi, zaide le malo ljudi, zato ni
čudno, da je „Zvezek pripomb11 še vedno skoraj prazen.

Regerča vas hoče naprej
V okviru novoustanovljene krajevne skupnosti želijo kra
jani potegniti naselje iz zaostalosti in mrtvila
12. februarja seje zbralo pre
ko sto krajanov Regerče vasi v
osnovni šoli Šmihel na zboru

»Nepravi čas”?
Akcija dolenjskih želez
ničarjev ne poteka po
načrtih
V prostorih novomeške
železniške postaje je bila
prejšnji teden dana informa
cija o poteku akcije za spre
jemanje
samoupravnega
sporazuma o združevanju
sredstev za pokrivanje dela
stroškov infrastrukture ŽTP
Ljubljana
za
obdobje
1976—1980. Enotna sodba
vseh predstavnikov železni
ških postaj Dolenjske (manj
kali so le udeleženci iz Rib
nice in Metlike) je bila, da
delo ne poteka zadovoljivo,
vzrokov za to pa je več.
V prvi vrsti gre za slabo in
nezadostno obveščanje, ki
so ga nekateri udeleženci
sestanka poimenovali kar
..administrativna
zmešnjava“ . Posebno težko je vode
nje akcije v Novem mestu,
kajti denarni skladi v delov
nih organizacijah so večidel
prazni in temu primeren je
tudi odziv. Podatek, daje od
86 tozdov doslej sporazum
sprejelo le 15, je dovolj
zgovoren.
Verjetno
gre
krivdo za tako slab odziv
med delavci pripisati slabi
predstavi o pomenu tega
sporazuma za slovensko go
spodarstvo. Gre za akcijo, ki
ima širok političen pomen
in bo veliko pripomogla tudi
k razbremenitvi naših cest.
Prav zato je med udeleženci
sestanka prevladalo mmenje,
da je potrebno akcijo teme
ljito in načrtneje nadaljevati,
še posebej ker predstavlja ta
korak edinstven primer v
Jugoslaviji in ga nameravajo
posnemati tudi v drugih
republikah.
„Izgovor“ o neprimernem
času za sprejemanje tega
sporazuma ne sme biti ovira
za njegovo uresničevanje.

Toplicah, ko so za otroke pri
pravili igrico, dedka Mraza pa ni
bilo nikoder. Naslednja ugotovi
tev udeležencev seje je bila, da je
nujno treba ob naslednjem pra
znovanju potegniti ločnico v
programu po starostnih skupi
nah otrok, hkrati pa so se odlo
č ili tudi za novo organiziranost
akcije: letošnja bo potekala po
vseh desetih krajevnih skupno
stih. In še to. Zamera je letela na
štiri „čm e ovce” , ki jih ni bilo
na seznamu 96 delovnih organi
zacij, ki so prispevale denar za
novoletno praznovanje: Cestno
podjetje, Industrija obutve, Ela
in Bor iz Dolenjskih Toplic.
Iz vsega tega je torej raz
vidno, da je organizator zado
voljen s potekom lanske akcije.
Se bolj pa bi verjetno bil, če bi
otroci svoje stare mame in tete
„p u s tili“ doma za zapečkom.
Kajti lc-te mečejo senco na po
tek letošnje akcije!?
BOJAN BUDJA

Stran uredila: RIA BACER

občanov, ki ga je sklical pri
pravljalni odbor za ustanovitev
krajevne skupnosti Regerča vas
in krajevne organizacije SZDL.
Na zboru so se občani izrekli za
ustanovitev krajevne skupnosti
ter izvolili delegate*
S sobotno odločitvijo hočejo kra
jani spremeniti dosedanjo omrtve
lost v delu družbenopolitičnih orga
nizacij in predvsem v komunalnem
urejanju tega dela Novega mesta.
Regerča vas je namreč najbolj ne
urejen in zaostal predel mesta. Ne
dejavnosti in zapostavljenosti, kakor
so menili občani, je delno botrovala
razdeljenost Regerče vasi med dve
soseski, delno pa tudi neaktivnost
samih Regerčanov, ki so prehitro
vrgli puško v koruzo. Od leta 1963,
ko so v vasi napeljali vodovod, ni
bilo narejenega prav nič. Čeprav je
sestavni del mesta, Regerča vas ne
pozna ne asfalta ne javne razsvetlja
ve, ne kanalizacije ne avtobusne lin i
je. Vse to žele krajani urediti.

SUHOKRAJINSKI
DROBIŽ
SLOVENSKI KU LTU R N I PRAZ
N IK so na Dvoru in v Žužemberku
lepo proslavili. Poleg šolske proslave
so pripravili tudi proslavo za odra
sle. Na Dvoru so za program po
skrbeli mladinci, v Žužemberku pa
člani kulturno-umetniškega društva
ob sodelovanju novomeškega okte
ta. Razen proslave sta kultum oumetniško društvo in društvo Ljud
ske tehnike v Žužemberku pri
pravila samostojno razstavo foto
grafskih dokumentov o Ivanu Can
karju, k i je požela laskava priznanja
krajanov.
Na proslavi v kinodvorani je pred
sednik ZKPO Novo mesto v imenu
republiškega odbora kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije izročil
znanemu kulturnemu in družbeno
političnem u delavcu Srečku Kodretu odličje svobode s srebrno zvezdo,
s katero ga je ob koncu lanskega leta
za njegovo 30-letno uspešno delo
nagradila republiška Zveza kulturnoprosvetnili organizacij Slovenije.

V novomeški občini so aktive
komunistov ustanovili za mnoga
področja, ob koncu minulega
leta tudi v nekaterih samo
upravnih interesnih skupnostih.
V kratkem se jim bo pridružil še
aktiv delavcev. Za njegovo usta
novitev se posebej zavzema ob
činski komite ZK, saj se zaveda,
da bo z delovanjem takega akti
va uresničeno tudi pomembno
kongresno naročilo. Za sekre
tarja aktiva delavcev je komite
evidentiral svojega člana Braneta
Raduloviča iz Četnega podjetja.
To seveda ni prvi poskus, da
bi za delavce ustanovili poseben
aktiv. Prvič so aktiv oblikovali
že pred nekaj leti, vendar zaradi
prevelike številčnosti oziroma
organizacijskih težav ni zaživel.
Po dveh ali treh sestankih se
člani niso več sešli, delno tudi
zategadelj, ker so začela v raz
pravi prevladovati vprašanja, ki
bi jih komunisti lahko razrešili v
svojih delovnih oziroma osnov
nih organizacijah. Organizacij
skih težav naj bi poslej ne bilo,
kajti vsaka organizacija združe
nega dela v novomeški občini
naj bi bila v delavskem aktivu
zastopana z največ dvema člano
ma.
Pomembnejše od tega, kako
bo aktiv organiziran, je ne
dvomno to, kaj naj bi delal. Že
bežen pogled na življenje, pereča
vprašanja, naslove nekaterih po
membnih dokumentov in po
dobno pove, da je nalog na pre
tek in da si jih članom aktiva ne
bo treba izmišljevati. Na peti seji
CK ZKS pa so tudi poudarili, da
občinske konference ZK ne bi
smele
sprejemati
nikakršnih
pomembnejših sklepov o zade
vah, če o njih ne bi pred tem
razpravljali aktivi delavcev ko
munistov.
A ktiv delavcev naj b i postal
eden najpomembnejših dejav
nikov ne le v življenju ZK,
ampak v družbi sploh. Gre za ne
pogrešljive spodbude, ki morajo
zrasti predvsem iz delavskih vrst.
Zato čaka novomeški aktiv že na
začetku obilica dela.
I. ZORAN

SKRB ZA GLASILA
V začetku tedna so se na sesta
nku zbrali člani mladinskega Centra
za obveščanja in propagando in pre
gledali dosedanje delo. Ugotovili so,
da je komisija v primerjavi s prejšnji
mi le ti izredno delavna, da pa bi
lahko dosegla več uspeha. Mladi
inform atorji so se dogovorili, da
bodo še naprej skrbeli za redno
izhajanje glasila občinske konfe
rence ZSMS „Generacija“ , priprav
ljali po krajevnih središčih preda
vanja o osnovnih novinarskih zvr
steh in oblikovanju biltenov, po
skrbeti pa bodo morali tudi za red
no izhajanje mladinskih biltenov po
osnovnih organizacijah ZSMS.

NOVO MESTO:
ZBOR
FILATELISTOV
Novomeško filatelistično društvo
bo imelo redni občni zbor v torek,
22. februarja, ob 18. uri v prostorih
grmske osnovne šole. Odbor vabi na
zbor vse člane, obenem pa pričaku
je, da jih bodo obiskali tudi drugi
ljubitelji in zbiralci znamk, ki se
bodo lahko po zboru včlanili v nji
hovo društvo.

Novomeška kronika
MASKE, NA PLAN! - Težko pri
čakovani čas norčij in šegavosti je
napočil. Po tem, kako se Novo
meščani pripravljajo na pustovanje,
lahko sodimo, da bo vse ostalo po
starem. Maske se bodo, kot že lep
čas nazaj, preselile v gostinske loka
le, medtem ko bodo novomeške
ulice večidel samevale. Škoda, kajti
pustni sprevodi so vselej svojevrstna
atrakcija. Če smo se je odrekli od
rasli, bi jo lahko ponudili vsaj naj
mlajšim!

N A T R ŽN IC I N IČ NOVEGA Več prodajalcev ko t kupcev, bi tele
grafsko ocenili ponedeljski položaj
na novomeški tržnici. Veliko je bilo
ponovno prodajalcev suhe robe,
konfekcije in ostalega. Sicer pa so
na tržnici prodajali jabolka po 10
din kilogram, sirček, regrat in m oto
vilec po 5 din merico, banane so
veljale 10,50 din, rdeči radič 30 in
solata 24 din.

PREMALO SADJA - Gospodinje
že vso zimo nergajo čez slabo
oskrbo sadja v novomeških trgovi
nah. Tako še v izložbah ni bilo opa
ziti enega samega ananasa, pa tudi
kvalitetnih mandarin je bilo to
sezono premalo.
LE DVA „N O V A “ OBČANA Prejšnji teden sta v novomeški po
rodnišnici rodili Stanka Pavec iz
Cankarjeve ulice Natalijo in
Božica Plesac iz Ceste komandanta
Staneta - Petro.
KAR 61 KRVODAJALCEV Na novomeški transfuzijski postaji
je prejšnji teden darovalo kri 61
občanov. Največ (12) jih je bilo iz
novomeške TKŠ, 10 jih je bilo iz
Novolesa, po 7 iz Novoteksa in IM V
itd.

/
Ena gospa je rekla, da se je
zadnjič, ko so v \ otoški bazen
natresli le preveč klora, pošteno
zbala za svoj vid. Vprašuje, ali
bi se lastniki bazena res tako ra
di otresli kopalcev?
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POSLUH ZA
POBUDE D E LE G A T O V
Delegatska vprašanja in po
bude bodo v občinski skupščini
v Brežicah poslej obravnavali z
večjo pozornostjo. V kolikor
delegat ne bo dobil zadovolji
vega odgovora na seji, bo po
sklepu vseh treh zborov dobil
pismen odgovor najpozneje v
desetih dneh. To velja tudi za
delegacijo in zbor, če vztraja pri
zahtevi po pismenem pojasnilu.
Pobude in predloge delegacij bo
obravnaval izvršni svet skup
ščine vsakič na prvi naslednji
seji.

(I I

PREDSTAVNIKI
JAVNOSTI

m.

m*

*m

PRVA POMOČ — V osnovnih šolah imajo vsako leto tečaje prve
pomoči, pridobljeno znanje pa ob koncu ocenjujejo na tekmova
njih ekip iz vse občine.

V samoupravne organe zavoda za
kulturo v Brežicah je občinska skup
ščina 8. februarja imenovala sedem
članov: delegata inž. Petra Huisa z
Gozdnega gospodarstva, delegatko
trgovskega podjetja Posavje Cirilo
Bajc, delegata Tovarne pohištva
Mirka Škrbca. Iz zbora krajevnih
skupnosti sta dve predstavnici,
Stana Kunej iz Brežic in Cvetka
Savnik iz Dobove, iz družbenopoli
tičnega zbora pa Zdravko Cerjak s
Sel in Jožica Toplišek z Bizeljskega.

»Plačevali smo nedelavnost”
S sanacijo se normalizirajo razmere v Tovarni prikolic IMV in zmanjšujejo izgube — Ali
je bilo na to res treba čakati tri leta?
Za Tovarno avtomobilskih
prikolic IM V v Brežicah se je
tudi minulo poslovno leto slabo
izteklo, in čeprav natančnih po
datkov še ni, v občini računajo,
da bo izguba v tem kolektivu
največja. „Stvari gredo na bolj
še, odkar uresničujemo sanacij
ski program," je na zadnji seji
komiteja občinske konference
ZK zagotovil delavec tozda
IM V Franc Novak in omenil, da
so prej plačevali nedelavnost.

SINDIKAT V APRILU
Sodišče združenega dela, javno
pravobranilstvo samoupravljanja in
organi družbene kontrole imajo po
membno vlogo v regiji in se pri svo
jem delu srečujejo z zanimivimi pro
blemi, s številnimi napakami in
nesporazumi, k i se porajajo v med
sebojnih odnosih, v odnosu do druž
bene lastnine, pri oblikovanju samo
upravnih aktov in njihovemu prila
gajanju zakonu o združenem delu.
Občinski sindikalni svet v Brežicah
bo aprila skupaj z delegati družbe
nopolitičnih organizacij razpravljal
o njihovem delu ter ocenil probleme
in sodelovanje sindikata s temi orga
ni.

ZA MEHANIZACIJO
2,1 MILIJONA DIN
V Slovinovem tozdu, k i vključuje
enoto za kooperacijo, imajo 524 ko
operantov, od tega 418 vinograd
nikov, drugi pa se ukvarjajo z živino
rejo (pitanje živine) in pridobi
vanjem
mleka. Letos namerava
obnoviti Slovin 50 hektarov vino
gradov, pretežno v kooperaciji, da bi
bilo pridelovanje grozdja rentabilnejše. Zato skuša obnavljati površine
v zaključenih kompleksih, kjer je
možna strojna obdelava. V obnovo
bodo letos investirali 8,6 milijona
dinarjev, in 2,1 m ilijona dinarjev za
mehanizacijo, s katero bodo nove
površine laže obdelovali.

Po stari sistemizaciji so imeli
do septembra lani 189 proiz
vodnih delavcev in 120 režijskih
delavcev. Potem so z ukinitvijo
precejšnjega števila režijskih
mest spremenili neustrezno raz
merje in „odvečne“ delavce za
poslili v Novem mestu. Izgube
se manjšajo iz meseca v mesec.
Ob tem se upravičeno vpraša
mo, kdo vse je odgovoren za ta
ko dolgo životarjenje, za ne
vzdržne razmere, ki se vlečejo
že tri leta in več. Zveza komu
nistov se je sicer nekajkrat anga
žirala, vendar brez posebnega
uspeha. Stvarem ni prišla do
dna. Tudi rezultati posameznih
kadrovskih rešitev niso pripelja
li naprej. Kaže, da je bila ZK
premalo odločna, saj so bili
sprejeti dobri sklepi, vendar jih
niso uresničili. Sindikat je po
polnoma odpovedal. S slabost
mi ni obračunal. Tako so kolek
tivu lahko še naprej očitali, da
slabo dela, in tri leta zapovrstjo
so drugi tozdi pokrivali njegove
izgube.
Proizvodnja je bila slabo
organizirana, kar so zdaj popra
vili. Toda ali ne bi mogli ukre
pati že prej? Čakanje ni niko
mur koristilo. V brežiškem
tozdu je bilo ogromno škarta in
neodgovornega ravnanja z mate
rialom, proizvodnja je iz meseca
v mesec močno nihala, delav
cem pa se pri osebnih dohodkih
ni prav nič poznalo, če je bil
kdo bolj prizadeven od drugih,
če je delal dobro ali slabo. Zara
di tega so mnogi odhajali dru
gam. Razmere se počasi norma
lizirajo. Nesporazumov pa bo

N ovo v Brežicah
povzročajo, trpijo vsi, saj morajo
most neštetokrat popravljati. Lahko
se celo zgodi, da ga bodo spet mora
li za nekaj časa zapreti, kot se je to
pripetilo in so potniki z avtobusov
pešačili na drugo stran reke.

PET N O VIH ODBOROV - Da bi
delegatom olajšali delo in jim omo
gočili
neposrednejše
odločanje,
bodo na prvi naslednji občinski seji
razpravljali o ustanovitvi novih
skupščinskih teles. To so odbor za
družbenoekonomske odnose, odbor
za družbenopolitični sistem, odbor
za
družbenoekonomski
razvoj,
odbor za urbanizem, komunalno in
stanovanjsko dejavnost ter varstvo
okolja in odbor za proračun in
finance. To bodo odbori vseh Uch
zborov, ki bodo posredovali delega
tom svoja strokovna stališča o pred
logih za odloke, k ijih bo sprejemala
skupščina. Odbore nai bi sestavljali
lelegati občinske skupščine, po
potrebi pa bodo vklju čili v sodelo
vanje strokovnjake z raznih podro
čij.

V E L IK I VZPONI - Kmetje si
tudi v hribovskih vaseh kupujejo
stroje, toda že takoj se srečujejo z
velikim i ovirami. Na Bizeljskem so
poti od glavne ceste do kmetije, od
soseda do soseda izredno slabe in
predvsem prestrme. Zato se dogajajo
številne nesreče, saj vzponi ponekod
dosegajo tudi do 40 procentov. Se
tako izurjen traktorist sc ob slabem
vremenu težko izogne nezgodi, kaj
šele ljudje, ki so komaj sedli za vo
lan in ki razen tega niso več rosno
mladi.

KM ALU NOV MOST - Most čez
Krko v Krški vasi mora vzdržati veli
ko težje tovore, kot je označeno na
prometnem znaku. Čeravno je v
kritičnem stanju, se vozniki težkih
kamionov ne ozirajo na predpise.
Meni nič tebi nič zapeljejo čez
most. Do zdaj sc je zanje vse srečno
končalo, toda škodo, ki jo s tem

NOVI NASADI - Brežiška Agraria bo letos obnovila šest in pol
hektara hmeljevih nasadov, v načrtu
pa ima tudi obnovo dvajsetih hek
tarov sadnih plantaž. Usmerja se na
gojitev breskev, hrušk in na hmeljar
stvo, razvija pa tudi gojitev jagodi
čevja, na svojih nasadih in v koope
raciji.

BREŽIŠKE VESTI
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manj, če bodo računi med
tozdi čisti, če bodo dohodkov
ni odnosi urejeni tako, da ne
bodo vzbujali dvomov. To po
meni, da si morajo delavci zago
toviti več informacij, več evi
denc, ki jim bodo na razumljiv
način prikazale, kako delajo,
koliko ustvarjajo.
JOŽICA TEPPEY

Podporo vsem,
ki jo zaslužijo
Krajevne skupnosti na
podeželju se hitreje osamo
svajajo k o t v mestu, p ri če
mer brežiška občina najbrž
ni izjema Interese uspešno
povezujejo in znajo priteg
n iti občane k odločanju. Pa
še bolj bi jih lahko, če bi
hitreje urejevali njihovo f i 
nanciranje, kar velja zlasti za
financiranje mestne krajevne
skupnosti. Ljudje večinoma
sploh ne vedo, od kod denar
za posamezne izdatke.
Napredek krajevnih skup
nosti bo vedno bolj odvisen
od povezave z združenim
delom, saj delavci lahko od
ločilno vplivajo na razvoj.
Č ut solidarnosti je p ri njih
dovolj razvit, da bodo po
snemali zglede sosedov, kjer
s pom očjo delovnih kolek
tivov urejajo m di odročne
kraje, kjer daleč naokoli n i
nobenega obrata oziroma
tozda.
Prizadevanja krajanov so
doslej najbolj razgibali ko
m unalni problemi, tam, kjer
imajo ceste in vodovode že
urejene, pa se usmerjajo na
druga področja in širijo svoj
vpliv na otroško varstvo, šol
stvo, zdravstvo, na urejanje
prostorov za športno dejav
nost, medtem ko se interesi
za kulturno dejavnost roje
vajo bolj poredko, največ na
podeželju ko t oblika pod
pore
kultumo-prosvetnim
dmštvom. V mestu so take
težnje redke lastovke. Vsi se
zanašajo na to, da za kulturo
skrbijo profesionalne usta
nove.
Pripravljenost za sojhianciranje raznih krajevnih akcij
izstopa zlasti na vasi, kjer
ljudje iz svojih žepov izdat
no prispevajo za vodo, ceste
ipd. Razen dveh občinskih
samoprispevkov si ponekod
nalagajo dodatna bremena
ne le p krajevnih skupnostih,
ampak celo v posameznih
vaseh. Za vaščane, k i so tako
prizadevni, je velika krajevna
skupnost celo ovira, zato bi
ponekod kazalo ustanoviti
manjše ter p u stiti ustvarjal
nosti občanov prosto pot.
Jo ž i c a t i : p p e y

VEČ ZA
DOLGOROČNO
K R E D IT IR A N J E
Za kreditiranje zasebnih
obrtnikov in gostilničaijev v
krški občini je Ljubljanska
banka lani namenila 2 mili
jona dinarjev, od tega polo
vico za dolgoročna posojila.
Za posojila na kratek rok ni
bilo dovolj interesentov,
zato so ostanek spremenili v
dolgoročni kredit. Razen
tega je kreditirala krške
obrtnike tudi Beograjska
banka. Namenila jim je 2
milijona dinarjev za dolgo
ročna posojila in ta so skoraj
vsa že razdeljena. V občini
menijo, da bi tudi letos po
trebovali
za kreditiranje
obrti enako vsoto kot lani.
Posojila naj bi bila namenje
na predvsem deficitarnim
strokam.

PRETRGANA
POVEZANOST
Skupine delavcev za republi
ško skupščino se pritožujejo, da
programi niso usklajeni, da v
republiki pogosto prej obravna
vajo nekatere zadeve kot v
občini in da zato težko pridejo
do ustreznih stališč v svojem
okolju. Še bolj velja to za zve
zo, za kar ne dobijo niti mate
rialov. Razen tega delegacije
pogosto postavljajo vprašanje,
za katera področja naj dobe sta
lišča širšega kroga občanov,
kdaj naj zahtevajo zbore in kdaj
zadostuje ožji krog ljudi.

POSEBEJ ZA BORCE
Občin
skemu odboru ZZB NOV je končno
uspelo zaključiti prizadevanja, da bi
bih njihovi člani deležni kar se da
skrbnega zdravstvenega varstva. Po
dogovoru z zdravstvenimi delavci
bosta od 1. februarja naprej v
Krškem in na Senovem po en dan v
tednu nekaj ur na voljo dva zdravni
ka zgolj za nekdanje borce.

Plamenica je zagorela J
Festivalno plamenico so to
krat v Kostanjevici prižgali veli
ko prej kot običajno. Z njo so
označili pričetek 22. prireditve
ne sezone „Dolenjskega kultur
nega festivala", k ije prinesla to
krat razstavo monotipij letoš
njega Prešernovega nagrajenca
Borisa Kobeta.
Po že nepisanem pravilu
bo tudi tokrat največ prinesel
likovno-razstavni del programa.
Po uvodni prireditvi se bo v
Lamutovem likovnem salonu
zvrstilo še sedem razstav. Z ime
ni Vide Fakin, Šalamuna, Lud
vika Pandurja in rojaka iz
avstrijske Koroške Omana se
bomo v Kostanjevici tokrat sre
čali prvič, druge prireditve pa
bodo srečanja z že znanimi go
sti. Festival pripravlja še retro
spektivo Zorana Didka, ponov
no srečanje z grafičnim ustva
rjanjem jugoslovanskih pionir
jev, za vrhunec razstavne sezone
pa obsežno retrospektivo Vladi
mirja Lamuta, katerega delo bo
do predstavile najbrž kar tri
vzporedne razstave.
Medtem ko je likovna raz
stavna sezona začrtana tako z
imeni kot z datumi otvoritev
razstav, pa lahko o ostalih festi
valnih prireditvah govorimo za
enkrat le „okvirno“ . Tako obe
tajo ponovno nastope vseh slo
venskih poklicnih gledališč, ki
bodo prišla na oder kulturnega
doma z najboljšimi lanskimi ali
letošnjimi predstavami. Imena
orglarja Huberta Berganta pa
svetovnoznanih opernih solistov
Ljiljane Molnar-Talajič in Krunoslava Cigoja obetajo vrhunske
glasbene užitke.
Sicer pa naj ob naštevanju
vsega, kar bo prinesla 22. prire-

ditvena sezona, omenim0 M
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TEK M O VA N JE
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T O Ž IL S T V O BO
POROČALO
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Kaj bode v oči v
naselju „jedrske”
Delavce, ki stanujejo v na
selju na gradbišču jedrske
elektrarne v Krškem, motijo
številne pomanjkljivosti in
jim po pravici vzbujajo neje
voljo. Tako na primer še
zdaj nimajo vodovoda, poti
po naselju so neurejene, o
zelenicah ni sledu, pogrešajo
pa tudi trgovino, saj ne mo
rejo po vsako malenkost v
Krško. Zveze z mestom so
slabe, pa četudi bi jih bilo
več, jim ne morejo odreči
prodajalne in bifeja.
Letošnjo zimo so se delavci
pritoževali nad slabim ogreva
njem. S prehrano prav tako niso
zadovoljni in upajo, dse bo ta v
kratkem izboljšala. Na gradbišču
imajo sicer splošno ambulanto,
zelo radi pa bi imeli tudi zobo
zdravnika. saj takole v pol leta
ali letu dni morajo prej ali slej
iskati njegovo pomoč.
Ko so te pomanjkljivosti
obravnavali na nedavnem sindi
kalnem sestanku, ki ga je z vsemi
izvajalci sklical občinski sindi
kalni svet Krško, se niso zado
voljili s splošnimi sklepi, ampak
so natančno določili, kdo in do
kdaj je dolžan poskrbeti za ure
ditev razmer v tein delavskem
naselju.
Tako mora biti vodovod zgra
jen do 15. aprila. T aje namreč
vezan na gradnjo zasavske ceste,
ki bo po pogodbi s llidroelektro
končana do konca marca. Mož
no pa je napeljati vodo tudi čez
vojaški most na Savi. Za vodo
vod mora torej poskrbeti JE
Krško, Hidroelektra, komunalno
podjetje Kostak.
Trgovino in bife bo odprla
Preskrba i/. Krškega najpozneje
do 20. februarja. Zmogljivosti
ogrevalnih naprav bo do oktobra
povečal Gradis, za kar je seveda
odgovoren tildi investitor. Ta
mora razen tega do maja urediti
parkirišča, zelenice in poti v na
selju.
S I . junijem nameravajo v Ce
lulozi nekaj ur v tednu spreje
mati v zobozdravstveni ambu
lanti izključno delavce z gradbi
šča jedrske, prej pa se bodo še
dogovorili glede financiranja. Do
I . marca naj bi dobilo naselje re
dne avtobusne zveze s Krškim
vsakih 30 minut.
Roki so obvezni za vse, izva
jalci s o jih sprejeli, prav tako in
vestitor, torej naj bi se izboljšave
zvrstile po tekočem traku.
JOŽICA I ITPI Y

Stran uredila: J02ICA TEPPEY

OBRT, KI UMIRA - 1969. leta so imeli v krški ob^ n‘Ta A
rane še tri kovače in tri vajence, lani pa nobenega vecmalo donaša, čeprav kovače pogrešajo zlasti na podeze j n3 ptr
pride prav vsakdo, ki sije pridobil nekaj tega znanja, ko
^
tale goijanski kovač. (Foto: Jožica Teppey)

K r ik e novice
SREČANJE Z LIT E R A T I - Za
slovenski kultu rni praznik so pred
tednom dni pripravili v dvorani
krškega DPD ..Svoboda" literarni
večer, ki so ga izpolnili Mira Mihe
lič, Anton Ingolič, Peter Levec in
Tone Pavček. V programu so sode
lovali še učenci krške glasbene šole
in moški pevski zbor DPD Svoboda
iz Brestanice.

smučarsko vlečnico n° ‘^etr0^
K Up o ^ V ‘okoli HO
stavili pa soj o na t
,

DOLOČILI DATUM - Na zadnji
seji so člani predsedstva OK SZDL
sklenili, da bo tradicionalno sreča
nje aktivistov in nekdanjih borcev
Kozjanskega okrožja tokrat 22. ju li
ja na Senovem. Da bi prireditev, ki
bo hkrati osrednja proslava obletni
ce prihoda tovariša Tita na čelo ko
munistične partije Jugoslavije, osta
la vsem udeležencem v najlepšem
spominu, so imenovali prireditveni
odbor in člane posameznih komisij.

AKCIJSKI P R O D A J ,, A
občinska skupščina.
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NOVA PRIDOBITEV - V okviru
prireditev za senovski krajevni praz
nik so 5. februarja na Bohorju pri
planinski koči slovesno odprli prvo

s n n ik o z a č e tm k o m t0 ^ o b f tj'
nim sm učarjem. V r e d n
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Prvi
dru
tani

met

V Trebnjem spet kulturno društvo
Mentorjev poleg strokovnega dela ne bodo obremenjevali z organizacijskim
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0DRSKlKRcr
osnovne šol
~
P is a v i slovenskega kulturnega praznika v Sevnici je dramska skupina sevniške
polne dvo 6 uPr*z?r^a. Županovo Micko. Mladi igralci so v glavnem prvič nastopili na odru, aplavz
skupno v e č ^ F o t ^ Ž J e ^'k)0 V t*°*>r°
spodbudo. Amaterska kultura v mestu ima spet
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Vsakdo naj bo srečen v poklicu
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ca meseca predhodni vpisi za nadaljnje šolanje med učenci 8. razredov — Sveto
valna služba skupnosti za zaposlovanje voljna pomagati
tako imeno meseca naJ bi učenci 8. razredov osnovnih šol izpolnili
ukrepom seh00 predBodno prijavo za vpis v nadaljnje šole. S tem
nemšolanju
mo®ode *2°gniti marsikaterim zapletom po konča-
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kovna dn*K«
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so morale poslati podatke.
Namere učencev in možnosti
srednjih in poklicnih šol, da jih
tudi dejansko lahko sprejmejo,
bo služba proučila v marcu. Do
maja naj bi bilo nato opravljeno
usklajevanje, tako da bo na
voljo še nekaj časa za temelji
tejše
posvetovanje
učencev
glede morebitne preusmeritve v
skladu z željami in sposob
nostmi.
Pri skupnosti za zaposlovanje
se zavedajo, da je ta predhodni
vpis šele prvi korak k organi
zirani obliki izbire pravega
poklica. Naslednji korak bo
usklajevanje z gospodarstvom.
Ne glede na izpolnjevanje
obrazcev za predhodni vpis je
psiholog na voljo tudi v pisarni
sevniške izpostave (stara obči
na) vsako sredo od 7. do 13.
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kluba Vega so zimske počitnice
izkoristili za modelarstvo. V marcu
bo v Sevnici veliko srečanje stro
kovnjakov iz vse države, k i bo prvo
te vrste v Sloveniji. Spomladi bo v
Sevnici republiško prvenstvo ob
20-letnici teh klubov v Sloveniji.
Astronomska sekcija ima v načrtu
nabavo močnega britanskega te
leskopa iz republiških virov. Neka
teri govorijo že kar o pravcati zvez
dami v Sevnici.
Člani fotokluba so zaradi po
manjkanja prostora v glavnem pri
siljeni na individualno delo. Vseeno
se strnejo ob razstavah in drugih
akcijah. Med najuspešnejšimi je bila
lanska razstava ob tednu Komunista
na temo „Delavec“ v galeriji na
gradu. Letos nameravajo za ku ltu r
no skupnost v občini posneti vse
kulturne spomenike. Zaenkrat pri
raziskovalni skupnosti niso naleteli
na razumevanje. Odpravili so jih
prav banalno: „K o boste kaj iznašli,
p rid ite !"
A. Ž.
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na Trgu svobode sta precej globoki
udorini. Tisto pri trgovini ponavadi
zalije še blatna brozga in jo skrije
pred bolj ali manj sročnimi vozniki,
odvisno pač od tega, če zapelje na
ravnost vanjo ali ne.
GOZDNA CESTA - Tovornjaki
Gozdnega gospodarstva se, kot izglo
da, še kar uspešno ubadajo z blatom
na svojem ležarinskem prostoru ob
progi. Bolj nerodno je, ker sc z
nanašanjem blata tudi glavna sev
niška vpadnica vse bolj spreminja v
gozdno pot.
VESELJE ZA NAJMLAJŠE - V
torek so gostovali v sevniški občini
ljubljanski lutkarji. Z igrico Lutke
strička Jurija so najprej gostovali v
dvorani sevniškega Partizana, nato v
boštanjski osnovni šoli in popoldne
še v Krmelju.

I
?• februarja 1977

ure. V dosedanjih akcijah na
sevniški osnovni šoli so starši
tudi za vprašanje poklicnega
usmerjanja pokazali veliko zani
manja, kar obeta lep uspeh.
A. ŽELEZNIK

Dobro leto
Sevniška Tovarna kon
strukcij priznana na trgu
Tovarna konstrukcij v Sev
nici, ki dela kot tozd trbovelj
ske Strojne tovarne, ima za
seboj uspešno poslovno leto.
Dokončno sliko bo dal še za
ključni račun, vendar načrtuje
jo že 20-odst. povečanje proiz
vodnega načrta za letos. Se leta
1969 je znašala realizacija 1,78
milijona dinaijev, letos naj bi
naredili za SO milijonov.
Prizadevanja za utrditev proizvod
nega programa so vsekakor odločil
no pripomogli k uspehu. Izdelujejo
naprave za transport raznega ma
teriala, sejanje in drobljenje rude in
podobno. Eno največjih lanskih na
ročil je bilo delo na transportnih
napravah in drugih konstrukcijah na
gradbišču četrte šoštanjske termocentrale. Priporočila švicarske firme,
v okviru katere je bil tudi njihov
posel, so lepo priznanje.
Združitev s trboveljsko Strojno
tovarno je bila po mnenju direktorja
inž. Staneta Blaznika rešitev za sevniško tovarno, da ni utonila v po
plavi raznih kovinskih obratov. Rav
no tako nadvse ugodno ocenjuje
dohodkovne odnose z matičnim
podjetjem.
Težave
so
širše,
predvsem pri sodelovanju s sosed
njim i republikami, kjer je izredno
težko dobiti ustrezne profile iz
zeniške železarne. Pri sodelovanju v
okviru Združenega podjetja za stro
jegradnjo v republiki in jeseniško
železarno ni težav. Rudniki iz dru
gih republik naročajo v glavnem le
zahtevnejše pogonske strojne dele,
ostalo pa skušajo narediti doma.
Čeprav je v vseh dokumentih v
državi trg opredeljen kot odprt, je
marsikje č u titi zapiranje.
A. Ž.

RAZPIS ZA
SOLIDARNOSTNA
STANOVANJA IN
POSOJILA
Enota za družbeno pomoč pri
stanovanjski skupnosti razpisuje
5. natečaj za nova solidarnostna
stanovanja. Predvidoma maja bo
v stolpnici na Trgu svobode v
Sevnici vseljivih pet enosobnih
stanovanj v velikosti 33,80 kva
dratnega metra. V krmeljskem
deseterčku je že vseljivo eno
tako stanovanje. Ta stanovanja
so namenjena družinam in obča
nom z nižjim i dohodki, mladim
družinam in upokojencem. De
lavci lahko oddajo prošnje v svo
jih delovnih organizacijah, ne
zaposleni in socialno šibki pri
skupnosti za socialno varstvo ob
čine, upokojenci pri svojem dru
štvu, delavci pri zasebnikih pa
neposredno na stanovanjsko
skupnost. Končni rok za zbira
nje vlog je 10. marec. Do istega
roka poteče tudi sprejemanje
prošenj za posojila pri nakupu in
gradnji blokovskih in najemnih
stanovanj, nakupu etažnih stano
vanj v blokih, za gradnjo in
obnovo zasebnih stanovanj, ter
pripravo stavbnih zemljišč.

ZADNJE GOSTOVANJE
Jutri ob 19.30 bo v dvorani sev
niškega Gasilskega doma zadnje go
stovanje v tej sezoni v okviru gleda
liškega abonmaja. Člani Slovenskega
ljudskega gledališča iz Celja bodo
uprizorili Salamonske čarovnice.

Vrsto let je v Trebnjem uspešno delalo kulturno-prosvetno dru
štvo „Josip Jurčič"; mnogim so še v spominu uspešne dramske
predstave. Kulturna skupnost je zadnja leta dajala pobudo za po
novno ustanovitev društva. To se je slednjič tudi zgodilo. Usta
novni občni zbor je bil 3. februarja. Društvo so tokrat poimenovali
po Pavlu Golii.
O ustanovitvi društva so ob potrebam.
„Akcijo Človekvestili udeležence proslave ob
delo-kultura moramo razumeti
našem kulturnem
prazniku
tudi kot delovno nalogo za za
predzadnji torek v Trebnjem.
To je bil poziv, ki še velja,
vsem, ki čutijo željo in veselje
do
amaterskega kulturnega
udejstvovanja. Kot pravi pred
sednik novoustanovljenega dru
štva Franc Polanko, nameravajo
imeti več sekcij. Mešani pevski
zbor že uspešno dela. Če se jim
bo posrečilo pritegniti še pevce
iz Sentlovrenca, ki so ostali
brez pevovodje, bi lahko usta
novili še samostojen moški
zbor. Mladinska dramska sek
cija se je že predstavila z nasto
pi, na trebanjski osnovni šoli pa
imajo vrsto mladih literatov.
Ustanoviti
nameravajo tudi
gotovitev ustreznih pogojev za
folklorno sekcijo.
delo. Ravno zato si pri delu
Društvo je zaenkrat brez pra
društva želimo tudi pomoč kravega prostora. Dvorana, kakršna
je, ne ustreza več današnjim

VZORCNA OBČINA
ZAMUDNIKI
Do konca januarja naj bi bile
opravljene sindikalne skupščine. Do
sredine minulega tedna so b ili na
dolgu do te akcije še v mokronoški
Zmagi in Iskri, Donitu, Labodu,
Tregradu, KPD Dob, Dani in Kolin
ski. Ponekod želijo to opraviti
hkrati z zbori delavcev, kjer bodo
obravnavali zaključne račune. Za
odlaganje n iti niso v vseh primerih
krivi premalo odločni predsedniki
osnovnih sindikalnih organizacij.

Posebna strokovna skupina pri
republiški konferenci SZDL je tre
banjsko občino izbrala za analizo
delovanja delegatskega sistema v
okviru posebne raziskovalne naloge.
O tem je bilo v ponedeljek v Treb
njem posvetovanje s predstavniki
družbenopolitičnega življenja obči
ne.

jevne konference SZDL, mla
dinske organizacije in krajevne
skupnosti, ne le ljudi, zavzetih
za kulturo. Dejavnost društva
želimo raztegniti na vse štiri
krajevne skupnosti, poleg Treb
njega še na Dolnjo Nemško vas,
Stefan in Račje selo," meni
predsednik Polanko.
Zaenkrat gre posebno zboru
na roko s prostorom trebanjska
osnovna šola, kljub znani stiski.

PREDANI PETJU
V počastitev 8. februarja,
slovenskega kulturnega praz
nika, so na proslavi na Mirni
minuli petek podelili Gallu
sove značke številnim čla
nom mirenskega moškega
pevskega zbora. Priznanja so
prejeli: Karel Pirc, Anton
Velikonja in Viljem Kralj (ti
trije pojejo že 29 let) Engelbert Škufca (28 let), Ignac
Marn (25), Anton Zidar
(23), Jože Markič (17), Jože
Zorenč (20), Alojz Jarc
(14), Ferdinand Krnc (13),
Stane Peček — pevovodja
(11), Jože Brate (8), Milan
Meserko (7). Priznanje so
podelili tudi dolgoletnima
članoma, ki sta zaradi bolez
ni morala zbor zapustiti:
Alojzu Medvedu in Venetu
Vidmarju.

ZUPANOVA MICKA
V ŠENTRUPERTU
Mladi v Šentrupettu se pri
pravljajo na uprizoritev Linhar
tove Zupanove Micke. Vaje po
tekajo lahko le ob koncu tedna,
a imajo še takrat precejšnje
težave, ker vedno kdo manjka.
Prizadevajo si, da bi lahko na
stopili že 8. marca.
------------------------------------------

Lažje do branja
V Mokronogu urejena
knjižnica — Nove knjige
Ob slovenskem kulturnem
prazniku so v Mokronogu
odprli preurejeno knjižnico.
Za svojo dejavnost ima po
slej na voljo prostor nekda
njega kluba v prosvetnem
domu. Knjige so poslej pre
gledno razvrščene v novih
omarah, bralci imajo do njih
prost pristop. „Prej so bile
naložene kar po delovni mizi
ali v več vrstah po omarah,"
pripoveduje učiteljica Marija
Murene, ki je tudi knjižni
čarka.
Kot pravi, je povsem
novih okrog 300 knjig, za
večino Mokronožanov in
okoličanov bo po svoje no
vost vseh 1.000 knjig, s kate
rimi so zadnja leta dopolnili
fond 1.000 knjig, kolikor jih
je imelo Prosvetno društvo
Emil Adamič. Sedanja knjiž
nica je plod dveletnih pri
zadevanj trebanjske matične
knjižnice. S skrbnim gospo
darjenjem so nizali knjigo na
knjigo. Ko so naročili nove

m

KONKURENCA NA 8 KM — Boj za naročila med izvajalci gradenj
jeklenih montažnih objektov je hud. Pri mirenski Kolinski postavlja
novo skladišče mostarski Soko.

Iz k ra ja v k ra j
M ETLA TUDI V TREBNJEM Za deratizacijo glodalcev po večjih
krajih občine bo samo Trebnje de
ležno še ,.deratizacije gledalcev",
kot obeta lepak ljubljanskega kaba
reta Metla za Tofovcga Dobrega
vojaka Svejka v tre tji svetovni
reformi. Ta priložnost se bo ponu
dila v trebanjskem prosvetnem
domu 5. marca ob 19. uri.
NO VI ZVOKI - Ob otvoritvi
knjižnice v Mokronogu se je izkazal
nov mladinski ansambel. Nekaj po
dobnega imajo tudi v Trebnjem.
Ljubitelji sodobnejših ritm ov so
segli sami v žep za nabavo precej
dragih glasbil.
DRUG PROSTOR perška knjižnica dela v
prostorih. Do večjega
radi prišli v dogovoru
Kmetijsko zadrugo.

omare za trebanjsko knjiž
nico, so računali tudi na
Mokronog. Sedaj imajo po
dobne načrte za Šentrupert.
Mokronoška knjižnica je
odprta ob petkih od 17. do
19. ure. Če bo treba, bodo
razmislili tudi o daljšem po
slovanju.

Stran uredil: ALFRED ŽELEZNIK

Tudi šentruneprimernih
prostora bi
s trebanjsko

ZLOBNEŽI? - Na Rakovniku
ugotavljajo, da pri hišah skoraj ni
več mačkov, ker vse prepogosto
najdejo smrt pod kolesi avtomobilov

na cesti, ki drži skozi vas. Marsi
kateri gospodar je prepričan, da se
mora prenekateri avtomobilist pre
sneto potruditi, da dobi žival pod
kolesa. Če bi se raje lo tili miši, bi
imeli lahko še več ..športnega"
užitka!
OGLEDALO STANOVALCEV Močan veter m inuli teden je imel v
Trebnjem spet opraviti z mnogo
papirja in druge nesnage. Nenavadno
se sliši, da je bilo največ tega okrog
bloka, kjer bi človek mislil, da sta
novalci v njem kaj dajo na red in
morda le polnijo smetnjake. Tako
pa je vse letelo po zraku ravno
okrog bloka, kjer je pisarna Društva
upokojencev.
MOŽJE, N A PLAN! - Mirenski
Partizan in šola sta pokazala dobro
voljo z vodenjem rekreacijske telo
vadbe v šolski telovadnici. Zal m oč
nejši spol vse preslabo izkorišča to
priliko. Dogaja se, da jih pride tudi
le po šest. Udeležba žensk je dosti
bolj zgledna.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST
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Dolg do skupoe
stvari
Ob sprejetju zadnjega
referenduma v občini Treb
nje je gospodarstvo sprejelo
Se poseben samoupravni spo
razum o združevanju dela
dohodka za izvajanje progra
ma šolskih in komunalnih
objektov v višini 1 odst. od
dohodka. Ker delovne orga
nizacije tega denarja v pre
teklosti niso redno odvajale,
je koordinacijski odbor p ri
občinski skupščini nazadnje
vklju č il v družbeni dogovor
o sredstvih interesnih skup
nosti stopnjo 0,80 od bruto
osebnih dohodkov vseh za
poslenih v korist naložb v
šolstvu. Prvotni 1-odstotni
prispevek so s tem ukinili.
Sam pregled po delovnih
organizacijah in poravnane
obveznosti po prvotnem
1-odstotnem prispevku do
vključno leta 1976 daje sicer
pestro sliko, v glavnem pa
bije v o č i slabo poravnavanje
obveznosti v preteklosti.
Najbolje je bilo leta 1974, v
prvem letu tega obdobja. Le
mirensko Gradbeno opekar
sko podjetje in nekdanje tre
banjsko Komunalno obrtno
podjetje sta poravnali svojo
obveznosti v vseh treh le tih !
Upravičeno se zastavlja vpra
šanje, kaj je z ostalim i K o t
je bilo ugotovljeno tu d i na
zadnji seji občinske skupšči
ne, lahko pomeni že eno
letni izpad denar za eno
telovadnico.
Predstavniki
izobraževalne skupnosti so
obiskali vse direktorje in jih
vprašali za ta sredstva. Tudi
m sestanku direktorjev na
povabilo
predsednika
izvršnega sveta so opozorili
na to vprašanje. Prav gotovo
je treba poravnati tu di
domače samoupravno spre
jete obveznosti. Ker je pro
gram gradnje šolskih objek
tov v velikem zaostanku, je
vsak izpad še to liko bolj
boleč. Res je tudi, da kjer n i
denarja, k o t pravi pregovor,
še vojska ne vzame. Kako je
s tem, bo vidno ob bližnjih
razpravah o zaključnih raču
nih. Zato je ravno sedaj spet
pravi čas za razmislek o tem.
A. Ž E L E Z N IK
\ ___________________________J

TURISTIČNI
PROSPEKT OBČINE
MAJA
Z zagrebškim podjetjem je
dogovoijen natis turističnega
vodnika po trebanjski občini.
Na treh listih naj bi bile pred
stavljene značilnosti občine,
zgodovinski
spomeniki,
v
sredini panorame industrijskih
centrov, zemljevid, možnosti za
lov, ribolov in rekreacijo.
Prospekt bo natisnjen v nakladi
30.000 izvodov in naj bi bil na
rejen do 1. maja.

TREBANJSKE
NOVICE
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,,Takoj ko smo zvedeli za
spremembo, smo jo sklenili
obravnavati s starši na rodi
teljskih sestankih. Ugotovlje
no je, kako pomembno za
poklicno usmerjanje je sode
lovanje s starši. Pri odločitvi
za poklic dostikrat prihaja
do prenašanja neuresničenih
želja na otroke. Število po
klicev, ki jih poznajo starši,
je ponavadi sila majhno,“
pravi prof. Zupan. Ob tem
delu opozarja na potrebo

Priložnost za občinske ceste
Presežek od vpisanega posojila za ceste „injekcija" za občinske ceste
V trebanjski občini je bilo vpisano 6.260.500 dinarjev posojila
za ceste, kar pomeni 2.012.558 dinarjev presežka nad predvideno
obvezo. Do sredine tega meseca je republiška skupnost za ceste
predvidela sprejemanje predlogov iz občin za porabo tega presežka.
Poudariti pa je treba, da bo
ta denar na voljo šele prihodnje
leto. Republiška cestna skup
nost si ga prizadeva usmerjati
na republiške ceste na območju
posameznih občin. Občinski
izvšni svet si je prizadeval pri
praviti sestanek s predstavniki
te skupnosti, da bi prišli do so
glasja za porabo tega denaija na
občinskih cestah. Zlasti za
cesto Mala Loka-Bre^-meja
občine (gre tudi skozi Sentlovrenc) je vprašanje, če je to zgolj
cesta občinskega pomena: ne
povezuje le dveh občin, temveč
je ob pogostih nesrečah na
avtocesti tudi obvoznica za ves
promet. Modernizirati bi bilo
treba 5,4 km cestišča, kjer so v
krajevni skupnosti Šentlovrenc
leta 1975 že asfaltirali cesto
skozi vas.
Druga izredno pomembna
cesta v občini je MokronogTrebelno-Ornuška vas-PoljaneDolnja Nemška vas. Cesta je
dolga 19 km, nanjo je usmerje
nih 24 vasi, vsak dan se po njej

SODELOVALI VSI
Na šentruperški osnovni šoli
so slovenski kulturni praznik
počastili z zanimivim kvizom o
poznavanju del naših pesnikov.
Pomerilo se je sedem ekip iz
vrst učencev od 6. do 8. razre
da. Nastopajoči so pokazali
veliko znanja. Ekipi 7.a in 8.
razreda sta bili celo enako
vredni. Marsikdo je torej tudi
počitnice izkoristil za učenje.
Po svoje so na kvizu sodelovali
tudi učenci nižjih razredov, bili
so namreč recitatorji. Zdaj se že
pripravljajo za podobno prire
ditev v aprilu, s katero želijo
počastiti
90-letnico
rojstva
Pavla Golie.

lovali le najdražjih vrst ploščic z
glazuro, temveč tudi brez nje, zato
naj bi znašala vrednost proizvodnje
okrog 120 m ilijonov. Letos raču
najo že tudi na izvoz keramičnih
ploščic v Zvezno republiko Nemči
jo-

.
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Poskusni vpisi naj pokažejo, kam želi mladina P°;»
končani osnovni šoli, preden bo na cesti
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TEM ELJI — Novomeški Pionir namerava kljub temu, da se je začetek dograditve trebanjskega Zdrav
stvenega doma pričel z zamudo, opraviti delo do poletja, kot so predvideli. Sama izvedba objekta
omogoča hitro gradnjo.

Julija bo poteklo enoletno obdobje poskusnega obratovanja
Industrije gradbene keramike v Račjem selu pri Trebnjem. Tovarna
je s suhim vtiskavanjem glazure v glineno maso tehnološko edin
stvena v državi. V minulem in v tem mesecu uvajajo tudi proiz
vodnjo glaziranih ploščic.

DOLENJSKI LIST

-------------

I

prepelje okrog 300 delavcev in
190 otrok. V celoti je nanjo
vezanih 1.400 prebivalcev. Ce
sta preseka sedem naselij. Med
Poljanami in Omuško vasjo v
dolžini 5 km bi bilo treba to
cesto razširiti, da bi bila pri
merna za avtobusni promet tudi
pozimi. Med Omuško vasjo in
Trebelnim bi jo bilo treba raz
širiti samo na najbolj kritičnih

V novi tovarni mislijo tudi na iz
delovanje okrasnih keramičnih iz
delkov. Ravno za to proučujejo še
druge vrste gline v okolici Trebnjega
in Račjega sela. Na treh krajih so že
sami opravili raziskave, za nadaljnje

odsekih. Pri tehtanju, katere
ceste naj bi se lotili, bo treba
prav gotovo upoštevati tudi pri
spevek občanov. V KS Šentlov
renc že tako zbirajo samopri
spevek za ceste. To je vsekakor
pomembno
za
komunalno
skupnost. Zgolj navijanje za ta
ali drugi konec občine ne bo
pripeljalo do uspehov. Katera
cesta je važnejša, bodo odločili
pogovori z republiško cestno
skupnostjo, ki tudi prevzema
obveznost za odplačila posojila.
A. ŽELEZNIK

Dober pridelek v hribih
Jože Škrjanc iz Cužnje vasi pridelal lani 81 stotov koruze
na hektar — Sodoben hlev
Inž. Alojz Zupančič iz po
speševalne službe trebanjske
Kmetijske zadruge je ob pregle
du lanskih rezultatov v tekmo
vanju pridelovalcev koruze v
okolišu Sela-Šumberk in Trebeljanskega navedel kot dober
rezultat 80 stotov na hektar.
V morju povprečnosti (pov
prečje 33,9 stotov na hektar v
republiki!) predstavlja pridelek
mladega kmetovalca Jožeta
Škrjanca iz Čužnje vasi 81 sto
tov na hektar lep dosežek. Jože
ima za seboj grmsko zimsko
kmetijsko šolo in mu ne manjka
veselja za delo na zemlji in s
kmetijskimi stroji.
Na štantih ob starem hlevu
so razobešeni črvsti stroki. Jože
je škropil proti zeli, kar je sploh
boljše od okopavanja, za kar pa
tako ni ljudi in seveda tudi ne
gnojil. Posebno hvali sorto ZP
3 0 /4 1 , ki daje odlične stroke.
Dozoreva počasneje zato, je ne
kaj tveganja glede na vreme.
Lansko leto na splošno ni
bilo kaj prida. Ves krompir je
Škijanc že zgodaj oddal v Ko
linsko. Žal ga je bilo precej

V Račjem selu pri Trebnjem poslej izdelujejo tudi glazirane keramične ploščice
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Lansko poletje seje marsikateri šolar po k °n^ani 0li(jHj|j|
ki znašel pred zaprtimi vrati srednje ali poklicne šole,
nameraval nadaljevati šolanje. Letos so na osnovnuj
poskusni vpisi učencev 8. razreredov, ki bodo pokazali
se odloča mladina. Ugotovljeno je, da učitelji dobro p o ^
učence, njihove sposobnosti, nagnjenosti in želje,
njihovo okolje. Prof. Jože Zupan iz šentruperške os»
šole je že dolgoletni mentor na šoli za poklicno ustne

Trebanjske ploščice tudi na tuje

Po proizvodnem programu letos
tovarna zaradi tega prehoda v dru
gem polletju še ne bo mogla izkori
s titi vseh zmogljivosti. Na dan na
redijo 2.000 kvadratnih metrov plo
ščic; v enem letu naj bi zapustilo
tekoči trak 670.000 kvadratnih
metrov ploščic. Proizvodnja teče
noč in dan, v treh izmenah, nepre
trgoma ob nedeljah in praznikih. Ta
proizvodnja naj bi bila po sedanjih
cenah vredna 140 m ilijonov dinar
jev. Po vsej verjetnosti ne bodo izde

Manj zgrešenih poklicnih poti j

p r« |75|

raziskave pa so podpisali pogodbo z
Zavodom za raziskavo materialov v
Ljubljani. Zaloge gline za keramične
ploščice so ocenili na več sto let.
D irektor inž. Brezovar je ugodno
ocenil tudi prizadevanja Mirenčana
Huberta Dukoviča za izdelavo do
mače glazure za keramične ploščice.
Sedaj delajo z uvoženimi sestavi
nami. Pri uvozu ne manjka admini
strativnih zapletov.
V tem letu nameravajo izvesti
tudi posebno strokovno usposablja
nje delavcev na ključnih delovnih
mestih v proizvodnji. Tovarna v
Račjem selu je od lanskega septem
bra ena od tozdov ljubljanske
Tehnike, kamor so se priključile
tudi Ljubljanske opekarne.
A. ŽELEZN IK

manj kot prejšnja leta. Za letos
ima Jože v načrtu gradnjo so
dobnega hleva. ,,Stari hlev in
kozolec bo treba podreti in
zgraditi novega za 25 glav živi
ne,“ pravi in doda, da bo naj
bolje dopolnjevati oddajanje
mleka in prirejo mesa. Delo
strojnih skupnosti v svojem kra
ju označuje še za začetno. „Za
pridelovanje koruze uporablja
mo štirje le sadilec, pri koruzi
pa osmero sejalnik. Težko se je
odločiti še za kaj glede na naše
bregove,“ meni o drugih strojih.
A. Z.

Gabrske
TRGOVSKI DUH - Svoje ča
se je V eliki Gaber premogel že
pet trgovin, medtem ko se sedaj
s prehrambnimi proizvodi „tru d i“ le Mercator. Sicer pa pravijo,
da je promet že boljši, odkar so
je li prodajalce plačevati tudi po
prometu.
SPET IMAJO PISMONOŠO Pred nedavnim so v Velikem Ga
bru po vrsti let spet dobili pi
smonošo. Vse seveda ni šlo glad
ko, ker se je zatikalo pri dostavi
pošte do same pomožne pošte v
Velikem Gabru. Domačini vedo
kajpak povedati, da je poštna
dostava v glavnem nemoteno de
lovala ves čas zadnje vojne.

KVIZ OB
PREŠERNOVEM
DNEVU
Slovenski kulturni praznik smo
proslavili tudi na naši šoli. V naspro
tju s prejšnjimi leti smo tokrat pri
pravili tekmovanje v kvizu, na kate
rem je sodelovalo sedem ekip, vsako
pa so sestavljali trije tekmovalci.
Zmagala je ekipa, v kateri sem sode
lovala tudi jaz, vendar šele po ogor
čenem boju s fanti iz sedmega razre
da. Na koncu smo se odločili, da si
oboji delimo prvo mesto. Za nagra
de smo dobili knjigo „O tro k s
Sotle“ , ostali udeleženci pa knjižico
..Samorastniška beseda".
DARJA SLAK, 14 let
novinarski krožek,
OŠ Šentrupert

n)

Prof. Jože Zupan: „Učenci
vidijo v učitelju svetovalca.
Pri tem delu bi zlasti mlaj
šim učiteljem koristilo več
izobraževanja.

dodatnih služb. Mnogo bi po
njegovem
mnenju lahko
pomagal tudi socialni de
lavec, predvsem pri spozna
vanju okolja učenca, da bi
bilo kasneje manj napačnih
odločitev, ki se lahko ote
pajo vse življenje.
Tisto, kar naj bi bilo
osnovno pri vrednotenju po
klica, je po mnenju prof. Žu
pana, da znajo učenci ceniti
delo. „Potrebno je veliko
individualnega dela z njimi,
spoznavanje
poklicev je
nujno že v nižjih razredih. K

boljšemu poznavanju
doče šole in prave resni«
njej lahko pripomoref , n}{
govori z učenci, ki to so
obiskujejo.11 Pri tem .,.
pozorno s p r e m lja tudi mJ
genčne teste, ki J*
psihologinja skupnos.
zaposlovanje. Ker po ^
vpis terja pravzaprav,
samo testiranje uc
opravljali že prej, menlfinrj.
Zupan, da bi bil za to n jP
mernejši čas v drugi po
7. razreda.
.
Znan je nagel razvoji F
spodarstva
v
treb^jJ
občini. Ravno zato n
nima, ali tudi delovne ^
nizacije same kaj sto ] ^
spoznavanje učencev
Ioni.
.: nji
»Prav bi bilo, « b
obiskali strokovnjaki
lovnih organizacij. u
skih v kolektivih p° P vodnih dvoranah se ni
(
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so npr. tzbrali Pr®os. .. ^
kadetske šole in v°ja k J bil^
Pred leti so pnsh
. ^ ;. so
predstavniki
ljubljen . .1
niest,
gradbenega podjetja u1
četverica učencev j®
tja. Posebno za mento<Je S it
^le i,
bilo koristno, da bi P
delo v delovnih or®“‘anje-j
cijah. Premalo smo se
,
ni s potmi razvoja us ^ ,
nega izobraževanja,
^
nagel razvoj druzb rtianiiši ' no ,
teva. Z novimi t o v a n « ; ^
ni bilo stikov, za na
bolj od rok.“
^ ^ pO«, d«ia\
Kljub temu da so
novice o poskusnem ^
prišle šele decembra,
^
pa je sedaj, ,ahk° Pče0
lepe uspehe, posebn ^
bodo učenci in staP
resno.
ALFRED ŽEL

Partizana krepijo sekcf
Mirna: samo tekmovalni rezultati niso

erilo

Na občnem zboru mirenskega Partizana pred ne^3 .j(ev ij,
sekcija poročala o svoji dejavnosti. Poleg športnih u ^ fr
zultatov je pomembna rekreativna vloga in ne nazadnj
oS|iU^
bena vloga kolektivnega dela.
Nogometna sekcija ima že dolgo
letno tradicijo. Člani so lani med 9.
moštvi v ligi pristali na 6. mestu,
mladinci pa so bili predzadnji.
Nogometaši imajo tudi svoj aktiv
ZK z 11 člani. Z udeležbo na tre
ningih niso bili ravno zadovoljni,
marsikoga je oviralo tudi izmensko
delo, šolanje v drugem kraju in po
dobno. Ob letošnji 10-letnici naj bi
se pobratili s slavonskim Petrovcem.
Dobro sodelujejo tudi z zamejskimi
Slovenci v Ita liji.
Košarkarji so lani prvič igrali v
dolenjski ligi in prišli na 4. mesto. V
članski vrsti so lani v glavnem igrali
brez centra, ker seje ta poškodoval.
Pionirji so klo nili le pred Žužember
kom in zasedli odlično 2. mesto.

Dekleta so se pn£el? pj£er <L<
rokometu
,_rcni<* rfrf
■
■ v j c,SC w; (orernf
šlo do dolenjske hge tP .vj§ji
so mladinke Pf15*e, llinliivo)ed(
republiško ligo! R®2
med.,
se lahko učile šele v ^
se
prvenstvom vseeno Pa.
rodt i r % u e u > ne ^
mesto.
imeli
Najmanj ssreče
r e č e .so
so . ^
kajti nikakor n°ce^
s0
zim. Od oktobra
t i
suhi treningi.
akcijah ,Pir ^
lovali na delovnih ‘ bcncu i f
janju smučišča na
f f
kalnice. Z r e k r e a c i j
pričela tudi ^ ° w Ca c ij^ * l^
zimo deluje tudi reto
za moške in ženske
mci.

MICHELUS
MARINO
IMPORT EXPOR‘ 41
GORICA, UL. DON BOSCO 104 - tel. 819
Nudi po najkonkurenčnejših cenah:
— motorne žage JOBU,
— molzne stroje,
— stroje za obračanje in nakladanje sena
velike in male kmetijske stroje.
Prodajamo tudi rabljene traktorje po zelo ugo
6-mesečno garancijo.
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Kmetu življenje brez garaštva
Ocena uresničevanj sklepov konference ZK o kmetijstvu in nadaljnje naloge na tem
področju v črnomaljski občini
Čeprav je kmetijstvo v črnomaljski občini po 1970 doseglo dolo
čen napredek, je zaradi objektivnih in subjektivnih težav ostalo še
precej neuresničenih stališč, so poudarili na 14. seji občinske kon
ference ZKS Črnomelj v četrtek, 10. februarja, ki se je je udeležil
tudi Ludvik Golob, član IK predsedstva CK ZKS.
Predvsem si bo treba v bodoče
prizadevati za čim boljše samo
upravno organiziranje kmetov in
črnomaljske Kmetijske zadruge.
Produktivnost se je sicer povečala,
vendar gre to povečanje predvsem
na račun zmanjševanja delovna sile v
kmetijstvu, premalo pa je k temu
prispevala uvedba sodobne tehnolo
gije. Odseljevanje kmetov iz manj
razvitih krajevnih skupnosti se še na
daljuje. Modernizacija zasebnega
kmetijstva ni šla v pravo smer, me
hanizirale so se le posamezne km eti
je, ni pa dovolj strojnih skupnosti,
skupnih strojnih lin ij, pašnikov itd.,
kar podražuje proizvodnjo in ne p ri
speva k večji produktivnosti.
Na seji so kritičn o ocenili tudi de
lo pospeševalne službe, saj se le-ta ni
organizirala v skladu s sklepi in pri-

O TEŽAVAH
BORCEV
V črnomaljski občini je 23 od 24
krajevnih organizacij ZB NOV in vo
jaških vojnih invalidov končalo let
ne občne zbore; imeli ga niso le v
Dobličah. Udeležba na občnih zbo
rih je bila zelo dobra, pokazalo pa se
je tudi, da borce ne zanima izklju č
no borčevska problematika, saj so
razpravljali tudi o gospodarskem po
ložaju občine ter o vprašanjih, po
membnih za krajevne skupnosti; go
vor je bil tudi o samoprispevku, ana
lizirali so vpis posojila za ceste itd.
Zelo pereče je vprašanje priznavalnih, ki jih prejema le okoli 230
borcev, članov ZB NOV pa je preko
3.500. Žalostno je tudi, da znaša
povprečna priznavalnina komaj 300
dinarjev na mesec. Zdravstveno sta
nje borcev je precej slabo, zato so na
vseh zborih poudarjali, da je treba
zdravstveno varstvo borcev bolje
urediti. Mlajši borci so zelo aktivni v
odborih za SLO, SZDL, gasilskih
društvih in krajevni skupnosti.

po ročili občinske skupščine in OK
ZKS. Še vedno je preslaba povezava
proizvodnih okolišev s krajevnimi
skupnostmi, tudi aktivi mladih za
družnikov še nimajo take vloge, kot
bi jo morali imeti.
Poslej bodo zaostrili odgovornost
članov iz vodstev Z K pri uresniče
vanju sprejetih stališč. Za to se mo
rajo še posebej zavzemati komunisti
v SZDL, da bodo kmetje res videli v
SZDL tisto organizacijo, k i uspešno
rešuje tudi njihove težave. Jasno so
opredelili tudi naloge sindikata za
boljše vključevanje kmetov v druž
beno organizirano proizvodnjo v du
hu zakona o združenem delu.
Veliko vlogo pri nadaljnjem raz
voju kmetijstva v občini ima Km etij
ska zadruga, ki se mora čim prej
konstituirati po novih načelih. Nje
no pospeševalno službo in kmetijsko
zemljiško skupnost čakajo naloge

Združenje vinogradnikov
Na pobudo pripravljalnega odbo
ra za ustanovitev društva vinogradni
kov občine Črnomelj so se v torek,
2. februarja, v Semiču sestali pred
stavniki odbora, obeh belokranjskih
kmetijskih zadrug, SZDL M etlika in
Črnomelj in predstavniki obeh ob
činskih skupščin.
Namen sestanka je bil predvsem
poiskati ustrezno obliko združenja
vinogradnikov: ali naj bi bilo to dru
štvo, poslovna skupnost ali kakšna
druga interesna skupnost, k i bi zdru
ževala vinogradnike in si prizadevala
za razvoj te pomembne panoge.
Zaradi
proizvodne
usmeritve
črnomaljske Kmetijske zadruge vi
nogradništvo v občini ni bilo delež
no zadostne podpore in skrbi za raz
voj in napredek. To so zlasti občuti
li vinogradniki sami, zato ni naklju
čje, da je pobuda za ustanovitev

Slovesno za praznik
Letošnje praznovanje občinskega praznika, ki ga občani
praznujejo v spomin na 19. februar 1944, ko je bilo v
Črnomlju prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta, se je začelo v nedeljo, 13. februaija, ko so se na strel
skem tekmovanju pomerile ekipe iz občin Trebnje, Novo
mesto, Metlika, Duga Resa in Črnomelj. Včeraj ob 12. uri so
v Belsadu odprli nov objekt in proizvodno linijo za konzervi
ranje vrtnin.
Danes ob 12. uri bodo na slavnostnem sprejemu podelili
izkaznice novim članom Zveze komunistov. Jutri, 18. febru
aija ob 10. uri, bodo v Loki odprli nov otroški vrtec, v
katerem bo dobilo prostor 140 predšolskih otrok. Slavnost
na akademija v počastitev občinskega praznika bo jutri ob
19. uri v čmomdjskem domu kulture. Programje pripravila
pobratena občina Duga Resa.
V soboto, 19. februarja, bo ob 8. uri Zveza rezervnih
vojaških starešin Črnomelj razvila svoj prapor pri spomeniku
na Gričku, kjer bo tudi podelitev priznanj in plaket. Ob 9.30
bo slavnostna seja vseh zborov skupščine občine Črnomelj
ter izvršnih organov družbenopolitičnih organizacij in samo
upravnih interesnih skupnosti. Ob 10.30 bo otvoritev novega
črnomaljskega zdravstvenega doma, ob 12. uri pa otvoritev
odcepa „partizanske magistrale41 od Ručetne vasi do Semiča.
V praznovanje občinskega praznika se vključuje tudi klub
OZN iz Vinice, ki bo v ponedeljek, 21. februarja, pozvala vse
klube OZN v Jugoslaviji, osnovne in druge šole, naj se vklju
čijo v akcijo „Zeleni planet11, ki si prizadeva za varstvo člo
vekovega okolja.

Č rno m aljski d ro bir
PRETESNA OBČINA - Na črno
maljski občini že dalj časa ugotavlja
jo , da bi potrebovali za dobro in
sprotno delo več zaposlenih v ob
činski upravi. Čeprav je s kadri teža
va, se jih nekako še dobi. Vendar s
tem problem še ni rešen. Brž ko pri
de nov človek, se pojavi vprašanje,
kje d o biti zanj prostor. Zato bi bilo
pametno, da bi pri vsakem razpisu
za nova delovna mesta dali tudi pro
šnjo za - nove delovne prostore.
SVETLOBA IN TEM A - Za tri
hiše v Kidričevi ulici sveti šest žarnic
cestne razsvetljave, medtem ko sc
mora preko sto gospodinjstev na
Grajski, Pri stadionu. Pri mostu in v
Novi Loki zadovoljiti z vsega skupaj
tremi žarnicami. Da bi dosegli „standard" tistih iz Kidričeve — dve žar
nici na hišo - bi morali v „tcm n ih “
ulicah porušiti vse liiše, razen ene in
pol. Seveda je še druga možnost: po

pri urejanju proizvodnih komplek
sov, zlasti pri komasaciji in aronda
ciji. Da bi učinkovito zaščitili plod
na kmetijska zemljišča pred neurbano in nenačrtno gradnjo, je treba
čim prej izdelati in sprejeti urbani
stične plane. Kmetijska zemljiška
skupnost si mora bolj ko t doslej pri
zadevati za preusmeritev v proizvod
njo surovin, k i jih potrebujejo pre
delovalni obrati, tu gre predvsem za
proizvodnjo vrtnin za Belsad.
Za kmeta je še posebej pomemb
no, da vsa tržna proizvodnja sloni na
kooperacijskih pogodbah za že zna
nega kupca. Prav tako bo potrebno
proučiti sedanji sistem obdavčitve
po katastrskem dohodku in poiskati
tako obliko, ki ustreza resničnemu
dohodku. Da bi razbremenili kmeta
garaškega dela in obenem ceneje p ri
delali več hrane, bodo morali kmet
je združevati osebno delo, delovna
sredstva in zemljo ter smotrneje
uporabljati kmetijsko mehanizacijo.
Dosledno je treba načrtovati in iska
ti možnosti za ureditev skupnih na
sadov, hlevov, proizvodnih strojnih
skupnosti itd.
A. B.

večati število svetilk. Je odločitev
pretežka?
M LAD IN SKI SEMINAR - V so
boto, 12. februarja, je OK ZSMS v
Črnomlju pripravil seminar za pred
sednike in sekretarje OO ZSMS, za
člane organov OK in člane predsed
stva OK. Govor je bil o zakonu o
ljudski obrambi in družbeni samoza
ščiti ter vlogi mladega človeka v si
stemu ljudske obrambe; beseda je
tekla še o vlogi in nalogah ZSMS ter
o metodi dela z mladimi.
V E L IK O PLESALCEV - Da jo
zanimanje mladih za ples res veliko,
priča tudi število obiskovalcev ples
nih vaj. Kar 220 fantov in deklet ho
di vsak petek na plesne vaje, ki jih v
osnovni šoli vodi plesni učitelj Jože
Lavrin iz Ljubljane. Vaje potekajo v
dveh skupinah.

društva prišla iz Semiča, ki je eden
največjih vinogradnih okolišev v Beli
krajini.
Na sestanku so se dogovorili, da
bodo p ri svetu za družbenoekonom
ske odnose pri predsedstvu OK
SZDL imenovali poseben odbor, ki
naj najde najustreznejšo obliko orga
niziranosti vinogradnikov. Da je to
res potrebno, kažejo že naloge, ki
naj bi jih tako združenje opravljalo
in jih je okvirno določil pripravljalni
odbor. Med drugim so omenjena
predavanja, izobraževanje članov,
ogledi sodobno urejenih vinorodnih
krajev in kleti, ogled razstav strojev
in drugih tehničnih pripomočkov;
skrb za izbor kvalitetnih trsnic, pri
zadevanje za obnovo in moderniza
cijo vinogradov in arondacijo vino
gradniških površin; tesnejše sodelo
vanje s kmetijsko pospeševalno služ
bo; tu je še vprašanje kreditov, dela
strojnih postaj, organiziranja razstav
in ocenjevanje vin itd.
Vse to govori, da bo imelo zdru
ženje vinogradnikov pomembne na
loge pri razvoju vinogradništva v Be
li krajini.

USPEL SEMINAR
V ISKRI
V okviru programa občinskega
sindikalnega sveta za izobraževanje v
letošnjem letu so 5. februarja v semiški Iskri pripravili enodnevni se
minar, ki so se ga udeležili člani de
lavskega sveta, izvršnega odbora sin
dikata, sekretarista ZK, ZSMS, po
slovodni organi in vodilni delavci.
Predavali so: Štefan Marcijan, pod
predsednik odbora pri Gospodarski
zbornici (o zakonu o združenem de
lu, vlogi in nalogi sindikata in samo
upravnih organov v OZD), Marjan
Potrč (o samoupravnih odnosih in
uresničevanju samoupravljanja de
lavcev v združenem delu) in Ksenija
Khalil (o družbenoekonomskih od
nosih, položaju delavcev v združe
nem delu in o samoupravnem plani
ranju).
Seminar, ki so ga pripravili na
prosto soboto, je zelo uspel.

KOMU PLAKETE?
V ponedeljek, 14. februarja, seje
v Črnomlju sestala žirij a za podeli
tev plaket občine Črnomelj, ki jih
bodo letos drugič podelili ob občin
skem prazniku. Žirija je imela težko
delo, saj je med 23 predlogi morala
izbrati pet posameznikov oziroma
organizacij in ustanov, ki bodo dobi
li najvišje občinsko priznanje za do
sežke in izredno prizadevanje pri
razvoju občine.

SE ENKRAT:
„KAKOR KJE"
Črnomaljski odsek za notranje
zadeve ja na vesi ..Kakor kje",
objavljeno v Dolenjskem listu 3.
februarja 1977 na črnomaljski strani
poslal pojasnilo o plačevanju pristoj
bine za kombinirana vozila za pre
voz oseb. Zakon pravi, da je treba za
taka vozila plačati 150 dinarjev od
vsakega potniškega sedeža. Janko
Potokar, ki se pritožuje, da v Metliki
ni tako, je pri nakupu in prvem
tehničnem pregledu zastave 750
kombi določil avto kot vozilo za
prevoz potnikov, čeprav ga v ta
namen ne uporablja. Kako to pri
stojbino zaračunavajo v sosednji
občini, ni odločilno, sicer pa odlok
določa enako pristojbino na obm oč
ju SR Slovenije.

PRIPRAVE NA
PROSLAVO NA
LOKVAH
V petek. I I - februarja, je bil v
Črnomlju sestanek odbora, ki ga je
imenoval glavni odbor /Z H NOV
Slovenije za pripravo osrednje re
publiške proslave za dan borca, ki
bo 3. julija na Lokvah. Na sestanku
so izvolili vodstvo odbora, komisije
in zadolžili člane za delo na posa
meznih področjih priprav.

18

DOLENJSKI UST

Interesne skupnosti na rešetu

r

Družbenoekonomski in samoupravni odnosi v SIS se prepočasi uveljavljajo - čimP
no
rešiti vprašanje strokovnih služb
Iz ocene delovanja samoupravnih interesnih skupnosti na podro
čju družbenih dejavnosti in socialne politike v metliški občini, ki
so jo obravnavali na 13. seji občinske konference ZKS Metlika v
sredo, 12. februaija, je moč ugotoviti, da je stanje na področju
družbenoekonomskih odnosov, organiziranosti in samoupravnih
odnosov v posameznih interesnih skupnostih precej različno.
Poročila za nekatere interesne
skupnosti so biia precej skopa oziro
ma suhoparna, zlasti za tiste, ki so
bile pri dosedanjem delu manj aktiv
ne in je bil obseg njihove dejavnosti
manjši. Vendar to ni opravičilo, rav
no nasprotno: skupina, zadolžena za
izdelavo analize stanja v manj aktiv
ni interesni skupnosti, bi morala
ugotoviti vzroke za manjšo dejav
nost, predvsem tam, kjer je nedelav
nost posledica subjektivnih vzrokov.
Tako na primer skupnost social
nega varstva in raziskovalna skup-

NE ZGOLJ ZABAVE
IN POGOSTITVE
V četrtek, 10. februarja,
je bila pri predsedstvu OK
SZDL seja sveta za družbeno
aktivnost žensk. Govor je bil
o vključevanju članov sveta
v zaključni del javne razpra
ve o kmetijstvu, predvsem o
mestu in vlogi kmečke žene
kot kmetijske proizvajalke,
matere in gospodinje. Bese
da je tekla tudi o pripravah
na proslavo dneva žena. Za
8. marec je v načrtu osred
nja občinska proslava ter
proslave v delovnih organiza
cijah in krajevnih skupno
stih. Svet priporoča, naj bi
proslave potekale v zname
nju analiz mesta in vloge de
lavke in matere in se naj ne
bi izjalovile zgolj v pogostit
ve in zabave brez vsebine.

nost opravičujeta slabo delovanje s
pomanjkanjem finančnih sredstev.
To je res lahko eden od vzrokov,
vendar je predvsem naloga komuni
stov in vseh, k i delajo v samouprav
nih organih teh skupnosti, k i imata
izredno pomembne in obsežne nalo
ge, da se zavzemajo za pripravo do
brih in utemeljenih programov. Ko
bodo taki programi narejeni, bodo
dobili tudi finančna sredstva, s tem
pa pogoje za uspešno delovanje.
Izkazalo se je, da nekaj proble
mov tare vse metliške interesne
skupnosti. Skupnih delovnih teles,
k i naj bi jih ustanovili zbori uporab
nikov in zbori izvajalcev, nimajo v
nobeni interesni skupnosti. Vse
skupnosti še nimajo obeh zborov.
Za hitrejše in učinkovitejše reševa
nje vseh pomembnejših vprašanj bi
morale skupščine interesnih skupno
sti razpravljati skupaj z zbori občin
ske skupščine kot četrti zbor, kar
do sedaj v M etliki ni bilo v navadi.
Sodelovanje med posameznimi inte
resnimi skupnostmi v občini je pre
slabo, saj ima vsaka skupnost boljše
povezovanje po vertikalni kot po
horizontalni lin iji.
Poseben problem je delovanje
strokovnih služb, ki so pogoj za
uspešno delovanje interesnih skup
nosti. To službo ima delno urejeno
le stanovanjska skupnost, ki opravlja
za druge še finančno-administrativne posle. Zato bo čim prej potrebno
za nekatere skupnosti zaposliti sa
mostojnega tajnika in ugotoviti za
koliko in katere lahko delo opravlja
en tajnik.
Ludvik Golob je poudaril, da je
potrebno okrepiti odnos med samo
upravnimi interesnimi skupnostmi
in izvršnim svetom; najbolje bi bilo
ustanoviti skupen koordinacijski od
bor, v katerem bi b ili predstavniki
IS in izvršilnih odborov in skupščin
SIS. Ta odbor se naj bi redno sesta-

Kmetijstvu več skrbi
Zadnji zbori občanov v metliški
občini so lepo uspeli, udeležilo se
jih je več ljudi kot prejšnja leta, kar
je prav gotovo tudi zasluga temelji
tih priprav na zbore. Tako so bile
pred zbori letne krajevne konferen
ce SZDL in zbori svetov KS.
Na samih zborih občanov je bilo
veliko govora o nadaljnjem razvoju
kmetijstva. Kmetje veliko pričakuje
jo od uresničevanja sklepov 2. seje
konference ZK o kmetijstvu. Na
zborih občanov se je izkazalo, da se
kmetje zavedajo, da je potrebno tu
di v kmetijstvu povečati proizvod
njo in rentabilnost, kar je možno s
tesnejšim povezovanjem s Kmetijsko
zadrugo, z ustanavljanjem raznih
skupnosti, s kreditiranjem pod
ugodnimi pogoji, s komasacijo,
izobraževanjem kmetov. Potrebno je
izenačevati pogoje kmeta in delavca
ter mladim omogočiti take pogoje,
da se bodo lažje od lo čili za delo na
kmetiji.
Občani so na zborih opozorili na
preslabo načrtovanje v kmetijstvu in
poudarili, da je treba bolje organi
zirati prodajo kmetijskih pridelkov.
Poseben problem so prenizke cene,
ki bi jih morali uskladiti s porastom
stroškov za nabavo reprodukcijskega
materiala in stroškov za proizvod
njo.
Večkrat je bilo slišati zahtevo, naj
bi več vlagali v domačo kmetijsko
proizvodnjo, ne pa da dajemo drago-

cene devize za uvoz kmetijskih pri
delkov. To še posebej velja za po lj
ščine, za katere so pri nas ugodni
naravni pogoji.
Kmetje so opozorili tudi na pre
majhno vlogo kmetijskih zemljiških
skupnosti.
O vseh teh vprašanjih, k i so prišla
na dan na zborih volilcev, bodo raz
pravljali tudi na problemski konfe
renci o kmetijstvu pri OK SZDL.

jal, analiziral probleme in
ve. Prav tako v
ne občine sodijo
skupščin SIS.
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V BODOČI KN JIŽN IC I - V prvem nadstropju stavbe n?
so delavci TCP že končali zidarska dela v prostorih bo
ške ljudske knjižnice. Knjižnico bodo odprli v okvir11 P
40-letnice KPS in prihoda tovariša Tita na čelo KPJ- ^
130 m2 prostora.

SPREHOD PO METLIK1
O DELU DRUŠTEV
Jutri bo v M etliki občinska kon
ferenca SZDL. Na dnevnem redu je
poročilo o delu društev in družbe
nih organizacij, poslovnik o delu
organov konference SZDL, razprav
ljali bodo o družbenem dogovoru o
kadrovski p o litiki v občini, sprejeli
zaključni račun za 1976, govor pa
bo še o finančnem računu za letoš
nje leto.

ŠTIPENDIJE
ZA DECEMBER
IZPLAČANE
V metliški občini so i/.plačali vse
štipendije za lanski december, ne da
bi morali za to najeti posojilo pri
banki, kot so sprva mislili. Kako bo
z izplačevanjem za naprej, pa ni še
čisto jasno. Izvršni odboi podpisnic
samoupravnega sporazuma o štipen
diranju je sprejel sklep, da cenzusi
zaenkrat ostanejo nci/premenjcni.
občinske skupščine pa ne smejo na
jemati kredita brez pristanka izvrš
nega odbora podpisnic. Tudi faktor
katastrskega dohodka ostane 14, za
to je v občini nekaj dosedanjih šti
pendistov izgubilo pravico do na
daljnje štipendije. Za te bo morala
dati mnenje oziroma oceno njihove
ga materialnega stanja krajevna
skupnost, da bodo lahko dobili šti
pendijo iz sklada. Oti I . januarja le
tos se morajo kadrovske štipendije
povečati za 15 odst.

_
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GLASOVI da si želijo ljudje kul
turnih prireditev, so iz trte zviti.
Klavrn obisk ob gostovanju amater
skega gledališča ..Dušan Jereb" iz
Novega mesta potrjuje gornjo misel.
..Komedijo ljubezni" si je ogledalo
nekaj nad sedemdeset ljudi, v glav
nem mladih. Morda starejši niso pri
šli ob kulturnem prazniku v dvorano
doma Partizana samo zato, ker ima
jo ljubezenskih komedij že doma
preko glave? Kdo ve?
O ŠTIPENDIJSKI PO LITIKI v
občini so razpravljali na seji pred
sedstva občinske konference ZSMS
H), februarja. Poudarili so, da je
sklad posloval doslej dokaj solidno,
da pa pripravljajo za v bodoče nekaj
sprememb: število štipendistov iz
sklada se bo zmanjšalo od 48 na 32,
20 učencev in študentov pa ne bo
moglo prejemati iz sklada razlik.
NA OSNOVNI SOLI deluje dva
indvajset krožkov, katerih mentorji
in člani so samo lani preživeli ob
svobodnih dejavnostih preko osem
sto ur. To je brez dvoma velika žrtev
za učitelje, ki se ubadajo z dejav

nostmi večinoma brLZlfdejs,’J ^ '
dim pa nudi ta vr:stiS
veliko zabave, znanja ' ^ n,
da je le, da večina n11 iet
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KOPALIŠČE NA R IN Ž I — Pri Mahovniku je edino letno kopališče
za prebivalce Kočevja in okolice. Vsi občani pa smo si dolžni pri
zadevati, da bo Rinža čimprej spet čista, kot je bila še pred nekaj
leti, da se bomo spet lahko v njej kopali tudi pod Mahovnikom in v
mestu. (Foto : Primc)
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„Kako je mogoče, da je v
tako majhnem mestu, kot je
Kočevje, toliko brezdelnežev,
pijancev in postopačev, ter kdo
jih vzdržuje? “ Taka in podob
na vprašanja je na seji vseh zbo
rov občinske skupščine Kočev
je 2. oktobra lani zastavilo več
delegatov in delegacij.
Vprašanja so bila očitno po
sledica septembrskega gnusnega
uboja Ane Muhič, o čemer smo
podrobneje že poročali, in raz
nih drugih izgredov, ki jih
zagreše predvsem brezdelneži.
Podrobni odgovori na ta
vprašanja bodo dani na današnji
seji zborov občinske skupščine
Kočevje. Iz materiala, ki je pri
pravljen kot odgovor na ta vpra
šanja, povzemamo, da je bilo
28. novembra lani na območju
vse občine nazaposlenih 83
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Osnutek pravilnika o samouprav
ni delavski kontroli pri samoupravni
stanovanjski skupnosti Kočevje p ri
pravljajo. Za člane te samoupravne
delavske kontrole so imenovani Na
ce V id rih (predsednik), Ivan Glad,
Nelka Klun, Filip Sporčič in Jože
Ožbolt. Toda že prva seja komisije
ni bila sklepčna. En izmed vzrokov
je, da nekaterih članov pred imeno
vanjem niso vprašali, če sploh želijo
delati v tej komisiji.
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staviti antene za 11. program ali pa
bi jim morali zaračunati dvojen p ri
spevek, da se bodo navadili, da veči
na krajanov tudi nekaj pomeni.
TRETJINA VEČ - Avto-moto
društvo je obnovilo članstvo in
pobralo članarino do konca januarja
že od 549 voznikov. Letos namera
vajo vpisati skupaj 700 članov ali 30
odstotkov več kakor lani. Kaže, da
jim bo uspelo.
SKOBCI MORIJO - Skobci so
zadnje dni navalili na ptičje krm il
nice po vrtovih na obrobjih mesta.
Skobec lovi preko vsega leta in med
gnezditvijo uničuje mladiče ptic
pevk in drugih koristnih ptic.
Pozimi lovi ptice na krmiščih in v
letu. Skobec potrebuje za svojo
hrano po dve ptici na dan (velikosti
vrabca ali sinice). Lovci, rešite ptice
pevke pred temi najhujšimi sovraž
niki ptic, ki predrzno napadajo
krmilnice!
PREGOVORA - „Če se Polona
(9. februar) v soncu odtaja, v
mokrem poletju gob preostaja".
..Februarski Valentin (14. februar)
prinese ključ od korenin."
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Predstavniki gospodarstva, ki sporazuma niso podpisali, so dokazo
vali, da tega zaradi novih predpisov
ni mogoče izpeljati tako, kot je bilo
predlagano, češ da sredstev nad 6
odstotkov ni mogoče združevati,
ampak ostajajo tozdu.
Spet drugi so menili, da je morda
v redu, če bi v ribniški občini zaradi

ZDAJ POKLICNO

4^bf£!!ovnikazaradi
,e

,,Sporazum o povečanju prispevka za stanovanjsko izgradnjo iz 6
na 7 odstotkov v ribniški občini ni uspel, ker ga ni podpisalo nekaj
največjih delovnih organizacij,“ je poročal na zadnji seji občinske
konference ZK predstavnik Samoupravne stanovanjske skupnosti.
Nato je dodal, da ne bo mogoče uresničiti načrta stanovanjske
izgradnje do leta 1980, če ta sporazum ne bo podpisan.

Z A ZAJČJI REP - S trimom
moramo pričeti tudi v Kočevju. Zla
to lisico imajo že na Pohorju za
..elitne" smučarke (če je sneg), mi
pa bi tekmovali za navaden zajčji
rep. Tečemo lahko brez razlike vsi
in brez pretiranih modnih oblek in
drage opreme. Nam je tudi vseeno,
če bo sneg ali ne. Glavno bo, da se
bodo zbudili zajec in triinarji,
potem bodo vsi lahko tekli.
OPTIKA SPET ODPRTA
Kočevska
Optika,
poslovalnica
Optike Ljubljana, je od 14. februar
ja naprej spet redno odprta, medtem
ko je doslej poslovala le enkrat na
teden. Odprta je vsak delo/nik od 7.
do 11. ure, ob četrtkih pa same
popoldne od 14. do 18. ure.
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oseb (na območju KS Kočevje
31) od tega 69 (KS Kočevje 24)
moških in 14 (7) žensk. Med
njimi je 45 (15) alkoholikov, 16
(9) duševno ali drugače priza
detih ter 22 (6) ostalih. Glede
na starost pa: 20 let starih je
11(6), od 21 do 30 let 28 (10),
od 31 do 40 let 23 (9), od 41
do 50 let 18 (5) in nad 50 let 3
(1). Za prekrške ali kazniva de
janja jih je bilo v zadnjem letu
obravnavanih kar 27 (16).
J. P.

SAMO ZA LAŽNJIVCE
Letos bomo v Kočevju prvič
svečano praznovali dan lažnjivcev, 1. april. Prireditev bo v
Kočevju pod pokroviteljstvom
Pavlihe, na njej pa bodo sodelo
vali znani slovenski humoristi.
Prireditev bo imela tri dele: „Po
domače“ , „Halo tozdame“ in
.»Najboljša Iaž“.
Pripravljalni odbor vabi ob
čane kočevske in ribniške obči
ne, da se udeležijo natečaja za
najboljšo laž. Prispevke oz.
najboljšo laž (lahko tudi več
predlogov) pošljite do 15.
marca na naslov Ive Stanič,
osnovna šola Kočevje. Najboljše
laži bodo nagrajene.

SE ZLATA JELKA
Na letošnji proslavi praznika
mesta Kočevje, ki bo 4. maja, bodo
po sklepu seje sveta KS podelili na
slednja priznanja KS: 3 kipce bro
naste jelke, 12 zlatih, 15 srebrnih in
20 bronastih plaket mesta. Sprejet
je bil tudi predlog, da bi v bodoče
podeljevali za izjemne dosežke na
področju samoupravljanja, razvoja
socialističnih družbenih odnosov ter
za izredne zasluge pri krepitvi brat
stva in enotnosti kot najvišje prizna
nje kipec zlate jelke.

NAJBOLJŠIM NAGRADE
Prešernov dan, slovenski kulturni
praznik, so svečano proslavili tudi
na osnovni šoli v Kočevju. Organi
zirali so kar štiri proslave. Ob tej p ri
ložnosti so 43 učencem podelili na
grade za najboljše prispevke na lite
rarnem in likovnem področju ter za
izvajanje glasbenih del.
F. B.

PREURANJENA POMLAD
Okoli doma upokojencev v Ko
čevju so zaradi izredno toplega vre
mena vzcvetele prve trobentice in
prikukali na dan prvi zvončki, zna
nilci pomladi - ali pa morda napo
vedovalci zapoznele zime.
F. B.

Na rob razstavi
Vsakoletna razstava ptic in golo
bov, ki jo priredi Društvo za varstvo
in vzgojo ptic v Kočevju, je tudi
letos izredno uspela. Značilno je, da
so rejci večinoma delavci in kmetje,
med njim i pa je veliko mladih, učen
cev in dijakov.
Na razstavi so sodelovali kakor
vsako leto doslej mladinci in pionirji
kočevskega filatelističnega društva.
V 16 vitrinah so pokazali 193 raz
stavnih listov tematskih zbirk ptic,
poljskega cvetja in plodov, torej vire
ptičje hrane v naravi.
Obisk na razstavi je bil izredno
velik, tako domačinov kot gostov iz
drugih krajev Slovenije, kjer imajo
tudi podobna društva. Dedki in star
ši so pripeljali veliko predšolskih
otrok, ki so bili najlivaležnejši gle
dalci žvrgolečih ptic in kričavih
papig.
Tako sta zopet dve izrazito ama
terski društvi pokazali, kaj se da na
rediti z vnetim in nesebičnim delom
ter zavzetostjo. Tako delo veliko
prispeva k vzgoji občanov.
ANDREJ ARKO

Že dolgo so v ribniški občini po
tekale razprave, kako izboljšati delo
mladine. V vseh občinah ljubljan
skega območja imajo namreč za
poslenega pri občinskem predsed
stvu nekoga (običajno je to pred
sednik), ki se poklicno ukvarja z de
lovanjem mladinske organizacije v
občini; le v ribniški občini niso
imeli „poklicnega“
predsednika.
Pred kratkim so sklenili, da bo s 1.
marcem tudi predsednik občinske
konference ZSM Ribnica Albin
M ikulič opravljal svojo dolžnost
poklicno.
M. G.-č

resničnih potreb namenili več za
gradnjo stanovanj, vendar ne bi
smeli preobremenjevati gospodar
stva. Sprejeti bi morali prednostno
listo za financiranje skupnih potreb,
se pravi najprej nameniti denar za
najpotrebnejše, ostalo pa naj počaka
oziroma dobi manj denarja.

Za praznik otvoritev vrtca
Okvirni program praznovanj 26. marca je že pripravljen
V občini Ribnica se že pri
pravljajo na praznovanje 26.
marca, občinskega praznika.
Vsako leto se na ta dan spomi
njajo velike bitke v Jelenovem
žlebu, v kateri so partizani izvojevali pomembno zmago.
V občini spoštujejo dogovor, da
je vsako leto praznovanje v drugem
kraju (Ribnica, Sodražica, Loški

O rtneški poročevalec
PRETVORNIK BO - V tolažbo
vsem, ki imajo in ki bodo še imeli
televizorje, pa so že obupavali, da iz
te moke ne bo kruha, sporočamo,
da bo na starem gradu televizijski
pretvornik in pika. Upamo, da bo
začel delati že maja. Gradbena dela
se nadaljujejo. K ot kaže, bomo spo
mladi končno le videli boljše slike
na televizorjih.
GRAD O Ž IV LJA - V ortneškem
gradu so razsvetljena okna, iz
dimnikov se kadi, na dvorišču so
stroji in krepki konji hrzajo v hlevu.
Delavci se sučejo okoli gradu in se
pripravljajo
na
gozdna
dela.
Gozdarji so zasedli grad, ker v
okoliških gozdovih podirajo večje

Asfalt in
kultura
■„Lani je krajevna skupnost
Dolenja vas asfaltirala cesto od
Zahomca do rakitniškega mostu
in dostopno pot do družbenega
centra D C -16. Razen tega smo
poravnali okoli 820.000 din dol
gov iz leta 1975, in sicer za asfal
tiranje cest v Prigorici, Lipovcu
in delu Dolenje vasi," je povedal
predsednik KS France Trdan.
„Letos imamo v načrtu asfal
tiranje ceste R akitnica-priključek na jelendolsko cesto, kar bo
veljalo kar 1,920.000 din. Za to
asfaltiranje je bil razpisan dodat
ni samoprispevek. Iz vsake hiše
bodo razen rednega samopri
spevka darovali za to cesto še po
5.000 din ali 6 kubičnih metrov
lesa.
Posebno pozornost bomo tu
di letos, kot smo tudi v pretek
losti, posvetili delu na kultur
nem področju. V razne sekcije
našega KUD .France Zbašnik1
bomo skušali pritegniti čimveč
naših članov. Kulturno delo naj
bo čimbolj množično, saj je že
tradicionalno na našem ob
močju. Nosilec kulturne dejav
nosti pa sta KUD in mladina.
Tudi letos bomo organizirali več
prireditev, proslav in drugih na
stopov. Posebno pa sc bomo pri
zadevali, da bi vse kulturno udej
stvovanje združili v sekcije pri
KUD France Zbašnik," je pove
dal ob zaključku razgovora
France Trdan, ki tudi poje v pev
skem zboru „Lončar“ .
J. PRIMC

FRANCE TRDAN. „Rakitničanje so za asfaltiranje ce
ste uvedli še dodatni samo
prispevek."

Stran uredil: J02E PRIMC

Povedano je bilo tudi, da zaradi
zvišane stanovanjske stopnje od 6 na
7 odstotkov gospodarstvo pri svojih
načrtih razširitve in posodobljanja
ne bi ničesar utrpelo, ker pač inve
sticijskih programov nima, zato ne
more noben načrt - propasti.
Končno so ugotovili, da je o vpra
šanju zvišanja stopnje prispevka za
stanovanjsko izgradnjo še precej ne
jasnosti, zato bodo najprej zadeve
razčistili. Ce so možnosti za zvišanje
stopnje, se bodo za podpis spora
zuma nato dogovarjali s tistim i, ki
ga še niso podpisali.
J. P.

količine drevja. Ortnečani pa smo
veseli, da je v zapuščenem in že od
pisanem gradu zopet življenje in da
naš grad še vedno komu prav pride.
Vprašujemo pa se, kaj bo potem, ko
odidejo „gostači“ ? Krajani so ne
jevoljni, ker ortneški grad žalostno
propada, ko bi vendar lahko še
komu koristil.
NOVA. POSTAJA? - Z dobro
voljo in skromnimi sredstvi smo po
stavili sedanjo avtobusno postajo.
To je bilo pred desetimi leti. Takrat
so mnogi ugovarjali in kritizirali.
Lahko rečemo, da je marsikomu
čakajočih koristila, saj je v njej našel
zavetje pred dežjem in snegom.
Mlekarji, šolarji, vojaki, delavci in
gospodinje iz bližnjih in daljnih
krajev so jo znali ceniti.
Med njim i pa so b ili tudi taki, ki
jim je bila na poti. Nihče ne ve,
zakaj. Ti so svojo jezo stresali na
njej, da stoji zdaj kot zmučen bojev
nik in čaka zdravnika, k i pa ga ni od
nikoder. Danes je videti, kot da bi
šla cela vojska skoznjo.
Krajevna skupnost namerava do
končno urediti avtobusno postajo.
Sedanjo bo podrla in na obeh stra
neh ceste postavila bolj sodobni
čakalnici. Ta zelo prometni cestni
odsek bo tudi osvetlila. To bo za
Ortnek koristna pridobitev.
Cestnemu podjetju svetujemo, naj
na tem kraju vriše na asfalt zebro.
Bojimo se namreč nesreče: cesta je
v ravnini in motorizirani vozniki
hitro vozijo skozi Ortnek.
V. P.

potok, Dolenja vas). Letos je prišel
vrstni red na Dolenjo vas, k i bo
nosilec celotnega praznovanja. Tu
bo tudi slavnostna seja vseh zborov
občinske skupščine.
Letošnje proslave bodo dale
poudarek
tudi
85-letnici
predsednika republike in 40-letnici,
odkar je na čelu KPJ oz. ZKJ.
Po svečani seji vseh zborov
občinske
skupščine
se
bodo
udeleženci odpravili v Makoše, kjer
je bila velik boj IX . brigada. Tu bo
kratek kultu rni program, nagovor in
položitev
venca.
Motorizirana
kolona voznikov pa bo obiskala
prizorišče boja v Jelenovem žlebu,
kjer bodo položili venec.
Nosilec vseh kulturnih prireditev
v Dolenji vasi bo KUD Franc
Zbašnik, sodelovali pa bosta še glas
bena šola in osnovna šola iz Ribnice.
V okviru praznovanj bo tudi otvori
tev
yzgojnovarstvenega
zavoda
Majde Šilc v Ribnici. Dokončni pro
gram proslav ob praznovanju občin
skega praznika bo kmalu izdelan in
sprejet.
Na seji žirije za podeljevanje ob
činskih priznanj je bilo sklenjeno,
da bodo letos podelili naslednja p ri
znanja: domicil, naziv častnega
občana, dve plaketi „26. marec", 4
občinska priznanja in dve Urbanovi
nagradi. O predlogih in sklepih žirije
je razpravljalo tudi že predsedstvo
občinske skupščine.
FRANCI ŽELEZN IK

VEC SMRTI
KOT ROJSTEV
Na območju matičnega urada
Sodražica se je lani rodilo 34 otrok,
umrlo pa je 40 občanov. Poročilo se
je 14 parov. Vsi otroci so b ili rojeni
v porodnišnici. Večina ljudi je umrla
doma, le 6 v bolnišnici. Zabeležene
so le tiste poroke, ki so bile skle
njene v Sodražici, medtem ko v tej
številki niso zajeti pari z območja
matičnega urada Sodražica, ki so se
poročili drugod.

Ribniški zobotrebci
PREŠERNOV DAN - Osnovna
organizacija ZSM Ribnica sicer še ne
obstaja dolgo, a je kljub temu doseg
la nekaj vidnih uspehov in organi
zirala več prireditev. Zadnja je bila
ob slovenskem kulturnem prazniku,
ko so organizirali literarni večer, na
katerem so mladi recitatorji pred
stavili
poslušalcem
Prešernove
pesmi. Podoben literarni večer so
izvedli tudi na osnovni šoli v Sodra
žici in po drugih šolah v občini.

ne sprašujejo, zakaj ima ribniška
občina v Dolenjskem listu po novem
letu le pol komunske strani na
teden, medtem ko je imela prej po
vprečno celo stran. Pravijo tudi, da
žal niso dobili nobene obrazložitve
o tem in da tako obrazložitev želijo.
(Na kratko lahko povemo le, da so
se odgovorni za obveščanje v občini
odločili, da bodo letos zakupili v
našem listu pol strani na teden in ne
več celo stran. Op. ur.)

POHOD NA STOL - Planinska
sekcija Ribnica, ki dela v okviru Pla
ninskega društva Kočevje, v zad
njem obdobju ni bila posebno
uspešna. Vse sc je obrnilo na boljše
šele, ko so začeli tesneje sodelovati
z mladino. Za letos so sprejeli zelo
pester program in vključili vanj tudi
pohod na Stol.

GREMO V KINO - V kinu doma
JLA v Ribnici bodo predvajali ta
teden naslednje filme: 17. februarja
„Pajkovo o ko "; 19. in 20. februarja
„K ing Fu - zeleni obad"; 23. in 24.
februarja ..Skrivnosti pariškega pod
zemlja"; 19. in 20. februarja mati
neja ..Pastirčki".
M. G .-d

ŠOLSKA URA - Šolski zvonec je
spet poklical učence v šole, saj seje
v šolskem letu, kot bi rekli šport
niki, začel drugi polčas. Ulice in
igrišča so oživele. Seveda pa bo
treba krepko poprijeti tudi pri
učenju, da bodo tako šolarji razve
selili učitelje, starše in seveda tudi
sebe.
LEPE ZNAČKE Delovna
organizacija ,.Riko“ seje že pogosto
izkazala kot dober organizator ali
soorganizator raznih športnih in kul
turnih prireditev. Pred kratkim je
„R ik o “
pomagal tudi novemu
kegljaškemu klubu Partizan in pla
čal izdelavo 3.000 značk tega kluba.
Klub prodaja značke po 15 din,
iztržek pa bo porabil za delovanje
kluba.
ZAKAJ MANJ? - Bralci Dolenj
skega lista z območja ribniške obči

občan
vprašuje

i
o dg o v ar ja

— Zakaj si se odvadil kaditi?
— Ker so se ob nedavnem
popisu zaradi podražitve in po
cenitve nekaterega blaga v trgo
vinah v Ortneku in Sv. Gregoiju
občutno preveč zvišale cene
nekaterim cigaretam.

REŠETO
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Ugotovili slabosti v Itasu in Opremi
Movo vodstvo bo skušalo odpraviti stare grehe — Itas: prijavila je samoupravna delavska kontrola
najbolj prijavljati kršitve, ne vidijo ali pa mižijo
V teh dneh v kočevski in ribniški občini razpravljajo tudi o
poročilu družbenega pravobranilca samoupravljanja za lani. Tokrat
bomo posredovali nekatere misli iz tega poročila, ki se nanašajo
predvsem na kočevsko občino.
Pravobranilec samoupravlja očitna, vendar prav dejavniki,
nja je prejel lani 75 spisov, ki se ki bi morali biti pri gradnji
samoupravnih odnosov v prvih
nanašajo na njegovo ukrepanje
vrstah, stoje v obeh občinah ob
v postopku, in sicer 46 iz ko
strani,"
ugotavlja
družbeni
čevske občine, 29 pa iz ribni
pravobranilec samoupravljanja v
ške. Največ se jih je iz kočevske
svojem poročilu.
občine nanašalo na različne
pravice in obveznosti — 13, na
V poročilu je razmeroma
varstvo družbene lastnine 8, na
ugodno ocenjeno delo inšpek
razne denarne terjatve iz med
cijskih služb v občini Kočevje
sebojnih razmerij, na neuskla
in dela statutarno-pravne komi
jene samoupravne akte 5, na
sije. Za komisijo za družbeni
spore o pridobitvi lastnosti de
nadzor je podano mnenje, da bi
lavca v združenem delu 5.
morala tesneje sodelovati s
Predlagatelji postopka so bili
samoupravnimi delavskimi kon
najpogosteje posamezni delavci
trolami. Komisiji za ugotav
ali skupina delavcev, sam druž
ljanje izvora premoženja pa bi
beni pravobranilec samoupravmorale bolje pomagati družbe
janja, družbenopolitične skupnopolitične organizacije.
losti in organi SIS ter ostali.
Drgani delavske kontrole in
poslovodski organi so dali le po
;n predlog. Nobenega pa niso
poslali samoupravni organi in
Iružbenopolitične organizacije
liti sindikat. „Prav gotovo je
iršitev samoupravnih odnosov
ji
družbene lastnine marsikje
r

>

Klic na pomoč!
Tokrat ne gre za gasilski
pozdrav oziroma klic „N a
p om oč!", ampak za klic,
opozorilo in poziv družbe
nega pravobranilca samo
upravljanja
za
območje
občin Kočevje in Ribnica.
Že v uvodu svojega „Poročila o stanju, pojavih in
problemih na področju var
stva pravic delovnih lju d i in
družbene lastnine za leto
1976“ ugotavlja, da b i mora
le družbenopolitične organi
zacije, predvsem sindikati,
vsi samoupravni organi in
druge institucije „posvetiti
več pozornosti in neposred
nosti p ri odpravljanju ne
pravilnosti, na prim er p ri
nesprejemljivem načinu na
grajevanja . . . kjer se upo
rabljajo različna merila, ne
pa rezultati dela. “
Ob zaključku poročila
pravobranilec samoupravlja
la ponovno pravilno ugotori, da „vsi, k i smo z ustavo
zadolženi za posebno druž
beno varstvo samoupravnih
pravic delovnih lju d i in druž
bene lastnine. . . ne bomo v
celoti uspeli, če ne bomo
imeli ne samo podporo, tem
več tu d i konkretno pom oč v
dejanjih vseh sil družbeno
p olitičnih organizacij. "
Skoraj povsem enako smo
tudi že m i večkrat ugotovili
in zapisali v našem časopisu.
Opazili smo namreč, da za
nimanje za samoupravno
delovanje ponekod upada.
Glavni vzrok n i nezanimanje
lelovnih lju d i za samoupra'O, ampak žalostno dejstvo,
la si delovni ljudje in občani
logosto sami še ne znajo p ri
k r i t i samoupravnih pravic,
kavice si še pogosto obdrže
ipravna ali ne samoupravno
j brana
„ samoupravna “
vdstva (na prim er p ri nekaerih SIS). Politične organi
zacije to nesamoupravnost
Udi opazijo, a store pre
dalo, da bi jo takoj ali
Hmprej odstranile. Tako je
ul na prim er na enem skupm sestanku glavnih družm opolitičnih organizacij v
očevju sprejet konec minutga leta sklep, da neka SIS
ts n i samoupravno organi'irana, vendar bomo s to
•rganiziranostjo počakali še
lo volitev leta 1978.
Taki iti podobni sklepi
hiše razvoj samoupravljanja.
J. PRIMC

V poročilu sta iz kočevske
občine prikazana tudi dva pri
mera, kjer je prišlo do dušitve
samouprave. V Itasu, ki ima
okoli 1.000 zaposlenih, se je to
zgodilo tudi zato, ker niso orga
nizirali več tozdov, čeprav so
izpolnjevali pogoje. Niso imeli
tudi vseh samoupravnih aktov
in pravilnikov. Delavcem tako
ni bilo zagotovljeno, da bi ne
posredno in enakopravno ure
sničevali pravice ter obveznosti
iz medsebojnih razmerij v zdru
ženem delu in odločali o tistih
vprašanjih, o katerih bi lahko
celo že na podlagi stare ustave.
To je povzročalo zaostrene
odnose, k poslabšanju odnosov
pa je pripomoglo še resno go
spodarsko stanje njihove delov
ne organizacije. Pobudo za re
ševanje vseh teh zadev je dala
samoupravna delavska kontrola
Itasa in zdaj so mnoge zadeve v
Itasu že zadovoljivo rešene.

Asfalt v mestu
Za asfaltiranje mestnih cest, ulic
in pločnikov ima KS Kočevje letos
zagotovljenih 5,5 m ilijona dinaijev.
Posebna komisija si je že ogledala
mesto in ugotovila, kaj vse je najnujneje urediti. Na osnovi ugoto
vitev komisije bo zbrani denar za
doščal za asfaltiranje Ulice Veronike
Deseniške, Streliške in Kocljeve ter
Opekarske ceste; za asfaltiranje par
kirišča Gaj in pločnika na Tomši
čevi cesti; za prelitje (nadgradnjo)
asfaltnih cestišč Cankarjeve ceste in
Ceste na Trato; za popravilo Rožne
ulice in za ureditev semaforskega
križišča na Trgu zbora odposlancev.
Komisija je nadalje ugotovila, da
je nujno potrebno popraviti še K id
ričevo ulico, urediti parkirne pro
store v tej ulici in popraviti močno
poškodovani asfalt na nekaterih
cestah in pločnikih v središču
mesta. Za ta dela pa denar še ni za
gotovljen. Skušali ga bodo zbrati,
vendar je vprašanje, če bo KS to
tudi uspelo.

0 pomnikih
Vsak dan beremo v časopisih o
proslavah pri pom nikih. Veliko jih
postavijo v zadnjem času. Človek bi
rekel, da kar tekmujejo v tem.
V Kočevju je bil 9. oktobra 1943
tako imenovani „kočevski sodni
proces" p ro ti skupini Marjana
Strniše-Pribina, poročnika razpadle
vojske stare Jugoslavije. Ves potek
in ugotovitve so našim ljudem več
ali manj znani. Franček Saje je o
tem procesu zapisal v svoji knjigi
..Belogardizem": ..Izredno sodišče
narodnoosvobodilne vojske
Slo
venije je na osvobojenem ozemlju
sredi Hitleijeve evropske trdnjave
izreklo prvo sodbo v Evropi proti
kvislingom in vojnim zločincem in
to še pred podpisom Moskovske
deklaracije o vojnih zločincih, spre
jete 30. oktobra 1943."
Kino dvorana, kjer je bil sodni
proces, med okupacijo ni bila po
rušena. Uporabljajo jo celo še sedaj.
Prav bi bilo, da bi vgradili na pro
čelje spominsko ploščo. Tako bi
turisti in izletniki videli, kje je bil ta
sodni proces, ki je imel takrat v
zavezniškem svetu zelo velik odmev,
med belogardističnimi vodji v Ljub
ljani pa je povzročil veliko razbur
jenje.
Tu se zbira ob čakanju na kino
predstave na stotine ljudi. Plošča bi
bila tih opomin vsem, kam pride
človek, če krene na pot narodnega
izdajstva.
ANDREJ ARKO

Nekaj mladinskih
VSAKO SOBOTO PLES - Vsako
soboto od 20. do 24. ure ima ko
čevska d ladina ples v restavraciji
„Jelka“ na Reški cesti. Vstopnina je
20 din. Igra ansambel Corona.
K U LTU R N I PR AZN IK - Ob slo
venskem kulturnem prazniku 8.
februarju so tudi dijaki kočevske
gimnazije imeli v Šeškovem domu
proslavo, na kateri so mladi reci
tatorji iz gimnazije pod mentor
stvom profesorice Mete Prelesnik
uprizorili Prešernov Krst pri Savici.
Poželi so veliko aplavza. Istega dne
pa je Zveza kultumo-prosvetnih
organizacij
Kočevje
organizirala
koncert v počastitev kulturnega
praznika, na katerem so sodelovali
kitarist I. Saje, violinist T. Lorenz in
flavtist A. Kocjan. Po koncertu za
dijake v Šeškovem domu je bil v
gimnazijski dvorani še koncert za
ostale občane.
ŠTIPENDIJE N A REŠETU - V
občini je bilo v zadnjem obdobju
več razprav o štipendiranju. O tem
so razpravljali tudi nekateri organi
ZSM. Mladinci so sklenili, da bodo
ustanovili tudi klub štipendistov in
sklicali posvet vseh štipendistov.
Vzrok je: neredno prejemanje šti
pendij.

DOLENJSKI LIST

OBVESTILO

Tisti, ki bi morali

Povsem nasproten primer je
bil v Opremi, kjer je 94 članov
kolektiva ustanovilo kar 3
tozde in še skupne službe. Tako
organizirani so poslovali brez
pravega vodstva in notranje
organizacije. Niso imeli samo
upravnih aktov in tudi samo
upravno niso odločali. Samo
upravljanje je bilo le maska.
Delali so brez delavčevega so
odločanja. Nihče ni bil za nič
odgovoren. Novo vodstvo bo
skušalo odpraviti stare grehe.

obvešča vse potrošnike, da je od 14. februarja spretmftj
delovni čas v prodajalni v Kočevju, Ljubljanska 5:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
V soboto je zaprto.

delovni
delovni
delovni
delovni
delovni

m

SREČANJE K U LTU R N IK O V - Kočevski kulturni delavci so na
sprejemu najprej poslušali kulturni program (na fotografiji), nato
pa so preživeli nekaj ur v razpravljanju o kulturnih vprašanjih.
(Foto: Primc)
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Število Romov v občini narašča
Prizadevanja, da bi tudi Rome vključili v normalno življenje, še niso rodila zadoni'
sadov — Krajevna skupnost Kočevje pripravila nove predloge
Romsko vprašanje je bilo ena osrednjih točk zadnjega sestanka
sveta krajevne skupnosti Kočevje. Romi namreč povzročajo škodo
na nasadih, onesnažujejo okolje in se, vsaj nekateri, obnašajo tako,
kot da zanje ne veljajo enaki predpisi kot za ostale občane.
Največje težave nastajajo, ker
se preseljujejo oziroma naselju
jejo, ne da bi dobili ustrezno
soglasje oziroma dovoljenje.
Tako prihaja v občino kljub
medobčinskemu
dogovoru
vedno več romskih družin od
drugod in z njimi je vedno več
socialnih problemov.
Pripravljeno je bilo tudi
poročilo, ki ugotavlja, da je v
občini 50 romskih družin (na
območju KS Kočevje 14), ki
štejejo 280 (85) članov. Zapo
slenih je 28 (14) Romov, ob
časno zaposlenih 14 (4), social
nih podpirancev je 8 in užival
cev pokojnin 5 (2). Že te
številke povedo, da so se neka
teri vključili v normalno življe
nje, nekateri pa tudi že težijo k
takemu vključevanju.
V kočevski občini so že bili
sprejeti sklepi, ki naj bi rešili
vprašanje tako, da bi Rome raz
selili med ostale občane. Ven
dar sklepi niso bili uresničeni.
Tako so bile v občini iz solidar
nostnega sklada zgrajene le tri
hiše za Rome, potrebovali pa bi
jih precej več.
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T O Z D „O P T IK A " - Ljubljana
Prodajalna Kočevje
tel. 0 6 1 - 8 6 - 4 3 9

Po sedanjem predlogu krajev
ne skupnosti Kočevje naj bi

USPEL TEČAJ
FOTOGRAFIJE
Foto-kino sekcija Diana
in Zveza lovskih družin Ko
čevje sta med zimskimi po
čitnicami organizirali v Ko
čevju tridnevni seminar o
osnovah fotografije, ki se ga
je udeležilo preko štirideset
ljubiteljev fotografije. Razen
s teoretičnimi osnovami so
se udeleženci tečaja sezna
nili tudi s praktičnim delom
v temnici in si ogledali števil
ne barvne diapozitive živali
Janeza Černača. Ob zaključ
ku tečaja je več udeležencev
izrazilo željo, da bi v dogled
nem času organizirali tudi
tečaj o seminarju z osemmilimetrsko kino kamero in
montažo filma.
F. BRUS

Ob prazniku je izšla tudi 4. šte
Sprejem kulturnih delavcev ob letošnjem slovenskem kulturnem
prazniku so organizirali 11. februarja SIS za kulturo in Zveza kul vilka Kočevskih razgledov, ki jih že
tretje leto izdaja Klub kulturnih«
turnih organizacij Kočevje.
Na njem je spregovoril predsednik
izvršnega odbora občinske kulturne
skupnosti Franc Merhar o kulturni
dejavnosti, ki v kočevski občini
vedno bolj dobiva mesto in veljavo,
ki j i pripadata. Opozoril pa je, da še
vedno ni izkoriščenih precej možno
sti za boljše kulturno delo. Posebno
pa je poudaril, da je treba okrepiti
stike med delavci, se pravi financerji
kulture in kulturno dejavnostjo, ter
zagotoviti večji vpliv delavcev na
razvoj kulture. Ob zaključku govora
je povedal znano resnico, da brez
napredka na področju kulture tudi
ne bi bilo napredka na področju
samoupravljanja.

i
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Brez kulture ni samoupravljanja
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ANDREJ ARKO

V kulturnem delu programa so
sodelovali kočevski pesniki Olivija
Metelko, Marjanca Colarič in Nebojša Ignjatovič, katerih pesmi je
recitiral Jože Horvat. Vso prireditev
pa je povezoval nastop novega
Doremi, ki je pod vodstvom Iveta
Staniča za uvod zapel Prešernovo
Zdravico, nato pa še nekatere druge
pesmi.

delavcev Kočevje. Ta številka je izšla
v 500 izvodih, njena cena pa je 20
din.
Po sprejemu in kulturnem progra
mu so se kulturni delavci in gostje
pogovarjali o težavah, uspehih in
načrtih na področju kulture. Spre
jema so se namreč udeležili tudi
predstavniki
družbenopolitičnih
organizacij in občinske skupščine.
J. P.

S

Pokazali premalo znanja

Stran uredil: J02E PRIMC
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VSE ZA RAZVOJ BELE KRAJINE
ljubljanska banka
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ČRNOMEU

so ob koncu leta 1971 znašala
23 m ilijonov dinarjev, v letu
19 76 pa so narasla na 107 m ili
jonov dinarjev. K takem u pora
stu sredstev je mnogo prispevala
velika aktivnost podružnice pri
izplačevanju osebnih dohodkov
prek hranilnih knjižic. Podruž
nica se je povečanemu obsegu
poslovanja prilagajala z ustrez
no mehanizacijo, tehnologijo in
organizacijo dela. Glede na to,
da je velik del delavcev zaposlen
v popoldanskem času, smo 1. 9.
1974 uvedli celodnevno poslo
vanje na šalterjih, prav tako tu 
di v soboto dopoldan.
Pomembnejša vlaganja na po
dročju stanovanjsko — kom u
nalne dejavnosti je bila izgrad
nja pribl. 3 6 0 enot družbenih
stanovanj, izgradnja otroških
vrtcev.
Pomembna so tudi vlaganja v
prom etno
infrastrukturo, iz
gradnja regionalnih in lokalnih
cest, kjer smo vložili 4 0 m ilijo 
nov dinarjev, in pa vlaganja za
izgradnjo zdravstvenega doma v
Č rnom lju, ki je za naše podro
čje velika pridobitev.
Podružnica bo v letu 19 77 in
naslednjih letih nadaljevala svo
jo aktivnost, to je, zbirala in
usmerjala bo sredstva v naložbe,
ki bodo omogočile, da se tudi
Bela krajina gospodarsko dvig
ne. V srednjeročnih planih ob
čin je izkazana kot perm anent
na naloga dvig iz nerazvitosti,
zato bo intenzivno vlagala oz.
usmerjala sredstva za povečanje
proizvodnih objektov in v mo
dernizacijo proizvodnje. V ta
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ljubljanska banka

namen je v mesecu januarju
1977 zbrala podatke od svojih
članov o investicijah, predvide
nih v letu 1977, katere bo pred
lagala tudi za financiranje iz
združenih sredstev banke.
Skupna predračunska vred
nost investicij znaša 4 6 9 m ilijo 
nov dinarjev, od tega naj bi se v
letu 1 9 77 financiralo iz ban
čnih sredstev 152 m ilijonov di
narjev. Med najpomembnejše
objekte spadata gradnja novega
obrata v Adlešičih ter izgradnja
tovarne opreme pohištva in ele
m entov za počitniške prikolice
(IM V Novo mesto). Pomembna
je tudi investicija za celotno
opremo za proizvodnjo o d lit
kov hladilne tehnike pri organi
zaciji Belt Črnom elj, investicija
proizvodne opreme pri organi
zaciji Iskra Semič ter izgradnja
novega obrata in sanacija Rud
nika Kanižarica. Prav tako so
pomembne investicije v km etij
stvu.
Poleg navedenega si bo po
družnica v letu 1977 prizadeva
la za čim večji porast sredstev
prebivalstva. Sredstva prebival
stva ostajajo še vedno pom em b
nejša postavka v strukturi sred
stev podružnice, zato je priza
devnost za povečanje teh sred
stev še bolj razum ljiva in utem e
ljena, ker so sredstva prebival
stva najstabilnejša in najkvali
tetnejša sredstva, za katere še
zdaleč niso izkoriščene vse re
zerve. V letu 1977 in naslednjih
letih bomo izpopolnjevali si
stem aktiviranja prostih sred
stev prebivalstva in uvajali nove

ISKRA

ČESTITAMO
ZA OBČINSKI
PRAZNIK
ukrepe za hitrejši razvoj organi
ziranega varčevanja, spodbujali
devizno varčevanje in intenziv
neje uvajali negotovinsko plače
vanje med občani. Podružnica
bo tudi v bodoče širila namen
sko varčevanje za nakup in gra
ditev stanovanj.
V letu 1977 bo prišlo na
osnovi sprejetega zakona o ban
čnem in kreditnem poslovanju

d o le n jk a

do pomembnega samoupravne
ga dogovarjanja glede vključe
vanja organizacij združenega de
la,
samoupravnih
interesnih
skupnosti in DPS v bančno
organizacijo tudi na področju
Bele krajine. Najpomembnejša
naloga članov podružnice v letu
1977 bo torej sprejem samo
upravnega sporazuma o združe
vanju v tem eljno banko. Pri tem

vključevanju bo podružnica nu
dila svojim članom vso strokov
no in materialno pomoč ter se
zavzemala za enoten nastop Be
le krajine.
Delovna skupnost Ljubljan
ske banke-podružnice Črnomelj
čestita svojim članom in obča
nom za praznik občine in jih
vabi k sodelovanju.

trgovsko podjetje Novo mesto

industrija kondenzatorjev,
PRIPOROČAMO SE

SEMIČ

IN ČESTITAMO
ZA PRAZNIK
OBČINE ČRNOMEU

KMETIJSKA ZADRUGA
DE TOVARNA BELSAD
ČRNOMELJ

ZA PRAZNIK ČESTITAMO ZA PRAZNIK
OBČINE ČRNOMELJ
|ebrutnria

1977

OBČINE ČRNOMEU
Stran urddil: MARKO KLINC

DOLENJSKI LIST

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je za vedno zapustila
naša draga mama, stara mama in teta

TEDENSKA m
Četrtek, 17. februarja - Konstanca
Petek, 18. februarja - Suzana
Sobota, 19. februarja - Arnold
Nedelja, 20. februarja - Ulrih
Ponedeljek, 21. februarja - Elka
Torek, 22. februarja - Pust
Sreda, 23. februarja - Peter
Četrtek, 24. februarja - Matija

LUNINE MENE
18. februarja ob 04.37 uri - mlaj

CIO

S LU ŽB O DOBI
A VTO M EH ANIK, MONTER
in
AVTOKLEPAR
z
večletno
prakso, lahko tudi priučen, vo
jaščine prost, dobi zaposlitev.
Stane Pustavrh, Leskovec 181 pri
Krškem, telefon 7 1 -3 6 7 ali
7 1 -4 6 3 .
FAN TA ali starejšega moškega, prid
nega in poštenega, kmečkega
stanu, za oskrbovanje konj,
iščem. Oskrba v hiši. Ponudbe z
življenjepisom pošljite na: Šinko
vec, Visoko 1, 64220 Škofja
Loka.
Z D R AVN IŠKA
D R U Ž IN A išče
dekle za pomoč v gospodinjstvu.
Nudim o vso oskrbo, dobro plačo
in možnost šolanja. Pišite na na
slov: Dr. Janez Kalan, 64000
Kranj, Bertoncljeva 63.

SLUŽBO

IŠČE

ZARADI
ŠOLOOBVEZNIH
OTROK iščem 4-umo zaposlitev.
Pismene ponudbe pod „VESTNA“ .

STANOVANJA
IZOBRAŽENEC, samski, Sovenec,
išče opremljeno sobo. Ponudbe
pošljite na upravo Dolenjskega
lista pod šifro „DOBRO PLA
Č IL O "
ODDAM SOBO dvema dekletoma.
Naslov v upravi lista (475/77).
TR IČ LAN SKA družina išče večjo
neopremljeno sobo z možnostjo
kuhanja in prim ernim i sanitari
jam i v Novem mestu v bližini
kateregakoli vrtca. Naslov v upra
vi lista (476/77).
IŠČEM sobo in kuhinjo v okolici
Novega mesta. Naslov v upravi
lista (417/77).
IŠČEM opremljeno sobo v Novem
mestu. Naslov v upravi lista
(441/77).
ODDAM opremljeno sobo v M etliki,
Vinogradniška 13.
PSIHOLOGINJA
išče
ogrevano
sobo v Novem mestu. Naslov v
upravi lista (467/77).

M o t o r n a vozila
PRODAM avto R -4 , letnik 1975.
Ogled vsak popoldan pri Janezu
Peterlinu, Nad m lini 41 (tel.
2 3 -2 6 4 ).
PRODAM traktor Zetor 35 s koso
Merkel. Franc Jordan, Dobrava
3, Kostanjevica.
PRODAM zelo dobro ohranjen
traktor MAN (25 KM ) s koso in
hidravliko. Janko Petan, Oklukova gora 13, 68256 Sromlje pri
Brežicah.
PRODAM traktor Ferguson IM T
540, 42 KS, s kabino, star eno
leto. Stane Banič, Hrvaški brod
2, Šentjernej.
PRODAM osebni avto Lada, letnik
1974. Milan Badovinac, Štopičc
34.
POCENI prodam fiat 850. Trdinova
21 .
PRODAM osebni avto Škoda, letnik
1967. Daija Podbevšek, Ragovska 21r Novo mesto.
PRODAM F IA T 126 P, prevoženih
7.500 km. Albin Bobič, Šmarjeta
17, 68220 Šmaiješke Toplice.
PRODAM VW, letnik 1969. Janko
Vide, Stopiče 56.
PRODAM osebni avto škoda, letnik
1970, po ugodni ceni. Vladim ir
Povše, Klenovik 7, Škocjan.
PRODAM ŠKODO MB 1000, regi
strirano do januatja 1978. Ogled:
Zagrebška 9 ali telefon 21 -4 5 6 .
PRODAM dobro ohranjen avto
Zastavo 750, letnik 1972. In fo r
macije po telefonu 7 1 -9 8 9 od
14. do 18. ure.
ZASTAVO 750, letnik 1969, pro
dam po ugodni ceni. Ogled vsak
dan. Nad m lini 61. Pozanimate

22

DOLENJSKI LIST

ČRNOMELJ: 20. 2. ameriški
barvni film Reka brez povratka. 22.
2. mehiški barvni film Mehika v
plamenu. 24. 2. nemški barvni film
Trije nadljudje v Tokiu.
KRŠKO:
19.
in
20.
2.
zahodnonemški film Winettou. 23.
2. ameriški film Zlomljena krila.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Do 21. 2. teden slovenskega filma.
Od 20. do 23. 2. ameriški barvni
film Zapeljivec. Od 24. do 27. 2.
ameriški barvni film Let nad
kukavičjim gnezdom.
RIBNICA: 19. in 20. 2. ameriški
barvni film Frankenstein junior.
SEVNICA: 19. in 20. 2. ameriški
film 87. policijska postaja. 23. 2.
ameriški film Ko umirajo legende.
TREBNJE: 19. in 20. 2. ameriški
barvni pustolovski film Cleopatra
Jones.

se lahko tudi po telefonu na št.
22 -8 7 0 .
PRODAM avto Prinz L 66. Naslov v
upravi lista (42 4/77 )’
PRODAM BMW 1800, letnik 1970.
Bukovac, Ivana Roba 5.
PRODAM traktor Styer (15 KM) s
kosilnico. Franc Penca, Dol.
Mokro polje 1, 68310 Šentjernej.
POCENI
prodam
neregistriran
osebni avto R 8, lahko tudi po
delih. Naslov v upravi lista
(430/77).
PRODAM
škodo
(prevoženih
78.000 km, potrebna manjšega
popravila) za 4.500,00 din in
dvoredni vprežni sejalnik za
koruzo. Volčjak, Brezje 3, Brus
nice.
PRODAM traktor Porsche (15 KS) s
plugom, kosilnico in enoosno
prikolico. Naslov v upravi lista
(439/77).
UGODNO prodam NSU Prinz. V ik i
Matko, Zbure 2, Šmarješke
Toplice.
AVTO ZAPOROŽEC, registriran do
februarja
1978,
prevoženih
15.000 km, brezhiben, prodam
za 24.000 din. Ponudbe na
upravo lista pod šifro „ZAPOROŽEC“ .
PRODAM fiat 850 special, letnik
1971, registriran do maja. Franc
Markovič,
Dolenjske Toplice
170.
PRODAM CITROEN GS ali za
menjam za manjši avto. Milan
Herakovič, Slinovce 17, Kosta
njevica.
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ELEKTR IČ NE
orgle
prodam.
Marko Švent, Kettejev drevored
15, Novo mesto.
PRODAM prikolico za osebni avto.
Naslov v upravi lista (478/77).
PRODAM kravo, brejo 8 mesecev.
Naslov: Krašna, Škocjan 22.
PRODAM orehove sadike (velikost
do 3 m). Karel Glavan, Reber 7,
Žužemberk.
TAKOJ prodam mlade volčjake,
Ragovska 5, Novo mesto.
PRODAM malo rabljeno plinsko
peč SUPER SER. Markelj, ftgerča vas 29.
PRODAM radio, kasetni magne
tofon TELETON RECORDER
in daljnogled TASCO 20/60.
A nton Baškovec, 68270 Krško,
C KŽ 87.
PRODAM hrastove plohe in deske.
Nagelj, Smolenja vas 34 a, Novo
mesto.
PRODAM 1000 kg sladkega sena.
Cegelnica 35, Novo mesto.
12, 13, 15 in 16-COLSKE gumi vo
zove prodam. Delamo tudi vo
zove za traktor. Stane Bulc,
Jurčkova pot 73, Rakovnik,
Ljubljana.
PRODAM psa volčjaka. Blažič,
Smolenja vas.
UGODNO prodam novo prikolico
za osebni avto. Ogled vsak dan
popoldne.
Alojz
Bartol,
Šentjernej 144.
PRODAM suhe smrekove plohe in
morale (3 cm in 8 cm). Naslov v
upravi lista (423/77).
TOVORNO
prikolico in pony
exprcs poceni prodam. Inform a
cije na telefon 22 -74 9.
PRODAM nov šotor za 5 oseb po
zelo ugodni ceni. Informacije od
16. do 19. ure na telefon
2 3 -8 2 1 .
PRODAM konja, starega 5 let. Ga
rantiram za vsa kmečka in
gozdna dela in konjsko opremo.
Jože Črnič, Fučkovci 5, Adlešiči.
PRODAM 250 suhih kostanjevih
stebričkov. Jože Vrščaj, Otočec
79.
Z A R AD I SELITVE prodam eno
leto staro spalnico in puhalnik
Tajfun. Jože Bratkovič, Gor.
Brezovica 26, Šentjernej.
POČENI prodam skoraj nov kom bi
niran bojler za kopalnico (clektrika-drva), emajlirano pomi
valno korito (dvojno) in peč na
olje, Jože Arh, Boršt 2, Cerklje
ob Krki.

PRODAM rabljeno spalnico. Anton
Lipovec, K Roku 32. Novo
mesto.
PRODAM
enofazni
betonski
mešalnik. Naslov v upravi lista
(457/77).
PO UGODNI ceni prodam Diesel
m otor Aran na gumi vozu s cirkularko, kosilnico BCS (širina
110 cm) z vozičkom in prevozno
m latilnico
na gumi kolesih
(opravlja 3-kratno čiščenje), vse
v odličnem stanju. Silvo Vidmar,
Rožič vrh št. 7, 68340 Črnomelj.
PRODAM električne orgle Tiger po
ugodni ceni. Jože Maver, Dol.
Nemška vas 7 a, Trebnje.
PRODAM skoraj novo motorno
žago Stihi 0,41. Naslov v upravi
lista (465/77).
PRODAM kavč, 3 fotelje in majhno
knjižno o m a ro*Lojze Plankar,
Trdinova 5 a, Novo mesto.
PRODAM 5.000 kg sena. Golob,
Sela 3, Šentjernej.
PRODAM dele za DKVV-F 102, ne
kateri
ustrezajo
tudi
za
AUD1-60. Informacije vsak dan
od 15. ure dalje. Sever, Pot na
Gorjance 13, Novo mesto. Tel.
21 -99 1.
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KUPIM zazidljivo parcelo za vikend
v Dolenjskih Toplicah ali ne
posredni bližini. Tomislav Dernovšek, Kosovelova 33, Ljub
ljana.

iskreno čestitamo in j i želimo
obilo sreče, predvsem pa zdravja,
njeni:
mož Ludvik, hčerka
Danica z možem, sin Milan z
ženo, vnukinja Alenka pa ji
pošilja koš poljubčkov. Čestitki
sc pridružujejo tudi Vraničarjevi
iz Mačkovca.
DOBRIM
in
skrbnim
staršem
ALOJZU in TONČKI ŠPELIČ iz
Volavč ob 50-letnici skupnega
življenja želita še mnogo srečnih
in zdravih let hčerki Marica in
Jelka z družinama.

NEŽA KREVS
iz Brusnic 59
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prija teljero®
znancem, ki so nam v težkih trenutkih nesebično pomaR
izrekli sožalje, darovali vence in cvetje in pokojnico pospre™
večnemu počitku. Posebna zahvala duhovnikoma in pevcem^
lepo opravljeni obred ter dr. Vodniku za številne obiske in lai
nje bolečin. Vsem še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: sin Rado z družino, družina Sitar
in drugo sorodstvo

&a m s s n
Ob nepričakovani izgubi našega
dragega moža, ata in starega ata

ZAHVALA

FRANCA GNIDOVCA
iz Sel pri Straži
se zahvaljujemo vsem znancem, so
sedom, posebno Pavčkovim, župni
koma iz Vavte vasi in Prečne in
vsem, ki ste ga spremili k preranemu
počitku in mu darovali vence in
cvetje. Vso zalivalo smo dolžni sind.
podružnicam, delavkam in delavcem
TSP in TpP Novoles in Gorjanci
Straža.

Žalujoči:
žena Kristina,
hčerke Anica, Jožica in Majda z
družino ter drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše drage in dobre mame,
stare mame, sestre in tete

TEREZIJE BORSE
iz Razdrtega pri Šentjerneju
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem ,s0j * 2
in znancem za nesebično pomoč, izraze sožalja, tolažilM.” ' ^
in podarjene vence. Posebna hvala podjetju Iskra iz
duhovščini za lepo opravljeni obred ter vsem, ki ste na kap*
koli način počastili njen spomin in jo spremili na zadnji poti; v*

Žalujoči: mož France, hčerki Zofka in Pepca z družin311*
ter drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše drage
mame, stare mame in tete

AMALIJE VRTAR
BLIZU M IRNE v bližini ceste
prodam dober travnik v izmeri
45 a za 5.000 din. V ik to r
Zaplatar, Mokronog 113.
PRODAM visokoprifiično stano
vanjsko hišo poleg železniške in
avtobusne postaje (s centralno
kurjavo) v M etliki, CBE 112.
Vselitev možna po dogovoru,
ogled hiše vsak dan po 14. uri.
A lojz Skoliber, Metlika, CBE
112.

PRODAM 19 arov vinograda z zida
nico ob cesti v Malkovcu. Cena
po dogovoru. Ana Haler, Tržišče
23.
PRODAM 10 arov vinograda blizu
Starega grada. Cena po dogo
voru. Ivan Jevnikar, Otočec 21.
PRODAM parcelo, primemo za
vikend, in vinograd v velikosti 34
a na sončni legi med Radovico in
Boldražem. Prodam v celoti ali
deljeno, elektrika na parceli,
dostop z avtom. Informacije:
Škrbec, Ratež 29 a, in Štefanič,
Metlika, Zupančičeva 3, telefon
77 -33 2.
PRODAM 9 arov vinograda in 6
arov košenice na Ljubnu pri
Uršnih 9elih. Informacije vsak
dan popoldne. Jože Šmajdek, Na
Lazu 28, Novo mesto.
PRODAM vinograd. Dražba bo v
nedeljo, dne 20. februarja 1977,
ob 14. uri na Ljubnu pri A nto niji
Boh te.
PRODAM vinograd na Piroškem
vrhu. Anton Arh, Hrastje 5,
Cerklje ob Krki.
PRODAM vinograd v starini na
Ljubnu nad Drganjim selom,
primerno za vikend. Dostop z
avtomobilom. Ivan Bradač, Do
lenjske Toplice 61.
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s Podturna
se iskreno zahvaljujemo vsem sose
dom, sorodnikom, znancem in pri
jateljem, ki so nam pomagali v naj
težjih trenutkih, darovali cvetje in
vence. Zahvala župniku za lepo
opravljeni obred, kolektivu Novolesa-TOZD TVP, gasilskemu društvu
Podturn, Društvu upokojencev in
ZB za izrečeno sožalje in podarjene
vence. Hvala vsem, ki ste pokojno
spremili na njeni zadnji poti.

scnM iisa
DRAGIM A atu in mami JANEZU in
M ARIJI VODOPIVEC iz Gor.
Brezovice pri Šentjerneju iskreno
čestitajo za 50-letnico poroke ter
jim a želijo še vrsto zdravih in
skupnih let hčerka Milka, sinovi
Jože, Ivan, Martin, Tone in
France z družinami.
16. FEBRUARJA je m inilo 35 let,
odkar sta stopila na skupno živ
ljenjsko pot FRANC in MARIJA
ŠINKOVEC iz Zaloga pri Škoc
janu. Ob tem srečnem prazno
vanju jim a želi še na mnoga zdra
va in srečna leta in se iskreno
zahvaljuje za vso skrb in dobroto
hčerka Nada z možem Rudijem,
še posebej pa mali Rudi in
Nadica.
DRAGIM staršem ANICI in IVANU
JURŠ1Č iz Dolža za 25 let skup
nega življenja želimo, da bi bila
zdrava in srečna v krogu svojih
najdražjih.
Hvaležna
hčerka
Majda z možem Stanetom, Igor
in Andrej pa pošiljata koš po
ljubčkov. Stanetu, ki je v Dillenburgu pa lep pozdrav in kmalu
na svidenje.
LJUBI mamici M ARIJI BON iz
Novega mesta za njen rojstni dan

Ob nenadni izgubi dragega ffl1
očeta, starega očeta, brata in strica

FRANCA
SUŠINA

Žalujoči: sin Gustelj z dru
žino, hči Malči z družino in
drugo sorodstvo
Podturn,
Straža,
Nova Gorica, Trst

iz Pišec 103

Ljubljana,

Ob prerani smrti dragega brata in
strica

se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki so se zadnjikrat P°s!.° cVCij;
njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu poklonih
j
in vence in nam izrazili sožalje. Posebna zahvala S°y9rnvapA
Ivanu Cizlu in Jožetu T orčiču, pevcem iz Pišec, godbi iz <e^
Zvezi borcev za podarjeni venec, župniku za poslovilne be
opravljeni obred, sorodnikom, sosedom, prijateljem in zn
.
za nesebično pomoč. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Marija, sinovi: Franc, Slavko, ToU^e
družinama; hčerke: Micka, Štefka in Anica s s v o jim i-

ANTONA RAČEČIČA
Dolnje Skopice 23
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom in prijateljem, ki so ga prišli
kropit ter se zadnjikrat poslovili od
njega. Hvala tudi za cvetje in vence.
Nadalje se zahvaljujemo gasilcem, ki
so ga spremljali na zadnji poti in mu
izkazali čast kot članu gasilskega
društva Skopice, tovarišu Hotku za
poslovilni govor v imenu gasilcev,
sodelavcem Varnosti-izpostava Novo
mesto, tovarišu Bartlju za poslovilni
govor, Cestnemu podjetju Novo
mesto - TOZD AB Drnovo, župni
ku pa za obred in poslovilni govor.

Pišece, 31. 1. 1977

V

Skopice,
gora

Mrtvice,

C

JANKO
PETRINCIC

Okljukova

Iskreno sc zahvaljujemo zobo
zdravniku dr. IV U PAVŠIČU in njegpvi ženi za trud in humano delo.
Želim jim a še nadaljnjih uspehov ter
mnogo zdravih let. Nadvse hvaležna
pacientka iz Novega mesta P. N.

SPOMIN

14. februaija je minilo žalostn
odkar nas je zapustil

Vsi njegovi sorodniki

O

NUJNO
POTREBUJEM
vodno
cisterno za gradnjo hiše. Stane
Jurak, Koštialova 41, Novo
mesto.
POROČNI PRSTANI! - Najlepše
darilo za vašo nevesto vam
pripravi
zlatar v Ljubljani,
Gosposka 5 (poleg univerze). Z izrezkom tega oglasa dobite 10
odst. popusta!

ZAHVALA

TT

iz Bršlina

ii#

Čas tiho beži, tebe pa v našem domu več ni, ostal je 'c ^
ostali smo mi, grenka bolečina nam v prsih lebdi.

Vsi tvoji

Za uspešno operacijo in pozor
nost pri zdravjjenju se iskreno za
hvaljujem dr. Željku Ostojiču, Lavu
Morcli ter osebju žilnega oddelka
splošne bolnice Novo mesto. Hva
ležna pacientka ZOFKA KREM
ŽAR.

^

ANGELA CEGLAR, Replje 5,
Žužemberk, prepovedujem vož
njo po mojem travniku na
Medvejku pri Vel. Gabru. Kdor
tega ne bo upošteval, ga bom
sodno preganjala.
PREKLICUJEM vse besede, katere
sem govoril tov. Andreju Ružinanu in tov. Marici Gorše. Karlo
Ovnik, Trg Veljka Vlahoviča, bi.
1/A , Ribnica na Dol.

iffOBVESTILAI
OBVEŠČAM vse cenjene stranke, ki
so pri meni naročile uokvirjenje
fotografij, umetniških slik, gobe
linov ter diplom in priznanj, naj
pridejo ponje najkasneje do 1.
marca letos. Po tem roku ne
prevzemam zanje nobene odgo
vornosti več. Lado Kordiš,
steklar, Rožna ul. 11, Kočevje.

_ __ _
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IZDAJA: Časopisno založniško podjetje D O L E N JS K I D j/P
mesto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konfete" ^
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mes >
v
Sevnica in Trebnje.
,.„nja.
1ZDAJATTLJSKI SVET je družbeni organ uprav p
.A jj
sednik: Slavko Lubšina.
.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni ‘JL
urednik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in odgovorne® , M *
Ria Bačcr, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik r l.j
Markelj, Janez Pezclj, Jože Primc, Jožica Teppey in
Oblikovalec Priloge Peter Simič.
,
^
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 d jjjljjp
naročnina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, ^ 4» .
naprej - Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolafle j it
(oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - De
uti
5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 -9
n3 d?1^
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 89 din, 1 C,T' ,a
strani
m
iuih 119 din,
um, i1 cm na prvi, srednji
sreanji ali zadnji strani
su««"
j
Vsak mali oglas do
o 10 besed 39 din,
din. vsaka nadaljnja tw?
bes; j,
,, 8 ®r
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica ceni
g(ti
1
0.
1
m n n n i ll sekretariata
r a l / r a i n r i n t n _w
m
ninformacije
iiilA rtlU ič t C _
It"
10.
1976. Prs
Po mnenju
4 2 1 -1 /7 2 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne P‘ac
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ZAHVALA
V 41. letu starosti nas je za vedno
zapustila naša draga hčerka, sestra in
teta

MAJDA
LONGAR
težkih tr6 zaJlva'jujemo vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v
sprcmili1611^ • •’ ^ re k li sožalje, darovali cvetje in vence ter po- , •*n'C° —
—iijvuv
^jU preranega tihega
inn.(jU uumu.
»vjvuiiu
hvalaI sosei?
nJeneSa
doma. Posebna
no Dom sor°dnikom , podjetju Labod Trebnje za nesebič'ePahvala^se e'lCem ^ zuPn'^ u za opravljeni obred. Še enkrat

J ? ® * * sorodniki: mama Ivanka, bratje Ivan, Franc,

*

, °> Lojze, Stane, Lado, sestre Justina, Ivanka,
2 družinami

ZAHVALA
Po dolgi in težki bolezni nas je v 66.
letu starosti za vedno zapustila naša
draga žena, mama, stara mama, sestra in
teta

FRANČIŠKA
ZUPANČIČ

TELEVIZIJSKI
SPORED
20.05 J. Broszkiewicz: Kopernik barvna nadaljevanka (Lj) — 21.05
Propagandna oddaja (L j) - 21.10
Sicilija na severu, barvna oddaja (Lj)
- 21.50 Barvna propagandna oddaja
(L j) - 21.55 Ulice San Francisca serijski barvni film (Lj) - 22.45 TV
dnevnik (L j)
,
SOBOTA, 19. FEBURARJA:
8.00 Mala čebelica, barvna oddaja
(Lj) - 8.15 E. Peroci: Modri zajec
(Lj) - 8.30 E. Rosta nd: Cyrano de
Bergerac - 1. del (Lj) - 8.55 V olk,
petelin in botra Lisica, barvna
oddaja iz cikla Zverinice iz Rezije
(Lj) - 9.15 Skrivnosti morskkih
globin, barvni film (Lj) - 9.40
Dokumentarna oddaja (L j) - 10.00
J. Broszkiewicz: Kopernik (Lj) 11.55 Vikersund: Smuški poleti,
prenos (do 14.30) (EVR) - 15.55
Obzornik (L j) - 16.10 Košarka
Bosna:Jugoplastika - prenos (Sa) 17.40 Mozaik (L j) 17.45 Bela ladja
- barvni film (L j) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV
dnevnik
(L j) 19.50
Zunanjepolitična tematedna (L j) 19-55 Propagandna oddaja (L j) 20.00
Celovečerni
film
(Lj)
- . . . Moda za vas (Lj) - . . . TV
dnevnik
(L j)
- . . . 625
(Lj)
- . . . Laterna magica — barvna
oddaja (Lj)

Č e t r t e k , 17. f e b r u a r j a :
8.00 TV v šoli (Zg) - 9.00 T V v šoli
(Sk) - 9.30 T V v šoli (Sa) - 10.00
TV v šoli (Bg) - 14.00 TV v šoli
(Zg)
15.00
Šolska
TV;
Onesnaževanje zraka, ponovitev
barvne odd. (15.20) (L j) - 17.00
Otvoritev nove ekonomske fakultete
- prenos (L j) - 18.00 Obzornik
(Lj) - 18.15 Mozaik (L j) - 18.20
Risanka (Lj) - 18.25 Mala čebelica,
barvna oddaja (Lj) - 18.40 P.
Zidar: Utonilo je sonce, I. del:
Kukavičji Mihec, barvna oddaja (Lj)
- 19.15 Risanka (L j) - 19.20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
(L j) - 19.55 Propagandna oddaja
(Lj) - 20.00 Ronnie prihaja barvna humoristična oddaja (Lj) 20.25 Po poti združevanja dela
sredstev in zemlje (L j) - 21.15
Gorita nebo in zemlja, barvna odd.
TV Novi Sad (Lj) 21.40
Miniature: John Lewis s plesnim
orketrom RTV Zg (L j) - 21.50 TV
dnevnik (Li)
PETEK,' 18. FEBRUARJA: 8.10
TV v šoli (Zg) - 10.00 T V v šoli
(Bg) - 14.10 TV v šoli (Zg) - 15.40
Smuški poleti posnetek iz
Vikersunda (Lj) - 17.10 Križem
kražem (Lj) - 17.25 Pisani svet (Lj)
- 17.55 Obzornik (L j) — 18.10
Cerkljanska laufarija (L j) - 18.45
Fruška gora, barvna oddaja iz cikla
Narodni parki (L j) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
T V dnevnik (L j) - 19.55 Tedenski
notranjepolitični komentar (L j) 20.00 Propagandna oddaja (L j) -

NEDELJA, 20. FEBRUARJA:
8.20 Poročila (Lj) - 8.25 Od
vsakega jutra raste dan: Radovljica,
barvna oddaja (L j) — 8.55 625 (Lj)
- 9.35 H. Fallada: Kmetje, bombe

TOREK,
22. FEBRUARJA:
8.00 T V v šoli: Delegatski sistem,
Split, projekcija, nemščina, TV
vrtec, evolucija življenja (Zg) 10.00 T V v šoli: Pnrodoslovje,
risanka, glasbeni pouk (do 11.05)
(Bg) - 14.00 TV v šoli, ponovitev
(do 16.00) (Zg) - 16.05 Šolska TV:
Onesnaževanje
celinskih
voda,
barvna oddaja iz cikla Človek iz
okolje (Do 16.25) (Lj) - 17.10
Zverinice iz Rezije: Trije botri
prijatelji, barvna oddaja (Lj) 17.30 Pika nogavička - serijski
barvni film (Lj) - 17.55 Obzornik
(L j) - 18.10 Ljubljanski dnevi plesa
(Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45
T V Trimski test (L j) - 19.15
Risanka (L j) — 19.20 Cikcak (L j) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) — 20.00
Oči
kritike • (Lj)
20.35
Propagandna oddaja (Lj) - 20.40 A.
J. Cronin. Zvezde gledajo z neba,
P O N ED ELJEK,
21.
barvna nadaljevanka (L j) - 21.30
FEBRUARJA: 8.10 T V v šoli:
Glasbeni magazin (L j) - 22.10 TV
Pravopis,
kemija,
uganke,
dnevnik (Lj).
slovenščina (Zg) - 9.30 TV v šoli:
SREDA, 23. FEBRUARJA: 8.10
Za najmlajše, metalurgija (Sa) 10.05
T V v šoli: Srbohrvaščina, T V v šoli: 1. M. Jarnovič, Literatura,
slovnica (Zg) - 9.00 TV v šoli:
risanka, v naših krajih (do 11.10)
Kocka, kocka, Risanka, Kratek film
(Bg) - 14.10 TV v šoli, ponovitev
(do 15.30) (Zg) - 17.05 Vrtec na (do 10.05) (Bg) - 14.10 TV v šoli,
ponovitev (do 15.00) (Zg) - 17.0C
obisku: Trgovina Cin-ci-rin (L j) Narodna: Kralj Matjaž in Alenčica
17.15 Narava Japonske, poljudno
(L j)
17.15 Renoir, barvni
.znanstveni film (Lj) 17.40
dokumentarni film (Lj) ■
— 17.40
Obzornik (Lj) - 17.55 Prvih 365
Obzornik (Lj) - 17.55 Na sedmi
dni v otrokovem življenju, barvna
stezi (L j) - 18.25 Mozaik (Lj) oddaja (Lj) - 18.25 Mozaik (Lj) 18.30 Glasba takšna in drugačna, 1.
18.30 Dogovorili smo se (Lj) del barvne oddaje (Lj) — 19.15
18.45 Mladi za mlade (Zg) - 19.15
Risanka (L j) - 19.20 Cikcak (L j) Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 T V dnevnik (L j) — 19.55
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
Film tedna: Služabnik (L j) - 21.50
M. Nikolič: Oprostite, lepo prosim,
Propagandna oddaja (Lj) - 21.55
oprostite, TV igra (L j) - 21.05
Včeraj,
danes, ju tri:
Pravično
Kulturne diagonale (L j) - 21.45
delimo, kar imamo, barvna oddaja
Mozaik kratkega filma: Hokej (Lj)
(Lj) - 22.20 TV dnevnik (Lj).
- 22.00 T V dnevnik (Lj).
in oblast, barvna nadaljevanka (Lj)
- 11.00 Raziskovalci, serijski film
(Lj) - 11.50 Mozaik (L j) - 11.55
Vikersund: Svetovno prvenstvo v
smuških poletih, barvni prenos
(EVR) - pribl. 14.00 Kmetijska
oddaja T V Zagreb, posnetek (Lj) 14.45 Poročila (do 14.50) (Lj) Nedeljsko
popoldne:
Križem
kražem Pisani svet Okrogli svet TV
drama: Botre (L j) - 17.40 Poročila
(Lj) 17.45 V eliki poglavar,
celovečerni film (Lj) 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Li) —
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.50
Tedenski gospodarski komentar (Lj)
- 19.55 Propagandna oddaja (L j) 20.00 A. Marodič: Marija, barvna
nadaljevanka T V Zagreb (Lj) 21.20
Gvineja,
barvna
dokumentarna oddaja (Lj) - 21.45
Športni pregled (Sa) - 22.25 TV
dnevnik (Lj).

iz Gotne vasi
ZAHVALA

in znancemZai''( al'iu-!emo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
društvu un v •
or8an'zacijam za podarjene vence in cvetje,
gov^ ^ P^ojencev, pevcem za zapete žalostinke, govornici za
sebej se 7 ,prt®m grobu in župniku za opravljeni obred. Še po
štituta v Linhr •'*emo zdravstvenemu osebju Onkološkega in^ Novega m
n’’ <^r' hodniku ter ostalemu zdravniškemu osebju
Stransko
za.ot3‘s^ e na domu, Štangljevim in Štrukljevim za
P°spremin^P0I710^ ter vsem, ki ste jo v tako velikem številu
^
0 njenega poslednjega doma.

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega sina,
moža, očeta in brata

Ob nepričakovani smrti naše drage
mame, stare mame, sestre in tašče

JOŽETA KUKARJA
iz Stranske vasi pri Semiču

p*' f110* Tone, sin Franci, hčerki Hermina in
rani z družinami ter drugo sorodstvo.

L

MARIJE
NOSE
iz Željn 50 pri Kočevju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in
znancem za izrečeno sožalje ter podarjene vence in cvetje. Poseb
na zahvala zdravstvenemu osebju iz Kočevja in Ljubljane, duhov
niku za opravljeni obred in pevkam za zapete pesmi. Iskrena hvala
vsem, k i ste jo spremili na zadnji poti.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih
stali ob strani, darovali pokojniku vence in cvetje ter ga pospremi
li na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala velja zdravstvenemu
osebju internega oddelka novomeške bolnišnice, vsem sorodni
kom in sosedom, sindikalni podružnici Iskre, tovarne kondenza
torjev v Semiču, sindikalni podružnici Mercator v M etliki, vsem
gasilcem iz Stranske vasi, kakor tudi župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: mama Ana, žena Amalija, hčerki Marija in
Anica z možem, sestre Tončka, Micka, Angela z družino,
brata Tone in Ivan z družino.
Stranska vas, 15. februaija 1977

Žalujoči: mož Ignac, sin Drago, hčerka Anica z družino,
sin Ivan in Nace z družino ter drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, starega ata, brata in strica

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega moža, očeta, starega očeta,
brata in strica

V

ALOJZA LJUBIJA
K Loške vasi pri Dolenjskih Toplicah
se i,
iskrei
S * * m°Zunhana! iujcmo sosedom, družinam Hendrik, Kumelj,
Vence. Powk za Pomoč in sožalje, tolažilne besede in podarje.7,aVnikom m
*}vala splošni bolnici Novo mesto za pozornost,
JJflelka za ’ ~ ‘Foškim sestram in strežnemu osebju kirurškega
, ovoles -pp »o m lajšanje bolečin. Zahvaljujemo se podjetjem
k lfe duhovijK*
’
Gorjanci in godbi na pihala. Prisrčna
n^penkoli nai?m za lepo opravljeni obred ter vsem, ki ste na
poti.
cui počastili pokojnika in ga spremili na zadnji

SPOMIN

17. februarja minevata dve dolgi in
žalostni leti, odkar nas je za vedno za
pustil naš ljubi očka in mož

iz Potovrha 3

ALOJZ
MUHIČ
iz Ivanje vasi 18 pri Mimi peči

Žalujoči;

žena Milka, sin Slavko z družino, hčerke
8° sorod^
^
z fu ž in o , brat in sestre ter

Loška vas

m

dvema
stoloma

^V njebi
i Ib! ° r d i* ,' ° k o l i Uo ( ! f *CU,S na j e s e n - P e r je n a d iv ji
°^ d a i
to P o s t a f
°
n a P o d v i n u je
0 ien
&an S
1.0 - P ° t e m p a r u m e n o in e
" več n i b i ^
k ’ Ju t r o W a d n o . v e č l- r
as b iv a n ja n a k m e t i h . G o 

IVANA GAZVODE

Naša samota in žalost sta tem večji, ker si nas ljubi], dokler te m
kruta in zahrbtna bolezen odtrgala od nas. Tvojega goba ne
bomo pozabili, vedno ga bomo krasili s cvetjem in prižigali na
njem svečke.

Neutolažljive: žena Lojzka, hčerki Tatjana in Lojzka

spodu Kralju je bil potekel tudi odpust, drugi
dan je bil odhod v mesto napovedan.
Gospodična Luiza se je bila na večer Tončki
napovedala, da pride po slovo. Tudi Nikolaj je
bil povabljen, naj pride k Pridanovim tega dne
popoldne. In prišel je bil.
Sedeli so vsi trije skupaj do mraka in govorili.
O mraku reče gospica Luiza:
,,Ker je danes zadnji večer letos, da sem pri
vas” Tončka, ostanem še nekoliko dalje; da me
kasneje nc bode strah, spremi me gospod
Nikolaj, ne li? “
,,Z veseljem, če hočete, do mesta, ne le do
doma tu gori,“ odgovori Nikolaj brzo. In
resnico je govoril. Gospica se mu je zdaj vsa
drugačna zdela nego od početka in jako žal mu
je bilo, da odhaja.
„Do mesta? Potem bi bila Tončka huda,
pravi gospodična.
„C nič, naj bi te spremil, dokler je; samo da
potem skoraj nazaj pride," meni zvestodušno
Tončka.
Že tema, prav gosta tema je bila, ko se je
začela gospodična poslavljati, lončka je hotela
hlapca dati jima, da bi svetil, ali Luiza jc to
odbila, češ prvič ni daleč, drugič z gospodom
Nikolajem pot poznava, da prideva lahko z
zavezanimi očmi domov. To jc bilo res.
,,Če te danes zadnjič kot deklico vidim,
srečna bodi!“ S temi besedami se je končno

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za pomoč, izrečena sožalja, za podarjene vence in cvetje in vsem,
ki ste ga spremljali na zadnji poti. Iskrena zahvala kolektivom
Novotehna, Hmeljnik, Grad Otočec, Zdravstvenemu domu Novo
mesto, zdravstvenemu osebju pljučnega oddelka in zdravnikom
zdravstvenega doma za vso požrtvovalnost v času njegove bolezni.
Posebna zahvala duhovniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Neža, sinova Ivan in France z družinama,
hčerke Micka, Milka z družinama in Fani ter drugo
sorodstvo

Luiza od prijateljice poslovila, katera jo je v
tretje poljubila in solze v očeh imela ter govoriti
ne mogla, dasi je vedela, da jo jutri, ko se bode
mimo vozila, lahko še enkrat vidi.
Petnajst korakov od hiše nista govorila Luiza
in njen spremljevalec Nikolaj ničesar. Nikolaju
je bilo nekako hudo, da odhaja ta prijateljica
njegova in njegove - neveste. Ona bogzna kaj je
mislila.
„Tema je,“ reče potem ona in globočje poti
sne svojo roko pod njegovo pazduho.
„Kod ideva, po cesti ali po stezi? “ vpraša
Nikolaj. Po stezi je bilo prav blizu, po cesti pa
dalje naokoli.
„Po cesti,“ odgovori ona.
„Tudi meni je ljubše po cesti."
..Zakaj vam? “
„Ker dalje ostaneva skupaj."
Premolk. Naenkrat ona postane in, ne snevši
roke izpod njegove rame. tudi njega zadrži.
,,Ali se domislite pota na Brinovo brdo in
najinega pogovora? “ vpraša ona in glas ji je bil
čudno mehak.
„l)obro. Kako sc ne bi domislil? Ob oni
priliki sem vas, gospodična, stoprav popolnoma
spoznal in tako spoštovati začel, kakor .. .“
,,Nič komplimentov od vas! Od vas samo
odkritosrčnost. No, veste, da sem vam tačas
ponudila se in obljubila na vaše ženitovanje
priti? Danes pa moram svojo obljubo oporeči.

Vi boste svatovali že pred pustom, slišala sem; a
jaz ne bodem mogla priti."
„Potem jaz vse preložim čez veliko noč,"
reče on naglo in odločno.
„Zaradi mene? “
„Zaradi vas."
„A jaz najbrž tudi po veliki noči ne bodem
mogla priti."
„Zakaj ne, gospodična? Smem li vedeti ali
ugibati vzrok."
„Pustite. Uganiti ga vi ne morete, povedati ga
vam pa jaz ne morem."
Počasi, prav počasi sta koračila dalje.
„Ali se domišljate, da tačas, ko sva prijatelj
stvo ali bratstvo sklenila, izgovorila sem si jaz
pravice take zveze? “ vpraša ona glasneje in
videzno veselejša.
„Domišljam se, ali žalibog da do sedaj teh
pravic niste rabili, vsaj jaz nisem čutil, da bi jih
bili."
„Tedaj hočem eno sedaj rabiti: Tončko,
svojo malo prijateljico, ki bode kmalu vaša
žena, vam priporočam . . . Jaz mislim, da smem
z vami govoriti kakor z bratom, brez okoli
šev. . . Spoznala sem vas, da imate blago srce,
plemenito dušo in vse lastnosti, ki morejo
mlado deklico osrečiti. Zato sem vesela, da
boste osrečili mojo ljubo prijateljico, mojo
Tončko.
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V Gradcu bo dovolj
Največji pustni karneval na Dolenjskem bo v
Gradcu v Beli krajini

Proletarec v beli halji
Znani slovenski stomato
log prof. Krušič je svojim
študentom za zgled poklicu
predanega in požrtvovalnega
zobozdravnika dal dentista
Vinka Horvata iz Črnomlja.
Prof. Krušič je Horvata spo
znal v Beli krajini, kamor ga
je le-ta na svoje stroške po
vabil, da b i se prepričal, da
je stanje zobozdravstva v
tem koncu naše domovine
res tako slabo, ko t mu je
opisoval
Profesor je videl žalostno
podobo na tem področju,
prepričal se je, da imajo
13-letni o tro ci proteze, spo
znal pa je še nekaj: če bi bi
lo več Horvatov, več tako
zavzetih in za človeško bole
čino in revo dovzetnih ljudi,
k i jim odmerjeni in predpisa
n i delovni čas n i n iti p ribliž
no vodilo za njihovo dejan
sko delo, bi b il otroški na
smeh tu d i v Beli kra jin i bolj
vesel, lepši, naraven.
Danes je zobna ambu
lanta v novem črnomaljskem
zdravstvenem domu ena naj
sodobneje opremljenih v
Sloveniji, v njej delajo štirje
zobozdravniki, tu d i v Semi
ču in na Vinici imajo svoje
ga. Napredek v dvajsetih le
tih, k o lik o r časa Horvat dela
v Črnomlju, je ogromen, in
nihče, k i Vinka Horvata po
zna - samo tistih, k i so že
sedeli na njegovem stolu, je
lepo število - ne bo pozabil
povedati, da gre prav njemu
velik del zaslug za to.
V Belo krajino je Horvat
prišel pravzaprav po naklju
č ju : „ k r iv i“ so njegovi parti
zanski prijatelji, k i so mu na
Vinomeru po nekaj litrih belokranjca izmamUi obljubo,
da bo za p o l leta a li največ
leto d n i odložil svoj odhod v
Ljubljano in za silo organizi
ral zobozdravstveno službo v
tej deželici Od tistega dne je
m in ilo že 26 let, o d katerih
jih je Horvat šest prebil v
M etliki, kjer je v začetku po
pravljal in ruval zobe v skla
dišču bivše trgovine in z za
plenjeno opremo. Prej je zo
be popravljal nemški ujet
nik, po poklicu b o ln ič a r. . .

V Črnomlju se je boril
p ro ti zasebni praksi, k i jo je
oblast takrat zaradi hudega
pomanjkanja zobozdravni
kov dopuščala poleg dela
„n a socialno". Partizan in
revolucionar H orvat tega po
svoji vesti in prepričanju ni
mogel dopustiti. „ Najhuje
pa je bilo, ker noben mlad
zobozdravnik v Beli krajini
n i dolgo ostal, “ se spominja.
Zato pa je on m oral delati
ne samo za dva, ampak za
ko lik o r je mogel
„ Poznali so me vsi in tudi
vedeli, da jih ne bom odgnal,
tu d i če pridejo sredi n oči
trkat na moja vrata. “ Ljudje
pa se na takega človeka na
vadijo in navežejo, zato je
tudi danes Horvatova ordi
nacija vedno polna. „Jaz bi
rad izpregel, upokojen sem
že, rad bi, da b i me nadome
stil kakšen m lad," pravi. Sa
m o: mladega je kljub o d lič 
nim delovnim pogojem da
nes težko d o b iti v Črnomelj,
in tu d i če b i že prišel, b i se
Horvat težko predal zasluže
nemu pokoju. Borci, k i jih je
v o b čin i o ko li 4.000, b i radi
svojo
zobozdravstveno
ambulanto, v njej pa Horva
ta, bivšega šefa zobne ekipe
v 15. brigadi, 18. d iv iziji in
še kje.
Kaže, da ta nebelokranjsko govoreči Belokranjec,
po rodu iz Kostanjevice, še
lep čas ne bo odložil svedra
in klešč. Gotovo pa je nekaj:
n ik o li več mu ne bo treba
pudlju bogate Židinje na se
kalcu narediti zlate krone,
k o t jo je moral k o t mlad zobotehnik p ri zasebniku v Za
grebu pred vojno, n iti po
hrvatskem Zagorju za bomo
hrano kmetom po kajžah
p u liti zobe, ker je zaradi so
delovanja v štrajku zobotehnikov izgubil delo.
„N i, da b i g o vo ril,"p ra v i
o tistih časih Horvat, k i je to je statistično dokazano najbolj u čin ko viti zobo
zdravnik v dolenjski regiji.
Pa ne zato, ker pacienta od
pravi na hitro, ampak zato,
ker ne gleda na u r o . . .
A. BA R TE LJ

UPOKOJENEC IN POLHA — Kočevski upokojenec Janez Klun
ima rad živali. Med obiskom pri njem nam je pokazal tudi polha.
(Foto: Primc)

Predsednik
pustnega društva
„Gradaški m ački" Rudi Dim mlajši
obljublja, da bo na pustno nedeljo,
20. februarja, v Gradcu veselo, kot
že dolgo ne.
„Za letošnji pustni sprevod, peti
po vrsti, smo mi pripravili 14 točk
programa, dve ali tri pa bo pokazal
naš tozd .Vranoviški jazbeci*. Med
drugim smo poklicali tudi Martina
Krpana, da nam bo priskrbel mor
sko sol, ki je dandanes tako dragoce
na, da jo pri belem dnevu z lučjo
zaman iščemo. Otrokom, pa tudi

Konec meseca že pride „PollT
Film „Polh" je bil sneman na Kočevsem, zato bo tudi premiera v Kočevju
Lani smo večkrat poročali, da na
območju občine Kočevje snemajo
film o življenju polha. To je bila
skupina podjetja Zagreb filma, ki
proizvaja, izvaža in uvaža dokumen-

NOV TABORNIŠKI
ODRED V
ŠMARJETI
V torek popoldne je bil v Novem
mestu ustanovni občni zbor novega
taborniškega odreda v novomeški
občini: ustanovili so ga učenci
osnovne šole „29 . oktober" iz Šmarjete. Njihov vzornik bo narodni
heroj Milan Majcen, po katerem je
odred povzel ime. Odred ima ob
ustanovitvi 130 članov, v zadnjih
polletnih počitnicah pa je priredil
tudi že uspel vodniški tečaj.

KARTELJEVO:
NASTOP PEVCEV
IZ ŠMIHELA
Na povabilo Mladinskega aktiva
Karteljevo je v nedeljo, 13. februar
ja, nastopil v prostorih MA pevski
zbor Gasilskega društva Šmihel. Mla
dinci so združili ta nastop s proslavo
ob kulturnem prazniku 8. februarju.
Mladinci se zahvaljujemo pevskemu
zboru in vodji tovarišu Ludviku
A hačiču za zelo uspešen nastop.
Vaša narodna pesem nas je popol
noma prevzela.
Mladinci MA Karteljevo in obča
ni želimo pevskemu zboru GD
Šmihel veliko uspeha pri nadaljnjem
delu in vas še vabimo.
JOŽE MUHIC

..VOLUHARJI"
SO SE ZBUDILI
Pustno društvo ..Voluharji" iz
Štrekljevca praznuje letos petlet
nico obstoja. Tako kot prejšnja
leta so tudi letos poskrbeli, da
bo na Štrekljevcu na pustno ne
deljo veselo. Ena glavnih točk
njihovega pustnega programa bo
obujenje ceste, ki so jo lani po
kopali. Odprli bodo tudi frizer
ski salon z najnovejšimi tehnič
nim i pripomočki. Kdor se hoče
na pustno nedeljo zastonj ostri
či, o b riti ali urediti pričesko, naj
pride ob 14. uri na Štrckljcvec.
.Voluharji’ obljubljajo, da bo
res veselo.

tame in znanstvene filme. Vodil jo
je znani film ski ustvarjalec doku-

„Račke” na snegu
Naša ekipa med novinarji
kegljači četrta v Jugoslaviji
Športna srečanja jugoslovanskih
novinarjev so vedno bolj pogosta.
Tako je bilo prejšnji teden v Maribo
ru 10. srečanje novinarjev smučarjev
Jugoslavije, kjer so izbirali prvake v
smučarskem teku in veleslalomu,
hkrati pa tudi v kegljanju.
Tega zanimivega tekmovanja, ki
so ga zelo uspešno pripravili mari
borski kolegi, se je udeležilo skoraj
200 „ra čk“ iz vseh naših novinar
skih hiš. V mestu pod Pohorjem sta
svoje športne sposobnosti preizkuša
la tudi naša novinarja Ria Bačer
(Dolenjski list) in Slavko Dokl (De
lo).
Naša novinarka Ria Bačer, ki je
nabirala izkušnje v smučanju na Po
horju, bo menda šele drugo leto na
Jahorini posegla v konkurenco smu
čark - novinark. Zato pa je nastopi
la na kegljaškem turnirju. Nastopilo
je 28 tričlanskih ekip (dva novinarja
in ena novinarka), oziroma 25 časni
kark in 56 časnikarjev. Ekipa, ki so
jo sestavljali Ria Bačer (Dol. list),
Tone Urbas (TV 15) in Slavko Dokl
(Delo) je v tej im enitni konkurenci
osvojila četrto mesto. Med posamez
nicami ie Bačcrjeva s 67 podrtim i
keglji (30 lučajev!) osvojila 19. me
sto, pri novinarjih je zmagal Tone
Urbas (TV 15) s 176 podrtim i
keglji, Slavko Dokl, k i je podrl 144
kegljev, pa je delil 15. - 16. mesto.
V smučarskem teku na 5 kilo 
metrov, kjer so novinarji tekli po za
htevni in ledeni progi, je brez težav
zmagal novinar Dnevnika Tone For
nezzi — TOF, med 23 udeleženci te
preizkušnje, pa je Slavko Dokl zase
del solidno 12. mesto.
V. V.

POHORJE '77

mentamih film ov Branko M. Marja
novič. Po njegovem scenariju so po
sneli tudi film o polhu. Snemali so
skoraj vse leto, da so posneli razna
življenjska obdobja polha na obmo
čju, kjer živi.
Film bo prvič predvajan v Ko
čevju že konec tega meseca. Izdelan
je na ozkem in normalnem traku, v
barvah, ima tudi napise in glasbene
vložke. Šel je že skozi strokovno
oceno in dobil, kakor pravijo temu
film arji, ..Predikat - A “ , kar pome
ni vrhunsko oceno. Film traja okoli
pol ure, kakor je že pri dokumentar
nih film ih običajno.
Kakor so sporočili, bodo na pre
mieri v Kočevju razen tega filma
predvajali še nekaj prejšnjih Marjanovičevih film ov. Skupaj bo pro
gram trajal dobro uro. To bo prvo
predvajanje film a o polhu, zato bo
,.zaprtega" značaja, se pravi, da bo
na ogled povabilo občane Turistič
no društvo Kočevje. Organizirano
pa bo tudi, da si bodo na posebnih
predstavah film ogledali šolski otro
ci. Natančno sporočilo oz. vabilo o
dnevu in uri predvajanja filma
„Polh“ bo Turistično društvo Ko
čevje občane še obvestilo.
ANDREJ ARKO

»Dolenjski list«
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SOS za kostanjeviško jamo
Za celotno ureditev jame, ki bi bila dostopna turistom bi potrebovali milijone
6. februarja so imeli kostanjeviški jam arji občni zbor, na katerem
so pregledali delo preteklega leta in
postavili plan za tekoče leto. Iz po
danih poročil lahko sklepamo, da so
b ili v lanskem letu kar delavni. Ven
dar samo delo ni dovolj, če ni finan
čnih sredstev. Zato so na občni zbor
povabili predstavnike Vseh družbeno-političnih organizacij, da bi sc te
m eljito pomenili o problemih, ki kostanjeviške jamarje najbolj težijo.
Vabilu so se odzvali predstavniki
vseh organizacij, razen predstavnika
SOb Krško, od koder pričakujejo
največ razumevanja in pomoči.
Kaj torej najbolj m uči dokaj
marljive člane kluba? V prvi vrsti
to, da jim nekateri višji forum i oči
tajo nedelavnost, čeprav dobro ve
do, da brez opreme in denarja ne
morejo doseči takih uspehov kot ne

kateri klubi po Sloveniji. Kljub o č it
ku pa lahko rečejo, da so v lanskem
letu sodelovali pri raziskavah nekaj
jam, skrbeli so za samo Kostanjevi
ško jamo, seveda v mejah denarnih
zmožnosti. Na osnovni šoli so usta
novili krožek jamarjev, ki šteje 18
članov.
Iz nadaljnjih poročil in diskusije
je bilo slišati, da je Kostanjcviška ja
ma zaprta in zaprta bo ostala še na
prej, če ne bodo dobili denarne po
moči za ureditev dohodov do jame
ter za ureditev stopnic in hodnikov
v sami jami. Za celotno ureditev ja
me, da bi bila pristopna turistom, bi
nujno potrebovali 18 do 20 starih
m ilijonov. Največ pričakujejo od
ObS Krško.
Na zboru je bil tudi predstavnik
ZOTK, k i je tako rekoč ponudil ro
ko jamarjem, da bi s skupnimi m oč

mi premagali razne težave. Jamarji si
želijo tudi več sodelovanja s turistič
nim društvom in Formo vivo, tako
da bi eni drugim pomagali pri raznih
delih in turistični dejavnosti. Cc bo
do jamarjem priskočile na pomoč
vse družbenopolitične organizacije,
bodo uredili jamo tako, da bo stalno
odprta za vse, ki želijo spoznati tudi
lepote podzemnega sveta v tem delu
Slovenije. Zares bi bilo škoda, če ne
bi imeli vsi pristojni forum i razume
vanja in se odzvali klicu marljivih ja
marjev za rešitev te kraške lepotice.
POLDE M l KLIC

List za vsakogar
»Dolenjski list«

Kaže tudi, da bodo gusarji odprli
šc otroške jasli, kajti tiste v novem
vrtcu so še vedno prazne.
Šc posebej slovesno bo na Štrek
ljevim, za to bodo poskrbeli štrekIjcvski voluharji. Lani objokovana in
pokopana cesta Jamarjeva mama bo
v črni asfaltni obleki vstala od
mrtvih. Voluharji so pripravili še
vrsto veselih točk, njihov karneval
bo na pustno nedeljo ob 14. uri.
Gusarji in voluhaiji bodo občane
za občinski praznik razveselili z no
vimi pridobitvami.
SLAVKO PAVLAKO VIC

NAJBOLJŠI
NOVOMEŠCANI
Zadnjo nedeljo je bilo v Črnom
lju medobčinsko tekmovanje v stre
ljanju z zračno puško, s katerim so
strelci počastili črnomaljski občin
ski praznik. Nastopile so ekipe iz
Duge Rese, Črnomlja, Trebnjega in
Novega mesta, ki so se pomerile za
prehodni pokal. Zmagovalni vrsti je
pokal podelil predsednik črnomalj
ske občinske skupščine Martin Jan
žekovič.
Vrstni red: 1. Novo mesto 694
krogov, 2. Cmomclj 678, 3. Trebnje
588 krogov; posamezniki: 1. Ribič
(SD Pionir Novo mesto) 184 kro
gov, 2. Hutar (Črnomelj) 181, 3.
Rahne (SD Krka, Novo mesto) 180.
M. ZUPANČIČ

Mački se na svojo pmj*l
pripravljajo že od novem
na v Gradcu pa je postala
lavnica, v kateri po
mira Jakše nastajajo rek® ,
bodo pokazali v sprevod^
ski tramvaj, gradaška »» J,
Mački so poenostavili "’
avtomobilov in pogrunfii
katero veselo, pa tudi P*10'
Za soboto pripravljajo^
domu. Najboljše maske
dfli. Na pepelnično sredo Ppusta zažgali in vrgli v
hodnje leto pa spet ?n° *.
domislicami in zbadlji
mačkom nikoli ne zmanJ*8*

t 1

IZ DELAVNICE GF
MAČKOV - G ra dac
za nedeljski p u s tn j
Člani društva se vsa K J,
rejo v krajevni dvoOjw
črtujejo, žagajo, zRiPi
zadnjih primerkov
skoraj nared, lansK^ ^
šolo pa bodo prede**” •,
ljanski tramvaj.

4

■4

gradnje in položitev temeljnega
kamna bo v nedeljo, 20. februarja,
ob 10. uri na igrišču TVD Partizan.
Rok izgradnje je 10 minut, nakar bo
svečana otvoritev posameznih od
delkov: splošne in zobne ambulante,
laboratorija, kirurgije, ginekološkoporod niškega oddelka.

Zaradi „umanjkanja
škili larfarjev pričakujemo*
še toliko več obiskoval i
Gradaški mački sedaj
pustno društvo na Dolenjs
si je njihov sprevod ogltf
4.000 ljudi, za letos
dujejo najmanj toliko,

■ # # //# # # # # # /# # # # # ///# # # # # # # //# //^/ / / '*

Za pusta zdravstveni dom
Ko so Semičani pred kratkim
zvedeli, da so zdravstveni delavci za
grozili, da si bodo zaradi nemogočih
delovnih pogojev poiskali zaposlitev
drugje, je njihovo pustno društvo
„Gusarji“ takoj sklicalo izredno se
jo . Soglasno so sklenili, da končno
začnejo graditi nov zdravstveni
dom. Vse formalnosti z lokacijo, fi
nančnimi sredstvi in uradnimi papir
ji so v hipu uredili. Izvajalci del bo
do kar gusarji sami. Uradni začetek

starejšim bomo pokazali
merke domačih živali, ta50,
to iji in druga mehanizacij*
izrinili iz vsakdanjega
Dim izdal nekaj njihovih
varovanih skrivnosti.
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..Prirastek tedna“ - 49 novih naročnikov. Koti W y
dinaija milijona, ni brez naročnikov visoke
slednjo se ne smemo pritoževati. Vsak četrtekj?rny
zdaj spet nekaj čez 29.000 DOLENJSKIH LIS* S
tega še vedno dobrih 94 odst. na naslove na*"1
naročnikov. Kar 717 .Dolenjcev* gre vsak
držav po vsem svetu - čvrsta vez naših starih ^
izseljencev z rodno grudo! Zato naj ne bo odveč
nasvet:
če imate sorodnika, prijatelja ali znanca v WJ> j j j
doma iz naših krajev - naročite mu DOLENJAM ^
Bolj kot pisma (ki ga tako ne morete pisati
|
znova!) ga bo vesel in zlepa vam te usluge w P
naklonjenosti ne bo pozabil!
. jg d'"
Počasi se naša jesensko-zim ska akcija iz te Ka> t0,|
k rat b om o objavili p o d o b n i obvestili, da zadnjeg ^
pa se je število vseh novih naročnikov povzpe
1617. Po o b čin ah so razdeljeni takole:
občina BREŽICE: .............................
občina ČRNOMELJ: ........................
občina KOČEVJE: ...........................
občina K R Š K O :.................................
občina M E T L IK A :.............................
občina NOVO MESTO: ....................
občina RIBNICA: .............................
občina SEVNICA: .............................
občina TREBNJE:
......................
razne pošte v SRS in SFRJ:
naročniki v tujini: ...........

104
131
95
191
30
392
96

160
17«
197
50
; več \

In spet ponavljamo: vsak novi naročnik - f>' ejj
vašega pismonošo! Ta hip so med najpriza°
pismonoši:
Maks Krevelj iz Sevnice - 71 novih nar
is.
Anton Hren, Trebnje — 67, Jože Jankovič, Sen
Jože Trefalt, Zabukovje - 27, Ivan VolčanjšeK.
25, Jože Matkovič, Ribnica - 24, Anton
j
.
Dolenja vas - 22, Darko Avguštin, Leskovec '■
Do 1. marca naj velja v vsakem našem
J *
VSAKO HIŠO DOLENJSKI LIST!
uR ui)Nl^ V

Danes: 5 knjižnih nag|fjJ
Med 49 novih naročnikov zadnjega
>
torek opoldne namenil 5 knjižnih nagrad, W J Loftfl
Vinko Rus, Rakitnica 70, p. Dolenja
j
Likar, Brestanica 113, p. Brestanica; Franj jv*
!
Straža 106, p. Straža pri Novem mestu; Lao
1, r
Trubarjeva 9, p. Trebnje, in Matija OžaničVas.

I

.. m #

MORiMOrNAJVE
*

* V^

at T
zgodilo pred tisočletji v Mali A ziji, Španiji, v
Severni A frik i. Naša dežela, predvsem obmorski
pas, je plačal visoko ceno za iztrebljene gozdove
na sedanjem Krasu, v Dalm aciji, Črni gori.
Sloveniji kaj takega ne grozi več, saj je gospo
darjenje z gozdom skrbno in dobro razvito. Po
vsem odveč pa je, da m oramo trpeti toiikšno
škodo zaradi malomarnosti.
Morda bi bilo dobro, ko bi vsakdo vedel, kaj
vse gozd pomeni človeku. M orda bi bilo manj
požarov in manj škode. Če bi se vsakdo zamislil
nad številkam i, ki govore, da kar četrtina slo
venskega prebivalstva živi od gozda in lesa, da je
les že več kot 100 let na vrhu izvoza, da lahko
posekamo 3 m ilijone kubičnih metrov na leto,
da pride na Slovenca 0,6 hektara gozda, da je
90 % izvirov pitne vode v gozdovih itd., potem
bi morda marsikateri ogorek ne obležal na gozd
nih tleh z živo žerjavico, potem bi izletniki
skrbno pogasili ognje na robu gozda, potem bi
ne požigali suhe trave, potem bi ne pogorelo v
Jugoslaviji v petletju 1970 — 1974 v 3 4 5 9 poža
rih 4 0 2 3 7 hektarov gozda . . .
In silva salus (v gozdu je rešitev) pravi star
izrek. Ta misel je primerna tudi za današnji čas,
za sodobno živečega človeka, kateremu je gozd
lahko ne samo vir gospodarskega dohodka
ampak zvest prijatelj v stoterih drugih stvareh.
M. M A R K E L J

DOLENJSKI LIST

JEKUHAVOUAZVOZIGKH

Časi, ko so bili posebno hujši telesni invalidi
obsojeni na samoto štirih steh ali enoličnost
dom ov onemoglih, so že preteklost. Predvsem
invalidi sami so največ pripomogli do te spre
membe. Telesne okvare res onemogočajo nor
malno vključevanje v običajne življenjske to
kove, vrsta primerov ljudi s trdo voljo pa vseeno
p otrjuje, da tudi 100-odstotni invalidi lahko
m erijo svoje sile in znanje celo v športu.
Eden takih, ki ima doma že prepolno vitrino
medalj z evropskih prvenstev, olimpiad in
drugih tekm ovanj v tujini in doma, je tudi naše
gore list Jože O korn iz Drage pri Šentrupertu.
Eno njegovih najlepših doživetij je bil obisk pri
T itu leta 1972, ko je predsednik republike spre
jel olimpijce.
V O Z IČ K A R J I Z D R Ž A V N IM G R B O M
Vprašanje je, ali bi Jože kot preprost fant z
dom ačije izpod šentruperških hribov brez ne
sreče sploh zašel na športna pota. Nestor slo
venskega invalidskega športa Bojan Hrovatin je
pridobil Jožeta za šport leta 1968. Že leta 1971
si je z našim grbom na prsih priboril eno zlato
in po eno srebrno medaljo na evropskem prven
stvu na Dunaju, sledili so uspehi v V eliki B rita
niji in povsod, kjer se je pojavil s svojim diskom,
kroglo, sprintom z vozički in kopjem. Doslej je
nabral že 12 medalj, od tega pet zlatih. Zadnja
leta je tudi član naše vozičkarske košarkarske
vrste.
13 U R Z A V O L A N O M
Jože pride s svojim invalidskim vozičkom
kam orkoli, kamor lahko pripelje avto. Ž e pred
leti je dognal vse gibe, tako da je, ko gre na pot,
neodvisen. Z vozičkom se pripelje do avta, se
presede vanj, naloži voziček in ga na cilju spet
raztovori. Ko je imel še fič k a , je moral obračati,
da je voziček lahko spravil v vozilo. Pri katrci,
ki jih z dodatnim i ročnim i komandami invalidi
posebno cenijo, je dodatno obračanje odveč,
ker ima ta avto pač več vrat. Lani se je Jože v
koloni s še dvema invalidoma odpeljal na med
društveno tekm ovanje v Švico, kjer so v 13 urah
sicer zmerne vožnje po avgustovski vročini pre
vozili v eno smer 890 km! Prireditelji so priča
kovali, da bodo prišli z letalom , vendar so fantje
izračunali, da bi jih že sam prevoz opreme stal
preveč. Pozorni Švicarji so jim na kraju podelili
še posebno priznanje kot najbolj oddaljeni
ekipi. Čeprav jim je do tekmovanja ostalo le

nekaj ur nočnega p očitka, so bili tudi v šport
nem tekmovanju najuspešnejša ekipa.
.
Jože svoje najbolj priljubljene zvrsti
l
ska) ne more kaj prida vaditi doma.
lahko vadimo spomladi in poletir zaradi P'8
ozov v Ljubljano. Najbolje je delati podsr
j lahko
kovnim vodstvom enega trenerja, s'cer se'’topj
Redki
zimski
n
as«
mimogrede .pokvariš'
slabijo telesno pripravljenost. Doma>j°.
vzdrževati z utežm i in vzm eti," pripoved*#?
svojih pripravah. Igralci k o š a rk a rs k e ekipe
vozijo na trening v Ljubljano. P ovrn ejo j'^
stroške za bencin; celo tekmujejo s sv°l'
vozički. Le-ti naj bi po s ta n d a r d ih zdrav*
nega zavarovanja zdržali kar pet let, kar P
ob takšnih naporih seveda ne z g o d i. G*11™'
primer, je treba zato zamenjavati tudi P0 ^ .
na leto. Invalidom športnikom obilica
rodnih medalj ni stopila v glave: potrpezlj|V
potegujejo za priznanje statusa _'(r*lunSbaJ|)
športnika. T o bi najboljšim o m o g o č ilo na
najnujnejše opreme in kritje s tro š k p v za te
vanja.
ZBO LJŠATI S V E T O V N I REKORD

Slovenski invalidi-športniki so se la n '
pripravljali za olim piado v M o n tre a lu . 50 .
Južne- AfrjJJ
vanje so zaradi udeležbe rasistične—.—
p Bfa>!
:e.;
zadnji hip odpovedali. Vztrajanje te d e ze e i
slika
greni upanje tudi v sodelovanje na let?oVno a" |
mednarodnih tekm ovanjih. L e to š n je sve
'vljs
prvenstvo je predvideno v Parizu. 0 te
»»2
bodo šli tja ali ne, bodo odločali na skupsc ^
lalij
aprilu. Evropsko prvenstvo v atletiki in r
bo na Dunaju. Lani bi Jože Okorn praV 9°
lahko uspešno nastopil v M o n tre a lu . ^
valeč v metu diska v kategoriji, v k a te ri na
tudi Jože, je vrgel orodje 22 m e tr o v in
^
centim etrov, Jože pa ga je v L ju b lja n i spra
centim etre dlje.
.
Volja vozičkarjev, kot se radi sami 'nienoStay
do športnega sodelovanja in ne le do P ^
Ijanja rekordov se je pokazala tudi na na ^
bolj m nožični športni prireditvi — P0)10 ^
žici okupirane Ljubljane. Lani se je 60 inv ^
na vozičkih udeležilo manifestativnega ^
4 km dolgi progi od kina V ič do Trga rt
cije. Letos želijo to progo podaljšati na ^
pripravljajo tudi tekmovanje v štafeti 4
Jože O korn je tudi podpredsednik Društva Pa.£j
plegikov Slovenije, Imajo 3 5 0 članov, P°'“
se jih ukvarja s športom.

A L F R E D ŽELEZ

sturr
niu i

URIVO BRUC, MA2URUIICEV PRAPRAVH^
V vasici Jesenice na Dolenjskem je nad des
desnim bregom Save z drevjem obdan tih in miren,
skoraj že zapuščen dom dr. Iva Brliča, pravnika
in književnika, novinarja, prevajalca in zgodovi
narja, ki že nekaj let živi popolnom a odmaknjen
od sveta. Bolezen ga je prikrajšala za delo, za
raziskovanje, za kramljanje s prijatelji, za vse,
razen za življenje. Zdaj je v triinosemdesetem
letu, in če bi mogel, bi še delal.
Čudoviti naravni ko tiček pod Mokricam i si je
že pred vojno izbral za svoj dom , v katerem ima
izredno bogato knjižnico. Na njenih policah je
vsa leta z velikim ponosom hranil dela svoje ma
tere, hrvatske književnice Ivane Brlič—Mažuranič, pravnukinje pesnika Ivana Mažuraniča.
Dr. Brlič je bil do bolezni izredno vsestranska
in razgibana osebnost. Izhaja iz Slavonskega
Broda, kjer je končal osnovno šolo. G im nazijo
je obiskoval v Zagrebu, pravo je študiral najprej
v Berlinu, nato v Zagrebu. Potem je vsa leta
pridno sukal novinarsko pero in postal je član
ozirom a sodelavec uglednih uredništev. V ob
dobju 1 9 3 1 - 1 9 3 5 je bil glavni urednik časopisa
„Liga narodov" v Žagrebu.
Ze kot dijak se je poskušal v književnosti ir
tudi pozneje je kot odvetnik vedno našel čas zč
literarno udejstvovanje. Zgodaj se je začel uve
Ijavljati kot prevajalec, večinoma iz francoščine
in ruščine. Prevajal je dela Maupassanta
Daudeta, Puškina, Turgenjeva, Lermontova, Kuprina in Ljadova. K ot kritika ga je zanimale
predvsem gledališče, posebno pozornost pa je
posvetil zbiranju in oblikovanju gradiva za zgo
dovino hrvaške književnosti. Pri svojem delu je
črpal podatke iz bogatega družinskega arhiva in
osvetlil marsikatero osebnost ali kulturnozgodo
vinsko obdobje. Dr. Ivana Brliča je vedno privla
čila preteklost. Tako je pred dvajsetimi leti v
m okriškem gradu, nedaleč od svojega doma,
uredil razstavo „M o krice skozi stoletja". Dom a
čini ga poznajo predvsem po knjižici, ki jo je
gostišče Grad M okrice izdalo za to priložnost.
Brošura se imenuje „M o krice, grad in park, spo
m enik naše preteklosti".
Knjižica je izšla v treh jezikih: v hrvaščini,
slovenščini in nemščini. Leta 1961 je doživela
drugo, obsežnejšo izdajo, vendar to krat samo v
hrvatskem jeziku. Za založnika v Zahodni N em 
čiji je dr. Brlič napisal obširno deskriptivno mo
nografijo o M okricah z zgodovinskimi ilustraci
jami pod naslovom „M o k ritz, Geist und
Geschichte."
Skupaj z Gustavom Krklecem je 1956 preve
del v hrvaščino slovenski roman Ivana Bratka

DOLENJSKI LIST

■ne" P1Varie
Teleskop, m aterine ..Pripovedke iz davn ^1 ( njirn
je že pred vojno z N. I. Fedorovom preue jvitj

ruščino.
j . j eir
Svojo mater je občudoval kot izredn jkaf' lirti
sko, kot književnico, ki si je prva med zen
tose
1937 priborila vstop med članstvo Ju9°s ,, kriv
ske akademije znanosti in umetnosti v “ a9^ s
V ečkrat mi je s ponosom p rip °ved° j „jr
kakšno naklonjenostjo so Hrvatje počas
y.
no šestdesetletnico, ko so v Narodnem 9 ^
šču svečano uprizorili dramatizacijo
..Dogodivščin vajenca Hlapiča".
, J
Ivano Mažuranič so v tujini im e n o v a l' » ^
ski Andersen". Jugoslovanska akadernU
^
nosti in umetnosti jo je dvakrat predl^gj?.
Nobelovo nagrado: prvič 1931 in drug'c ^j.
Ivanino najboljše delo so „ P r ip o v e d k e 'Z pre
ne", v katerih oživlja slovansko mitolog')
vedene so v številne jezike.
v ^gte
Dr. Brlič mi je pokazal vsebino pisrna' j {$
rem mu mati pojasnjuje nastanek in zr] aC^e«1'
uspešnega literarnega dela. Pisala mu ie
njebra 1928. V pismu pravi, da so p rip °ve
n ii>
no izvirno delo. Nanizala jih je o k o li i ^
likov iz slovanske mitologije. Toda to
nanji okvir, prizore in zgodbe je morala
jati sama, saj se ni imela na kaj opreti^
Napisala jih je iz srca in veselilo jo ie' oezije'
pripisujejo značaj pristne slovanske P ^
Zgodbe so se ji porodile nekega zimske9 ^ e(y)
ra, ko je prisluhnila tišini svojega domabujno dom išljijo je spodbudilo prasketam tc|<
v domačem kaminu. Tako je opisala z
svojega ustvarjanja sinu Ivu Brliču.
. .^ili
Tudi dr. Brliča so privlačili s le d o v i
legend mi
in pripovedi,
zato JC
je skušal v
l|JUVCUI, £.OlU
obliki predstaviti zanimivo preteklost ^
veliko pa se je pri tem angažiral tudi ko
vinar, opirajoč se na avtorja Slave
jgfld5’
Kranjske Janeza V. Valvasorja in c,rU9f
vinske vire tja do arheoloških najdb, k' >g i11
razcve.. *
o rimskih in predrimskih časih, o ' “‘■'-jje
zatonu davnih kultur v tem delu Slov
Hrvatske.
j §e &
Danes vedo za dr. Ivana Brliča koH1^ $
sedje, tako samotno živi z ženo, ki
^
družbo v njegovi bolezni. Svet je za'}
Nihče več ne prebira dragocenih k n jifl'..^ ^
kdo še zahaja v nekdaj gostoljubno in^ .g p(f
hišo.
trgala bolezen. Zdaj ni več ne Prete'irern
k a z a li'
bodočnosti. Čas se je ustavil s
brezizhodnosti.
TEP^
J O Ž IC A

T ako je pač v človeku, modni ustvarjalci morajo
to upoštevati.
Pravilo pa ni absolutno. T ud i za to med dru
gim poskrbijo kreatorji, ki vedo, da si ljudje žele
predvsem razlikovati se od soljudi. Včasih pa na
stopi tudi fenom en, vsi hočejo biti enaki. Primer
za to je jeans. Prodajajo ga pod imenom svobode
oblačenja in podobno. Nisem poklicni sociolog,

OKUS NIKOLINEBO

N ajbrž ne veste, da se je m ed francosko re
volucijo rodila v tej deželi moda, k i pa n i ime
la dolgih dni. Jakobinci so zaukazali, da
moškim najbolj pristojijo frigijska čepica,
km ečka kamižola in široke mornarske hlače.
Slikarju Davidu so celo naročili, naj ustvari tip
„ republikanske noše". Njegov n ačrt, k i pa ni
prišel dlje o d papirja, je predlagal mešanico
antičnih oblačil, k i naj b i hodila p o zem lji v
madžarskih škornjih. Potem se je po angle
škem (o čitno jih včasih tu di ne zebe) in fran
coskem vzoru po Evropi razrasla golota.
Ženskovje se je naveličalo steznikov, bluze je
nadomestil triko. Ženskam, k i so se nosile na
ta način, so re kli „ču d ovite". M oški pa so no
sili oprijete hlače in škornje.

(lovJlČenie 16 P° eni 'zmec* definicij zaščita
lov 2 e^a te^esa ab njegovih posameznih denarav ■JrazJ ičnei Simi oblačili in p red m e ti iz
td i h '
. metn'b snovi. N ajb o lj verjetno se
tarad? ^ ^ za^e* človek o b la č iti a li slačiti
ta vrnfPreStana9a vP l'va klim e: vlage, mranroA. ,ne' dežja in zn
snega.
Oblačila
Predina
e ya . u
u ia c u a sso
o ltorej
u re j
zaščitni } ekn'š no nadomestilo za naravno
vtonooi^
^ele v drugi vrsti d ob i obleka
ložaia raSf)' za^ d e pred u roki, znamenja potemta!?3 uzbeni lestvici itd. Obleka je poa$tranlH.iVSe’ od zamorske ledne pasice do
tskega kombinezona.

živi na tisnf6 r 3 zeme'iski obli ukvarja in od nje
^odna ustu-!' ^ ecl ni imi ie tudi Eva Paulin,
'Največkrat
12 Ljub|iane°biečeni ti n af*?6
Prav' Eva, „kako so
hni, da kar h 'J*
Slovenci. Ponavadi odgovo
r i . če n0Up °
' vendar je v tej izjavi kanček
t'0br° jn , , P° Pravici, opazi moje oko samo
Pjenaivo^ ° ° ' e^ene ljudi. Vse kar je vmes —

vendar se mi zdi, da je jeans vžgal predvsem zato,
ker se nimajo ljudje več po čem razlikovati od
soljudi. T akrat je najbolj preprosto tro b iti v isti
rog. Če že nisi nekaj posebnega, je bolje, da se ne
razlikuješ od množice. Seveda govorim posploše
no. Celo všeč mi je namreč, da imajo vsi ljudje
približno enake proračunske možnosti. M o ti pa
me, da znajo to dokazati samo z .uniform o'. Sa

> a Paulin
°k°|jCe Tr . . nJen rod izhaja po moški plati iz
Ce' Še danes trn-3 ~ ' e rada r'sa,a ze kot deklet^ rke nikr.i• ■ d a > v niej drobec sicer slabe
f ljudi. Pa l ni m 'sbla> da bo „oblačila in slačiivljenje.
16 Vendarle tako naneslo. Za celo
blišču IjuSii6 Za''el° Po vojni. Pri Mestnem gleem, kier sem za igralce risala koMnenje ;p
°klepj' $ i ' °a med obleko ne spadajo
* W nos// . 'n..p °d o b n i predm eti, k i so jih
ličarska 0
tuc*' ae danes (vatikanska
nieno iPioar a' nosijo vojščaki. Š č it in omespadata
ed tako imenovano
nbrambno
5Da(*ata m
rnoH
nakit, čepr>r° * ,e' ^.ec* °b le č ila ne spada tudi
p°do'bni k n V,BZ- nPm ' v tesni zvezi, ter ure in
dobna obla - S
,tn' ln nekoristni okraski. Z a soSebi ženske' a vel/a’ da je tisto, kar nosijo na
1(01Hoška 'n~ otroci' Precej b o lj sproščeno
H načeln!r!?Snja' ^ r° i °b la č il naj b i b il nam°btoku krvi * fS^'
ne dopušča m o ten j v
°virati pre£ 'n pr' dihanju, obleka ne b i smela
pr' °bleki š e '% ^ aklf} navideznih bizarnosti je

Takr,
v ih
( službi. TistTt -^''a prV'^ 'n zadnj'^ v življej silni
liln' zaananJ Časov se spominjam predvsem
»"onostl in
■:
'paznic
,uazni< TakratSt' 'n zaradi -Težkih živilskih
slabše
S
10- ljudje L 56 je slabo živel° ir' *še >'a
ux
1Var,
e Ualoap c S° °P^av|jali družbeno bolj poP niir! tezke hrano o lmeb Prav'co do tako imenovit^L^di iqrai ■'. 0 nekem naključju so bili med
hirti i
1'Judi, ki
„ toč« SVob°dnim r! , , se ukvarjajo s tako imenovaT a k ° |e ie da“ s s »m
- sam zase .zaslužen in tudi

£as^

razvoja je dobivala obleka
' naglas. Vladajoči sloji so se v

p družben: n VSe^ c' v'bžacijah tru d ili poudariJiub temu n Pad m ed razred i tu di z obleko.
■al' način oh/ ^ redP's/. k i so natančno dolof V' na Prim
V ? nekaterih družbenih slo> t o v, s/
er Zidov, verskih razkolnežev,
! finejših j ' J ev' Pro stitu tk itd., niso ime1 ° 'Henoi/a P
ov- Danes povsod prevladuje
e.,nekateri n n? .me^čanska obleka. Izjem e so
LkarH. nune i l Cu kuhari ' z bel° kaP °- dim° čiiaži, J ' aunovniki in m enihi, livrirani
°slovneži
orna ti ob svečanostih, angleški ■
y niki, Želo, ?1' 3: voiska, gasilci, pon ekod S
n'čarjj, re kto rji univerz itd.
^|||| .
*
hurt e vrejo iz n-' Vend3r ne klepetav sogovornik.
^ nall^Host tnni-113 nePr'siljen način, v očeh so
Cenn esk ci'nizP 'na' razumavanje, včasih pa tuk,
ma‘ Vendar ne tistega za vsaka
< r Se"l tudi \r
°ddaiiUb|jana v n ro t! novinarke- zato sem na Ra° ^Odi

M

' k a k ° b ' b H 0 ' Če b ' imeM

a modo se je takrat bolj malo

na ženska zvijača, je pač naneslo, da sem jo pora
bila v pravem tre n u tku ."
Klepet s kralji mode je samo zanimiv utrinek.
Eva Paulin pravi, da je m odno ustvarjanje trdno
delo. Vodilne modne ustvarjalce moraš hočeš no
češ poznati že zaradi tega, da si na tekočem . M o
do narekujejo veliki modni centri. Če ne veš, kaj
snujejo za naslednjo sezono v Londonu, Parizu in
Rimu, si oplel. M odni diktato rji dajo glavne smer-

mislilo. Precej začudeno so me pogledali. Napisa
la sem nekaj nasvetov, potem ni bilo nekaj časa
nič. Končno se je posvetilo tudi radijskim šefom:
„Z akaj, za vraga, nim amo modnega kotička, ko
pa nas poslušalke zasipavajo s protesti? " Radiu
sem zvesta še danes. Tam sem začela, delala bi
tudi za počen groš, če bi bilo treba. Kruh si slu
žim tudi pri reviji „Jana", delam za nekaj tovarn
itd. Predolgočasno bi bilo naštevati. Kadar de-

5

Zanim ivo je tudi, da se za nekatere zname-

Če upoštevamo samo leta naše ere, so naj-

i n ite lju d i natančno ve, kako so b ili najraje

! dlje vladali v m o d i oblačenja Francozi. Franci

oblečeni. K ronist Einhard na p rim er v živ* Ijenjepisu Karla Velikega trdi, da se je m ogoč
n i cesar n a jra je ,,oblačil tako ko t njegovi pred
n ik i". Nosil je spodnjice in platneno srajco,
čez haljo z dolgim i rokavi in hlače, na nogah
je najraje videl čevlje z ovijačam i, ogrnjen je
b il s plaščem. Ve se celo, da je b il plašč pravi_ lom a temnomoder. K o že takole klepetamo,
velja povedati, da so hlače v Evropo uvedli
G alci in Germani. K ljub temu pa niso izum i
telji tega oblačila. Pred n jim i s o jih že p red V.
stoletje našega štetja p o zn ali M ed ijci in Perzij
ci. T i so jih predali Dačanom in Skitom , sled
n ji pa Germanom. K e lti so se bojda sami po
sebi p riko p a li do hlač. Vendar so bile za razli
ko o d germanskih kratkega kroja.

j
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lam, si vedno mislim: ,Eva, bodi pametna in prid
na.' Zdi se mi, da imam v glavi semaforček z
rdečo in zeleno lučjo. Če se prižge zelena, bo vse
dobro, pri rdeči pa moraš biti oprezen. Moda je
draga in zapletena reč. T ežko se je znajti med
vsemi tistim i klobuki, krili, hlačami, tunikam i,
šali, torbicam i, čevlji, rokavicami, plašči itd. To
priznavajo celo vedno vsevedni m oški."

ja je ukazovala m o d i v oblačenju od X I. do
X IV . stoletja, njeno vlogo prevzem ata nato do
X V I. stoletja Flandrija in Burgundija, v drugi
p olovici X V I. stoletja tu d i Španija, nato pa
spet Francija. D v o r Ludvika X IV ., ki so mu
rekli tu d i K ralj sonca, imajo poznavalci za
enega od najbolj pom em bnih temeljev še danes sloveče francoske mode. Za prvo uradno
m odno ustvarjalko je zgodovina določila ši
viljo Rose Bertin, k i se je s sukancem in škar
ja m i trudila na dvoru M arije Antoanete. Kon
cem X IX . in v začetku X X . stoletja ustanovijo
v Parizu znam enite m odne hiše: C. F. VVorth,
Jeanne Lan vin, Paul Poiret, Jean Patou,
Chanel, gospodična Schiaperelli, N ina Ricci,
Maggy Rouf, Christian D io r itd. London in
Italija pa se ne vdata. Britanski lev slovi po
m oški m o d i (preprostost in eleganca), Italijan i
pa se najbolj spoznajo na klobuke in čevlje.

nice, ti pa se jim moraš prilagoditi. Kljub tem u,
da si ..poslušen", ostane še veliko ustvarjalnega
dela, veliko noči je treba prebedeti, nešteto p ori
sanih listov zm ečkati. Delaš, recimo, za tovarno,
ki hoče spraviti na tržišče na tisoče kosov nekega
oblačila. Ljudem mora biti všeč, sicer ga ne bodo
kupili in oblekli. D irekto r podjetja prepusti odlo
čitev štabu, ki je določen za to, ta pa modnemu
ustvarjalcu. Če model prodre, si vsi pripenjajo
medalje, če ne, zamenjajo modnega ustvarjalca.

Iz drugih in ne Evinih ust sem slišal naslednjo
zgodbo. Pierre Cardin je imel v Parizu predstavi
tev najnovejše kolekcije. Novinarjev iz vsega sveta
do stropa, koga ne bi zanimalo, kaj je zaukazal
kralj mode. In Eva ne bi bila Eva, če se ji ne bi
prižgal zeleni semaforček. Petra je oblegalo na
tovornjake sedme sile, Eva pa je skromno sedela
ob strani. Piere ne bi bil Pierre, če tega ne bi
opazil. Večer je bil njen, pogovarjal se je samo še
z Evo, drugi pa so zeleneli od zavisti.

„ V e lik o moram potovati, moda je velikanska
kuhinja. Samo načeloma velja, da so v časih bla
ginje v modi kratka krila, v bolj betežnih obdob
jih pa dolga. Pač po pravilu, da je takrat, ko si
reven, bolj im enitno im eti več blaga na sebj; m o r
da zato, da prikriješ revščino. In obratno: ko so
denarnice polne bankovcev, trgovine pa blaga, je
bolj zanimivo na sebi im eti čim manjšo krpico.

„ N o , ni bilo čisto tako in ni bil Pierre, ampak
Christian," pravi Eva, „čeprav vedno in povsod
velja originalnost. Sedeti ob strani je stoletja zna

Žensko globoko dihanje pa je bilo kratkega
veka. Biderm ajer spet postavi na prestol stez
nike in kar do 8 (osem!) spodnjih kril. M oški
nosijo v tem času dolge hlače, „lajb elc", frak,
pelerino in cilinder. Silna množica spodnjih
k ril je bila nekoliko nerodna, zato so o ko li
1850 spet uvedli krinolino z volančki. Zabele
ženo je ostalo, da se je francoska cesarica
Eugenie na nekem plesu vrtela v obleki iz atla
sa, k i je imela ka r 103 volančke. Nekako v
tem času se bistveno menja tu d i moška moo ?.
Začne veljati pravilo, naj se vsi deli obleke
šijejo iz blaga enake barve. Pri tistih, k i ime jo
denar, je obveljalo tudi, da se m ora m o č n jš i
spol ob različnih dnevnih urah tu di različno
oblačiti. Izvedenci trdijo, da je bilo m o k e
mode v bistvu konec v X IX . stoletju. Prevladal
je angleški stil, k i m u danes dodajamo ali od
vzemamo malenkosti. Predvsem športne.

mozadovoljstvo pelje v nazadovanje. T ud i v m o
di. Z jeansom se bodo sociologi in zgovodin? ji še
dolgo ukvarjali. Morda predvsem zato, ker so ta
modno-zguljena oblačila tudi grb nem oči. T . ko v
deželah, kjer ga je preveč, kakor tudi v tistih, kjer
ga odtehtajo z zlatom . Tudi moda lahko pokaže,
da je nekaj narobe ali pa prav."

Drugače je bilo z ženskami. Naše babice je
j osvobodil steznika, k i so m u posmehljivo re kli
* „brez trebuha", šele m odni kralj Poiret tik
pred prvo svetovno vojno. Potem nekaj časa
n i bilo časa za m odne neumnosti. Veselje da
so ljudje p reživeli svetovni požar, je v bistvu
prinesel šele čarlston s svojimi k rili do kolen
in zn ačiln im i pričeskami. Novost so samo svi
lene nogavice.
In tako naprej vse do današnjih dni. V m o d i
n i n ik o li n ič bistveno novega, vedno pa nekci
drugačnega, nasprotnega. Če moda ne b i bila
p o tem ko p itu , je ne b i jem a li resno celo tisti,
k i se jim z d i nesmiselna.

Eva Paulin je oblekla veliko ljudi. Od tako ime
novanih visokih osebnosti do šolarčkov. Ni pa
Evi pogodu, če jo kdo vpraša ali zaprosi za na
svet, naj osebno zanj pove, kaj mu najbolj pristoji. Pa ne zaradi tega, ker ne bi hotela. Je pač iz
takega testa, katerega pripadniki menijo, da je
pametnemu dovolj povedati enkrat, manj bistrim
pa nikoli. Vmes je tudi definicija, kako da je m o
da ime za nove in m inljivo spremenljive načine
življenja. Za vse čase veljavna začim ba je ščepec
okusa. Ta pa nikoli ni bil in nikoli ne bo napro
daj.
M A R JA N BAUER
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„Šm arjeta leži nekako na sredi med Novim
mestom in Mokronogom , 195 m etrov nad m or
jem . Zelo tak o daleč je do Mesta, kakor v M o kro 
nog. Kako p o ltretjo uro porabiš peš . . . Ravnine
nima Smarjeta nobene velike . . . Večidel leži na
malih, valovitih gričih in prijetnih brežinah, po
katerih na spomlad vse polno prijaznih slavčkov
cele noči prežvrgoli."

nečenje. Po njej so na gosto plavale
Mislila sva, da nama m orebiti kdo nagal3’ ^ <
sva vodnjak, toda, glej zlom ka, voda se J ^
(
obarvala. Najbolj hudo je bilo po dežju„,-t
čila sva se, da dava vodo v pregled. Ce
drih ljubljanskih znanstvenikov naju 1 ;
pot. Kmalu sva dobila pismo. S stratl° oVOjni
m i, kot da bi bilo včeraj, sva odprla
Mož je počasi in razločno bral. Ž a l°s*n? \m
tovila, da nama nihče ne nagaja.
jLjb d
lo, da so dober streljaj od naše hiše ne
^
šmarješki gospodje kopali zase premog. ^
trd ilo . T ud i ljubljanski tovariši so na mr
nju om enjali, da mora biti blizu našega ^ ^
kak opuščen ru d nik premoga in da se ^
delo steka voda, ki teče preko premogaf
so še, da je voda užitna, toda midva s '
njak pozabila. Še danes je z vodo v nJ ^ j ,
Lahko si gresta ogledat in prepričala se
govorim resnico."

..NEVERSKA M ALIKOVANJA"
T ako predstavlja Šmarjeto ena najstarejših
knjig teh krajev, Zgodovina Šmarješke fare, ki jo
hrani tam kajšnji u čitelj Gore, bojda med d om ači
ni največji poznavalec zgodovine teh krajev. K n ji
go je spisal šmarješki župnik Janez V o lč ič , 1987
pa „na svetlo d al" znani novomeški tiskar Janez
Krajec. Verjetn o ga ni Dolenjca, ki Šmarjete in
njenih T op lic ne bi poznal, le malo pa jih je ta
kih, ki vedo za bogato zgodovinsko preteklost, o
kateri bo govora v tem zapisu in o kateri V o lč ič
med drugim piše:
„ V Šmarješki okolici je veliko gomil. Naj veča
je bila za Klevevžem na G riču . Ta je bila 5 m e
trov visoka in 22 m etrov po čez široka. Zraven te
velikanske gomile je močvirna rupa, iz katere je
ozek vhod v lukno, s skalovjem zametano, kjer
imajo lisice svoje mlade, in kteri Ajdovska jama
pravijo. Brž ko ne so tukaj naši pradedje kako
neversko malikovanje im e li. . . Kakor se lahko
sodi so bile gomile družinski grobovi. K olikor
večja je ktera, to lik o več im enitnih reči je v njej.
Kjer jih je več skupaj, kakor v G om ili pod Vinjim
vrhom, so v sredi največje, lahko da bi se reklo,
da so v G om ilah imeli splošno pokopališče.
Niso pa vsi enako svojih pokojnih pokopavali.
Po nekaterih gomilah so tudi cela trupla; po dru
gih le vrči s pepelom sežganih m rličev . . . Učeni
starinoslovci trd ijo , da so te gomile nakopičili
stari Kelti 5 0 0 let pred Kristusom. T o je gotovo,
da so te grobove napravili veliko poprej, kakor so
Rimci prišli v naše kraje; ker v njih se ne dobi
čisto nič rimskega . .
Spričo razkošne šmarješke zgodovine ni čud
no, da so se številne zgodbe iz davnih časov ohra
nile do danes. Ena najpogostejših govori o tem,
da so njega dni po okoliških hribih kopali rudo in
premog. Da je to res, nas je pred kratkim želel
p repričati tudi Janez Borse iz Šmarjeških Toplic.
„ K a r Janko me k lič ite !" je zaklical prileten
m ožakar, in še preden je dodobra vstopil v sobo,
nadaljeval:
„Z akaj ne bi prišli k meni? Zanim ivo reč za
časopis bi vam pokazal. Ne razum em , zakaj o
naših nekdanjih rudnikih niste še nič p is a li. .
Nato je Janko zabavljal čez vreme, češ da je dan
današnji tako zmešano zavoljo ruskih in am eri
ških raket in da ga še za uro naprej ne more
uganiti. In menil je še, da mestni škrici njegovi
pripovedi ne verjamemo, obenem pa se je sklice
val na že omenjenega V o lčiča, ki v svoji knjigi res
nekaj vrstic posveča tudi kopanju železne rude:

PO PET VOZ 2 E L E Z A N A D A N
„ V hosti za Strlekom (to je bil stari grad, kjer
je po mnenju prednamcev šac-zaklad zakopan) je

POBOČJA BREZ ..SIMETRIJE" ^ |(
M icki se je pridružil tudi bližnji so
Krnc.
reniofl
„Da, takrat se je veliko govorilo o P
Če pogledate tele naše gričke, se boste'mi prepričali, da je z njim i nekaj naro . ^ ^
lepo zaobljeni, se lepo iztečejo v raV. ve|<3. ^
dulji, desni so v primerjavi z njimi p °
bene simetrije ni. V id i se, da so na ten ^
kopali premog, in sicer kar z vrha. >e
da reče učeno odprti kop."

ALI RASTE ZVONIK?
d'\
O m orebitni železni in premogovi ru
pogovarjali še z nekaterim i Šmarječan'- ^ j i
je trd ilo , jia so ..Sm rekarjevi" hribi re ^ $0
Spom nijo se namreč na otroška le1 '
podili po sosednjih kribih. Če si se z
proti Šm arjeti, si komaj videl cerkven
dobrih dvajsetih, tridesetih, š tiric le s e ^ ofaj ■
so opazili, da se z istega mesta vidi
^o<e ^
ber meter zvonika, pa ne zato, ker *
tl)di
sami zrasli. Vprašujejo se, ali ni
dokaz, da se nedaleč od Radulje še ve .
.
jo skladi premoga, ki pa se počasi ugre J I

NARAVA POZDRAVI RANE
bilo veliko železne rude. Pred kakim i 25. leti je 6
k n a p o v n a d a n p o p e tv o z ru d e nakopalo. Na voz
so jo po 3 0 stotov nakladali. T ud i malo bolj spo
daj, na G avženhiibu, so jo kopali. (M orebiti je bil
tu „gaugen h rib ", kjer so hudodelnike obešali? ).
Tudi nekaj višje, po Erteh, in proti Žalovičam so
mnogo železne rude d o b ili," trd i V o lč ič .
O Janezovi pripovedi sva se pogovarjala tudi z
nekaterim i krajani. Predvsem starejši so mu dali
prav. Mlajši pa so pom em bno zibali z glavo, kar je
pom enilo , .Jasno, zelo jasno, saj naša fara nekaj
velja!" Skoraj vsi pa so nas napotili proti mlinu
Micke Smrekarjeve. Tam naj bi o zgodbi, ki kroži
med Šmarječani že nekaj stoletij, dobili najteht
nejša dokazila.

LJUBLJANSKO PISANJE POTRDI
DOMNEVO
Smrekarjeva mama je nekolikanj začudeno po
gledala, potem pa odgovorila: „K a r poglejte tista
leva pobočja! Lepo se spuščajo proti potoku, t i 
sta desna pa so nenaravna, polna lukenj. Da so
pred davnimi leti res kopali premogov prah in da
ga zem lja skriva še sedaj, sem pripričana tudi jaz.
Z možem sva hotela kmalu po vojni p riti do zdra
ve pitne vode. Zavoljo tega sva se odločila, da
izkopljeva vodnjak. Nič koliko potu je pobrala
sicer vlažna zemlja, preden sva odložila orodje.
Bila sva vesela, zakaj vodnjak je bil kmalu poln.
Ko sva naslednji dan zajela vodo, je bilo prese-

^

T ud i sama sva se odpravila na čuc^ a|o
Sprejela so naju gola črna drevesa,
^6° $
skrotovičene roke štrlela iz blatne m
gm
m očene zemlje. Sem in tja sva
..lu kn je", ki resnično kažejo, dse je
s v na
leti zagrizel v pobočja, in kot je še zaSljtO- ^
di, izkoristil naravo in pustil potem n ^ j e ^
roda se je sama pozdravila. Na P °
va
nanosil nekaj prsti, kmalu je zrasla tr
la m orebiti šmarješki rudnik prem09
ve povedati veliko krajanov m n °9° (
\
Kaže pa, da bo čas, tako kot je za vorice ®
rudnik, kmalu vrgel v pozabo tudi 9
lezni r"d i in črnem zlatu.

gOJA^
j a nez

Pred nekaj leti je največji dnevni list v Hamil°nu v Kanadi med zanimivostmi objavil tudi forografijo, ki prikazuje našega rojaka Janeza H oče
t a , kako dviga visoko nad svojo glavo novinarja
®!P lista. Novinar in fotoreporter sta ga namreč
h Pfed tem opazovala pri delu in se nista mogla
Juditi, kako težke tovore dviga. Seveda je po
ro syojo moč pokazal še pri samem novinarju,
javljena fotografija pa je vzbudila splošno po-

J

med doteniii u nmeriki

I niT?5* V ,mestUi Do te moči pa Janez Hočevar
I
ni prišel čez noč: njegov najljubši šport
obenem njegov konjiček je namreč dviganje

kr! 1°

Sčasoma se je položaj izboljšal in mesto je spet
napredovalo. No, kljub vsemu pa so delavci živeli
v težkih razmerah in prišlo je tudi do velikih
stavk. Enkrat smo stavkali tri mesece, konec kon
cev pa smo izgubili. A gospodarji so bili uvidevni
in so nas vzeli nazaj na delo, seveda zato, ker so
nas potrebovali. Pri nekaterih kompanijah pa je
bilo huje, saj so potem izbirali delavce kakor hru
ške in mnogi so si morali iti iskat kruha drugam.
Šele pozneje smo spoznali, da so prav tisti ljudje,
ki so morali tak ra t oditi, imeli svojevrstno srečo.
Prav v tistem času so namreč na jugu Kanade
odpirali številna delovna mesta, kjer so tovarne
delale s polno paro. Njihovo delo pa je bilo tudi
veliko lažje od našega, rudarskega.

*“port'

s katerim se je Janez ukvarjal
Pred odhodom v Kanado, tam pa ga kljub velil te2avam v začetku življenja v tuji deželi ni
h°tel opustiti.

PRAVASLOVENSKA DR UŽINA
kih^l'n? kanadske industrije je zbrana ob veli-

oddali er-u' d° *<oc*er Pa nnorajo voziti surovine iz
mesto u .l309at'tl nahajališč. In tako je tudi
med vpiia^ ll!0n ob 0 n tarijskem jezeru eno izčilnost t
kanadskih železarskih središč. Zna
šaj Se j 0 lr*dustrije je, da je sorazmerno mlada,

Jaz sem dolga leta delal pod zemljo. V rtal sem
kamen in iskal zlato. Ostal pa sem brez zlata. A
zdaj je veliko bolje. Zdaj je za delavce in tudi za
upokojence poskrbljeno veliko bolje, kakor v ti
stih letih, zato smo si morali sami pomagati, ka
kor smo vedeli in znali. Vzajem na podporna zve
za nam je bila v veliko p om oč."

prav tpLra* ma^n''a
po prv' svetovn' v°jn i;
porj
I^ustrija je zrasla tudi ob krepki poddo 0|je t ' n!
priseljencev, ki so se v to mlaDela i0 J j C° de*el° zgrinjali z vseh strani sveta.
Tu u°u z,Tlanikalo le redkokdaj.
Janezu . milt°nu, se je z družino naselil tudi
letnik TC0var> * e na prvi videz krepak štiridesetukvarjavU
človek ne vedel, s čim se
Utežj. D Pros*em času, bi ga prisodil k dvigalcem
zapoS|„ 0rna.ie j z Šentjošta pri Novem mestu,
der ga :e ?aJ e ^'1 nekaj časa v Ljubljani, od kom °rja n * ,a po spoznanju sveta odpeljala prek

KO ZAPOJE „MAJOLKA"

korenine iTii.1 $e *e v Hanr|iltonu in tu pognal
urejen do
Pravimo. Danes ima tu končno

Vzajem na podporna zveza Bled je danes tudi
od države priznana zavarovalna organizacija, nje
no poslovanje pa je še vedno v slovenskem jeziku.
Tudi pravila zveze, ki so izšla v knjižici, so tiska
na v slovenščini, poleg tega pa tudi v angleščini.
Zveza ima svoje odseke po vsej Kanadi, brez dvo
ma pa je najaktivnejši in tudi po članstvu in po
finančni vrednosti odsek Planica v Ham iltonu. Ta
odsek ima tudi veliko mlajših članov, ki imajo
močan vpliv na delo v društvu.

^'r' otrok^’ £rC*n0 cJe'0, P ° le9 sel3e pa
zeno 'n
rojaki na * '•
ve''^ a družina, ki pa je — to med
s'ovenska v ™
ze'° Pogosto - v celoti ostala
^ovensko u ^ 'r*e n)e9 ° v' otroci govorijo lepo
Zagotovo'
or da bi hodili v slovenske šole.
n°|e starš^6171*

^U E N JE

'ma)0 2a t0 lahko zasluge edi-

je

- BLED

Hočevar *
I* n*e o delu 18 nad.vse Prijazen človek za kram lja
li! .^terokoli
prijetno je zapeti z njim
iS le Pogovaria^ 0 sJ.ovensko narodno, težko pa se
y °n Pri tem * * n*'m 0 n^em samem- Kakor da bi
,flfOrav
ne bil pomemben. Morda ga imajo
>|ji V|deli, (ja Sl tako radi. Ko so njegovi prijatelji

(ji ^.beležnico P° " n.ov'narsko" pogovarjam z njim
0 P'šite tudj t V h ° ^ ' so mi vsi prišepetavali: „Zaiij društvo. T p ° ’
’ma ^anez največ zaslug za naše
2 Janez pa
Vam on ne bo nikoli povedal . . . "
V^ uie zgodh 6St0 $V0^e življenjske zgodbe pripo** 'n 0 niihn ° ° ® 'ed u , o vzajemni podporni zvenUie Pianica^A1 odseku v Ham iltonu, ki se ime^ i ta zgodba moram Priznati, da je zanimiva
"Vzaj(
a'
J n°'v*iena
vl)ena i g ^ p°dporna zveza Bled je bila usta
r w -V
V mestu Kirkland Lake na severu
l i ' Pr°vince
f?r?vince Ont
tjV •' Svilni naš' ?-°' ^ ^ u d n ik i za ustanovitev so bi'n ??zdovih v , die' preprost' delavci v rudnikih
sr^ il0, veijL
? delavcev se je pri delu pone
hale revne h S- - ^

*e tu d ' ut3',C) 'n so za ni ’m '

s t at'1 v skladb2'116- *n tal<0 so ro ‘ aki sam ' začeli
h ajenast | Z3 Po.m ° č ponesrečencem. Iz tega
na,1es nima ? a m o ^ na Podporna organizacija, ki
l dai. še veHC take9a Pomena, kot ga je imela
(Of nadskih Sir, n° pa *e naištevilnejša organizacija
vencev," pripoveduje Hočevar.

Posnetek z zemljišča Bled: tu je lani zrasel velik društveni dom

THANKS FOR
VISITING
US

hvala

ZA
OBISK

Ko odhajaš s farme Bled v Beamsvillu, te pozdravi dvojezični napis.
, ^ e m Sž° B R E Z Z L A T A
' tena — Ze pr' ..Bledu", si ne morem kaj, da ne
dopolnil še s pripovedovanjem seda-

je začelo hitro razvijati v pravo „ zla to " mesto.
Hiše so rasle kakor gobe po dežju. V tukajšnjem
rudniku je bilo v najboljših časih zaposlenih tudi
po pet tisoč ljudi. M oram reči, da so bili skoraj v
večini Slovenci. Našemu rudniku so rekli kar
„ribnška jam a", ker je bila večina rudarjev Ribni
čanov. T ud i v času gospodarske krize nas niso
odpustili, če smo tam delali že prej. V Kirkland
Lake pa je v času krize prihajalo veliko brezpo
selnih iz vseh krajev Kanade; tu so iskali zaslužek.
Nekateri so imeli srečo, nekateri ne.

njega predsednika nadzornega odbora te zveze,
belokranjskega rojaka Nicka Kuzma, ki je bil tudi
med ustanovitelji. Takole pripoveduje:

„ V Kirkland Lake živim že več kot petdeset
let. Ko sem se priselil sem, je bilo to čisto mlado
mesto, ki je imelo še prave gozdne poti. Potem se

„H a m ilto n leži na glavni prom etni žili med T o 
rontom in Clevelandom ," nadaljuje Hočevar.
„Pokrajina je zelo podobna Sloveniji: vse je zele
no, tu so bogati sadovnjaki in vinogradi. Tu blizu
mesta Beamsville ima naš odsek zemljišče, kjer
imamo zdaj urejen lep in velik dom , poleg doma
pa so urejena otroška igrišča, balinišče in drugo."
Preteklo leto, vse od maja do septembra, se je
na zemljišču odseka Planica zvrstila vrsta priredi
tev, vs;
,i pa so pomagali tudi pri veliki dru
štveni
-.ji — jrad n ji društvenega doma. Pred
tem so uneli tam le manjšo plesno dvorano z bife
jem , od lani naprej pa stoji na njihovi zemlji veli
ka, lepa dvorana, kjer je prostora za petsto
obiskovalcev. O b otvoritvi prostorov so rojaki iz
Ham iltona pripravili zanimiv kulturni program,
pri katerem so nastopili pevski zbor M ajolka,
plesna skupina Soča in več recitatorjev. In kdo
drug bi imel pri tem glavno besedo, če ne Janez
Hočevar in njegovi otroci. Povsod ga najdeš, kjer
koli gre za skupno stvar, nikoli se ne pritožuje, da
ima kako drugo delo. In pri nas doma si pogosto
ne znamo predstavljati, kako je videti delo v slo
venskih društvih na tujem .
K o liko načrtov ima še Hočevar! In kako si že
li, da bi enkrat pripeljal na izlet po Jugoslaviji
celo skupino naših Ham iltončanov. Ž e lani so
imeli v načrtu ta k izlet, pa jim ni uspelo zbrati
dovolj potnikov; vsi čakajo na poznejša leta. Na
tujem je treba delati, dokler si mlad in zdrav,
veselje si lahko privoščiš šele potem , ko si v po
koju.
„M ajo lka, kaj si strila, si mene zapustila . .
zapoje z lepim basom Janez Hočevar. V njego
vem glasu je polno dom otožja po dolenjskih gri
čih, obenem pa je č u titi tudi zadovoljstvo nad
tem , da si je kljub vsem težavam uredil življenje
po svoje lepo - da je pomagal ustvariti „m alo
Slovenijo" v Kanadi.
J O Ž E PR E Š E R E N

kdo je kdomedčopiči kadar seladja potaplja
Kakšen čopič izbrati za barvanje ali lakiranje
določenega predmeta ali prostora? Da ne bi
kupovali nepotrebnih in neučinkovitih čopičev,
smo pripravili nekaj nasvetov. Zaradi lažjega
razumevanja so čopiči in valjčki na nekaterih
slikah označeni s številkami.
Č opiči za beljenje in pranje, ki jih predstav
ljam o na prvi sliki, so iz dlake a liu m e tn ih snovi.
..D lakasti" so bolj kakovostni. Č o p ič, označen
s številko 1, je iz dlake, uporabljam o ga pred
vsem za beljenje. Je precej drag, o koli 26 0
dinarjev. Čopič številka 2 iz um etnih vlaken je
prav tako najbolj uporaben za beljenje. Stane
o koli 2 0 0 dinarjev.

V aljček številka 1 je namenjen za barvanje
radiatorjev, stane do 6 0 dinarjev. Po uporabi ga
m oram o oprati v razredčilu! V aljčk i številka 2,
3 in 5 so iz naravnega krzna. Služijo za barvanje
zidov s krednim i in disperzijskimi barvami.
Zanje je treba odšteti od 6 6 do 80 dinarjev.
V aljče k številka 4 je iz spužvaste sintetike, p ri
de prav pri barvanju z disperzijskimi barvami.
Cena: blizu 80 dinarjev.

VSAK IMA SVOJO NALOGO

„ U M E T N IŠ K A " D R U 2 I N A

Čopič številka 3 iz grobih um etnih vlaken
služi za pranje zidov. Zanj je treba odšteti okoli
4 0 dinarjev. S številko 4 je označen čopič iz
grobih um etnih vlaken, služi za prav grobo
pranje in beljenje zidov. Stane do 3 0 dinarjev.
Č opič številka 5 je namenjen za beljenje s
krednim i in disperzijskimi barvami. Cena: okoli
62 dinarjev.
Na drugi sliki predstavljamo valjčke za barva
nje zidov. Izdelani so iz umetnega ali naravnega
krzna. Uporabljam o jih predvsem za barvanje
večjih površin. Njihova dobra lastnost je, da na
zidovih p raktičn o ne puščajo dlak.

Č etrta slika predstavlja družino tako imeno
vanih ..um etniških" čopičev. Uporabljam o jih
za slikanje na platnu, steklu, papirju in podob
nih osnovah. Glede na velikost stanejo od 7 do
50 dinarjev. Boljše znam ke so seveda sorazmer
no dražje.

Na tretji sliki so čo p iči za barvanje radiator
jev. Na voljo so v treh velikostih; cena od 2 2 do
4 0 dinarjev.

Na zadnji sliki predstavljamo čopiče, ki jih
poleg valjčkov in velikih čopičev za barvanje in
beljenje zidov največkrat uporabljamo. Gre za
čopiče za barvanje z barvnimi prem azi, ki vse
bujejo lak. T i čopiči so iz dlake. V trgovinah jih
lahko najdete pod im enom „rin g-čop ič". Glede
na velikost jih dobite za 22 do 50 dinarjev.

ogledalce,ogledalce povej

islandski lisa)

• ••

Ne gre za rastlino, ki bi rasla
samo v Islandiji, marveč je gor
ski mah. Rastlina je visoka ka
kih 10 cm, je sivozelena in često rdeče pikasta, če jo gleda
mo zvrha. Spodaj je svetlozelena ali belkasta in raste večino
ma po gorskem svetu. Najdemo
jo tudi v naših krajih med travo
in mahom.

Islandski lišaj vsebuje snovi,
ki vplivajo ugodno na pljuča in
prebavila. Rastlino uporabljamo
tako, da 5 do 10 gr posušene
skuhamo v skodelici vode in to
pijem o dvakrat na dan. Island
ski lišaj priporočajo kot čistilo
p ljuč, pri influenci, kašlju (tudi
krvavem in oslovskem), pri h ri
pavosti, jetiki in bronhialnem
katarju.

nfi
Prav tako ugodno delu)e:
bolnikih, ki imajo i
bolečine v črevesju, s^r°"|.j {a|
bledico in ošpice. Islan°* pri
je dober tudi kot krep 1 •(,,
izgubi krvi, pri težkih bo
jj
Razen čaja pripravlja'11 ^
sluz, ki je enako zd rav iln a^ ^
namakamo v m rzli vodi, 11 j«
kuhamo do 2 uri in pusti"1 ■
se strdi.

erepes suzett«

Toni Kovačič
Z im a se bliža koncu in m arsikateri o d nas ji
pustila sledove, vidne ob prvem pogledu v ogle
dalo. Koža se b o lj grbanči, je mlahava, videti jt
uvela in okrog o č i in na čelu je več gub.
N ič čudnega, posebno če nismo negi ko ži
posvečali nobene skrbi a li p a smo z njo ravnal,
ravno tako k o t v letnem času. P ozim i je zunaj
m raz, zn o tra j toplo. Večinom a delam o v p ro
štorih, kje r je centralno ogrevanje, k i kožo čez
m ern o izsušuje. Vse to povzroča, da se p o več
tednih in mesecih pokažejo neljube posledice.
M orda še n i zam ujeno, če hočete popraviti
škodo, da boste spom ladi videti sveže. Obraz in
vrat si p o um ivanju z m lačn o vodo nam ažite

DOLENISKI LIST

zvečer s hranilno krem o, čez dan p a s hidratantno. To je splošen nasvet, k i ustreza vsem. Ne
bojte se v m razu upo rabljati tekoči puder. M an/
bo škodil vaši koži, k o t pa če je n ič ne zaščitite.
Tudi ustnice šm inka p o z im i ščiti. Če vam šm in
kanje ustnic n i všeč, jih nam ažite s krem o, p o 
vrhu p a s tekočim pudrom .
Seveda prispeva k lep i p o lti tu d i pravilna p re 
hrana. K d o r ne mara solate, korenja, sadja in
jogurta, naj se sprijazni z „usodo". k i m u je
namenila gršo polt. Tisto o svežem zraku pa
tako že veste. Sprehod tu d i p o najhujšem mrazu
dobro de.

Ime sladice, ki jo to krat
predstavljamo, je francosko, je
di pa ni težko pripraviti in bi
prijala tudi našemu kranjskemu
okusu. K o t je povedal Toni K o
vačič, vodja izmene v Gostišču
na trgu v Novem mestu, pripra
vimo posladek na tale način:
„ lz moke, jajc, soli, sladkor
ja, mleka in malce ruma pripra
vimo tekočo testo za palačinke

in ga pustimo stati 30 m inut.
Potem spečemo male palačin
ke, jih prepognemo na četrtino
in postavimo na toplo. Posebej
v ponvi razpustimo maslo, po
marančno lupino nastrgamo in
jo dam o na kocke sladkorja, pa
še iz pom aranč izstisnemo sok.
Sladkor in pomarančni sok pre
vidno mešamo na maslu, dokler
se povsem ne stopi. Odišavimo s
konjakom , položim o v omako

zložene palačinke jih P
m o s pom arančnih s . ^
spet pustimo stati nek
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Na koncu polijemo P j ^ o *
z maraskinom, jih P °! orehi \i
naribanim i mandlji ali
pr«°
pritaknem o vžigalico
^p|3'
serviranjem. Pokazal s? j jn
nem, ki bo oplamenil •
ka je najboljša, ko jo P
na krožnik.

obzorja
cijana „ D r. France Prešeren".
Drobna knjiga velikega form ata
prinaša zgoščeno besedilo, ki
orisuje našega velikega pesnika,
njegovo
življenje,
umetniški
vzpon in delo ter pomen njego
vega pesništva. Besedilo spre
mlja skrbno izbrano slikovno
gradivo, ki je bistvena sestavina
tovrstnih publikacij, saj nazor
no dopolnjuje tekst in odpira
knjigi vrata širše priljubljenosti.
Slikovno gradivo je izbral avtor
— Gregor Kocjan.
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'iubljansko Ut s|od.el.o vania med
fiimom in t?levi2|l ° 'n V iba

ski ProiektVp |8lU Že tretji film '
Vodi režiser m
-0 k ' Pa' k ' ' °
Snemann,^ atJaz K lo p č ič ,
film 7 ' s'ovenski te le vizijski
^ n a r ij zanf i i mŠ0!Ska na' ° 9a''
°snovi riuoK
le n a P |s a n na
« « a Ž 5 u novel B e n a

Zu Pan’

“ dogaia sredi
.V0)ne' pripove

druge svP°tn

duie Pa n

di sodeliiiia ,a
in štu d e n tih ,
^ o b o H iti l° , V '*e9aln i b o rb i za
Se nenehr.V
rnovine- p ri tem
poleg z l V ° očai ° s a p r tjo .
Bibiča r Hj . '9ra'c ev: Podleta
/a|iča' ZlaH, č Poliča' Dareta
Bajca in i -a u9mana, Maksa
filmu J ° 2lCf. A.v be|j bodo v
^kademiiP °
' Še štud entje
radio in
9ledališče, f ilm ,
' n televizijo.
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knjige
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vsakomur
v pomoC
Vsem tistim , ki radi posežejo
po orodju, ali pa bi to iz eko
nomskih in praktičnih razlogov
hoteli, bodo štiri knjige Tehni
čne založbe Slovenije, ki so iz
šle pod skupnim naslovom „ V a
ša dom ača delavnica", res do
brodošle, saj na poljuden način
obravnavajo vrsto del, katera la
hko opravim o sami, ne da bi iz
gubljali čas in denar za prave
mojstre. Knjige so prevedene iz
nemščine.
Ž e naslovi knjig povedo, kaj
prinašajo. Prva ,,Samostojna de
la pri hiši" obravnava, kaj lahko
storimo sami in kaj naj naredi
o brtnik, pouči nas o betonu in
njegovi uporabi, kako gradimo
poti in podobno. Druga „Gradbena dejavnost za vsakega" uči,
kako graditi vrtne ograje, so
dobne greznice, tople grede,
ribnike, kokošnjake, pesjake in
kup drugih potrebnih stvari.
T retja knjiga z naslovom ,,T e
sarstvo" obravnava les in njego
vo obdelavo, zadnja z naslovom
„Oblaganje stropov, tal in sten"
pa pouči, kako izbirati tapete,
pripraviti podlogo, kako zvo
čno, to p lo tn o in vodno izolirati
stene ter polaganja tal.
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Ladinska L. »
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J^ih naiVpA°uUcli Predstavitve
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znanstvenikov
^ v s e rn ° L naše zgodovine,
k ania in „ ovine delavskega
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Vse to kaže, da pisatelj zna
pisati tisto, kar si veliko ljudi
želi brati. Tudi pri nas ni nič
drugače.
Konsalikove
knjige
gredo dobro v prodajo. Ni se
bati, da bo najnovejši prevod
njegovega romana „Pod pal
m am i" obležal v skladiščih
založbe Lipa iz Kopra.
,,Dram atična pripoved — glo
boko človeška zgodba", kot
stoji zapisano na ovitku knjige,
pripoveduje
o
sodobnem
Robinzonu, o nekem arhitektu,
ki ga je orkan vrgel na samoten
otok. Na otoku začne ustvarjati
nove
pogoje
za
življenje.
Zgodba se zaplete, ko po po
dobni nesreči prideta na o to k
še ženska in neki moški: ženska
naj bi bila m orilka, moški pa
detektiv, ki jo zasleduje.
Konsalik zna spretno pisati
in kljub izraziti fabulativnosti
ne zdrsne pod raven, ki loči
okus od neokusa. Roman ,,Pod
p alm am i" so v svetu zelo dobro
sprejeli, saj so ga nekateri pri
merjali kar s „Starcem in m or
jem " Ernesta Hemingwaya.
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Heinz G. Konsalik postaja
vse bolj priljubljen pisatelj. Nje
gova dela so prevedena že v 15
jezikov, skupna naklada pa se
jim vrti okoli sedmih milijonov.

metamorfoze
Rimski pesnik Ovidij je s
svojo osrednjo epsko stvaritvijo
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K°širiart nCl0 Prešeren" N ika
brale’ ;Pnhaiai° ^ dni med
r°jstni h nar°čn ike . Za njen
8. fehm an |e založba izbrala
ni Dra, ®!;' slovenski kulturk> ter tako simbo
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c ' " Janez ln Jurij
ranceta Mesesnela

lično tudi po tej plati naka
zala, kakšna so upanja in
hotenja
založbe,
osnovateljev, urednikov in piscev
knjig nove zbirke. Partizan
ska knjiga, ki je založnica, je
šla
v veliko
založniško
podjetje, ki naj bi imelo
velik kulturni pomen za Slo
vence, s ..predvideno" na
klado 6 0 0 0 izvodov. Taka
naklada ni v sorazmerju z

Z birko je
njen glavni
urednik Josip Vidm ar zasno
val ko t zbirko biografij slo
venskih velikih ustvarjalcev,
mislecev, znanstvenikov in
p olitikov, torej najvidnejših
kulturnih delavcev v naj
širšem pomenu te besede.
Zbirka naj Slovencem predoči, kaj je naš narod velikega
ustvaril, kaj so ču tili in
mislili ljudje, ki so ustvarjali

r

^

V zb irki Sinji galeb, ki že dvajset let izhaja pri založbi Mladinska knjiga, je
izšlo še zadnjih četvero knjig z lansko letnico, torej druga polovica vsakoletnih
osmih proznih pripovedi, ki so že po dolgoletni tradiciji namenjene predvsem
m ladini v burnih letih odraščanja. T o k ra t je založba poslala na police knjigarn
tele knjige: „R o k i R o k " slovenskega pisatelja V itan a Mala, „D eklica A l"
Constance C. Greene, „Polnočni v rt" Philippa Pearca in „Brata Levjesrčna"
švedske pisateljice Astrid Lindgren, ki jo naši bralci poznajo predvsem po
povesti „Pika Nogavička". K o t je že običajno, so knjige opremljene z izvirnim i
ilustracijami.

„M eta m o rfo ze"
prinesel
po
vsem nove kvalitete v epsko
pesništvo. 12 tisoč heksamet
rov, nanizanih v 2 3 0 zgodb, ki
obsegajo 15 knjig, je vsekakor
delo, ki že po svoji veličini ne
more kar tako u ton iti v pozabo.
Njegovo delo je bilo skoraj ves
čas prisotno tudi v slovenskem
kulturnem prostoru, saj so prvi
Ovidijevi verzi, prevedeni v slo
venski jezik, zagledali beli dan
že v Bohoričevi slovnici. * Ka
sneje so prevodi posameznih
Ovidijevih pesmi izhajali po raz
nih publikacijah, v knjižni izdaji
pa M etam orfoz zaenkrat še
nimamo. Prav zato je izdaja
izbora iz M etam orfoz, ki je izšel
pri Mladinski knjigi v zbirki
Kondor,
pravo
založniško
dejanje. Izbor je pripravil pre
vajalec Kajetan Gantar, ki je na
pisal tudi spremno besedo in
opombe.

Kv

Pred kratkim so naročniki in
kupci dobili na voljo sloviti
roman velikega ruskega pisatelja
Fjodorja
M.
Dostojevskega,
,,Bratje Karam azovi". Ponatis
prevoda, ki ga je že pred časom

odlično
opravil
V lad im ir
Levstik, je v treh knjigah za
ložila Cankarjeva založba kot
93. roman v zbirki Sto rom a
nov.
Gotovo ni ljubitelja književ
nosti, ki bi ne poznal tega te
meljitega dela svetovne književ
nosti. Mnogi literarni zgodo
vinarji uvrščajo „Brate Karamazove" v sam vrh ruskega pri
povedništva. V mnogočem je
zadnji
roman
Dostojevskega
tudi najbolj pretehtano, zaokro
ženo delo in daje zaključen
sklop „večnih" vprašanj, na
katere
je
Dostojevski
iskal
odgovora v posameznih delih.
Ob zgodbo, v katere središču je
um or starega Karamazova, se
kot osrednja misel z največjo
težo postavlja vprašanje boga,
osmislitve človekovega bivanja,
trpljenja, dejanja. T ežko vpra
šanje o smislu razjeda starega
Karamazova, Ivana, M itjo pa
tudi Aljošo, le da vsakega na
svoj način. V tekst romana je
Dostojevski vključil tudi pre
tresljivo „Legendo o velikem
in kvizito rju ", ki še danes s svo
jo
pronicljivostjo
pritegne
vsakega mislečega bralca.
Prevod spremlja res obsežna
uvodna študija, ki jo je napisal
znani
komparativist
Dušan
Pirjevec. V svoji študiji je
Pirjevec postavil vprašanje tega
romana Dostojevskega v okvir
evropskega romana ter poiskal,
kje mu je mesto. Vsekakor je
skoraj 180 strani obsegajoča
študija svojevrstno dopolnilo
izdaji in bo zaradi svoje esejističnosti bralce pritegnila.
A

namenom zbirke — ta je, da
bi v vsaki slovenski hiši ob
delih slovenskih ustvarjalcev
stale tudi knjige o njih samih
— vendar založba upa, da bo
prebila led ter začela knjige
zbirke Znam eniti Slovenci
izdajati v nakladi, ki ji po
pomenu vsekakor gre.
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Po štiridesetih letih prihaja
roman Ivana M artičiča ,,Z ivi
izviri" znova med slovenske
bralce, to krat v izdaji založbe
Mladinske knjige in v malce pre
urejenem besedilu, katerega pri
redbo je za novo izdajo pri
pravil Rado Bordon.
Ivan M atičič je roman na
pisal v težkih predvojnih časih,
ko je bil slovenski narod grobo
zatiran in je le uporna narodova
■/olja držala zavedene ljudi na
Primorskem
pokonci.
Prav
odbor
proti
italijanskemu
fašizmu je v središču pripovedi.
Ker je roman nastajal v zanj nepovoljnih časih, je razum ljivo,
da so imena, kraji ter druga zgo
dovinska
resnična
dejstva
spremenjena in prikrita, kljub
tem u pa ima M atičičevo delo
m očno pričevalski značaj.

M H
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slovensko kulturno zgodovi
no. Brez te vednosti narod
ne more polno kulturno
živeti. Zbirka naj bi na pre
prost in jasen, vendar stro
kovno neoporečen, zgodo
vinsko točen način om ogo
čila najširšim plastem Slo
vencev pristop k njihovi last
ni kulturi. Ko bo zbirka za
okrožena
in dokončana
(obsegala bo
predvidoma
okoli 70 knjig), bomo tako
dobili pravcato slovensko
galerijo duha. Vse to naj bi
prešlo v zavest Slovencev, da
bi v resnici ču tili povezanost
z vsem, kar so naši veliki
možje in ženske ustvarjal
nega prispevali k o b liko 
vanju kulturne podobe na
šega naroda.

Prvi paket štirih knjig je
po ceni (3 0 0 din za štiri
knjige)
dovolj
dostopen
vsakemu
povprečnemu
žepu, zato resnično te knjige
ne bi smele obležati v knji
garnah.
Naslednji esejistični zapisi
o
znamenitih
Slovencih
bodo bralcem odkrili tudi
ustvarjalce in kulturne de
lavce, ki so bili doslej neka
ko zapostavljeni in so živeli
zaradi nepoznavanja njihove
vloge ali nerazumevanja v
senci bolj znanih imen. V
dokončen seznam znameni
tih Slovencev se bodo vpisa
la v večji meri tudi imena
slovenskih
znanstvenikov,
glasbenikov, družbenih de
lavcev.

komentar

V VRSTI
VPRAŠANJ
Ni naključje, da v zadnjem
času jugoslovanski tisk prinaša
vse več kritično pretehtanih
sestavkov o primernosti poseb
nega načina film ske obdelave
tem atike NO B. T ren u tek o d lo 
čitve je že za nami, pred nas
prihajajo sadovi prejšnje odlo
čitve; od njih pa se sprašujemo
o pravilnosti odločitve.
Na televizijskem programu je
Užiški republiki sledila M arija, v
novomeškem kinem atografu so
vrteli Dekliški most, v drugih
krajih morda Sutjesko, B itko na
Neretvi ali kakšen drug film ;
značilno zanje je, da imajo
enotno merilo. Prav to merilo
pa je tisto, na katerega stežka
pristajamo. NO B nikakor ne
sme biti spektakel za oči,
čarovnija
pirotehnike, grmadenje nasilja in um iranja. Ne
sme biti tisto, kar smo znali
pred časom v tujih film ih
odločno odklanjati z zavestjo,
da
gradimo
bolj
človeško
družbo!
Res je in zgodovinsko točno,
da sta v vojni nasilje in smrt
najmočneje prisotna, pa tudi v
osvobodilni borbi brez tega ni
šlo. Vendar pa umetnost, z
umetnostjo pa človeško pre
p ričljivo pričevanje ne more
graditi zgolj na prikazovanju
nasilja. Daleč smo od idealov
antičnega gledališča, kjer je bilo
nasilje skrito pred gledalčevimi
očm i, ne moremo in ne smemo
biti pa daleč od tega, da
moramo pri umetniškem p riče
vanju o NO B graditi v njeni č lo 
veški prepričljivosti in veličini.
To pa ni nasilje!
Upal bi si reči, da so naši
borci odločno prem aknili te h t
nico na svojo stran zato, ker so
v času nadvlade mehanike uni
čevanja znali uveljaviti tovari
štvo, požrtvovalnost, skrb za
ranjence, herojstvo, podrejanje
višjemu cilju, ki je bil morda v
povsem določenem zgodovin
skem trenutku celo utopičen.
Ali nam televizijski in drugi
film i prinašajo taka sporočila?

M . M ARKELJ
M. M A R K E L J
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B. B U D JA
J. PEZELJ

Ni dolgo tega, kar je iz enega od novo
meških lokalov stopila v mraz skupina starej
ših Ljubljančanov. Razočaran nad slabo po
strežbo, m očno zakajenimi prostori in kavar
niškim truščem, je eden izmed njih povprašal,
kje v bližini mesta bi bila gostilna, kjer bi
lahko dobili tisto, česar jim novomeška gosti
šča niso mogla ponuditi. Nekdo je predlagal
tudi Lužarjevo gostilno v Škocjanu.

O
LEPOTICI,
KIJE

KOMENTAR
Gozdovi, pljuča in srce našega planeta so vse
bolj ogroženi. V elikih izsekovanj ne m orem o na
domestiti čez noč, še dolgo se bodo celile rane
naših gozdov. Novi predpisi naj bi prinesli tudi
novo, um no dolgoročno p o litik o pri načrtovanju,
pogozdovanju in sečnji. Prižgali naj bi že skoraj
zam ujeno zeleno luč.

in garanju po gozdovih, da je vzdrževal km etijo in
šolal otroke, in zdaj, na stara leta, mu ni žal.
,,D o gozdov in do dreves imam osebni, člo
veški odnos. Lahko je posekati drevo, težje pa je
počakati, da zraste. Naši gozdovi so še mladi; to 
da poglejte — kljub gozdovom in zemlji ostajamo
starejši ljudje po vaseh osamljeni! Mladi se selijo v
mesta, v industrijske centre in čas bi bil, da bi se
O lesu, tej vsestranski surovini, so izšla debela
politika odnosa do vasi spremenila.
poglavja elaboratov in premišljevanj, pa vendar je
Na Kostelskem se praznijo vasi. Po nekod so že
ljubezen do gozdov tista osnovna nezamenljiva
popolnom a zapuščene. Ostareli in bolni ljudje
prvina, tista dragocena lastnost posameznikov in
iščejo nekakšen izgubljeni raj mladosti. Spom i
družbe, ki nosi levji delež in ji velikokrat ne da
njajo se starih časov, furmanskih vpreg in življe
mo tiste veljave in pobude, ki jo zasluži.
p
nja, ki je bilo dinam ično. Zdaj oživijo nekatere
Res je, da so manjše parcele („ ta li" ) v zasebni
vasi samo še čez nedeljo in praznike, ko se za
lasti onemogočale gospodarski razvoj in da so
nekaj ur vrnejo v staro gnezdo otroci. T o je pa
sečnje brez nadzorstva strokovnjakov puščale za
tudi vse."
sabo žalostne vrzeli. Se posebej, ker je bil km et
Toda Jože Kajfež ima še zmerom rad svoje
zaradi življenjske nuje prisiljen posekati drevesa,
hoste. Čuva jih kakor punčico v očesu in se veseli
ki so mu bila ljuba in za katera je vedel, da bi
vsakoletnega prirastka. Pozna skoraj vsako drevo
dokončno dozorela šele naslednji rod. Gozdovi
in v teh hostah je doživel že vse mogoče stvari.
so bili že od nekdaj km etov največji ponos. Če je
Včasih je imel konja; zdaj pa si ie kupil m otorno
imela hiša lepe, bogate gozdove, je slovela kot
žago. Kadar šumijo gozdovi, ie tih in zamišljen in
premožna. Rekli so: „T a, ki ima debele smreke,
velikokrat ga premami, da se napoti iz vasi proti
ne bo zlepa lačen ." — Am pak tak arhaični odnos
Ciganskemu dolu. Jazbinam in še naprej. V sa
je veljal včasih. Zdaj pa je km et v svojem gozdu le
m otni globeli, kjer je vse preteptano od divjih
delavec ko t vsak drug. Delati mora, če hoče za
živali, se uleže na hrbet in gleda svojo lepotico.
služiti kakšen dinar. Plačevati mora takse in dav
T o je smreka, stara kakšnih sto let. Visoka
ke, najem ati pom očnike, tovornjake in na koncu
kakšnih štirideset do petdeset metrov, s prem e
se mu komajda izplača ves trud. Časi, ko bodo
rom enega metra in je najlepša v teh krajih. V
tudi km ečko delo postavili na pravo mesto in mu
njenih visokih vejah se zrači svetloba kakor v veli
vrnili pravo veljavo, časi, ko bom o zaupali nepo
ki svečani katedrali.
srednemu proizvajalcu na podeželju, so se v resni
Jože Kajfež je že prileten m ož, toda če ga bo
ci komajda začeli. In zadnji čas je, da se temu
ste vprašali, če bi prodal to svojo smreko, je ne
posvetimo s srcem.
bo prodal. Vesel pa bo, če boste tudi vi občudo
V
Novih selih pri Kočevju živi km et Jože Kaj vali silno lepoto in ponos gozdov. Morda je njego
fež, nekakšen idealist, ki neizmerno ljubi svoje
va vrednost tudi v tem , da bi jo rad ohranil za
gozdove. Vsa svoja zdrava leta je posvetil sanjam
namcem.

„Je morda to tista oštarija v stari stavbi,
poleg katere teče potok? " so vprašali gostje
in nekdo je zaklical: „Pojdim o! T o je tam,
kjer je v sobi vedno zakurjena peč, kjer zna
Lužarjeva mama dodobra postreči želodcem
in kjer po vinu gotovo ne boli glava. V treh
urah se naužijemo dom ačnosti, miru . . ."
Pravijo, da dober glas seže v deveto vas.
Bržkone je to popolnom a res. Dober glas si je
Lužarjeva gostilna pridobila najbrž že kmalu
po letu 1900, ko so jo postavili Zupetovi. Le
malo je še dom ačinov, ki se spomnijo tistih
dni. Zgodilo se je tako, da je levi breg Radulje
nekega dne oživel. Delavci so se bili spopadli z
zem ljo in m im oidoči so po globini in širini
temeljev sodili, da bodo postavili mogočno
stavbo. In res je bilo tako. D om ačini pa so se
najbolj razveselili vesti, da bo gospodar v svoji
hiši to čil vino. In ker o brt ni prinašala zgub,
so prizadevni Zupetovi kmalu hišo nadzidali,
in sicer štirinajst let kasneje. Skocjanci vedo
povedati, da je po gospodarjevi smrti gostilno
uspešno vodila njegova žena, in ko je izpregla,
je za pult stopila njuna hčerka. Ta se je z
birtijo ukvarjala šest let, nato dala očetovo
delo v najem Km etijski zadrugi, krog tistih, ki
so se v hiši pri m ostičku ukvarjali z gostilničarstvom, pa se je sklenil 19 49 , ko je v stavbi
tik ob Radulji začela gospodariti Lužarjeva
mama. Zal je bila gostilničarka ob najinem
obisku nekaj dni v bolnici, zavoljo tega sva se
o stari stavbi, načrtih in željah pogovorila z
njenima sinovoma, svakinjo in kuharicami, ki
delajo pri Lužarjevi.
„Sam a vidita, da stavba za gostinski objekt
ni več prida. Njen čas je m inil že pred leti,
vendar je, po obiskih sodeč, pri dom ačinih pa
tudi drugih gostih še vedno prilju bljen a," so
povedali sogovorniki. ,,T o pa dokazuje, da bi
ji morali spremeniti obleko, zakaj ta je za go
ste, ki gostilne ne poznajo, sprva bolj po
membna od tistega, kar gostilna nudi.
Nekoč je bila Zupetova hiša — najstarejši
dom ačini ji še vedno pravijo tako — priča šte
vilnim dogodkom. Najbrž pa bi vedeli stari zi
dovi povedati veliko zgodb iz partizanskih
dni. Nič ko liko krat se je namreč zgodilo, da
so prišli iz „h ribo v" ljudje s titovkam i. V te
mi, zaviti v meglice, so možje z zvezdami na
kapah potiho prekoračili Raduljo, potrkali na
okno in kmalu so polegli v varnem zavetju
stare stavbe. Vedno so bili dobrodošli gostje.
In tako, k o t so neopazno prišli, so partizani

potem , ko so nabrali novih moči, P°v®?a jaj
ne, se dogovorili za novo pot, po večerji o
V
zgornjih prostorih so bili tudi Pr0S
ljudske milice, danes pa deluje v njih zdrav ^
Dom ačini se znajo na račun sožitja 90St e
zdravstvene ustanove večkrat, tudi zlo ^
pošaliti. T ako ima sedaj marsikatera žena,
nekaj ur pogreša svojega moža, lahko
Pošlje otroka po očeta, toda sin ali ^ .er.raV.
vrne s sporočilom , da ate še ni prišel p riz
niku na — vrsto.
«
Čeravno Lužarjevi radi obujajo zgodov1 •
si zavoljo načrtov svoje mame vse raje
šljajo prihodnost. Z njo neizogibno
sedemnajstletno Vlasto, hčerko starejšega ^
Lužarjeve mame in učenko drugega le
novomeške gostinske šole. Po mnenju zaP .^
nih v Lužarjevi gostilni je Vesna glede svo)
prihodnjega poklica m očno podobna SV°J'
ri materi in zavoljo tega se za prihodnos
gostilne, za katero predvidevajo, da bo
stare stavbe, ni bati. Morebitna nova g°s
naj bi podedovala samo najboljše lastno
danje, da bi bila še bolj privlačna, pa ^ ^
njej postavili tudi sodobno kegljišče, v na
pa imajo Lužarjeva mama še nekaj novos i- ^
Če stara stavba komaj k l j u b u j e svoji ^
tom , se lahko pohvali z mladostnim
m ladim osebjem. Ena od natakaric je D1 .^
Udovč, sicer dom a iz Jelendola, ki v go (
pridno streže že drugo leto. Ko je Pr ^
Škocjan, ji je Valerija Luzar med PrVI .. prj.
potki naročila nekako tako: „ Z gosti bo ^
jazna, pa če boš še tako slabe volje- ^ ^
gostu pri nas prvič všeč, bo še Pr'
sprotnem primeru ga nikoli več ne vip .
Dragica pravi, da nasveta izkušene birtmj
hi&
koli ne bo pozabila: „ K o sem prišla
sem se nekoliko bala. Sedaj je v s e za
Stanujem v hiši in m očno mi je vsec.
samo zaradi prijaznih strank, uvidevne 9
darice, pač pa zavoljo tega, ker vidim,
pri svojem delu uspešna."
jj 1
Za nekaj m in ut sva se bila ustavila
v.
kuhinji. Dekleta so hitela in obenem pre^ e
Ijala zgodovino hiše in posebnosti k
Bojda je njihova hiša najbolj cenjena p ° 1 ^
nih dom ačih salamah, klobasah in nep°
potici. Zadnje čase imajo veliko dela z e
čnicami, saj jih na dan pripravijo tudi
^
štirideset. Kuharice niso pozabile poved ^
imajo za stavbo „k m e č k o " sobo, v kate
raje zahajajo večje družbe. V njej
>
silvestrovanja, kdaj pa kdaj zapoje
^
fantovščino,
fantov, ki „zapijajo
dekleta dekliščino.
Na vprašanje, ali nista dve 9oStLje pa.
Škocjan preveč, so Lužarjevi menili- .»
^
zdi se, da je tako najbolje. Naša je
j ep
nekdaj na dobrem glarsu, toda če je v
s
sam birt, si lahko rnarsikaj Pr'v0^ ! \ : e ko1
dva, pa sami najbolf veste, komu v p rid ) 1
danes radi rečemc*, „konkurenca".
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