
Tokrat smo za naš obisk pri občanih izbrali Škocjan v 
novomeški občini. Naši novinarji bodo v torek, 29. marca, 
ob 17. uri čakali prebivalce
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Ribnica bo praznovala
Glavna svečanost bo v Dolenji vasi — Otvoritev vrtca v 

Ribnici — Novinar Drago Košmrlj častni občan

Občina Ribnica slavi 26. 
marca svoj praznik. Na ta dan 
leta 1943 so partizani prizade
jali hud poraz Italijanom. V  bit
ki pri Jelenovem žlebu so padli 
le štirje naši, sovražnik pa je 
imel 106 mrtvih in 102 ranjena.

Letos bo svečana seja občinske 
skupščine in družbenopolitičnih 
organizacij v Dolenji vasi. Domači 
KUD France Zbašnik pa bo za ude
ležence izvedel ob tej priložnosti 
kulturni program. Na proslavi bodo 
podelili tudi letošnje nagrade in 
priznanja občinske skupščine. Tako 
bodo podelili domicil partizanski 
bolnišnici Ogence v krajevni skup
nosti Loški potok. V tej bolnišnici 
se je 16 partizanskih ranjencev sku
paj s svojo bolničarko odločilo, da 
raje umro, kot dbi se predali fašis
tom. Naziv častnega občana bodo 
podelili zunanjepolitičnemu komen
tatorju RTV Dragu Košmrlju, kije  
kot občan Ribnice prispeval tudi k 
napredku in ugledu kraja.

Plaketo „26. marec" bo prejela 9. 
brigada, ki se je borila tudi za osvo
boditev Ribnice, in Matija Maležič,

Urbanovo nagrado bosta prejela 
moški pevski zbor iz Ribnice in To
ne Kozlevčar, solist v moškem pev
skem zboru in član Slovenskega ok
teta.

V  počastitev praznika bodo urad
no odprli tudi novi vzgojnovarstveni 
zavod, ki nosi ime Majde Šilc, edine
ga narodnega heroja iz ribniške ob
čine. Razen tega bo še več drugih 
svečanosti, o katerih poročamo na 
ribniški strani.

FRANCI ŽELEZNIK

RIBNIC A: 
DVE PREDSTAVI

V počastitev ribniškega občinske
ga praznika bodo danes v Petkovi 
galeriji odprli razstavo učencev rib
niških osnovnih šol. Odprta bo do 
31. marca, najboljša dela pa bo na
gradila posebna komisija. Obenem 
domače turistično društvo vabi ob
čane na ogled diapozitivov poto
pisca Staneta Tavčarja. Prireditev 
(posvečena bo tudi 40-letnici Tito
vega prihoda na čelo partije) bo da
nes ob 18. uri, in sicer v domu TVD 
Partizana.

M. G LAVON JI Č
nekdanji sekretar okrožnega odbora 
OF za kočcvsko-ribniško območje.

Priznanje občinske skupščine 
bodo prejeli Franc Debeljak (druž
benopolitični delavec), Jože Selšek 
(predsednik občinske skupščine od 
1952 do 1958), Franc Železnik 
(nekdanji šolski upravitelj v Loškem 
potoku in Ribnici), Ivan Kovačič 
(kmet in nosilec naprednih idej na 
področju kmetijstva) in Stane Grča 
(direktor ribniškega obrata Žični
ce).

N  ARA V A  PREHITEVA -  V nedeljo ob 18. u ri in 42 minut 
je sonce stopilo v pomladno točko, natančni astronomi so 
sporočili, da se je začela pomlad. Zavel je občutek sprošče
nosti, veselja, da je dan premagal noč. K o t da b i se odvalil 
kamen od srca. Po prastarem verovanju je  zima simbol smrti, 
pomlad, k i letos s cvetjem močno prehiteva, pa nosilka rasti 
in življenja. Nekaj od tega je še danes v nas. Da b i bilo tudi 
ju tr i!

ZA  NO VI 
MUZEJ 2E  ZA

84.200 D IN  
O BVEZNIC

Posamezniki še nadalje 
skušajo s svojimi prispevki 
pomagati, da bi se gradnja 
novega muzeja NOB in ljud
ske revolucije v Novem me
stu lahko čimprej začela. V  
zadnjih dneh so skladu za 
gradnjo tega muzeja podarili 
obveznice ljudskega posojila 
za ceste še naslednji daroval
ci -  člani širšega gradbenega 
odbora za novi novomeški 
muzej: Viktor Avtelj — Rudi 
za 5.000 dinaijev obveznic, 
Ludvik Golob za 5.000, Šte
fan Galič za 4.000 in Vinko 
Bambič za 2.000 dinaijev. V  
tej akciji so tako zbrali od 
obveznic že 84.200 dinaijev.

Cviček spet poživil Dolenjsko
Končan teden dolenjskega cvička — bogat s strokovnimi in veseličnimi prireditvami

V LE C N IC A  PREMALO  
IZK O RIŠČENA

Tradicija živi in se potrjuje. Letošnji teden dolenjskega cvička, 
vinske kapljice, ki mnogim Dolenjcem ne pomeni zgolj možnost za 
izboljšanje svojega gmotnega položaja temveč več — ljubezen in vez 
do dolenjske zemlje, je s prenosom veseličnih prireditev v veliko 
športno dvorano še povečal svoj pomen in množičnost.
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Bohor bi zlasti Senovčani ra
di uredili za smučarsko sredi
šče, vendar zime niso prav nič 
naklonjene ljubiteljem zimskega 
športa. Letos je bilo sicer malo 
bolje kot lani, vendar je sn?g 
vsakič prehitro pobralo. Mla
dinci so lani navdušeno poma
gali pri graditvi vlečnice. Opra
vili so 1188 delovnih ur v vred
nosti 3.500 dinarjev.

Sence, ki so jih tudi tokrat vrgli 
nanj nekateri posamezniki, ki v pri
reditvi vidijo le priložnost za pijan
čevanje in celo pretep (v treh dneh 
so iztočili kakih 8.000 litrov vina), 
tega ne morejo bistveno zatemniti. 
Tudi letos je teden vseboval razen 
uspelih zabavno-kultumih prireditev 
z nastopi trebanjske godbe na 
pihala, Dolenjskega in Šentjernej- 
skega okteta ter Henčkovega in 
Slakovega ansambla tudi resnejše,- 
razvoju stroke namenjene vinograd
niške prireditve: parado, razstavo,

4 o iS N ALNN i .  » SPREVOD SKOZI MESTO — Vinogradniška Dolenjska v marcu živi za svoj cviček, 
^  enuje in dolenjskega podnebja. (Foto: S. Mikulan)
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dvoje daljših strokovnih predavanj 
in zasedanje delegatov Društva vino
gradnikov Dolenjske.

Z nedeljskim zasedanjem delega
tov društva je, da smo natančnejši, 
formalno prenehalo obstajati Dru
štvo vinogradnikov za novomeški in 
mokronoški vinogradniški okoliš in 
je začelo delovati Društvo vinograd
nikov Dolenjske, ki ima širše meje. 
Že doslej je, kot so ugotovili na za
sedanju, društvo v glavnem doseglo 
svoj namen, saj je s strokovno po
speševalnim delom znatno spodbu
dilo razvoj vinogradništva, ne le 
tistega v lasti kmetov, temveč tudi 
tako imenovanega ljubiteljskega vi
nogradništva.

Ideja sodelovanja se širi naprej, 
število članstva se veča in že presega 
300 vinogradnikov, okrepljeno je 
delo pododborov v večjih krajih Do
lenjske. V  prihodnje bo treba mno

go več storiti še v prid večjega sode
lovanja, skupne obnove vinogradov, 
ustanavljanja strojnih skupnosti v vi
nogradništvu, ki še niso zaživele. 
Predvsem bo treba tudi doseči, da se 
bo vinogradništvo bolj vključevalo v 
združeno delo.

M. LEGAN

DIPLOME NAJBOLJŠIM -
Predsednik pripravljalnega od
bora Avgust Avbar izroča diplo
me, priznanja in pohvale najbo
ljšim. Po mnenju degustacijske 
komisije sta imela najboljši cvi
ček — z oceno 15,3 — Jože Lin
dič iz Drame in Martin Cvelbar 
iz Novega mesta. (Foto: Pavlin)
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UREDNIŠTVO V GOSTEH

ŠKOCJAN
v gostilni Valerije Luzar. Prebivalce vseh vasi, ki spadajo v 
krajevno skupnost Škocjan, vabimo, da pridejo na pogovor o 
svojih težavah, uspehih in sploh . . .
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0 zemlji naj se izrečejo še drugi
Razprava o gradivu republiške konference SZDL o razvoju kme

tijstva v sevniški občini je bila na terenu deležna velikega zanima
nja. Na 20 shodih je sodelovalo nad 700 ljudi. Razprava na seji 
predsedstva občinske konference SZDL minuli petek te aktivnosti 
še ni zaključila.

Značilnost seje je bila predvsem v 
tem, da se ni izgubljala v vrsti vsako
dnevnih težav, temveč je skušala 
strniti predvsem pripombe okrog 
ključnih usmeritev. Pri pojasnje
vanju gradiva na terenu so se dobro 
izkazali strokovnjaki Kmetijskega 
kombinata. Takšen tok razprav je 
bil možen tudi zaradi lani izvedene 
problemske konference o kmetij
stvu, kjer je bila sprejeta vrsta po
vsem določnih sklepov. Sami kme
tijski strokovnjaki ugotavljajo, da iz
hodišča v dokumentu SZDL odloč
no podpirajo kmetje, ki so že doslej 
aktivno vključeni v sodobnejšo

kmetijsko proizvodnjo. Teh je le od 
130 do 140 od 425 zaščitenih 
kmetij v občini.

Strokovno pospeševalno službo 
bodo ustanovili po teritorialnem na
čelu. Za hranilništvo je vse več po
bud za skupno službo tako v kmetij
stvu kot v gozdarstvu. Le tako bo na 
voljo več denarja in navsezadnje 
tudi ugodnosti za kmeta. Aktiv 
komunistov v predsedstvu, ki se je 
sestal pred sejo, podpira tudi stali
šče, da bi bilo treba v bodoče izvesti 
prerazporeditev denarja, namenje
nega kmetijskim zemljiškim skup
nostim, v korist revnejših občin. V

republiškem gradivu ni omenjena 
vloga mlečne živinoreje v Posavju. V 
kmetijskem šolstvu in izobraževanju 
nasploh bi bilo treba storiti več za 
prehod na usmerjeno izobraževanje 
tudi na tem področju. Nasploh bi 
bilo treba posvetiti več pozornosti 
tipizaciji strojev v kmetijstvu.

ALFRED ŽELEZNIK

V  dragi polovici tedna bo 
precej spremenljivo vreme, 
proti koncu tedna bodo tudi 
popoldanske plohe, še vedno 
pa bo za ta čas nadpovpreč
no toplo vreme.
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Z U N A N J E P O L IT IČ N I  PREGLED

Indira Gandhi se bo po 
enajstih letih morala umak
n it i s položaja predsednika 
indijske vlade, njena kon
gresna stranka pa' bo poslej 
namesto vladnih morala za
vzeti opozicijske klopi. To je 
rezultat šestih indijskih par
lamentarnih volitev, k i ga v 
vsej razsežnosti še pred ne
kaj dnevi n i mogel nihče na
povedati

Veljalo je  sicer prepriča
nje, da utegne b it i zmaga ne-

Poraz Indire 
Gandhi

gotova do konca, da bo tudi 
bolj p ičla ko t so bile doseda
nje, da pa bo, denimo, Ind i
ra Gandhi osebno izgubila 
boj s svojim neposrednim 
tekmecem, to je b il malokdo 
pripravljen verjeti.

In  vendar se je zgodilo: 
po ta trenutek še vedno ne
popolnih podatkih je  od 542 
poslanskih mest kongresna 
stranka uspela dob iti le ne
kaj več ko t 150, medtem ko 
j ih  je  dosedanja opozicijska 
stranka Dzanata - zbrala že 
več ko t 300.

Zakaj tako presenetljiv 
preobrat?

Ozadje tega poraza kon
gresne stranke je prepleteno 
ne zgolj s strateškimi p o litič 
n im i odločitvami vodstva 
stranke, marveč tudi z oseb
n im i posegi same-predsedni
ce in še bolj njenega trideset
letnega sina, k i velja v mno
gih očeh za največjega kriv
ca poraza.

Kriza vlade se je  začela 
pred malo manj ko t dvema 
letoma, ko je morala Indira 
Gandhi zaradi vse bolj ostrih 
in včasih že kar podtalnih 
nastopov opozicije uveljaviti 
izredno stanje. Opozicija n i 
varčevala z očitki, da gre v 
bistvu za začetek diktature 
kongresne stranke in Indire 
Gandhi, k i se ne bo hotela 
več umakniti z vodstva.

V resnici pa je Indira  
Gandhi po vsej verjetnosti

morala uvesti izredno stanje, 
če je hotela ohraniti enot
nost šestomilijonske nacije, 
k i se je  začela opotekati tudi 
pod hudim bremenom go
spodarskih težav. In kajpak 
so prežala v ozadju tudi hu
da družbena in socialna na
sprotja.

Po okroglo 21 mesecih iz
rednega stanja (k i so ga uki
n ili t ik  pred začetkom voli
tev) je  lahko Indira Gandhi s 
precejšnjim zadovoljstvom 
pokazala na dosežke, k i jih  
n i bilo malo. Prvič po dol
gih, dolgih letih so Ind ijc i 
spravili v kašče toliko žita, 
da predstavlja zadovoljivo 
rezervo v primeru slabe leti
ne. Cene živil in drugega bla
ga so se ustalile, nezaposle
nost zmanjšala, razmahnila 
se je gospodarska dejavnost. 
H krati je  začela kongresna 
stranka nekoliko dosledneje 
uveljavljati nekatere družbe
ne in socialne reforme.

To je  b il dosežek, k i ga ni 
mogla povsem zanikati n iti 
opozicija, toda Indira 
Gandhi je  morala to plačati 
z bistveno zmanjšanim oseb
nim ugledom in prestižem, 
zakaj opozicija je znala iz
redno stanje spretno prika
zovati ko t poskus uveljaviti 
d ik ta tu ro . . .  in v tem je po
gosto uspevala.

Bistven del vzrokov za po
raz je tudi v dejavnosti Indi- 
rinega sina Sanjaya, nezrele 
osebnosti, k i je  okrog sebe 
zbrala skupino mladeničev 
kongresne stranke in se po
gosto izredno grobo ter ne
spretno vmešavala v politiko  
svoje stranke. Še posebej se 
je mladi Indirin  sin zameril 
volilcem zaradi nesmotrnega 
vztrajanja na vsiljeni sterili
zaciji, nasilnem preseljevanju 
ljud i brez domov in podob
nim.

Sin Indire Gandhi je b il 
sam zase prepričan, da je  ne
kak odrešenik za vse indijske 
tegobe in težave in v tem je  
imel polno podporo svoje 
matere. Toda oba sta se 
zmotila in to svojo zmoto 
plačala tudi na voliščih.

JANEZ ČUČEK
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OKREPLJENA VLOGA ARAFATA -  Tukaj se je končalo zasedanje palestinskega nacionalnega 
sveta, najvišjega organa Palestincev, ki je razpravljal in sklepal o najpomembnejših vprašanjih taktike in 
strategije. V  bistvu so v Kairu sklenili malo novega, saj ostajajo večinoma pri svojih že znanih pozi
cijah. Opazovalci predvsem opozarjajo, da se je precej okrepila vloga predsednka palestinske osvobo
dilne organizacije Jaserja Arafata (na sliki z egiptovskim predsednikom Sadatom). (Tele-foto: UPI)

Naš čas zahteva človeški stik
Kje se začne snovanje nove kadrovske politike, bolj našemu času primerne

Čeprav zdaj šele tu in tam slišimo, da je treba misliti na nove 
volitve, ki bodo v letu 1978, bi bilo vsekakor prav, da bi začeli 
razmišljati tudi o tem. Domenili smo se, da bomo med enimi in 
drugimi volitvami neprestano evidentirali kandidate za najrazlič- 
ngše funkcije, toda sklepa doslej še nismo kdove kako uveljavili v 
praksi. Na drugi strani pa prav te dni pogosto poudarjamo, da 
moramo tudi pri kadrovanju posvetiti posebno pozornost tistim, ki 
so se že ali se še bodo izkazali pri uveljavljanju ustavnih določil in 
zakona o združenem delu.

Vendar se ponekod slišijo 
glasovi, da ne bo prav lahko izb
rati za kandidate take ljudi, ki 
bi jih  resnično potrebovali. Sli
šati je namreč, da nekateri, po
sebno ljudje z višjo in visoko 
izobrazbo, nič kaj radi ne spre
jemajo družbenopolitičnih fun
kcij. Čeprav ne moremo in ne 
smemo graditi kadrovske politi
ke zgolj na izobražencih, pa bi 
se vendar kazalo vsepovsod, 
kjer ugotavljajo take pojave, za
misliti.

Vse prepogosto se namreč 
zadovoljujemo le z ugotavlja
njem dejstev, premalo pa stori
mo, da bi pojave spremenili. 
Prav zato moramo posvetiti res
nično pozornost evidentiranju 
ustreznih ljudi in sestaviti spis
ke vseh tistih, ki izpolnjujejo 
pogoje za prevzemanje določe
nih funkcij in imajo hkrati ug
led med ljudmi. Prav tako pa bi 
se kazalo tudi že zdaj z njimi 
pogovarjati, da bi ljudi v resnici 
spoznali in jih  tudi pritegnili k 
delu. To velja še posebej za 
mlajše.

NOTRANJEPOLITIČNI
TELEGRAMI

Poročali smo že, daje koordinacijski od
bor za urejanje odnosov med samoupravno 
družbo in verskimi skupnostmi pri republiški 
konferenci SZDL na svoji nedavni seji, na 
pobudo nekaterih občinskih konferenc 
SZDL, razpravljal tudi o nekaterih vpraša
njih v zvezi s položajem učitelja v samo
upravni, socialistični družbi, vendar s poseb
nim poudarkom pri učitelju, ki veren.

In na seji ni bilo mogoče oblikovati ni
kakršna drugačna stališča do tega občutljive
ga vprašanja, kot tista, ki jih v bistvu že po
znamo, zapisana so v ustavi, zanje se zavze-

R A ZR E D N IH  
R A Z L IK  NI

Brez špekulacij
mata tudi ZK in SZDL v neposredni praksi: 
vsak je svoboden pri izbiri poklica, edina 
„omejitev“ so družbeni cilji, k ij ih  pomaga 
uresničevati z odgovornim opravljanjem po
klica, ki si ga je izbral, vendar tudi izven

V  obširnem razgovoru s predstavniki grafi
čne in knjižne delovne organizacije »Svjet- 
lost“ iz Sarajeva je član predsedstva SFRJ 
Edvard Kardelj med drugim poudaril, da sije 
pri nas ultralevičarska ideologija vztrajno 
prizadevala ločiti inteligenco od delavcev, a 
tudi buržoazna razumevanja v glavi inteligen
ce so bila takšna, da je bilo nekaterim ra
zumnikom pod častjo, da bi jo imeli za del 
delavskega razreda.

Določene razlike so, meni Kardelj, vendar 
ne izvirajo iz razrednih nasprotij, pač pa gre 
bolj za razlike med sloji kot na primer med 
kvalificiranim delavcem in nekvalificiranim 
ali inženirjem, na noben način pa to niso 
razredne razlike.

njega.
Ciljiilji socialistične, samoupravne šole pa so 

jasni: »oborožitev41 človeka z znanjem, ki te
melji na izkustvenih dognanjih, na marksisti
čnih spoznanjih in akciji, ki si prizadeva za 
popolno osvoboditev človeka in njegovega 
dela, kar je tudi edini in najvišji smoter soc
ialistične revolucije.

Tako na hitro roko skicirana merila velja
jo za vse enako, ne le za vernega učitelja. 
Prav tako je mogoče, da tisti, ki ne more 
uskladiti teh ciljev in humanističnih prizade
vanj s svojim prepričanjem, menja poklic. 
Vsakršno drugačno namigovanje, ki bi špe
kuliralo s tem, da je veren učitelj onemogo
čen pri svojem delu že zato, ker je veren, ni 
umestno, hkrati je v globokem neskladju z 
ustavnimi načeli in prakso, pri čemer ne 
trdimo, da občasno ne prihaja na terenu do 
morebitnih nesporazumov, ki pa kot taki ne 
morejo ogroziti prevladujoče družbene prak
se.

Z A Š Č ITA  NAŠEGA  
OKOLJA

Razmere pri zaščiti našega okolja, tako v 
širšem jugoslovanskem prostoru, kakor tudi 
v Sloveniji, se nenehno slabšajo, navkljub 
številnih dokumentom in dejavnikom, ki si 
prizadevajo, da bi ustavili onesnaževanje 
gozdov, zraka, voda itd., so med drugim ugo
tovili na seji predsedstva RK SZDL, pri če
mer so se zavzeli za učinkovitejše reševanje 
tega problema, tudi po zakonski plati.

PRVI NOSILEC ŠTAFETE
Sklenjeno je bilo, da bo letošnja štafeta 

mladosti s pozdravi predsedniku Titu ob nje
govem 85. rojstnem dnevu krenila na pot 27. 
marca iz Niša. Prvi nosilec bo Dragoslav Mi
trovič, delavec v Strojni industriji Niš.

MILAN MEDEN

I
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RIM -  Italijanki premier Giulio 
Andreotti se je začel posvetovati z 
delegacijami vseh strank, ki nepo
sredno ali posredno podpirajo vlado. 
Med pogovori bodo obravnavali le 
pogoje, ki jih je mednarodni mone
tarni sklad Italije določil za dodeli
tev 530 milijonov dolarjev posojila.

RAVALPINDI -  Agencija poro
ča, daje pakistanska vlada izpustila 
štiri znane voditelje opozicijske 
stranke Pakistanska nacionalna zve
za (PNA), da bi se udeležili sestanka 
zbora njihove stranke, ki je napove
dan v Lahoreju. Vse štiri opozicijke 
voditelje so aretirali prejšnji četrtek.

Seveda se moramo zavedati, 
da nam pri mnogih ne bo uspe
lo. Toda končno moramo tudi 
v družbi prej ali slej temeljiteje 
razčistiti vprašanje, kdo lahko 
sprejema vodstvene položaje, 
tudi v organizacijah združenega 
dela. V  neprestanem razvoju na
šega sistema se namreč vedno 
bolj zavedamo, da je lahko na 
vodilnem položaju še tak stro
kovnjak, pa se vendar ne bo 
mogel povsem uveljaviti, če ne 
bo ob svojem strokovnem delu 
dovolj cenil tudi vseh tistih ele
mentov, ki so temelj samoup
ravljanja. Vse te vrline pa lahko 
daje predvsem delo med ljudmi, 
torej družbenopolitična aktiv
nost in akcija. Prav zato se nam 
tudi v družbenem in gospodar
skem razvoju zatika predvsem 
tam, kjer so na vodilnih položa
jih ljudje, ki so odtujeni solju
dem, njihovim potrebam, že
ljam in razmeram.

Tako vedno bolj ugotav
ljamo, da tudi na vodilnih polo
žajih potrebujemo take ljudi, ki 
so ne samo strokovno sposobni, 
ampak ki so ljudje v pravem po
menu besede, ki najdejo stik z 
drugimi ljudmi in delajo zanje. 
To pa gotovo velja v enaki meri 
za tiste, ki jih bomo kandidirali 
ob volitvah, kot za tiste, ki se 
bodo prijavljali na razpise za vo
dilne položaje v organizacijah 
združenega dela.

JANEZ KOROŠEC
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ADIS ABEBA -  Etiopija je po
novno obsodila arabske države, da 
sc vmešavajo v njene notranje zade
ve in da skušajo porušiti enotnost in 
ogroziti ozemeljsko celovitost drža
ve.

BRAZZAVILLE -  Začasna vlada 
LR Konga je ublažila nekatere var
nostne ukrepe, ki jih je vpeljala po 
uboju predsednka.Nguabija. Življe
nje v Brazzavillu seje praktično nor
maliziralo: pobeg ska ura je sicer še v 
veljavi, vendar so trgovcem dovolili, 
da občasno odpro trgovine.

MEXICO CITY -  Mehika in vla
da španske republike v pregnanstvu 
sta se sporazumeli, da bosta prekini
li diplomatske odnose, ki so trajali 
33 let.

NIKOZIJA -  Kuvajt je kupcem 
nafte sporočil, da bo v skladu s skle
pom zasedanja OPEC v Katarju naf
ta od 1. junija naprej še za S odstot
kov dražja.

ADIS ABEBA -  v etiopskem 
glavnem mestu seje v šole in univer 
ze, ki so bile zaprte več kot mesec 
dni, sedaj vrnilo na tisoče učencev 
in študentov. Ministrstvo za izobra
ževanje je poslalo več nalogov o 
obnovitvi rednega pouka, vendar pa 
prizadevanje vlade vse do danes ni
obrodilo uspeha zaradi groženj in te- 

elemen-rorja
tov.

protirevolucionarnih
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REŠEN PROBLEM
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ALI KAKO SE JE ŽELEZNICA MODERNI 
IZNEBILA IZGUB

-  Tovoril doktor, to |o solo nujon prlm*r' 
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DOBRI REZULTATI — Prejšnji teden je bilo v 
novomeški dvorani prijateljsko srečanje pioniijev- 
atletov iz Novega mesta in Nove Gorice. Ob 
dobro pripravljenem tekmovanju so bili doseženi 
solidni rezultati, povratno srečanje pa bo aprila v 
Novi Gorici. (Foto: Vlado Jurekovič)

PRAZNIK DOMA — V  dijaškem domu v Šmihelu 
so imeli v soboto tradicionalno proslavo ob rojst
nem dnevu Majde Šilc. V  navzočnosti Majdinih 
sorodnkov in drugih so v programu nastopili 
Dolenjski oktet, operni pevec Ostaševski in dijaki 
doma. V  imenu borcev je pozdravil Majdin 
soborec Hinko Bratož-Oki (na sliki).

KOLONE ČAKAJOČIH — Razširitev magistralne 
ceste proti Dolenjskim Toplicam povzroča v 
prometu precej zastojev in včasih je kolona čaka
jočih dolga tudi do sto metrov. Dela potekajo po 
načrtih, tako da bo kolon in s tem hude krvi med 
voznici kmalu konec. (Foto: Budja)

Cviček izgublja še eno bitko?

KS v črnomalj- 
Im a  ia v n t i1 ^ ° ? °  0 Pr c d '

ftjutku S «  del 23 1977 • Drograma javnih del
~~ l702.

'imišča
■CE- m
so rei„; ® k denski sejem v

starih m živaIi- Dc 
A  40 dinLi kOV so Prodali
J,  ̂  ̂itiesecp *0gram * 've
■■ni# klJ 1 Po 25 HStarih živali Pa so 
J  kk- 25 Omarjev kil0Kram

%

i *  drugih' °Win so bili v

DOn C e n a h

Na 
Dq ^ l{ev

^ • ‘Č1C" Pr0dajah 111 tudi to pot 
’ Prodaj so pri- 
Prodali pa so

f 1: ?  so
(h J0o!f v stari n Inarjcv. od 3 do 

Sev. PtaJlci Pa 1060 -

Cvičku se spet slabo piše. Vse 
kaže, da bo v „cvičkarski vojni", ki 
traja že osmo leto, izgubil še eno 
bitko. In to predvsem zato, ker 
trgovski interes zmaguje nad stro
kovnim. Preprosteje rečeno, ker bi 
zdaj, ko je za cvičkom večje povpra
ševanje kot za mnogimi drugimi 
vini, tudi iz neevičkarskih vinograd
niških okolišev radi prodajali -  cvi
ček!

Kakšno je ozadje te črne napo
vedi? Leta 1974 sprejet vinski 
zakon je pridelovalno .območje 
cvička razširil še na Bizeljsko, na 
bizeljski vinogradniški okoliš. To 
navzlic temu, da so še nedolgo tega 
bizeljski vinogradniki imeli za žali
tev, čeje kdo pri njih povpraševal za 
cviček, zakaj ve se, da Bizeljska pri
deluje dobro bizeljsko belo in bizelj
sko rdeče vino.

Nadaljnjo usodo cvička so pre
pustili pravilnikom, ki pa so zdaj 
končno pred sprejetjem. Pravilnik o 
označevanju vina uvršča cviček v 
drugo skupino, med tako imenovana 
namizna vina z geografskim porek
lom. Po predlogu pravilnika lahko 
obstajata dve vrsti cvička in zgolj 
stvar dolenjskih vinogradnikov je, če 
imenujejo svojega ..dolenjski cvi
ček". Vendar predpis določa za do
lenjski cviček obvezen sortni sestav 
in alkoholno stopnjo, torej je do 
njega zahtevnejši.

V vsem tem pa se po mnenju 
vinogradnikov, ki dolgoročno gle

dajo., skriva noava nevarnost Ce bo 
obveljal predlog, po katerem bodo 
gostinci smeli točiti cviček neuste- 
kleničen, torej odprt, tudi zunaj 
cvičkove dežele, bo pravi dolenjski 
cviček še nadalje izpostavljen pri
tisku. Izpodrival in nadomeščal ga 
bo „cviček“ iz drugih vinograd
niških okolišev in nadaljevalo se bo 
stanje, ki je dolenjskemu vinograd
ništvu naredilo že dosti škode. Do
lenjski vinogradniki se morajo temu, 
če je le še čas, odločno postaviti po 
robu in zahtevati večjo zaščito za 
svoje vino, za plod dolenjske zemlje 
in dolenjskega podnebja.

Boriti se je treba zoper točenje 
odprtega cvička na necvičkardcih 
tleh, pa četudi bi se -  kratkoročno 
gledano -  malo zmanjšalo povpra
ševanje po našem cvičku, četudi 
Dolenjska še nima velike kleti za ves 
cviček in četudi so zaenkrat še pre
majhne možnosti za ustekleničenje 
vsega cvička, ki ga Dolenjska proda 
drugam.

M. LEGAN
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Franc Borsan: Obtičali smo v 
sistemu nagrajevanja

Uravnilovka
Sistemi nagrajevanja v novomeški 

občini povečini niso taki, da bi de
lavca spodbujali k večji produktiv
nosti. Z  zaslužki niso zadovoljni v 
zdravstvu, pritožujejo se trgovci, pri
krajšane sc čutijo delavci itd. Kje 
smo glede tega obtičali, je na nedav
ni občinski sindikalni konferenci 
povedal predsednik Franci Borsan:

„V delovnih organizacijah smo sc 
vse preveč držali prejšnjih samo
upravnih sporazumov in premalo 
iskali nova merila. Zadovoljevali 
smo sc z najbolj enostavnimi rešitva

mi. Jasno je, da sedanji sistem delit
ve osebnih dohodkov ne stimulira 
delavcev, da bi vodili bitko za čim 
večji dohodek. Dokler bo delavčevo 
delo ocenjeno po formalnih kvalifi
kacijah, po delovnem mestu, ne pa 
po rezultatih dela in ustvarjenem 
prispevku, bo prisotna delitev skup
nega dela v TOZD na neposredno in 
posredno ter različno vrednotenje 
zaposlenih v upravah in delavcev v 
proizvodnji.

Prav je, da zahtevamo spričevala 
in diplome, vendar ne zaradi njih sa
mih, kot se to dogaja, temveč zato, 
da bi delavci svojo delovno in 
ustvarjalno sposobnost čimbolj stro
kovno izrazili. V praksi je uravnilov
ka včasih tako močna, da onemogo
ča vsako moralno in materialno 
spodbudo za ustvarjalno delo in ini
ciativo. V teh razmerah je odločilne
ga pomena, da zagotovimo družbe
nopolitično razpoloženje za uvelja
vitev sistema nagrajevanja, ki bo vse
boval vse elemente nagrajevanja po 
delu."

Dražji kilometer
Jutrišnja seja predsedstva republi

škega sveta Zveze sindikatov Slove
nje bo med vrsto pomembnih vpra
šanj obravnavala tudi predlog o po
večanju nadomestila za uporabo 
osebnega avtomobila v službene na
mene. Izračuni, ki sojih napravili v 
Avto-moto zvezi Slovenje so nam
reč pokazali, da so se z novimi cena
mi goriv, avtomobilov in še čem mo
čno povečali stroški vzdrževanja, ta
ko da je znesek 1,50 din, ki ga sedaj 
plačujemo kot nadomestilo za upo
rabo osebnega avtomobila za prevo
ženi kilometer, občutno premajhen.

Ob upoštevanju razlogov, ki jih je 
navedla Avto-moto zveza, so člani 
predsedstva republiškega sveta Zve
ze sindikatov Slovenije mnenja, da 
se višina nadomestila za uporabo 
osebnega avtomobila poveča na naj
več 2,00 din za prevoženi kilometer. 
Ali bo pri tem tudi ostalo, bo odlo
čila jutrišnja seja. Hkrati pa bodo 
razpravljali tudi o uvedbi diferenci
ranega nadomestila za uporabo 
osebnega avtomobila, ki bo dobro
došel predvsem tistim, kijim  vožnja 
zaradi slabili cest in pogostega ustav
ljanja povzroča še dodatne stroške. 
Uvedba takšne kilometrine naj bi 
imela največji možni razpon do 25 
odstotkov, na največ 2,00 din za 
prevoženi kilometer.

^ i  J r * ,  k e r^ 1̂ ’ ^  naS' kmetovalci ne sejejo medite-
odporna proti mrazu in po zimi ostajajo 
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Inž.M . L.

marca 1977

(Marjan Bregar)

Brez besed
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- zahtevajte prospekte
- prepričajte se v poslovalnicah 
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Novoles se je zasidral v Rusiji
Medtem ko se v Sovjetski zvezi navdušujejo za stilno pohištvo iz naše tovarne, pa Amerikanci povečujejo naročila

knjižnih polic enostavne izvedbe

Inž.Mirko Pečar, pomočnik glavnega direktoija tovarne Novo
les, pravi: . Lani je bil sicer napeti plan dosežen, izvoz je celo 
presegel pričakovanja. Imamo pa težave, ker kljub razmeroma do
brim rezultatom malo ostaja za naše potrebe."

Prva polovica leta 1976 ni dobro 
kazala, od junija lani dalje pa se je 
svetovni trg odprl. Poslovno leto so 
zaključili s 605 milijoni dinarjev re
alizacije in tako celo rahlo presegli 
plan. Največ uspeha je imel Novoles 
z izvozom, ki je bil za 11 odst. nad

Majska srečanja
Da bi se mladi iz SR Hrvatske in 

SR Slovenije kar najbolj spoznali in 
zbližali, bosta poslej obe republiški 
konferenci ZSM pripravljali majska 
srečanja.

Prvo bo v okviru proslav ob 
40-letnici prihoda tovariša Tita na 
čelo KP Jugoslavije, 85-letnici nje
govega rojstva ter 40-letnici ustano
vitvenega kongresa KP Slovenije in 
Hrvatske. Slovenci in Hrvati se bodo 
zbrali na spominskem področju Ku
mrovca in Trebč, srečanje pa se bo 
začelo 16. aprila 1977 v Bistrici ob 
Sotli s sprejemom štafete mladosti 
na Mostu bratstva in enotnosti. Mla
di se bodo razšli po skupnem poho
du bratstva in enotnosti, ko bodo 
obšli poti slovenskih in hrvatskih 
partizanov. Pohod -  začel se bo 22. 
julija na Senovem -  bodo mladi za
ključili štiri dni kasneje v Samobo- 
ru.

V  okviru majskih srečanj bo 
koordinacijski odbor predsedstev 
RK ZSM Slovenije in Hrvatske pri
pravil vrsto skupnih akcij. Najprej 
teden kulture v združenem delu, 
skupno proslavo 1. maja v Kumrov
cu, športna srečanja bratstva in 
enotnosti v Brežicah, likovne kolo
nije, srečanje tabornikov v Bistrici 
ob Sotli in Kumrovcu, brigadno 
konferenco skupne mladinske delov
ne brigade, ki bo sodelovala pri de
lih na trasi Kumrovec -  Trebče v 
sklopu MDA Kozjansko itd. Repub
liški konferenci predvidevata, da bo 
v vseh akcijah sodelovalo okoli pet 
tisoč mladih iz obeh republik.

PODTURN: USPELA  
P R IR E D ITE V

Po krajšem premoru je zaživelo 
tudi mladinsko delo v Podturnu, in 
sicer takoj ko so mladi izvolili novo 
vodstvo. Za začetek so pripravili 
kulturni program, s katerim so po
častili dan žena, 40-letnico ustano
vitve KPS in prihoda tovariša Tita 
na čelo KPJ ter Titov 85. rojstni 
dan.

Pred proslavo je govoril predsed
nik SZDL, nato pa so se v uspelem 
kulturnem programu predstavili naj
mlajši in člani mladinskega aktiva 
ZSMS. Na proslavo je prišlo veliko 
mater, žena in ostalih občanov, ki 
so prizadevanje mladincev nagradili 
z dolgotrajnim aplavzom.

MLADINSKI AKTIV  
Podturn

POPRAVEK
Avtorju sestavka „Bohor je vstal, 

Bohor žari. . . “  se opravičujemo, 
ker se je v podpis vrinila napaka. Na
mesto MILAN KOSTEVC smo ga 
napačno podpisali Miha Kostevc. 
Sestavek je bil objavljen v 11. števil
ki našega lista 17. marca 1977.

planiranim in je dal iztržek več kot 
10 milijonov dolarjev. Največji ku
pec na tujem so Amerikanci, ki so 
pokupili za 6,6 milijonov dolaijev 
gugalnikov in ploskovnega pohištva. 
Zelo so povečali naročila za razne 
knjižne police, ki jih izdeluje TOZD 
v Gotni vasi. Na drugem mestu pro
daje na tuje je Libija z 1,7 milijona 
dolarjev izvoza, tretja je Italija z nad 
1 mižjonom dolaijev prodanega bla
ga itd. Pomemben uspeh so dosegli 
lani s tem, da so s prodajo krepko 
prodrli v Sovjetsko zvezo, kamor iz
važajo samo stilno pohištvo, s kate

rim opremljajo boljše hotele v Soči
ju in v Moskvi. Menjava s Sovjetsko 
zvezo pa se še širi.

Novoles kot naj večja toama veza
nih plošč v Sloveniji ima težave s 
prodajo na domačem trgu. Tuje že 
tri leta opaziti zastoj, ker so cenc 
ostale nespremenjene, cena surovi
nam pa je narasla. Tako je proizvod
nja vezanih plošč za prodajo doma 
bila v izgubo. Malo bolje jc bilo z 
izvozom v države tretjega sveta, kjer 
so največji kupci naših plošč v Saud
ski Arabiji, v Kuvvaitu in Tunisu.

Organizacija združenega dela No
voles, ki ima več tozdov, zaposluje 
1960 ljudi. Lani so imeli za 
19,900.000 milijonov dinarjev 
ostanka dohodka, kar je navidez ze
lo lep uspeh in visoka številka, toda 
ko so od tega odštevali obveznosti,

Načrti XII. brigade
Z občnega zbora, na katerem so sprejeli delovni program

Delegati borcev X II. SNOU 
brigade so se 12. marca zbrali 
na novomeški Loki na svojem 
rednem občnem zboru. Kritič
no so pretehtali delo odbora in 
pododborov v lanskem letu in 
sprejeli načrte za v bodoče.

Brigada, ki jo sestavljajo preka
ljeni stari borci, zelo uspešno pre
naša tradicije NOV na mlade. Njeno 
ime nosi mladinska pohodna bri
gada, ki bo v letošnjem letu izvedla 
kar štiri pohode po poteh, ki jih je 
med vojno prehodila „Dvanajsta“. 
Na pomembnih mestih bodo mla
dim govorili borci-udeleženci in jim 
tako približali težke trenutke naše 
revolucije.

Tudi šolam se bodo poizkušali še 
bolj približati. Čutiti je vse premalo 
sodelovanja med borci in pionirji. 
Zlasti se bodo odzvali povabilu 
pionirje ega odreda osnovne šole v 
Bršljinu. Potrebno bo začeti akcijo 
za postavitev spominskih obeleži, 
saj ima brigad a do sedaj le eno. 
Uresničiti pa bo potrebno tudi že 
več let staro željo o ulici v Novem 
mestu, ki naj bi nosila ime X II. 
SNOU brigade. Nadalje si delegati 
prizadevajo, da bi čimprej zbrali ves 
arhiv o brigadi, ki bo shranjen v

novem muzeju NOV v Novem 
mestu. Posebno skrb morajo v bo
doče posvetiti tudi borcem, ki so 
bolni, in jim  pomagati zlasti v kra
jih, kjer še nimajo posebnih zdrav
stvenih ordinacij za borce.

J. P.

kot na primer pokrivanje izgub dru
gih tozdov, obvezne rezervne sklade, 
posojilo nerazvitim republikam in 
pokrivanje dogovorjenih obveznosti 
v občini (te znašajo mimogrede po
vedano 2,219.000 dinaijev), je osta
lo za sklad skupne porabe in poslov
ni sklad reci in piši 13 milijonov di
narjev. Tudi od tega so šli trije mili

jončki za dogovoijeno pokrivanje iz
gub železnice in energetike. Za res
nično delitev imajo na voljo 10 mili
jonov dinaijev. V tem je vštet obvez
ni prispevek sindikatu, kompletna 
stanovanjska izgradnja, regresi in 
sredstva za razširjeno reprodukcijo.

Glede na kupček, ki je konec 
koncev ostal, so bili zaposleni malce 
razočarani. Največ zato, ker bodo 
praviloma vsi, ki se napajajo iz No- 
volesovih ustvarjenih sredstev, uve
ljavili maksimalne pravioe iz sindi
kalne liste, vprašanje pa je, če bodo 
neposredni proizvajalci in ustvaijalci 
teh sredstev lahko izplačali na pri
mer za regres 1400 din na osebo.

Letos se ugodni proizvodni tem
po nadaljuje. Januaija so bili sicer v 
hudi zagati, ker je zmanjkalo hlodo
vine in je že kazalo, da bo proizvod
nja ustavljena, vendar so v Gozdnem 
gospodarstvu Novo mesto hitro in 
požrtvovalno organizirali dobavo, 
tako da ni prišlo do zastojev. Ta pri
mer tovariškega sodelovanja in po
moči v Novolesu zares cenijo.

R. B.

r

w m i
DVANAJSTA — Predsednik odbora borcev X II. SNOUB Ivan Slap- 
nk seznanja delegate s preteklim delom odbora in načrti za v 
bodoče. (Foto: J. Pavlin)

Ni bil štrajk, ampak praznovanje
Dogodki ob dnevu žena v ITPP so odkrili še nekatere druge slabosti

„Za dan žena nam niso organi
zirali nobene proslave, le sekretar 
podjetja nam je med malico čestital. 
Naši sodelavci so nam nato nekaj 
kupili in me smo praznovale do 
dveh. Potem smo zvedele, da nam 
očitajo, da štrajkamo in da so nas 
prijavili celo postaji milice. Menim, 
da bi lahko malo bolje in dalj praz
novale, saj imamo na zalogi dovolj 
proizvodov, k ijih  niti odposlati ne 
moremo, ker nam še manjkajo neka
teri deli zanje.“ To nam je telefoni-

drage
Denar in obveznice za 

medicinske inštrumente
Od 4. do 18. marca so občani, sindikalne podružnice in delovne 

organizacije poslale medobčinskemu skladu za nakup dragih medicin
skih inštrumentov pri občinskem odboru Rdečega križa v Novem 
mestu 90.720 dinarjev v gotovini in 25.000 dinarjev v obveznicah za 
cestno posojilo. -  Tokrat so prispevali:

Lovro Rems, tapetnik iz Črnomlja, 500 din; Jože Papež, Pod 
Trško goro 67, N. mesto 2000 din; Danilo Kovačič, Kettejev drevo
red, N. mesto 1000 din; Kmetfska zadruga Metlka 2000 din;DOM- 
INVEST Novo mesto (namesto praznovanja dneva žena) 6000 din; 
Vinko Jerman iz Črnomlja 120 din; Regionalna zdravstvena skup
nost, strokovne službe v Novem mestu (namesto praznovanja dneva 
žena) 2000 din; Avtopromet GORJANCI Novo mesto 70.000 din; 
OOS KGP Novograd, TOZD Gradbeništvo (namesto praznovanja dne
va žena) 1300 din; &upina žena iz Metlike 300 din;

Ivan Vrviščar, Zupančičeva 7, Metlka 500 din; Osnovna organiza
cija sindkata D PO Novo mesto 2000 din; Osnovna organizacija sindi
kata OS Škocjan (namesto praznovanja dneva žena) 500 din; Osnov
na organizacija sindikata Opekarne Zalog 1000 din; Krajevna org. 
Rdečega križa Šmihel 1000 din; Komunalno gradbeno podjetje NO
VOGRAD, DS skupnih služb (namesto praznovanja dneva žena) 500 
din.

Obrtnika Sonja in Milan Osolnk iz Novega mesta sta skladu poda
rila obveznice posojila za ceste -  25.000 din.

Od začetka akcije do 18. marca je biio zbranih v skladu 
496.345 din, podarjenih obveznic pa je sklad dobil za 
41.700 din. SKUPNO ZBRANO: 538.045 dinarjev.

Občinski odbor RK v Novem mestu se zahvaljuje vsem 
darovalcem za njihovo humanost ter prosi občane, sindikal
ne podružnice in delovne organizacija v pokrajini, da s pri
spevki obogatijo sklad za nakup d/agih medicinskih instru
mentov za novomeško bolnišnico.

.. v v v v v v v ^ ^ t v .v

rala pretekli teden ena izmed delavk 
ribniškega ITPP, v petek pa smo 
zvedeli, da prejšnji dan popoldanska 
izmena ni delala okoli 4 ure, ker ni 
bilo dovolj materiala.

Predsednk osnovne organizacije 
sindikata v ITPP Ribnica Rudi Putrc 
nam je na vprašanje o organizaciji 
letošnjega praznovanja dneva žena, 
o „štrajku“ in o posledicah tega 
dejanja dejal:

„V občini smo se letos dogovori
li, da bo za dan žena po kolektivih 
manj zabav in da bomo ta praznk 
praznovali bolj svečano. Mi, vodstvo 
sindkata, smo se dogovorili, da 
bomo okrasili jedilnico, poskrbeli za 
rože in čestitke. Ženske v našem 
obratu na Ugarju pa so menile, da v 
drugih kolektivih ta praznik lepše 
proslavljajo. Hotele so tudi zaple
sati. Tako seje zgodilo, da po malici 
sploh niso več delaie, ampak le praz
novale. Nekdo je o tem obvestil 
upravo in celo milico, češ da so žen
ske prekinile delo, in potem jc prišlo 
ven, da je pri nas štrajk, kar pa 
seveda ni bilo res.

Kaže, da je do vseh teh nespora
zumov in kasna Jih neljubih dogod
kov prišlo iz vec vzrokov. Najprej je 
res sindikat kriv, ker nismo pripra
vili boljše proslave. Slabost je tudi, 
da prav ta izmena, kije proslavljala, 
namejto da bi delala, ni ma še svoje
ga sindikalnega poverjenika, zato 
tudi ni obveščena o sklepih vodstva 
sindikalne organizacije. Sele po 
novem letu smo namreč začeli 
delati v dveh izmenah, vendar druge
ga poverjeniki še nismo izvolili, kar 
je naša veliki pomanjkljivost.

Slabo je tu li,  da so naši obrati in 
uprava raztreseni po Ribnici. Tako 
drug o drugem premalo vemo in pri
haja do nepotribnih očitarg, ki jih 
ze.o verjetno ne bi bilo, če bi bili vsi 
pod isto streho. Končni rezultat je, 
da je delavkam uspelo, kar so hote
le: namreč malo bolj veselo prazn
ovanje svojega praznika. To se j im je 
posrečilo tudi zato, ker tistega dne 
ni bilo obratovodje.

Posebnih posledic zaradi vsega 
tega ne bo. Seveda bodo morale 
žensk s nadoknaditi zamujene ure. 
Nekateri so sicer zahtevali osirej Se 
disciplinske ukrepe, vendar je bila 
večina proti, tudi jaz."

Na vprašaje, č< res ne dobivajo
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POPRAVEK
V  Dolenjskem listu št. 11 z dne 17. marca - 
oglasu TO ZD  ELEKTRO KRŠKO na 2*  
(poleg televizijskega sporeda) nastala tiskars 
paka.
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Pri razpisu delovnega mesta pod št. l  '  . ^ 
RENT ZA  VA RNO ST pod klavzulo: Pogoji, 
ralo biti: . -,/jjiJii
varnostni inženir in 5 let prakse ali VIŠJA i up 
ba . . . namesto: ...
varnostni inženir in 5 let prakse ali nižja i 
ba . . .

Bralcem in naročniku oglasa se za neljubo 
napako opravičujemo.
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redno delov za sestavljanje štedilni
kov in peči, zaradi česar si kopičijo 
zaloge nedovršene proizvodnje ali pa 
morajo celo včasih ustaviti proiz
vodnjo, predsednik sindikata ni 
hotel natančno odgovoriti, češ da to 
ni stvar sindkata, oziroma daje celo 
poslovna skrivnost. Kljub temu smo 
zvedeli, da domači in tuji dobavitelji 
včasih kasn| o z dobavami.

Vprašali smo šv, kaj so ukrenili za 
odpravo izgube. Povedal je, da je 
delavski svet sprejel več finančnih in 
drugih ukrepov. Med drugim bo 
treba tudi izboljšati delovno discipli
no. Predvsem pa bo osebni dohodek 
odvisen od doseganja norme.

Tovariš Rudi Putre je ob zaključ
ku razgovora ponovno poudaril, da 
je vzrok mnogih nevšečnosti slaba 
informiranost članov kolektiva. Prav 
zato so se odločili, da Bodo odslej 
vsak mesec sklicevali sestanke vseh 
delavcev posameznega obrata in jih 
tako informirali o stanju v ITPP, o 
težavah, načrtih, potrebah in dru
gem.

J. PRIMC

Z D R U Ž E N I 
NA LOŠINJU

V Savudriji bodo postopoma 
ukinili gostoljubje brežiški po
čitniški skupnosti, zato so pred
stavniki delovnih kolektivov 
pripravljeni pove&ati se s krško 
skupnostjo, zagotoviti denar za 
odkup zemljišč in pozneje za 
gradnjo počitniških hišic. Tudi 
za letovanje otrok bo potreben 
dogovor. Krčani jih že pošiljajo 
na Lošinj, zato sc bodo Brežiča- 
ni povezal i z njihovo Zvezo pri
jateljev mladine in poskušali 
najti tudi za najmlajše prostor 
na soncu. Na Malem Lošinju bi 
lahko zgradili še kakih 300 hišic 
za sevniške in brežiške kolek ti- 
ve. Občindca skupščina in sindi
kalni svet podpirata tovrstno 
povezovale delovnih kolekti
vov in počitniških skupnosti v 
Posavju, saj ni veliko manjkalo 
pa bi zamudili lepo priložnost.

* * * * * *

V. grafični bienale 
jugoslovanskih pionir̂

Dolenjski kulturni festival in Goijupova galerija v 
Krki ter občinski odbor Zveze prijateljev mladine v pje? 
V. grafični bienale jugoslovanskih pionirjev, za ^atc,r^ afičnî  
teme. Izbor bo opravljen samo po kriterijih kvalitete 

S tem v zvezi objavlja pripravljalni odbor V. P  
jugoslovanskih pionirjev v Kostanjevici na Krki nasleonj

R A Z P I S
natečaja za sodelovanje na razstavi grafičnih 
vanskih pionirjev

listov

Pogoji:
l.N a  natečaju lahko sodelujejo pionirji - - -  .. -j,

vseh republik in avtonomnih pokrajin, kakor tu 
nostnih manjšin živečih v Jugoslaviji.

-  u č e n c i  ° 1 o °n W '

2. Grafične liste naj pošljejo šole ali krožki, *cluh|j0̂ : G0 ^  Kfe, 
posamezniki najkasneje do 30. junija 1977 "“ " f5 „njja. j š  Ptej 
V A GALERIJA, 68311 Kostanjevica na Krki, » ‘° v. ^

3. Vsak grafični list mora imeti na hrbtni strani s P .^ g , i>J  ̂
napisane tele podjtke: ime in nriirnek pionirja-. n*5̂  
rojstno leto, naslov šole
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ne i i priimek pionirja— rj 5 .
ki jo obiskuje, razirf ’ yrV1gi

grafičnega lista, naslov grafike, ime in priimek ^  t>' > ‘
ga, ki je učenca vodil, ter natančen naslov s . {Cl p^|>
avtorja, ki je grafiko ustvaril Poslani listi naj bo ^  up0* ̂
jev. Drugače opremljenih grafičnih listov žirija^, ^  ^

4. Poslani grafični listi ne sinejo biti starejši od .
[biti samostojne stvaritve otrok. . 120 .

predloženih grafik bo žiriji izbrala A ?  1 V
. V primem, da bo gr.idivo izjemno kvao {£evil°f S— jru j

i
5. Iz tako

razstavo, v pumuru, uu w  giuuivu lijvuMi« — j 
telj organizira) še kako drugo razstavišče in razSu 
Ijenih del.

i
Mtlo

M

"v

6. Vsem razstavljavcem in likovnim pedagogom, l .(f 
vodili, bodo podeljene v znak priznanja za ,0
diplome.

7. Grafični listi morajo biti za transport dobro 0P*ew
®bcdo poškodovali. Poškodovanih grafik žirij« ^
8. Prireditelj bo izdal katalog razstave s potrebno F ^

\
z reprodukcijami, ki jih bo izdala žirija 
izbire slik za razsjavo in za reprodukcijo v 
sploh. .

9. Vse razstavljene grafike bodo vključene v fond
ga kabineta, ki je bil ustanovljen ob I- 
vamkih otrok.

grafičnem'

10. Grafik, ki ne bodo Izbrane za razstavo, d*”
vrača, lahko pa jih pošiljatelji dvignejo osebno 
rrustave pri tajništvu pripravljalnega odbora.

V Kostanjevici, dne 1. 2. 1977
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»Gabrsko izsiljevanje”
Mnenje k „ Drugi plati gabrske zadeve"

. '■ - ■ .

PREDAVANJE — Od 14. do 23. marca je novomeška Mladin&a 
knjiga pripravila razstavo knjižnega programa Jugoslovanskega 
leksikografskega zavoda, 17. marca pa je na njej predaval njen 
dolgoletni urednik Aleksander Vareš, ki je odgovarjal na vprašanja 
obiskovalcev. (Foto: S. M.)

Nemalo so bili presenečeni kraja
ni v Podgorju, ko so v 9. številki Do
lenjskega lista prebrali novico z zase
danja občinske konference SZDL v 
Novem mestu in komentar pod na
slovom „Druga plat gabrske zade
ve".

V Gabrju niso namreč nič kaj z 
veseljem govorili o tej „drugi plati". 
Zadevo je kritično ocenil tudi odbor 
za asfalt pri KS Gabrje, ki se niti 
malo ni strinjal s takim pisanjem. 
Posebno grenko so člani odbora 
sprejeli dezinformacijo o „na hitro 
zbranih 500 starih tisočakih". Tre
ba je pojasniti, da je že ali še bo vsak 
krajan, ki ga ima v evidenci KS Ga
brje, prispeval svoj enomesečni do
hodek. Gabrčani torej niso zbrali

Ukrepati za boljše informiranje
Nabiralna akcija za postavitev 

televizijskega pretvornika, ki bi 
omogočal sprejem drugega progra
ma v občini Kočevje, je uspela. 
Večina naročnikov je prispevala po 
100 din. Ob tem se vsiljuje vpraša
nje, če ne bi hkrati mislili tudi na 
lokalno radijsko postajo za kočev
sko in ribniško občino. Po tehnični 
plati bi se dalo marsikaj združiti. 
Prepričan sem, da bi tudi radijski 
naročniki dali prispevek za lokalni 
radio.

Veliko občin ima radijske po
staje. Občani ob Kolpi že desetletje 
poslušajo radio Delnice. V naši 
občini je bilo marsikaj narejenega že 
leta 1965. Takrat bi od Radia Ljub
ljana dobili celo brezplačno (rablje
no) opremo. Ob zamenjavi politič
nega vodstva v občini je romala 
ideja v arhiv. Pred tremi leti je bila 
ponovno izdelana študija o postavit
vi postaje.

Iz raziskav v občinah, ki imajo že 
več let svoje postaje, izhaja, da so 
lokalne oddaje med najbolj poslu
šanimi. Še v nobeni občini lokalni 
radio ni propadel, temveč imajo 
celo že vsakodnevne lastne pro
grame. O tem, kakšen pomen ima 
hitro in dobro informiranje za dele
gatski sistem ali v primeru nesreče, 
vojne itd. je bilo že veliko napisa
nega in povedanega. Če bi več delali 
in manj govorili, bi samo s tako p rir 
hranjenim časom tudi v naši občini 
že imeli radijsko postajo.

Glede pretvornika za drugi pro
gram TV bi bilo treba povedati še, 
da bodo drugi program lahko gledali 
Samo tisti, ki imajo novejše sprejem
nike. Tisti,ki imajo starejše (pravijo, 
da je takih pri nas nad polovico), 
bodo morali prej ali slej kupiti šc 
dodatno napravo, ki stane okrog sto 
starih tisočakov. Povedati je treba 
tudi, da bodo nekateri lahko gledali 
dva in več programov, drugi, ki so v 
bolj odročnih krajih, pa še prvega 
slovenskega ne.

Bati se je tudi, da nas bo razvoj 
televizijske tehnike prehitel. Prejšnji 
teden je bilo v dnevnem tidcu in 
radiu objavljeno, daje bilo na med
narodni konferenci Jugoslaviji do
deljenih 10 kanalov za TV. Okrog 
leta 1980 bo naša država izstrelila 
prvi komunikacijski satelit in bomo 
lahko spremljali deset jugoslovan
skih televizijskih programov brez 
vmesnih pretvornikov. Signali, ki jih 
bodo oddajali oddajniki, bodo prek 
satalita, ki bo krožil nad nami, do
segli sleherno hišo.

O vsem tem je treba razmisliti.
MATIJA CETINSKI 

KOČEVJE Kolodvorska c. 2

Opomba uredništva: Prepis tega 
članka smo deupaj z nekaterimi 
vprašanji, ki se nanašajo nanj, poslali 
tehničnemu direktorju RTV Ljub
ljana s prošnjo, naj nam odgovori. 
Nekatere odgovore smo že dobili iz 
drugih virov (odbor za postavitev

pretvornika za drugi kanal, občinska 
konferenca SZDL, Tchnika-Merca- 
tor Kočevje). Te in še nekatere po
datke objavljamo v današnji številki 
Dolenjskega lista na kočevski strani.

Ž A L N A : . 
R EFERENDUM  USPEL
13. marca so imeli v krajevni 

skupnosti Žalna referendum, na ka
terem so se občani odločili, da bodo 
še naprej prispevali denar za poso
dabljanje cest. Samoprispevek, ki so 
ga začeli plačevati 1972, se bo izte
kel letošnjega 31. marca, občani pa 
so se zavezali, da bodo za ceste daja
li denar še do 31. decembra 1980. V  
nedeljo se je glasovanja udeležilo 
95,6 odstotkov vpisanih volilcev in 
se za samoprispevek odločilo 84,5 
odstotkov volilcev.

I. KIRIK

500 starih tisočakov, ampak 50 sta
rih milijonov, menijo pa, da bo nji
hov končni delež v denarju okoli 
100 milijonov starih dinarjev. Takoj 
se je treba vprašati, ali je to iznajd
ljivost" ali morda redek in osamljen, 
če ne celo edinstven primer v novo
meški občini. Treba bi bilo videti, 
kako stara, sključena ženica sprašu
je, kdaj bo prišel tisti Cunk od kra
jevne skupnosti tudi k njej po skro
mno pokojnino. Morda bi se bilo tu 
dobro vprašati, kakšen odmev bi bil 
v Novem mestu, če bi kdo prišel na 
dan z besedo, da bi vsak Novome- 
ščan prispeval svoj enomesečni do
hodek za gradnjo novomeškega mo
stu . . .

Ob iskanju pomoči na občini in 
CK ZKS pa je odbor menil, da je 
bila KS Gabrje v razvojnih načrtih 
novomeške občine že dalj časa za
postavljena. To so potrdili tudi ne
kateri njegovi člani, ki so povedali, 
da so jim občinski predstavniki 
asfalt po samoupravnih poteh pred 
leti že trdno obljubili. Treba je po
vedati, da KS Gabrje tudi tokrat ni 
šla mimo občine, ker pa so njeni 
predstavniki dobili občutek, da jih 
občinski možje ne jemljejo resno, 
velja njihov obisk v Ljubljani jemati 
kot logičen razvoj dogodkov.

V zvezi z utečenim sistemom dela 
občine s krajevnimi skupnostmi pa 
velja poudariti, da bi to moralo po
tekati na zdravih delegatskih osno
vah. Gabrski primer kaže nasprotno, 
vendar zato ni treba obsojati KS 
Gabrje in njenih krajanov, temveč bi 
bilo bržkone dobro poiskati krivce 
med tistimi, ki so predvsem dolžni 
poskrbeti, da bo delegatska misel za
živela z vso bohotnostjo med množi
co delovnih ljudi.

IVO KULJAJ

Striptiz ni zaželen
Vstop v novi dom JLA v Ribnici prepovedali tudi dru

gim, ki se ne obnašajo kulturno

Doživel sem smrt - pa nič!
Jože Likar iz Kočevja piše o svojem doživetju, ko je bil 

na pragu smrti — Samo brnenje

| »i" gasilskega £ nf5renci lndu‘
, je (bL^meljaso « stva ” Meta>-

e"a <ielai0 v preteki uf otovi,i’ da
Navi Steyilo člani 10111 d°bro
« » Blh ,0ml97?V a* *  v pri’
»a konrraviU zastlvič ojilo> čla‘ a  0% lnferenci ^  â n  ̂ naloge in
»U Ivu Koč? 1 gasilska ‘ Van,. Kolovratu in Anto-

J  jC govonl tudi
*obrJ0S i l  je defft lc!  Jože Sm°-
^ i?. u ’ Pred« v društvu, p0- 
jGD ^ |bora ^ ,''m,kl ‘CD Metal- 
S v ^  Lik Trb(Mua-Cnega druJtva

V Dolenjskem listu sem prebral 
zapis „Okusili so posmrtno življe
nje". Ker sem sam preživel klinično 
smrt, bi rad napisal, kako sem to do
življa L

Po rudniški nesreči leta 1935 bi 
moral na operacijo hrbtenice, ven
dar sem s tem odlaša! toliko časa, 
dokler se nisem novembra 1953 na 
poti v službo nenadoma zgrudil. Od
peljali so me v bolnišnico in me ope
rirali. Transplantirali so mi del kosti. 
Po operaciji sem ležal v sobi z nekim 
majorjem iz Beograda.

Tretji dan proiti večeru so me na
padle grozne bolečine. Majorju sem 
dejal, naj pozdravi moje domače v 
Kočevju, če bi umrl. Takrat sem za
slišal brnenje in moj glas je izginjal v 
praznino. To je bilp vse od „posmrt- 
nega življenja".

NAS AKVARIJ
Ko smo učenci prišli z zimskih 

počitnic v šolo, nas je ravnateljstvo 
presenetilo z akvarijem. Postavljen 
je v šolski veži in med odmori učen
ci z zanimanjem spremljamo v njem 
življenje, spremembe. Ponosni smo, 
da imamo tako lep akvarij.

MILICA KOŠČAK

Iz globoke nezavesti sem se pre
budil čez 13 ur. Ob nogah sem opa
zil jeklenko s kisikom in stojalo za 
transfuzijo. Od majorja sem izvedel, 
da so me zdravniki komaj rešili z da
janjem kisika in transfuzijami.

Razen brnečega glasu in izginjajo
čega glasu v praznino ni drugega. 
Kot se je dogodilo meni, se dogaja 
tudi drugim v času klinične smrti. 
Ko pa si mrtev, ne veš gotov onič.

JOŽE LIKAR  
Kočevje

V novi dom JLA v Ribnici je do
voljen vstop vsakemu občanu oziro
ma gostu, ki se kulturno obnaša. V  
zadnjem času je uprava doma za
časno prepovedala vstop nekaterim, 
ki so se obnašali tu preveč „svobod- 
no“ oziroma nekulturno.

Med njimi je nekaj žensk -  celo 
mati dveh otrok -  ki so se v začet
ku obnašale še kar v redu, kasneje 
vsiljivo in nato celo neotesano oziro
ma prostaško. Postale so tema raz
govorov, predvsem njihovo preveč 
,,svobodno" življenje in obnašanje v 
domu. Obnašanje nekaterih iz te 
skupine pa je predvsem na plesih šlo 
vedno dalj. Tako je končno prišlo 
celo do slačenja ob ritmu glasbe. 
Imen tokrat ne bomo navajali.

Med nekulturne in torej tudi ne
zaželene obiskovalce doma sodijo 
seveda tudi tisti, ki so v razmeroma 
kratkem času uničili kar 43 udob
nih sedežev (foteljev)!

Vsi ti prestopki in nekulturno 
obnašanje so naleteli na kritiko do
ma in kulturnih občanov, ki so se

Še:Najraje se zgodi takrat
»Vseeno sem bil obsojen kot edini krivec"

Oglašam se v zvezi s člankom, ki 
ste ga v vašem tedniku objavili 10. 
marca letos pod gornjim naslovom; 
v njem poročate o nesreči in vzro
kih obtožbe v zvezi z nesrečo, ki sc 
je primerill7. decembra 1975 na de
lovišču SGP Pionir v Brežicah. V 
prispevku pišete, da sem bil jaz delo
vodja in edina odgovorna oseba za 
nesrečo. To seveda zanikam, prav 
tako kot na obravnavi, saj sem pri 
podjetju le skupinovodja in sem de-

S l  L ?1 Prijefn kojcnccv «  je za
S n  ̂ n r ^ /^ P o lo ž e n jo  za- 

Ob tei ° rIC^tirn Ob * ir  . Opekarne 
N  3  dolgoi ‘c Prožnosti so
V S o ^  s, m čla,'° '»  de-

I » " » h  izročili

Kaj pravi ta teden »Dolenje”

-  Kje so tisti lepi časi, ko smo od cvička imeli nos samo

• • • (Branko Babič)

lal po naročilu delovodje in šefa 
gradbišča. Kot skupinovodja sem 
opravljal popolnoma enako delo kot 
ostali delavci te skupine. „Bil je po
letni dan," pišete, dejansko pa je bi
lo sredi zime in teren povsem raz
močen. Dodati moram, da je bilo 
delo opravljeno po naročilu predpo
stavljenih in tako, kot je bila pri po
djetju dolgoletna praksa. Res je, da 
je tudi republiški inšpektor ugotovil, 
da pri delu niso bili opravljeni do
datni varnostni ukrepi glede na raz
mere, vendar je za to krivil vodstvo 
gradbišča (delovodjo in šefa gradbi
šča), ki sta v takih primerih dolžna 
ukrepati. Sicer pa so ta in druga dej
stva podkrepile na obravnavi priče, 
pa sem vseeno bil obsojen kot edini 
krivec, zato sem sc zoper sodbo tudi 
pritožiL

MIHAEL HERVOL 
Bukošek 65, Brežice

SPOMINSKI
POHOD

V začetku marca smo imeli člani 
čete Porečanov letošnji prvi pohod. 
Iz Novega mesta smo krenili na 
Hmcljnik, kjer smo postavili tabor 
in se pripravljali za naslednji dan, ko 
smo po Trški gori prišli do Starega 
gradu. Ponovno smo postavili tabor, 
pripravili taborni ogenj in povabili 
člane Zveze borcev iz otoške krajev
ne skupnosti. Vabilu so se odzvali 
Franc Becclc, Marija Becele, Ivan 
Eršte, Anton Toropšič, Angelca To- 
ropšič in naš starešina Pavle Gorkič. 
Po kulturnem programu so borci 
pripovedovali o dogodkih iz narod
noosvobodilne vojne.

BORIS VLAISAVLJEVlC

začeli zaradi neprimernega obnaša
nja nekaterih že izogibati doma. Kri
tika pa ni zalegla, zato je uprava do
ma pred kratkim poklicala vse .greš
nike" na razgovor in jim lepo razlo
žila, da jim vstop v dom ni več do
voljen in da bo ta prepoved veljala 
toliko časa, dokler se ne bodo po
boljšali, oziroma kulturno obnašali 
S sklepom je uprava doma JLA se
znanila občinske organe, pa tudi šir
šo javnost. Občani \ikrep pozdravlja-

MILAN GLAVONJIC

NOV VRTEC
Ob prazniku žena so v krajevni 

skupnosti Šmarje-Sap odprli otro
ški vrtec, v katerem bo našlo drugi 
dom 60 otrok. Tako je vzgojnovar- 
stvena dejavnost v občini razširjena, 
kajti v minulem letu je bilo v varstvu 
251 otrok v starosti od dveh do sed
mih let.

I. K.

S PROSTOVOLJNIM  
DELOM DO PROSTOROV

Delavci krškega tozda Imperial so 
se pred kratkim odločili za 
svojevrsten korak. Ob spoznanju, da 
imajo pemalo prostorov za 
opravljanje svojega dela, bodo 
namenili izkupiček dela desetih 
prostih sobot gradnji novih 
proizvodnih prostorov. Vse to je še 
toliko bolj pohvalno, če 
upoštevamo, da je večina članov 
tega kolektiva iz vrst žensk, mater, 
ki so se odrekle prostemu času za 
lepšo prihodnost- svoje delovne 
organizacije.

J. Z.
Krško

NI NUJNO
da se uredništvo Dolenjskega li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so 
objavljeni na tej strani. -  K pri
spevkom, ki jih pošiljate za ob- 
jav» v našem tedniku, pripišite 
svoj celi naslov, sicer ne pridejo 
v poštev za tisk. Na posebne že
ljo pisca lahko ostane njegovo 
pravo ime za javnost tajno (pod
pisali ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor pa je 
pred sodiščem za resničnost na
pisanega odgovoren predvsem 
sam.

UREDNIŠTVO DL

L IV O LD  V  LETU  
PROSLAV

> Družbenopolitične organizacije 
v Livoldu pri Kočevju so sklenile 
dostojno proslaviti 85. rojstni dan 
predsednika republike maršala Tita 
in 40. obletnico njegovega prihoda 
na čelo ZK.

V  ta namen je bil izvoljen odbor 
za organizacijo proslav, la je že izde
lal okvirni program. 27. aprila bo 
športna prireditev z orientacijskim 
pohodom, kvizom in streljanjem. 
11. maja bo kulturna prireditev. Ta 
dan bi bil tudi dan krajevne skup
nosti, pred 35 leti so namreč Italija
ni ustrelili 11 talcev. Pri kulturni 
prireditvi sodelujejo mladinska orga
nizacija, šola in druge družbenopoli
tične organizacije. Povezali se bomo 
s kulturno skupnostjo Kočevje glede 
sodelovanja. Za dan mladosti bomo 
priredili izlet v bolnico „Franjo“ pri 
Cerknem. Tam bomo sprejeli mlade 
člane v SZDL.

J. G.

M ODELARSKI
K R O ŽEK

Pred kratkim je začel na naši šoli 
delovati modelarski krožek, in sicer 
pod vodstvom Toneta Gorenca z 
Mirne. Člani smo predvsem učenci 
petega in šestega razreda. Začeli 
smo „graditi“ letalo. Mentor Tone 
Gorenc je mlade modelarje pohvalil, 
saj so se v kratkem času veliko na
učili.

MILICA KOŠČAK

Starši obiskali dom
Zadnjo nedeljo, 20. marca, je bil 

v dvorani doma Majde Šilc v Novem 
mestu roditeljski sestanek, ki se ga 
je udeležilo nad 270 staršev gojen
cev doma. Na sestanku sta predavala 
Veljko Troha o usmerjenem izobra
ževanju ter ravnatelj doma Franc 
Zaman o življenju v domu, uspehih 
in težavah, s katerimi se srečujejo 
gojenci in vzgojitelji.

Finančno poročilo in vprašanje 
oskrbnine so starši sprejeli, saj velja 
oskrbnina 1100 dinarjev za najnižjo 
v Sloveniji. Do konca šolskega leta 
naj bi ostala nespremenjena. Po 
obeh poročilih so nadaljevali po
govore v več skupinah. Vzgojitelji so 
roditeljem pojasnili vse, kar jih je v 
zvezi z učenjem in življenjem nji
hovih otrok v domu zanimalo.

Sestanek so zaključili s pogostit
vijo ter predavanjem o vinograd
ništvu, ki so ga poslušali starši 
učencev kmetijskega centra. Rodi
telji so bili s pestrim programom 
sestanka zadovoljni. Visoka ude
ležba pa kaže, da domski delavci 
znajo pritegniti starše.

M. TRATAR -  UČO

Še: Je nekaj narobe ali ni?
V 10. številki vašega lista me je 

sestavek RUDOLFA METELKA iz 
Ponikev nehote zbodel ter navedel k 
razmišljanju ter ugotovitvam o de
janskem stanju gozdov na območju 
KS Studenec.

Sem dolgoletni kooperant z gozd
nim obratom Sevnica oz., kot se po 
novem imenuje, kooperacijsko 
enoto. Zaslužek od posekanega lesa 
pomeni kar lep dodaten dohodek 
mojemu gospodarstvu.

Pozornemu bralcu, ki je prebral 
ta članek, bi hotel povedati, da so 
gozdovi v območju KS Studenec 
med najbolj revnimi v občini. Krat
kovidno gospodarjenje z dolgo
letnim prekomernim steljarjenjem in 
tudi pašo v preteklosti so gozdove 
izčrpali do takšne mere, da se v 
dobršngm delu na naraven način ne 
obnavljajo. Tem gozdovom se je 
pridružilo tudi veliko število danes 
že opuščenih kolosekov.

Večji del nas, kmetov, teži k 
obnovi dotrajanih gospodarskih po
slopij, oz. se preusmerjamo v svoji 
proizvodnji. Pa vendar nima niti eno 
kmečko gospodarstvo z našega 
področja v svojem gozdu niti toliko

m arca 1977

iglavcev, da bi za silo krilo najnuj
nejše potrebe po njih.

Vrsto let sem bil član sveta ko
operantov lastnikov gozdov z našega 
področja. Skupaj z gozdarji smo že 
pred leti postavili osnove bodoče 
obnove gozdov, kije sedaj v polnem 
teku. Prvi uspehi so že vidni. Naš cilj 
pri tem ni samo pridobivanje stelje, 
lesa za .čebrice in kadi, želimo imeti 
takšen kmečki gozd, ki na bo dajal 
tehnični les iglavcev in listancev, pa 
tudi drva. Razumljivo, da brez 
tesnega sodelovanja med nami in 
gozdarji tega ne bomo mogli doseči.

Ob koncu se mi vsiljuje ugotovi
tev, da je bil članek objavljen tik 
pred nedeljskimi zbori kmetov, ki ga 
je organizirala SZDL Studenec. 
Poleg ostale problematik e smo 
obravnavali tudi ta članek. Kmetje 
smo ga zavrnili kot neosnovanega, 
morda preračunanega na ustvarjanje 
nezaupanja med nami in gozdarji.

Ni moj namen polemizirati s 
piscem članka, dovolj zgovorna 
ugotovitev je, da tov. Rudi Metelko 
ni gozdarski kooperant niti se se
stanka ni udeležil.

MIHAEL METELKO 
Hudo brezje, Studenec
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Poslovanje vseh delov
nih organizacij v ribniški 
občin i je bilo v pretek
lem poslovnem letu 
uspešno in zaključeno s 
pozit vnimi rezultati.

Za letos so v podjetjih 
v ribniški občini pripra
vili obširne programe in 
si zadali nemalo zahtev
nih nalog. Nadaljevalo se 
bo lani začeto tesnejše 
sodelovanje med Inle
som in gozdarstvom, s 
čimer bo gozdarstvo za
gotovilo Inlesu 25 % lesa 
več kot tani. Inles pred
videva v letu 1977 iz
gradnjo prvega komple
ksa primarne predelave v 
Ribnici, p riče li bodo 
graditi mehanizirano 
skladišče za lupljenje 
hlodovine. Inles bo zgra
d il tudi pet prodajno- 
distribucijskih skladišč v 
raznih krajih po Jugosla
viji. Prvo tako skladišče 
bo v Ribnici. V TOZD 
Loški potok bodo zgra
d ili novo prirezovalnico, 
uvedli pa bodo tudi teh
nologijo za lameliziranje 
lesa ter nabavili stroje za 
dolžinsko in debelinsko 
spajanje.

V Riko bodo zgradili 
novo montažno halo v 
sodelovanju z novousta
novljenim TOZD za iz
delavo cestnih valjarjev, 
firmo Bomag iz ZRN in 
Commercem iz Ljublja
ne.

V ITPP predvidevajo 
zgraditi novo skladiščno 
halo in investirati v opre
mo.

V Donitu — TOZD
Pletilnica Sodražica 
bodo zgradili kotlovnico 
za centralno kurjavo,

1ZVUAIEC B H '

(Foto: Marko Klinc)
Novi vrtec v Ribnici za 150 otrok

industrija stavbnega pohištva Ribnica
čestita vsem občanom in poslovnim partnerjem 

za občinski praznik
obenem nudi svoj proizvodni program v Maloprodaji Ribnica, tel. 87-212
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KOČEVJE
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UREDNIŠTVO V GOSTEH

DRAGATUŠ

JE USMERITEV V 
KMETIJSTVO KAZEN?

Med enajstimi krajevnimi skupno
stmi v nerazviti črnomaljski občini 
spada KS Dragatuš med tako imeno
vane ogrožene. Za ogrožene krajevne 
skupnosti je značilno, da stagnirajo ali 
celo zaostajajo v razvoju, ves čas po 
vojni se zmanjšuje število prebivalcev, 
veliko je starih krajanov, mladine pa 
zmeraj manj, veliko je kmečkega pre
bivalstva, malo je zaposlenih, nimajo 
sodobne električne napeljave in ureje
nih komunalnih zadev itd.

KS Dragatuš šteje 19 vasi, v katerih 
živi okoli 1.400 ljudi. Število prebi
valstva se je po vojni zmanjšalo za šest 
odstotkov. To območje je pretežno 
kmetijsko, saj je kmečkega prebi
valstva kar polovica.

Težav, ki ovirajo hitrejši razvoj, je 
torej več kot dovolj, in o tem je v 
glavnem tekla beseda na našem ured
ništvu v gosteh, ki smo ga prejšnjo 
irado imeli v Štefančičevi gostilni v 
Dr igatušu.

TR ID ESET LET OBLJUB
Strašiti kmet Vinko Pašič iz Brdar- 

cev pravi, da je eden redkih čistih 
kmetov. „Pri hiši ni ne priznavalnine 
ne pokojnine ne kakršnega koli druge
ga rednega dohodka; pa tudi v tujini 
nisem bil nikoli," se je pohvalil. Nujno 
potrebujemo spodobno cesto od 
Velike Lahinje do Dragatuša. Obljub
ljajo nam jo že tri desetletja, cesta pa 
je vedno slabša, vedno bolj razrita, že 
skoraj neprevozna. Ne bi rekel, ko bi 
se potegovali za asfalt. Kje pa! Samo 
navadno makadamsko cesto bi radi, 
saj smo tako rekoč odrezani od sveta.

Kaže, da je naša KS na prepihu, ki 
odnese vsakršen napredete. Gre za 
cesto Črnomelj -  Velika Lahinja -  
Brdarci -  Podlog -  Dragatuš. Pred 
več kot dvajsetimi leti so začeli delati, 
ko pa je prišlo do meje KS Dragatuš, 
je tisti prepih spet vse odnesel. Tako

je sedaj cesta kolikor toliko v redu do 
Velike Lahinje in baje se celo pogo
varjajo, da jo bodo asfaltirali, mimo 
teh naših 4,5 km pa je šlo že pet pet
letnih_planov.“

Iz Črnomlja do Velike Lahinje vozi 
avtobus, tam obrne in gre prazen na
zaj; če bi bila tudi naprej dobra cesta 
bi vozil preko Dragatuša do Črnomlja. 
Vaščani Brdarcev, Šipka in Podloga 
morajo peš do Dragatuša, če hočejo 
na avtobus. To območje pogosto po
plavlja Lahinja in takrat otroci ne 
morejo v šolo. Gozdno gospodarstvo 
grozi, da njihovi tovornjaki ne bodo 
več po tej cesti vozili lesa, ki je ljudem 
dodaten vir sicer skromnega zaslužka.

„V teh treh vaseh je 25 hiš in 13 
traktorjev, iz česar lahko vsak sklepa, 
da je tu kmetijstvo najpomembnejša 
dejavnost. Vsako leto prodamo GG 
150 do 200 kubikov lesa, kmetijski 
zadrugi 55 do 60 ton krompirja, vsak 
dan 300 do 350 litrov mleka. Torej 
nas ni mogoče kar tako odpisati," 
utemeljuje potrebo po cesti Pašič. 
„Tri hiše so prazne, ljudje v tujini, 
zemlja pa slabo obdelana; če bi bila 
cesta, bi se lastniki vrnili domov. Že 
trideset let povsod govorimo eno in 
isto: samo cesto potrebujemo. In prav 
toliko časa nam odgovarjajo: ,Ni de
narja, ko bo, bomo to uredili.1 Razu
memo težave občine in nočemo kar 
naprej viseti na občinskih kljukah, kot 
počnejo nekateri drugi in s tem marsi
kaj dosežejo.“

Poleg tega je vsako gospodinjstvo v 
Brdarcih, Šipku in Podlogu priprav
ljeno prispevati za ureditev ceste 10 
tisočakov. Ker je GG zagrozilo, da ne 
bo več vozilo lesa, dokler bo taka 
cesta, so vaščani sklenili, da jo bodo 
sami za silo pripravili. Z vseh koncev, 
tudi iz 7 km oddaljenih krajev, so zvo
zili 50 kubikov kamna, ki ga morajo 
stolči in nasuti po cesti, da bo vsaj za 
silo prevozna.

STROJI BREZ ELEK TR IK E
Jože Perko, šef krajevnega urada 

Dragatuš, je povedal, da KS najbolj 
pesti problem vodovoda in elektrike. 
„Če hočemo napredek, se morajo 
kmetje modernizirati, brez industrij
skega toka pa to ni mogoče; kmetje 
imajo razne pripomočke, vendar jih 
zaradi slabe elektrike ne morejo upo
rabljati. Za napeljavo industrijskega 
toka so vaščani pripravljeni prispevati 
polovico stroškov, za izboljšanje eno
fazne napeljave pa četrtino.”

Perko je našteval naprej: od 19 vasi 
jih ima le sedem vodovod, za hribov
ske ne kaže, da ga bodo kmalu dobile, 
ker je rezervoar prenizko in ni za
dostnega pritiska.

„Čim prej bo potrebno rešiti vpra
šanje urbanizma, saj pri nas ni moč 
kupiti gradbene parcele.11

f

i
Evgen Cestnik Fani Toman Tatjana Jakofčič

Jurij Fortun, kmet iz Zapudja, je 
dejal, da je največja želja njihove vasi 
dobra elektrika. „Imamo stroje, pa 
zaradi slabe elektrike stojijo neizkori
ščeni. Po 17. uri mi tudi hidrofor ne 
dela, ženske perejo lahko samo po
noči. O tem smo se že večkrat pogo
varjali, vse pa se ustavi pri denaiju: 26 
hiš ne more zbrati manjkajoč ih 200 
tis9 čakov. Kmetje že tako veliko gara
mo in slabo živimo, take stvari pa nam 
šybolj grenijo življenje in onemogoča
jo napredek.11

K Z N I P R IN E S L A  
N A P R E D K A

Marsikatera kritična beseda je bila 
izrečena na račun črnomaljske kme
tijske zadruge, ki ima od trgovine in 
odkupa krompirja, živine in mleka v 
Dragatušu lep dobiček, vendar pra
vijo, da se to v KS nič ne pozna, saj 
denar odhaja drugam. „Začetek 
zadružništva v občini je bil tukaj, vse 
poskuse modernega kmetijstva so 
opravljali pri nas, žrtev pa je bila 
vedno le KS. Če se ne bi takrat za
pičili v Dragatuš in ga tako proglasili 
za kmetijsko področje, bi tukaj že stal 
kakšen industrijski obrat, ki bi v te 
kraje prinesel hitrejši napredek; 
zemljo pa bi ljudje prav tako obdelo
vali,11 je razlagal Perko. Značilen je 
tudi odnos KZ do napredka kraja: ko 
so 1969 asfaltirali vaško cesto, je 
vsako gospodinjstvo prispevalo 1.300 
dinarjev (to sta bili takrat dve po
prečni plači), od KZ pa so komaj in 
skoraj s silo izposlovali, da je prispe
vala za razliko od tri metre široke 
ceste do zadružnega doma; še danes 
pa ni asfalta pred trgovino KZ, kar 
tudi kazi videz kraja.

Jože Gangl je že 13 let poslovodja 
trgovine KZ v Dragatušu. „Lani smo 
odkupili okoli 300 ton krompirja, 
veliko odkupimo tudi živine, vendar 
kupna moč krajanov ni velika, saj žive 
pretežno od kmetijstva; ko bi se lahko 
zaposlili v kakšnem industrijskem 
obratu, bi napredek hitreje prišel v te 
kraje.11

Janez Mušič, kmet iz Dragatuša: 
„Rad bi, da bi naš dragatuški konec 
lepše živel. Mi vsi bi to radi in zato nas 
boli, ko vidimo, da je včasih še tisto 
slabo, kar imamo. Tak primer je naša 
kmetijska zadruga. Njena izguba nas 
boli, saj zadruga gospodari z zemljo, 
na kateri smo prej delali mi. Ta zemlja 
je slabo izrabljena. Težave, ki jih ima 
zadruga s kmetijskimi strokovnjaki, 
čutimo tudi mi, saj pomanjkanje stro
kovnjakov zadeva vse. Morda jih v 
zadrugi ne zna obdržati.11

Gostilničar Rajko Štefanič je po 
poklicu kmetijski tehnik. „Samo od 
gostilne ne bi mogel živeti, samo od 
kmetije pa tudi ne,11 pravi. Tako 
Rajko počne eno in drugo: vodi go
stilno in obdeluje zemljo. Štefanič je 
tudi delegat kmetov v občinski skup
ščini in to problematiko dobro pozna. 
„Mislim, da se stvari okoli kmetijstva 
vse preveč ponavljajo, vedno poslu
šamo lepe besede, stanje pa se zelo po
časi izboljšuje. Naša KS je med prvimi 
v občini po prodaji krompirja, po 
uporabi umetnih gnojil in po oddaji 
mleka, pri prelivanju sredstev od KZ 
nazaj pa smo občutno preslabo ude
leženi. Moje mnenje jc, da bo kljub 
dobrim pogojem za kmetijstvo naša 
KS še naprej nazadovala, če ne bomo 
dobili kakšnega industrijskega obrata. 
Mladi odhajajo, zadržala bi jih le stal
na zaposlitev v domačem kraju.

Čeprav spadamo med ogrožene KS, 
so naši ljudje med prvimi pripravljeni 
za vsako akcijo, pa naj gre za samopri
spevek ali posojilo za ceste, kjer smo 
po vpisu na število prebivalcev prvi v 
občini. Vendar zadnje čase opažamo,

da že izgubljajo zaupanje in se sprašu
jejo, kaj imajo od tega. Loteva se jih 
apatija."

POLJE, K D O  BO TEBE  
LJUBIL?

Tragičen primer, kam lahko pri
pelje hitro odseljevanje mladih, je 
68-letni kmet Peter Mušič. ,,Štiri otro
ke imava, pa sva z ženo ostala sama,11 
se je potožil in pokazal svoje od težke
ga dela razorane dlani. „Prej sem 
zemljo kupoval, sedaj pa jo bom 
moral prodati, saj z_ ženo takega bre
mena ne zmoreva. Žalostno je to, da 
je dobre zemlje dovolj, samo pridnih 
rok manjka, ker mladi nočejo od jutra 
do večera garati za skromen kos kruha 
in si raje v mestih poiščejo lažje delo. 
Jaz pravim, da mladim še nikoli ni 
bilo tako lepo, mi stari pa najbolje, da 
čim prej odidemo.11 _

Tudi Frančiška Štefanič pravi, da 
se mladim danes godi skoraj predobro. 
„Kdor hoče delati, mu nič ne 
manjka.11

Krajani dobro poznajo svoj domači 
ansambel Potepuhi, saj jih zabava po 
raznih veselicah ter drugih prireditvah. 
Član ansambla Tone Lamut, trenutno 
doma kmetuje, je povedal nekaj o 
načrtih: „V ansamblu nas igra 5 in vsi 
člani smo si v sorodu. Igramo pestro 
glasbo, ker danes tudi na podeželju 
niso ljudje zadovoljni samo z narodno 
glasbo. Drugačno vrsto glasbe zahteva 
tudi mladina, ki se ob koncu tedna iz 
mest vrača domov. Pred 10 leti je bila 
dovolj harmonika, berda in kitara, da 
so se vsi razigrali in razredrili, zdaj 
hočejo več. Temu primerni so načrti: 
igrati še več in boljše!11 Manj opti
mizma in pripravljenosti pa je Tone 
Lamut pokazal, ko je vprašanje na
neslo, ali bo ostal pri sedanjem opravi
lu. „Ne bom živel samo od kmetij
stva,11 je zatrdil, „a tudi pustil ga ne 
bom. Brez službe biti je težko, saj 
kmetovalec lahko le tako, da je za
poslen, pride do potrebnih sredstev za 
mehanizacijo.11

POMEMBNA VLO G A  ŠOLE
Fani Toman, ravnateljica osnovne 

šole v Dragatušu: „Čeprav je odliv 
mladine iz 19 zaselkov naše krajeve 
skupnosti kar velik, ima šola 44 od
stotkov manj učencev, pa se stanje 
izboljšuje. Po številu mladih do 15. 
leta starosti smo na petem mestu vseh 
11 krajevnih skupnosti v občini, zato 
ima naša šola pravico zahtevati poso
dobitev vzgoje in izobrazbe. To pa je 
mogoče le, če bo šola dobila potrebna 
sredstva. V prvi vrsti bi radi razširili in 
uredili šolsko kuhinjo; sedaj je v ka
binetu za fiziko, kosila in malice pa 
delimo po razredih. Za ureditev šolske 
kuhinje bi potrebovali 30.000 din, a 
odgovora na naše prošnje za ta denar 
ni! Druga pereča stvar je telovadnica, 
saj je sedanja dvorana, kjer bi lahko 
pozimi potekal pouk telesne vzgoje, 
življenjsko nevarna. Kot tretjo nalogo, 
ki jo moramo uresničiti, a nam za 
uresničitev primanjkuje sredstev, bi 
omenila varstveni oddelek. Na šoli 
menimo, da bi bilo smotrneje denar, 
ki je namenjen za potujoče vrtce, dati 
šolam za ustrezno organiziranje var
stva.11

Tatjana Jakofčič, učiteljica v Dra
gatušu: „Na šoli imamo dobro razvite 
vse vrste dejavnosti; učenci so vklju
čeni v številne krožke, med katerimi 
velja omeniti kmetijski krožek, ki je 
edini te vrste v občini. Člani krožka 
imajo kos zemlje, ki ga obdelujejo; 
pridelek prodajo, nekaj pa ga dajo 
tudi za šolsko kuhinjo. Tudi navzven 
šola veliko dela, posebno želimo ob
držati bolj čvrste stike z vaško mladi-

Vinko Pašič

no. O tem, da mora vsaku® 
viti v kraju samem vlogo H® 
animatorja, bi skoraj neg°v° 
zato bi bil na šoli idealen ti® 
ki bi živel v kraju, kjer po»̂  
kler se vozi iz drugega krate 
more svoje izobraževalne,« 
vzgojne naloge v celoti opra 
kretno za Dragatuš bi vel] 
ustreznejša politika dajanja P* 
parcel in gradbenih dovolj« J 
pripomogla.11 i

v

ZKONEC ZDRAH O KUL^J

Z Evgenom Cestnikom ie 
tekla v glavnem o kulturni V D,
Cestnik je bil do pred leti ^
kulturnega življenja, saj je I v
sko sekcijo, filMorno skup0 ^  
zbor, potem pa je p, &
zaradi nepotrebnih razp ^
krivičnih obtožb skorajP y 0m. 
mrlo. „Jaz bi rad še delal » g  J  
mi ni žal žrtvovati pros ( ^ , 
Dragatušu ni bilo žeJ e d j  ^  
folklorna skupina je bilai t ^
Šimi v Beli krajini. Z a d n j i  
da se stvari izboljšujejo. u L  
trdim, da se bom spet ^  , 
nalogi, samo če ne bo razn*» 3  
in nepotrebnih ovir.1 ], f

Mladen Badjukje d a n J J j  t0gr, 
gasilskega društva: te]je
trdim, da so zelo delavni, K„i t*. 
katere se ne bi udeležu1̂ ^ ,  
pripravimo najmanj , 
hodek pa gre za našo J gp 
nakup opreme in u .° ,noiliJ]ltla 
800-litrsko motorno bnzP '. L  
ski kombi, kar smo lahK°_«0v'-
pomočjo občanov .11 Na y(
njih letih ni bilo večjih p° -j 
leto pa izbruhnejo 
jih gasilci iz Dragatuša,
Zapudja skupaj uženejo.  ̂

Leopold Movrin, pij
tuša, tajnik lovske \0 i
„Naše društvo je ta čas ,cllw 
Gradimo lovsko kočo na 
beni material kupimo. 
delež, prav tako tudi do 
jih dobili z organizacij0 piiTOrjj
koča dograjena, bo gotoj 
še več gostov v naše J r  „ 
sedaj smo imeli vsâ 0 .. ne 
stov, vendar tega *’teVjLega 1 
imeti za znamenje raz^

I
turizma. Upamo, da bo 
mogli k razvoju tei} . ^ y7So ^  
imamo z divjadjo, »  PV xeVaflJ2 
na poljih. Glede o P  ̂ s 
vzročene škode s m o vrncOi°:j 
skupen jezik. Škodo po .
da večjih nesporazumo ^  
za velike denarne znes* - 
dobro tečejo.1 .

Zvone Kocjan, krojaC ^  
predsednik ndadins^^cii*
„V naši mladinski org
120 članov, a aktivnih/ ^
Delujemo p r e ^ S / V S ? . !  
kulturnem področji-. ^  je d ^ 
smo dosegli v športu- ^  ^ t r t  
šarkarski klub uvrŜ _, tudi \  
dolenjski ligi. lim^wpo. ^ 
žensko rokometno  ^ pO^^

Uiuvft" -  :0 s
povezani s šolo in sainiP3^ ! * '  
pri raznih proslavah- \
pravili veseli večer, . 
obiskali že več stj H
bavno-kulturne deja  ̂ j,
plesi; organiziramo . s n » |!
mladi iz p°sarneai^* I(
jevne skupnosti. Naj ■ zufl*J p? 
to, da veliko mlad* * ^ t u j f  i  J 
čega kraja ter se 
žabne dejavnosti, ki J irJa ,
vsaj ob koncu tedna .. 
tegnile na domače K J

\
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Jože Perko Zvone Kocjan Janez Mušič Mladen Badjuk Rajko Štefanič

DOLENJSKI LIST

Peter Mušič Tone Lamut Frančiška Štefanič Jurij Fortun
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v Dolenjski galeriji razstavljenih fotografij je dal
mmg naslov „Fuzija mesta in to tudi objavljamo.

Kaj je muzeju dalo „srebrno” leto?
Tudi jugoslovanski arheološki kongres nagradil z diplomo dejavnost Dolenjskega muzeja 
v minulem letu — V  letu 1976 nad 23.900 obiskovalcev v Dolenjski galeriji in drugih

oddelkih Dolenjskega muzeja

V življenju Dolenjskega muzeja šteje leto 1976 za eno uspešnej
ših in plodnejših, k čemur je prav gotovo pripomogel tudi srebrni 
jubilej, ki ga je ustanova praznovala lani. Korak naprej so napravili 
vsi muzejski oddelki, temu dejstvu pa je treba dodati še izredne 
napore v pripravah na novi muzej NOB in ljudske revolucije, ki naj 
bi ga začeli letos graditi v Novem mestu.

davnini in življenju starosclccv na

enje v objektivu |
V t) i • —■

iM  ratef "T ' SPleriji razstavlja umetniške fotografije 
vodil^—^ooming iz Sovjetske zveze (Estonske SSR)
,in<MT v tork
io m  mali dvn,„’ . “• marca, so v
‘j- pJ' S  odpri, n* njske 6ale' 
»ovš* *kih ra?stavo umetni- 

“"linsa Peetra To-
čas;i 

let,
soviotci.'““““‘‘1 v Eston-

■ • i^ g o s t  k irepubliki- Sov- 
ed“̂  N a v t e „ K prvi tu3> tov‘

p t f a r i i .  Kl.Jlh
S 45 fotogra- 

fc&rija nrii"! ^  dolenjskaK Kblla s Posredo-
■ i CUs- Raz« galerije

fo'oamateH? pritc8ni'
0 .  ĝrafije in ^  mojstre fo-

umetn dru§e *jubi- 
>  Noj? "05,11 bo odpr

la aP°la.

razkri'
^  1939 pravi• SVetU-‘

- .ci I® so * avt°r. čigar 
ab^ptovnA J a!!̂ e malone vse
',to Jiejei ou:̂ evije> zanje 

^  Pogled "agr~ad in Priz'

vse 
pa je

pove, ali je avtor realist ali 
romantik, ali je za svet ok
rog sebe dojemljiv ali neob
čutljiv. Toda umetniška fo
tografija ni samo ugotav
ljanje dejstev, je eno od 
umetniških izraznih sreds
tev, mora obogatiti človekov 
čustveni svet in mu pomaga
ti razumeti življenje. „ln za 
vse to se velja boriti,1 odloč
no meni Tooming.

Čeprav se s Toomingovi- 
mi deli v Novem mestu sre
čujemo prvič, pa v naši ožji 
in širši domovini že dolgo ni 
več tujec. Sodeloval je na 
zagrebškem salonu in na raz
stavi v Maglaju ter vzbudil 
pozornost tudi po tem, da je> 
bil obakrat nagrajen. Mag- 
lajski fotoklub Natron ga je 
izvolil celo za svojega čast
nega člana.

Podatek, da si je stalne zbirke in 
občasne razstave v Dolenjskem mu
zeju ogledalo lani nad 23.900 obis
kovalcev, kaže, da je začela ta usta
nova še bolj živeti z okoljem in za 
okolje, za katero je osnovana. Li
kovne razstave in prireditve je obis
kalo 12.281, arheološke zbirke in 
razstave 3.550, kulturnozgodovins
ke zbirke 4.787 in zbirke NOB V  

Novem mestu in Dolenjskih Topli
cah 3.285 ljudi. Med obiskovalci so 
bili tudi člani najrazličnejših delega
cij iz tujine.

V kroniko so zapisali, da se je v 
Dolenjski galeriji lani zvrstilo l9 li
kovnih in drugih razstav, poleg tega 
pa je oddelek za zgodovino umet
nosti priredil Ui tematske slikarske 
razstave v Novolcsu. Arheologi so 
med drugim sodelovali pri štirih te
renskih akcijah, med katerimi je bilo 
prav gotovo najpomembnejše izko
pavanje keltsko-rimskega grobišča 
na Boletovem vrtu v Novem mestu. 
Na 10. kongresu Zveze arheoloških 
društev Jugoslavije, kije bilo oktob
ra v Prilepu, je dobil vodja arheolo
škega oddelka kustos Tone Knez di
plomo in bronasto plaketo, Dole
njski muzej pa diplomo za uspešno 
sodelovanje. Glas o novomeški pra-

JUTRI V  
KOČEVJU: 

BEETHO VN O V  
VEČER

na fotografijo

: ■ 
■

V dvorani kočevske gimnazije £ 
se bo jutri, 25. marca, ob 19. uri j 
začela glasbena prireditev, pos-1 
večena 150-letnici smrti sklada-5 
telja Lud\viga van Beethovna. • 
Spored bodo izvajali učenci kla- j 
virskega oddelka domače glasbe-; 
ne šole in gimnazijski pevski • 
zbor. Vstopnine za Beethovnov S 
večer ne bo.

vo po meri združenega dela
. Sedstv°  CK ZKS: posebne SIS potreba časa in zahteva združenega dela

K

ane.

H ;

Sti ub- smela nič
Z ra l - mest brez 
de|a ^°J"lrni načrti

je “sklajSe lim i
16 t * u d a £ J e n e

'attii

sijeno
usmeritve 

v enem od

sklepov predsedstva CK ZKS o 
preosnovi vzgoje in izobraževa
nja.

Temu načrtovanju, podčrtu
je stališče slovenskega partijske
ga organa, mora ustrezati šti-

0  Du š e v n e m  r a z v o j u  p r i  
ojavijan. m a l i h  o t r o c i h

|0 lteh letiif0S?ITIezn^  funkcij psihičnega razvoja je v
dn J riekem . 0 hitro; pojavnost posameznih funkcij po-
C ^ r a z l i k T ^ ju .  vendar prihaja tudi do velikih indi-
ŷZv°ju, če ie f aKt0 ne moremo reči. da naš otrok /.aoslaja

hJ W  zob na h ^rv' z°k ^va meseca kasneje kot sose-
J  ^udi Dri' °  ~inia ničesar opraviti z normalnim raz-

°ljevati intelektualnih manifestacijah mora-
o O ^ ^ a l i  V a t l  d o l o č p n n   V o l ,temno na Vstopanja. Vsak otrok ima svoj 

, M !n se k-,* razv° ja; Pri nekaterih je tempo v začetku 
rfuS&a razvoin uP°^asni, pri drugih je spet obratno. To 

^ f  ijj j 1̂ - Preil„rC_IT10,nje' ampak specifičnosti vsakega posa-
V 7 1 _

ampak specifičnosti vsakega posa- 
^ zn a va ^  moramo otroku nuditi možnost giba- 

Ud' t̂j riraneoa J8 °^°*ice- Ciin starejši je otrok, tem več 
f' materiala (različne vrste kock) mu moramo

otrok (p
^ 0r°rani0 do« ne Spvori in ne razume govora odraslih, 
I k ltir, i Bovnrifi ker na ta način spoznavain
W v$em dl uči • • ■>ki Pa no,L P1! L  ^nogn P°trebuje majhen otrok največ ljubezni star- 

U  W l  in vel‘ko odpuščajo.
Horvat v- Otroku in družini 1976, št. 10, str.

RA Z T R ESEN1H POZABLJIVIH IN
: e r e ° n ,h  o t r o c ih

' t tn 1 Pozabr-a otro  ̂ ne piše ali'bere slabo, ni nemiren, 
L ^ k e m  JfV. l,ovrSen ‘n nereden zato, ker bi bil malo- 
Vaj Vanja. ’ eniveC zaradi nekaterih posebnosti živčne-

.,ca'er> otrok hL>lnik' vaS otr°k  ni ,.ubožček“ , je povsem 
''ioM^^osti 7  Ima. sP°sohnostne okrnjenosti ali vede- 

a^ i  teh se teže prilagaja zahtevam šole 
d«m disciplinskim zahtevam.kS«;

V s‘te
podobnih

območju današnje dolenjske metro
pole tudi lani ni bil redkost, za kar 
je skrbel zlasti Tone Knez, ki je o 
tem marljivo pisal v strokovne in 
druge publikacije ter predaval doma 
in v tujini.

Oddelek NOB je pripravil podat
ke o padlih, ubitih ali izginulih pre
bivalcih med drugo svetovno vojno 
za novomeško in trebanjsko občino 
(1.252 padlih in 936 žrtev), izdelal 
seznam partizanskih družin iz leta 
1941 v novomeški občini (313 dru
žin) ter kartoteko obsojenih pred 
italijanskim vojaškim sodiščem v 
Ljubljani. Vodja oddelka Anton Šta- 
mpohar je pomagal tudi Belokra

njskemu muzeju v Metliki, v katere
ga arhivu so našli dvoje številk 
„Boljševika“ , ilegalnega glasila, ki ga 
je OK KPS Novo mesto izdajal v le
tih 1932 in 1933.

Oddelek za etnologijo in kulturno 
zgodovino je lani pridobil 49 pred
metov (lesena ključavnica, majolike, 
sklede, lonci, jarmi, kolovrat, listine, 
knjige itd.). Odkupil je baročno le
seno plastiko sv. Jere z Goijanccv 
od lastnika Jožeta Ambrožiča iz 
Žerjavina. V Ljubljani pa so restavri
rali leseni kipec sv. Gala, zaščitnika 
čebelarjev. Zbirke tega oddelka bo
do kmalu bogatejše za svečarsko in 
medičarsko delavnico, ki jo namera
va muzej odkupiti od lastnika Vanc- 
ta Murna.

V letu 1976 je prišla na vrsto tudi 
muzejska strokovna knjižnica, uredi
tev pa bo končana letos. Fond so 
lani obogatili za 102 knjigi, H 4 7  
pa so jih iz fonda izločili.

J. Z.

rS

MUZEJSKE ZBIRKE VABIJO -  Mlajši obiskovalci se prek razstav
ljenih eksponatov zbirk NOB v Novem mestu in Dolenjskih Topli
cah (na sliki) seznanjajo z revolucionarno preteklostjo svojih oče
tov, stricev in dedov.

Konec belih lis?
Manj premožnim občinam naj bi poslej še izdatneje po

magali s solidarnostno zbranim denarjem za kulturo

pendijska politika. Štipendije 
naj bi dobili zlasti delavci, kijih  
organizacije združenega dela na 
podlagi svojih kadrovskih in šir
ših družbenih potreb iz dela us
merjajo na srednje in visoke šo
le.

Do uveljavitve novega siste
ma štipendiranja na pravkar 
omenjenih osnovah naj bi pov
sod uveljavili kadrovsko naravo 
sedanjih štipendij, ob tem pa 
vztrajali, da bo uresničeno tudi 
dogovorjeno solidarnostno pre
livanje sredstev za te namene.

Preobrazba srednjega in viso
kega šolstva zahteva tudi pospe
šeno oblikovanje temeljnih 
skupnosti usmerjenega izobra
ževanja in njihovih enot. Teh 
posebnih interesnih skupnosti 
bi ne smeli oblikovati zgolj po 
načelu panog, marveč z najta
njšim posluhom za potrebe in 
interese združenega dela.

Izobraževalna skupnost Slo
venije naj bi postala (kot zveza 
občinskih in posebnih SIS) zlas
ti mesto za usklajevanje in spre
jemanje širših razvojnih načr
tov, kajpak skupaj s skupščino 
SRS.

Zbbrom uporabnikov v skup
ščinah SIS bo nujno omogočiti 
večjo veljavo, večji vpliv delav
cev in drugih delovnih ljudi na 
izobraževalno politiko pa bi 
omogočili z ustanovitvijo po
sebnih delegacij za vzgojo in 
izobraževanje v tozdih in kra
jevnih skupnostih.

SEMIŠKI ,,K LO B C lC "
..Klobčič", ljudska igra hrvaškega 

avtorja Pera Budaka. še vedno zaba
va podeželsko občinstvo. Nedavno 
smo poročali o uspehu, s katerim to 
igro prikazuje v raznih krajih dram
ska skupina iz Soteske v novomeški 
občini, /daj pa prihaja podobna vest 
iz Bele krajine, natančneje iz Semi
ča. kjer bo domače kulturno druš
tvo uprizorilo ..Klobčič' ' času 
razstave belokranjskih vin.

Današnji kulturni zemljevid 
Slovenije pozna še vse preveč 
belih lis, da bi mogli govoriti o 
poprečno zadovoljivem kultur
nem razvoju sleherne občine. 
Na spisku je kar dvajset občin, 
ki po merilih o kulturni razvi
tosti ne dosegajo tako imeno
vanih minimalnih kulturnih 
standardov, in mednje sodijo 
tudi nekatere na našem območ
ju.

Barometer, ki bo poslej kazal 
kulturno razvitost občine in po
sameznega kraja, bodo najraz
ličnejše številke, minimalni
standard pa najmanjše število, 
ki ga bo potrebno doseči na 
področju te ali one kulturne 
zvrsti. Denimo: kakšno naj bo 
najmanjše število knjig na 
prebivalca, najmanjše število 
gledaliških in drugih predstav 
na toliko in toliko prebivalcev 
itd. Do leta 1980 bo trud name
njen prizadevanju, da bi mini
malne kulturne standarde do

segli tudi v občinah, ki pred
stavljajo zdaj bele lise. In kako 
si to zamišljajo?

Bele lise naj bi začeli že letos 
ožiti tako, da bi nekaj denaija 
iz republiške kulturne skupnos
ti na poseben solidarnostni na
čin prelili v tiste občine, ki 
same nimajo zadosti sredstev za 
minimalen kulturni program. 
Tako se bodo zmanjšale razlike 
med bolj in manj bogatimi, kaj
pak pa to ne bo smelo zavreti 
nadaljnjega razvoja razvitejših, 
saj navsezadnje tudi ni smoter, 
da bi le te upočasnili do pop
rečja.

Ob tem pa se je treba zaveda
ti, da bo treba pri republiški 
kulturni skupnosti zbrati nekaj 
več sredstev, kar pomeni hkrati, 
da bo šlo dohitevanje nerazvitih 
vsekakor tudi na račun premož
nejših. Čeprav bodo to marsikje 
razumeli kot nekakšno oženje 
pravic do kulturnega razvoja, 
kakršnega jim omogoča splošna 
blaginja, se bodo morali v isti 
sapi vprašati, kako naj bi sicer 
dosegli, da kultura ne bo zgolj 
bogastvo bogatega, ampak da 
imajo do nje pravico tudi rev
nejši.

I.Z .

Marin Berovič: SAMOTNA HU
SA, 1976, pastel. S slikarjeve 
beograjske razstave.

M A R IN  BEROVIC  
RAZSTAVLJA  
V  BEOGRADU

V galeriji delavske univerze Djuro 
Salaj v Beogradu so odprli v torek, 
22. marca, razstavo likovnih del Ma
rina Beroviča, slikarja iz Novega me
sta. To je prva letošnja samostojna 
razstava mladega umetnika, ki mu je 
slikarstvo notranji poklic, saj je sicer 
diplomirani inženir tehnične kemije, 
ki pravkar študira na tretji stopnji. 
Beograjskemu občinstvu sc pred
stavlja z (Jeli. nastalinu v zadnjih le
tih in ki smo jih večino že videli na 
njegovi drugi samostojni razstavi le
ta 1975 v Novem mestu. Dr. Cene 
Avguštin mu je v zloženko za najno- 
veišo razstavo napisal, da so v njego
vih delih močno prisotne težnje 
cksprcsionMično-fanta stičnega iz
povedovanja sveta, ki da jih avtor li
kovno nenehno poglablja. Razstava 
bo odprta do 4. aprila.

K

Veliki obeti
Dolenjska upa v srečen ko
nec srednjeročnega načrto

vanja v izobraževanju

Dolenjske občine pričakujejo, da 
se jim bo do konca leta 1980 posre
čilo vsaj bistveno zmanjšati, če že 
ne odpraviti hud primanjkljaj ka
drov s srednješolsko izobrazbo. To 
upanje ni brez podlage, saj so njiho
vi srednjeročni načrti za vzgojnoizo- 
braževalno področje zastavljeni na 
povsem realnih izhodiščih, ki upo
števajo tako potrebe kot možnosti.

Srednjeročno obdobje pa je 
obenem tudi čas, ko naj bi tudi na 
Dolenjskem uveljavili usmerjeno 
izobraževanje v okviru konceptov 
preobrazbe srednjega šolstva. Centri 
takega izobraževanja se že obliku
jejo v vseh občinah, čeprav je treba 
reči, da bo Novo mesto tudi v pri
hodnje osrednji nosilec razvoja tako 
imenovanih usmerjenih šol.

Po srednjeročnem načrtu naj bi 
bilo v šolskem letu 1980/81 vklju
čenih v usmerjeno izobraževanje 
4.650 osnovnošolcev oziroma 79 
odstotkov več, kot jih je obiskovalo 
šole druge stopnje v minulem šol
skem letu. V Črnomlju naj bi jih bi
lo 780, v Metliki 220, Novem mestu 
3.110 in Trebnjem 540. Seveda se 
bo to lahko zgodilo le, če bodo šole 
usmerjenega izobraževanjob koncu 
srednjeročnega obdobja sposobne 
sprejeti 85 odstotkov osnovnošolske 
generacije in če bo vsaka občina 
sposobna prva dva letnika usmeije- 
nega izobraževanja organizirati do-

'isu. «* evi

k t e i  i  J

KMEČKI PUNT -  Ob odhodu
v pokoj je akademski slikar 
prof. Miroslav Kugler poklonil 
brežiški gimnaziji olje Kmečki 
punt. Na šoli je poučeval 25 let. 
Ves ta čas je ustvaijal tudi kot 
slikar, predvsem kot umetniški 
zapisovalec pokrajinskih lepot 
Posavja. Delovni kolektiv se 
prof. Kugletju Iskreno zahva
ljuje za dragoceno darilo šoli, za 
darilo mladim rodovom.

USMERJENO IZOBRAŽE
VANJE -  Zamisli z grafikonov 
kmalu sredi življenja.

Pogled na leto 1981 razkriva ne
kaj navidezno nerešljivih vprašanj: 
ob tako predvideni organiziranosti 
usmerjenega izobraževanja primanj
kuje na Dolenjskem nič manj kot 93 
kabinetnih učilnic, 4 telovadnice in 
151 učiteljev. Največje potrebe ima 
Novo mesto, kjer pa so tudi že-izde- 
lali načrt naložb in določili roke za 
začetek gradenj posameznih novih 
šolskih objektov.

Prihodnje leto naj bi začeli zidati 
šolski center kovinarskih strok-(v 
prvi fazi z 12 učilnicami in delavni
cami), leto kasneje kmetijski šolski 
ccntef. (enak obseg), leta 1980 
zdravstveni šolski center (17 kabine
tov) in leto zatem pedagoški center 
(18 učnih kabinetov). Že letos pa 
naj bi se začela gradnja novega dija
škega doma v Šmihelu pri Novem 
mestu. Za vse te objekte bo potreb
no zagotoviti 140 milijonov dinar
jev: od tega bo prišlo iz dohodka 
tozdov 40 milijonov, iz stanovanj
skih sredstev pa 21 milijonov dinar
jev.

Pri gradnji teh šolskih centrov pri
čakuje novomeška občina pomoč iz 
republiškega in regijskega solidar
nostnega združevanja, saj bodo v 
Novem mestu zidali objekte, kjer 
bodo študirali tudi učenci iz drugih 
dolenjskih občin, vključeni v usmer
jeno izobraževanje.

_______________________  I .Z .

NOVO MESTO IN  
DOLENJSKA V  

D E LIH  
JANEZA TR D IN E

Slavistično društvo Dolenjske 
je spet poskrbelo za zanimivo in 
poučno predavanje: o Novem 
mestu in Dolenjski v delih Jane
za Trdine bo v čitalnici Studijs
ke knjižnice Mirana Jarca v No
vem mestu jutn (z začetkom ob 
17. uri; govoril znani trdmoslo- 
vec prof. Janez Logar. Slavisti 
posvečajo to predavanje 
110-letniti Trdinovega prihoda v 
Novo mesto.

Stran uredil: IV IN  ZORAN IM 9
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ZARADI CVIČKA SMO PRIŠLI — Najmanj trideset takih sodov so 
izpraznili v štirih dneh.

RAZSTAVA — Okolica dvorane je bila pripravljena kot dekorativni 
in razstavni prostor sodobne vinogradniške mehanizacije.

PREMALO PROSTORA — Za vse, ki bi ob večernih urah radi 
poskušali sede, ni bilo prostora, zato so ga nekateri ,,cukali" kar 
stoje.

Dolenjska
»cvičkarija”

Največja dolenjska turistična 
prireditev /Teden cvička“ je 
srečno pri kraju. Minili so štirje 
dnevi, ki so jih nekateri posveti
li samo cvičku. Kdor je le malo 
pokukal na prireditveni prostor 
v novomeški športni dvorani, si 
ni mogel kaj, da ne bi zalezel 
vanjo in poizkusil, kaj so pripra
vili dolenjski vinogradniki. Res
nično, športna dvorana se je 
spremenila v „neskončni“ 
hram, kjer se je v štirih dneh 
odžejalo preko osem tisoč obis
kovalcev in popilo prav toliko 
litrov vina. Pa ne da smo Dole
njci taki pivci, tudi od drugod 
so prihajali.

Poizkušali smo „Cvelbarja, 
Lindiča, Kerina" in druge. Ti so 
hvalili tega, drugi onega, na 
koncu pa je marsikdo spoznal, 
da o kvaliteti ni vredno govori
ti, k-ajti če bi v nekaterih gostin
skih lokalih med letom pili vsaj 
ppl tako dober cviček, bi bil 
več kot dober.

Na sprevodu skozi mesto so 
vsem tistim, ki ga samo cuka 
jo", ne vedo pa, kako težko ga 
je pridelati, pokazali ves čar vi
nogradniške umetnosti. S pre
davanji o varstvu vinograda, bo
leznih in zaščiti cvička pa so 
pomagali tudi tistim, ki s svojim 
vinom še niso dosegli najvišje 
ocene. Na koncu so prišli na 
svoj račun tudi tisti, ki jih mo
goče cviček ni mikal, ampak so 
se zabavali ob zvokih Henčka, 
Slaka, Orionov, Marjane in Bra
ča.

In ko je minila zadnja noč in 
ko so imeli sodi le še lesena og
rodja, lahko zapišemo, daje pri
reditev uspela. Zanimanje za 
„dolenjsko rožco“ pa kažejo 
tudi v Ljubljani, tako da se bo
do verjetno naslednje leto na ra
čun dobrega cvička veselili še 
kje.

Besedilo in slike: 
JANEZ PAVLIN

KOPAČI — Še vedno je na Dolenjskem veliko vinogradov, kjer je za okopavanje trt po 
orodje in taki možje in nam vsa moderna mehanizacija nič ne koristi.

IZOBRAŽEVALNI DEL PRIREDITVE -  Ko sto moških prisluhne eni ženski -  oducm p 
in strokovnjakinji za varstvo vinske trte inž. Milevi Kačevi.

mn -  < ur., ir '

male®SPREVOD -  Množica meščanov in prišlekov je v četrtek opazovala sprevod, ki je 
vso pot pri pridelavi cvička. Za sodi, ki so se vozili na koncu povorke, je sprevod ] 
prvih poskuševalcev.

Iskra, industrija za avtomatiko, 
TOZD tovarna napajalnih na
prav, Novo mesto, Bršlin 63, 
tel. (068) 21-050.

Iskra je prisluhnila potrebam 
naših živinorejcev in uvrstila v

SODOBNA PASA
Z ELEKTRIČNIM

PASTIRJEM .KEKEC”
svoj proizvodni program izdela
vo električnega pastirja „Ke

kec". To je nadvse koristna na
prava, ki skrbi, da se živina mir
no pase. Namenjena je za pašo 
goveje živine, konj, ovac, koz, 
svinj, za zavarovanje lovskih re
virjev, plantaž, sadovnjakov in 
vrtov, ki jih želimo očuvati 
pred divjadjo. „Kekec" je prav 
tako uporaben za ograje ob 
avtomobilskih cestah, da živina 
in divjad ne silita na cesto.

Električni pastir ni nevaren 
niti živini niti ljudem, ker ima 
zelo kratke visokonapetostne 
impulze. , Kekec" napaja ena 
devetvoltna baterija, ki zadostu
je za uporabo približno 2000 
ur. Kljub temu je baterija tako 
močna, da lahko postavimo kar

tri kilometre dolgo ograjo s po
ljubno obliko. Pašnik je možno 
po potrebi razdeliti tudi na več 
prekatov, da se živina ne pase 
samo na enem mestu.

Ograja je lahko postavljena 
skozi vse leto. Še pred pričet
kom pašne sezone bo Iskra dala 
v prodajo tudi elemente za 
ograjo, to je stebričke, izolator
je in vodnike (žice). Stebrički 
bodo v spodnjem delu izdelani 
v obliki vijaka, tako da se lahko 
samo privijejo v zemljo. S tem 
pa odpade zamudno zabijanje.

„Kekca" lahko priklenemo 
na stebriček, da je varen pred 
ljubitelji tuje lastnine.

Električni pastir „Kekec"

je stokrat cenejši kot 
njegov romantični 
prednik s slamnatim 
oblačilom,
širokokrajnim klobukom 
in coklami,
je stokrat zanesljivejši, 
dela ponoči in podnevi, 
v petek in svetek, 
v dežju in soncu, 
ni nikoli bolan in nikdar 
zaspan.

lahko kupite v vseh specializira
nih trgovinah s kmetijskimi 
stroji. Z lepotno napako, in za
to tudi nekaj ceneje, pa ga 
lahko kupite v Iskrini tovarni v 
Novem mestu.

Servis za „ Kekca" je zagotov
ljen v vseh Iskrinih servisih ši
rom po Jugoslaviji.

Poudariti moramo še, da je 
„Kekec" sodobno industrijsko 
oblikovan in narejen iz najkvali
tetnejših elektronskih elemen
tov. Ohišje je izdelano iz plasti
ke, kar zagotavlja varnost pred 
vlago iz vseh strani. Na ta način 
pa je seveda zavarovan pred 
okvaro zaradi raznih padavin.

O električnem pastirju smo

vprašali za n'inenj® l^vin^i  ̂
leka, enega boljši J  
v brežiški občini.J" , 
že preizkusil-^ jno OT;
da je „Kekec" 'z &»,
na in koristna ^ P  j ;
tehta delo več k ^ |j . 
ka. Omenil je ' - l o ^ i  
kmetijah s tako 
sile paša praktično

„Kekca", bo pase' g ^  f  
vino namesto v a s . j  
boste prihranili j| ,j
nega časa. prOPjftt

DL _  ekonomska P Ko ,
E*sedi^ J |<

Fotografija: SAND

Montaža električnega pastirja ,,Kekec



ŠPORTNI KOMENTAR

tela žogica je magnet
Za Dolenjsko drugo mesto?
Še vedno možnosti, da se Dolenjska uvrsti v II. zvezno košarkarsko ligo — Boji za drugo 

mesto bodo še hudi — Novo mesto ima žensko košarkarsko vrsto

C« Štirinajst dni sc bo v No-fesrjsai zaiei°.prv°rcpubi:-
» >Î . an-’C P‘onirjcv in pionirk 
dm
lik I “uuu v vsen novoi 

' B,„ ,: ° Vadnicatl ln dvorani po-

j , tenisu. V  dveh
Bl!! ’ 0 bodo v vseh novome-

u.,Jcne zclcne mizice, sc bodo 
dclav ■ n°V0 nica;' te lesn ovzgoj n i 
nif PreP ^ al'. kakšno je sta- 
niui n°vomcškcm namiznem le- 
bili ’ ° ln Pa bodo lahko do- 

na dvoje vprašanj: 
Poti V * " ! *  nami2n‘ <cnis na 
lahv Vê jim uspehom in ali

wdS3hS'nvcn i£ralccv
Najbrž

Je da " pritld**cn. zakaj znano 
niški h!? novome& ' namiznotc- 

1 V zadnJ'h dveh letih 
70 n iJ l .T ®  Pritcgnili okoli

pe uspehe so dosegli tudi Mirno- 
pečani, da drugih sploh ne ome
njamo. Učitelji na omenjenih šo
lah pa sami priznajo, da so varo
vanci njihovo znanje že prerasli. 
Nekajkrat so menda že posredo
vali pri novomeškem klubu, ta 
pa svojega predstavnika na njiho
ve treninge ni poslal. Menda za
radi omejenih materialnih, ka
drovskih in drugih možnosti. In 
tako klub izgublja nadarjene 
pionirje, ki bodo že v kratkem 
prišli na novomeške srednje šole. 
Prav gotovo Novomeščani ne bi 
smeli računati samo na novo-

. bo odgovor na oboje meške osnovne šole.
. “*Uij pritrdilen. 7.*iVni 7nnnn

iih
Pionirjev m pionirk, najbolj- 

pih *  ** doseglo nekaj le- 
Ijiva Na|b° 'j Je razvese-

.kot
»h šc 
toliki 

njihovi

»a dni»;kT osn°vnošolce tudi
»inS?,i0lah- ki Pa “  žalos‘
kot L to3 0možnostiza vadbo
•aednnTI. npvomeški vrstniki, 
ste na .p a r je n  rod igralcev ra-

Ker bo letošnja jesen v pionir
ski namizni tenis prinesla vrsto 
sprememb -  tekmovalni sistem 
ne bo potekal prek klubov, 
ampak prek šolskih športnih 
društev -  ne bi bilo napak, ko bi 
si v dolcnj&em namiznoteni
škem centru veterani in šc aktiv
ni člani razdelili šole in na njih, 
za boljšo prihodnost kluba, dela
li namesto že tako prezaposlenih 
učiteljev telesne vzgoje.

osnovni šoli, le

Osemnajsto kolo slovenske 
košarkarske lige je prineslo ne
kaj razburljivih srečanj, med 
njimi je bila tudi tekma med 
Dolenjsko in mariborskim Bra
nikom. Dolenjci so v pomembni 
tekmi zasluženo zmagali in se 
na drugem mestu, ki jih še 
vedno lahko pripelje v drugo 
zvezno košarkarsko ligo, moč
no utrdili.

DOLENJSKA -  BRANIK  
6 3 :5 3 :(3 1 :2 8 )

Medtem ko je bil derbi slovenske 
lige v prvem polčasu navzlic izena
čeni igri nezanimiv, sta ekipi v na
daljevanju bolje zaigrali, predvsem 
Dolenjska, ki je do zadetkov priha
jala po vnaprej dogovorjenem 
sistpmu. Mariborčani so v drugem 
delu srečanja nadaljevali s počasno 
igro na 30 sekund in najbrž jih je 
prav ta način igre pokopal.

Pri domačih je najbolje igral Peter 
Scničar. Plantan je igral, kot vedno 
do sedaj, izredno zanesljivo in je 
znal dobro organizirati napade, v 
obrambi pa je bil ponovno najboljši 
Mišo Švinger, ki ima prav tako veli
ko zaslug, da se je derbi lige končal 
z zanesljivo zmago domačih košar
karjev.

IV0#leCi'vM,-Oj b° jkaric sta n0‘
IISpel1' Ifirallf S8?«1' Polovičan

F° leP itt!n  e 50 doma v 
r 4®. No^ ' Prema«ale Ce-

l°s,eh dok čan* pa so v 
^  kidnd •namuč'li Meži

k a n j 'ej *  nis»  izgubilii t
3:1 (10  - G o l o v e c

J ^ o n  f c e n o  srkanje L je

iS,Cev. ki8nadal° san-
tekem T i r  najlcp5lh zadnjem

V ’-jj?®!) 0gVe'd“',nKer ne plakatirajo 
trideset gle-

l

zel°  dobro’ 
Dnm I C Rajerjeva 

> t u  igralke so pri
tlQ?,Us,ile u, r  |re,jerji setu močno 
'Pov *̂ o je kaj ? 50 v°dile že

e h al° ' da bodo gostje 
S *  vfelU*ner domačih Mo-

času.

7N 0 V 0 1 I
14, 7)

v23CiA(7% NOVO M E S T 0  
-  14. 7)

nah'  ̂ “  izkazali tudi 
_  J čeprav rezultat ne

kaže tako, namučili najboljšo ekipo 
v ligi in ji odvzeli celo šet. Dolenjci 
so dobro igrali predvsem na mreži, 
kjer sta domačim največ preglavic 
povzročila vse boljši mladinec Primc 
ter Vcrnig. Čeravno so gostje izgu
bili, so še naprej na tretjem mestu.

Novo mesto: Vernig, Goleš,
Primc, , Babnik, Cotič, Železnik, 
Graberski.

KRKA -  KOPER 
1:3

Minulo nedeljo so novomeške 
mlade odbojkarice imele v gosteh 
igralke iz Kopra. V prvenstveni 
tekmi so bile domačinke nerazpolo
žene za igro in so hitro izgubile dva 
seta. V tretjem sta nekoliko bolje 
zaigrali Finčcva in Gorjančeva in ob 
spodbujanju redkih gledalcev so 
Novomeščanke set dobile. V če
trtem nizu so ponovno popustile in 
Koprčanke so povsem zasluženo 
dobile tekmo.

P A R TIZA N  (ZBK) -  
JAMA

3 :0
V sedmem kolu slovenske mladi

ne odbojkarske lige so žužemberški 
igralci brez težav premagali vrstnike 
iz Brezovice s 3:0 (15:4, 15:4 in 
17:15). Gostje so bili najbolj nevar
ni le v tretjem nizu, sicer pa so jih 

lementih

KREVSELJ V
Ž u ž e m b e r k u

Vabilu mladih žužemberških od
bojkarjev sc jc kljub veliki zaposle
nosti odzval trener državne odboj
karske reprezentance prof. Krevsclj 
in prišel te dni na dveurni trening v 
Žužemberk. Zanimal se je za sistem 
dela in pokazal nekaj vaj postop
nosti vadbe posameznih elementov, 
ki so v jugoslovanski odbojki šc ve
dno slabi, to je sprejem udarca in 
blok. OccrJl jc, da je sistem dela do
ber, da je igralski kader sicer dober, 
da pa je potrebno še mnogo vadbe, 
ki je lahko tudi individualna, pred
vsem v elementih, kjer dober odboj
kar prednjači v hitrosti, vzdržljivosti 
in eksplozivnosti.

Na koncu jc povedal nekaj zani
mivosti o odbojki v svetu, o značaju 
igralca-odbojkarja, predvsem o 
trdnem delu in trudu, ki ga mora 
dober odbojkar vložiti, da doseže 
primerno kvaliteto. p. STOR

domači nadigrali v vseh el 
odbojkarske igre.

P. S.

dob*
gšarkarski start

ka?!!ecbo ste^,a osemčlanska dolenjska košar- 
ska liga — Favorita Novoles in Beti

!|j' ^  *a D o ta !** k°šarkarskey oK°,s°.sporoeiii-
J  'JJ vrst, pl'°  osem član-
11 ji i^VotpiA® &«cer Novni™

NOVOMEŠKA
ZMAGA?

V tretjem spomladanskem 
kolu slovenske odbojkarske lige 
nastopijo Novomeščani doma, 
igrali pa bodo z vrsto Kamnika. 
Ljubiteljem odbojke se obeta 
dokaj zanimivo srečanje, v kate
rem pa bi morali dobiti domači 
igralci, ki upajo tudi na pomoč 
gledalcev. V  primeru, da bodo 
zmagali s 3:0, se bodo na 
tretjem mestu utrdili. Dekleta, 
ki bodo najbrž še vedno igrale 
oslabljene, v nedeljo gostujejo, 
in sicer pri Ljubljani, kjer bi 
lahko poskrbele za nove točke.

bodo to ob petkih), v kateri bodo 
nastopala moštva Loke, Vavtc vasi, 
Mirne peči, Udarnika, Dolenjskih 
Toplic in druga vrsta Obutve.

S TA R IH A  PRVI
Na minulem hitropoteznem tur

nirju črnomaljskega šahovskega dru
štva so igralci pokazali zelo dobro 
igro. Prvo mesto je po dokaj izena
čenih tekmah osvojil Stariha. Vrstni 
red: 1. Stariha 12, 2. Petrič 114, 3. 
Kobe 10,5, 4. Malnerič 10 itd.
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Dolenjska: P. Seničar 22. Bajt 13. 
Svinger 5, Plantan 11 in Ivančič 12.

Ostali rezultati: Rudar -  Elcktra 
89:77 (40:38), Kras -  Radenska 
92:63 (36:21), Vrhnika — Jcscnicc 
74:62 (44:36), Trnovo -  l?ructal 
87:89 (40:45).

Trenutni vrstni red: 1. Domžale 
32, 2. Dolenjska 26, 3. Rudar 22, 4. 
Elcktra 20. 5. Branik 20, 6 . Kras 20, 
7. Vrhnika 18, 8. Trnovo 16, 9. 
Fructal 16, 10. Jcžica 12, 11. Jcse- 
nicc 10 in 12. Radenska 4.

DOLENJSKA GOSTUJE
V devetnajstem kolu slovenskega 

košarkarskega prvenstva igra moštvo 
Dolenjske na Ježici. Nedvomno sc v 
Ljubljani obeta zanimiva tekma, v 
kateri so Dolenjci spričo bolj izena
čene postave favoriti. Ker pa na 
„dolenjski“ točki računajo tudi 
Ljubljančani, bodo morali Peter in 
Slavko Scničar. Plantan. Bajt.

Svingcr, Ivančič, Ž. Kovačevič in 
njihovi tovariši zaigrati precej bolje, 
kot so v minuli tekmi proti Braniku.

KOŠARKARICE  
„O B U T V E "G R E D O  

V LIGO
Z novo tekmovalno sezono v slo

venskih košarkarskih ligah bodo za
čele tekmovati tudi igralke novo
meške ,,Obutve". Ker so v glavnem 
vse mladinke, so se uvrstile v mla
dinsko ligo, v kateri igrajo šc Moste, 
Vič, Šiška, Vrhnika in Kočevje. 
Dekleta zaenkrat trenirajo dvakrat 
na teden. K vajam pride redno več 
kot dvajset igralk, ki bodo razde
ljene v dve skupini. V prvi ekipi 
bodo dekleta, ki bodo nastopila v 
ligi, v drugi pa mlajše igralke, ki pa 
bodo imele vedno priložnost zaigrati 
v najboljši ženici vtsti.

e naprej na tretjem mestu
Venski odbojkarski ligi Novomeščani izgubili, dekleta pa po lepi igri zmagale — Kdo 

je odgovoren za plakatiranje tekem — Krevselj v Žužemberku
V 2 T 7   —  ________________________ _________________________________________

?ela PrvpneK ^omladan&ega

nm«..;1. Ut Odhn;iro~„ ...___
kl vrsti,
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LEPA ZMAGA — Novomeške odbojkarice so v minulem prven
stvenem kolu dosegle zmago, tako da so se že rešile izpada. Krkine 
igralke so dobro igrale v polju in na mreži in so s svojo igro zado
voljile okoli 30 gledalcev. (Foto: Janez Pezelj)

Brežiški šahist tretji
Pokal s hitropoteznega turnirja posameznikov v Sevnici 

trboveljskemu prvokategorniku Kotniku

MARLJIVI MLADINCI -  Podmladek novomeškega nogometne
ga kluba trenira žc od novega leta, in sicer v telovadnici in na 
prostem. Ker jelbil letošnji mesec dokaj topel, so mladinci pogosto 
zavili tudi na Stadion bratstva in enotnosti, kjer so nabirali pred
vsem telesne moči. Na siki: mlada vrsta NK Elana s trenerjem.

Sevniški šahovski klub „Milan 
Majcen" je bil v soboto prireditelj 
enega najmočnejših šahovskih hitro
poteznih turnirjev posameznikov 
Zasavja in Posavja. Udeležilo se ga je 
kar 41 šahistov. Scvniškim šahistom 
je pripadla tudi čast otvoritvene pri
reditve v letu številnih partijskih 
jubilejev v kraju.

Med šahisti sta bila dva mojstrska 
kandidata, Hinko Jazbec iz trbovelj- 
skega Rudarja in Oskar Orel iz Za
gorja, ter kar štirje prvokategorniki: 
Franc Kotnik in Tugo Godec (oba iz 
Zagorja) ter Trboveljčana Anton 
Ribič in Oto Kranjc. Vabljivi 
šahovski naslovi nasprotnikom niso 
povzročali treme. V finalu dvanaj
sterice je pokal sicer pripadel prvo
kategorniku Kotniku (9 točk), 
ravno tako drugo mesto Oskarju 
Orlu, (8 točk), tretje mesto je lep 
uspeh Brežičana Radovana Kiter- 
naša (7 točk), 4. je bil Trboveljčan 
Oto Kranjc, pred rojakom Hinkom 
Jazbecem. Tesno je šlo za šesto in 
sedmo mesto, ki si ga delita Tone 
Klopčič iz Trbovelj in Marjan Rupar 
iz Brežic. Podobno je bilo tudi pri 
uvrstitvi za osmo in deveto mesto, 
ki si ga delita Miran Gala in Tugo 
Godec (oba Rudar).

Podoben turnir jc bil organiziran 
že lani v Trbovljah, vendar na njem 
ni sodelovalo toliko šahistov. Ker

LESKOVEC -  KRMELJ 
2 7 :3 4

V tekmi za pokal Radia Sevnica 
so domači igralci nastopili brez svo
jega najboljšega igralca Sribarja. kar 
se jc poznalo v obrambi in napadu. 
Gostje so bili bolje pripravljeni in so 
zasluženo zmagali. Pri domačih sta 
največ zadetkov dosegla E. Sribar 
(7) in Radi (5), pri Krmelju pa 
Pamcž in Kolovrat (po 6).

L. S.

LESKOVEC -  BOSTANJ 
33:31

V drugi tekmi za pokal Radia 
Sevnica je po odlični igri R. Sribarja 
in obeh vratarjev (Pernarja in Ku- 
ljija) Leskovec zasluženo zmagal. Pri 
gostili sta se izkazala Lindič in Ivan
čič. Največ zadetkov jc za Leskovec 
dosegel R. Sribar <13>. za Boštanj pa 
Lindič (12*.

L. S.

gre za izbor najboljšega šahista v 
določenem letu, bo prireditev prav 
gotovo postala tradicionalna.

A. Ž.

JARC IN ŽA G A R JEVA
Krški kegljaški klub je pripravil 

V III. odprto prvenstvo mesta za leto 
1977. Tekmovalci so dosegli dobre 
rezultate, organizatorji pa so bili 
razočarani nad skromno udeležbo, 
saj so morali v članski konkurenci 
nastopati celo mladinci Skupaj je 
nastopilo 84 tekmovalcev in tekmo
valk iz šestih ekip s področja do
lenjske kegljaške podzveze

Rezultati -  člani: 1. Jarc (Krka) 
915, 2. Bogovič (Krško) 914, 3. 
Hren (Krka) 906; članico: 1. Žagar 
443, 2. Dalmacija 405, 3. Tratar 
(vse Krka) 399.

G. R.

PULJ: DOBRI 
NO VO M EŠČANI

Minulo nedeljo je bila v Pulju iz
birna mladinska dirka za kolesarsko 
reprezentanco Jugoslavije. Startalo 
je več kot 60 mladincev iz vseh zna
nih jugoslovanskih klubov, med
njimi tudi trije Novomeščani: Stanc 
Mijajlovič jc bil odličen četrti, nje
gov klubsk i tovariš Franc Zrimšek 5,
Ivan Turk pa je kljub okvari na 
kolesu prišel na ciy štirinajsti. Mladi 
kolesarji bodo nastopili šc dvakrat 
in vsi trije Novomeščani imajo lepo 
možnost, da oblečejo dres z jugoslo
vanskim grbom.

Šoškova in Zupančič
Na mladinskem kegljaškem prven

stvu Dolenjske sta prvo mesto osvo
jila Novomeščanka in Trebanjec. 
Letošnje prvenstvo jc bilo nadvse za
nimivo in lepo. Lanskoletni uspeh je 
Soškova ponovila, z dobrimi igrami 
pa jc presenetil Zupančič.

vrstni red -  mladinci: 1. Zupan
čič (Mercator) 832, 2. Jaklič (Novo 
mesto) 820, 3. Urek (Brežice) 809 
itd: mladinke: 1. Soško (Krka) 406. 
2. Turšič (Brežice) 399, 3. Barič 
iKrka) 364 itd: mladinci do 28. 
leta: 1 Zupančič iNovo mesto) 
8 ’ 8 . 2. Blažič iNovo mestoi 862. 3. 
Strupeh (Krško; 851 itd.

N. GOLF.S

SEVNlSKI 
IN V A L ID I Č ETR TI

Minulo nedeljo je bilo v Škofji 
Loki področno prvenstvo invalidov 
šahistov, in sicer za Gorenjsko, Za
savje in Posavje. Vrstni red ekip: Je
senice 9, Kranj 8,5, Škofja Loka 7, 
Sevnica 6 itd. Za Sevnico so nasto
pili J. Maurer (zbral je štiri točke) in 
Debelak ter Radej, ki sta osvojila po 
eno točko.

B. D.

SEM IČ:
1. OS SEMIČ

Pionirskega občinskega prvenstva 
v namiznem tenisu se je udeležilo 
trinajst ekip. Pri pionirjih je zmagala 
ekipa semiške osnovne šole, za njo 
pa so se uvrstili igralci iz Starega 
trga in POŠ Črnomelj. Tudi pri 
pionirkah je bila najboljša domača 
vrsta, za njo pa so se uvrstile ekipe 
iz Starega trga, Semiča in Vinice.

V. K.

IL IR IJ A -P A R T IZ A N  
22 4 6 :2 3 4 6

V prvenstveni tekmi ljubljanske 
male kegljaške lige so Ribničani go
stovali v Ljubljani in v pomembnem 
srečanju premagali Ilirijo. V  dobri 
ekipi so se izkazali Radulovič (433), 
S. Gorše (409) in Kaplan (398). Po 
tej zmagi imajo Ribničani lepe mož
nosti, da se uvrstijo v višjo ligo.

M. G.

ŠAHISTI
V  N O V IH  PROSTORIH

Novomeški šahisti so imeli pre
tekli torek redni letni občni zbor. 
Pregledali so delo kluba v preteklem 
letu, v katerem so praznovali 30-let- 
nico ustanovitve. Ne glede na slabe 
igralne pogoje v sedanjem klubu so z 
veseljem ugotovili, daje bilo njihovo 
delo v preteklem obdobju izredno 
uspešno. Organizirali so močnejši 
šahovski turnir, prvenstvo Novega 
mesta, turnir tretjekategornikov in 
se kljub majhnim finančnim sred
stvom udeleževali vseh pomembnej
ših tekmovanj v ekipni in posamični 
konkurenci. Leto so prvič zaključili 
brez negativnega finančnega stanja, 
predvsem po zaslugi organizacij 
združenega dela in drugih organiza
cij, ki so s svojimi prispevki omogo
čile izdajo brošure ob 30-letnici 
kluba.

Ugotovili so, da bo potrebno več 
pozornosti posvečati mladini in pio
nirjem, kar so do sedaj onemogočali 
slabi igralni prostori. Pričakujejo, da 
se bo to vprašanje kmalu rešilo, saj 
je samoupravna stanovanjska skup
nost omogočila klubu uporabo 
enega prostora v starem domu JLA. 
Končno so se pogovorili še o tekmo
valnem programu, nabavi novega 
inventarja, registraciji in o zvišanju 
članarine.

Sp.

PICEK ZM A G A L
Pred kratkim je bil končan turnir 

tretjekategornikov, na katerem je 
sodelovalo dvanajst novomeških 
tretjekategornikov. Po zanimivih in 
borbenih partijah je bil vrstni red 
naslednji: Picak M. 9,5; Pipič 8,5; 
Avsec in Osolnik 8 ; Škerlj B. 7; 
Golobič M. 6,5; Lončarevič 5,5; 
Mamič 5; Golobič H. 4; Ban 2; 
Luzar in Kastelic po 1 točka. Picek 
Marko, Avsec Ferdo in Pipič Franjo 
so osvojili drugo kategorijo.

Uspešen nastop
V soboto in nedeljo je bil v Ljub

ljani mednarodni gimnastični turnir 
za ženske, na katerem so nastopile 
telovadke iz Sovjetske zveze, Švice, 
Zahodne Nemčije in Jugoslavije. V 
tej elitni konkurenci odličnih sovjet
skih telovadk iz Tbilisa in Erevana 
so nastopile tudi mlade Novo
meščanke.

V ekipni konkurenci je novo
meška vrsta, ki so jo sestavljale 
Jasna Dokl, Matejka Kavšek in Na
taša Kočevar, zasedla odlično peto 
mesto. Med članicami seje izkazala 
Jasna Dokl, ki je zasedla peto 
mesto, Kavškova jc delila 17. do 18. 
mesto, Kočevarjeva pa je bila 19. -  
20. med tridesetimi uvrščenimi te
lovadkami. V finalnem dčlu je 
Doklova nastopila v dveh finalih in 
na bradlji delila drugo mesto, v par
terju pa jc bila četrta.

Vrsta pionirk (Vanja Požar, 
Renata Škerlj, Katka Pucelj, Majda 
Pezdirc, Mojca Berlan) je v pionirski 
konkurenci zasedla peto mesto. 
Vanja Požarjeva je bila z 12. 
mestom dokaj dobra in obeta, da se 
bo razvila v dobro tekmovalko.

Vrstni red -  članice (30 tekmo
valk): 1. Golovatenko (Tbilisi)
37,20, 5. J. Dokl 35,65, 17. do 19. 
Kavšek 33,90, 19. do 20. Kočevar 
(vse Novo mesto) 33,60 itd.

Pionirke (29 tekmovalk): 1. Ja
vornik (Zelena jama) 35,90, 12. 
Požar 32,95, 19. Škerlj 31,25, 22. 
Pucelj 28,75, 23. Pezdirc 27,65 25. 
Berlan 26,80 točk itd.

J. P
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ČAROBNE ROKE -  Do tega zanimivega posnetka je Lju
bo Motore iz Sevnice prišel delno po naključju, morebiti pa 
je tudi hote posegel v učinkovanje svetlobe na fotografski 
papir. Ko je Ljubo želel narediti črn okvir fotografiji pustnih 
šem, je za zaslonitev svetlobe uporabil sliko otroka s čepico 
na glavi. Pri tem je pozabil, da je običajni fotografski papir 
polpropusten za svetlobo. Tako je v razvijalcu nastal splet 
prvotno zamišljene fotografije, otroške čepice ter fotograma 
Ljubovih rok. Ta ..nezgoda" v temnici utegne biti pravo od
kritje, saj se v taki ..nesreči' domiselni fotoamater znajde 
pred še neznanimi možnostmi fotografskega izražanja. Pre
tehtano in načrtno uporabljanje ..nezaželenih" učinkov 
lahko rodi izrazno močno in vsebinsko globoko fotografijo.

i DotenNM IM mi20to
Žalosten rekord občine

LANI SMO v novomeškem okraju dosegli svojevrsten rekord 
na področju, kjer bi bilo najbolj zaželjeno, da bi bili zadnji. S 
številnimi bolje rečeno s preštevilnimi srečanji s sodniki za pre
krške smo kot okraj dosegli 3. mesto v Sloveniji, novomeška 
občina pa celo drugo. Smo res tako slabi državljani? Žal, odgo
vor bo delno pritrdilen: vse preveč je bilo prekrškov javnega 
reda in notranje ureditve. Pretep, razširjanje lažnih govoric, ne
upoštevanje cestnoprometnih predpisov, nedovoljena posest 
orožja, neredi, drzno vedenje, izmikanje delu, opuščanje požar
no varnostnih mer, neprijavljanje bivališča, prirejanje neprijav
ljenih javnih shodov, nabiranje prostovoljnih prispevkov brez 
dovoljenja, prosjačenje, hazardne igre, vse to in morda še kaj.

PROFESIONALIZEM je vprašanje, o katerem se v zadnjem 
času veliko razpravi posebno pri nogometaših. O tem so raz
pravljali in so ugotovili, da pri nas ni ne potrebe niti pogojev, da 
bi vpeljali profesionalizem.

ZAVEDNI ZADRUŽNIKI, katerih je tudi v Škocjanu in oko
lici veliko, saj so že spoznali koristi, ki jih imajo od dobro 
poslujoče zadruge, so obsojali početje dveh kričačev in rekli, 
zakaj so jih sploh spustili v dvorano. Zaradi njiju se niso mogli 
pogovarjati o važnih gospodarskih rečeh, ki so bile na sporedu, 
veliko pametnih stvari pa bi se lahko pogovorili tudi s svojim 
ljudskim poslancem.

DRUŽABNI VEČERI v taki obliki, ko sedejo za mize sosedje 
in tovariši ožjega okoliša (Ulice, terena, vasi) in jim v prijetnih 
pogovorih teče čas, pesem, deklamacija in ples pa poživljajo 
živahne urice, so zaželeni. Prav bi bilo, da bi organizacije in 
društva upoštevala tudi to obliko družabnega občevanja.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
28. marca 1957)

SVETU OKOLI
MOČ NAVADE -  Medtem 

ko pri nas še vedno raste zani
manje za igre na nedolžnih 
avtomatih za nogomet, strelja
nje in podobno, pa so v ZDA 
tudi igre na avtomate zelo poso
dobili. V  zadnjem času je zelo 
priljubljena igra na avtomatu 
smrti; igralec ima v rokah volan, 
pri nogi pa zavoro in plin, s ka
terim povečuje in zmanjšuje hi
trost. Na ekranu skačejo pred 
voznika pešci, njegova naloga 
pa je, da jih čim več povozi. Ža 
vsakega povoženega pešca dobi 
točko v obliki nagrobnika. Kot 
je igra skrajno neokusna, je la
hko tudi nevarna, saj navdušen 
igralec prav lahko pozabi, ko bo 
na pravi vožnji, da v rokah ne 
drži krmila avtomata.

ZAKON JE ZAKON -  Švi
carji so redoljubni in natančni 
ljudje, zato so nekatera določila 
v njihovi zakonodaji razumljiva 
le njim samim. „Kdor večkrat 
prodaja različne ukradene stva
ri, je podjetnik in je po zakonu 
o obdavčenju blagovnega pro
meta dolžan prijaviti in plačati 
davke na prodano blago,' pravi 
neko določilo. V  Švici je torej 
tat, ki v redu plačuje davke od 
prodaj? ukradenega blaga, po
šten državljan . . .

TEMELJITO -  Razpošilja- 
telj anketnih listov britanske te
levizije je bil začuden, ko je čez 
čas dobil zavrnjeno anketno po
lo, katero je poslal na naslov: 
Stanovalci mestne mrtvašnice v 
Harvvichu.

OGROŽEN SPOMENIK -
Tadž Mahal, indijski nagrobni 
spomenik, ki sodi med naj lepše 
zgradbe na svetu, se bo pridru- 
ž3 številnim spomenikom, ki 
jim grozi žalostna usoda. Indij
ski strokovnjaki so zaskrbljeni 
za marmor Tadž Mahala, kate
rega snežno belino je že pričela 
najedati žveplova kislina iz one
snaženega ozračja.

SPOMINKI -  Ogromne je
klene vrvi, na katerih visi sloviti 
most Golden Gate v San Franci
scu, bodo zamenjali. Stare bodo 
po koscih razprodali zbiralcem 
spominkov. Koščke jeklenih ni 
ti ponujajo posrebrene, pozla
čene, kromirane . . .

Kaj so pred 80 leti p Dolenjske Novice.

Delavec ostane celo življenje pokažen
(V  l e t i h )  z veliko delavci je manji odsto

tek, v letih z manj delavci večji odstotek poško
dovanih; iz tega je razvidno, da se največ po
škodb med stalnimi delavci zgodi, kar je tudi iz 
bolniške knjige razvidno, torej se poškoduje naj
več domačinom. Vzrok temu, kolikor se je za- 
moglo opazovati, je ta, da so pri nas nastala 
razne parne pile ali žage in podjetja, pri katerih 
se uporabljajo povse nevešči delavci za ista, ter 
je tudi premalo nadzorstva od strani podjetni
kov. Nevešč delavec dela za primerno manjši 
zaslužek, vešč pa išče tudi primerno plačilo, po
sledica temu je. da se delavska moč izkoriščuje 
brez ozira na to, ali ostane delavec celo svoje 
življenje pokažen. je li zmožen za delo ali ne. da 
le delo naprej gre.

(N i  ga) stanu dandanes, katerega bi trle 
take in toliko nadloge, kakor ravno kmeta. Ču
dna je vže njegova potrpežljivost, čudna ljube
zen do rodne grude, ki ga vkljub tolikiih teža

vam še priklepa na -  njo! Pri vsem tem ima 
vsak stan na Dunaju zagovornike, le za kmeta se 
s pravim navdušenjem redko kedo oglasi. V  no
vem državnem zboru mora biti drugače. Potipa 
naj se malo na žepe bogatašev, ki od svojih do
hodkov vleko leto za letom obresti, da jih za
praviti ne morejo, zlajša pa naj se breme najvaž- 
nišemu. kmetskemu stanu, kajti sicer bode pogi
nil pod težko butaro.

(C i g a n j e) tatovi so bili v Ljubljani pred 
porotnim sodiščem. Obravnava je trajala 10 
dnij. Nek Tuci bil je glavni tat; pri 17 dokazanih 
tatvinah (mej temi 13 konj) napravil je škode 
2300 gld. Obsojeni so bili: Tuci na 7 let. Čora 
na 2 1/2 leta. Rankino na 7 let. Hudorovič na 2 
leta. Dalje ciganka Daro na 15 in Katica na 8 
mesecev.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. marca 1897)

Ami

f M U l r  im f t in t i i  
j J i i i n -  ,in*f iy4u  iJ m, j

f f? f  1

f r f K i  p ta  tis H  cwii>wNi ^  tg

m iio  a - n n r  <7i ■■■■,'.•■ ' i j is S  

r a n  j  "V~ d

meni, da je b 
varno in prijetno 
rast. Eden od štirih otrok 
boji igrati zunaj doma in 
prav takšno je razmaje ti
stih, ki so prestrašeni od na
silja v televizijskih progra
mih.

Ko so raziskovalci iskali 
odgovor na vprašanje, ali so 
otroci mata, ki so redno za
poslene, kaj prikrajšani v pri
merjavi s tistimi, katerih ma
tere so ves čas doma, niso 
ugotovili omembe vrednih 
razlik. Veliko bolj pomem
ben je odnos med starši: z 
analizo ankete so ugotovili, 
da je to temeljni činitelj sre
čnega otroštva. Otroci za
koncev, ki živijo v neureje
nem odnosu in prepirih, 
imajo več težav z zdravjem, 
slabše jim gre v šoli in so 
bolj podvrženi raznim nesre
čam.

Zanimivo je tudi odkritje, 
da je otroke velikokrat sram 
zaradi obnašanja staršev: 
kreganje, kršenje prometnih 
predpisov, majhne tatvine, 
vinjenost, hinavščino, poni
ževanje drugih -  vse to otro
ci zelo bistro opazijo in ob
sodijo.

Kako ostati 
dobrega zdravja
Vsi bi želeli biti dovolj čili in 

vitalni, želeli bi si veliko zdrav
ja, volje in moči. V  tem priza
devanju je vrsta zaveznikov in 
dovolj sredstev. Vsako je po 
svoje koristno, nobeno pa ni 
vsesplošno.

Če hočemo ohraniti vital
nost, je treba upoštevati pravi
len način prehrane, dihanje in 
primeren gibalni napor.

Veliko ljudi današnjega časa 
je bolj nestrpne narave, zmeraj 
jim primanjkuje časa, so bolj 
napetega počutja, zaletavi, po
padljivi, so nenehno v sporih sa
mi s seboj in z okoljem. Taki 
ljudje razodevajo navzven no
tranje motnje in nemir. Čustve
na in živčna napetost povzroča 
neprijetne spremembe v delova
nju organizma. Če ta ne popu
sti, če ne moremo pomiriti no
tranjega boja in sporov, nam ne 
pomaga ne dieta ne prenehanje 
uživanja kave in ne opustitev 
kajenja. V  takih primerih tudi 
razne vaje in oblike razvedrila 
nimajo pravega učinka.

Človek umirjene, uravnoveše
ne narave ni prenagljen in živi v 
bolj skladnih odnosih z oko
ljem. Pri njem ni tako očitno 
neskladje v živčnem delovanju, 
življenje doživlja bolj preudarno 
in zrelo. V  športu se uveljavljajo 
ljudje močnih, gibljivih in urav
novešenih živcev. V  življenju pa 
imajo težave neuravnovešenci, 
omahljivci in tisti, ki jih ozna
čuje slabo in ne preveč gibljivo 
živčevje. Taki trpe na črnogle
dosti, malodušju in se poglablja
jo v notranjo otožnost.

Človekovo življenje je prav 
gotovo določeno po naravnih 
možnostih, pri tem pa ne gre 
prezreti zavestne dejavnosti in 
osebnega prizadevanja. Gibalna 
aktivnost ohranja vitalnost. K 
temu prizadevanju pa prispeva
jo še stopnja aktivnosti značaja, 
način življenja in drugi dejavni
ki. Med temi je pomembna živ
čno psihična dejavnost. Ta naj 
bo tvorna in uravnovešena. Člo
vek naj bo dobrosrčen, veder in 
bolj dobrovoljen, uresničuje naj 
temeljne zahteve zdravega nači
na življenja. j0 2 e  AŽMAN  

(po Glasu)

'prejšnje križanke

Hitre novice
Pred nekaj dnevi sem se 

vozil s poštno kočijo iz 
Ljubljane p ro ti Suhi krajini. 
Bilo je dokaj vroče in dolgo
časno, ko smo vijugali po 
prašnih kolovozih in oklju- 
kah od vasi do vasi. Nekateri 
so dremali, drugi pa prazno 
bu ljili predse, le Frkulova 
fanta sta se pomenkovala.

„Daj, povej kakšno šalo, 
da se nasmejem," je predla
gal starejši.

„Čakaj, da si izmislim," 
odvrne drugi in za tem do
da: „Danes sem imel pa res 
srečo, da sem zadel petdeset 
milijonov na lo te riji."

Brat, k i je razumel šalo, 
mu pomežikne: „Pa so t i  da
l i  vse novce? “

„K je  neki! Na banki dajo 
komaj deset m ilijonov na ro
ke. Ostalo sem pustil na 
knjižici, saj veš, lahko te kdo 
okrade. "

Ko to izreče, se potiplje 
za malho in izvleče šop nov
cev, zelenih in rdečih in jih  
prelista kot pratiko. Oba sta 
se hudomušno ozirala na
okoli in opazovala potnike. 
Eni so s težavo požirali sli
no. drugi pa so se nervozno 
presedali. Ko mlajši spravi 
novce na varno -  menda jih

n i bilo več kot en dober me
sečni zaslužek -  polglasno 
prišepne bratu: „T ip a  pišto
lo skrij, da t i  je kdo ne vza
me."

Ogovorjeni si popravi rjav 
pergamin (to  je mošnja za 
novce) in bližnjim potnikom  
je  začelo jemati sapo. Eni so 
se potili, da je kar kapljalo z 
obličja, drugi so se tiščali v 
kot, da jih  ne b i kaj zadelo.

„K a j boš s to lik im i nov
ci? "  vpraša starejši.

„Ja, nekaj bo za avto, ka
kšen mercedes s tipkami, 
ostalo bo pa za hišo i  z reza
nega kamna."

Tako sta se pomnkovala 
in izstopila p ri b ližnji krčmi.

Naslednji dan je vse vrelo. 
Ljudje so tekali od hiše do 
hiše in se menili le o m ilijo
nih in tuhtali, kako b i se jih  
dalo s pridom porabiti, in 
večno žejni pijančki so iskali 
srečneža, da b i se dobro od
žejali.

Tako je: kadar slišimo le 
besedo o m ilijonih, že zaže
nemo vik in krik, iščemo ko
risti ali pa opravljamo, n iko li 
pa se ne prepričamo, če je 
bilo to res. Tokrat se je pri
čelo in končalo le s šalo.

M ARTIN KRPAN
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farmacevtika, kemija, 

kozmetika, zdravilišča 
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so oblaki na nebu?
svef C*e"' *e ‘mai °  kakšen oblak — Oblak „posejejo" s kemikalijami, da odda 

-  Ali bo večje izkoriščanje in poseganje v bele tovarne dežja škodilo?

Se nrodpriz0r nekaj desetletji ni bil v naših krajih nič nenavaden

sij bjji krenila procesija za dež. Molitev in zaklinjanje
’v°rcevH • sredstvi, ki so ju ljudje poznali. Tistih čudodelnih 
bflo <jv e9®» o katerih so pripovedovala stara izročila, pa ni 
IbiK.. . ^  na nehu on vmrp nmšnip le. če so biliuaravni nn -  ,ICUU »jUSIlSlII viulc piuaujc ic, 3U Ulil
ža P°8<>ji za dež. Dandanašnji so se svetniki, priporočniki 
stopUi v mrak zgodovine, na njihovo mesto pa so
čet je ,au;V̂ rn' Uudje, ki znajo narediti dež, ne da bi svoje po

d a l i  v meglice čudežnega.

_  - . -  n r s k a  v o d 3 ? ki' ̂  Ustvariar?CS najbolj v upora-Toplejša morska - jj S  k padavin je potrc-
segrevala tekoči am poM i^no sredstvJu  ̂ ln ustrezno 
se uparil in kot pa« ^terega zaseje-
turbino za pog°n
Hladna voda z dna moOte*
re amonijaka z89s,tHl noti°'
no, s katero bi 'lahko P®)

dobili paro za pogon tuirbi»('

Sama zamisel o 
toplotne energije °  $
dobivanje električne , e w
še iz prejšnjega sto TJ^J 
dobna tehnologija p ^ (1
šiti probleme gradnje 
trarne. Sama In v e s J jV  
velika sredstva, ve ^  
sredstva hitro
„brezplačnega

če bo jedrc'
sprejemljiva uie^^rfie jji(l ",°dcrnj Vr̂ ,U|f more »c
tip morske elektrarne
do 1985.

'BJII SREBROV
Ob, 0 D lD

5ih 'POnih kap^avljeni *  drob-
.»rav ii> TJ"' v tekočem sta

‘«e >  KartiicPmperatura P°d le,o'dakbdijoJ!“ .s.° tako drobce-

'kapljice Z -  
snJ3̂ .' ki Da.i ,ma težke ledene
Sol* fcot de7tJj? na “ Htfjo kot
ktRptOpldJo ni *na poti Padajo 
je v? ^ tan eb k  Zfaka' Lcdcm 
cev Sfračju doJ,rV pnmcru< da
kdjAdeluiein "rajhnih del- 

ponavadi „ ^oščcvalno
hu ^nih jedrrTZam^ 0 vlo8°  - * drc kar drobci pra-

...v/tv ,,
semena rji to

manjkljivost odpravijo tako, da v 
oblak zasejejo potrebne snovi. 
Najbolj učinkovit jc srebrov jodid, 
uporabljajo pa tudi kristale soli, 
suhi led ali kar zemeljski prah, 
kakršne so pač okolščinc.

Za sejanje zgoščevalnih snovi v 
oblake uporabljajo letala. Z njimi 
se osutje oblaka najbolje pripravi. 
Letalo leti skozi oblak in spusti 
kemikalije. V primeru, da je mo
čan zračni vzgon, poleti letalo 
pod oblakom. Cenejši, a manj go
tov je način sejanja z zemlje. Ke
mikalije spuščajo v zrak s posebni
mi generatorji.

BREZ O BLAKO V  
NE GRE

V uspešnost takega umetnega 
povzročanja padavin dvomi le še 
redkokateri strokovnjak. Seveda 
pa je vrsta vprašanj, na katere še ni 
točnega odgovora, ker je težko 
opraviti natančne meritve v nara
vi. Tako ni potrjeno mnenje vne
tih zagovornikov, da z osutjem 
oblaka pade na zemljo večja koli

bi sicer, ko bi

vse potekalo po naravnem redu. V  
Coloradu, kjer deluje 35 zemelj
skih generatorjev, beležijo 10-od- 
stotni porast padavin, medtem ko 
v Arizoni za zadnja leta, odkar 
uporabljajo način umetnega po
vzročanja padavin, beležijo padec 
količine padavin.

Ta mesec so v ZDA šli v največ
jo in najširšo akcijo umetnega po
vzročanja padavin. Zahod ZDA je 
pred nevarno sušo, v Californiji so 
povečali število naprav na zemlji, 
da bi preprečili posušitev velikih 
sadovnjakov. V  državi Washington 
je meteorološki center pred važno 
nalogo: če ne bo pravočasno pri
pravil dežja ali snega, bo velika po
dročja, kjer goje sadje, uničila su
ša.

,.Nikoli poprej se nismo spravili 
ntako množično osutje," zatrjuje 
strokovnjak za raziskovanje ozrač
ja Fred Decker.

A L I Sl KRADEJO  
OBLAKE?

Z leti je dozorelo tudi pravno 
vprašanje , ali je mogoče tako izko
riščati oblake. Nekateri namreč 
poudarjajo preprosto in jasno dej
stvo, da je vlage in oblakov le toli

ko, kolikor jih je bilo poprej, kar 
pomeni, da se z osutjem oblaka 
nad nekim krtgem onomogoči, da 
bi kje drugje oblak po naravni poti 
izlil svojo zalogo vode.

Strokovnjaki se zagovarjajo, da 
le majhen odstotek ogromne zalo
ge vlage, ki v oblakih potuje preko 
držav, pade na posameznih obmo
čjih, ter da je ta odstotek zane
marljiv. Vsemu navkljub pa je za
čelo prevladovati mnenje, da ne bi 
smeli preveč posegati v delavnico 
vremena. Sprememba vremena, ki 
jo umetno povzroči človek, se bo 
poznala gotovo kje drugod. Za
enkrat sicer poseganje v naravno 
tvorbo padavin ni povzročilo suše 
ali poplav v drugih krajih, vendar 
se to lahko dogodi.

Univerzitetni profesor Davis je 
jedrnato začrtal prihodnost vre
menarjev, ko je dejal: , Ko se bo
do vremenarji bolje naučili svojega 
posla, je prav možno, da bodo 
zbrali dovolj znanstvenih dokazov 
proti samim sebi.'

Letalo za sejanje kemikalij v 
oblake in generator na zemlji.

■■

R A Z P I S U J E
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vodilno delovno mesto

DIREKTORJA 
FINANČNE SLUŽBE

in

R A Z G L A S A
■

prosto delovno mešto

SAMOSTOJNEGA
STROKOVNEGA SODELAVCA I

■■
■

v medicinskem centru 
marketing službe, s sedežem v Novem mestu

Na razpisano vodilno delovno mesto se lahko prijavijo kandi- | 
dati, ki so s svojim delom dokazali, da imajo izostren posluh | 
za uresničevanje načel naše samoupravne družbe o samo- [ 
upravnih medsebojnih in poslovnih razmerjih, ter imajo po- j 
leg splošnih pogojev za pridobitev lastnosti delavca še:

■
— srednješolsko izobrazbo,
— najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj del na samo- S 

stojnih delovnih mestih,
— zunanjetrgovinsko registracijo,
— okviren program in koncept dela,
— so komunikativni ter družbeno in strokovno razgledani ter S 

moralno politično neoporečni.

Vse, ki so zainteresirani za vodilno delo in izpolnjujejo po- ■ 
goje za uspešno delo, vabimo, da svoje ponudbe v roku 15 ■ 
dni pošljejo skupaj z življenjepisom in dokazili, da izpolnju- ■ 
jejo navedene posebne pogoje, kadrovski službi delovne orga- ■ 
nizacije v Novo mesto, Cesta herojev 45.
Na razglašeno delovno m***- pa se lahko prijavijo kandidati, S 
ki izpolnjujejo naslednje ja:
— imajo diplomo II. . pnje foimacevtske ali medicinske S 

fakultete in
— 2 leti delovnih izkušenj.
Delo se opravlja delno v centrali v Novem mestu, delno na 
terenu. Zaželena sta znanje angleščine in smisel za medicin
sko informativno dejavnost.

čina padavin, kakor

&
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Vse, ki so zainteresirani za zasedbo razglašenega delovnega 
mesta, naj pošljejo pismene ponudbe z življenjepisom na 
kadrovsko službo podjetja v Novem mestu, Cesta herojev 45, 
v 7 dneh po dnevu objave razglasa.

PRODAJA 
NAJDENIH PREDMETOV

SKUPŠČINA O BČINE NOVO MESTO  
O D D ELEK  ZA NOTRANJE ZADEVE

I

OBVEŠČA OBČANE,
I

da bo dne 26. 3. 1977 ob 9. uri

JA VN A  D R A ŽB A
najdenih predmetov (ur, koles, koles s UPRA1VNE 
pomožnim motorjem itd.) na dvorišču 
upravne stavbe, Ljubljanska cesta 2.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M l
■
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LICITACIJA

K ako P«'8V 
bra la  SpoM>ala. , e 
liko  kalne v°  j«

'e k .^ 0’ sta
veliu*t neko-

»O, dober dan in dobrodošla!« j i  jc zakli
cal in jo naglo pograbil z obema rokama, da 
sc mu ne bi izmuznila nazaj v reko. B ila je  
zajetna in dečka sta ugotovila, da jim a bo za
dostovala za ves tisti dan za hrano, pa še za 
Kunija jc bo nekuj ostalo. Zadovoljna s tako 
nepričakovano lovsko srečo, sta se vrnila h
■C f t 1 1 S »» -■ I, a. a. Z 1 n „ a.

Po dobrem zajtrku  sta zaprla opico v ko
libo in sc napotila po bregu dalje v nasprotno 
stran od prejšnjega dne. Upala sta, da bosta 
imela tam morda več sreče in bosta našla 
les za splav. Hodila sta le dobre pol ure, ko 
sta res zagledala nedaleč od reke tisto, kar sta 
prej zaman iskala. Ncutcgoma sta se lotila
 j ;  • J „1.

• Obrtno podjetje 
I Ribnica

S objavlja
S prodajo naslednjih osnovnih sredstev:

! 1. TO V O R N I A VTO  M ANN, letnik 1964, nosilnost 
7 ton v nevoznem stanju din 50.000.00

■ 2 . M O TO K U LTIV A TO R  GUTBROD s 5 
priključnimi orodji dobro ohranjen

din 70.000.00
S 3. STROJ ZA IZD E LA V O  Z ID A K O V  (ročni) 

znamke Belt, nekompleten din 7.000.00
| Licitacija bo v soboto, 2. 4. 1977, ob 10. uri v Ribnici (na 

S opekarni).
S Ogled strojev je možen vsak dan od 7. do 14. ure.
!  Informaciie na telefon 87—042.
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Dežurni
poročajo

V  SLAŠČIČARNI r o g o v il il  
-  14. marca so trebanjski miličniki 
do iztreznitve pridržali mladolet
nega D. U., ker se je prepiral in pre
tepal v slaščičarni. Brez vzroka je 
udaril pismonošo in mu grozil. Tudi 
ko so ga odpeljali na hladno, je še 
vedno razgrajal.

DENARNICA JE BILA NA 
ŠANCAH -  16. marca dopoldne je 
imel Miroslav Pavlič iz Novega 
mesta tatinski obisk. Iz nezaklenje
nega stanovanja je nekdo ukradel 
denarnico z 2.800 dinarji in doku
menti. Še istega dne popoldne je 
mlada Novo meščanka denarnico 
našla na Šancah in o; prinesla na 
postajo milice. V  denarnici so bili le 
še dokumenti.

RAZGRAJANJE PRI OPARO- 
V IH  -  16. marca zvečer so trebanj
ski miličniki odpeljali iz gostilne 
Opara 44-letnega Novomeščana 
Viktorja Perkoviča: razgrajal je in 
zmerjal strežno osebje, ker vide
nemu niso hoteli več postreči.

DEFEKT V  ŽABJEKU .'. .  Celja
nu Francu Zajgorcu se je med potjo 
od Mirne peči do Novega mesta 17. 
marca pokvaril avtomobil. Medtem 
ko se je ustavil in skušal okvaro po
praviti, so se zgrnili okrog njega pre
bivalci Žabjeka, kmalu pa je ugoto
vil, da mu je zmanjkala denarnica s 
400 dinarji, iz avta pa je izginila 
hranilna knjižica in 1.000 dinarjev.

SO GA ŽE NAŠLI -  18. marca 
zjutraj so na železniškem postaja
lišču Stefan ugotovili, da je nekdo 
vlomil skozi okno, nasilno odprl 
predal in vzel za 231 din drobiža. 
Dejanja je osumljen starejši mlado
letnic D. M., ker so pri njem denar 
še našli.

PRETEPALA SE JE Z M ILIČ
N IK I -  18. marca zjutraj so novo
meški miličniki pridržali do iztrez
nitve 44-letno Džuko Tomšič iz 
Novega mesta. Tepsti se je hotela z 
miličniki in razgrajala še na postaji 
milice.

V  KIOSK PO DROBIŽ -  V  noči 
na 19. marec je bilo vlomljeno'v 
kiosk podjetja TOBAK v Črnomlju. 
Vlomilec je razbil steklo in pobral le 
nekaj drobiža.

OKRADEN POD KOZOLCEM -  
Antonu Cuglju iz Družinske vasi je 
nekdo 18. ali 19. marca ukradel s 
prikolice lolesa in p Unico bombo. 
Prikolica je stala pod domačim 
kozolcem.

SE BO V A D IL  A L I 
IGRAL?

Med 1. in 18. marcem je bilo vlo
mljeno v lovsko kočo družine Bizelj
sko v Drenovcu. Nekdo je nasilno 
odprl okno, iz kletnih prostorov 
stavbe pa odnesel tri glinaste golobe 
in tri naprave, ki jih uporabljajo pri 

z golobi. Vsegavajah za streljanje j 
za 1.500 diskupaj je za 1 dinarjev škode.

BO KMALU DRUGI PAS? Vožnja po dolenjski magistrali je postala med najbolj nevarnimi v Slove
niji. Številni tovornjaki, prikoličaiji in avtobusi predstavljajo zamaške, zaradi katerih nastajajo kolone 
vozil, sledi pa tvegano prehitevanje. Posnetek je nastal te dni v karteljevskem klancu in kaže, da bi bila 
štiripasovnica zares potrebna. (Foto: R. Bačer)

0 R 0 2J E  BREZ 
DOVOLJENJA

V  preteklem letu so organi 
UJV in miličniki odvzeli obča
nom precej orožja, ker zanj niso 
imeli dovoljenja. V  občinah No
vo mesto, Trebnje, Metlika in 
Črnomelj so zasegli 18 vojaških 
trofejnih pušk, 19 lovskih pušk, 
15 pištol, l  brzostrelko, 2 ročni 
bombi in nad 500 kosov razne
ga streliva, precej petard in no
žev. . Precej neprijavljenega 
orožja je bilo med Romi. Sodni
kom za prekrške je bilo prijav
ljenih zaradi takih zadev 70 
oseb, med katerimi je 28 Ro
mov.

List za vsakogar 
»Dolenjski list«

OGNJI 
IN  OGENJČKI

16. marca okrog 18. ure 
je začela goreti košenica 
Alojza Brezovarja v Hmeljči- 
ču. Gorela je suha trava, 
ogenj pa se je že nevarno pri
bližal robu gozda. Ker so na 
pomoč hitro prišli novo
meški gasilci, so požar udu- 
šili, tako da škode ni.

Ta dan pa je gorelo tudi v 
gozdu Zabukovje nad Mirno. 
Tu je ogenj zajel poldrugi 
hektar borovega nasada. 
Drevesa so ožgana pri tleh in 
si ne bodo več opomogla. 
Požar so pogasili gozdni 
delavci, na pomoč pa so pri
hiteli tudi gasilci iz Šentru
perta. Iz varnostnih razlogov 
so potem postavili še stražo. 
Škoda je velika, ni pa še 
ocenjena.

Dva šefa sta bila kaznovana
Ker se je pri popravljanju tovornjaka v delavnicah podjetja Gorjanci zgodila smrtna 

nesreča, sta kot odgovorni osebi dobila kazen nadrejena

„Vsa leta smo delali tako, nikdar se ni nič zgodilo . . . “ so po
vedali na sodišču, toda morda je stoprvič opustitev varnostnih 
ukrepov zahtevala žrtev. Na okrožnem sodišču sta dajala odgovor 
Jože Rotar, takratni v.d. direktorja TOZGorjanci, in Albert Mrvar, 
vodja mehanične delavnice.

Bilo je 5. februarja lani, ko sta 
Alojz Sluga in Alojz Drganc menja
vala vzmet na zadnjem kolesu tovor
njaka. V  delavnici sta, kot že nič 
kolikokrat prej, kajti bila sta izvež- 
bana ravno za ta posel, z ročno dvi
galko dvignila zadnji del vozila, ne 
da bi kamion podložila. Tovornjak, 
ki je stal le na desnih kolesih, se je 
prevrnil ravno takrat, ko je Sluga na 
stopnicah vkanalu s kladivom tolkel 
po vzmeteh. Tovornjak je zanihal v 
desno in po zamaščenih tleh zdrsnil 
v jašek. Stisnil je Alojza Slugo tako 
hudo, daje bil na mestu mrtev.

Senat, ki mu je predsedoval Janez 
Kramarič, je menil, da bi moral Jože 
Rotar kot odgovorna oseba poskrbe-

m

ti, da bi delo opravljali strokovno 
usposobljeni delavci z opravljenim 
preizkusom znanja iz varstva pri 
delu. Ne bi smel dopustiti, da bi 
popravljali kamione v neurejenih 
razmerah. Mrvar pa bi moral kot 
neposredno odgovorna oseba po
skrbeti za varno in strokovno oprav

ljanje del. Ni dela kontroliral, 
podcrbel za varnost..,.

Oba sta trdila, da so tako delali 
vrsto let in da sta ravno ta dva de
lavca popravila že nič koliko vzmeti 
na enak način, pa se nikdar ni nič 
zgodilo. Šlo pa je tudi za sokrivdo 
delavcev, ker bi morala vedeti, da 
dviganje težkega vozila brez podla- 
ganja ni varno. Sodišče je prisodilo 
Rotarju 6 mesecev zapora, Mrvarju 
pa 9 mesecev zapora, obema pogoj
no za dobo dveh let. Sodba še čaka 
na pravnomočnost.

Ko pijača stopi v glavo
Ponočna oslarija je podnevi videti drugačna . . .

Ponoči v blagovnico...
Vlomilca, ki je v noči na 18. marec polnil potovalki v 

Mercatorjevi blagovnici, že imajo

Okrog 3. ure je čistilka novo
meške kavarne opazila, da je 
nekdo skočil skoz okno in daje 
imel dve potovalki. Potem je 
neznanec naglo stekel po ulici. 
Miličniki so dobili obvestilo in 
so takoj prišli pogledat. Videli

OB D IM U  PA V  BEG
V lopi Petra Durjave v Šentjer

neju so se 19. marca igrali otroci. 
Med igro so prižgali vžigalico, in ker 
se je kmalu zatem začelo kaditi, so 
zbežali. Dim so opazili odrasli in 
ogenj pogasili, tako da ni škode. 
Vendar: pri lopi je kozolec in kaj 
lahko bi se zgodilo, da bi se igra 
končala s hujšimi posledicami.

KAP NA  
SPREHODU

20. marca okrog 17. ure so kakih 
70 metrov od hiše na kolovozni poti 
našli mrtvega 80-letnega Alojza 
Kranjca iz Orešja. Kot so pokazali 
prvi izsledki, se je možakar najbrž 
sprehajal, medtem pa ga je zadela 
kap.

so, da je izložbeno okno razbi
to. Iskanje se je začelo. Povpra
šali so na avtobusni in železni
ški postaji in kmalu ugotovili, 
da je na jutranji vlak v Kandiji 
vstopil mlajši svetlolas fant z 
dvema potovalkama. Povezali 
so se z miličniki v Črnomlju in 
nedolgo zatem so že imeli poda
tek, daje sumljivi potnik izsto
pil na eni vmesnih postaj.

Bilo je šele 6.30, dobre tri 
ure po vlomu, ko so kriminalisti 
že bili na domu svetlolasega 
fanta G. M. ki je imel denar in 
ukradeno blago pri sebi. Tajiti 
se ni dalo. Povedal je tudi, kako 
je vlomil: Z granitno kocko je 
razbil izložbeno okno in se spla
zil v notranjost blagovnice, 
čeravno je na Glavnem trgu. Na 
oddelku s konfekcijo sije izbral 
več oblačil, izpraznil je registr
ske blagajne, v pritličju pa vzel 
še potovalki in čokolado.

Nabral je za okrog 2.000 din 
gotovine, medtem ko je nakra
del za 4.000 din blaga.

Priča neštetokrat povzroči 
zavlačevanje kazenskega postop
ka, bodisi da pravilno vabljena 
neopravičeno izostane, bodisi da 
s spreminjajočo izpovedjo po
kaže, da njeno pričevanje ni do
volj zanesljivo dokazno sredstvo, 
s čimer povzroči iskanje novih 
potrebnih dokazov za ugotovitev 
dejanskega stanja, ali pa se iz do-

institucije družbene samoza
ščite, saj s pričevanjem pomaga 
ugotoviti dejansko stanje, vzroke 
in posledice odklonskega ravna
nja, s čimer pripomore organom 
formalnega družbenega nadzor
stva v boju proti odklonskosti, s 
čimer se sama vključi kot 
aktiven dejavnik v izpolnjevanje 
družbene samozaščite, ki je ob-

storilcu in o okoliščinah, ki so 
pomembne za kazenski posto
pek.

Sposobnost biti priča ima 
Vsaka fizična oseba, ki je spo
sobna podati razumno izjavo. 
Absolutno nesposobne so tiste 

riče, ki zaradi duševne ali te 
sne bolezni ob času zasliše

vanja ne morejo govoriti resnice.
P*le

Priča v kazenskem postopku

v

ločenega razlog, da se ne bi za
merila stranki in da bi se izognila

S:ihodi4im potom na sodišče, 
govori, da se ne spominja več 

dejstev in okoliščin, o katerih 
naj bi pričala. Te vsakodnevne 
težave sodišča pri njegovem delu 
narekuje misel, da bi bilo prav 
seznaniti javnost s pomembno
stjo pričevanja kot enega izmed 
dokaznih sredstev, s pravicami in 
dolžnostmi prič in z ukrepi 
sodišča v smislu določil zako
nita o kazenskem postopku 
(ZKP) zoper priče in da bi uteg
nila takšna povzročitev le vpliva
ti na zmanjšanje težav te vrste 
pri delu sodišču.

Toliko pomembnejša pa je ne
dvomno vloga priče in toliko 
večja njena dolžnost v kazen
skem postopku v okviru nove

čanova ustavna pravica in dolž
nost, ki so jo naši najvišji druž
benopolitični in državni organi v 
svojih sklepih natančneje opre
delili in institucionirali.

Priče so fizične osebe, ki pre- 
iskovalnemu organu ali sodišču 
povedo svoie čutne zaznave o 
preteklih dejstvih, ki so po
membna za sodbo. Pričevanje 
torej je in mora biti le iziava o 
čutni zaznavi dejstev preteklosti, 
ne pa mnenje ali sodba priče o 
teh dejstvih; to dela sodišče. 
Predmet pričevanja so torej dej
stva preteklosti o čutni zaznavi, 
bodisi lastni (če je bila priča 
navzoča pri dejanju) ali o tuji 
(priča pove to, kar je slišala od 
drugih). V smislu določila čl. 
210/1 ZKP priča izpove to, kar 
ji  je znano o kaznivem dejanju, o

Kot priča pa ne sme biti za
slišan, kdor bi s svojo izpovedjo 
prekršil dolžnost varovanja urad
ne ali vojaške tajnosti, dokler ga 
pristojni oigan ne odveže te 
dolžnosti, nadalje tudi obdolžen
čev zagovornik o tem, kar mu je 
obdolženec zaupal kot svojemu

ovorniku.

:nost, ki obsega dolž-

zagoi
Pričevanje

9lži
je splošna držav-

Ijanska dol? 
nost priti k zaslišanju, dolžnost 
izpovedati ustno v uradnem 
jezicu oziroma po tolmaču (izje
moma izpove pismeno le nema 
priča, gluha pa odgovarja na 
pismena vprašanja ali po tolma
ču, če sc zaslišanje ne more 
opraviti na ta način) in še na
dalje dolžnost zapriseči in pre
poznati.

(Nadaljevanje prihodnjič) 
JANEZ KRAMARIČ

25-letni Dušan Čemas, 
22-letni Vojko Brus in 20-letni 
Stane Klemenc, vsi Čmomalj- 
čani, so pred novomeškim 
okrožnim sodiščem te dni pre
jeli pogojne kazni za podvig v 
lanski prvomajski noč L

Ko so bili že pošteno nadelani, so 
ponoči vdrli v skladišče pijač v re
stavraciji Grad, in sicer z zadrge 
strani stavbe. Tam so vzeli 12 stekle
nic kraškega terana, mimogrede pa 
razbili še 12 steklenic sadnega soka. 
Bilo je le za 488 din škode, vseeno 
pa so morali na zatožno klop.

Senat novomeškega okrožnega 
sodišča, ki mu je predsedoval Janez 
Kramarič, je prisodil vsakemu 4 
mesece zapora, pogojno za leto dni, 
razen tega morajo plačati škodo.

Fantje so se zagovarjali nekako 
tako: „Tam smo bili, ne zanikamo 
dejanja, ni pa nam jasno, kako in po 
kaj smo v skladišča prišli." Klemenc 
se je spominjal, da je videl vrata 
odprta, vstopil, videl steklenice in 
vzel. To so nesli potem v klubski 
prostor, kot imenujejo barako v 
Črnomlju, kjer se shajajo, in drugi 
tam so nadaljevali slavje še v širši 
druščini, vendar brez Klemenca.

NI P R E Ž IV E L  
NESREČE

19. marca so imeli na Bizelj
skem smrtno žrtev prometa. 
Zvečer okrog 19.20 je 20-letni 
Rado Krnjeta iz Zagreba vozil z 
osebnim avtom po cesti Kla- 
njec-Bizeljsko. Med potjo je sre
čal drug avto, zato seje umaknil 
v desno; takrat pa je zadel v 
skupino pešcev, ki je šla ob desni 
strani po cesti. Avto je zbil 
47-letnega Ivana Zupančiča iz 
Draše. Poškodovanca so prepe
ljali v brežiško bolnišnico, kjer 
pa je hudim poškodbam podle
gel.

Na sodišču so upoštevali njihovo 
prejšnje življenje -  niso še bili kaz
novani, so še mladi in nepremišljeni 
-  zato menijo, da bo pogojna kazen 
dosegla namen. Izrečena sodba še ni 
pravnomočna.

N A PA D LI SO Č U VA JA
20. marca zjutraj sta na na

kladalni rampi v Bršlinu dva 
moška napadla čuvaja IM V Mi
lana Mikliča. Neznanca sta 
Mikliča pretepla in mu vzela 
200 dinaijev. Še isto jutro so 
novomeški miličniki izsledili 
osumljenca: Anteja R  in Bori- 
slava B. iz samskega doma 
Cestnega podjetja v Bučni vasi.

SMemarnost
je bila dragi

Če razčlenimo 
novomeške UJV, da je o 
lani v štirih dolenjskih 0 
nah 47 požarov, vendar J 
samo štirikrat ogenj »ne 
strela, potem se lahko vpra
šamo po vzrokih dfflgj 
ognjenih nesreč. US°tajL  
jo, da so gozdni P0*2 ...
prepogosti, čeravno so v
1976 ostali na ravni pr^J 
ga leta, pač pa se je ^  
lo število požarov na 
nih sredstvih. ..

M edtem  ko  smo imeUB«
1975 samo 3 take pffl** ’ 
jih je bilo lani kar 12.■ 
krat pa je prišlo do pc' ’
ki so povzročili večjo Sk '
pa tudi smrt, v k o m « 2
eksplozijo plinov zarf« " 
strokovnega ravnanj« 
pravami in vnetljiv*1™
Irt. Temu bi » 5 5
lomarnost ali 
vost, pa če hGvv~ - *
poučenost, največkrat P J 
vse to med seboj p r tp f j j  
Vsakega malo, pa P?” ‘
se je  prie k s p l o z i ^ ^
oseba smrtno por

«“  ,je bil *  S  veu- (ob črna Trebnjej, ^
gmotna škoda z ogro ...
varnosti treh ljudi pa J
tudi v Novem mestu.

Nepazljivost in
nost sta bila po “8 .  ^
strokovnjakov v 
merih vzrok tudi 
nesrečam. Med 65 regjs ^  
nimi delovnimi nezg  ̂ j 
so bili 4 smrtni pn 
oseb pa je bilo hud JS, 
nih. Razen osebne W 
vosti poškodovancev P ^  
potrebno pri deI°v̂ V  
zgodah poudariti tu loV, 
šanje izrabe strojev L, 
nih naprav. Tudi tata p ^  
ri so bili, zato krivj* P 
za prav ni mogoče m  

V  tretji skupim 
nesreč so traktorske 
de, ki so prav 
smrtni žrtvi in 
škodbi. Pri tovrstni* ^  
čah ugotavljajo, da 
traktoijev premalo P - ^  
te stroje p s f
zmogljivosti, večta 
najo s traktorjem t
ni. n n

R IB N IČ A N A  JE 
O P LA ZIL

20. marca zjutraj je Marko šolaj 
iz Grčaric pri Ribnici z osebnim 
avtom vozil v smeri Zagreb -  Ljub-

iščejo, kaže pa, da je vozil rdeč ka
mion, ker je na Solajcvem avtu osta
la barvo.

NI SE 
P R ED STA VIL

20. marca okrog 10.30 se je 
60-letni Alojz Breznik z vasi Breg 
pri Sevnici peljal na kolesu proti do
mu. Za njim je pripeljal bel Tičko in 
ga podrl. Kolesar je padel in ranjen 
obležal, voznik ficka, ki je imel so
potnico, pa je ustavil. Naložila sta 
ranjenca, ga odpeljala domov, nato

TEŽKA VODA: VOZIL PO 
LEVI -  14. marca dopoldne je 
Ljubljančan Jože Prelec vozil osebni 
avto od Novega mesta proti Metliki. 
Na Težki vodi je naproti po levi stra
ni pripeljal s tovornjakom Silvester 
Zorn iz Bočke pri Metliki. Vozili sta 
trčili, škode pa je za 15.000 dinar
jev.

BRSUN: HITREJŠI ZAPRL
POT -  Milan Pavlič iz Orehovice je 
15. marca popoldne vozil dostavni 
avtomobil s prikolico proti Bršlinu, 
tam pa je s parkirišča pri Pionirju 
pripeljal z osebnim avtom Novo- 
meščan Zdenko Ivančič in zaprl 
pot. Prišlo je do trčenja, posledica 
pa je bila za 10.000 din gmotne 
škode.

METLIKA: POBEGLEGA SO 
IZSLEDILI -  Antonija Konda (37 
let) iz Trnovca je 19. marca zvečer 
šla ob robu Zupančičeve ulice v 
Metliki. Za rjo je z avt m pripeljal 
domačin Juraj Viktorovski, jo po
drl, nato pa odpeljal. Miličnici so ga 
izsledili, Kondova pa je dobila le 
nekaj prask.

BlC: PREHITEVAL NA POLNI 
ČRTI -  Peter Kolarevič iz Banja- 
luke je 17. marca okrog poldneva 
vozil z avtom po magistrali proti 
Zagrebu. Pri Biču je prehiteval to-

vornjak na polni črti, ^  ^  
vanjem pa se je 
in avto je zanesi0- . sop<j ■ 
na travnk. K o laref 
Milovana Gvozdena ^  pa J 
bolnišnico, gmotne 
20.000 din.

Novomc/čan

hotel zaviti v levo, n*P 
peljal drug avto, za? lf
Brudariem je
Franc Rajer z Mirne fv  qip

MOKRO -  *'-"oreJy1
TELEFONSKI D ^ V evar o* 
popoldne je Jože H z 
vice pri Stopičah NoyeiH ^  
Mokrega polja pr° red ^  {& 
Pri pralnici P f * a £  i t a l  
vozečim vozilom *b*nk>$j)»' 
Hočevarjev avto it »  ,e ffjTU 

v iarrk. končno P pfe» 1

POLJE;

slo v jarek, kom 
telefonski dr°8 
Voznik in sopotm* 
Vel. Orehka sta b 
gmotne škode pa J* 
jev.

Garsonjero ali enosobno stano*»ni*

v Novem mestu afi bližnji ok°lici
:■
:

l977 *»pjSS
33

S  iščejo.

iščemo za čas od 1. maja do 31. decembra 
strokovnega sodelavca. — Najemnina po dogovo 
ali telefonske ponudbe pošljite na naslov: p.p-

ČZP DOLENJSKI LIST, Novo mesto* r  I 
(Glavni trg 3, tel.: 2 3 —611)

141DOLENJSKI LIST Stran uredila: RIA BflCER



EETRTK0V INTERVJU

»Trdim, da se premika...”
Tovarna avtomobilov in pri

kolic IMV v Novem mestu je naj
večja gospodarska organizacija 
na &šem dolenjskem območju, 
ena največjih tudi v slovenskem 
111 državnem merilu; imamo jo 
pred očmi, pa vendar o dogaja
njih znotraj tovarniških zidov 
ven ni veliko slišati. Samo v no
vomeški tovarni je blizu 3500 
^Poslenih. Kako ti ljudje sode
č o  v najnovejših družbenih 
ogajanjih, kako je zanje po

skrbljeno glede osveščenosti in 
užbenega standarda, o tem je 

, el pogovor z Jožetom Tur
en1, predsednikom sindikalne

Konference IMV.
Sindikalna organizacija v to- 

je v zadnjih dveh letih do- 
. e"  velike spremembe. Trdim, 

se stvari občutno premikajo. 
^  tem ko smo v letu 1975 de-

največ pri sprejemanju raz
vit *amouPravnih aktov in pra
vnukov, smo lani preko sindika- 

obravnavali zlasti zakon o
imrZenem t̂ e*u- O tem sm0 
Vnr ^  P ^bno problemsko 

n erenco, na kateri smo širše 
ravnavah obveščanje, pogoje 

un .nja sindikata in samo- 
j ^ av*janja. sporazumevanje, ka- 
dt°vsk0 politiko itd.

Lani smo izvedli tudi reorga- 
Dri*0̂ 0 s*n<̂ cata- Tako smo na 

r v novomeški tovami prej-

rai*s r  ^  likalni h organizacij 
S *  na,15. medtem ko je v 
n«aci?V t " ' 23 si"dikalnih orga- 
nuin spremembe so bile 
sindikat!1̂ '  delovanja
Politično h i manjŠ'h skuPinah-
Zacijj V ( ,t;lovanje v tej °rgani-
do veljavê 0 Velik0 b°'j pnŠI°
orpa„^ *.ma Pri vas sindikalna 
P r a v i c e Že veljavo in 
ve in 7 izhajajo iz usta-

akona o združenem delu?
ni'tak m’ ^  ^  n* ĵer sindikat 
•jen ri° .^ganizuan in uveljav- 
Tudi _ . lahko zadovoljni, 
dar smn * aS *  isti Primer, ven- 
Brez ze*° blizu tega cilja,
mine n r®lovania sindikata ne 
nafe n r°  važnejši sestanek in 
rov im 1P°mbe so v večini prime-

-  V ane."
med ,ktČktat je sUšati, daje IMV  
Ptemaln11̂  kolektivi' *a je doslej 
družb«- naredil za izboljšanje 

e8a standarda zaposle

nih, posebno glede reševanja sta
novanjske problematike. Kaj 
lahko poveste o tem?

„Tudi na področju družbe
nega standarda lahko pokažemo 
vidne izboljšave. Medtem ko je 
Stanovanjska graditev v Novem 
mestu usmerjena predvsem v 
družbeno gradnjo -  imamo 
okrog 150 stanovanj in še precej 
samskih sob, pa tozdi zunaj bolj 
podpirajo zasebno gradnjo hiš s 
krediti. Potreb je še veliko. Do
življamo na primer kritiko, ker 
ljudje vedo, da imamo nekaj 
praznih stanovanj. Res je, toda 
zaradi pomanjkanja strokovnih 
kadrov so ta stanovanja rezervi
rana in bodo čakala, da dobimo 
potrebne- ljudi. Ravno ta mesec 
pa sprejemamo samoupravni 
sporazum o stanovanjskih zade
vah, kije osnovan na točkovnem 
sistemu. Prosilci bodo točko- 
vani, nato bo sestavljena priori
tetna lista. Del naših mladih dru
žin in tistih z nizkimi dohodki 
pa je dobilo stanovanja preko so
lidarnostnega sklada, v katerega 
tudi mi prispevamo."

-  Ali imate stanovanjsko iz
gradnjo planirano tudi v vašem 
srednjeročnem razvojnem pro
gramu in kako je zastavljena?

..Predvidevamo pospešeno iz
gradnjo stanovanj. Že letos raču
namo v Novem mestu na gradnjo 
100 lastnih stanovanj,, kasneje 
bomo zgradili še dva samska blo
ka ali hotela, zraven pa pripada
joče objekte družbenega stan
darda."

-  Kako je pri vas poskrbljeno 
za otroško varstvo, za družbeno 
prehrano in počitnice?

„Pri reševanju otroškega var
stva se res ne moremo pohvaliti, 
ker nimamo lastnih zmogljivosti, 
so pa v načrtu za v bodoče. 
Družbena prehrana je sicer ureje
na, vendar je sindikat v akciji za 
izboljšanje prostorov in kvalitete 
hrane. Več lahko pokažemo v 
skrbi za letni oddih naših delav
cev. Imamo lasten počitniški 
dom na Gorjancih in kamp v Pa- 
koštanih, v katerem je 58 naših 
prikolic z 200 ležišči. Ob koncu 
glavne sezone pošiljamo tja na 
brezplačno letovanje tudi naše 
socialno šibke delavce ali samo
hranilke.1

-  Uresničitvi katere naloge 
bo dal sindikat v IM V prednost v 
letošnjem letu?

„Ni dvoma, da je to uveljavi
tev zakona o združenem delu v 
praksi. Pri tem gre za pomembne 
stvari in velike spremembe. Če 
omenim samo reorganizacijo to
varne avtomobilov, ki predstav
lja zdaj en tozd, po novem pa sta 
varianti 4 ah celo 5 tozdov. Vse 
sile bomo vložili tudi v čimprej
šnje nagrajevanje po delu, med
tem ko ostane naša glavna in 
stalna naloga bitka za čim Večjo 
produktivnost in večji doho
dek."

R. BACER

i
h

Suhokrajinski 
drobiž

MLADINA NA DVORU SE PRI
PRAVLJA na orientacijski pohod. 
Tako bodo kakor že nekaj let zapo
redoma pod vodstvom upokojenega 
podpolkovnika JLA LJUBISE 
DJOROVICA pritegnili čimveč 
mladih v izvenarmadno usposablja
nje.

42 KMETOVALCEV OBISKUJE 
tečaj za traktoriste v Žužemberku. 
Od teh jih Je 41 iz Suhe krajine 
oziroma z območja žužemberške 
kmetijske zadruge, kjer se je število 
traktorjev povzpelo že na okoli 70. 
Tečaj je organizirala žužemberška 
kmetijska zadruga, predavatelji pa 
so iz Novega mesta.

O OVČEREJI SE POGOVAR
JAJO v žužemberški kmetijski 
zadrugi. Ovčereja je bila na ob
močju te zadruge pomembna še leta 
1955, ko je bilo preko 1000 ovc. 
Potem pa je njihovo število stalno 
padalo in sedaj jih skoraj ni, razen 
nekaj na Plešivici nad Šmihelom in 
na področju Hinj.

M. S.

PROSTOVOLJCI GRADE VODOVOD -  V  petek, 18. marca, je 
bila pred gasilskim domom v Mokrem polju delovna akcija mladin
ske gasilske desetine, pomagalo pa je tudi nekaj izkušenih starejših 
članov. Gradnja vodovoda do gasilskega doma je šele začetek obno
vitvenih del v stavbi, ki naj bi postala središče vsega kulturnega in 
političnega življenja kraja. (Foto: Ria Bačer)

Ostati pri tem pomeni črtati
Gospodarska ocena za 1976: bolje, kot je kazalo med letom, pa vendar slabše, kot smo

računali — Poraba je bila hudo presežena

Ni še točnih podatkov za vse organizacije združenega dela v 
novomeški občini, glede na prve kazalce iz zaključnih računov pa 
kaže, da bo potrebno letos veliko bolj poprijeti.

lovnih organizacijah je bil celo veli
ko nad planom, popravila se je li
kvidnost, v isti sapi pa ne gre skriva
ti, da smo zaključili poslovno leto s 
65 milijoni dinarjev izgub. Od tega 
je nepokritih izgub za preko 40 mili
jonov dinarjev. Problematičnih je 9 
organizacij združenega dela, v kate
rih je zaposlenih 2.600 ljudi.

Pretežni del izgub odpade na No- 
voteks (38 milijonov dinarjev). Da 
bi to pokrili in uresničili sanacijski 
načrt, bo potrebno dobiti razen last
nih in domačih sredstev še 20 mili
jonov dinarjev od drugod. Precejšnje 
izgube pa imata tudi Iskra v Žužem
berku in novomeška ELA.

Medtem ko se pri ustvarjanju do
hodka v večini kolektivov niso rav
no potegnili -  na to kažejo rezultati 
— pa je bila večina zelo pridna pri 
porabi sredstev. Pri zmanjšanju stro-

Dejstvo je, da smo v novomeški 
občini zadnja leta ustvarili velike 
proizvodne zmogljivosti, poslovni in 
finančni učinki teh investicij pa niso 
taki, da bi bili lahko zadovoljni. Mi
nilo je prvo leto srednjeročnega raz
vojnega načrta, v katerem so bili go
spodarski rezultati ob koncu leta ve
liko boljši, kot je kazalo ob devet
mesečni bilanci. Bruto dohodek se 
je povečal za 17 odst., cene so po
skočile za okrog 10 odst., življenjski 
stroški pa so bili za 13 odst. večji 
kot leto dni prej.

V produktivnosti nismo dosegli 
planirane rasti in zaostajanje le-te 
nas tudi najbolj tepe. Po drugi strani 
se je število zaposlenih povečalo za 
3 odst., od tega v gospodarstvu za 
2,4 odst., v negospodarstvu pa kar 
za 9 odst. Vprašanje je, če smo za
poslovali res take ljudi, kakršne smo 
potrebovali, in ah ni čezmerno nara
ščalo število administrativnih in dru
gih kadrov, ki direktno ne vplivajo 
na rast dohodka.

Poudariti je treba, da je izvoz iz
polnil pričakovanja, v nekaterih de-

ZAIM IM IVA  
..G ENERACIJA"

Letošnja dvojna številka Genera
cije, glasila občinske konference 
ZSM Novo mesto, je izšla precej 
kasno, navzlic temu pa prinaša vrsto 
zanimivih . prispevkov. Mladi novi
narji, člani centra za obveščanje in 
propagando, so obiskali nekatere 
osnovne organizacije, prizadevne 
mladince in jih v mladinskem bilte
nu tudi predstavili. Ne bi bilo na
pak, ko bi člani uredniškega odbora 
na straneh Generacije kdaj pa kdaj 
objavili tudi kritične zapise, saj je 
znano, da marsikatera osnovna orga
nizacija ne dela tako, kot bi morala.

:

Kaj čakajo ljudje v blokih?
lo^oU V"n stanovanjska skupnost novomeške občine sije lani

in zbore
vQQ pl Jivupiiw i nu*viuvo*\v v i/vm v «

^atl°valce aVn*̂  postavila organizirati hišne svete ir 
ustanV̂ en<̂ar Pnzadevanja niso dala zaželenih sadov. 

zborov° vsega 96 hišnih samouprav v 113 hišah, in sicer 
2$ hij stanovalcev, 72 hišnih svetov in 8 skupnih hišnih svetov

^ njemV'i!.fI!ačel‘*1 potrebno v
 m letu ustanoviti še 45 hiš-

„ > * ,  marc> i« 1**
«-njih so r»na2pfaVo ic maja 1976,
J^adnje J^Pravljali delovni ljudje 

‘etos tudi zbor 
Najvcft - pr' občinski skup- 
P r & npomb je Blede tega, 
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nih svetov in 63 zborov stanovalcev. 
Res je, da je 31 hišnih samouprav že
v pripravi, vendar pa s celotno orga
niziranostjo močno kasnimo.

Pri stanju, kakršno je, bi bilo vse
kakor potrebne več pomoči Sociali
stične zveze v krajevnih skupnostih. 
Delo hišnih samouprav je v veliki 
meri odvisno od njihove materialne 
osnove. Ob uvajanju stroškovnih sta
narin bo potrebno povečati tudi 
sredstva, s katerimi razpolagajo zbo
ri stanovalcev in njihovi organi.

Kjer se stanovalci niso samo
upravno organizirali, tudi ne morejo

DVANAJSTI 
T E C A JT E C E

Prejšnji teden sc je v Dol. Topli
cah začel že dvanajsti republiški se
minar družbenega izobraževanja, ki 
se ga tokrat udeležuje 55 slušateljev 
iz raznih slovenskih krajev. Tovrstna 
dvomesečna ..sindikalna šola“ za 
mlajše družbenopolitične delavce se 
je izkazala kot nuja, kar kaže tudi 
dober obisk. Predavatelji na semi
narju so strokovnjaki z raznih po
dročij, med njimi tudi univerzitetni 
profesorji in vidni družbenopolitični 
delavci.

pričakovati sredstev. Vzrokov, da to 
in ono ni v redu, naj torej ne iščejo 
le drugod, marveč naj se vsak vpra
ša, kaj in koliko je sam prispeval, da 
bi zaživela hišna samouprava. Lani 
so uresničevali dogovor o „zamrz- 
nitvi“ sredstev za tekoče vzdrže
vanje stanovanj povsod, kjer nimajo 
organov hišne samouprave, predla
gajo pa, da bi ..zamrznitev '̂ veljala 
še naprej. Mar stanovalci raje sami 
plačujejo popravila, kot da bi usta
novili hišni svet?

DANES PRVA SEJA
Za četrtek, 24. marca, je v no

vi dvorani Doma JLA sklicana 1. 
seje skupščine skupnosti krajev- • 
nih skupnosti Novo mesto. Dele- j 
gati bodo izvolili organe skup- : 
nosti, obravnavali bodo poročilo J 
o dosedanji dejavnosti krajevne j 
skupnosti Novo mesto in njen ; 
zaključni račun, obenem pa raz- ■ 
pravljali še o organizacijskih za- ■ 
devaL

• ■ 

Boljša telefonija
V srednjeročnem razvojnem na

črtu novomeške občine, kjer je zajet 
tudi PTT promet, piše, daje do leta 
1980 predvidenih več novosti. Tako 
naj bi nove poštne prostore zgradili 
v Straži, v Kandiji, povečali in pre
uredili pa bodo pošto v Mirni peči.

V  telegrafski centrali j c predvide
na razširitev centrale v Novem me
stu in podvojitev priključkov, ob
enem pa nameravajo tudi podvojiti 
število telegrafskih vodov na relaciji 
Novo mesto -  Ljubljana.

V telefonskem prometu bodo do
bili nove avtomatdee centrale Mirna 
peč, in sicer 100 priključkov, Brus
nice 40 priključkov in Otočec 100 
priključkov. Zmogljivosti telefon
skih central pa bodo predvidoma v 
Novem mestu povečane za 3.000 
priključkov, v Dol. Toplicah za 100, 
v Straži za 140, v Šentjerneju za 400 
itd. V Novomeški občini naj bi inve
sticije za PTT v naslednjih letih zna
šale dobrih 39 milijonov dinarjev.

škov je bilo opaziti precejšen napre
dek, vendar je dejstvo, da smo v ob
čini porabili 16 milijonov več, kot 
smo se dogovorili. Varčevanje na
sploh ni dobilo pravih razsežnosti, o 
decembru pa pravijo, daje bil narav
nost razsipniški.

Zaradi sedanjega stanja bo po
trebno srednjeročne programe sa
moupravnih interesnih skupnosti še 
enkrat temeljito pregledati, ker ne 
ustvarjamo toliko, da bi lahko na
črte uresničili. Možnosti sta samo 
dve: ali črtati postavke iz progra-

- mov posameznih dejavnosti ali pa v 
gospodarstvu ustvarjati toliko, da bo 
mogoče izpolniti obljube. Leto 
1977 bo vsekakor težko!

NAJ KUPI VSAK SAM
Medtem ko so iz sredstev stano

vanjske skupnosti v letu 1975 zame
njali v blokih samo 58 kosov dotra
jane stanovanjske opreme, je bilo v 
preteklem letu 196 takih primerov.
V  bodoče pa pohištva za kuhinjo ne 
bodo več zamenj avali, tako so skle
nili na 4cupščini. Stanovalci blokov 
bodo dobili zamenjane le bojlerje, 
kopalne kadi, vgrajeno pohištvo 
(vzidane omare), medtem ko naj bi 
kuhinjske police in elemente kupo
val vsak sam. Izkazalo se je, da tudi 
zdaj nekateri niso bili zadovoljni s 
tem, kar je bilo v stanovanju in so še 
novo opremo zamenjavali sami. Ta 
zdaj čaka v skladiščih za morebitne 
socialne primere.

Vsi bolehamo?
Če bi sodili po podatkih, 

ki so te dni prišli v javnost, 
bi lahko sklepali, da smo ob
čani novomeške občine ljud
stvo bolnikov. V preteklem 
letu smo namreč zaradi od
sotnosti z dela izgubili 
304.583 delovnih dni, kar 
pomeni, da je bilo poprečno 
vse leto vsak dan v bolniški 
970 zaposlenih'. K  temu je 
potrebno prišteti še porodni
ške dopuste, redne in izred
ne dopuste.

Gre za velike številke, mi
mo katerih ne kaže i t i  z za
p rtim i očmi. Namesto od
sotnih ljud i so morali veliko
krat delati kolegi, to delo je 
bilo opravljeno večkrat v na
durah. Majhna produktiv
nost, k i jo  ob nezadovoljivih 
gospodarskih uspehih kar 
naprej izpostavljamo, itna 
korenine tudi v tovrstnih 
ozadjih.

V organizacijah združe
nega dela je vsekakor tudi 
naloga sindikata, da bi sku
šal pogledati za zaveso, pod 
katero so zakriti bolniški iz
ostanki. Če so b ili ljudje res 
to liko bolni, potem bo po
trebno več narediti v preven
tivnem smislu, ker kaže na 
pretirano izčrpanost. Ker pa 
po drugi strani vemo, da je 
precej ,.bolnikov“  pridno 
kopalo v vinogradih, gradilo 
hiše, nekateri so v času bol
niške opravljali zahtevne iz
pite itd., b i bilo potrebno 
p rit i na dan z imeni. Njihovo 
delazmožno odsotnost nam
reč vsi, drago plačujemo.

Res pa je tudi, da marsi
kje še n i pravega posluha na 
primer za nosečo žensko. 
Velikokrat b i lahko opravlja
la svoje ali drugo delo v zma
njšanem obsegu, vendar v 
kolektivu za te stvari ne po
skrbijo. Raje pustijo, da gre 
delavka na bolniški dopust.

Zelo narobe b i bilo prega
n ja ti prave bolnike in jim  
kra titi zdravstveno varstvo 
in pravico do bolezenskega 
dopusta, prav tako narobe in 
nesocialistično pa je, da za
radi posameznih špekulan
tov, nerazumevanja in kaj 
vem kakšnih vzrokov še do
puščamo, da prihaja do tako 
množičnih izostankov.

R. BAČER

Novomeška kronika

UiSENJAČE SO POVSOD! V  vseh predelih Novega mesta so poleg 
..ovih blokov zrasle lesene barake -  garaže za avtomobile. Te kvari
jo videz, kar priča tudi naš posnetek iz naselja Nad mlini. Enkrat 
bo potrebno zagristi tudi v to kislo jabolko -  v gradnjo pravili 
garaž.

POMAGALI KRAJU -  Mladinci 
Regerče vasi so se pred kratkim 
znova izkazali. Pripravili so delovno 
akcijo, na kateri so očistili in za
krpali krajevne ceste in pota ter 
tako pripomogli k lepši podobi 
okoliša svojega kraja.

FILMSKA UGANKA -  Obisko
valci predstav v novomeškem kinu 
Krka se redno pritožujejo nad slabo 
kvaliteto predvajanih filmov. Tako 
se je ondan neki vnet ljubitelj 
„kavbojk“ jezil, ker zaradi izrezanih 
kadrov ni in ni mogel uspešno raz
vozlati konca filmu „Bilo je nekoč 
na Divjem zahodu".

PRETVEZA ZA DOBRO KUPČI
JO -  V  Salonu pohištva ob novo
meški tržnici so se trgovci odločili 
na dokaj „čuden“ način ravnanja s 
kupci. Ob naročilu pohištva ti nam
reč z ljubeznivostjo zagotove, da bo 
dobavljeno v treh, štirih ali petih 
dneh, kasneje pa z razočaranjem 
ugotoviš, da tudi skoraj en mesec 
čakanja ni dovolj. Poglavitno je pač, 
da si kupca pridobiš, ostalo pa 
potem tako ni več pomembno.

EDINSTVENA PRILOŽNOST -  
Novomeški delavci so dobili s 
športno razširjenim tednom cvička 
edinstveno priložnost spoznati svoje 
vodilne ne samo za uradnim fote
ljem, ampak tudi „v rožicah".

DEVET MALIH NOVOMESCA- 
NOV -  Prejšnji teden je prinesel 
Novemu mestu kar devet novih 
občanov. Rodile so Marija Zibert, 
Nad mlini 27 -  Katjo, Mirjana Cvet
kovič iz Zagrebške 8a -  dečka, 
Irena Mikolič iz Adamičeve 34 -  
Stanislava, Jelka Kolenc iz Ulice 
Ivana Roba 36 -  Dejana, Ivanka 
Blatnik iz Ulice Mirana Jarca 36 -  
Tomaža. Ida Moravec iz Jerebove 3

-  Andreja, Cirila Kostrevc iz ulice V 
Brezov log 33 -  Marka, Martina 
Klevišar iz ulice Pod Trško goro 41
-  Karmen; za dober „glas“ novinar
jev pa je tokrat poskrbel Janez 
Pezelj, ki se mu je rodil sin Mihec.

VELIKO ZELENJAVE -  Novo
meška tržnica je v ponedeljek ponu
jala živahno podobo. Veliko je bilo 
branjevk, kramarjev in seveda pro
dajalcev na stalnih stojnicah. Cene 
se tokrat niso kaj prida razlikovale 
od tistih pred enim tednom: za 
merico regrata ali motovilca je bilo 
tudi tokrat treba odšteti 5 din, so
lata je veljala 10 do 12 din, prav 
toliko tudi pomaranče, banane so 
bile po 10 din kilogram, korenje 
8,50 itd. Zanimivo je zapisati,^da so 
tokrat veliko sadja prodajale tudi 
kmetice, ki so bile stalnim proda
jalcem nemajhna konkurenca. i

Ena gospa je rekla, da je c \i 
čkarija privabila v športno dvo
rano izredno število ,,nešportni- 
kov“ . Bučnemu in temeljitemu 
ogledu razstave s pokušino pa je 
marsikje doma sledil tihi te
den . . .
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T U R IS T IČ N A  

AGENCIJA  

LJUBLJANA  

T R D IN O V A  3

(tel: 061 -314 -544 , 316-871),

BENETKE NISO VEČNE
U M A ZA N IJA  R A ZZR E  VSAKO LETO DO 6 O D 

STO TKO V K AM NA, IZ  KATEREG A SO ZGRAJENE  
BENEŠKE PALAČE. V  ZA D N JIH  PETDESETIH LE
T IH  SO SE BENETKE PO G REZNILE ZA VEC KOT  
DEVETDESET C E N TIM E TR O V . V  JESENSKIH DNEH  
JE ZA TO  OB PLIM I IN JU 2N E M  V E TR U , KI P R IŽ E 
NETA V  BENEŠKO LAGUNO SE VEC  VO DE, M A R 
KOV TRG POPOLNOMA POD VO DO . V  SEPTEMBRU  
1975 SO STRO KO VNJAKI U G O T O V IL I, DA SE PO
LOŽAJ IZBOLJŠUJE -  BENETKE SE NE POGRE
ZAJO VEC! NASLEDNJE LETO SO TO NO VICO  Z A 
N IK A L I.

i

Benetke: Most Rialto

KAJ JE BILO STORJENEGA, DA BI POGREZANJE  
Z A U S T A V IL I, BOSTE ZV E D E L I OD NASlH V O D N I
KOV 9. A P R ILA  1977, KO BI VAS RADI POPELJALI 
V  BENETKE. SEVEDA Sl BOMO O G LE D A LI PRED
VSEM NAJLEPSE -  „K L A S lC N O " LEPE BENETKE z 
„V A P O R E TTO M " LADJO. KI TU  NADOM EŠČA  
TR A M VA J. SE BOMO PELJALI PO C ANALU G R A N 
DE (V E L IK E M  K A N A LU ) POD E D IN IM I TR E M I M O 
STO VI NA TEM  K A N A LU  IN M IM O  PALAČ, KOT SO 
PA LA Č A  V E N D R A M IN , CASA D 'O RO , PALAČA  
REZZO NICO ; NA DANES IN OD NEKDAJ S V E TO V 
LJANSKEM M A R K O VEM  TRGU BOSTE OBČUDO
V A L I D 0 2 E V 0  PALAČO, CERK EV SV. M A R K A , 
STA R IN SK I STOLP Z URO IN SE M ARSIKAJ; OD TU  
SE BOMO SPREHO DILI PO TR G O VSKI U LIC I MER- 
C ER IA  Z M N O G IM I IZLO ŽB A M I, PO LNIM I IZ D E L 
KOV IZ M URA NSKEG A  STEKLA; IN  KER SMO ZE  V  
TR G O VSKI U L IC I, BOMO TU D I VERJETNO  KAJ 
M A LEG A  K U PILI -  CASA BO DOVOLJ.

Z VIATORJEM IZ NOVEGA MESTA 
V BENETKE

BENETKE 9. A PR ILA  NE BODO POPLAVLJENE; 
BOJIMO PA SE, DA JIH  TA  DAN NE BI PO PLA VILI 
DOLENJCI. V  LANSKEM LETU SMO NAM REČ V 
.SERENISSIM O" -  NAJJASNEJŠO NEKDANJO  

REPUBLIKO -  POPELJALI KAR ZA PETDESET  
AVTO BUSO V SLO VENSKIH  IZ L E T N IK O V .

NA EN O D N EVN I IZLE T  V  BENETKE VAS V A B I
MO TOREJ 9. A PR ILA , KO VAS BODO NASI A V T O 
BUSI Č A K A LI NA AVTO B USNI POSTAJI V  NOVEM  
MESTU OB 6. UR I ZJUTRAJ. CENA IZ L E T A  JE 
SAMO 230 D IN A R JEV.

PR IJA V ITE  SE LAHKO DO 5. A PR ILA  PO POSTI 
NA NASLOV: T U R IS T IČ N A  AG ENCIJA V IA T O R , 
LJUBLJANA, T R D IN O V A  3, TE LE FO N : (061)
3 1 4 -5 4 4 , 3 1 6 -8 7 1 , Z OBRATNO POŠTO PA VA M  
3 0 M 0  POSLALI PO TR D ITEV  PRIJAVE IN POSTNO 
N A K A ZN IC O  ZA PLA Č ILO  STROŠKOV.

NA SVIDENJE 9. A PR ILA  V BENETKAH.
V IA TO R

T U R IS T IČ N A  AGENCIJA  
LJUBLJANA, T R D IN O V A  3

^ V U G O T O U R S
ZA VSE NAROČNIKE DOLENJSKEGA LISTA 
ZNIŽANA CENA ZA 8-DNEVNO POTOVANJE V

LENINGRAD -  MOSKVO 
odhod 31. marca cena 2.990 din.

12-MESEČNI KREDIT

V prodaji še programi 
,,POTOVANJA 11“
VIKENDI V LONDONU, PARIZU,
AMSTERDAMU, VARŠAVI
ATENAH, ISTANBULU, KOPENHAGNU,

in daljša potovanja:

-  GRŠKA KLASIČNA TURA,
-  MALOAZIJSKA TURA,
-  VELIKA BRITANSKA TURA,
-  NORMANDIJA IN LOIRE,
-  NEW YORK,
-  PARIZ, LONDON,
-  LONDON -  AMSTERDAM -  PARIZ

! S A M A R K A N D -B U H A R A -T A Š K E N T :
8 dni 6.. 13. in 20. aprila 5.590 din

■ *

MALTA: 3 dni 8. aprila 3.090 din
polni penzioni, ogledi 

j  L I Z B O N A :  4 dni 29. marec 2.995 din

L E T N I
j O D D I H  D O M A :  32 krajev z lastnim prevo

zom ali z letalom iz Ljubljane in Zagreba.

L E T N I  O D D I H  V  T U J I N I :  tedenski odhodi, 

:  R O D O S  od aprila do novembra

P O R T U G A L S K A  od aprila do oktobra 

Š P A N IJ A  -  K A N A R S K I  O T O K I ,

M A L L O R C A  C O S T A  D E L  

S O L , C O S T A  B R A V A :
od aprila do novembra

i T U N I S :  od aprila do oktobra 1977.

S P R IJ A V E  IN  IN F O R M A C IJ E :

Titova 25
3 2 7 -7 9 2

/At IL/AŠ
kozolcu), tel. (061) 320—852,

Naš nedeljski izlet
Priporočamo vam, da si vzamete 

čas in si ogledalo Kostanjevico ob 
Krki -  najstarejše dolenjsko, 
obenem pa najmanjše slovensko 
mesto, čigar jedro leži na otoku 
med dvema rokavoma Krke.

Zanimivosti, ki si jih je vredno 
ogledati, so grad z obsežnimi arkad
nimi hodniki, z gotsko cerkvijo v 
sklopu gradu, galerijo z deli Boži
darja Jakca, Jožeta Gorjupa in 
Toneta Kralja ter stalno vinarsko 
razstavo. V idilični okolici kostanjc- 
viškega gradu je mednarodni kipar
ski simpozij „Forma viva“. V 
osnovni šoli si lahko ogledamo Gor-

jupovo galerijo. Lahko rečemo, da 
je kostanjeviška šola ena redkih v 
Sloveniji, ki ima umetnostno gale
rijo.

V „farovžu“ se nahaja Lamutov 
likovni salon, kjer razstavljajo pri
znani umetniki.

Nedaleč stran od Kostanjevice je 
podzemna jama Studena, ki je dolgo 
skrivala očema v svojih nedrih le
pote podzemnega sveta. Sele v naj- 
novejšem času so jo odkrili priza
devni jamarji in jo usposobili za 
ogled podzemnih lepot željnih obi
skovalcev.

161DOLENJSKI UST

Božidar Jakac: Kostanjevica na Krki. pastel. 1973

Stran uredil: JANKO SAJE
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VABIMO VAS NA OBISK:

IN D IJA : 9-dnevno potovanje — 2. aprila 1977 
KITAJSKA: 11-dnevno potovanje — 24. aprila 
1977
M AROKO: 6-dnevni izlet — 1. maja 1977 

Č LA N I SVETA KNJIGE IMAJO POPUST!

S E J M I :
Splošni sejem v H A N N O VR U : od 20. do 23 . aprila 
1977
Sejem tiska in papirja v DUESSELDORFU do 8. do 
11. junija 1977
ZA K LJU Č E N IM  SKUPINAM  IN S IND IKALNIM  
O R G A N IZA C IJA M  N U D IM O  POPUST!
Možnost obročnega odplačevanja!

ZA LETOVANJE VA M  N U D IM O  KOMPLETNO  
OPREMLJENE APARTM AJE IN BUNGALOVE S 
KUHINJO OB JA D R A LN I O BALI.
INFO RM ACIJE IN PRIJAVE sprejemajo vse poslo
valnice G EN E R A LTU R IS TA  ter POOBLAŠČENE 
AGENCIJE: TTG Celje in TTG Maribor.

G EN ER A LTU R IS T  LJUBLJANA 
GOSPOSVETSKA 7

tel. (061) 21—206

4$

mr p
VSE IN F O R M A C IJ E  IN  R E Z E R V A C IJ E  ZA  0" W  
V A N JE  V  P L A N IN S K E M  D O M U  V IN K A  
D E R S IČ A “ P R I G O S P O D IČ N I N A  G O R J A N C I*1 
N U D I
MLADINSKA TURISTIČNA POSLOVALNICA, NOVO 
MESTO, GLAVNI TRG 7, telefon: (068) 22-555.

BOGDAN NORČIČ

,< -3

itLiiS«

REINHOLD BACH*£L

W  — IH J i m PHJLj,

1200 mladih v
V dneh, ko so bili v Planici 

smuški poleti, je iz Novega me
sta in drugih krajev Dolenjske 
26 avtobusov prepeljalo pod 
Ponče preko 1200 mladih. Po
tovanje in ogled izredno zanimi
vih in atraktivnih poletov je 
organizirala novomeška Mladin
ska turistična poslovalnica.

Najzanimivejši je bil v Planici 
zadnji dan tekmovanja, saj smo 
bili priče novemu jugoslovan
skemu rekordu in najdaljšemu 
poletu vseh časov. Heroj na 
smučeh, mladi Kranjčan Bog
dan Norčič je bil po svojih dveh 
največjih uspehih izredno zado
voljen. vsem nam pa ie bilo žal, 
daje pri poletu do IM  metrov

z roko podrsal F*> siJ1ff^vetovt,i
to sicer bil re g u la re n  

rekord. .
V skupni razvrstitvi F  jflh0W 

avstrijski veteran *] po}e' 
Bachler, kije p o ^ p l a ^  
tih povedal, da je bi nt 1 
velikanka dobro prip*'{jva*” 
da so bili tudi dolgi p :
in zanesljivi. » o ttr*

Planica jc kandida 5tva ,
zacijo svetovnega P „ jp 
smuških poletih . 5fni^ ■ 
držimo pesti, da b. 
ski delavci uspeli
ci vso svetovno smu kni
in takrat bo morda ,
kord spet planiški -
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PRODAJAMO VRSTNE HIŠE

•Nas®

/O ljubljanska banka
tudi ko gre 
za zasebno dejavnost

pravi naslov 
za denarne zadeve

Posojila
za pospeševanje 
gospodarske dejavnosti 
občanov

Če se ukvarjate s kmetijstvom, obrtjo, gostin
stvom ali če se nameravate posvetiti kmečkemu 
turizmu, lahko za izboljšanje in razširitev svoje 
dejavnosti kot varčevalec Ljubljanske banke 
najamete posojilo na podlagi vezave domače ali 
tuje valute.
Znesek posojila znaša_ 250 % vezanih dinarskih 
ali deviznih sredstev. Če pa konvertibilno valuto 
prodate in vežete dinarsko protivrednost, 
dobite posojilo v višini 320 % vezanih sredstev. 
Najnižji znesek posojila znaša 10.000 din, naj
višji pa 400.000 din.
Najkrajša doba vezave je tri leta, najdaljša pa 11 
let in je odvisna od namena posojila. Doba vra
čanja posojila je za leto dni krajša od dobe 
vezave sredstev.
Obresti za posojilo se obračunavajo po 11-odst. 
letni obrestni meri, vaša vezana sredstva pa bo 
Ljubljanska banka obrestovala po 7,5-odst. letni 
obrestni meri.

Posojila 
obrtnikom  
za občasna obratna 
sredstva

Če ste samostojen obrtnik in imate svoj žiro 
račun pri Ljubljanski banki, vaša dejavnost pa je 
potrebna in pomembna za gospodarski razvoj 
občine ali regije, potem lahko dobite tudi 
kratkoročno posojilo za občasna obratna sred
stva do višine 200.000 din.
Znesek posojila vam bo Ljubljanska banka 
nakazala na vaš žiro račun, porabili pa ga boste 
lahko za nakup materiala in surovin, plačilo 
raznih obveznosti; skratka: za nemoteno poslo
vanje.
Tako posojilo je treba vrniti najkasneje v 12 
mesecih, letna obrestna mera pa znaša 11 %.

Obresti 
od sredstev 
na žiro računih 
obrtnikov

Od 1. januarja 1977 obrestuje Ljubljanska 
banka tudi sredstva na žiro računih občanov, ki 
opravljajo samostojno obrtno ali drugo gospo
darsko dejavnost, in sicer po 4-odst. letni 
obrestni meri.
Ljubljanska banka vam tako pri vodenju žiro 
računov omogoča poleg sodobnega bančnega 
servisa tudi gospodarnejše obračanje sredstev.

SERVISNA  D E LA V N IC A  
„ IS K R A "  

PREKOPA pri Kostanjevici 
razpisuje 

prosti delovni mesti
1. VODJA SERVISA -  

elektrotehnik šibki tok, 
osebni dohodek okoli 
5.000,00 dinarjev

2. KNJIGOVODJA -  

VIŠJI -
ekonomski tehnik, 

osebni dohodek okoli 
4.000,00 dinarjev.

Prednost imajo kandidati s 
prakso.

Rok za prijavo je 15 dni po 

objavi oglasa.

VEČJA DELOVNA 
ORGANIZACIJA IŠČE 
ZA DOLOČEN ČAS 
KONTROLORJA BOL
NIKOV.
POGOJ: LASTNO VO
ZILO
NASLOV V UPRAVI 
LISTA.

VOZNIKI!
Z A Š Č IT ITE  SVOJE 
V O Z IL O  PRED KORO
ZIJO  » ZU N A N JI IN  
NO TRANJI PREM AZ Z 
„V A L V O L IN E  TECT- 
Y LO M " V A M  O PR AVI

PETER PERDEC
A V TO M EH A N IK  
POD TRSKO GORO 90, 
TELEFO N  068-22-372  
G ARANCIJA  ZA
OPRAVLJENO DELO!

TECTVL CENTER

Obrtno-nabavna prodajna zadruga „RESA" Krško razpisuje

PROSTO D ELO VN O  MESTO D IREKTO RJA
Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati 
naslednje pogoje:
— višja strokovna izobrazba ekonomske ali pravne smeri in 

najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem delovnem 
mestu v gospodarstvu

— srednješolska izobrazba ekonomske ali gradbene smeri in 
najmanj 5 let prakse na vodilnem delovnem mestu v go
spodarstvu,

— ustrezne moralno-politične kvalifikacije,
— ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti in spo

sobnost za koordinacijo dela,
— proti njemu ne sme obstojati zadržek po 55. členu temelj

nega zakona o podjetjih.
Razpis velja 15 dni po dnevu objave.

PROSTO DELO VN O  MESTO VO DJA R A Č U N O 
VO DSKEG A SEKTORJA
Za zasedbo tega delovnega mesta morajo kandidati izpolnje
vati naslednje pogoje:
— višja strokovna izobrazba ekonomske smeri in najmanj 3 

leta delovnih izkušenj na delovnem mestu računovodje
— srednja izobrazba ekonomske smeri in najmanj 5 let delov

nih izkušenj na delovnem mestu računovodje
— organizacijske in. koordinacijske sposobnosti ter široka 

splošna razgledanost
Razpis velja 15 dni po dnevu objave.

PROSTO DELO VNO  MESTO KNJIGOVODJA KO
OPERACIJ
Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati 
naslednje pogoje:
— srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri in najmanj 

tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
— nepopolna srednja izobrazba in najmanj 5 let delovnih 

izkušenj na podobnem delovnem mestu

PROSTO D ELO VN O  MESTO F IN A N Č N E G A  
KNJIGOVODJA
Za zasedbo tega delovnega mesta morajo kandidati izpolnje
vati naslednje pogoje:
— srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri in najmanj 

5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
— nepopolna srednja izobrazba in najmanj 10 let delovnih 

izkušenj na podobnem delovnem mestu
Razpis velja 15 dni po dnevu objave.

PROSTO DELO VN O  MESTO TAJNICE Z A  DO
LOČEN C AS
Za.zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati 
naslednje pogoje:
— dveletna administrativna šola z znanjem strojepisja in ne

kaj delovnih izkušenj
— enoleten administrativen oz. daktilografski tečaj in tri leta 

delovnih izkušenj
Razpis velja 15 dni po dnevu objave.
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Kako varnejši 
na cestah?

V  prometu je zelo pomemb
no, kaj se Janezek nauči, zato 
posveča svet za preventivo in 
vzgojo v Brežicah veliko pozor
nost akcijam, ki širijo prometno 
kulturo od vrtca naprej. Med 
najpomembnejše akcije minulega 
leta upravičeno prišteva organi
zacijo kolesarskih izpitov za 
učence osnovnih šoL Sem sodi 
skrb za vse učno gradivo, stro
kovno izpopolnjevanje mentor
jev in sodelovanje prometnih 
strokovnjakov pri preizkusu zna
nja.

Minulo leto je svet v sodelo
vanju s krajevnimi skupnostmi 
precej pripomogel k boljšim pro
metnim rešitvam v naseljih, s 
tem da je na problematične kra
je poslal komisijo, ki je predla
gala izboljšave in določila ustrez
nejše prometne označbe. Vsak 
tak ukrep vodi k preprečevanju 
prometnih nesreč, katerih je še 
vedno zaskrbljujoče veliko.

Zanimiva akcija je bila tudi 
anonimno testiranje voznikov 
motornih vozil. Svet je obvestil 
o njej vse delovne organizacije in 
krajevne skupnosti in pozval 
voznike tudi preko lokalne radij
ske postaje. Odziv je bil izredno 
majhen. Od 6458 voznikov mo
tornih vozil v občini se jih  je 
udeležilo testiranja komaj 32, od 
tega 20 amaterjev in 12 poklic
nih voznikov. Preizkus je uspeš
no prestalo šest amaterjev in tri
je poklicni vozniki.

Največ poklicnih voznikov je 
poslala na anonimni izpit Agra- 
ria (šest), Slovin in Prevoz sta 
poslala po dva, SAP Brežice in 
reševalna postaja pa po enega. 
Rezultati preizkusa kažejo, kako 
zelo potrebno je dopolnilno 

I izobraževanje voznikov, zato bi 
moral biti vsaj posluh delovnih 
kolektivov za take akcije večji. 
Ce se že posamezniki neradi 
odzivajo testiranju, bi jih delov
ne organizacije lahko opomnile, 
saj je edini namen preizkusov 
večja varnost na cestah.

ne možnosti za financiranje
in njihovih dejavnosti, ki so # 
veda v prid slehernemu de*0 
mu človeku. ^  §ebEk

Naloge, ki so jih tudi krškemu občinskemu svetu Zveze sindika- voj naj bi zagotovil tudi doda*'
tov prinesli zadnji sindikalni in partijski kongresi pa ustava in za-  x— ir'iran’e ^
kon o združenem delu, so bile in so še res težavne in hkrati odgo
vorne. Zato niti nismo mogli pričakovati, da bi jih uresničili bolj ali 
manj hitro, tudi zato ne, ker je večina med njimi „daljnosežnih“.
Pa vendarle je bila dejavnost občinskega sveta v minulem letu dokaj 
uspešna, kar so potrdili tudi na zadnjem zasedanju njegove konfe
rence.

Ob nekaterih aktualnih nalo
gah, ki jih organizacija v krški 
občini sproti uresničuje in ki se 
pojavljajo iz meseca v mesec, pa 
bodo tudi v letošnjem letu in 
bližnji prihodnosti posvečali 
vendarle največ pozornosti 
uresničevanju določil zakona o 
združenem delu. Ta naloga je še 
toliko pomembnejša, ker so še 
pred dobrim mesecem ugotav
ljali, da je pričela aktivnost na 
tem področju nekoliko šepati.

Vse odgovornosti za tako 
stanje pa nikakor ne smemo pri
pisati zgolj sindikatu kot celoti 
in njegovim osnovnim organiza
cijam. Brez prave podpore vseh 
družbenopolitičnih organizacij 
bo uresničevanje določil še ved
no nekoliko zaostajalo. In če 
sindikati doslej take podpore 
skorajda niso imeli, potem je se
daj zadnji čas, da jo dobijo,

SEN O VČ A N I
N A VD U ŠEN I

Vabilu na petkov planin
ski večer se je odzvalo 
ogromno ljudi. Dvorano v 
osnovni šoli so napolnili do 
zadnjega kotička, še prej pa 
so si domačini ogledali raz
stavo Pliberškovih olj z mo
tivi planinskega sveta. Med 
nastopajočimi je požel naj
večji uspeh operni solist 
Ladko Korošec. Po nastopu 
je doživel prijetno presene
čenje, ko mu je umetnik 
Vladimir Štoviček poklonil 
plaketo njegovega nekdanjega 
učitelja Julija Betetta.

Občinstvo je na tem veče
ru zvedel o tudi za poglavit
ne akcije Planinskega dru
štva Bohor v minulem letu. 
V  njih so množično sodelo
vali mladi, predvsem pionir
j i  S pomočjo prizadevnih 
mentorjev so osvojili 31 bro
nastih, 11 srebrnih in pet 
zlatih planinskih znakov. Na 
šolah in v vrtcih v občini de
la osem planinskih skupin 
pionirjev in cicibanov, in to 
na Senovem, v Brestanici, v 
Krškem, in Leskovcu. Razen 
pionirjev je včlanjenih v dru
štvo tudi okoli sto mladin-

vSf!:_______________________ >

PREMAJHEN Z D R A V 
S TVEN I DOM

Zdravstveni dom v Krškem je 
kot čebelnjak, vedno poln. Ča
kalnice so že zdavnaj pretesne, 
pa tudi v ambulantah ni dovolj 
prostora. Pacienti se pritožuje
jo, da ni reda, k čemur sami pri
pomorejo, saj skoraj vsi obisku
jejo zdravnika v dopoldanskem 
času, popoldne pa so vrste ča
kajočih dosti krajše. V tozdih 
bi lahko to omilili, če bi se do
govorili, da bi delavci iskali 
zdravniško pomoč med delov
nim časoin samo v nujnih pri
merih.

smo slišali v razpravi na konfe
renci.

Sicer pa smo slišali tudi to, 
da v razpravah o zakonu morda 
le preveč zanemarjamo prizade
vanja za zagotavljanje še boljše
ga družbenoekonomskega polo
žaja delavca. Delovni storilnosti 
in delovni disciplini pa boljši 
organizaciji dela naj bi sindikat 
v prihodnje vendarle posvečal 
večjo pozornost. To bo hkrati 
najboljša osnova za reševanje še 
nekaterih drugih problemov, ki 
so s tem v neposredni ali po
sredni zvezi.

Pomanjkanje strokovnih ka
drov je eden izmed vzrokov, da 
razvoj v gospodarstvu ni še hi
trejši Seveda je to povezano z 
zagotavljanjem večjega števila 
družbenih stanovanj, z drugimi 
objekti družbenega standarda, 
kot so otroški vrtci in tako na
prej. Še hitrejši gospodarski raz-

KRŠKO ZA  JUTRI
Zbori občinske 

Krškem bodo v neločeruh 
sprejemali predlog resolucij 
politiki družbeno ekonon®^ 
razvoja za uresničevanj® s ^ 
njeročnega plana o b č^ ’ 
prej pa bodo ocenili p°^ 
rezultate organizacij zdruze 
dela v 1976. letu. Pred skup^ 
no so tokrat poročila o de' 
dišča združenega dela v d 
cah, o delu družbenega P y 
branilca samoupravljanj® 
Krškem in o delu s0~ , nt<f. 
prekrške v Krškem. Na 
nem redu je še predlog otv ^  
nega dogovora o pogojih »  ^  
poslovanje delavcev v jxw* 
občinah, ki vsebuje med 
minimalne standarde za ži F 
ske in kulturne razmere , 
cev. Sklepali bodo tudi o p 
logu dogovora za usklajen  
davčne politike v letu 19'

BOVŠKI GRINTOVEC. Slika je z razstave Marjan 
Senovem, kjer je umetnik prlcazal planinske motive.

Krške
DVAKRAT SREBRO -  Na mi

nulem državnem prvenstvu za mlqjše 
pionirje skupine ,,A“ je krški Celu- 
lozar med ekipami osvojil dobro de
veto mesto. Med posamezniki je bil 
najbolj uspešen Boris Koprivnik, ki 
je osvojil dve drugi mesti: na 100 in 
200 metrov hrbtno.

POVEČANO ZANIMANJE -  
Medtem ko se zaradi manj ugodnih 
odkupnih cen površine s črnim ribe
zom ne širijo več tako hitro, kot so 
sc pred leti, pa med kmetovalci 
krške občine pa med kmetovalci 
krške občine narašča zanimanje za 
kumarice. Lanskim 12 narašča zani
manje za kumerice. Lanskim 12 tudi 
repe, saj so je lani odkupili za izolski 
..Delamaris žc okoli 121 ton.

ZNOVA POPRIJELI -  Osnovna 
organizacija ZSMS na Gori je nekaj 
časa „ spala", po ponovni ustano
vitvi, ki je bila pred kratkim, pa so 
njeni člani zelo delavni. Sc posebno 
množično se vključujejo v pomoč 
nekaterim načrtom krajevne skup
nosti. Tako ob prostih dnevih poma
gajo pri zemeljskih delih za asfalti-

novice s[r,
ranje ceste proti Krškemu- gr 
postavljajo drogove za '■ čnih it®  
magajo pa tudi pn zaklju 
za gasilski dom,s k a t M i m * ^ '  
na skupnost dobila večj*> 
ski prostor.

Šp o r t n ik i  z a
gram prireditev v pofia5“ v bo 
nice krških mestnih sf°L
sel tudi vrsto pomembn J g, ^  
nih prireditev. Največ 
zvrstilo v maju, ko bo v ^  d»

mladosti in polfinale * 
prvenstva v spccdwayUvfr. pr*e Pr, 
pa imajo v načrtu otvorite^vS" 
savske Športne dvorane P 
osnovni šoli. . ,fl£)

r t ič e v
DVE NOVOSTI -  T « ^ CV '  

srečanje aktmstov 22

ijcvne skupnosti P0 rjdot>'̂ ry 
/ma pomembnim«i t *  odP'u 
Tako* naj bi 

asfaltirano cesto do K°P’ ,nj Itni" 
ložili pa naj bi tudi ten 
za družbeni dom.

Ko 
na 
te kraje 
z dvema 
ma

Mali vrtci pri varuhinjah
V  varstvenih ustanovah je 430 otrok iz brežiške občine — Letos vrtec v Dobovi

ŽIVAHNO. V  soboto so prišli na brežiško tržnico lončarji, suhoro
barji in kramarji vseh vrst ter napovedali pomladansko 9ezono. Tu
di kmetice so imele na stojnicah bogato izbiro, od sirčka in smeta
ne do motovilca, regrata in jajc. (Foto: Jožica Teppey)

Novo v
BLIŽE DOMA. Zamisel, da bi pri 

Šolskem centru v Brežicah odprli 
oddelek gostinske šole, dobiva pod
poro v vseh treh posavskih občinah. 
Na nedavnem posvetu pri predsedni
ku občinske skupščine v Brežicah so 
se zanjo izrekli direktorji gostinskih 
podjetij in zasebni gostinci, ki so so
delovali v tem razgovoru. Oddelek 
bodo lahko ustanovili le, če bo zanj 
vsak nekaj prispeval, ne le delovne 
organizacije, ampak tudi zasebnici. 
Nujno potrebna je oprema za novo 
kuhinjo, da bodo razen natakarjev 
lahko vzgajali tudi kuharje. Vse je 
torej spet odvisno od sodelovanja v 
regiji. Začetek dobro kaže.
i ,

SUŠNO LETO? Pri mesarju po
trošnike že pri vratih pozdravi napis 
..Teletine ni“ . Tako si prodajalec 
morda le prihrani nekaj odgovorov, 
saj mora že mesece ponavljati isto 
pesem. Trenutno je sicer na voljo 
več svinine, medtem ko za teletino 
ni še nobenih obetov.

ŽIVLJENJE V OPUŠČENE SO
LE. V  brežiški občini nekatere šole 
že precej časa samevajo. Na Bojs- 
nem se srečujejo taborniki, in kraja
ni, ki imajo tam prostor za dejav
nost družbenopolitičnih organizacij, 
v Skopicah in Mrzlavi vasi pa bo po
slej dvakrat tedensko gostoval potu-

Brežicah
joči vrtec. Tako bi znova prinesli 
življetje v obe šoli in ju rešili propa
danja. Potojuči vrtci so namenjeni 
podeželskim otrokom, ki nimajo 
organiziranega varstva in zato niso 
deležni ustrezne predšolske vzgoje. 
Da zaradi tega razlike v šolskih klo
peh ne bi bile prehude, bodo v tej 
obliki otroci imeli osemdeset ur 
vzgojnega programa. Potujoči vrtec 
bo zato moral priti v vsak okoliš.

VEC UREJENIH ULIC. Za letos 
računa krajevna skupnost na uredi
tev pločnikov oziroma moderniza
cijo cestišč v več ulicah, da bi tako 
spet dobili nekateri deli mesta lepšo 
podobo. Tudi priprave na spomla
dansko čiščenje mesta so stekle.

SE DVA HLEVA. Za krave molz
nice bodo v občini gradili letos dva 
nova skupinska hleva. V  vsakem bo 
prostora za 50 glav. Kooperanti 
bodo preuredili več že obstoječih 
hlevov. Agraria, tozd Kooperacija, 
načrtuje pospeševanje živinoreje in 
vključuje v te načrte povečano za
nimanje za pitanje goveda do teže 
450 lulogramov. Lani so v občini 
spitali 600 glav, letos pa naj bi ta 
številka narasla že na 750. Tudi mle
ka bodo kooperanti oddali več kot 
lani. Scupna količina bo 5,100.000 
litrov.

Organizirano varstvo predšolskih otrok ima v brežiški občini že 
osem krajevnih skupnosti. Letos bodo gradili nov vrtec v Dobovi, 
kjer zaposlene matere že dolgo zahtevajo več prostora za najmlajše. 
Neva varstvena ustanova bo lahko sprejela 80 otrok, od tega 60 
novincev.

Od jeseni delujeta v občini 
dva nova oddelka, eden v Glo
bokem, drugi na Veliki Dolini. 
Obema so priskrbeli prostore v 
prosvetnih domovih. Ža prihod-

V  N O V IH  
PROSTORIH ZA  
VSE UDOBNEJE

V  Kovinoplastu na Jesenicah 
imajo zdaj 500 kvadratnih me
trov novih prostorov. Od tega je 
140 kvadratnih metrov name
njenih za obratne pisarne in 
družbeno prehrano. Za sedaj 
imajo le jedilnico, pozneje pa 
nameravajo urediti še lastno ku
hinjo. Malico namreč dovažajo. 
V  novi hali imajo skladišče, ko
vačnico in del strugame. Proiz
vodnjo bodo lahko nekoliko 
povečali, kajti naročil imajo ve
dno dovolj. Izdelujejo vse vrste 
vijakov, opravljajo razna stru- 
garska dela in se ukvarjajo tudi 
s kovinsko galanterijo. Nova ha
la z opremo vred je veljala ko
lektiv 3,5 milijona dinarjev. Ra
čunajo na 10 milijonov letnega 
prometa.

nje leto napoveduje skupnost 
otroškega varstva dve učilnici 
zvrtec v sklopu novega dela 
osnovne šole v Artičah. Vanju 
bi potem preselili oba oddelka 
varovancev iz prosvetnega do
ma, kjer prostori niso najbolj 
primerni. V  Brežicah so 1. mar
ca odprli nove varstvene prosto
re v spodnji etaži nove stolpnice 
JLA v Ulici Veljka Valhoviča. 
Vanje so sprejeli 48 dveletnih 
otrok. V  občini je zdaj v var-

S O C IA LIS T lC N A  
Z V E Z A  O 

ŠTIPENDIJAH
Medobčinski svet SZDL Posavje 

je na ponedeljkovi seji obravnaval 
pripombe na štipendijsko politiko iz 
zdniženih sredstev. O organizira
nosti sodstva v regiji je poročal 
predsednik komisije Anton Markelj, 
o pripravah na srečanje borcev in 
aktivistov NOB na Kozjanskem pa 
Franc Rakar. Proslava bo 22. julija 
na Senovem. Na seji so posvetili po
zornost še poteku javne razprave o 
kmetijstvu in gozdarstvu ter uresni
čevanju nalog za splošni ljudski od
por v delovnih organizacijah in kra
jevnih skupnostih in občinah. Dele
gati so izvolili koordinacijski odbor 
za kadrovska vprašanja.

st v a 430 otrok, kar je skoraj še 
enkrat toliko kot pred dvema 
letoma.

Za otroke od osmega meseca 
starosti do dveh let vpeljuje 
skupnost novo obliko varstva, 
varuhinje na domu. Trenutno 
imata tako varstvo dve, z dvema 
je bila pravkar sklenjena pogod
ba, z dvema pa se skupnost 
otroškega varstva še dogovaija. 
Kriteriji za izbiro so strogi in v 
poštev pridejo samo mlajše žen
ske. Delavska univerza je zanje 
že organizirala večerno izobra
ževanje. Vse varuhinje so zapo
slene v vrtcu. Otroke, ki jih pa
zijo, bodo pozneje avtomatično 
sprejeli v vrtec. Nadzor nad hi
gienskimi razmerami varovan
cev, nadzor nad prehrano in 
vzgojnim delom opravlja za to 
določena vzgojiteljica dvakrat 
na teden pri vsaki varuhinji. Po
temtakem so starši zares lahko 
brez skrbi.

J. T.

PIO NIRSKA
KO NFERENCA

V  Brežicah bo v soboto, 26. 
marca deseta občinska pionir
ska konferenca. Organizatorji 
so Osnovna šola bratov Ribar
jev, občinska Zveza prijateljev 
mladine in DPM Brežice. Letos 
bodo konferenco posvetili troj
nemu jubileju, 40-letnici Tito
vega prihoda na čelo partije, 
35-letnici Zveze pionirjev Jugo
slavije in rojstnemu dnevu pred
sednika Tita.

v

V  SOBOTO O 
POLOŽAJU ŽENSK
V  Brežicah bo 2. aprila pro

blemska konferenca, ki jo pri
pravlja svet za spremljanje druž
benoekonomskega in političnega 
položaja žensk pri Socialistični 
zvezi. Konferenca bo osvetlila 
pereče probleme pri zaposlo
vanju žensk, položaj kmečke 
proizvajalke, varstvo šoloobvez
nih otrok in prizadevanja za ce
lodnevno šok), aktivnos t žensk 
v družbenopolitičnem življenju 
in njihovo uveljavljanje v dele
gatskem sistemu.

VINOGRAD. Pomlad kliče vinogradnike. Sončna pobočja so oživela tja od Gorjancev do Sremič*-
Pišec in Bizeljskega. (Foto: J. Teppey)

Odgovorni žef toda ne za vse
Zanemarjena prizadevanja za boljši družbenoekonomski položaj delavca, za večjo 

storilnost poslej na prvem mestu — Sindikat bo uspel le ob vsestranski p o d p o r i^



a*50® je lbil|LANlN9  ~  °b inan  zboru Planinskega društva 
^dreja Trb °  P°^eUenih mnogo planinskih priznanj. Na sliki: 

t u d « + S i £ S ?  S t. ° j s  in Ingrid Rauter (le-ta je hkrati pre- 
značko) prejemajo srebrne značke pionirja-planinca.

Občinska konferenca Z K ocenjevala podružabljanje splošno ljudskega odpora

Mm! prednostnimi vprašanji programa občinske konference ZK v 
“<_vnici je bila tudi obravnava uresničevanja novega zakona o ljud- 
*■ obrambi in družbeni samozaščiti, čemur je bila posvečena po- 
“ "" seja v ponedeljek, 14. marca.

ga raznih društev. Poleg vloge 
izobraževanja in vzgoje so na konfe
renci posebno poudarjali vlogo spo
sobnosti pravilnega ravnanja v raz
nih nevarnih okoliščinah. V veliko 
pomoč vsem z nazorno obravnavo 
teh vprašanj v krajevnih skupnostih 
in delovnih organizacijah lahko slu
žijo revija Naša obramba, ki ma že 
siccr velik krog bralcev. Podobno 
kot po tej reviji bi morali marsikje 
še bolj segati po bolj strokovni reviji

ama razprava na konferenci spa- 
med eno najbolj živahnih in teht- 

tut k  531110 P° sebi kaže zavze- 
vseh dejavnikov v občini, da se 

lanskega leta sprejeti zakon 
®asno uresniči. V krajevnih 

X ° Stih m tudi k  nekaterih de- 
organizacijah je bilo izvedeno 

£J«njevanje novega zakona, v kar 
J* dejavno vključila Socialistična 

n o Občani po krajevnih skup- 
ohra K zavzeto vključili v 
delaVna'!° razn**1 podrobnosti, od 
ne zaščite do nalog družbe-
taz.ihmozâ >te, kot je odkrivanje 

"^Pravilnosti, in se marsikje 
log 1 u  krajše roke izvršitve na-

za občinsko konferen-
naiveči,f blIa doslej prav 80t0V0 z 
^^J^Pozornostjo osvetljena vlo-

iv,La d i p o g o z d u j e j o

nice ,Pete*'c so mladi iz Sev- 
alteijo j?* c.e izvedli delovno 
eraitt-o 5čenJa zanemarjenega 
S atjg-a.Pobočja- Goličavo so
Tokrat ?^.?asajati z borom. 
20 se Je udeležilo

ih. Izgled grajske okoli-
za
stvu

jp , . — g i a j a i v c  UTS.U11-

del« ^ ^ost' *ePš‘- Komisija 
vne akcije pri predsed, _— i ' u pituacu-
o b č i n s k e  konference

* i S  bo 
b n e  a k c i j e .P°dobnT,"a,8radu PriPravila

SAMnnSJ ILA  KLUBAlju RAVLJALCEV
občine*5;„ŝ J01Upravljalcev sevniške 
Slasila. 47 prvo številko svojega 
**«ila vsebul^ !.ega cikl°stiranega 
samouDM^ tudl akte kluba, 
'N .  itnan? .spofazum o ustano- 
?ani- DociB -̂na, ‘n klovni pro- V osnovnih klubu pristopilo 
^kateri k; ^ lik a ln ih  organizacij. 
^Zemati mora  ̂mi-‘d prvimi
'“»Prej začel *° \ ^  bi lahko klub •
50 Poslali svnifh ’ vedno ni' 
Ponedeljek ^  , 1. Pnstopnih izjav. V 

^  gasilskpo j  v dvorani sevni- 
Ppsvet o ure.cn,* "V* PriPrav>l Prvi 

er>j delavrv.  ̂ janju delovnih raz- 
°n» o iri I  združenem delu po 

%  SO delu. Kot go-
j*ga sodišči PJ^dsednika republi- 

"ibenesa združenega de!a in 
^fav^nja. Ptav°branilca samo-

Pohvale 
od vsepovsod

Planinsko društvo Lisca, Sev
nica -  Krško je četrto društvo 
med enajstimi v zasavsko-posav- 
skem meddruštvenem odboru, ki 
ima v svojih vrstah več kot 
1.000 članov. Portoroški sklep, 
po katerem naj bi vsaj polovica 
denarja morala iti za množičnost 
v Planinskem društvu Lisca, niso 
novost. Vsa pomoč, ki jo dobi
vajo od telesnokulturne skup
nosti, je namenjena mladim.

Obilica podeljenih priznanj in 
častnih znakov na občnem zbo
ru v torek, 15. marca, je potrdilo 
bogate aktivnosti. Nove vodni
ške značke so na zboru v Sevnici 
pripeli Anki Koštomaj iz Krške
ga, načelnici mladinskega odseka 
Tatjani Filipič in Jožici Kuk iz 
Jutranjke. Pionirji so lani pridno 
hodili v gore, zato je bilo pode
ljenih precej znakov Pionir- 
planinec. Bronaste znake so pre
jeli: Jože in Tone Prah ter Urška 
Maurer. Za srebrni znak je bilo 
treba 12 skupinskih izletov; pri
služili so si ga: Andreja Trbovc, 
Božena Stojs in Ingrid Rauter. 
Tisti, ki so opravili že 20 izletov, 
od tega kar šest na vrhove nad 
1.500 metrov, so dobili zlate 
značke; to sta Ingrid Rauter in 
Jana Redenšek. Predsednik 
zasavsko-posavskega meddru
štvenega odbora Drago Kozole je 
zaslužnim planinskim delavcem 
podelil še vrsto priznanj. Zlato 
značko mladinskega vodnika sta 
dobila Lojze Motore in predsed
nik društva Lojze Anzeljc, srebr
ne znake pa inž .Vinko Šeško, 
Hilda Lipovšek, Tatjana Filipič, 
Lojze Dcrstvenšek in Nevenka
Vilčnik.

Sevniški paberki
U t a ,

v ir,*  Tržišč seVanja za vinograd- 
V p ^n iko v  J* udeležilo 140

dvo,.^30- Več?a ** Je Mvlekla tja 
® H di J« bila v

a,i> totci r:,H stvar ljudi ^  * l0r<y rad! prisluhnejo.

s‘ želi sprehod W pARK? -  
deifi n® more m ’ 51 »a v mestu 
stv0 oi/^mobKL1V '  da bi si pot 
Pterti °lja ie no K:0m,slJa za var* 

cfa b,aJ ;ni ‘* > < k . h  sej 
P° dolgih letih spet

zaprli za promet sevniški drevored. 
To pa jim seveda ni uspelo. Trenut
no železnica obnavlja podvoz in pro- 
pust za Drožanjski potok. Promet 
zaradi del nc more teči skozi, tako 
da je komisija „uspcla“ v glavnem 
vsaj za toliko časa, kolikor bo trajala 
gradnja.

PREPOVEDAN LOV -  Ribiči 
opozarjajo, da je lov podusti na 
drstiščih v Dolenjem Boštanju kot 
že vrsto let tudi letos prepovedan. 
Toplo vreme utegne kmalu privabiti 
jate rib. Komur žilica za di\^i lov nc 
bo dala miru, sc izpostavlja nevar- 

' nosil, da bo moral odšteti lepe de
narce za globo.

S|;VNlSi:i VESTMI
*  -  24. marca 1977

Obramba in zaščita. Strošek za na
ročnino krajevnih skupnosti in de
lovnih organizacij ne bi smel odvra
čati. -

A. ŽELEZNIK

PRIPRAVLJENI 
ZA ZADNJI PLES

Čeprav sevniška gasilska dvo
rana ni več primerna za ples, 
tradicionalne plesne vaje, ki so 
med mladimi izredno priljublje
ne, vseeno niso propadle. Na
daljnje organizacije so se lotili 
člani boštanjske mladinske 
organizacije. Na začetku je vaje 
obiskovalo nad 130 mladih, do 
kraja jih je zdržalo nekaj nad 
50. V  soboto, 2. aprila, bo de
vet parov zaplesalo na zaključ
nem plesnem venčku. Za glasbo 
bodo poskrbeli „Unikati“ iz 
Trbovelj.

Sami o denarju
Se v maju do skupnosti 

krajevnih skupnosti

Odkar je financiranje krajevnih 
skupnosti v sevniški občini v glav
nem preneseno na združeno delo 
(med drugim dobivajo krajevne 
skupnosti tudi polovico od izterja
nih kmečkih davkov), je očiten še 
večji razmah številnih komunalnih

Oton Šket: Najpomembnejša 
naloga nove skupnosti bi bila 
priprava kratkoročnega načrta 
del za prihodnje leto v jeseni.“
del. Ta denar se ponavadi oplemeni
ti še z delom in prispevki občanov.

V delitev tega denarja je bil po 
starem „vmešan“ izvršni svet. Samo
upravno urejanje teh zadev terja 
drugačno rešitev. Pri sevniški krajev
ni skupnosti so pripravili samoup
ravni sporazum kot ustanoviteljski 
akt nove skupnosti vseh krajevnih 
skupnosti na območju občine. Pred
sednik sevniške krajevne skupnosti 
Oton Šket, ki je največ delal pri teh 
pripravah, meni, da se je treba tako 
organizirati, saj so za trošenje denar
ja iz združenega dela pred občani in 
delovnimi ljudmi odgovorne pred
vsem krajevne skupnosti, zato mora
jo odločati tudi o delitvi. Omenja 
težnje ob ustanavljanju komunalne 
skupnosti, da bi denar, ki se sedaj 
nateka v glavnem za krajevne skup
nosti, usmerili v komunalno skup
nost. Seveda krajevne skupnosti ne 
morejo biti edine, ki bi napajale to 
kupnost.

Vrsto vsebinskih vprašanj glede 
ove skupnosti bo opredelil šele 

njen statut. Sedaj naj bi se sveti ali 
skupščine krajevnih skupnosti naj
prej izrekli o ustanovitvi skupnosti 
KS. „To bo zgolj samoupravni or- 
•un, brez poklicnih delavcev in s 
t m povezane režije," zavrača po
misleke, da bo to spet nova in draga 
služba. Neutemeljeni so tudi pomis
leki, da bo to spet nekaj „sevniške- 
ga“ . Sicer pa so nekateri skušali ta
ko krstiti tudi greder, preden je le-ta 
sploh prišel iz tovarne, pa je v resni
ci kmalu prišel prav že marsikateri 
krajevni skupnosti.

A .  ž .

ZAČELO SE JE -  Minuli teden 
so tudi v Dolenjem Boštanju 
pričeli z zemeljskimi deli za 
asfaltiranje cest v tem kraju. Na 
sliki: greder, kupljen za dela v 
krajevnih skupnostih, se je tudi 
tu izkazal

S STROJI JE LAŽJE — Podobno kot pri Zupančičevih v Dobrniču so pričeli sajenje krompirja šp 
marsikje v trebanjski občini. Stroji že pri mnogih domačijah pomagajo pridnim rokam. (Foto: 
Železnik)

Zadružni denar se vrača na vas
Kmetijskogospodarski odbori o zaključnem računu zadruge — Ob še večji 

akumulativnosti zadruge bi bil lahko delež, s katerim razpolagajo, še večji

Minulo in še prihodnjo nedeljo bodo opravljeni sklici vseh deve
tih kmetijskogospodarsidh odborov trebanjske Kmetijske zadruge. 
Kljub težavnemu letu je po zaključnem računu zadruge na voljo za 
delitev 125.447 dinarjev.

Člani se bodo lahko odločili, 
za kaj bi ta denar najbolj korist
no uporabili. V  to vrečo ne bo
do mogli vsi seči enako. Polovi
ca zneska res pripada vsem v 
enakem deležu, druga polovica 
pa se ravna po prometu, odku
pu in dohodku kooperantov. 
Večji je bil odkup, več denaija 
lahko delijo. Gre sicer za 
skromno vsoto, nekaj pa je ven
darle.

Ob tem se ne sme pozabiti še 
preostali denar, s katerim se ta 
vsota samo oplemeniti, vsega pa 
seveda ne bi bilo, če zadruga ne 
bi rentabilno poslovala. Kmetij
ska zadruga prispeva za kmetij
sko pospeševalno službo
220.000 dinarjev. Kooperanti 
dobivajo nazaj še najmanj
200.000 do 300.000 dinarjev

na leto v obliki regresov, zniža
nje cen za načrte, za izobraže
vanje in druge namene. Kmetij
ska zadruga združuje denar tudi 
po samoupravnem sporazumu 
za financiranje krajevnih skup
nosti; tudi ta znesek ni majhen. 
Grob račun pove, da se za po
trebe kmetijskih gospodarskih 
odborov in posameznih članov 
daje na leto okrog milijon di
narjev z vsem tem združe
vanjem denaija. Posredno je 
kmetom v pomoč tudi odpis 
davkov pri vlaganju v kmetijo, 
to pa pomeni nadaljnji milijon 
dinaijev.

Potrebe so razumljivo še 
mnogokrat večje. Ob skupnih 
prizadevanjih vseh bi bil lahko 
znesek še večji edinole ob še ve
čji akumulativnosti zadruge. Po

»Edino pametna odločitev!”
Borci podpirajo sklep izvršnega sveta glede Prosenikove

hiše

Takšno pritrjevanje so izražali člani občinskega odbora Zveze 
združenj borcev v Trebnjem v razširjenem sestavu s predsedniki 
krajevnih organizacij na seji 16. marca. Med drugim so namreč 
obravnavali zaplete okrog oporoke Vladimirja Prosenika.

Sama zapuščinska obravnava se je 
nato zapletla, ker je vdova oporeka
la veljavnost oporoke. Ko je zadeva 
prišla že pred okrožno sodišče, je bi
la vdova napotena na tožbo. Izkaza
lo sc je, da bi se morala občinska 
skupščina dediščini enostavno od
povedati, ne pa prenašati na pokoj
nikovega sina. Takšen sklep sedaj iz
vršni svet tudi predlaga delegatski 
skupščini v potrditev. Ce bo vdovi s 
pravdo v tem času uspelo razvelja
viti oporoko, kar je verjetno, bo na
stopilo dedovanje po zakonu (v ko
rist žene in otroka) in občinska 
skupščina odpade kot dedič.

Vse razpihovanje zadeve je bilo 
torej v glavnem vihar v kozarcu vo
de. A. Ž.

Le-ta je hišo na Kidričevi 7 v 
Trebnjem in še nekatere nepremič
nine po oporoki zapustil občinski 
skupščini z izrecno zahtevo, da jo 
spremenijo v vrtec in ustanovo po
imenujejo po njem. Izvršni svet seje 
na seji 8 . junija lani odpovedal tej 
dediščini v korist zapustnikovemu 
mladoletnemu sinu. O zadevi se je 
na pobudo nekaterih sorodnikov 
obsežno razpisal tisk, vse skupaj je 
prišlo že pred nekatere družbeno
politične organizacije. Borci so 
predvsem odločno zavračali nekate
ra natolcevanja iz te polemike, češ 
da ne odobravajo sklepa občinskega 
izvršnega sveta. Čeprav je neprijetno 
še po smrti obujati nekatera neljuba 
dejstva, je treba vendarle priznati, 
kot so ugotavljali na tej seji, da po
kojnik ni sodeloval z OF pred mobi
lizacijo v Cankaijevo brigado 10. 
septembra 1943, v kateri je bil le do 
23. novembra.

Občinski izvršni svet se je dedišči
ni prvotno odpovedal v korist za
pustnikovemu sinu po posvetovanju 
z občinskim pravobranilcem kar iz 
petih razlogov. Predvsem stanuje v 
pokojnikovi hiši njegova vdova z 
mladoletnim sinom. Po zakonu o 
stanovanjskih razmcijih ji nc bi sme
li nuditi bistveno slabšega stano
vanja. Pokojnik je mladoletnemu si
nu sicer zapustil nedograjeno hišo. 
Hiša pa je črna gradnja, ki je vrh 
tega grajena tako nestrokovno, daje 
njena legalizacija vprašljiva. 2c več 
let stoji v takem nezavidljivem sta
nju in izgublja vrednost. Ni je mogo
če uposobiti brez dragih sanacijskih 
posegov. Vprašanje razdedinjcnja 
vdove, v kar bi se občinska skuošci- 
na morala spustiti, če bi nameravala 
prevzeti hišo na Kidričevi 7, bi bila 
nesprejemljiva zadeva. Navsezadnje 
bi bila ta hiša tudi lokacijsko, sani
tarno in predvsem funkcionalno po
vsem neprimerna za otroško varstve
no ustanovo. Preureditev ne bi prišla 
v poštev, kajti v kraju je bilo vpra
šanje prostora za otroško varstvo re
šeno z dograditvijo ob sedanjem 
vrtcu. Objekta tudi ne bi bilo mogo
čo imenovati po pokojniku, ker ni 
izpolnjeval za to tehtnih moralno
političnih pogojev.

vsej veijetnosti bodo kmetijsko
gospodarski odbori namenili de
nar od ostanka dohodka za re
gresiranje semenskega krompir
ja, škropiva, nabavo skupnih 
strojev in izobraževanje. Na 
zadnji razpravi o bodočem raz
voju kmetijstva na problemski 
konferenci SZDL so nekateri 
omenjali tudi ta način kot pri
mer dohodkovnega odnosa.

ZBIRAJO ZA  
SPOMENIK

V Mokronogu nameravajo 
letos obeležiti številne revo
lucionarne dogodke: od
štrajka v nekdanji usnjarni, 
dejavnosti kluba študentov, 
aktivnosti ene od prvih sko
jevskih organizacij do OF. 
Družbenopolitične organiza- 
cije, krajevna skupnost, de
lovni kolektivi in šola name
ravajo pred novo osnovno 
šolo letos ob občinskem 
prazniku odkriti tri metre vi
sok spomenik. Naredil naj bi 
ga Jože Volarič na letošnjem 
jubilejnem trebanjskem ta
boru. Pripravljeni odbor za
čenja te dni nabiralno akcijo 
med občani. Mladinci mo- 
kronoške osnovne šole bodo 
v ta namen obiskali vse do
move. Računajo na razume
vanje krajanov in podporo 
akcije.

IZO B R A ŽEVA N JE  
OB DELU

Trenutno je v tozdu Tesnila v 
Veliki Loki zaposlenih 212 delav
cev. Letošnji proizvodni načrt pred
videva za dve izmeni povprečno 230 
delavcev. Vrsta strokovnjakov se 
šola ob delu, predvsem na novomeš 
kem oddelku strojne fakultete in 
visoki šoli za organizacijo dela -  tre
nutno kar 12. Pričakujejo, da sc bo 
v jeseni vpisalo v izredno šolanje še 
šest delavcev.

Iz kraja v kraj
PAKETI ZA OSTARELE -  Kra

jevna organizacija Rdečega križa v 
Selih Sumberku je ob 8. marcu po
darila šestim ostarelim ženam daril
ne pakete. Obdariti so jih namera
vali že za novo leto, vendar zaradi 
snega takrat niso mogli do njih.

PRVA MEDICINSKA POMOČ 
Sredi meseca seje v Trebnjem pričel 
80-urni tečaj prve medicinske po
moči za pripadnike civilnc zaščite iz 
delovnih organizacij. Predzadnjo sre
do sc je pričel podoben tečaj na 
Mirni.

ŠKODUJEJO LE SEBI -  Pri Za
varovalni skupnosti Triglav za Do
lenjsko ugotavljajo, da jc po lanskih 
podatkih trebanjska občina po ti
stem, kar po tehničnih premijah pri
de od zavarovalnin v roke gasilcev, 
na /.adnjem mestu. V marsičem je 
glede zavarovanih objektov trebanj

ski občini podobna kočevska, ven
dar imajo imetje tam vse drugače za
varovano. Ob nesreči bi bila škoda 
hudo boleča, ves čas pa to tepe tudi 
gasilce, ki se ne morejo opremljati, 
kot bi bilo sicer mogoče olj boljšem 
dotoku premij.

KLJUBUJE CASU -  Na začetku 
Brune vasi že desetletja sameva s sla
mo krita hiša. Od zadnje zime je po
drtija še bolj žalostna, ker se jc se
sulo še ostrešje. Lastnikov očitno ni 
blizu, drugi pa se nc zmenijo, da bi 
vse -k upaj spravili s sveta. Podrtija 
močno kazi izgled vasi.

KJE SE BO SEDAJ UDRLO? -  
Na starem mirenskem mostu, ki je 
še iz časov cesarice Marije Terezije, 
je z betonom zalita žc Uctja udori- 
na. Promet mostu ne prizanaša, zato 
jc le še vprašanje časa, kje in kdaj bo 
most spet popustil.

TREBANJSKE NOVICE
Stran uredil: ALFRED ŽELEZNIK DOLENJSKI LIST

Obramba častna stvar vsakogar



Zaostriti odgovornost članov
Lani so v črnomaljski občini sprejeli v Zvezo komunistov 62 novih članov — Proti ozkim

interesom — Premalo žensk in delavcev

V  črnomaljski občini deluje 41 osnovnih organizacij Zveze 
komunistov, v katerih je 760 članov. Dvanajst 0 0  so ustanovili po 
7. kongresu ZKS, dve — v podružnici Ljubljanske banke in na 
se miški osnovni šoli — pa po 5. seji CK ZKS. V  gospodarstvu deluie 
19 OO ZK, v negospodarstvu 8, v krajevnih skupnostih pa 14.

V  preteklem obdobju so v 
občini posebno skrb posvetili 
krepitvi Zveze komunistov ter 
njenemu usposabljanju za 
opravljanje družbene funkcije v 
boju za razvoj socialističnih 
samoupravnih odnosov. To po
trjujejo tudi nekateri podatki: 
ob koncu 1973 je bilo 577 čla
nov, sedaj jih je 760, se pravi, 
da se je število povečalo za 183 
članov ali za 32 odstotkov. 
Vendar vse 0 0  pri sprejemanju 
niso bile dovolj aktivne: 1975 
kar 15 0 0  ni sprejelo niti enega 
novega člana, lani pa je bilo 
takih 0 0  16.

Lani je bilo sprejetih 62 
novih čianov, od katerih je 
dobra tretjina delavcev, kar 43 
pa je mlajših od 27 let. Pri spre
jemu je odločujoče družbeno
politično delovanje kandidatov, 
premalo pa je poudarjena pri
zadevnost in uspešnost na de
lovnem mestu. Zadovoljiv tudi 
ni delež žensk, saj jih je bilo 
lani sprejetih le 18 ali 30 odst. 
Še posebej bi se morali nad tem 
zamisliti v tistih osnovnih orga
nizacijah, kjer je v delovni orga
nizaciji zaposlena večina žensk. 
Lani je bil sprejet tudi samo en 
kmet; v bodoče torej čaka pre-

IZLE T
UPOKOJENCEV

Komisija za izlete pri črno
maljskem Društvu upokojencev 
obvešča svoje člane, da vsak 
torek in četrtek do S. maja od 9. 
do 11. ure sprejema prijave za 
tridnevni izlet. Na izlet bodo 
upokojenci krenili 25. maja; 
odhod avtobusa bo ob 5.45 iz
pred grada. Pot jih bo vodila v 
Split, Mostar, Sarajevo in Trav
nik, spotoma pa si bodo ogledali 
še več zanimivih krajev.

Ker je število mest v avtobusu 
omejeno, komisija poziva upo
kojence, naj se prijavijo čim 
prej.

cej dela zlasti 0 0  v krajevnih 
skupnostih in aktive kmetov ter 
kmetijsko zadrugo.

Iz članstva ZK so lani črtali 
tri člane zaradi neaktivnosti, 
enega so izključili, ker ni ustre
zal liku komunista, enega pa 
zato, ker ni izvrševal političnih 
stališč celotnega kolektiva in je 
nastopal proti delu ob sobotah 
za solidarnostne akcije. Poslej 
bodo ostreje ukrepali proti 
članom, ki se izmikajo osnov
nim obvezam, gre predvsem za 
plačevanje članarine in ude
ležbo na sestankih.

Pri marksističnem izobraže
vanju in idejnopolitičnem uspo
sabljanju je opazen napredek, ta 
program so slabše izpolnjevale 
le manjše 0 0  in 0 0  v nekaterih 
krajevnih skupnostih. V  občini 
je bilo več seminarjev, večerno 
politično šolo je uspešno kon
čalo 39 slušateljev, srednjo poli
tično šolo pa je do sedaj konča
lo 12 slušateljev; od teh se jih je 
večina vrnila na svoje delovno 
mesto in v delovnih organi
zacijah prevzemajo funkcije v 
družbenopolitičnih organiza
cijah in samoupravnih organih.

Še vedno pa ni zadovoljivo 
individualno izobraževanje ko
munistov, čeprav so pogoji za 
to v zadnjem času boljši. Večjo 
pozornost bo treba posvetiti 
obveščanju, pri čemer največ 
pričakujejo od INDOK centra.

Pri dejavnosti osnovnih orga
nizacij je še vedno opaziti, da 
prevečkrat zagovarjajo ozke in
terese krajevnih skupnosti, 
delovne organizacije ali celo po
sameznih vodilnih delavcev; 
premalo je političnega posluha 
in samoiniciativnosti, sprotnega 
odzivanja na pojave in proble
me, včasih pa tudi demokratič
nega vzdušja na sestankih.

Komite občinske konference 
ZK je imel po 5. seji 16 sej, na 
katerih je obravnaval najaktual-

J

NA PROSLAVI — Recitatorska skupina dijakov Centra srednjih šol 
je prijetno poživilo na raznih proslavah. Recitacije ob spremljavi 
kitare pritegnejo poslušalce, mladi pa so dokazali, da skrbno pri
pravljen kulturni program nudi lep umetniški užitek.

ČRNOMALJSKI DROBIR
VISOKA OCENA -  Čeprav orga

nizatorji razstave belokranjskih vin v 
Semiču pred otvoritvijo in podelitvi
jo diplom niso hiteli izdati, čigav 
vzorec je strokovna žirija pod vod
stvom inž. prof. Mirana Veseliča 
ocenila najbolje, smo zvedeli, daje 
najboljše belokranjsko rdeče vino 
dobilo zelo visoko oceno 16,86. Sa
mo za primerjavo: najboljši cviček 
je prejšnji teden, ko je bil v Novem 
mestu ,,teden cvička", dobil 15,3 
točke.

vzdrževal lastnka, bi se kandidatov 
kar trlo.

PRODANA ŠOLA -  Zaradi pre
majhnega števila učencev so šolo v 
Rožnem dolu najprej zaprli, nato pa 
poslopje še prodali. Denar od pro
daje je šel na krajevno skupnost, po
tem pa vse tiho je bilo. Ljudje se 
sprašujejo, kaj bo sedaj s tem denar
jem, za kaj je namenjen, saj je po
treb v vasi več kot dovolj.

VODOVOD BREZ LASTNIKA -  
Delegat GG Črmošnjice je na seji 
občinske skupščine opozoril, da vo
dovod Srednja vas -  Črmošnjice ni
ma pravega lastnika in pozval obči
no, da ga določi. Da ne bi kdo na
pačno razumel: ne gre za to, da bi 
se kdo hvalil, da ima svoj vodovod, 
lastnka iščejo predvsem zato,ker ga 
je potrebno vzdrževati -  vodovod 
namreč. Če bi vodovod lahko

VEČ SKRBI LOVCEM -  Vsa be
lokranjska lovišča se bodo priključi
la lovsko gojitvenemu območju Ko
čevje, kar je v prid tudi naravnim in 
drugim pogojem in razmeram. Lov
stvo je pomembna družbena in go
spodarska dejavnost, zato bodo mo
rale tudi KS, na katerih območju 
delujejo posamezne lovske družine, 
posvetiti več skrbi gospodarjenju z 
lovišči in divjadi.

18

nejše naloge, sprejemal ocene in 
sklepe za politične akcije. Ob
činska konferenca ZKS pa je 
lani imela tri seje in obravnavala 
vsa pomembnejša vprašanjaa ter 
zadala komunistom konkretne 
naloge na raznih področjih.

Črnomaljska
bližnjica

Mirko Pašič se lahko pohvali, 
da pozna vsak kamen na cesti od 
Jugorja do Osojnika. Že trinajst 
let je cestar na tem odseku in na 
svojem ,.delovnem mestu" je do
živel že marsikaj.

„Cestar sem pravzaprav že 21 
let. Najprej sem bil očetov dela
vec, skrbela pa sva za cesto 
Vahta-Dole. Ko je šel tukajšnji 
cestar v pokoj, so mene preme
stili na to cesto," pripoveduje 
Pašič, sicer domačin iz Sfel pri 
Jugorju, vendar se že več kot de
setletje vsak dan vozi na delo iz 
Podgrada, kjer ima družino. „Če 
se le da, gre na delo z mopedom, 
ob slabem vremenu pa z avtobu
som," pravi uslužbenec črno
maljske Delovne organizacije za 
gradbeništvo, obrt in komunalo.

Pašič pove, da se je promet po 
cesti od Jugoija do Semiča v 
zadnjem času zelo povečal. „Se- 
daj je na tej cesti tako, kot je 
bilo pred desetimi leti na gorjan
ski od Novega mesta do Metlike. 
Občutno več avtomobilov gre 
po tej cesti odkar so zgradili od
cep partizanske magistrale od 
Ručetne vasi do Semiča in asfal-

! i

tirali cesto od Semiča do Strek- 
ljevca. Semičani, ki imajo oprav
ke v Novem mestu, se vsi vozijo 
tukaj, povečal se je tudi promet 
za Iskro pa tudi Črnomaljci se 
vse pogosteje odločajo za to pot, 
ki jim razdaljo do Novega mesta 
skrajša kar za 18 kilometrov," je 
pripovedoval Pašič, ki je tisti 
dan čistil jarke za odvodnja- 
vanje.

Cestar pravi, da je v svojem 
poklicu zadovoljen, čeprav je to 
težko delo. „Zadnja tri leta smo 
imeli srečo, da so bile zime mile; 
spominjam se, da je bila nekoč 
cesta zaradi zametov osem dni 
zaprta." Pašič se pritožuje le nad 
tem, da njegovo delo ni dovolj 
plačano, saj pravi, da bi imel kot 
cestar pri novomeškem cestnem 
podjetju precej večji osebni do
hodek.

A. B.

DARILO NA
PRAVIH nogah

Metliška ,  , . ™  r
skega podjetja ,,Josip 
pri odpisu odstopila« , naicv
odboru R č e č e g a k ^ S  
copat v vrednosti Llu_?o lj])Wednosu i-*”- ^
za kar se ji le-ta Odbor 
ljuje. Copate je občinsto ^  
dal metliški osnovali > 0#0.
bodo razdelili potreta 
kom.

KMALU SVET1 
p o tr o š n ik o v ^

ajsi&s&grz
novitev svetov ^ etijiSlce ̂
krajevnih skupnostih usU'
ne. Dogovorih so»?P°sWtoV » 
navijanja potrošmš» cvetin»JB 
sprejeli delovni program- m.oV ̂  
bih sestavljeni iz (t
i T v n r t n i e  IDO), r a z d e l i t « i t

NOVA KOLEKCIJA -  Od prejšnjega ponedeljka je v Betijinem 
domu na Vinomeru vsak dan revija ženske, moške in otroške ko
lekcije za sezono jesen-zima 1977/78. Kreatorke so pripravile 120 
modelov, ki si jih poslovni gostje iz vse Slovenije z zanimanjem 
ogledujejo. Z revijo bodo gostovali tudi v več jugoslovanskih 
mesti’

izvodnje (DO), 
in KZ) ter potro&iikov 
bodo le tako lahko ẑ egate sveto' 
in cenejšo preskrbo.. . ^  j„ttf 
potrošnikov iz pr°J««® 
vine bodo volili dejav p f
bo zadolžen obfif  
sindikatov); dele?̂ tItfdelovnih W 
bodo vodih na zborih je v
oziroma v svetih

S tih . dolžena SZDL.

Cesta vaščanov dobre volje
Vaščani dvajsetih hiš Bereče vasi so sami opravili vsa zemeljska dela na 1.300 m

cesti v vrednosti nad tristo tisočakov  -

V  Beli krajini velja: „Pomagaj si sam in občina ti bo pomagala!“ 
Potrebe so vedno večje, občinski proračuni pa jim ne morejo sle
diti. Edini način, da občani uresničijo svoje želje, so prostovoljne 
akcije in denarni prispevki, tako za posodobitev cest, napeljavo 
vodovodov, obnovo električne napeljave itd. Seveda se tudi občina 
pri takih akcijah ne drži ob strani in prispeva, kolikor more.

Lep primer, kaj se da narediti 
z dobro voljo in s skupnimi 
močmi, so vaščani Bereče vasi

bliže ^
gospodinjstvo, ki je .(i 
je prispevalo vec, je(t
oddaljene hiše bodo ^
stroškov s priključki ^

Vaščani imajo tudi ? V  
oziroma nekakšen vaški

iz KS Suhor, ki so od 25. feb- 
ruaija do 3. marca cele dneve 
delali na 1.300 metrov dolgi 
krožni cesti od ceste Novo 
mesto — Metlika preko vasi do 
suhorske žage.

„Prvi del, od asfaltirane ceste 
do srede vasi je vaška pot, na
prej do žage pa občinska 
cesta,“ je povedal predsednik 
gradbenega odbora Antori\ 
Penič, sicer šofer v Beti. „Va- 
ščani smo si zadah nalogo, da 
bomo celo cesto razširili in ure
dili do asfaltiranja, ta strošek pa 
je prevzela občina."

Bereča vas je velika in precej 
razvlečena, tako da je pri delu

M LADINSKE  
ŠPORTNE IGRE

sodelovalo samo 20 hiš, tiste, ki 
so neposredno vezane na to 
cesto. „Za akcijo smo se odlo
čili na hitro: v nedeljo smo 
imeli sestanek, v petek pa smo 
že začeli delati," je povedal 
Penič. „Vsak dan od 6. do 18. 
ure je delalo po 22 ljudi od'18. 
do 76. leta starosti. Najstarejši, 
76-letni Jože Kraševec, je bil 
prav vsak dan na cesti; zelo so 
se izkazale ženske. Nasploh pa 
lahko rečem, da je veselje de
lati, če so ljudje tako složni; to 
tudi zagotavlja uspeh."

Doslej so vaščani opravili 
2.400 delovnih ur, povprečno 
160 na gospodinjstvo; kdor še 
ni izpolnil „norme“ , ga to še 
čaka sedaj, ko so potrebni še 
manjši popravki. Vaščani so do 
sedaj zbrali 120 tisočakov, pri
spevali pa so po svojih zmožno
stih; še en vidik so upoštevali:

vsak, ^
po določilih m°ra , uj 
pride na delo, v vaš bjy
plačati 200 dinarjem ^
ral tisti dan voziti, p
sek poveča na

Rreccj gledalcev je v lepem vre
menu v nedeljo, 20. marca, sprem
ljalo igre v tretjem kolu tekmovanja 
v malem nogometu v okviru metli
ških mladinskih športnih iger. 
Rezultati so bili taki: garnizon 
Črnomelj -  OŠ Podzemelj 6:1; 
Gradac -  Lokvica 3:2; Slamna vas 
-  Radoviča 3:2; TGP — Rosalnice 
3:2; Podzemelj -  Božakovo 6:1; 
Krasinec -  OŠ Metlika 5:2.

verjetno morali še kaj 
ti. Ker bo naša cesta.1 bo 
žila kot obvoznica, 
janska zaprta, racun ^ 
na pomoč cestnega P° 
pravi Penič.

Povedati je tre.ba’ 7  p 
razširitvi odkopali ^
kubikov zemlje in ^
navozili okoli 1-20 
gramoza. Vaščani so 
tisočakov stroškov. y
navoz materiala so» vt?
kamiona in nakla ’̂ \
nost doslej o p r a v «  
krepko presega 3 0 o. 
jev. a r a r tE:

Sad belokranjske zemlje

STIK I ML
SOSEDNJIH REPU)#»
V soboto, 12. 

člani metliške folkloro
vojake kasarn? 
K arlovcu

obiskali 
Ribar v

V  petek, soboto in nedeljo bo v Semiču razstava 
belokranjskih vin

V  petek, soboto in nedeljo, 25., 26. in 27. marca, bo v 
Semiču razstava belokranjskih vin. Strokovna žirija je pregle
dala vse prispele vzorce in jih ocenila, tako da si bodo 
obiskovalci lahko ogledali (in poskusili) preko sto vin naj
boljših belokranjskih vinogradnikov. Vse tri dni bo v Semiču 
še vrsta drugih prireditev in strokovnih predavanj.

V  petek ob 16. uri bo svečana otvoritev razstave v pro
svetnem domu Jožeta Mihelčiča, kjer bodo vinogradnikom, 
katerih vina so bila ocenjena s 14 in več točkami, podelili 
priznanja, ostalim pa diplome. Ob otvoritvi bo krajši kul
turni program, v katerem bodo obiskovalci videli „semiškp 
ohcet", prvič pa bo zapel novi semiški oktet. Sledila bo 
pokušnja vin.

V soboto bodo obiskovalci lahko pokušali najboljša belo
kranjska vina od 9. do 18. ure; na ogled bodo kmetijski stroji 
in zaščitna sredstva. Ob 10. uri bo inž. Zafošnik v domu 
Jožeta Mihelčiča predaval o vzgoji in obnovi vinogradov. 
Sobotni večer bo posvečen slovenski pesmi in folklori: ob 
19. uri bosta v kulturnem domu nastopila Koroški akadem
ski oktet in metliška folklorna skupina.

Pokušnja vina bo tudi v nedeljo od 9. ure do 17,30; prav 
tako bodo na ogled kmetijski stroji in zaščitna sredstva. Ob 
9. uri bo inž.Terčelj predaval o kletarstvu, uro za tem pa bo 
predavanje inž.Kačeve o zaščiti vinske trte. Metliška godba 
na pihala bo imela koncert ob 11. uri, popoldne ob 15. uri 
pa se bosta v košarki pomerili reprezentanci Dolenjske in 
Bele krajine. Ob 19. uri bo KUD Semič uprizorilo komedijo 
Klobčič.

Vse tri dni bo poskrbljeno tudi za zabavo: v hotelu Smuk

Anton Penič: „Le sloga in pri
pravljenost vseh zagotavljata 
uspeh."

vezi in zbližalo 
republik. Vojak^s^ y so«1

vrnili

SPREHOD PO METLlK*
FOLKLORNA SKUPINA Mladin

skega kluba je prejšnjo soboto obis
kala vojašnico Petrova gora v Kar
lovcu. Folkloristi, ki so sodelovali v 
kulturnem programu, so prikazali 
plese in zapeli pesmi iz Bele krajine.

pravi, da zahajajo °b sob£ njjU
mladi>t i š č e  p re d v se m  *■"- i t j  

p a  p r i lo ž n o s tn i  iz le tu * ^
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sij,
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Njihov nastop je lepo uspel, dogovo
rili pa so se še za nadaljnje sodelova
nje. Tako bodo v kratkem karlovški
vojaki obiskali nekatere delovne or
ganizacije, kjer bodo igrali na plesu.

dušeni nad razgledom 
ni, pohvalijo pa tudU6 
čo.

PRIČELA SE g g * #  
janjčkov, nad katc sjj. t  » 
navdušeni do bolestno^ 
cena za kilogrm11 P u

LJUDJE SO pripravljeni obisko
vati kulturne prireditve v Zagrebu in 
Ljubljani, samo najti se mora kdo, 
ki organizira prevoz in nabavi vstop
nice. Zanimanje ne vlada samo med 
mladinci, ampak tudi med starejšimi 
krajani, za katere marsikdo misli, da 
jih je težko spraviti iz stanovanj. Če 
je prireditev dovolj zanimiva, se jih 
zbere za cel avtobus.

z n l o ^ i š ^ l a n ^ M  
Ine, pred katero se %vcse,o^„5*
štirinožci, je slišati ' ’®5 stayK{
in cmokanje t e r  krat*
kako prija!"

TUDI IZ

pozna voščij, kot (
dober dan m dot*'.

n
“h:

u u u e r  u an  u. -  J ed0, *u f f  
poznanih starejših g* « pa pi 
niso še nikoli

GOSTIŠČE VESELI KA je zaen
krat odprto samo ob sobotah in ne
deljah, ko pa bo topleje, pa vsak 
dan. Prijazna natakarica Dušanka

IU 5U  s c  m i ™  . -u  I
mačka snedla j * * h ^  
morejo izdaviti dve » .1
radi preobilice žvecj-
ustih. Danes je vse

vse tri urn do poskrbljeno tudi za zabavo: v hotelu Smuk ? 
ž bo vsak večer ples. Ž
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iz m e n jav o

J[eana prispevala za pretvornik
?hanih nad ?nn nnn . .•• • ________________   ^ _,_i____nad 200.000 din ali nad dve tretjini predvidenega denarja — Če ne bo zbranega 

_________ dovolj denarja, pretvornika ne bo in bo denar vrnjen

P°stavitev̂ n̂ ,  P^pevkov naročnikov T V  je že zbranih, za
27o.ooo d -P V 01̂  23 ProSram pa je potrebnih 250.000 do 
prehofniu* . .? s™° zvedeli na sestanku odbora za postavitev tega 
kjedohav ;̂ J?. Potekli teden. Na sestanku so tudi povedali,

5“° Plača?iZlVa>Vse naročnike, ki še 
din. na; ,®n£ratr>ega prispevka

JC | | y  * a  ______ _______ -w-mm-w , u  w IT i r  - |R- Ttt„,»)

podpisu poBodĥ  r» Pretvornik oziroma njegove dele 4 mesece po 
klet ni zbran 6 ^or. Pa P°g°dbe ne more podpisati prej, do- 
tovanju plačflVeS denar, ker tako terja tudi zakon o zava-

Odbor i______
ne sme porabiti za druge namene. 
Pri akciji je potrebbna enotnost, si
cer se lahko zgodi, da ne bomo imeli 
ne pretvornika ne radia. (Kdor želi 
podrobna pojasnila, jih lahko dobi 
pri odboru, katerega predsednik je 
Jože Košir, ali pri SZDL.)

-  Z zbiranjem denarja za pretvor
nik za 2. program pri Kočevju bo 
zaključen le prvi del te akcije. Ta 
denar bo namreč zadoščal za posta
vitev pretvornika, ki bo posredoval 
sliko kočevski občini.

“J nekatera v S  odbor odgovoriti 
fc jih z S r J* v zvezi s t0

Seniki OD^If ?jaj0 nekaten po- 
Sj® k̂do vodi1,! je tudi> da v 

Pretvornika ̂ ‘J° protl P°sta- 
Ti odgovoriš™3 Zbilanju 

p r e t v o r m -

??*ni> odbor na so zahtevali ta (lena, pa J0 ^aj vodi in zbi-

Drugi del akcije pa pomeni soli
darnostno zbiranje denaija za 
manjše pretvornike za drugi pro
gram, ki bo omogočal sprejem pred
vsem v Kolpski dolini in na nekate
rih drugih območjih. Za te pretvor
nike naj bi prispevale delovne orga
nizacije.

Pri občinski konferenci SZDL 
smo zvedeli, da bi ureditev lokalne 
radijske postaje veljala najmanj 2 do 
3 milijone dinarjev. V to akcijo bo
do skušali vključiti tudi ribniško ob
čino.

V trgovini Tehnika-Mercator v 
Kočevju pa smo zvedeli, da velja 
UHF konventer, ki omogoča spre
jem 2. programa tudi na starih tele
vizorjih 219,90 din (notranji) oziro
ma 360 din (zunanji). Prve (cenejše) 
imajo na zalogi, drugih pa je trenut
no zmanjkalo.

J. PRIMC

.7 Z

^ ^ S fe jR ^ k a  56 Stli-
'Pretvorruki bodo

nS-k?ga »telfcâ lp61?^ .komuni- ,*|°Cl'1k TV m j i  1 Slcer vsak
t a n° 'ki Paj?tekn?eti posebno
S ^ z n i  n in A  , da si je

privošči«. 26,0 Verjetno

SScasTSKi«-
akcij

Šolarji o KP in Titu

e* Pa vodi Slcer ‘Oče-
k  ne bi smeu“  3 lj.ub, temu obeh 
^ retv°rmk 7kjra ker *  denar

ZvedlRl2NANJA 0F
tud°i 1? bodo ‘etos prvič

s ^ S S S S

Kočevski šolarji od 4. do 8. razre
da se že mesec dni pripravljajo na 
tekmovanje „Tito, revolucija, mir", 
ki je razpisano za vse šole v Jugosla
viji. 31. marca se bodo začela šolska 
tekmovanja, nato pa bodo še občin
ska, območna in republiška, zvezna 
pa bo na proslavi dneva mladosti v 
Kumrovcu.

Šolarji so imeli precej težav, ker 
so morali iskati odogovore na vpra
šanja po raznih knjigah, za literaturo 
pa so prosili celo v Beograd. Revijo 
,,Kekec", v kateri so objavljena 
vprašanja in odgovori, pa so dobili 
šele pred kratkim.

Za proslavljanje obletnic so izde
lali kočevski šolarji obširen pro
gram, ki zajema pisanje nagradnih 
spisov o Titu, obisk predvojnih ko
čevskih komunistov, izdajo šolskega 
glasila, ki bo posvečen Titu in ZK, 
izvedbo obrambnega dne šole, spre
jem ..Kurirčkove pošte" in štafete

1 sHup t ^ i n  na ~ aĉ i pomanjkanja snega na letošnjem biatlo- 
’ ampak nnar° c*neSa heroja Dušana Remiha niso tekli na 

yadno. Na startu ekipi Rudnika. (Foto: Primc)

a t e  *  K o č e v j aVeč Šktfi n.c ki požigali, 
korist.:

Nitk! ^ne ptiček lahko širi. Ne- 
S S -?1 v biče^ 01 divje race,;YJU že

T,to
C " ' " '

$ Srn* gnez'

SPI
^  letib'"»oraia-^obusna P«>- 

Pa "adaliu2 ' nare cna že JUJe krnsko spa-

”e Pošilja svo- 
03 testirank^  "-hiranje zna-

enaija. ^  me‘ali

s šolo iz pobratene občine Dolina 
pri Trstu, proslave v počastitev ZK, 
praznika krajevne skupnosti (na to 
bodo povabili tudi šolarje iz pobra
tenega Prokuplja) in dneva mladosti, 
sprejem pionirjev v mladinsko orga
nizacijo, izlete v kraje, znane iz 
NOB, okrasitev spomenikov itd.

Povsod 1. Šalka vas
Biatlon (tek na smučeh z vmes

nim streljanjem v tarče) v počastitev 
spomina na narodnega heroja Duša
na kemiha je nameravalo tudi letos 
organizirati PGD Šalka vas pri Ko
čevju. Ker ni bilo snega, so pred 
kratkim izvedli običajni tek (brez 
smuči) s streljanjem na 2500 m dol
gi progi. Na tem tekmovanju, ki je 
letos drugo leto, lahko tekmujejo le 
5-članske pionirske ekipe. Letošnje
ga tekmovanja se je udeležilo 13 
ekip iz Šalke vasi, Rudnika, Željn, 
Ložin in Kočevja.

Rezultati:
Starejši pionirji: 1. Šalka vas 1 

3,36 minut, 2. Rudnik 1 3,58, 3. 
osnovna šola Kočevje 4,20 itd.

Mlajši pionirji: 1. Salka vas IV  
7,58, 2. Salka vas I I I  10,11, 3. Ko
čevje 1 10,40 itd.

Prve tri ekipe so prejele diplome, 
vse sodelujoče ekipe pa še spomin
ska priznanja. Pokrovitelj tekmo
vanja je bila delovna organizacija 
Melamin Kočevje.

J. P.

POMOČ ZDOMCEM,
KI SE BODO V R N IL I

Usklajevalni odbor za izvajanje 
nalog v zvezi s postopnim vračanjem 
zdomcev, ki so na začasnem delu v 
tujini, je na zadnji seji imenovala ob
činska skupščina Kočevje. Šteje 9 
članov. Predsednik odbora je Vence 
Drobnič, tajnica pa Zinka Zemljak.

ZA PRAZNIK VRTEC -  Za bližnji praznik občine Ribnica 26. marec bodo odprli v Ribnici tudi novi 
montažni otroški vrtec, v katerem bo prostora za 95 otrok. (Foto: Primc)

Delavci najpogosteje 
prijavljajo kršitve

Komisija za družbeni nadzor in komisija za ugotavljanje 
izvora premoženja ne delata, ker se člani boje zamere

Družbeni pravobranilec sa
moupravljanja je lani obravna
val iz občine Ribnica 29 prime
rov kršenja samoupravnih pra
vic oziroma družbene lastnine. 
Največ se jih je nanašalo na raz
ne denarne terjatve, ki izvirajo 
iz medsebojnih razmerij in sicer 
9. Na drugem mestu je kršenje 
statutov in drugih samoupra
vnih aktov (5 primerov), nato 
varstvo družbene pravice (4) in 
druge pravice in obveznosti 
(prav tako 4 primeri) itd.

Zanimivo je, da so veliko večino 
prijav podali sami delavci ali skupina 
delavcev, in sicer kar 18. Na lastno 
pobudo pa je uvedel družbeni pravo
branilec samoupravljanja postopek v 
5 primerih. Žalostna je ugotovitev, 
da je dobil pravobranilec najmanj 
prijav od tistih, od katerih bi jih mo
ral dobiti največ, to je od organov 
samoupravne delavske kontrole in 
samoupravnih organov nobene prija
ve, od družbeno-političnih organi
zacij pa le eno.

Nadalje ugotavlja njegovo poroči
lo, da v občini Ribnica delo inšpek
cijskih služb ni učinkovito. Statutar- 
no-pravna komisija tudi ni bila 
dovolj prizadevna. Komisija za druž-

N O V S TR O J IIM 
MANJ STROŠKOV

V lanskih šestih mesecih so imeli 
v Donitu v Sodražici nad 5.600 ur 
zastojev pri delu zaradi okvar stro
jev. Za popravilo so se posluževali 
predvsem tujih uslug, ker sami niso 
imeli dovolj lastne opreme. Donit je 
imel izgubo, ker tkalski stroji niso 
delali in ker so morali popravila pla
čati. V  denarju znese na leto taka 
izguba okoli milijon dinarjev. Zdaj 
so kupili rezkalni stroj in ga že mon
tirajo. Tako bodo manj odvisni 
drugih, razen tega pa bodo stroje tu
di hitreje popravili, kar bo vse pri
spevalo k občutnemu zmanjšanju 
stroškov zaradi zastojev.

nje. Občani se sprašujejo, kako je 
mogoče, da SAP Ljubljana ne nada
ljuje začete gradnje in se tako malo 
briga za potnike. Tej progi pravijo 
„zlata jama", pa vendar morajo pot
niki v Kočevju čakati na prostem, 
na prepihu in brez čakalnice. Na po
staji tudi ni nobenih napisov, zato 
potniki tavajo kot zgubljene duše in 
iščejo, kje je pravi avtobus. Botruje 
temu monopolni položaj tega podje
tja na naši progi?

PO ASFALTU DO REKE -  Ce
sta Ljubljana-Kočevje-Delnice-Reka 
bo že to sezono končana. Sedaj bo 
vsa asfaltirana in na nekaterih ovin
kih razširjena. To bo bližnjica za 
južni Jadran, zato pričakujemo več 
avtomobilskega prometa skozi Ko
čevje.

PAPIR IN RAK -  Star papir, na
bran v humane namene, naši skup
nosti veliko koristi, zato ga ne od
metavajmo, temveč hranimo za na
biralne akcije. Otroci osnovne šole 
ga pridno zbirajo in vozijo v zbirno 
skladišče. Izkupiček za papir bo na
menjen skupnemu skladu za zatira
nje in boj proti zahrbtni bolezni -  
raku. Zbiralcem gre vsa pohvala, ob
čane pa prosimo, naj jim pripravlja
jo papir.

DA NE BO SPET NAROBE -  
Društva se že pripravljajo za letošnje 
proslave in prireditve doma ter za 
sodelovanje na osrednjih proslavah. 
Koordinacijski odbor za delo dru
štev in organizacij pri občinski kon
ferenci SZDL bi moral čimprej skli
cati razgovor, da bi uskladili progra
me, da ne bo potem sklicanih več 
zadev hkrati v isti dvorani in da ne 
bo vse na isti dan.

Bogat program za obletnice
Kočevski in ribniški zdravstveni delavci skupno proslavili 
jubileje ZK in tovariša Tita — Priznanja dolgoletnim čla

nicam kolektiva

Ena prvih proslav organizacij 
ZK v kočevski občini, posveče
na letošnjim jubilejem ZK in to
variša Tita, je bila v Zdravstve
nem domu Kočevje-Ribnica. Na 
njej je o jubilejih in današnjih 
nalogah ZK govorila sekretarka 
Zofija Rovan, predsednik 
osnovne organizacije sindikata 
Goran Radonjič pa je najstarej
šim članicam kolektiva ter ko
čevske in ribniške lekarne pode
lil priznanja.

V  zelo lepem kulturnem pro
gramu so nastopili: ribniški no
net „Vitra“ pod vodstvom Ber
narde Kogovšek, mešani orke
ster učencev glasbenih šol iz 
Kočevja in Ribnice pod vod
stvom Adija Škorjanca, solisti

ter recitatorji iz Kočevja in Rib
nice, ki so predstavili poslušal
cem dela domačih pesnikov. Po 
prireditvi so odprli v dvorani 
zdravstvenega doma v Kočevju 
še razstavo likovnih del aka
demskega kipaija Staneta Jarma 
in slikaija Ivana Brudaija.

Čeprav nekoliko z zamudo, 
so s to svečanostjo proslavili tu
di dan žena. Vsaki tovarišici so 
ob tej priložnosti podarili na
gelj, članice kolektiva, ki so v 
službi najdalj, pa so prejele še 
pismena priznanja. Dobile so 
jih: Zora Figar, Marija Lešnjak, 
Pepca Lukavečki, Berta Maver, 
Urška Nagu, Ana Pirnat, Angela 
Rode, Dana Zalar, Eni Peterlin 
in Mimica Svete. j  p

beni nadzor seje odleta 1974 sesta
la samo dvakrat in ni obravnavala 
nobenega primera, kar pomeni, da 
praktično sploh ni delala. Komisija 
za ugotavljanje izvora premoženja je 
v začetku delala, potem pa je popol
noma utihnila, ker „so člani postali 
neaktivni zaradi preobčutljivosti do 
oseb, ki so v postopku."

Najočitnejši primer izigravanja sa
moupravnih odnosov se je zgodil v 
Modni konfekciji Krim, ki ima sedež 
sicer v Ljubljani, v Sodražici pa svoj 
obrat, v katerem je zaposlenih 67 
delavk. Ta obrat nima nobenih sa
moupravnih pravic oziroma možnos
ti samoupravnega odločanja. Na rav
ni tozda odločajo o vseh neodtujlji
vih pravicah. Zato so pogosto nasto
pali spori iz medsebojnih razmerij v 
združenem delu (nastavitve, od
pusti), pri nagrajevanju delavcev in 
drugod. V  tozdu nimajo veljavnih 
samoupravnih aktov o vseh te
meljnih pravicah delavcev itd.

Ob zaključku poročila je družbe
ni pravobranilec samoupravljanja 
opozoril, da naj vsi, ki so z ustavo 
zadolženi za posebno varstvo samo
upravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine, svoje sile strnejo 
ter tako uspešneje odpravljajo na
pake, ki se dogajajo. Pri tem pa je 
potrebna še posebna zavzetost in 
odločnejša pomoč družbeno-politič
nih organizacij. j

Program proslav
Odbor za pripravo prazno

vanja občinskega praznika Rib
nice 26. marca je potrdil pro
gram prireditev. Za uvod bo da
nes, 24. marca, v kinodvorani 
doma JLA prikazan film „Ko- 
munisti Jugoslavije* . Naslednji 
dan bo organiziran pohod v Ma- 
koše pri Dolenji vasi. Tu bo na 
prizorišču bojev IX . brigade iz
veden kulturni program, v kate
rem bodo sodelovali člani KUD 
Franc Zbašnik iz Dolenje vasi, 
učenci osnovne šole iz Dolenje 
vasi in instrumentalisti glasbene 
šole iz Ribnice. Svečanosti bodo 
prisostvovali tudi pripadniki gar
nizije iz Ribnice in slušatelji šol
skega centra RSNZ na Jasnci.

Istega dne bo v dvorani doma 
JLA koncert primorskega aka
demskega pevskega zbora „Vin- 
ko Vodopivec11. Učencem 
osnovne šole v Ribnici in Dolenji 
vasi pa bodo govorili o dogodkih 
v Makošah udeleženci teh bojev.

Slavnostna seja občinske 
skupščine in družbenopolitičnih 
organizacij bo 26. marca v dvo
rani družbenega centra DC 16 v 
Dolenji vasi. Po slavnostnem go
voru predsednika izvršnega sveta 
občinske skupščine Ribnica bo 
podelitev občinskih priznanj in 
nagrad. Kulturni program bo iz
vedel KUD France Zbašnik iz 
Dolenje vasi.

Popoldne bo uradno odprt 
novi vrtec Vzgojnovarstvenega 
zavoda narodne herojinje Majde 
Šilc. Ob tej priložnosti bo izve
den kulturni program, v katerem 
bodo sodelovali gojenci vrtca ter 
učenci osnovne in glasbene šole.

Praznovanje bo končano v ne
deljo, ko bo na igrišču TVD Par
tizan tradicionalni rokometni 
turnir.

FRANCI ŽELEZNIK

ŠE LETOS BAZEN -  Gradnja bazena in športne dvorane v Ribnici 
napreduje po načrtih. Železna konstrukcija nad bodočim bazenom 
že stoji. Če bo šlo se po načrtih, bo bazen odprt že konec leta. 
(Foto: Glavonjič)

Ribniški zobotrebci
GOBARJI ZACELI -  Glavna go

barska sezona je res poleti, vendar 
so ribniški gobarji delovni tudi pozi
mi. Tako so okoli Novega leta pri
pravljali delovni načrt svojega gobar
skega društva za letos. Pred kratkim 
so imeli tudi občni zbor, razen tega 
pa še predavanje o gobah, spremlja
no s prikazovanjem diapozitivov. 
Svoje letošnje delo so torej začeli v 
znamenju gobarskega pozdrava „Do- 
bra bera“ .

ZNAČKE IN SPOMINKI -  V rib
niškem Spominkarstvu so še do ne
davnega prodajali predvsem proizvo
de suhe robe, lončarske izdelke in 
spominke. Pred kratkim pa so se za
čeli ukvarjati še s prodajo značk. 
Prijazni prodajalec Franjo Matoh 
vam zdaj ne postreže le z izdelki, 
značilnimi za Ribniško dolino, 
ampak še z značkami glavnih mest 
vseh naših republik in tudi z drugimi 
zanimivimi značkami.

MLADINCI IN VRTEC -  Ribni
ški mladinci, ki so zdaj združeni v 
svoji organizaciji, so spet izvedli de
lovno akcijo: urejali so okolico no
vega vrtca in pot do njega.

NOVA TABLA -  Pri vhodu v 
dom J LA je postavljena nova oglas
na tabla. Na njej bodo prikazani za
nimivi članki in slike iz dela in živ
ljenja v domu JLA, polovica table

pa bo namenjena materialu o ZK in 
tovarišu Titu, se pravi letošnjim ob
letnicam.

GREMO V KINO -  V  kinu doma 
JLA bodo ta teden predvajali na
slednje filme: danes, 24. marca, 
..Ljubezen brez obveznosti"; 26. in 
27. marca „Svatba"; 28. in 29. mar
ca ..Komunisti Jugoslavije' (izredna 
predstava); 30. in 31. marca , Po sle
di izginule žene". 26. in 27. marca 
bo matineja filma „Dežela večnega 
plesa".

M .G-č

občan
vprašuje

odgovarja

-  Sem slišal, da so delavci v 
ITPP za dan žena tako pogostili 
sodelavke, da so praznovale kar 
od malice pa do konca dela.

— Jaz pa sem slišal, da so ne
kateri to proglasili za štrajk in 
da je bil potem cel cirkus.

jn arca  1977

DESET PRIZNANJ -  Med desetimi članicami kolektiva, ki so naj
dalj zaposlene v Zdravstvenem domu Kočevje-Ribnica ali obeh 
lekarnah, je tudi Zora Figar iz Kočevja. (Foto: Primc)

Stran uredil: J02E PRIMC
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Četrtek, 24. marca -  Gabrijela 
Petek, 25. marca -  Minka 
Sobota, 26. marca -  Emanuel 
Nedelja, 27. marca -  Rupert 
Ponedeljek, 28. marca -  Ivanka 
Torek, 29. marca -  Ciril 
Sreda, 30. marca -  Branko 
Četrtek, 31. marca -  Benjamin

LUNINE MENE

27. marca ob 23.26 uri -  prvi krajec

ČRNOMELJ: 27. 3.' britanski 
barvni film Topovi iz Navarona Bri-

■ d
SLUŽBO DOBI

SPREJMEM frizersko pomočnico, 
po možnosti z znanjem moške 
stroke. Stanovanje preskrbljeno, 
drugo po dogovoru. Jože Novak, 
frizer, Ljubljanska 10, Novo me

sto.
‘ GOSPODINJSKO POMOČNICO 

sprgmem takoj k štiričlanski dru
žini. Gospodinjstvo moderno ure
jeno, plača dobra, s socialnim za
varovanjem. Jerca Zmuc, Rožna 
dolina V I / 14, Ljubljana.

ZAPOSLIM nekvalificiranega delav
ca ali vajenca v mizarski stroki. 
Egidj Cimerman, mizarstvo-go- 
stinska oprema, Ljubljana, Viška 
cesta 25, telefon 64 -908.

SLUŽBO ISCE

V  VARSTVO vzamem majhnega 
otroka. Naslov v upravi lista 
(914/77).

S T A N O V A N J A

iSCEM sobo po možnosti s kopalni
co. Naslov v upravi lista 
(937/77).

NUDIM 1.000 din nagrade tistemu, 
ki mi preskrbi sobo v Novem me
stu ali bližnji okolici. Naslov v 
upravi lista (938/77).

Motorna vozila

SIMCO 1301 special, dobro ohranje
no, 2000 km po generalni, pro
dam. Ogled vsak dan popoldne od 
15. do 17. ure. Ivan Ravnič, 
Ljubljanska 17, Novo mesto.

PRODAM fiat 750, letnik 1969,ze
lo ohranjen. Segova 11, Novo me
sto.

PRODAM osebni avto Ami 6 , letnik 
1967 s kompletnimi rezervnimi 

deli, v voznem stanju. Alojz Kav
šek, Gotna vas 27, Novo mesto.

AMI 8 , star tri leta, registriran do 1. 
oktobra 1977, prodam. Novo 
mesto, Cankarjeva 34, ah telefon 
21-254 od 15. ure dalje.

TRAKTOR DEUTZ 25 K s koso, v 
odličnem stanju, nujno prodam. 
Ogled pri Jožetu Kožarju, Piroši- 
ca 20, Cerklje ob Krki.

PRODAM SEAT 850, letnk 1969. 
Darko Knez, Hrastovica 18, Mo
kronog.

PO UGODNI ceni prodam Ford 12, 
letnik 1967, registriran in v do
brem stanju. Ogled možen pri 
Božidarju Groznku, avtoklepar

ju, Trebnje.
PO UGODNI ceni prodam osebni 

avto Zastavo 750, letnik 1973, 
prevoženih 13.000 km. Ogled 
možen vsak dan od 7. do 14. ure 
v prostorih mehanične delavnice 
AMD Novo mesto.

PRODAM nov 126 P. Crne, Majde 
Šilc 4, Novo mesto.

PRODAM BMW 2000, 90 KM, 
letnic 1971, srehr. metalik, 
52.000 km, z vso dodatno opre
mo in v odličnem stanju. Ivan 
Slapničar, Cegelnica 39 a.

PRODAM zastavo 1300. Informa
cije po telefonu 21-926.

PRODAM traktor Steyer 188 (28 
KS), s plugom, kosilnico in hi- 
dravllco, v brezhibnem stanju ter 
dve gradbeni parceli ob glavni ce
sti Smednik-Kržišče. Voda in 
elektrika v bližini. Martin Toma
žin, Smednk 6 , 68274 Raka.

PRODAM NOV TOMOS, 4 presta
ve, brezizpitni za 5.500,00 din. 
Dam tudi na posojilo. Velika Bu
čna vas 35, Novo mesto.

PRODAM FIAT 850 special, regi
striran do marca 1978. Praznik, 
Grmovlje 5, Škocjan.

AUDI 60 L, letnik avgust 70, odlič
no ohranjen, prodam za 5,5 M. 
Pureber, Žabja vas 12, telefon po
poldne 22-978.

tanije. 29. 3. ameriški barvni film 
Let nad kukavičjim gnezdom. 31. 3. 
ameriški barvni film Stražarji gradu.

KRŠKO: 26. in 27. 3. ameriški 
film Teksas ekspres. 30. 3. angleški 
film Sinbadovo potovanje.

NOVO MESTO -  KINO 
KRKA: od 25. do 28. 3. ameriški 
barvni film Človek iz Avstralije. Od 
29. do 31. 3. ameriški barvni film 
Ljubezen brez obveznosti.

RIBNICA: 26. in 27. 3. zahod- 
nonemški barvni film Kaj počno 
zdolgočasene žene.

SEVNICA: 26. in 27. 3. ameri
ški film Strah je ključ. 30. 3. ame
riški film Billy, Dva klobuka.

TREBNJE: 26. in 27. 3. nemški 
barvni avanturistični film Vinetou I. 
del.

IŠČEM zazidljivo parcelo na Slatni- 
ku, v Smolcnji vasi ali Mačkovcu. 
Naslov v upravi lista (882/77).

O B
PRODAM traktor 7,etor 14 s pri

ključki. Kličite ob večernih urah 
na telefon 77-925.

PRODAM avto Lada ali zamenjam 
za manjši avto. Albin Šoln, Bre
stanica 117 a.

PRODAM Z 750, letnik 1970, regi
striran do januarja 1978. Ogled v 
soboto in nedeljo. Zofija Sokolo- 
vič. Brlog 9,68312 Podbočje.

PRODAM osebni avto NSU 1200, 
lahko tudi po delih. Naslov v 
upravi lista (947/77).

PRODAM zastavo 750, letnik 1970, 
registrirana do februarja 1978. 
Franc Ilaš, Dule 13, Škocjan.

PRODAM ferguson 25 s koso in plu
gi. Pinterič, Arnovo selo, Artiče 
pri Brežicah.

ZARADI STAROSTI prodam na 
Dolenjskem (Hmeljčič, Mirna 
peč) 19 a vinograda. Lepa lega, 
delno cementni drogovi, možna 
strojna obdelava, primerno tudi 
za vikend (v bližini voda in elek
trika). Informacijo: tel. (061) 
322-837 ali ponudbe pod 
„UGODNO“ v upravo Dolenjske
ga lista.

HIŠA na Mirni naprodaj. Cena ugod
na. Marija Kordan, Mirna.

PRODAM ali dam v najem njivo v 
Hrastovici pri Mokronogu. P. Va- 
las, Trebnje, Stari trg 37.

PRODAM parcelo, primemo za vi
kend. Alojzija Možina, Praprotni
ca 1, Mirna.

PRODAM hišo z vinogradom na Ra
ki. Ogled 25., 26., in 27. marca. 
Martin Loknac, Sela 2/a, Raka.

PRODAM stanovanjsko hišo z go
stinskim lokalom. Žabja vas 32, 
Novo mesto.

UGODNO prodam hišo v Črnomlju 
v tretji fazi gradnje, v velikosti 
11x13,50 m, pripravljeno za 
dvostanovanjsko. Informacije: 
Rudi Adlcšič, Semiška cesta 6 , 
Črnomelj.

ZDOMCI! V bližini Krškega prodam 
poslovno stanovanjsko stavbo z 
opremljenim gostinskim lokalom, 
vinogradom in sadovn ajcom. Na
slov v upravi lista (952/77).

V BLIŽINI Krškega na razglednem 
delu pobočja prodam urejen vi
kend z vinogradom in sadovnja
kom. Naslov v upravi lista 
(953/77).

p r o d a m H r  a  z  n  o

PRODAM koso za traktor Ferguson 
35 v dobrem stanju. Jože Zarn, 
Hrvaški Brod 17, Šentjernej.

PRODAM dnevno sobo in televizor 
RR Niš. Marica Mitič, Majde Šilc 
19, Novo mesto.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO 
MESTO bo prodala najavili draj- 
bi košnjo sena in otave v pone
deljek, 4. aprila 1977. Interesenti 
naj se javijo ob 9. uri na ekono- 
matu.

PRODAM 500 kg sena. Informacije: 
Jarc, kovač, Prečna 24.

STROJ za brizganje plastičnih mas 
Belišče (90 gramov), polavtomat
ski, prodam. Jože Udovič, Jere
bova 12, Novo mesto.

PRODAM LUBASOVO diatonično 
harmoniko, trikrat uglašeno. Ce
na po dogovoru. Blaž Cerjak, 
Mrčna sela 11, 68282 Koprivnica 
pri Brestanici.

HIDROFOR, trifazni (180 1), malo 
rabljen, s tristopenjsko vodno 
črpalko in oljnim avtomatom, 
prodam za 3.200,00 din. Gostilna 
Anica Černe, Grčarice 34, Do
lenja vas.

PRODAM razne dele fiata 850 spe
cial. Darko Kordecki, Praproče 2,- 
Straža.

UGODNO prodam električni štedil
nik, hladilnik in bojler 8 1. Tone 
Fabjan, Dol. Toplice 57.

PRODAM diatonično harmoniko in 
moped na štiri prestave (breziz
pitni). Jože Kavšek, Dol. Težka 
voda 21, Stopiče.

PRODAM nov Sipov obračalnk za 
seno, prirejen za traktor Pasquali. 
Anton Zupančič, Bistrica 4, 
68232 Šentrupert.

PRODAM ostrešje (grušt). Novak, 
Bršlin 3, telefon 23-339.

UGODNO prodam rabljeno spalnico 
z jogi vložki. Naslov v upravi lista.

PRODAM kosilnico Figaro in obra
čalnik Maraton v dobrem stanju 
ter 4 m3 hrastovih desk (3 in 5 
cm). Ivan Križman, Malence 18, 
Kostanjevica na Krki.

PRODAM semenski krompir draga 
in kor. Martina Lenart, S molenj a 
vas 41, Novo mesto.

ZARADI SELITVE prodam po zelo 
ugodni ceni malo rabljeno kuhinj
sko opremo (delovne pulte, oma
rice, hladilnik, štedilnik na drva, 
kombiniran plinsko-električni šte
dilnik in omarico za čevlje). Ivan
čič, (pri Klopčič) Volčičcva 38, 
Novo mesto.

PRODAM grablje sonce 4 in slamo
reznico v dobrem stanju. Kobe- 
tič, Mali Nerajee 6 , Dragatuš.

PRODAM kosilnico BCS po ugodni 
ceni. Jože Bregar, Cerovi log 47, 
Šentjernej.

PRODAM 5 mesecev star elektro
motor (10 KM), 50 m kabla in 
kompletno garnituro za avtogeno 
varjenje z jeklenkami. Jože Brat
kovič, Gor. Brestanica 26, Šent
jernej .

K U P I M

KUPIM beton&i mešalnik. Jože 
Zajc. Dol. Straža 104.

KMETIJO ali večje arondirano 
kmetijsko zemljišče kupim. Po
nudbo pod šifro .JtMETlJA“ .

POROČNI PRSTANI! -  Vsa zlatar
ska dela vam po vaši želji najbolje 
opravi zlatar Otmar Zidarič v Go
sposki 5, Ljubljana, kjer dobite 
tudi poročne prstane vseh oblik! 
-  Z izrezkom tega oglasa dobite 
10. odst. popusta!

mmmm
DRAGI mami MARIJI KASTELIC 

iz Pristave 18 želimo za 80. rojst
ni dan še veliko srečnih, zdravih 
in zadovoljnih let. Sin Janez z že
no Mileno ter vnuka Sandi in He
lena.

DRAGI mami ANGELI KOVAClC, 
Goriška vas 12 pri Mirni peči, 
iskreno čestitamo za njen 82. 
rojstni dan in ji želimo še veliko 
srečnih in zdravih let med nami. 
Otroci: Franci, Tone, Malka, Pep
ca z družinami, Angelca in Zalka. 
Vnuki in pravnučki ji pošiljajo 
koš poljubčkov.

DRAGEMU sinu in bratu JOŽETU 
BARBI za god in 16. rojstni dan 
želimo veliko zdravih, srečnih let, 
mnogo uspeha v šoli. Ata, mama, 
sestri Danica in Marjetka, brat Ti
ne in stara mama.

DRAGEMU očetu JOŽETU 
PRHNETU iz Orehovice pri Šent
jerneju iskreno čestitamo za nje
govo dvojno praznovanje in želi
mo, da bi bil še mnogo let med 
nami zdrav in zadovoljen. Zahva
ljujemo se mu za ves njegov trud 
in skrbi, ki jih ima z nami. Zena 
Marija, sin Tone in hčerka Marija 
z družinama. F.nake čestitke ma
lemu Jožku in Jožetu ter Jožefi 
Bratkovičevima in Gor. Vrhpolja 
50.

Prof. inž. Ivu Zobcu, ki je 
te dni, kljub temu daje pre
stal hudo prometno nesrečo, 
še ves mladosten praznoval 
80-letnico rojstva, iskreno 
čestitajo za visoki jubilej 
njegovi novomeški prijatelji.

JREKUCI ^
JANEZ KOSEC, Vel. Brusnice 72, 

prepovedujem hojo in pašo koko
ši po mojem travniku od Jcrička 
proti ccrkvi in pod mojim kozol
cem. Kdor tega ne bo upošteval, 
ga bom sodno preganjal.

NEŽA OVNIČEK, Hrib 12, Stopi
če, prepovedujem vožnjo, obrača
nje in hojo v Srebotniku, katastr
ska občina Potov vrh, pare. št.
1339/2. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

afiUHBD
Po dolgi težki bolezni nas je za ved
no zapustila moja draga mama

R O Z A L IJ A  R IB IC
roj. Hegler 
iz Sel pri 

Karteljevem
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste 
mi v teh najtežjih dneh karkoli po
magali, posebno sosedom, družini 
Hrastarjevi in Justi Mahničevi za 
vsestransko pomoč ter Poldetu Hra
starju za večkratni prevoz. Posebna 
hvala zdravnikoma dr. Vodniku in 
dr. Mancetu za dolgotrajno zdravlje
nje in lajšanje bolečin ter zdravni
kom in strežnemu osebju pljučnega 
in internega oddelka novomeške bol
nice. Hkrati se zahvaljujemo sorod
nikom in prijateljem za podarjene 
vence, vaščanom za denarno pomoč 
namesto venca na grob, čevljarske
mu kolektivu Zmaga iz Mokronoga, 
župniku za opravljeni obred ter 
vsem, ki ste pokojno spremili do 
njenega poslednjega doma.
Žalujoči: hčerki Mici in Anica, 
sestra Francka, družina Kragelj 
iz Mokronoga ter drugo sorod
stvo

Ob smrti moža, očeta in starega 
očeta

A N T O N A  M O V R IN A
iz Dolenjcev št. 24 

pri Adlešičih
se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
posebno Stublarjevim, ki so nam ob 
bolezni in smrti stali ob strani, ter 
vsem, ki so nam izrekli sožalje. Za
hvaljujemo se sovaščanu Janezu Sta
rešiniču za poslovilne besede v ime
nu sovaščanov, organizaefi ZZB 
NOV Adlešiči za podarjeno cvetje, 
Alojzu Cvitkoviču za poslovilne be
sede pri odprtem grobu, ženskemu 
pevskemu zboru Adlešiči za zapete 
žalostinke in župniku za opravljeni 
obred.
Žalujoči: žena Ana, sinovi: Le
opold, Alojz, Anton in Stani
slav ter vnuki

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

M A R IJ E  S P E H
se iskreno zahvaljujemo v.sem sorod
nikom, prijateljem in vaščanom za 
darovane vence ter spremstvo na 
na njeni zadnji poti.
Žalujoči: sin Jože in hčerka 
Slava z družinama ter drugo so
rodstvo

Z A H V A L A

V 51. letu starosti nas je nenadoma 
zapustila naša ljuba mama, sestra in sta
ra mama

ANGELA
POVŠE

roj. KUM 
iz Dobindola pri Uršnih selih

Iskreno sc zahvaljujemo vsem sosedom in vaščanom, ki so nam v 
težkih trenutkih pomagali in sočustvovali z nami. Posebno se 
zahvaljujemo za podarjeni venec podjetju Labod Novo mesto, 
sodelavkam, ZB Uršna sela, tovarišu Ivanu Logarju in Francu Gri
lu za izrečeni govor pri odprtem grobu. Tudi vsem drugim lepa 
hvala za podarjene vence in cvetje. Sc enkrat vsem Iskrena hvala.
Žalujoči: mož in brat z družino, hčerke Angela z druži
no, Zdenka s hčerko Vanjo in Milena z družino ter drugi 
so rodn k i

Z A H V A L A

Po dolgotrajni bolezni nas je za ved; 
no zapustil, star komaj 10 let. nas drag1 
sinko in bratec

JOŽEK
PLANINC

Partizanski trg 7, Metlka

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom za pomoč, kakor tudi pr? 
teljem in znancem, metliškim godbenikom,kaplanu p  °PI?'JJL 
obred ter vsem ostalim, ki so ga pospremili na njegovi zadnji po

Žalujoči: mama, ate, sestra ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob nenadomestljivi izgubi moža, 
očeta, starega očeta, strica in brata

FRANCA 
JAKŠE

iz Zajčjega vrha pri Črnomlju

se toplo zahvaljujemo vsem, ki so ga spremljali na njegovi zadfl1 
poti in ga obdarili s cvetjem. Posebno se zahvaljujemo soseo . 
Majerletovim za pomoč v najtežjih dneh in župniku za opravij 
obred.

Žalujoči: žena Ana, sin Franc, hčerki Anica in Marija z 
družinama ter bratje in sestre z družinami

Z A H V A L A

Ob izgubi dragega moža in očeta

ANTONA ŠINKOVCA
oddelka

se zanvaijujemo ar. Smiljanu l rooisu m osebju pijucm«" - 
novomeške bolnišnice za nego in pomoč v zadnjih dneh, K 
vu DSS SGP Pionir, še posebej Lojzetu Jožefu za ncsebicn 
moč,_ Dolenjskemu oktetu in VŽK Ljutomer za izra^ L ^ eC za 

Združenju borcev za severno mejo in organizaciji ZZB Oto ^  
poslovilne besede in zadnje spremstvo, duhovščini za P?^nas 
obred, ter vsem, ki so s cvetjem zasuli njegov grob, vsem, K)[ ^g . 
tolažili v urah žalosti in vsem sorodnikom, znancem m P 1 
ljem,ki so ga spremili na zadnji poti. _«<
Žalujoča vdova Jožefa, sinova Tone in Milan, hčerke 
ka, Pepca, Ema in Majda z družinami

Harinja vas, dne 17. marca 1977

i

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega drageč? 
ta, starega očeta in strica

JANEZA
štrum blja
z Vinkovega vrha 7 pri Dvoru

se iskreno zahvaljujemo .vsem sorodnikom, fosedom, Pr4j® ^ s ,  
in znancem, delovnim organizacijam GG TOZD Straža.  ̂ tajco 
IM V, ki so sc prišli od njega zadnjikrat poslovit in s0|  ̂ jaro'0'1 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti te r  mu 
vence in cvetje. Hvala tudi župniku za poslovilni obred.
Žalujoči otroci z družinami ter drugo sorodstvo 

Vinkov vrh, Trebča vas, Straža,
Šmihel, Velika Loka, Maribor,
Semič, Ljubljana, Krška vas

DOLENJSKI UST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI L '§$0 

lesto -  USTANOVITELJ LISTA: občinske ko n fe t^ U ,,« *  
* ----------  ”  ’   Metlika, Novo m esto . **

mesto ___________    m u
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Mcuiica, i>uvu >■—— ,
Sevnica in Trebnje. .

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravlja 1 
sednik: Slavko Lubšina. , „„rnj ui*“

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in <x̂ °,(iniKa)> « 
nik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in odgovornega ure y
Bačer, Andrej Bartclj, Marjan Bauer (urednik Priloge), iM*** 0^r,to 
Janez Pezclj, Jože Primc, Jožica Tcppcy in Alfred saj«’ 
valeč Priloge Peter Simič. Ekonomska propaganda: J an k o  
Klinc.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 5 din -■ *£ 
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačiJ|Vr„ pM '
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz * ' ,  rail“ ' 

valuta v tei vrednosti) -  D® vl)j
i_ 0 0 9 -8 -9 . •i-toP1*

, vismc v enem stolpcu ain, i j /o
strani 119 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani n

> 10 besed 39 din. vsaka nadaljnja bes® o od

ustrezna druga ____
5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -6 -9 . '  dol°%.

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 89 din, 1 cflj 178® 
ani 119 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani

Vsak mali oglas do 10 besed 39 din, vsaka nadaljnja be«** 8 /».
dnige oglase in oglase v barvi velja do preklica COni* jgS

*() m n«* n in W<»turiutn •*?» iflforiT18CijC i* *10. 1976. Po mnenju sekretariata za miormanj«- - , 
4 2 1 -1 /7 2  od 28. 3. 1974) sc za Dolenjski list ne plaC ‘ 
davek od prometa proizvodov.______  Novem
52100-601-10558' 
talcev 2, p.p. 33, telefon

is**:

20 DOLENJSKI LIST

avek od prometa proizvodov. ‘  . rOfL«
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Nov*- t0( tfLj 

Naslov uredništva: 68001 Novo » g .  68̂ .
r -  on: (068) 23-606 -  Naslov upr*

Novo mesto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 23-“* ki 
čenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stf J,J 
prelom: CŽP Dolenjski list. Novo mesto -  Barvni filmi mprelom: CŽP Dolenjski 
ska pravica, Ljubljana.

St. 12 ( U 4 3 > - 2 * J 2 ‘



Z A  H V A L A

"5?tiia^0'"ani in boleči izgubi skrbnega in dragega moža, 
e®> strica in brata

JANEZA JANCA
iz Gor. Vrhpolja 31 pri Šentjerneju
Mhva‘jujemo osebju novomeške bolnišnice, ki mu je 

KZ Krka 7nf  Ure ^v*jenja- Hvala kolektivom IMV Novo mesto, 
godbi vsem VSltCmU Dolenjka, gasilcem, šentjernejski
tCl za' i7rc? soro^nkom in znancem za podarjene vence in cvetje 
^Pttem erh0 so*a*je: Hvala tov. Franku za poslovilne besede ob 
set>ičnonf j '  Upniku za opravljeni obred, vaščanom za ne- 

pomoč ter vsem, ki so ga spremljali na zadnji poti.
žena Marija, hčerka Karolina, sinova Ivan in 

“ja te r  d ru g o  sorodstvo

Z A H V A  L A
Po Ijfnjhj

t̂ ragimož o ,m nas je v 49. letu starosti zapustil
• oce, sin in brat

MILAN TRAMTE
[,l iz Zloganja 27
® v35čanoi? L.Vâ ujemo vsem sorodnkom, prijateljem, znancem 

Vence in’ S0 z nam' sočustvovali, nam izrekli sožalje, daro- 
“Kbno se CVketjeter sPremili pokojnega na njegovi zadnji poti. 

Pljučnega odrt , / a*jujcmo zdravstvenemu in strežnemu osebju 
”*** Skocian il sP*°^ne bolnice Novo mesto, gasilnemu dru- 
***** in Devro cef'cev. tov. Zupetu za ganljive poslovilne be-
IUlZsODravnJn , *en-is*ce8a okteta. Enako se zahvaljujemo kapla

n i  . Jeniobred. Vsem še enkrat iskrena hvala!
*ena Marija, mama, sin Franci, Milan z ženo 

imi z družino ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage mame

Ro za lije  redek
iz Mačkovca št. 8

iskreno
0̂ni» ki stê ^ ^ 61110 vsem sorodnkom, prgateljem in sose- 

^dnji poti d m pc?ma8a.li v najtežjih trenutkih, jo spremili na 
*Ptičn»~ ' .“ OVali cvetie in vence. Iskrena hvala vsemu osehiurnucnega 0j7 “ 'a“ cvetje in vence. Iskrena hvala vsemu osebju 

ki so j; , » v novomeški bolnici in še posebej zdravni
škemu oktetu °  do*go Nšah bolečine. Posel

^SlujnA:. •

• sm°vi in hčere z družinami

. Posebna zahvala Šentjer-

sPoi
Z A H V A L A

il nenr.».v???stno vest> da nas je po kratki in hudi bolezni
^zabm m ož.očeinbrat

IVAN CVELBAR
!*r<

s Znancem !'Ya*JujerTio vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
zahv,,1 so 03111 v teh težkih trenutkih stali ob strani. 

djj> dr. Novak 3,10 dolžni prim. dr. Tonetu Savlju, dr. Mo-
SPoje bolečbi0 ^ ostalemu strežnemu osebju za zdravljenje in
n l  > gasilrp ^hvalo smo dolžni tudi pevcem Kostanjeviškega 

ter župniku za opravljeni obred. Vsem se enkrat
lujoči- i  Vala

nami, sin-f na’ s*n°vi Franc, Jože, Mirko, Maijan z druži- 
° ne> brat, sestra in dnigo sorodstvo

Kostanjevica, Celje, Kočevje

Malence 15

Z A H V A L A

^ P U s u i h®? Je 5. marca 1977 v 49. letu starosti za 
"  dragi mož, oče, stari oče, sin in brat

JOŽE BUCIK
cv*!* ysem Mihelja vas 1, Črnomelj
fen? V® sočni*!?® sPremili na zadnji poti, mu podarili toliko

^ ova v, 1 nami- Posebna zalivala Gasilskemu dru-
H lff  Crnr^ ?  spremstvo, venec in poslovilne besede, Iskri 
Po.t - ^trova li Cmomclj, Elektro Črnomelj, Ansamblu
* 3 N OVO m. vf S’ Mladinskemu aktivu Petrova vas, Železniški 
p̂ Jctju C m ®  Osnovni šoli Ljubljana-Polje, Komunalnemu 
* v naitplrt zdravnikom v Črnomlju in Ljubljani za vso 
H Hjoči- * UIah ‘n župniku za opravljene obrede.

n°. ^*n*ic». hčerki Marija z možem, Ivanka z
tn Jelka, mama, sestri in bratje

Ob
^•eČi izgujjj

Z A H V A L A

moža, očeta, starega očeta in brata

Jo žeta  flaka
“ i* * iz Svibnika 1
Ht(^*niili na JuJerno sorodnikom, sosedom in znancem, ki so 

kŜ alje l.£*egovi zadimi poti, mu darovali cvetje in nam 
p ljJ® '11* hvala kolektivu pošte Črnomelj, pošte Dra

gah J”** . qLk-U Novo mesto, sodelavcem Varnosti, Društvu 
n • iiiDniL, U ^drav*tvenega doma Črnomelj, pevcem iz 

v’ ,p°sebn0 „  tolažilne besede in kaplanu za opravljeni 
^Stih tre n u ^ jj^ ^ ^ m o  družini Hotič za nesebično po-

^  /̂ na> sinova Jože in Ivan z družinama in

Z A H V A L A

Ob nenadni in težki izgubi, ko nas je nepričakovano zapustil 
naš dragi mož, ata in stari ata

IVAN VRBINC
delovodja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prgateljem, znancem, 
sodelavcem in sosedom, vsem, ki ste našega dragega v tako veli
kem številu spremili na zadnji poti, se poklonili njegovemu spomi
nu, ga zasuli s cvetjem, nam pa izrekli sožalje. Posebej se zahvalju
jemo Sekciji za video Novo mesto, Iskri-TOZD Napajanja Novo 
mesto, Občinski gasilski zvezi, pevcem, godbi, in govornikom za 
poslovilne besede. Vsem, ki ste kakorkoli počastili pokojnikov 
spomin, še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: žena Anica, hčerka Marjeta, sin Ivan z družina
ma in drugo sorodstvo

Novo mesto

V  S P O M I N

30. marca bo minilo prežalostno leto dni, odkar te ni več med 
nami, ljubi brat

STANKO JERMAN
iz Črnomlja

Tvoj duh nas spremlja vsepovsod in ne moremo verjeti, da si nas 
zapustil in tiho odšel od nas. Vsem, ki obiskujejo njegov tihi in 
prerani grob, ti prinašajo cvetje in prižigajo svečke, hvala. Hvala 
tudi vsem, ki se ga tako lepo spominjate.

Va njegovi!

V  S P O M I N

26. marca mineva leto dni, odkar nas je za vedno zapustila naša 
najdražja mama

MILKA REVINŠEK
roj. ŠTAMCAR 

iz Šentjanža
Dnevi, tedni in meseci minevajo, mi pa se še vedno ne moremo 
sprijazniti z dejstvom, da te ni več med nami. Žalost in bolečina 
sta ostali naš večni spremljevalec. Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki seje še spominjate, obiskujete njen tihi dom, ji  prižigate svečke 
in j i  prinašate cvetje.

Njeni najdražji

V  S P O M I N  
(24. 3. 1972 -  24. 3.1977)

Danes mineva pet let, odkar nas je v cvetu mladosti zapustila, 
stara komaj 16 let, naša najdražja in nepozabna hčerka, sestra, 
vnukinja in sestrična

VESNA IVANŠEK
iz Jesenic na Dolenjskem

Draga Vesna, spet je prišla pomlad in prebudila naravo v novo 
življenje, kruta usoda pa je hotela, daje prav tedaj ugasnilo mlado 
življenje. Hvala vsem, ki obiskujejo tvoj prerani, tihi dom.

Neutolažljivi: mama Štefica, ata Boris, brat Ljubo z 
ženo Zdenko in dedo

Jesenice, dne 24. marca 1977

'3!

V  času od 10. do 16. marca so v 
novomeški porodnišnici rodile: 
Josipina Keber iz Birne vasi -  Ma
tejo, Marija Hictaler s Senovega -  
Jožico, Vida Pezdirc iz Črnomlja -  
Martino, Marjeta Lokar iz Šentru
perta -  Sonjo, Milka Bučan iz 
Pravutine -  Dubravko, Sonja Kaste
lic iz Brusnic -  Natašo, Fanika 
Giodani iz Zagrada -  Matejo, Irena 
Peskar iz Trebnjega -  Renato, Nada 
Panjan iz Dragovanje vasi -  Marka, 
Rozalija Božič iz Osredka -  
Alenko, Uonka Mihajlovič iz 
Črnomlja -  Radomira, Anica Bajuk 
z Radoviče -  Martina, Judita Stre- 
kelj iz Vranovičev -  Mojco, Jožefa 
Brulc iz Smolenje vasi -  Miha, 
Ivanka Lavrič z Mirne -  Gregorja, 
Jožefa Gorenc iz Šmarja -  Simona, 
Biserka Cugelj z Odrge -  Katjo, 
Marica Fabič iz Pribanjcev -  Josipa, 
Matilda Pugelj z Velikega Kata -  
dečka, Anica Vasič iz Dolenjskih 
Toplic -  Aleša, Vera Gošek s Seno
vega -  Mihaelo, Martina Kostclac iz 
Velikega Mraševcga -  Boštjana, 
Rosa Kulcš iz Mihovicc -  Ivanko, 
Vesna Novinec iz Gornje Straže -  
Saša, Zdenka Povhe iz Blata -  Na
talijo, Stanka Papež iz Broda -  
dečka, Jožefa Stefanič iz Bednja -  
deklico, Marija Zukanovič iz Lokev
-  dečka, Silva Vehar iz Smolenje 
vasi -  dečka, Marija Pric iz Srednje
ga Arta -  deklico, Marija Markcljc 
iz Zagrada -  deklico, Mira Stopar iz 
Anovca -  dečka, Anica Derganc iz 
Osojnika -  deklico, Tatjana Muhič 
iz Ivanje vasi -  dečka, Magda 
Merčnik iz Dobruške vasi -  dečka 
in Danica Novak iz Žabje vasi -  
deklico. -  ČESTITAMO!

Josip Jurčič

T E L E V IZ IJS K I 
 SPORED

Č e t r t e k ,  24. m a rc a : 8.00
TV v šoli: Amazonka, Najlepše prav
ljice, Matematika (Zg) -  9.00 T V  v 
šoli: Francoščina (Sk) -  9.30 TV  v 
šoli: Portret znanstvenikov (Sa) —
10.00 TV  v šoli: Reportaža, Risanka 
(do 10.35) (Bg) -  14.00 TV v šoli: 
ponovitev (do 15.00) (Zg) -  15.00 
Šolska TV: Erozija, barvna oddaja 
(Lj) — 16.30 Veleslalom za ženske
-  svetovni pokal -  posnetek iz Sier- 
re Nevede (Lj) -  17.30 Colargol -  
barvna oddaja (Lj) -  17.45 Obzor
nik (Lj) — 18.00 Mozaik (Lj) -  
18.05 Opice -  poljudno znanstveni 
film (Lj) -  18.45 P. Zidar: Utonilo 
je sonce, 6. del barvne serije (Lj) -
19.15 Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.55 Propagandna oddaja (Lj) -
20.00 Dobričine — serijski barvni 
film (Lj) — 20.30 Mednarodna 
obzorja: Evropa Evropejcem (Lj) -  
21.20 S festivala dokumentarnega 
filma (Lj) -  22.00 Miniature (Lj) -
22.10 TV dnevnik (Lj)

PETEK, 25. MARCA: 8.10 TV v 
šoli: Geometrija, Ptice, Slovenščina, 
Ruščina, TV vrtec, Dnevnik 10 (Zg)
-  10.00 TV v šoli: Angleščina, • 
Umetnost (do 11.05) (Bg) -  11.30 
Siena Nevada: Veleslalom za moške 
za svetovni pokal EVR -  14.10 TV  
v šoli -  ponovitev (do 15.30) (Zg)
-  15.35 Veleslalom za moške -  sve
tovni pokal, posnetek iz Sierre Ne
vade (Lj) -  17.05 Križem kražem 
(Lj) -  17.20 MOrda vas zanima: 
Gledališče in tenis (Lj) -  17.50 Ob
zornik (Lj) -  18.05 Jugoslovanska 
folklora: Ljudski • plesi KUD I. L. 
Ribar, barvna oddaja (Lj) — 18.35 
Mozaik (Lj) -  18.40 Prva pomoč, 
barvna oddaja (Lj) -  19.00 Japon
ski športi: Sumo, barvna oddaja (Lj)
-  19.15 Risanka (Lj) -  19.20 Cik
cak (Lj) -  19.30 TV  dnevnik (Lj) -
19.55 Tedenski notranjepolitični 
komentar (Lj) -  20.00 Propagandna 
oddaja (Lj) -  20.05 P. Heriat: Bous- 
sardelovi, barvna nadaljevanka (Lj)
-  21.00 Razgledi: Narodnosti zase 
in za vse, barvna oddaja (Lj) -  
21.40 Barvna propagandna oddaja 
(Lj) -  21.45 Ulice San Francisca -  
serijski barvni film (Lj) -  22.35 TV  
dnevnik (Lj)

SOBOTA, 26. MARCA: 8.00 Co
largol -  barvna lutkovna serija (Lj)
-  8.15 O lisici deklici, barvna odda
ja (Lj) -  8.30 P. Zidar: Amerika je 
daleč, barvna oddaja iz serije Utoni
lo je sonce (Lj) -  9.10 Zverinice iz 
Rezije: Hitri polžek, barvna oddaja 
(Lj) -  9.30 Narava Japonske, barvni 
film (Lj) -  9.55 Prva pomoč, barv
na oddaja (Lj) -  10.10 Sicilija na 
severu, barvna dokumentarna odda
ja (do 11.50) (Lj) 10.50 P. Heriat: 
Boussardelovi, barvna nadaljevanka 
(Lj) -  14.00 Paralelni slalom za žen
ske - Svetovni pokal posnetek iz 
Sierre Nevade (Lj) -  15.40 Nogo
met Vojvodina: Dinamo -  prenos v 
odmoru Propagandna odda (Lj) -
17.30 Obzornik (Lj) -  17.45 Kra
tek film (Lj) -  17.55 Končno se ra
zumemo -  barvni film (Lj) -  19.15 
Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak -  Lj)
-  19.30 TV  dnevnik (Lj) -  19.50 
Tedenski zunanjepolitični komentar 
(Lj) -  19.55 Propagandna oddaja 
(Lj) -  20.00 T V  žehtnik (Lj) -  
20.35 Moda za vas, barvna oddaja
(Lj) — 20.45 Igra z ognjem -  barvni 
film (Lj) -  22.4C —  ‘ " ~ “
-  22.55 625 (Lj)

!.40 TV  dnevnik (Lj)

NEDELJA, 22. MARCA: 8.10 
Poročila (Lj) -  8.15 Za nedeljsko 
dobro jutro: Revija mladindcih
pevskih zborov, 6. del barvne oddaje 
(Lj) -  8.45 625 (Lj) -  9.25 
Raziskovalci -  barvna serija (Lj) —
10.15 Štafeta mladosti -  prenos iz 
Niša (Bg, Lj) -  12.15 Kmetijska 
oddaja (Sa) -  13.00 Poročila (do
13.05) (Lj) -  Nedeljsko popoldne: 
Paralelni slalom za moške, posnetek 
iz Sierre Navade (Lj) -  Križem 
kražem, Morda vas zanima: 
Gledališče in tenis, Okrogli svet, TV  
žehtnik, Poročila — 16.40 Košarka 
Beko: Bosna -  prenos -  v odmoru 
Propagandna oddaja (Lj) — 18.15 
Moda za vas (Lj) -  18.25 Vzpon na 
Mmtterhorn -  barvnč film (Lj) 
1x19.15 Risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnevnik 
(Lj) -  19.50 Tedenski gospodarski 
komentar (Lj) -  19.55 Propagandna 
oddaja (Lj) -  120.00 F. Žižek: 
Ipavci -  barvna nadaljevanka (Lj) -
21.15 Irska -  svetišče spominov, 
dokumentarna oddaja (Lj) -  21.45 
Športni pregled (Bg) -  22.20 TV  
dnevnik (Lj)

PONEDELJEK, 28. MARCA:
8.10 TV v šoli: Pravljica, Fizika v 
športu, Spolna vzgoja, Slovenščina 
(Zg) -  9.30 T V  v šoU: Za najmlajše, 
Metalurgija (Sa) — 10.05 TV v šoli: 
Srbohrvaščina, Negotinska 
pokrajine (do 11.10) (Bg) -  14.10 
TV v šoli -  ponovitev (do 15.30) 
(Zg) -  17.15 Glasbeni ciciban: 
Pomlad čarati (Lj) -  17.25 Narava 
Japonske -  barvni film (Lj) -  17.50 
Obzornik (Lj) -  18.05 Osebna 
nega: Obraz, barvna oddaja (Lj) -
18.15 Zobozdravstvo, barvna oddaja 
(Lj) -  18.25 Mozaik (Lj) -  18.30 
Dogovorili smo se (Lj) — 18.45 
Mladi za mlade (Sa) — 19 .15 
Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV  dnevnik (Lj) -  19.55 
Propagandna oddaja (Lj) -  20.00 
M. Bulgakov: Beg, predstava Drame 
SNG Ljubljana (Lj) -  22.25 TV  
dnevnik (Lj)

TOREK, 29. MARCA: 8.00 TV v 
šoli: Razvoj samoupravljanja,
Kmetijski kombinat Osijek, 
Rastlinski in živalski svet, 
Nemščina, TV vrtec, Razvoj 
življenja (Zg) -  10.00 TV  v šoli: 
Prirodoslovje, Glasbeni pouk (do
11.05) (Bg) -  14.00 TV  v šoli -  
ponovitev (do 16.00) (Zg) -  16.05 
Šolska TV: Premikanje ledenikov, 
barvna oddaja (do 16.20) (Lj) -
17.10 V  znamenju dvojčkov (Lj) -
17.30 Pika Nogavička -  serijski 
barvni film (Lj) - 17.55 Obzornik 
(Lj) -  18.10 Jugoslovanska narodna 
glasba, barvna oiddaja (Lj) -  18.40 
Mozaik (Lj) -  18.45 Po sledeh 
napredka, barvna oddaja (Lj) -
19.15 Risarka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.55 Propagandna oddaja (Lj) -
20.00 Diagonale (Lj) -  20.30 
Propagandna oddaja (Lj) -  20.35 
A-J.Cronin: Zvezde gledajo z neba, 
barvna nadaljevanka (Lj) -  21.25 
400 let slovenske glasbe: Matija 
Bravničar (Lj) -  21.05 TV  dnevnik 
(Lj)

SREDA, 30. MARCA: 8.10 TV v 
šoli: Arheološki muzej v Zadru, 
Igralec v filmu (Zg) -  9.00 TV v 
šoli: Kocka, kocka, Izobraževalni 
film (do 10.05) (Bg) -  14.10 TV v 
šoli -  ponovitev (do 15.00) (Zg) -
17.00 Otroška oddaja (Lj) -  17.40 
Obzornik (Lj) -  17.55 Od zore do 
mraka (Lj) -  18.25 Mozaik (Lj)

med
dvema
stoloma

Tako dolgo, da je bil pogreb končan, poma
gal je „stric“ Pridan malo izvedenemu Nikolaju 
zvesto, a precej, ko so šli od pogreba, obrnil mu 
je hrbet ter mu niti ne odgovarjal več.

Premoženjske škode požar ni bil mnogo nare
dil, ker je bil stari Luka za vse stvari pri dobri 
zavarovalnici za tako nesrečo preskrbljen.

Tončke Nikolaj ni več videl. K Pridanovim se 
ni upal. Slaba vest ga je odganjala. Ni misliti ni 
mogel rad o teh rečeh.

A imel je zdaj res toliko skrbi, toliko dela, 
toliko pregledovanja, da ni utegnil o drugem 
čem misliti nego o urejevanju vsega, kar mu je 
kot edinemu naravnemu dediču pripalo.

Zato tudi v mesto ni pisal štirinajst dni, dasi 
se niti poslovil ni bil pri odhodu od Luize. 
Zdajci se začne čuditi, da mu tudi ona ni nič 
pisala, ona. ki ima toliko časa in nobene skrbi.

Ali ni imela, ko je gotovo zvedela, kaj ga je 
zadelo, nobene besede tolažbe zanj?

Piše ji, a nalašč prav kratko.
Odgovora čaka teden dni, vsak dan pošto 

težko pričakovaje. Nazadnje pride drobno 
pismo z njeno pisavo na zavitku. Raztrga ovoj 
in bere:

„Dragi gospod Kolodej! Obžalujem prav 
srčno veliko dvojno nesrečo, ki vas je zadela. 
Jaz za dalje časa odpotujem, torej ne pišite. Po
zdravlja Vas

Luiza.“
Nikolaju je bilo, kakor da bi mu bila kri iz 

lica šla in bi koža na njem ledenela. To je vse? 
Tako kratko? Kaj to znači? Odpotuje, a niti 
ne pove kam, po kaj? Njemu tega ne pove? To 
hladno, kratko pismo!

Prva misel mu je bila, takoj napreči in v 
mesto voziti se gotovosti iskat, le gotovosti, kaj 
je to in kako je mogoče!

A to misel hitro opusti. In če ga ona zapušča, 
nevredno bi bilo njega, moža, siliti se ji. Če je 
mogoče, da se obrača od njega, potem se je 
velikansko zmotil, potem ni vredna, da jo je 
kdaj videl. . .  Ali to ni mogoče, od nje ne!

Sede in piše prijatelju dr. Loku, roteč ga in 
proseč, naj brzo pozve in poroči, kaj je o vsem. 
Potem ukaže Tomažu najboljša dva konja 
vpreči in v diru s tem pismom v mesto iti.

Čakanje odgovora mu je bilo večnost in, ker 
hlapca drugi dan zjutraj nazaj ni bilo, napreže 
druge konje in se sam pelje v mesto.

Na potu sreča svojega hlapca. Ta mu pismo 
izroči od prijatelja doktorja, kateri mu svetuje, 
naj lepo doma ostane, mnogo dela, malo misli, 
več je in pije, ker je vse tako, kakor je najbolj 
prav.

To je sumljivo. On se pelje v mesto, ne do
mov. Tam hoče poiskati najprej njo, če je še v 
mestu. Ali na potu do njenega doma se premisli, 
ohladi se, vrne se in poišče prijatelja.
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VISOKI OBISKI V REPIŠKI DRAGI
Jz Repičanov so se okoli

ški ljudje radi norčevali. Ker 
je bila vas obraščena z go
zdom, so trdili, da jim razna
ša pošto medved, a ker seje 
nastanila vas v hribu, so jih  
radi dražili, da morajo name
stiti svojim kokošim košari
ce, če nočejo, da bi se znese
no jajce skotalilo v dolino.

Repičevo drago so po 
vseh zahtevah prištevali med 
nerazvite vasi, saj je peljala 
do nje ozka in razdrapana 
cesta, da so se redki vozniki 
dodobra pretresli,- če so jese
ni zašli semkaj po krompir, 
jabolka ali po del praseta. 
Četudi so repiški delegati na 
skupščinskih sestankih raz- 
borito zahtevali napeljavo 
vodovoda, so v vasi cvilile 
verige, na katerih so se spu
ščala vedra v vodnjake, Re- 
pičanke pa so se šibile v kri
žu, noseč na glavah vodo v 
svoje bajte. Jožič Repič, ki 
je zastopal krajevno skup
nost Repiče ve drage, je pri
šel na slavnostno sejo ob ob
činskem prazniku zaraščen v

obraz, da so ga goli obrazi 
drugih delegatov sovražno 
gledali:

„Vsaj obril bi se lahko, 
Repič!" mu je rekel Tonič, 
delegat krajevne skupnosti iz 
Gorenje vasi.

„Saj bi se, pa imamo tako 
slabo elektriko, da niti briv
skega aparata ne požene! “ 
Te Repičeve besede je slišal 
tudi tovariš župan, kije glas
no obljubil, da obišče Repi
čevo drago občinska delega
cija, in sicer že to nedeljo.

Napoved obiska občinske 
delegacije je spravila Repiča- 
ne v paniko: možje so po
spravljali dvorišča, ravnali 
luknje v cesti, krpali strehe 
na svojih bajtah, Repičanke 
pa so klale kokoši, purane, 
gosi in ubijale zajce, mesile 
potice in piškote, večji otro
ci pa so točili najboljša vina 
za na mizo in potem še za 
domov gostom.

Občinska delegacija je pri
šla v Repičevo drago že v ne
deljo dopoldne. Ob vstopu v 
vas so ji postregli z žganjem.

kruhom in s soljo, kmalu na
to je bilo kosilo, ki se je za
vleklo pozno v popoldne in 
se združilo z večerjo.

Luna je metala svečavo, 
ko je tovariš župan v zdravi
ci Repičanom poudaril, da 
je prav prijetno presenečen 
nad razvojem vasi, nad do
brosrčnostjo in gostoljub
nostjo krajanov, ter končal: 

„Ne bom neskromen, če 
rečem, da smo se počutili tu 
v Repičevi dragi kot v raju, 
in v imenu vseh obljubljam, 
da bomo še prišli.4*

Daleč v hosto je bilo sliša
ti ploskanje navdušenih Re
pičanov . . .

Ko se je hotel Jožič Re
pič zjutraj obriti z električ
nim brivnikom, je ta ječal 
kot presušena hlevska vrata, 
iz kuhinje pa je bilo slišati 
ostre besede žene, ki se je 
odpravljala k vodnjaku po 
vodo. da bi z njo oprala 
krožnike, ki jih je umazala 
občinska delegacija.

TONI GAŠPbRJČ

KIP MAJDE SlLC -  Kipar Sašo 
Mančič je v glavnem že dokon
čal kip narodne junakinje 
Majde Sile; stal bo v novem 
vrtcu v Ribnici, ki nosi njeno 
ime.

Kipar Mančič sc trudi, dbi bil 
kip čim boljši, sc pravi čim bolj po
doben Majdi Sile in njegovim pred
stavam o njej. Pravi, da mu povzro
ča težave, ker ima na razpolago le 
eno fotografijo Majde Sile, in to iz 
let, ko je bila trgovska pomočnica. 
Na njej je Majda vedra in nasmejana.

2 IV A L I NA  
ZN A Č K A H

Foto-kino klub Diana je ob letu 
varstva okolja in 70-lctnici slovenske 
lovske organizacije začel izdajati 
serijo značk, posvečenih ogroženim 
živalskim vrstam na Slovenskem. Do 
sedai so izdali značke kozoroga, 
štorklje in risa, kmalu pa bodo na 
vrsti se značke vidre, orla in med
veda. Z značkami želijo opozoriti 
zbiralcc značk in druge na del nara
ve, ki ga mnogi zanemarjajo, to je na 
živali, katerih obstoj je kljub zaščiti 
ogrožen. Serijo teh značk bo možno 
v Kočevju kupiti pri članih foto- 
kino kluba Diana, sekcija Kočevje, 
za 50 dinaijev. Naprodaj bodo tudi 
posamezne značke.

F. K.

Zadovoljstvo med trtami

Mostovi, ki vabijo sni
V  Sodražici in okolici mostovi s poškodovanimi

ali celo brez njih — Padel z mostu in utonil^

so ga našli imtvega; 
ugotovil, da je w ni®
še en most preko Bistnc ,

Opozoril o slabih mostovih i*
že veliko, največ pa prav 
Sodražici, kjer s o  pogoste 
metne nesreče. Po 
nesreč bi bil že čas, & 
most ali cesto tu  tako, o* 
met varen.

Na mostu čez Bistrico v Sodražici 
spet že dalj časa manjka del ograje. 
O tem mostu smo poročali že pred 
dvema letoma, ko so se na njegovo 
ograjo naslanjali direktorji (med nji
mi tudi direktor zavarovalnice!), 
ograja se je podrla in direktorji so 
popadali v vodo.

Kasneje so ga za silo zakrpali, 
zdaj pa pomeni spet past za pešce. 
Nekateri se ga sicer nc boje, nekateri 
otroci pa gredo raje po sredi ceste, 
kot po hodniku brez ograje. Tako se 
sicer izognejo eni nevarnosti, izpo
stavijo pa se drugi -  avtomobilom.

Strah pred mostovi brez ograj ni 
iz trte izvit. 6. februarja letos je v 
bližini Sodražice, in sicer pri Za
mostcu, padel z mostu brez ograje v 
Bistrico 70-letni Jože Vesel iz bliž
njega zaselka Podgora; naslednji dan

Teden dolenjskega cvička 
je za nami. Lastnik najvišje 
ocenjenega 'vzorca je b il ob 
Martinu Cvelbarju iz Novega 
mesta Jože L indič iz Drame. 
Cviček mu je zrasel v vino
gradu na Vinjem vrhu. Da je 
njegov pridelek res odličen 
potrjujeta kar dve d ip lom i in 
dvoje priznanj, saj je  zmago
valec kostanjeviške in novo
meške prireditve v čast 
cvičku.

„K o  sem zvedel za oceno 
komisije, sem b il izredno 
vesel Ves trud, k i sem ga 
vložil v osemdeset arov vino
grada, m i je  b il poplačan, pa 
ne z denarjem, ka jti delo, 
vloženo v trto, se ne da pla
čati. Kdor je le malo so
dobno vinogradil in kletaril, 
m i lahko prikima in pove, da 
vzgojiti pravo trto  in potem 
še dobro, p itno kapljico n i 
malo, “ se nasmeje Jože.

K o t skrben vrtnar, k i s 
srcem vzgaja svoje rože, stoji 
Jože vsak dan v vinogradu, 
in če n i posebnega dela, opa
zuje. Tu in tam prime 
„šparon“ , ga zaplete med 
žice, pu li nadležni plevel in 
razmišlja o letini. „Star in 
izčrpan vinograd sem dobil 
od očeta. Malo vina smo 
natočili, in še to slabega. Ko 
mi je sklad za pospeševanje 
kmetijstva p ri novomeški 
zadrugi ponudil kredit za 
obnovo, sem zagrabil z 
obema rokama. Vinogradni
ški strokovnjaki so pregle
dali tla, do loč ili sorte in to 
je  postal odločilen trenutek: 
postal sem vinogradnik.

Izruval sem stare in izčrpane 
trte, napravil terase in na 
močne betonske stebre na
pel žico. Nato sem sadil

In potem, ko je  prišel čas, 
da se trta obloži s prvim i 
plodovi, je  prišla toča. N ič  
n i ostalo. Jokal sem in upal 
naprej. Naslednje leto sem 
natočil že prvih 4500 litrov, 
lani pa že preko 6000 litrov. 
S trgatvijo sem počakal do 
zadnjega sončnega dne, ko  
so v okoliških vinogradih že 
vsi obrali. Kupil sem stroj za 
pecljanje in dal vanj le čisto 
grozdje. Tako je  nastal moj 
cviček," ponosno, a skrom
no zaključi brez bojazni, da 
je  izdal skrivnost o vzgoji na
grajenega cvička. Jože je 
trden kmet. Na veliki kmeti
j i  sta ostala sama z ženo. Sin 
je p ri vojakih, dekleta pa se 
šolajo v Ljubljani. Res je, da 
imata prav vso mehanizacijo, 
vendar nakrm iti osemnajst 
govedi in prav to liko  pra
šičev n i malo. Prostega časa 
ne poznata. Upata v boljše 
dni, ko se bo sin, k i je kon
čal kmetijsko šolo, vrnil od 
vojakov in bo nadaljeval po 
očetovi poti, k i vodi po sledi 
modernega kmetijstva.

„  Vinograd mi pomeni vse. 
Res je veliko dela, toda v 
jeseni, ko natočim prijatelju 
in sebi poliček bistrega, 
pozabim na vse. “ Obme se k 
ženi, k i je ves čas molče sta
la ob strani, in j i  prizna, da 
je po l zaslug tudi m  njeni 
strani

JANEZ PAVLIN

To pa ne ustreza zamisli kiparja o 
njej. Vendar mu je pri delu zelo po
magala sestra Majde Sile, ki živi v 
Dolenji vasi pri Ribnici in mu je sve
tovala, kako naj izpopolni nekatere 
poteze na obrazu sestre.

„Ko bo kip popolnoma dokon
čan, bom zadovoljen. Pričakujem, 
da bo to moje najuspešnejše delo 
doslej," je povedal za zaključek ki
par Sašo Mančič.

MILAN G LAVON JI C

NEVARNI MOST -  
Bistrico v Sodražio J® 
škodovan: manjka mu 
je, zato je nevaren o  
sebno ponoči. (Foto.

IVAN ZAJC'' 
V  DOMU JLA

Ju tri zvečer se bpd01JUU1 -  --pjm
meščanom
rodnega gledališča J  ^  4l4]
Reke, in  sicer s ^ « i l
Hadžiča „H itle r v P a r t i j  tipanja 
jo  je režiral V la d o V u k J  
Rečani so
odigrali kar J^^gos lovas i 
po vseh večjih ]  S ^  
mestih. V Novem 
gostovali. Pred V
so Dolenjce navdušili * r  

sko pozornico.

DANES KONCEftf

Novom eški dom n̂ O) &  
danes pripravil ( ° b 1, bo i*
miv koncert, na katerem« ^ 

stopil V e lik i zab^ 3o l /  J5 
ljubljanskega a rm a d n e g*^

Leška°Na novomeške«0^  
do nastopili tud. M a r j  ^  j j t g  
A lenka Pinterič, B f f ^ f  ^

vodstvom
e

Marjetka Falk, napo' 
^bo  Jana Cede,

Troova pot izumiteljsW* 'p
„S lo je za snovalno na

pravo in transportni vozi
ček. A kaj b i govoril o tisti 
izboljšavi oziroma koristnem 
predlogu, za katerega so me 
tudi nagradili! Tudi ne vem, 
koliko smo v podjetju zaradi 
tega prihranili," se je skušal 
izmikati odgovorom na naša 
vprašanja 44-letni žični tka
lec A lo jz Zakšek iz tozda 
D onit v Sodražici.

Č u titi je bilo, da se sku
ša izogniti razgovoru o svo
jem izumu oziroma izboljša
vi zaradi skromnosti. Počasi 
se je le razgovoril:

„T o  je bilo pred kakima 
dvema letoma. Takrat smo 
imeli stalno izgubo. Govorili 
so nam, da je treba delati 
več in bolje. Potem smo de
lavci razmišljali, kje b i se da
lo kaj prihraniti, izboljšati.

Ko sem predlagal tisto 
izboljšavo, še nismo imeli 
pravilnika o nagrajevanju 
inovacij, tehničnih izboljšav 
in koristnih predlogov. Ve
del sem le, da bo to dobro 
za podjetje, in kar je dobro 
za podjetje, je dobro tud i za 
nas delavce.

Kako P n f.J J p o t i*
Nekaj te prebtog* 
o tistem n z M f t * ^  
krat se človek česa P° 
a n i popolnoma 
da bo tisto res 
se, da ga bodo 
smejali, ga 
se vsega
oni k zamisli se " r t f l iP  
predlaga izboljšavo- ^
našem predlogu je 
Nato sem jaz nure 
iz lepenke, brez pfr
ker nisem str0^ L m I K  
nično pa so to ian^ sM  
izpeljali oziroma ^
naši strokovnjaki- sVv
čitv ijo n i b i t o *  ^  rte 
škov, kar pomen’’ ^
bilo veliko zguM 
stvar ne b i delovala- ^  j.

.JVaši stroji &  
popobijeni, zato1 ^  #

bi le lahko kaj P ° ^  
tekstilne industrL 0
strojev, če p ra v 'M  eže dJ
čne in pk‘stl<' rl .nt 
gačno lastnost ^ ifP

daMislim pa,

joti*
lo mladi, k i so

ZNANA STROKOVNJAKA — Do zadnje ure sevniScega srečanja 
raketarjev sta aktivno sodelovala starosta slovenskih astronomov 
dr. Fran Dominko (na levi) in inž. Milivoj Jugin (na desni) iz Beo
grada. Amaterji so za pogovor z njima izkoristili tudi sleherni 
odmor. (Foto: Železnic)

Več kot le golo ljubiteljstvo
Z raketarstvom in spremljanjem astronavtike se pri nas resno ukvarjajo le amaterji -  

Deležni vse premalo družbene moralne in gmotne podpore

Prvi simpozij iz astronavtike, raketnega modelarstva in amater
ske raketne tehnike v Sloveniji -  v soboto in nedeljo so mu bili 
uspešen gostitelj sevniški amaterji — je uspel nadvse dobro. Poleg 
gostov iz Hrvatske in Srbije je sodelovala večina slovenskih klubov.

O strokovnem delu razprav name
ravajo izdati poseben zbornik. Po
membno za nadaljnje delo je spo
znanje o potrebi po boljši organizi
ranosti. Kot sta dejala znana stro
kovnjaka, prof. astronomije 
dr. Frann Dominko in konstruktor 
naših uspelih vojaških letal, popu
larizator astronavtike inž. Milivoj 
Jugin iz Beograda, sta ugodno pre
senečena nad raznovrstnostjo dela v 
klubih in tudi nad njegovo strokov-

mladih. Družba jim  je dolžna večje 
moralne in materialne spodbude,“ je 
poudaril na zaključnem razgovoru v 
nedeljo zvečer inž. Jugin, ki je 
hkrati tudi sekretar jugoslovandce 
zveze astronavtičnih in raketnih 
organizacij.

Srečanje je pozdravil predsednik 
občinske konference SZDL sevniške 
občine Franc Pipan. Sevniški pri
reditelji, člani ARK Vega, so razpo
slali nad 150 raznih vabil. Žal, razen 
sevniške osnovne šole, kjer uživa ta 
dejavnost podporo tudi sicer, ni bilo 
drugih gostov niti od občinske -~*- 
iskovalne skupnosti, kjer mladi . . 
sicer niso naleteli na razumevanje.

A. ŽELEZNIK

Kip junakinji Majdi Šilc
no ravnijo.

Poseganje človeka v vesolje je 
močno pospešilo tehnični razvoj na 
mnogih znanstvenih področjih. 
„Tudi naša država se hitro razvija na 
vseh področjih. Ne moremo se sicer 
vključiti v posamezne projekte, kar 
nam tudi ni potrebno, je pa dosti 
dela, kamor se lahko vključimo. 
Ravno zato je pomembna vzgoja

DO TA L  
POGORELO

16. marca okrog 17. ure popold
ne je izbruhnil požar na kozolcu 
Franca Brdika v Ržišču pri Kosta
njevici. Poslopje, krito s slamo, je 
pogorelo do tal, s kozolcem vred pa 
tudi poldrugi kubik hrastovih desk. 
Škodo cenijo na 13.600 dinarjev. 
Kot kažejo prve ugotovitve, je do 
požara prišlo ob otroški igri. Na sre
čo so domači gasilci hitro priskočili 
na pomoč in obvarovali ognja sosed
nje stavbe.

BESEDA IN  SLIK A  
O V A R S TV U  N A R A VE

Planinsko društvo Novo mesto je 
pripravilo predavanje 6 varstvu lepe 
in zdrave narave. Predavanje bo v 
torek, 29. marca, ob 17. uri v Sindi
kalnem domu v Novem mestu. Ob 
prikazovanju 150 barvnih diapozi
tivov bo o varstvu narave pripovedo
val Mirko Kambič. K zanimivemu 
predavanju vabi Planinsko društvo 
Novo mesto vse, ki jih ta problema
tika zanima.

Stal bo v novem vrtcu v Ribnici

Novi ribniški otroški vrtec bo 
kmalu dobil doprsni kip narodne ju
nakinje Majde Sile, po katerem nosi 
tudi ime. Te dni dokončuje vojak 
akademski kipar Saša D. Mančič iz 
Pirota v likovni sekciji doma JLA v 
Ribnici prvo fazo kipa. Ko bo nare
jen, bo izdelal negativ iz sadre, nato 
bodo kip odlili v Zagrebu.

Kipar nam je o svojem delu po
vedal:

»Najprej naj povem, da pomeni 
to delo tudi nadaljevanje dobrega 
sodelovanja med pripadniki JLA in 
civilnim prebivalstvom. Posebno 
sem zadovoljen, da delam prav kip 
Majde Sile. Na njen lik me veže spo
min iz študentovskih let, ko sem de
lal šele prve korake po poti kipar
stva. Takrat nam je na akademiji 
predaval Rodoljub Čolakovič, ki je 
danes član predsedstva, o več 
ženskah-narodnih herojih. Zelo lepo 
in slikovito je govoril prav o Majdi 
Sile. Takrat si sploh nisem mislil, da 
bom kdaj videl Ribnico in kraje, 
kjer se je rodila, živela in sc borila 
Majda Sile."


