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Rešilna n it
Duhl?a^' 'Vršnega odbora re- 
b v a f r 3 ° ^ ora sindikata de- 
dartf, i®? industrije in goz-
v stwal -ie Prejšnji teden 

škein Novolesu, so udele-
za govorili o pogojih
v ip—, ; . )'anJe dela in sredstev
venijg' mdustriji in trgovini Slo-

'ew l 0dStotkov jugoslovanske 
»Sloves alne industrije imamo 
Urejenih 51* vendat, žal, še zdaleč ni 
^  ?aon?<̂ ° SPv’ b' tem delav- 
delo. 7„ normalne pogoje za 
hvci da S0 pri nas de'
mestu nn - e na Predzadnjem 
skjvencifp Visin' osebnih dohodkov 
Yo|j- Prav63 80sPodarstva, pove do- 
druBih w Za.radi tega in še nekaterih 
UstanovliP ie bila Pred časom 
koncepta 113 za oblikovanje
^kturo rf 2V0Ja in organizacijske 
katere Df,r °venske lesne industrije, 
temelijtn 0 so udeleženci seje 
tazPtave ■ ”p̂ mlel>“ - Plod daljše 
teze naJ ,  3 ugotovitev, da se
^jmeio hT8a P° ročUa v celoti 
buda, da ’, pa Je bHa dana po-
^  'delavce f adlv,° čimprej pride 
slednji v n Zan®slJ‘vo je, da bodo 
silno nit y m. "^ li marsikatero re-
danjega položa™. b °  p om aea la  'a  se'

“^Šnega r?ruJCOnCU *  Ugotovitev 
industrij ° ra’ d3 je tako v lesni 
P°slenjh 5 80zdarstvu število za- 
l°čko in daeh„ dolse,g!0 .kritično" 
P°2ornott, odslej potrebno več 
^  specja |i, f 0sve(-'atl izobraževanju 
pIav tako aCIJ1 obst°ječega kadra, 
Povezav« „ Pf bo nujno okrepiti

^ ^ * i n d u S i elaVCiVgozdarstvu

B. B.

Samo z osebnim mnenjem?
Trebanjski sindikati samokritično o delu

PAŠA ZA OCl — V razstavnem paviljonu IMV, kjer so prikazani 
modeli renault, med njimi prvič štirinajstica, ki jo bodo v Novem 
mestu začeli sestavljati verjetno že v letošnjem avgustu. (Foto: I. 
Kraško)

V ponedeljek je  zasedal občinski 
sindikalni svet v Trebnjem.

Razprava po poročilu o akcijah 
sindikatov v občini v minulem letu 
je v marsičem dodala dosti kritičnih 
osti. Predvsem •v Trebnjem niso za
dovoljni z delom, organov samo
upravne delavske kontrole in tudi ne 
z udeležbo pri družbenopolitičnem

NOVO MESTO: 
MNOŽIČNI 

NAMIZNI TENIS
Občinska Zveza prijateljev mla

dine Novo mesto, Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, Namiznoteniška 
zveza Slovenije in Telesna kulturna 
skupnost Novo mesto pripravljajo v 
okviru Jugoslovanskih pionirskih 
iger in v počastitev vseh važnih ob
letnic prvo republiško srečanje pio
nirjev in pionirk v namiznem tenisu. 
Tekmovanje se bo pričelo 9. aprila 
ob 8. uri v novi športni dvorani, 
končalo pa se bo v nedeljo, 10. 
aprila.

Salon odprt v znamenju IMV
Pomemben delež Industrije motornih vozil na Mednarodnem salonu avtomobilov

dI?  m u z e j  TUDI
p r o s t o v o l j n i

p r i s p e v k i

Cea muzej!,1 Mm.0'  Za gradnjo nov' 
°ije v m Uudske revolu-
aPrila Upr m, mestu je na seji 1 .
"i*1 or8ani7° V ’- da je večina delov-
s*' iz Dmr.i “ Polnila obvezno-
>  in vnhg®fa družbenega dogo-
l.° gradnjo n ?!3 ustrezne zneske za

, a Popraviti n 1' f je odbor 0dl0- 
lste, b: Posebna potrdila za

Ve2nosti no J°  denarnih stisk ob-
to storUe t mor^ °  zdaj Plačati in bi ue kasneie. Ta u„

V novem, najlepše urejenem paviljonu beograjskega sejmišča, v 
katerem razstavlja Industrija motornih vozil iz Novega mesta, je 
bila minuli petek zvečer otvoritvena slovesnost šestnajstega Med
narodnega salona avtomobilov, ene največjih tovrstnih prireditev v 
Evropi.

Pozdravni nagovor je  imel pred- družbenopolitičnih organizacij
sednik organizacijskega odbora, novomeške občine ter sekretar med-
glavni direktor IMV Jurij Levičnik, občinskega sveta ZK Novo mesto
slovesnosti pa se je udeležila tudi Lojze Šterk.
delegacija občinske skupščine in Beograd je v teh aprilskih dneh

avtomobilski svet v malem. Na 
102.000 kvadratni}) metrih razstav
nega prostora prikazuje svoje naj
boljše in najnovejše izdelke 307 
tovarn iz Evrope, Azije in Amerike.

H  * J H H K  Letos vključuje salon prvič tudi raz-
- . J H H H E  stavo m otonavtike.

Jugoslovanska avtomobilska indu
strija, ki zaposluje že nad 200.000

delavcev in katere delež, kot je dejal 
v govoru zvezni sekretar za finance 
Momčilo Cemovič, v gospodarstvu 
stalno narašča, se na salonu sicer ne 
more ponašati s tako atraktivnimi

(Nadaljevanje na 4. strani)

c.

V sredini tedna se je vreme 
kratkotrajno izbopalo. Okoli 
petka bo nov prodor hladnega 
zraka, ki bo povzročil ob 
jugozahodnih vetrovih padavine.

^ e l0
Prispei
?̂ cij0

tud; Ta teden se bo ludi zbiranje.e  prostovoljnih 
občanov za muzej, 

, - )  77p °0do v°dili sindikati, 
! i aktivi ni'n mladinski ter pionir
j i 6 bo oHL°SnOVnih ^  na-

stnr.i-r 23 gradnjo sprejemal
(

Je pozeba „spila” pridelek?

Jurij Levičnik: V okviru okrep
ljenega gospodarskega sodelo
vanja s Francijo že pripravljamo 
nove programe

UREDNIŠTVO v gosteh
J V°s l*r|edniStvo v gosteh je tokrat na vrsti metliška 

Qo> 13. aprila, bodo naši novinaiji prišli v

GRADAC
J Pfidgo ,vse vasi te krajevne skupnosti vabimo, naj 
* v Gradcu °d  17. ure naprej v Štampoharjevo gostilno 
S 'n nam  ̂ sre(i°  popoldne bo gostilna izjemoma odprta) 

povedo o svojih uspehih, željah, potrebah, težavah.

Sneg z burjo, ki je prejšnji 
teden tudi našim krajem vrnil 
zimo za nekaj dni, ni bil brez 
posledic. Po podatkih, ki smo 
jih v torek dobili iz nekaterih 
vinorodnih okolišev v Beli kra
jini, na Dolenjskem in v Po
savju, je  pozeba uničila brstje 
zgodnjih in črnih sort, medtem 
ko je  trtje, ki rodi belo grozdje, 
nekoliko manj prizadeto. Bolj 
kot sneg je  trtam  škodovala le
dena buija, ki je  tudi v višjih 
legah malone obrila trtje.

Direktor metliške- zadruge inž. 
Janez Gačnik ugotavlja, da so ogo
lele vse gorice okrog Metlike in da je 
burja z ledenim pišem pustošila celo 
tarti, kjer drugekrati ni pozeblo. 
Zgodaj vzbrstele trte črnih vinskih 
sort (modre frankinje in žametne 
čmine) in sploh vse zgodnje sorte so 
najbolj uničene in bodo šele nasled
nji (toplejši) tedni pokazali, ali 
lahko letos sploh računajo na pri
delek. Inž. Gačnik sc tudi spominja, 
da take pustoši ni bilo že 
petindvajset let.

Po izjavi Konrada Zupančiča iz

krškega Agrokombinata je trtju v 
krški občini bolj škodovala burja 
kot sneg, saj je  pozeba ponekod na
stopila tudi po 1. aprilu. Veliko 
škodo so ocenili za celoten gorjanski 
predel, na Sremiču, Velikem Trnu 
in drugod. Iz brežiškega Slovina pa 
so sporočili, da je škoda največja na 
območju Bizeljskega, Pišec in Sro
melj, kjer je  pozeba 70 -  90-odstot-1 
no uničila več kot 1.000 ha vinogra
dov. Pozeba je pustošila tudi po 
novomeškem in mokronoškem ob
močju, med najbolj prizadetimi pa 
so vinogradi na Trški gori. j ^

JNafee plače, malo odločanja
v ^ ^ ^ n s k  dela v konfekciji in kmetijstvu — Tam, kjer se odloča, jih ni veliko zraven

k̂ vk o f eSevanje problemov, ki ta rgo  današnjo žensko,
N>upr..n . eJ'.co' sta na voljo dva vzvoda, prek katerih lahko po 
L08*." je Vni doseže svoje cilje. To sta tozd in krajevna skup- 

* l^oji razpravi na problemski konferenci v Brežicah deja- 
i.fiega ‘!lca sveta za spremljanje družbenoekonomskega in poli- 

P^ožaja žensk pri republiški konferenci SZDL Olga Vra-■
ViNbliani. pomen postopnega

eg ‘ .■** gospodinjskega in 
Sj , Večji vpliv pri odlo-

CinejSi ženske zagotovile z
ro pl.Krri' izobraževanjem, z
* žal •1’c*ctivni'jšil> poklicev. Da- 
“ ,a^°. tla je večina žensk

n#jslabk' plačanih pokli

cih, v konfekcijski industriji in v 
kmetijstvu. Zlasti delo za »ekočim 
trakom je problematično, opravljajo 
ga priučene delavke ozkih profilov. 
Zato bi se morale boriti za kvalifika
cijo, ki bo priznana kjerkoli, ne le v 
njihovem podjetju. Tekoči trak že 
tako ali; tuko potisne delavca ob

stran, ga zasužnji in spravlja v veliko 
odvisnost. Z njim smo uvozili tudi 
nehumane odnose.

Za kmetico prav tako velja, da se 
mora intenzivneje izobraževati, saj 
je komaj 1 odst. kmečkih žensk 
strokovno podkovanih. Zlasti 
kmetice se tudi najteže prebijejo v 
samoupravne in družbenopolitične 
organe. V brežiški občini je tisoč 
žensk več kot moških, torej bi 
morali to upoštevati pri evidentira
nju bodočih delegatov in nosilcev 
družbenopolitičnih funkcij.

usposabljanju sindikalnih delavcev, 
kjer se dostikrat niso mogli pohvaliti 
niti z 20-odst. udeležbo.

Delegati občinske sindikalne 
organizacije v družbenopolitičnem 
zboru občinske skupščine so opo
zarjali, kako v več kot triletnem 

-de lu  niso iskali stališč v organizaciji. 
Kar so govorili v občinski skupščini, 
so bila torej le osebna stališča.

Precej razprave je bilo o nekaterih 
določilih občinskih sindikalnih 
stališč o letošnji sindikalni listi. 
Regres za letni dopust naj bi se obli
koval v višini od 1.200 do 1.400 
dinarjev, izplačevali pa naj bi ga raz
lično: tistim, z do 4.000 dinarjev 
neto OD 1.200 dinarjev, do 7.000 
din po 1.000 dinaijev in nad 7.00 le 
po 800 dinarjev.

A. ŽELEZNIK

TREBNJE 
SE BRATI Z 

ILIJAŠEM
Včeraj so predstavniki občinske 

skupščine Trebnje in družbenopoli
tičnih organizacij v Ilijašu blizu Sa
rajeva ob prazniku te občine pod
pisali listino o pobratenju. Listino 
so na pobudo občinske konference 
SZDL sprejeli delegati vseh treh 
zborov občinske skupščine na za
sedanju minuli četrtek. Trebanjska 
občina je že pobratena z občinama 
Obrenovac iz Srbije in Velika Gorica 
iz Hrvatske. Obe ti občini sta že 
tudi pobrateni z občino Ilijaš, tako 
da zdaj sodelujejo že s štirimi re
publikami.

ODKRITJE 
OBELEŽJA NA 

DREČJEM VRHU
V okviru praznovanj 40-let- 

nice ustanovnega kongresa KPS, 
prihoda tovariša Tita na čelo 
KPJ in 85-letnice njegovega roj
stva bo v soboto, 9. aprila, ob 
14. uri na Drečjem vrhu pri 
Trebelnem proslava krajevnega 
praznika in odkritje obeležja v 
spomin na partijsko šolo iz 
1943. in 1944. leta. Vabljeni so 
krajani, udeleženci partijske 
šole in vsi aktivisti NOB z ob
močja Trebeljanskega,

NAJBRŽ V 
PONEDELJEK

Tik pred zaključkom redak
cije smo izvedeli, da bo promet 
čez novi most v Ločni verjetno 
odprt v ponedeljek, 11. aprila. 
Takaje namera graditeljev in bo 
tudi uresničena, če le ne bo ta 
teden vreme preveč nagajalo.

,.£1MSKJ PL A SC" ZA TRTE — Vinogradnik iz Krškega je  posku
šal svoje trtje pred mrazom zavarovati tako, da ga je „oblekel“ v 
kartone. Vsekakor domiselno, naslednji tedni pa bodo pokazali, ali 

JOŽICA TEPPEY je  taka zaščita tudi dovolj učinkovita. (Foto: Janez Pavlin)

Danes dan zdravja
Ob letošnjem svetovnem 

dnevu zdravja 7. aprilu

Vsako leto 7. aprila, ob ob
letnici sprejetja ustave Svetovne 
zdravstvene organizacije, praz
nujemo svetovni dan zdravja. 
Geslo letošnjega dne je: „Cep- 
Ijenje -  osnovno varstvo ot
rok. “ To napotilo svetovni jav
nosti je Svetovna zdravstvena 
orgajizacija namenila varstvu o t
rok vsega sveta, posebno v manj 
razvitih deželah. V teh deželah 
pomeni namreč cepljenje otrok  
eno osnovnih izhodišč in pogoj 
za izboljšanje njihovega zdrav
stvenega varstva.

Obvezno cepimo pri nas pro
ti kozam, jetiki, davici, oslov
skemu kašlju, otroški ohrome
losti, ošpicam in rdečkam, 
neobvezno pa proti gripi V  po
sebnih primerih cepimo proti 
koleri, tifusu, rumeni mrzlici in 
proti steklini S  cepljenjem  
spodbudimo v telesu tvorbo 
protisnovi, ki preprečijo spre
jemljivost za tisto bolezen, pro
ti kateri smo bili cepljeni, za da
ljšo ali krajšo dobo. V  zadnjih 
desetih letih je na ta način us
pelo izkoreniniti v Sloveniji da- 
vico in otroško ohromelost, 
marsikatero drugo nalezljivo 
bolezen pa številčno m očno  
zmanjšati. V svetovnem merilu 
so na tem, da izginejo, črne ko
ze.

Svetovni dan zdravja naj nas 
spominja še na druga odprta 
vprašanja širšega zdravstvenega 
varstva naših najmlajših, pred
šolskih in šolskih otrok, pa tudi 
njihovega varstva pred rojst
vom. Sem štejemo zlasti skrb za 
zdravje otrok v vzgojnovarstve- 
nih zavodih, sodobno šolo v lu
či sodobnega zdravstvenega var
stva učencev, vzroke in prepre
čevanje otroških nesreč, vlogo 
prehrane v preprečevanju nalez
ljivih bolezni, nalezljive bolezni, 
za katere še ni pravega varstva, 
bolezni umazanih rok, osnovne 
higienske navade in podobno.

Morda n i odveč, če  ob tej 
priliki pomislimo na tiste zdrav
stvene *in druge delavce, k i so s 
svojim delom prispevali in še 
prispevajo največji delež pri 
preprečevanju nalezljivih bolez
ni, pa jih ne opazimo, ker pač 
ne zbolimo in včasih celo meni
mo, da jih zato ne potrebu
jemo. Radi pozabljamo, da je  
preprečevanje uspešno, če se 
bolezen ne pojavi

Praznovanje svetovnega dne
va zdravja naj ne bo enkratno, 
pač naj bo trajna akcija prepre
čevanja bolezni ter ohranitve 
zdravja, kar je tudi končni smo
ter zdravstvenega varstva, k i je: 
podaljšati življenje, zboljšati te
lesno in duševno zmogljivost ter 
si ustvariti prijetno in uspešno 
življenje!

Mag. dr. BOŽO OBLAK

“P o t do fcofzotKGiti iodotitte 
je t tič e  je  odi-iti
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Redkokdaj je  kakšna dip
lomatska misija opravila ta
ko nepomembno malo ko t 
ameriškega zunanjega mini
stra Vancea v Moskvi. Gleda
no iz kateregakoli zornega 
kota je  rezultat sovjet- 
sko-ameriških pogovorov 
gladka ničla, k i je  nihče ni 
niti hotel, niti mogel prik
riti.

Zmeren optimizem pred 
obiskom, ki ga je  bilo mogo
če zaslutiti v krogih ameri-

Neuspeh v Moskvi

ške administracije, se je  roje
val na povsem napačnih 
predpostavkah in sklepanjih: 
Američanom se pravzaprav 
ni niti dozdevalo, da bi se 
utegnili razgovori tako slabo 
končati, čeprav kajpak nih
če ni pričakoval kakšnih 
spektakularnih rezultatov.

Kje se je  zalomilo, je  tež
ko povsem natančno reči, 
da pa je dobršen del razlo
gov v pred razgovori javno 
izraženem stališču predsed
nika Carterja o človeških 
pravicah in sovjetskih desi- 
dentih, je  sedaj precej jasno.

Američani so prišli v Sov
jetsko zvezo s paketom  
predlogov, o katerem pa po
prej svojih sogovornikov 
niso seznanili, čeprav je bila 
to prej, denimo v obdobju 
Kissingerjeve diplomacije, 
stalna in uveljavljena praksa.

Z d i se, da je  tak način 
dialoga tudi eden izmed raz
logov za odklonilno stališče 
sovjetskih partnerjev v ame- 
riško-sovjetskih razgovorih: 
v Kremlju so namreč menili, 
da bi bila njihova stran poti
snjena v obrambo, če bi kar 
tako sprejeli ameriške pobu
de, še zlasti ker so prišle v 
obdobju, ko so jih spremlja
le za Sovjetsko zvezo neu
godne ameriške javne izjave 
o zatiranju svoboščin v tej 
deželi.

Kajpak je v ozadju tudi 
vsebinsko nestrinjanje z 
ameriškimi predlogi, zlasti 
tistimi, ki zadevajo ameriške 
raketne izstrelke, s katerimi 
je  mogoče v zraku manevri
rati in svojetski bombnik

„backfire‘\  za katerega 
Američani trdijo, da pred
stavlja kljub svojemu nekoli
ko manjšemu dometu strate
ško orožje, Sovjeti pa ga 
imajo zgolj za taktično, ki 
potemtakem sploh ne sodi v 
predmet sporazumevanja.

Posledice neuspelih m o
skovskih pogovorov niso in 
ne bodo tragične, prej jih je  
mogoče jemati (in Američa
ni jih bodo vsekakor morali) 
ko t streznitev pred novimi 
akcijami v tej smeri. So pa 
zanesljivo še dodaten košček 
ledu na v zadnjem času že 
tako precej ohlajeno navdu
šenje za popuščanje napeto
sti na obeh straneh.

Popuščanje napetosti, za 
katerega sta si obe strani ta
ko prizadevali, lahko živi od  
navdušenja le malo časa in 
ta čas se je že iztekel. Sedaj 
bi veljalo to formalno vse
binsko obogatiti s konkret
nim i sporazumi na različnih 
področjih, m ed katerimi je  
zmanjševanje oboroževanja 
bistveno, čeprav ne tudi edi
no.

RATIFIKACIJA
OSIMSKIH

SPORAZUMOV
V Beogradu so zaključili 

d ip lo m a t s ko-protokolarni 
del dolgega procesa pogajanj 
in sporazumevanja med Ita
lijo in Jugoslavijo, ko so sve
čano izmenjali ratifikacijske 
dokum ente osimskih spora
zumov.

S  tem sta sosednji deželi 
na najboljši možen način po
kazali, kaj je  z dobro voljo 
mogoče storiti za boljše 
medsebojne odnose tudi tak
rat, kadar udeleženci v dialo
gu niso povsem enakih misli 
o vseh rečeh in ko, kar je še 
pomembneje, sodijo v razli
čne družbenopolitične in 
ideološke sisteme.

Italija, ki je  članica bloka, 
in neuvrščena, socialistična 
samoupravna Jugoslavija sta 
samo nekaj tednov pred za
četkom  beograjske konfe
rence o varnosti in sodelova
nju izpričali svetu, da je  
mogoče mir in sodelovanje 
ter s tem varnost širiti ne 
glede na siceršnje meje in 
morebitne razlike.

JANEZ CUCEK

rvasningion -  luKaj se mudi na štiridnevnem obisku egiptovski predsednik Anvar el Sadat, ki ga 
spremljata zunanji minister Fahmi in minister za gospodarsko sodelovanje Sajeh. Ameriško-egiptovski 
razgovori bodo posvečeni predvsem iskanju rešitve bližnjevzhodne krize in pa utrjevanju medsebojnega 
sodelovanja. Glede slednjega pričakujejo Egipčani od svojih tokratnih sogovornikov predvsem večjo 
ekonomsko in vojaško pomoč. Na sliki: Predsednika Sadat in Carter med izmenjavo pozdravnih 
govorov na začetku obiska. Namesto na travniku pred Belo hišo, kot je to običajno, je bila svečanost 
zaradi dežja v tako imenovani Lincolnovi sobi v Beli hiši. (Telefoto: UPI)

Za ljudi, in ne nad njimi
Idejna usmeritev družbe mora biti tudi temelj delovanja vseh upravnih organov

Nedvomno družbenoekonomski odnosi na podlagi ustave in za
kona o združenem delu postavljajo obilo nalog, predvsem zaradi 
svoje celovitosti, tudi pred vse tiste organe in službe, ki urejajo 
družbene zadeve in upravne naloge. Zato ni presenetljivo, da posve
čamo v zadnjem času veliko pozornost upravnim organom.

Ko govorimo namreč o do- so posebej pokazali na primere
slednem samoupravnem ureja
nju temeljnih družbenih zadev, 
se moramo, kar dokazuje tudi 
naša vsakodnevna praksa, spo
padati z administrativnimi ali 
birokratskimi pogledi v števil
nih upravnih organih, kar nujno 
povzroča ne le neučinkovitost, 
temveč hkrati tudi prepuščanje 
stihijnosti in osebnim pogledom 
na družbena dogajanja.

Tako je že republiško ustav
no sodišče nedolgo tega opozo
rilo, da so nove funkcije uprav
nih organov še premalo uveljav
ljene in da se zato srečujemo z 
mnogimi nezakonitost mi, k ijih  
ne bi smeli dovoljevati. Ob tem

N O TR A N J E P O L IT IČ N I  PREGLED

Nekateri iz vrst slovenske politične emig
racije vedno znova napadajo Slovenijo in Ju
goslavijo, pogostnost in strupenost teh napa
dov pa je  v očitni povezavi z uspehi, k ijih  
dosegamo v vsem povojnem razvoju jugoslo
vanske skupnosti narodov in narodnosti.

In je slednje celo umljivo, kajti doslej se ni 
uresničila še nobena napoved glasnikov slo-

Laž ima kratke noge...
venske politične emigracije: zato jim  ostaja 
beg v potvarjanje resnic o naši samoupravni 
novodobnosti. Treba je  celo povedati, da so 
s stališča novinarske obdelave takšne „alar- 
mantne cvetke44 pisane neprepričljivo: tudi 
zato je njihov odme 
danes -  dc 
glavo.

Pa vendar, da ne bi kdo mislil, kaj spet 
prikrivamo, naj omenimo dve: najprej tisto, 
d a je  Komunistična partija Slovenije sklenila 
z okupatorjem leta 1941 sporazum o ,.mir
nem sožitju44, belogardisti pa so bili tisti 
„vrli fantje44, ki so se borili zoper nacifa- 
šizem, a kaj, ko jih  je  brezbožni komunizem 
p re ten ta l. . .

Komentar k tej vesti je povsem odveč.
Ali: v emigrantskih krogih, so „silno za

skrbljeni44 nad usodo naših svoboščin. Meni
jo , da nam jih  partija neprestano krni, prep
ričani so, da živimo v sivini brezupa. Zato 
tudi navajajo v emigrantskem časniku „smer 
v slovensko državo,44 slednje nato očitno 
povzema goriški ,JKatoliški glas44, da na pri
mer odgovorni pri katoliškem mladinskem 
listu »Ognjišče44 nimajo potnih listin.

lev jalov med vsemi, ki 
loma in na tujem — mislijo s svojo

Pa smo se pozanimali, kako je s to rečjo 
in ugotovili: zaradi sodnega postopka ne gle
de na to kdo ga krši, pred zakonom smo si 
vsi enaki, povsod — so bile pred časom odv
zete potne listine nekaterim sodelavcem 
„Ognjišča“ . Tisti, ki so nato zahtevali vrni
tev potnih listin, so jih tudi dobili, razen 
enega, ki tega ni storil, pri čemer je  seveda 
tudi to  njegova pravica, na noben način pa 
izraz nesvobode, kot vzdihuje slovenska poli
tična emigracija, za njo pa ponavlja „Katoli- 
ški glas44.

PODALJŠAN ROK

Predsedstvo sveta Zveze sindikatov Jugo
slavije je  zavzelo stališče, naj se rok za uve
ljavitev zakona o sanacijah podaljša do prve
ga julija letošnjega leta. Prvotni rok je  bU 15. 
april. Podaljšanje bo omogočilo posameznim 
organizacijam združenega dela, da sprejmejo 
res kvalitetne sanacijske programe, k ijih  ne 
bodo izvlekli le iz trenutnih izgub, marveč 
jim bodo omogočali dolgoročnejše in boljše 
poslovanje.

KONFERENCA 
ZKJ V JLA

V Beogradu je  bila seja konference ZKJ v 
JLA, na kateri so za sekretaija komiteja po
novno izvolili Džemila Šarca.

Konferenci Z K v JLA je poslal pozdravno 
pismo tudi predsednik Tito, v njem pa med 
drugim poudaril, da so še posebej komunisti 
v JLA odgovorni za moralnopolitično in si
ceršnjo trdnost naših oboroženih sil.

MILAN MEDEN

sprejemanja odlokov občinskih 
skupščin glede prepovedi pro
meta z zemljišči in parcelizacgo 
zemljišč, na zamude pri spreje
manju rešitev, na gospodarjenje 
s stanovanji in uporabo stana
rin, na nejasne odloke in akte, 
ki določajo skupne potrebe, 
interese in želje ljudi, predvsem 
pa na neprimerne oblike in 
metode nadzora. Čeprav gre pri 
tem samo za del spoznanj, ki se

TELEGRAMI

NEW DELHI -  Indija je  znova 
ponudila Pakistanu, da bi sklenili 
sporazum o nenapadanju. Indijski 
zunanji minister A. B. Vadzpaji je 
poleg tega izrazil upanje, da ZDA ne 
bodo pošiljale orožja na indijsko 
podcelino in zaostrovale napetosti v 
tem območju.

NIKOZIJA -  Po vesteh AP iz 
Nikozije se zdravstveno starge 
ciprskega predsednika M akaria,kije 
doživel lažji srčni napad, zboljšuje. 
V objavljenem uradnem komunikeju 
je  rečeno, daje  njegovo stanje zado
voljivo in da lahko nadaljuje svoje 
državniške posle.

VVASHINGTON -  Egiptovski 
predsednik Anvar el Sadat je prispel 
na štiridnevni obisk v ZDA. Sodijo, 
da se bo Sadat z ameriškim pred
sednikom Jimmyjem Carterjem po
govarjal o odločni akciji za iskanje 
miroljubnega izhoda iz bližnje
vzhodne krize.

KINSASA -  Zaire je, kot jc  spo
ročil radio Kinsasa, pretrgal diplo> 
matske odnose s Kubo. Vlada obto
žuje Kubo sodelovanja v uporu v 
zairski provinci Ssabi.

WASHINGTON -  Ameriški 
obrambni minister Harold Brown je 
izrazil prepričanje, da bodo novi 
delni ameriško-sovjetski sporazum o 
omejitvi strateškega oboroževanja 
lahko sklenili do oktobra, ko bo 
potekel sedanji petletni sporazum.

TIRANA -  V Albaniji so bile 
splošne volitve za ljudske odbore in 
sodišča. Prebivalstvo se je  volitev 
udeležilo v zelo velikem številu.

DUNAJ -  Predstavniki Zveze slo
venskih organizacij v Avstriji in 
hrvatskega akademskega kluba so 
izročili predstavniku Komiteja OZN 
za preprečevanje rasnega razlikova
nja na Dunaju peticije o obstoju 
kulturne, socialne, ekonomske, je 
zikovne in izobraževalne diskrimi
nacije v Avstriji.

BEOGRAD -  Iz Beograda jc z leta
lom odpotovala v Indijo jugoslo
vanska delegacija, ki bo sodelovala 
na zasedanju koordinacijskega biroja 
neuvrščenih držav. Zasedale bo v 
New Delhiju od 6. do 11. aprila.

jih vsi zavedamo, je  očitno, da 
kljub načelom delegatskega 
sistema upravne službe še marsi
kje delajo po starem.

Prostor nam ne dopušča, da 
bi lahko nanizali vse kritične 
ugotovitve. Toda za to tudi ne 
gre. Gre namreč le za poglavit
no vprašanje: ah se v teh služ
bah in še posebej v organih, ki 
so dolžni za njih skrbeti, zave
dajo njihove nove vloge in hkra
ti dejstva, da so namenjene 
predvsem ljudem, k ijih  končno 
tudi plačujejo, in da niso neka 
institucija nad njimi. Krivico bi 
seveda storili, če bi jim  v času 
širokih preverjanj metali v brk 
samo kritične ugotovitve, saj ne 
smemo pozabljati, da se je tudi 
na tem področju veliko nare
dilo. Toda še vedno spoznava
mo, da pogosto delajo v nemo
gočih delovnih pogojih, da je 
njihov kadrovski sestav dokaj 
star in neustrezno usposobljen, 
da so podrejeni neprimernim 
hierarhičnim odnosom, da v teh 
službah nismo uveljavili nagra
jevanja po delu, ki bi spodbuja
lo, kot tudi ne napredovanja po 
sposobnostih, k i bi spodbujalo 
njihovo ustvarjalnost in tako 
naprej. Vse to pa kaže, da bo 
tudi na tem področju čimprej 
nujna politična akcija.

JANEZ KOROŠEC 
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1MV -• — Mimo tovarne prikolic
bremv “režicah so začeli graditi cesto, ki bo raz- 
l̂isk 3 Promet skozi mesto. Na križišču za Bi- 

$avsk° ^  ° ^ vozn'ca spojila s podaljškom 
cestni -̂3 mostu in priključkom na avtomobilsko 

4 ubljana — Zagreb. (Foto: J. Teppey)

REZANJE — Pozno so se spomnili na Komunal
nem podjetju, da je  potrebno skrajšati tudi veje 
na drevesih sredi novomeškega Glavnega trga. To 
so storili šele, ko so obžagane veje že imele tanke 
nežne lističe. Mogoče pa je krivo izredno toplo 
vreme? (Foto: Janez Pavlin)
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v Pa Vse do 17. aprila bo 
seipm i U odPrta prva letošnja 
S * 3 P ^ ^ e v :  16. med- 
*iemmu kmetlj ski ‘n gozdarski 
vjin j Jc tokrat privabil šte-
k m e t ii l? ^  In * *  proizvajalce 
letn?„- mehanizacije. Novost 
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mi sh ?J 6 pnredltve. s kateri- 
ValJm J° organizatorji obisko- 
Pomoč tU£*' strokovno

Sejmišča
Nskom £ P : at so cene
Prodai jih" ck°lik° popustile. Na- 
mesecV« Je 398 in 33 nad tri 
214 p.,: L- ’ Prodanih pa skupno 
din, 07 Jts.kl ,w veljali od 700 do 950 

I -i{' Pa 9fin 5 P f  niesecev stari pra-
^  t u d A V f 0 din-Prodanih , 0 ?,av goveje živine,

 ̂ do 2n h ■ 8 Voli so bili po
4!n kiloeram*’• ■ avc,pa po 12 do 15 
1,1 bilo nfn iZ1-vc tcže' Mlade živine

^mišče sn;;f' V, soboto je bilo 
’ Pr°daj 64qP '  P°lno, saj je bilo na- 

*?* nad tri pra  ̂ i od tega 32 sta- 
J^Pno 49? e^ c.e; Prodanih je  bUo 

. starejši „ Jsk‘ so bili po 40 
e teže. P°  ̂ din kilogram

Po vaseh že vrsto let opažamo 
svojevrstno značilnost: obnovljeno 
ali na novo sezidano lepo gospodar
sko poslopje, ob njem pa je  prislo
njena dostikrat pomilovanja vredna 
kmečka stanovanjska hiša.

Prizadevnost kmetov, da vlagajo 
denar predvsem v modernizacijo 
kmetijske proizvodnje je nadvse 
hvalevredna. Podpira ga tudi družba 
s posojili. Zapostavljeno pa je kme
tovo stanovanje. Še vedno kmet ne 
more dobiti stanovat?skega posojila. 
Zadružna zveza v naši republiki si že 
dve leti prizadeva zapolniti to vrzel. 
Vse doslej pa ji  to ni uspelo. Zdaj je 
bil v razpravi poseben sporazum. Ta 
naj bi imel svoje finančno kritje v 
stanovanjskem prispevku kmetov 
samih. Kot je bilo ugotovljeno na 
zadnji seji medzadružnega sveta za 
kmetijstvo Dolenjske v Trebnjem, 
od drugod ni pričakovati denarja.

Le ob dobri organiziranosti bi 
lahko prišli do denarja, ki je za te 
namene pri bankah, zavarovalnici in 
stanovanjskih skupnostih. Vendar je 
povsod, posebno pri stanovanjskih 
skupnostih, treba zagotoviti lasten 
delež. V kmetijskih zadrugah naj bi 
se kmetje povsem samostojno odlo
čili za stanovanjski prispevek, s 
katerim bi lahko zbrali tak denar, ki 
bi se z drugimi sredstvi oplemenitil.

Kmetijski nasveti

Usodne hibe 
kletarjenja /II ./

.v2orce ^  23 letošnji teden cvička ocenjevala različne
vinske’bJe| u80tavljala razen ocetnega cika še nekatere druge J  
ali man'° met* drugim pojav zavrelke. Zavrelka, ki je več ^ 
Če tako pravijo, sramota za vinogradnika, se pojavi,
bakterij ° FuV v‘nu n' povsem povrel. Na njem se hranijo neželene
Unix:- Ki potem , ko  vrpmp n tnn li vinn lahko d n k n n čn n

?,avrelko lahko preprečimo oz. zaustavimo, če ni zavzela še 
P°Vreto °  Cga' 1 mo^n*m žvepla nje m. V sicer zdravo, do konca 
<»hko v Vlno j°  lahko vnesemo s slabo posodo. Tudi ocetni cik 
4»vVi esem°  s ciknjeno posodo, zato je nadvse pomembno, 

Ce DaIStvu uP°rabljamo samo zdravo, čisto posodo.
*e bolg, -e P ^oda  okužena z vinskim cikom ali zavrelko in sta 
8a nikju' že zažr*i v les, potem zaleže le temeljit postopek, ki 
l»ŽveD| ° r ne smem0 opraviti le napol. Najprej sod močno 
^tov n ’ za. 'car uporabimo 4 do 5 žveplenih trakov na 100 

| ^ t o m i n e .  Tako zažveplan sod pustimo 2 do 3 dni, 
'jarno 2aL"emo izluževati ocetno kislino ali zavrelko. Uporab
n o  ' 0(“ t° tn o  raztopino sode, vročo vodo izmenično z 
Spiranji c*ot' ej> dokler duh povsem ne izgine. Vsako zadnje 

^ted 111012 opravljeno z mrzlo vodo.
obravnavamo vinske napake, še nekaj napotil o 

S o  ,JaUnf 7 oroč,jiva je le uporaba takih žveplenih trakov, ki 
u*1 P ° ^ a80 azbest, ne pa papir. Žvepleni trakovi so pred- 

J>0re P°rabni za žveplanje sodov, manj pa za vino, saj se ne 
?n^no predvideti, koliko žvepla bo ostalo v sodu in

ajbo| Û °  na Pros*°- *
I n UP °rabn°  Je tekoče žveplo, vendar ga v majhnih koli- 
I 'dilte va lr8u ^  mogoče dobiti in je dostopno predvsem za 
I 3 gjn lnske pridelovalce oziroma vinske kleti. Normalne 
I boli• ^ ^ d o i T  g na hektoliter vina. Čc pa je v vinu že kaka 

U L ;Je količino treba povečati.
,SpeS<io se u orablja tudi kalijev mctabisulfid, in sicer pri nas•^dvse ^  uporablja ti

v obliki tako imenovanega vinobrana, ki ga izdeluje 
lz Sabca. Prihodnjič o vinskih napakah.

Po predlogu naj bi ta prispevek kme
tov znašal 2 odst. od osebnega do
hodka, podobno, kot znaša tudi 
osnova za pokojninsko zavarovanje 
kmetov. Sporazum je  bil objavljen v 
Kmečkem glasu. Kot je bilo rečeno 
v Trebnjem, uradnih odmevov nannj 
ni, zanimanje med kmeti pa je živo.

A .Ž .

Bojazni je kriva nevednost o 
tem, kaj je težka kmetijska 
mehanizacija

Odvečna bojazen
Tajnik Zveze hranilnih in kredit

nih služb Slovenije Miha Demšar je 
na nedavni seji medzadružnega sveta 
za kmetijstvo Dolenjske v Trebnjem 
osvetlil več nejasnosti, predvsem pa 
neupravičenost bojazni zasebnih 
kmetov, da ne bo več posojil za 
traktorje. Osnutek sporazuma, po 
katerem namreč zasebni kmetje ne 
bi več imeli možnosti za najemanje 
posojil pri nakupu mehanizacije, je 
zadružna zveza odločno zavrnila. V 
novem sporazumu jasno piše, da 
bodo posojila lahko dobili kmetje 
kooperanti -  ne pa slučajni kupci. 
Izrecno je navedeno, da ima pravico 
do kreditiranja vsa mehanizacija, 
razen težke.

Pri tem pa so sc začele vse nejas
nosti. Kmetje imajo ponavadi že 
traktorje s 35 konji za težke, kar 
seveda ne drži. Pod težko mehani
zacijo so pri Zvezi HKS mislili na 
buldožerje in kombajne, teh pa 
kmetje v glavnem niso kupovali. 
Prejšnjih ugodnosti za te stroje so se 
posluževali nekateri drugi, ki so na 
ta račun dobro služili.

Tudi pri kreditiranju za gradnjo 
hlevov ne bo bistvenih sprememb. 
Posojilo bo dobil tisti, ki je član 
zadruge. Res je, da naj bi v ravnin
skih predelih imeli prednost skupin
ski hlevi in podobne naložbe, vendar 
bo to, kot je dejal Miha Demšar, 
proccs, ki bo trajal več let. Pred-

BRUCI SPREJETI -  Novi člani novomeškega 
kluba študentov so se oddahnili. Potem, ko je 
steklo veliko vina in ko so prestali vse teste, so jih 
na petkovem brucovanju na Otočcu sprejeli med 
„stare bajte". Pokroviteljica prireditve je  bila 
občinska skupščina Novo mesto. (Foto: S. Mi
ku lan)

VAREN DOSTOP V JAMO -  Kostanjeviški 
jamarji si prizadevajo, da bi čimprej uredili varen 
dostop v kostanjeviško jamo. V ta namen so iz
vedli že več delovnih akcij. Delajo v izredno tež
kih pogojih, vendar vseeno upajo, da bo jama 
kmalu spet odprta za turiste. (Foto: Polde 
Miklič)

vsem za hribovita območja je poso
jilna politika povsem nespremenje
na.

A. Ž.

Sedaj pa zares!
Ni še tako dolgo, ko je lesna indu

strija Slovenije zaposlovala okoli 
35.000 delavcev. In če tej številki 
prištejemo še 7.945 zaposlenih v 
papirni industriji in 7.860 gozdnih 
delavcev, lahko ugotovimo, d a je  s 
tovrstno dejavnostjo povezan že 
vsak peti Slovenec. In nič ne bomo 
zgrešili, čc zapišemo, da je lesna 
industrija danes najbolj domača. 
Škoda le, da takšne ugovovitve pri
hajajo prav v času, ko ugotavljamo, 
da se tej panogi posveča premalo 
pozornosti in da je  dosedanje stihij
sko delo zarisalo že zelo globoke sle
dove, ki jih ne bo lahko popraviti.

Izredno obširen načrt, kako po
praviti obstoječe stanje, je  že nare
jen, načelno tudi sprejet, kaj, so ali 
bodo o njem rekli delavci, pa še ni 
znano.

Omenjeni plan v svojem obširnem 
gradivu omenja med drugim boljšo 
in tesnejšo povezanost predelave 
lesa od gozda do trga, hkrati pa 
širjenje končne predelave lesa, ki bo 
postopno presegla svojo navezanost 
na lesno surovino. Velik poudarek je 
tudi na izvozni usmeritvi, ki je 
vetjetno edina in danes najbolj pri
poročljiva ob vedno ostrejši konku
renci na domačem trgu.

Ne gre zanemariti tudi poudarka 
o ureditvi samoupravnih dohodkov
nih odnosov znotraj veje, kot tudi 
samoupravnega planiranja in dogo
varjanja. Verjetno največja pridobi
tev ta hip za lesno industrijo pa bi 
bila predvidena ustanovitev skup
nosti za plansko in poslovno sodelo
vanje, ki bi pomenila stično točko 
panoge v najpomembnejših stra
teških vprašanj ih.

B. B.

ODTUJEVANJE 
BANČNEGA KAPITALA

Pripombe, da temeljne 
organizacije združenega dela 
ne znajo izkoristiti svojih sa
moupravnih pravic, so bile 
na zadnji seji občinske skup
ščine v Krškem nekajkrat iz
rečene. Bančna sredstva ta
kih tozdov se še vedno vrtijo 
drugod in to ne majhne vo- 
ste. Zlasti velik je kapital 
tozdov Pionirja in Žita. Ta 
denar bodo morali čimprej 
usmeriti v občino, kjer je se
dež temeljnih organizacij.

(Branko Babič)

o dohodku dajem predlog orazprave-  Po štirih urah 
odhod(k)u dom ov.

VHODNA VRATA 
NOTRANJA VRATA 
GARAŽNA VRATA

NUDIMO VAM KOMPLETEN 
PROGRAM VRAT EVROPSKE 
KVALITETE

- zahtevajte prospekte
- prepričajte se v poslovalnicah 
s stavbnim pohištvom

lip bled
lesna industrija

i - 7 .  op t«a 1977

■ 64260 bled, ljubljanska c.32
telefon:064-77384 .trgovina 77944 
telegram:lip bled telex:34525 yu lipex
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Salon... Premalo o pravicah delavcev
(Nadaljevanje s l. strani)
lastnimi novimi modeli, kot se de
nimo Volkswagen z bleščečim der- 
byjem, a je vseeno v središču pozor
nosti množice obiskovalcev. Ob 
novih uvoznih ukrepih se le-ti še 
toliko bolj zanimajo, kaj prikazuje 
domača industrija in kakšne so 
možnosti za povprečen državljanov 
žep.

Na delež novomeške, v širših 
merilih vse bolj upoštevane tovarne 
je Dolenj ska in z njo vsa Slovenija 
lahko ponosna. IMV prikazuje v 
Beogradu izdelke vseh štirih osnov
nih proizvodnih dejavnosti: gospo
darska vozila, osebne avtomobile, 
prikolice in servisno opremo. Med 
novostmi je  vzbujal pozornost po
sebno 12-sedežni udobni 2200 D 
minibus de luxe, zatem cela vrsta 
gospodarskih vozil za posebne na
mene in želje ter seveda osebni avto
mobili, priljubljene katrce vseh barv, 
prvič razstavljeni R 14 TL ter ne
navadno varčno vozilo R 5 GTL, ki 
porabi komaj 5,5 litrov goriva na 
100 km in ki bi ga z izdelovanjem v 
Novem mestu lahko pocenili toliko, 
da bi bil bolj dostopen našim kup
cem.

Prav v' osvajanju proizvodnje 
Renaultovih modelov ter v večanju 
proizvodne obstajajo še velike mož
nosti za nadaljnjo rast novomeške 
tovarne. Kot nam je  novinarjem v 
Beogradu povedal glavni direktor 
Jurij Levičnik, je nedavni obisk slo
venske gospodarske delegacije v 
Franciji odprl tako rekoč nesluten 
razvoj v okviru okrepljenega med
narodnega gospodarskega sodelo
vanja s Francijo, katerega po
memben nosilec je  prav novomeška 
IMV. MARJAN LEGAN

Sreča Ribničanom
Minulo soboto sta OK ZSMS Rib

nica in RTV Ljubljana pripravila v 
novem ribniškem domu JLA že po
znano radijsko oddajo „Spozna- 
vajmo svet in domovino". Tokrat 
sta se v tekmovalnem delu pomerili 
ekipi Ribnice in Regionalnega zdru
ženja slepih iz Ljubljane. Po napeti 
in izenačeni borbi zmagovalec ni bil 
znan, tako daje  moral o polfinalistu 
tega tekmovanja odločiti žreb. Več 
sreče so imeli domačini, ki se bodo 
tako v polfinalu pomerili z ekipo 
Lesc, prav tako na domačem „tere-
nu“ ' M. G.

JUTRI RAZSTAVA 
V POSAVSKEM 

MUZEJU
Za leto jubilejev je Posavski mu

zej v Brežicah pripravil zanimivo 
razstavo o mladinskih delovnih 
akcijah. Odprli jo  bodo jutri, 8 . 
aprila. Razstava prikazuje delež po
savske mladine pri obnovi domovine 
v letih 1946-1952 ter kasnejše de
lovne akcije do današnjih dni.

Razstava je  razdeljena na tri dele. 
V prvem bomo videli pretežno foto
grafije, dopolnjene s prehodnimi 
zastavicami, značkami in drugimi 
predmeti posavskih brigadirjev, v 
drugem delu pa umetniške zapise sli
karja Franja Stiplovška. Njegove 
skice, risbe in grafike so nastale na 
progi Šamac -  Sarajevo,

V tretjem delu razstave se bomo 
srečali z ustvarjalnostjo predstav
nika današnje mlade generacije. Spo
znali bomo likovna dela študenta in 
bodočega slikarja Alojza Konca iz 
Sevnice.

Sevniški občinski sindikalni svet pripravil posvet s predsednikom sodišča združenega 
dela, družbenim pravobranilcem samoupravljanja in posavskim medobčinskim

inšpektoratom

Obravnave poročil inšpekcijskih in pravosodnih organov, ki so 
sestavni del spomladanskih zasedanj občinskih skupščin, so običaj
no „tihe“ seje, kar se razprav delegatov tiče. Sindikati v sevniški 
občini so se tvorno vključili v to razpravo in ji na ta način nedvom
no pripomogli k potrebni odmevnosti.

Predsedstvo občinskega sindikal- sebno po zakonu o združenem dolu
nega sveta je še v času razprave dele- je vloga sindikata pri zaščiti delavče-
gatov pred sejo občinske skupščine 
iz svežnja poročil ločilo poročilo 
medobčinskih inšpekcijskih služb za 
Posavje, družbenega provobranilca 
samoupravljanja in sodišča združe
nega dela. Delegatka sindikata v 
družbenopolitičnem zboru je nato 
ta stališča posredovala na zasedanju 
skupščine. Rdeča nit teh pripomb je 
želja po večji konkretnosti, pred
vsem glede tega, kdo in iz katerih 
delovnih sredin so kršitelji. Se po-

Koroška Rdeča kapi -  
ca na Dolenjskem

V torek popoldne je iz Novega 
mesta odšla skupina dijakov celov
ške slovenske gimnazije, članov 
koroške dijaške zveze, ki je na Do
lenjskem gostovala tri dni. Mladi 
koroški Slovenci, člani lutkarske 
sekcije, so prišli v Jugoslavijo na po
vabilo učencev in učenk iz grmske 
osnovne šole in v treh dneh so s svo
jimi lutkami obiskali osnovnošolce v 
Šentjerneju, Škocjanu, na Otočcu, 
lutkovno igro Rdeča kapica pa so 
odigrali v torek zvečer tudi za novo
meške osnovnošolce v novem domu 
JLA.

Po predstavi so se gostje v pro
storih občinske konference ZSMS 
Novo mesto srečali s svojimi novo
meškimi vrstniki in člani pred
sedstva OK ZSMS. Novomeščani so 
jih v skoraj triurnem pogovoru se
znanili z organiziranostjo mladine, 
delom in življenjem mladih na sred
njih in osnovnih šolah, v krajevnih 
skupnostih in dijaških domovih, za
mejci pa so gostiteljem govorili o 
avstrijskem vsakdanjiku, težkih 
dneh med demonstracijami in življe
nju srednješolcev ter študentov.

BELOKRANJCI DANES 
V CELJE IN ZAGREB
Udeleženci glasbenih .popo to 

vanj", ki jih prirejata črnomaljska 
koncertna poslovalnica in Glasbena 
mladina Bele krajine, se bodo danes 
z avtobusom odpeljali v Celje, kjer 
bodo v dvorani Golovec poslušali 
koncert ameriške skupine The 
Platters. Dva avtobusa pa se bosta 
napotila v Zagreb, kjer so danes zad
njič na sporedu ,.Ivanovi metulji" 
avtorja Alfija Kabilja. Ta predstava 
je posebej rezervirana za osnovno 
šolo Podzemelj. Prireditelji so r e 
zervirali" v aprilu še več drugih kon
certov za mlade in odrasle Belo
kranjce.

PLETILNI TEČAJ 
V NOVEM4VIESTU

V novomeški tovarni Krka na 
Cesti komandanta Staneta 19 a se 
bo v petek, 15. aprila, začel tečaj 
pletena na vseh ročnih pletilnih 
strojih. Tečaj bo trajal 8 dni v po
poldanskih in večernih urah. Vsaka 
tečajnica mora imeti svoj stroj in 
mizico. Cena tečaja je  2000 dinar
jev. Vse ostale informacije dobe 
zainteresirani v tovarni Krka pri 
Vladki Novina ali po telefonu 
22-441.

Do četrtka že 610.795 dinarjev 
za drage medicinske instrumente

V času od 19. do 31. marca so posamezni občani in delovne 
organizacije v pokrajini poslali medobčinskemu skladu za nakup dra
gih medicinskih instrumentov 70.250 dinarjev. Tokrat so v sklad 
prispevali:

Ljubljanska banka -  podružnica Črnomelj 10.000 din; Trg. 
podjetje DOLENJKA, TOZD Novo mesto -  prisp. delavk in 
upokojenk namesto praznovanja dneva žena, 30.750 din; Trg. 
p o le tje  DOLENJKA, DSSS Novo mesto -  prisp. delavk in 
upokojenk namesto praznovanja 8 . marca, 3900 din; Trg. podjetje 
DOLENJKA, TOZD Črnomelj -  prisp. delavk in upokojenk namesto 
praznovanja 8 . marca, 8400 din;

sklad skupne porabe pri občinski skupščini Novo mesto 5000 din; 
ŽTP, prometna sekcija Novo mesto, namesto praznovanja dneva 
žena, 3900 din; zdravniki kirur. oddelka bolnišnice v Novem mestu, 
namesto venca pok. očetu dr.Cepudra -  1300 din; člani upravnega 
odbora blagajne vzajemne pomoči v tovarni NOVOTEKS v Novem 
mestu 1500 din; ELEKTRO Novo mesto 2000 din; Gozdno 
gospodarstvo -  OZK Gozdarstvo Trebnje 500 din in Cestno podjetje 
TOZD Črnomelj 3000 din.

Ivan Vergot iz Novotcksa, TOZD Metlika, je  podaril skladu svoje 
obveznice cestnega posojila v vrednosti 2500 din.

Od začetka akcije do 31. marca 1977 a e je  v skladu 
nabralo 566.595 din v gotovini, obveznic cestnega posojila 
pa so podarili občani v skupni vrednosti 44.200 din. Tako je 
bilo v skladu konec marca’ 610.795 dinarjev.

Prihodnjič bomo poročali o sklepu upravnega odbora 
sklada, kateri medicinski instrumenti bodo najprej naročeni, 
kot tudi o tem, kako se aktivisti Rdečega križa lotevajo 
novih nalog, da bi najširši javnosti predstavili pomen sedanje 
humane akcije in ji zagotovili nadaljnji razmah.
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vili pravic močno poudarjena. Ob 
zaenkrat vsesplošni mlačnosti 
osnovnih sindikalnih organizacij, ki 
je očitna tudi v Posavju, ko sodišče 
združenega dela išče od njih mne
nje, sc je  v to vlogo lepo vključil 
občiaski sindikalni svet.

Minuli petek je minilo leto dni od 
ustanovitve medobčinskih inšpek
torskih služb v Posavju. Inšpektorji 
so ob nemajhnih težavah, ki sprem
ljajo ustanovitev take službe, opra
vili v osmih mesecih minulega leta 
mnogo dela. Samo število pregledov 
ali kazni morda ni najboljša ponazo
ritev razmer. Scvniška občina pred
njači pred ostalima posavskima ob
činama po kršitvah zakonov o med
sebojnih razmerjih in samoupravnih 
sporazumov. Le pri pridobivanju 
lastnosti delavca v združenem delu 
je bilo 489 kršitev (Brežice 114, 
Krško 46), pri poskusnem delu 471 
kršitev (Brežice 5 3, Krško 38) ali 
takrat, ko naj bi delavec prenehal 
delati v določeni delovni organi
zaciji -  259 kršitev (Brežice 63 in 
Krško 8).

Načelnik posavskega inšpektorata 
je na sindikalnem posvetu minuli če
trtek opozarjal še posebno na ne
katere očitne in ravno zato še po
sebno žalostne kršitve. Zakon jasno 
postavlja pravicam nasproti tudi dol
žnosti, vendar niti inšpektorji, 
sodišče združenega dela ali družbeni 
pravobranilec samoupravljanja niso 
mogli nikjer zaslediti korektno iz
peljanega disciplinskega postopka, 
kjer mora biti delavec od začetka do 
konca aktivno udeležen. Inšpektorji 
so morali posredovati ob prikritih 
načinih kaznovanja, ko so v delov
nih organizacijah odrekali delavcem 
pravico do stimulativnega dela za

radi zamujanja ob prihodu na delo, 
tako imenovanih plavili ali -  kar je 
šc posebnega obsojanja vredno v 
ženskem kolektivu -  ženskam v po
rodniški! S tem, ko niso ustrezno 
razpisovali delovnih mest, so ostalim 
delavcem onemogočili konk uriranje 
zanje. Nadurno delo so zasledili celo 
pri materah in nosečnicah. Marsikje 
so delavca zadrževali v tovarni, ko je 
hotel drugam, tako, da mu niso dali 
delovne knjižice. Pred sodišči so 
nato seveda iztožili lepa nadome
stila.

Tako sodišče združenega dela kot 
tudi inšpekcijske službe v Posavju sc 
za krepitev zaščitnega ponašanja v 
delovnih organizacijah naslanjajo na 
širše organe. Odločbe pošiljajo tudi 
predsednikom osnovnih organizacij 
sindikata in delavski kontroli. Na
čelnik posavskih medobčinskih in
špekcijskih služb postavlja kot na
čelo javnosti dela inšpekcije razgo
vor o nepravilnostih nc le z direk- 
toiji, temveč pred vsemi organi; 
predsednikom sindikalne organiza
cije, delavske kontrole, delavskega 
sveta in drugimi, kar naj bi onemo
gočalo, da bi odločbe končale kar v 
predalih vodilnih. Pred samouprav
nim sodiščem, kot je sodišče zdru
ženega dela, načelno ni nasprotnih 
strank. Delovne organizacije dosti
krat nastopajo celo z odvetniki, 
medtem ko je delavec sam. Marsi
kdaj je slišati čudne izjave vodilnih: 
„Sodišče naj odloči -  pa sprejme
mo!" Sporna vprašanja seveda ne 
bodo rešena, če jih ne bodo uredili 
doma. Posvetovanje v Sevnici na po
budo občinskega sindikalnega sveta 
je  dobrodošla oblika za izmenjavo 
pogledov in tudi osveščanje. Žal 
tudi tokrat, kot na prvi tribuni 
Kluba samoupravljalcev, udeležba ni 
bila najboljša. Od okrog 160 vablje
nih se je  posvetovanja udeležilo le 
26 predsednikov osnovnih sindi
kalnih organizacij, 15 predsednikov 
samoupravne delavske kontrole in 
ravno toliko direktorjev delovnih 
organizacij in tozdov.

ALFRED ŽELEZNIK

LICITACIJA
S GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE 
S po sklepu DS TOZD in ZD razpisuje 

LICITACIJO
■ za prodajo osnovnih sredstev (premičnine -  opreme) v ob-
■ liki pismenih ponudb in javne ustne dražbe, ki bo:
■ a) Dražba v obliki pismenih ponudb:
S — dne 12. aprila 1977 v prostorih GG Brežice, pričetek ob
■ ' 8. uri. Pismene ponudbe sprejemamo do 7,30 na dan licita-
5 cije za naslednja osnovna sredstva: , ,

Izklicna cena:
1. 2 kamiona FAP z naklad. HIAB 550 /2  po 170.000 din 

! 2. Strojna krožna žaga z elektromotorjem 60.000 din
| 3. Zgibni traktor „Carraro" 80.000 din
! 4. Sadilni stroj „Quickvood" 60.000 din
| 5. Tračna žaga cepilka,,Bratstvo" 59.220 din
j 6. Montažna baraka (na Tabli) 46.220 din

S b) Javna ustna dražba:
J  — dne 13. aprila 1977 na dvorišču OTM (ž.p.) Brežice in
■ dvorišču HPG Brežice v Vrbini od 8. — 12. ure za naslednja
■ OS:

7. Traktorska prikolica HLP—3 (OTM)
■ 8. Kamionska (dvoosna) prikolica (4 ,5 1)
■ 9. Traktorske kolesne verige, 3 pari po
» 10. Brusilni stroj z elektromotorjem 
j 11. Regolni plug „Pesci"

■ 12. Regolni plug „Pesci", 4-brazdni 
i 13. Prikolica za moped
■ 14. Dvoosna prikolica (prod.)

J  15. Krožna brana (HPG)
J  16. Krožna brana
| 17. Dva mlina čekičarja z elektromotorjem po

18. Mešalec za krmila
19. Atomizer „Tifone"
20. Traktorske sejalnice O LT
21. Sušilnica za žito (kap. 1000 kg/ura)
22. Zidana hiša v Vrbini (Azis) za rušenje
23. Lesena lopa pri hiši Azis, Vrbina
24. Lesena lopa v Vrbini (Prah K.)
25. Lesena hiša v Vrbini (za odstranitev)
26. Pisarniška omara in omarica
c) Javna ustna dražba dne 14. aprila 1977 od 8 . — 12. ure bo 
v Kostanjevici (Krakovo) in na žagi v Sevnici za naslednja 
OS:
— v Kostanjevici:
27. Leseni svinjaki (za odstranitev) 8.000 din
28. Lesen senik (za odstranitev) 8.000 din
29. Razni deli kombibusa (motor, menjalnik, platišča); skup. 

vred. 4.250 din
— v Sevnici:
30. Brusilni stroj ..Bratstvo" A B -50 8.000 din
31. Kombibus IMV „Super B" 1600 (mot. 7982) 25.630 din
32. Kombibus IMV „Super B" 1600 (mot. 7899) 25.000 din
33. Motorna žaga „Jonsereds" 2.000 din
34. Razna pisar, oprema (skup. vred.) 3.100 din

V navedenih izklicnih cenah ni vštet prometni davek, ki
ga morajo plačati zasebni kupci.

Zainteresirane stranke si lahko OS1, navedena pod a) 
(1—6) in b) (7—26), ogledajo na mestu samem oz. na dvori
šču TM Brežice in HPG Brežice od 8 . aprila dalje; OS pod c) 
(27—29) v Kostanjevici in Krakovem ter OS pod c) (30-34) 
v Sevnici na žagi od 9. aprila dalje.

Pravico do licitacije imajo vse pravne in fizične osebe, ki 
pol ure pred licitacijo polože 10-odst. kavcijo od izklicne 
cene. Pri enakih pogojih ima družbeni sektor prednost.

Vse potrebne informacije dobite v komerciali GG Bre
žice, telefon št. 72 -294 .

m

■

■■■■■■
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:

3.000 din
4.000 din
1.000 din 

400 din
5.000 din
2.000 din 

200 din
5.000 din
4.000 din
5.000 din
5.000 din
5.000 din

25.000 din
3.000 din

10.000 din 
16.500 din 
10.450 din 
11.120 din

2.000 din 
160 din

Skupščina občine Novo mesto, oddelek za m edobčinske 
inšpekcijske službe, veterinarska inšpekcija, na podlagi 11. 
točke 11. člena Zakona o varstvu živine pred kužnimi bolez
nimi, ki ogrožajo vso državo /Uradni list SFRJ št. 4 3 / 76),'in 
na podlagi odloka o posesti psov na območju o b č in e  Novo 
mesto in sprememb ter dopolnitev tega odloka (U rad n i vest
nik Dolenjske št. 16/59 in 10/66)

ODREJA
obvezno zaščitno cepljenje psov proti steklini v letu 1977 za 
vse pse, stare nad 3 mesece.

Cepljenje mora biti opravljeno v času od 10. aprila do 5. 
maja 1977, opravi pa ga Veterinarska postaja Novo mesto.

Cepljenje se izvrši na stroške lastnikov psov. .
Proti lastnikom psov, ki se ne bodo ravnali po o d re d b i, bo 

uveden postopek o prekršku.
VETERINARSKI INŠPEKTOR 

FRANC PUCKO, l-r-

■fl

O B V E Z N O  
CEPLJENJE  

P S O V
OBVEZNO CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI 
BO LETOS PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:

Ponedeljek, 11. aprila
ob 8. uri: Brod 
ob 9. uri: Srebrniče 
ob 10. uri: Jurka vas 
ob 11. uri: Drganja sela 
ob 12. uri: Rumanja vas

Torek, 12. aprila
ob 8. uri: Cegelnica 
ob 9. uri: Prečna 
ob 10. uri: Podgora 
ob 11. uri: Dol. Straža 
ob 12. uri: Gor. Straža 
ob 13. uri: Gor. Polje

Sreda, 13. aprila
ob 8. uri: Stranska vas 
ob 9. uri: Ruperč vrh 
ob 9.30: Birčna vas 
ob 10. uri: Uršna sela — vas 
ob 11. uri: Uršna sela, Luben 
ob 12. uri: Dobindol 
ob 13. uri: Gor. Sušice

Četrtek, 14. aprila
ob 8. uri: Soteska 
ob 9. uri: Podhosta 
ob 10. uri: Poljane 
ob 11. uri: Podturn 
ob 12. uri: Dol. Toplice

Petek, 15. aprila
ob 8. uri: Otočec 
ob 9. uri: Dol. Kronovo 
ob 10. uri: Brezovica 
ob 11. uri: Dolenja vas 
ob 12. uri: Gorenja vas

Sobota, 16. aprila
ob 8. uri: Žabja vas 
ob 9. uri: Gotna vas 
ob 10. uri: Črmošnjice 
ob 11. uri: Nova Gora 
ob 12. uri: Vel. Cerovec

Ponedeljek, 18. aprila
ob 8. uri: Mali Slatnik 
ob 9. uri: Ratež 
ob 10. uri: Vel. Brusnice 
ob 11. uri: Gabrje 
ob 12. uri: Hrušica

Torek, 19. aprila
ob 8. uri: Vrhe 
ob 9. uri: Dolž 
ob 10. uri: Zajčji vrh 
ob 11. uri: Vel. Orehek 
ob 12. uri: Stopiče

Sreda, 20. aprila
ob 8. uri: Jablan 
ob 9. uri: Goriška vas 
ob 10. uri: SredGlobodol 
ob 11. uri: Biška vas 
ob 12. uri: Jablan -  šranga

Ponedeljek, 25. aprila
o 8. uri: Šmihel
ob 9. uri: Škrjanče .
ob 10. uri: Novo mesto — postaj 
ob 17. uri: Novo mesto — L°ka

Zamudniki: od 4. do 7. maja 
na postaji

p o d r o č j e  Še n t je r n e j  
ŠKOCJAN Ponedeljek, 11- 
aprila
ob 8. uri: Orehovica ,-.e s
ob 9. uri 30 min.: Dol. Mokro P°'> ,  
ob 10. uri: Dol. Maharovec 
ob 11. uri: Draga

I

:  j ,
■ Četrtek, 21. aprila

■

i

Torek, 12. aprila
ob 8. uri: Groblje 
ob 9. uri: Gor. Vrhpolje 
ob 10. uri: Dol. Stara vas

Sreda, 13. aprila
ob 8. uri: Šentjernej

Četrtek, 14. aprila
ob 8. uri: Dobrava 
ob 9. uri: Zagrad 
ob 10. uri: Zbure

Petek, 15. aprila
ob 8. uri: Škocjan

Zamudniki: 
Ponedeljek, 18. aprila:
ob 8. uri: Šentjernej 
ob 10. uri: Škocjan

SUHA KRAJINA 
Petek, 15. aprila
ob 8. uri: Dol. Ajdovec 
ob 9. uri: Srednji Lipovec 
ob 10. uri: Sadinja vas 
ob 11. uri: Dvor

Sobota, 16. aprila
o b 8. uri: Lopata 
ob 8.30: Sela pri Hinjah 
ob 9.30: Hinje 
ob 11. uri: Prevole 
ob 12. uri: Žvirče

Petek, 22. aprila
ob 8. uri: DraSča vas 
ob 8.30: Klečet 
ob 9. uri: Šmihel 
ob 10. uri: Poljane 
ob 10.30: Praproče

I

i

I I

■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■

ob 8. uri: Mirna peč 
ob 9. uri: Mirna peč — žel 
ob 10. uri: Dolenja vas 
ob 11. uri: Šentjur ij

Petek, 22. aprila
ob 8. uri: Dol. Karteljevo 
ob 9. uri: Kamen vrh 
ob 10. uri: Dol. Kamence 
ob 11. uri: Gor. Kamence 
ob 12. uri: Potočna vas

Sobota, 23. aprila
ob 8. uri: Jama 

postaja ob 9. uri: La5če
ob 9.30: Vel. Lipje 
ob 10. uri: Gradenc 
ob 10.30: Budganjavas 
ob 11. uri: Žužemberk desn' I

Ponedeljek, 25. aprila
ob 8. uri: Reber . hreg
ob 9. uri: Žužemberk -  l0V'

Sobota, 23. aprila
ob 8. uri: Bajnof 
ob 9. uri: Stari Grad 
ob 11. uri: Novo mesto

ZAMUDNIKI:
Sreda, 30. aprila
ob 8. uri: Žužemberk 
ob 9. uri: Dvor 

postaja ob 10. uri: Hinje

Po uvedbi RS K G (Uradni list SFRJ 43-76 ) j? cep' 
Ijenje obvezno za vse nad 3 mesece stare pse.
Cena za cepljenje enega psa je 60.00 din.

Novo mesto, 31. 3. 1977

St. 14 -  7
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Ji SPECIALIZIRANIH SPOMLA- 
mVTSKIH m e d n a r o d n i h  s e j 
mov  ZAGREBŠKEGA VELESEJMA 
'  AKTUALNA POSLOVNA INFOR
MACIJA 0  MEDNARODNI PO
NUDBI IZ 25 DRŽAV NA 160.000
k v a d r a t n i h  m e t r i h .

Na mednarodnih sejmih — široke po- 
[°?nie — prehrane — tekstilne indu- 

~  pohištva in lesne industrije — 
hrt! — merilne tehnike

*n izvozna ponudba jugoslo- 
nskih organizacij združenega dela —

proizvodi, ki bodo že jutri v prodajal
nah
6. MEDNARODNI SEJEM PRO
META, ZVEZ in INTEGRALNEGA 
TRANSPORTA moderna sredstva in 
prometna tehnologija bodočnosti na 
60.000 kvadratnih metrih razstavnega 
prostora.
TUEX, SPORTEX IN INTERNAU- 
TIKA — trije mednarodni sejmi — vse 
za počitnice — od turističnih penzion- 
skih kapacitet, opreme za hotele in 
gostinstvo, športne opreme in rekrea
cije do navtike in opreme za prista
nišča za jahte.
PLASTEX 77 — svet plastike — novi 
proizvodi — nove možnosti

Z A G R E B Š K I  V E L E S E J E M

pOSEBNO ZA OBISKOVALCE!
•vsakodnevne modne revije . informacije in ,,borza letovanj" v najbolj znanih 

'stičnih centrih na Jadranu in planinah . novi prehrambni izdelki v degusta- 
C|jskem centru . ,,pozabljeni recepti" — specialitete v glavni restavraciji 
'.Zagrebški velesejem".

P O S L O V N I  D O G O D E K  P O M L A D I  - 

S P O M L A D A N S K I  M E D N A R O D N I  S E J M I

O b j a v l j a  
JAVNO LICITACIJO

^KGP KOČEVJE 
GOZDNO GOSPODARSTVO 
KOČEVJE

za prodajo naslednjih osnovnih sredstev 

Traktor IMT - 5 3 3 .  št. 2417 18.500,00 din
3' ^ raktor IMT -  533 inv. št. 2495 21.000,00 din
4 d sušilnice po 2 0 0 ,0 0  din 600,00 din

Naved bra ~  Vrtalno kladivo 4.800,00 din
do la 003 osnovna sredstva so na ogled vsak delavnik od 8 . 
Kočev' V Gozdarstvo Pugled, Rožna ulica 38,

• Kamion MAN z dvigalom HIAB — inv. št. 0923
0 j. 60.000,00 din
?'Kamion FAP KIPER -  inv. št. 2408 50.000,00 din
• raktor goseničar TG -  90 -  1, inv. št. 0834

g P 1 0 0 .0 0 0 ,0 0  din
9 C k ~  vrtalno k |adivo 4.200,00 din

Naved 3 ~  Vrtalno kladivo 3 .800,00 din
^  a ena osnovna sredstva si lahko ogledate vsak delavnik
Linki- d° ure v TOZD Transport — Gradnje, Kočevje, 
J e n s k a  cesta
111 f a k to r  IMT -  558 inv. št. 4574 29.000,00 din
12 K tor IMT ~  533 inv. št. 2625 18.500,00 din
NavS0^  Žaga 4.900,00 din

o 6na osn°vna sredstva si lahko ogledate vsak delavnik 
q ' do 14. ure v TOZD Gozdarstvo Rog v Mozlju TOZD
13 Tarstvo v Mozlju
Ogj raktor IMT -  558 8.500,00 din
Go?h traktorja ie možen vsak dan od 9. do 14. ure v TOZD
14 arstvo Jelenov žleb v Grčaricah
15' p Sebni av*o Wartburg 25.000,00 din

°9*led°bra ~  Vrta‘ni Str0) 4 .800,00 din
gr osnovnih sredstev je možen vsak delavnik od 8 . do 14.
Ig p. UZD Gozdarstvo Lašče, Velike Lašče 
, J  'salni stroj Continental

Piše preprosto, 
poroča kratko 
in razumljivo: 

DOLENJSKI 
LIST

« «w e t

1 .0 2 0 .0 0  din
5.200.00 din
4.800.00 din
4.100.00 din 

50,00 din
2 0 0 ,0 0  din

8.500.00 din
i_l — — moiijoa 3.500,00 din

gr °snovnih sredstev je možen vsak delavnik od 6 . do 14.
jav v TOZD Gozdarstvo Draga.
 ̂ na licitacija za družbeni in zasebni sektor bo v torek, 1 2 .

T7, ob 1 0 . uri na (
Od .eVj e' Ljobljanska c.

 ̂ ' i t r o j  g o
•C o b ra - ., kos

19 p0bra ~  1 kos
20 V ™ ar' srednii
?1 f  . Gorenje 
?2 L|Û *n 'ca za obleko 
?3 r  V ~  brunarica 
* ‘ runarica — manjša

4 1o tu  uiuzuem  in idseum senior oo v roreK, i / .
1̂ , ^7' ob 1®- ur' na dvorišču TOZD Transport — Gradnje, 
Oj ,6Vie' Ljobljanska c.
vary,e^enc' morajo pred pričetkom  licitacije vplačati 10%  
ten 'ne od izk,icne cene< predstavniki OZD pa morajo poleg 
W l Predl0*iti še pooblastilo svoje delovne organizacije. Vse 

e prenosa lastništva in prom etni davek poravna kupec.

emona
ljubljana

vaše zaupanje 
naše zadovoljstvo

Privadili smo se že na črepinje, 
ki „krasijo“ okolico mest in 
vasi, gotovo pa so vaščani Bre
gov med prvimi pričeli odlagati 
odpadke kar na — pot. Omenje
no je odraz nekulturnosti obča
nov in nerazumljivo je, da člo
vek, ki želi imeti urejen dom, 
,,svinjari“ drugim. Na sliki: ne
prehodna vaška pot. (Foto: 
Ivan Škofljanec)

KRŠKO:
KAJ JE Z 

MLADINSKIM 
AKTIVOM?

Takoj po ustanovitvi krškega mla
dinskega aktiva je kazalo, da bodo 
mladi precej bolj delavni, kot so bili 
do ustanovitve. Kmalu pa je šlo vse 
po starem. Mladi niso pripravili no
benega predavanja, skupnih akcij ni 
in čeprav obstaja peščica, ki bi rada 
delala, zaradi nekaterih težav svojih 
želja ne more uresničiti. Prepričan 
sem, da delo mladih lahko zaživi. 
Odpraviti bi morali le nekatere po
manjkljivosti.

DRAGO FABIJAN 
Krško

ZAKAJ TAKO?
Pred kratkim smo trije bratje 

Cerovšek in sosed Martin Kirar 
iz Bučke sklenili, da bomo opra
vili, izpit za moped. Čeprav smo 
na ,,sevniški“ strani, smo se zara
di bližine odločili za novomeški 
AMD, plačali šolnino in v Škoc
janu poslušali 36 ur predavanja. 
Vsak je moral plačati 410,00 
din.

Ko pa smo prišli 26. marca 
okoli 7. ure na zaključni del, so 
nas iz dvorane nagnali, češ da 
smo iz sevniške občine. Denarja 
nam seveda niso vrnili. Zato nas 
zanima, zakaj nam predstavniki 
novomeškega AMD že prej niso 
povedali, da pri njih ne moremo 
opravljati izpita. Že pri plače
vanju so namreč lahko ugotovili, 
da smo iz sosednje občine. Radi 
bi tudi vedeli, kdaj nam bodo 
vrnili denar.

BRATJE CEROVŠEK 
inMARTIN KIRAR

KURIRČKOVA 
POŠTA Z LISCE

26. marca je krenila na pot, tako 
kot že vrsto let zapored, v počasti
tev rojstnega dne maršala Tita in 
dneva mladosti kurirčkova pošta. 
Med kraji, od koder se je začela pot, 
je tud^ Lisca. Ta prijetna izletniška 
točka je  bila izbrana zato, ker sta 
bili na Lisci dve pomembni seji po
litbiroja KPJ, ki ju  je vodil tovariš 
Tito po prihodu v vodstvo partije. 
Ker prav letos praznujemo 40-let- 
nico Titovega prihoda na čelo parti
je, je  bil začetek pohoda kurirčkove 
pošte z Lisce še bolj svečan kot dru
ga leta.

Pionirji OŠ Savo Kladnik smo sc 
množično udeležili pohoda na 
Lisco. Ob poti je bilo postavljenih 
več zased, a smo se vsem izognili. 
Na svečanosti smo po kulturnem 
programu poslušali komandanta 
Kozjanskega odreda Jerina, ki nam 
je pripovedoval o junaštvu partizan
skih kurirjev. Potem smo prebrali 
pozdravno pismo s čestitkami tova
rišu Titu in pismo v kurirčkovi torbi 
poslali na pot po ožji Dolenjski, 
skozi kraje partizanskih kurirskih 
poti.

VESNA JEKE 
OŠ Savo Kladnik 

Sevnica
1250 MLADIH 

VŠŠD
V grosupeljski občini deluje 7 šol

skih športnih društev, od tega kar 6 
v osnovnih šolah. V društva je vklju
čenih 1250 pionirjev in mladincev. 
Dejavnost društev Louis Adamič iz 
Grosupljega, Zvezda iz Stične, Vido
vo iz Šentvida, Dobrepolje, Višnja 
gora in Josipa Jurčiča financira TKS 
občine, delno in v manjši meri pa 
osnovne šole. Strokovno vodstvo 
imajo v rokah profesoiji telesne 
vzgoje, katerih aktiv se redno se
staja. Največ tekmovanj prirode je
seni in spomladi. Lansko jesen so 
organizirali tekmovanje v rokometu 
v vseh osnovnih šolah, letos spo
mladi pa bodo pripravili občinska 
prvenstva v rokometu, košarki, 
malem nogometu, orodni telovadbi, 
namiznem tenisu in šahu. Športne 
prireditve bodo vključene v vrsto 
proslav meseca mladosti, 40-letnice 
prihoda Tita na čelo partije in Tito
vega rojstnega dne.

I. K1RIK

Enako s trgovino
Poleg številnih problemov, ki 

tarejo stari del Sevnice, je tudi 
trgovska mreža. Predlagamo 
akcijo za njeno izboljšanje, saj' 
postaja stanje nevzdržno. Zaradi 
vse večjega prometa postaja novi 
trgovski center Sevnice okoli že
lezniške postaje prometno ne
vzdržen. Javni lokalni promet v 
Sevnici ni uveden in je vprašanje, 
kdaj sploh bo. V stari Sevnici je 
kopica lokalov praznih, trgovske 
organizacije pa kot da tekmujejo 
v investiranju v nove, za staro 
Sevnico nedostopne lokale.

V stari Jugoslaviji je območje- 
sedanje KS Sevnica stelo 3.483 
prebivalcev, danes pa že 5.497. 
Število prebivalstva stare Sevnice 
ne upada, saj je močna nova po
zidava v Klavniški in Floijanski 
ulici. V stari Jugoslaviji je bilo 
na Glavnem trgu osem trgovin za 
živilske proizvode, danes je pa 
samo še ena. Gotovo ne more za
doščati za staro Sevnico in še za 
bližnje vasi. Sprašujemo se tudi, 
kako je mogoče, da so trgovske 
organizacije iz Sevnice poskrbe
le. da sta na Studencu dve trgo
vini z živilskim blagom, ko pa 
šteje celo območje KS komaj 
1.339 prebivalcev. Sprašujemo 
se, ali je interes potrošnikov, da 
trgovske organizacije vlagajo v 
nove lokale zaradi ugleda. Kaj 
pravijo o tem potrošniški sveti in 
kaj družbenopolitične organiza
cije?

Podpisi

v ™  w Jk
U niAm jJinjcr 
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MLADI DOPISNIK
SPREJELI SMO 

KURIRČKOVO POŠTO
Bil je  1. april, ko smo se učenci 

OŠ Jurij Dalmatin iz Krškega zbrali 
v telovadnici, da sprejmemo kurirč
kovo pošto. Pripravili smo tudi 
krajši program. Po uvodnih besedah 
predsednice našega pionirskega od
reda nas je pozdravil nekdanji borec 
NOB tov. Prijatelj. Ob koncu pro
slave pa so v dvorano pritekli nosilci 
kurirčkove pošte. Z velikim vese
ljem smo poslušali branje pozdrav
nega pisma tovarišu Titu, nato pa 
smo torbico predali nosilcem, ki so 
jo odnesli pionirjem iz Brestanice.

MATEJA PACEK 
novin. krožek 

OŠ Jurij Dalmatin, Krško

POMLAD NA 
LIBNI

Tudi na Libno je prišla pomlad. V 
vinogradih se je  začelo delo, kmetje 
obrezujejo trte, kmetice v rdečih, 
belih, rumenih jopicah pa vežejo. 
Pred vezanjem so vinske trte nakoli- 
li. Sonce toplo greje, breskev na 
koncu vinograda je rožnato zacvete
la. Iz gozda se oglašajo ptički.

VERICA POGAČAR 
OŠ Jurij Dalmatin 

Krško

HUDOBNI GRAŠČAK
Zadnji četrtek v marcu smo si 

učenci OŠ Senovo ogledali lutkovno 
igrico ,.Hudobni graščak". Bila je 
zelo zanimiva, uprizorili pa so nam 
jo igralci iz Hrastnika, ki so vsi zapo
sleni v rudniku. Njihovo lutkovno 
gledališče praznuje letos trideset let 
obstoja in zato se pripravljajo na po
sebno igrico z marionetami. Lutkarji 
so povedali, da so največ igric upri
zorili lani, da vadijo dvakrat na 
teden in da so vsi amaterji.

VESNA ZAKONJŠEK 
OŠ SENOVO

IMELI SMO 
POMEMBEN OBISK

Članica izvršnega sveta Slovenije 
in predsednica republiškega komi
teja za vzgojo in izobraževanje, tova
rišica Ela Ulrih -  Atena je v sredo, 
30. marca 1977, obiskala našo šolo, 
to je Osnovno šolo Grm, Novo 
mesto.

Učenci in učitelji smo med pri
srčnim pogovorom seznanili tovari
šico Ulrihovo z našim delom v šoli 
in pri izvenšolskih dejavnostih -  od 
sekcij ŠŠD pa do dramatskega in 
literarnega krožka. Zanimali so jo 
tudi odnosi med učitelji in učenci, 
šolsko samoupravljanje in ne na
zadnje pomoč in tovarištvo med 
učenci samimi. Z našimi razlagami 
in odgovorijo bila zelo zadovoljna. 
Pohvalila nas je rekoč, da imamo 
pouk in izvenšolske dejavnosti raz
vite že na stopnji celodnevne šole.

Pa tudi mi smo jo  zasuli s kopico 
vprašanj o organiziranosti šol v 
dragih krajih Slovenije, o novih 
učnih pripomočkih in metodah, 
usmerjenem izobraževanju in še in 
še. Na naša vprašanja smo dobili 
zelo izčrpne in zanimive odgovore, 
tako da nam je  čas kar prehitro 
potekel. Na koncu smo tovarišici 
Ulrihovi še poklonili glasilo -  delo 
učencev naše šole -  in seji zahvalili 
za obisk.

ALENKA SUHADOLNIK 
VANJA HRIBAR

USPEŠEN 
SAMOUPRAVNI DAN
19. marca smo imeli v Domu 

Majde Šilc v Novem mestu samo
upravni dan. Nanj smo se dobro pri
pravili. Organizirali smo delovno 
akcijo v vojašnici Milana Majcna v 
Bršljinu. Akciji so se priključili tudi 
nekateri dijaki novomeških srednjih 
šol, čeprav niso gojenci doma. V 
delovni akciji smo očistili okolico 
novomeške vojašnice, posadili smo 
smreke in uredili cesto. Po konča
nem delu smo ha proslavi proglasili 
najboljše brigadirje.

Popoldne smo imeli učno uro, 
športne igre, zvečer pa še ples. 
Samoupravni dan je lepo uspel, saj 
smo pomagali vojakom in spoznali 
njihovo življenje, pokazali pa smo. 
hkrati, da znamo uspešno delati tudi 
brez tovarišev vzgojiteljev.

s MILENA HROVAT
novin. krožek Doma Majde Šilc 

Novo mesto

ŠTAFETA MLADOSTI 
V GROSUPLJEM

Grosupeljska mladina bo sprejela 
zvezno štafeto mladosti v torek, 19. 
aprila, od mladincev iz Škofljice. 
Štafeta bo šla po poti skozi Šmarje- 
Sap, Cikavo, Grosuplje, Iger bo 
osrednja občinska slovesnost ob 
16.45, nadaljevala pot skozi Višnjo 
goro, Muljavo, Zagradec in Ambrus, 
kjer bodo štafetno palico predali 
mladincem novomeške občine.

I. K.

NOVA CESTA 
V BREZJE

Letos bodo vaščani Brezja pri 
Grosupljem asfaltirali krajevno pot 
od Grosupljega v skupni dolžini 
1066 metrov. V ta namen so zbrali 
že 80.000 din; vsaka hiša je prispe
vala 4000 din. Vgščani sodelujejo 
pri gradnji ceste tudi s prosto
voljnim delom. Zdaj opravljajo ze
meljska dela in pripravljajo cestno 
površino za asfaltno prevleko. 
Vaščani upajo, da bodo novo cesto 
lahko slovesno odprli že za praznik 
dela, 1. maja. k j r j k

Izlet mladincev 
iz Uršnih sel
V soboto in nedeljo, 26. in 27. 

marca, smo mladinci iz Uršnih sel 
pripravili izlet na Štajersko, ki so se 
ga udeležili tudi vojaki poganške vo
jašnice, predsednik KUD Uršna sela 
in Cveto Golob, predsednik KMKS 
pri OK ZSMS Novo mesto.

Z avtobusom smo se peljali skozi 
Krško do Podčetrtka in do Stu
denic, kjer so nas pričakali mladinci 
tamkajšnje osnovne organizacije. 
Pripravili so nam prisrčen sprejem. 
Po kratkem kulturnem programu 
smo se pogovorili o našem delu in 
izmenjali izkušnje. Ogledali smo si 
znamenitosti krajevne skupnosti 
Studenice, nato pa nadaljevali pot 
do Slovenske Bistrice, kjer smo obi
skali razstavo likovnih umetnikov 
ter grad. Potem smo 'se odpeljali na 
Osankarico. Tam smo začeli pohod 
do Treh žebljev, prizorišča posled
njega boja Pohorskega bataljona.

V nedeljo smo si ogledali Črno 
jezero in narodni park na Šumniku, 
popoldne pa smo krenili proti 
domu. V Kostanjevici smo obiskali 
Še Formo vivo in galerijo.

BRANKA BUKOVEC

PREGOVORI O 
ZDRAVJU

Reke, ki so jih  zbrali člani 
novinarskega krožka OŠ Šentru
pert, so posvečeni 7. aprilu, 
mednarodnemu dnevu zdravja. 
Kdor nima zdravja, nima niče
sar.
Veselje je  pol zdravja.
Snaga in red -  pol zdravja. 
Zmanjšaj svoje želje in povečalo 
sc bo tvoje zdravje!
Hitro spat in zgodaj vstat, kdor 
hoče biti zdrav in mlad.
Zdravje po curku dol, po nitki 
gor.
Veselo srceje pol zdravja.
Palec ne more biti vesel, ko ka
zalec trpi.
Zdravje je  več vredno kot vse 
drugo bogastvo.
Bolnik upa, dokler diha.
V zdravju j e moč.
Zdravje je vir življenja.
Sonce je  pol zdravja.
Kdor je zdrav, je bogat.
Z denarjem lahko kupiš vse, le 
zdravja ne.
Kdor v jedi in pijači mero drži, 
dočaka stare dni.
Smeh je pol zdravja.



Konec nenavadno toplega sušca je 
pritisnil hud mraz in prastaro verova
nje, da sta sneg in zima simbol smrti, 
se je uresničilo. Pozeble so češnje, 
orehi, najbrž tudi vinska trta. Nemara 
zato je na minulo uredništvo v gosteh 
prišlo tako malo sicer za družbo 
vedno zagretih Škocjančanov. Še ti so 
bili v začetku nekoliko mrki, zaprti 
vase in šele, ko seje v prijazni Lužarje
vi gostilni razgrela domača peč, ko so 
možje nekajkrat nazdravili, so.se nji
hova srca odprla.

Domačini so na svoj kraj, ki je bil 
že davno obljuden, zelo ponosni. 
Gostom ne pozabijo povedati, da so 
zahodno od vasi ostanki gomil in 
gradišča iz prazgodovinske dobe, ter 
odkopani rimski grobovi, še raje pa se 
postavijo s svojimi slavnimi možmi: z 
glasbenikom Žigom Bohincem, misijo
narjem v Sudanu Ignacijem Knoble- 
harjem, jezikoslovcem Francem Metel
kom in še z drugimi. In kmalu je bilo 
v posebni sobi gostilne vse bolj živah
no. Najstarejši so hitro obudili stare 
čase, spomnili so se na razgibano 
predvojno društveno življenje, ki bi ga 
bilo potrebo oživiti tudi sedaj, spom
nili so se na mladost, in na sneg, mraz 
in dež so naši gostitelji tisti čas vsaj za 
nekaj minut pozabili.

Pod škocjansko krajevno skupnost 
spadajo vasi: Čučja mlaka, Dobrava, 
Dobruška vas, Dolenje Dole, Dolenja 
Stara vas, Gabernik, Grovlje, Goriška 
vas, Goriška gora, Gorenje Dole, Hra- 
stulje, Hudenje, Jelendol, Klenovik, 
Male Poljane, Mačkovec, Osrečje, 
Ruhna vas, Segonje, Stara Bučka, 
Stranje, Stopno, Škocjan, Tomažja 
vas, Vel. Poljane, Zagrad, Zalog, Za- 
vinek, Zloganje.

UREDNIŠTVO 
V GOSTEH

ŠKOCJAN
Malo od teh prebivalcev seje zbralo 

29. marca popoldne v Lužarjevi po
sebni sobi. Pogrešali smo zlasti pred
stavnike družbenopolitičnega življe
nja. Moških funkcionarjev ni bilo. Iz
kazale so se ženske. Slavka Janežič, 
Katarina Zupet in Tončka Jarc so raz
krile podobo krajevne skupnosti, šole 
in Zveze komunistov ter kulturne de 
javnosti.

VODA VDIRA V 
VODNJAKE

Vodovod ima od 29 samo 24 vasi. 
od teh je v 6 vaseh vodovod v uprav
ljanju vaščanov in je  zgrajen na prosti 
padec. Hudo je v 5 vaseh, ki so še brez 
vode. Ob vsakem večjem nalivu, ko se 
v bližnjem krakovskem predelu poka
žejo poplave, vdira voda tudi v vodnja
ke v Dobravi in še kje. Dali so v anali
zo že vzroce od vode prav vseh hiš v 
vasi, pa se je izkazalo, da niti ena ni 
bila zdrava.

Letos je po občinskem programu 
vodovod pričakovati v Čučji mlaki, 
Stranju in Dobravi. Čas bi bil, in ob
čani to pričakujejo.

Da pa so občani škocjanskega kon
ca tudi nemarn in brezbrižni do oko
lja, je vedel povedati 75-letni Anton 
Cvelbar iz Dobrave. Možak je najbolj 
jezen na „svinjarijo“ v Radulji. Sme
tišče na vrhu ceste pri stari šoli še ved
no obstaja in se stresa v potok. Tako 
po vodi plavajo zdravila vsake vrste, 
strupene kangle, masti vseh-vrst. Ribe 
so že poginile. „Včasih smo imeli ob 
večerih žabji koncert,“ je rekel Cvel
bar, „sedaj pa -  smrad."

ZDRAVNIK NAD 
GOSTILNO

Zdravstvena postaja je v Škocjanu 
ena najbolj vidnih črnih točk, ob ka-

Želji je ime zdravstveni dom
tero se spotikajo občani. Zdravnika 
splošne prakse sicer imajo, dela pa v 
nemogoč ih razmerah. Zasilno so ure
dili tri prostore nad zasebno gostilno 
in tam posluje ambulanta. Ker v kraju 
ni lekarne, morajo bolniki pozdravila 
v 6 km oddaljeni Šentjernej, do kamor 
ni nobene avtobusne zveze, ali v 
20 km oddaljeno Novo mesto.

Za novi zdravstveni dom so začeli 
občani leta 1975 zbirati samoprispe
vek in v občinskem načrtu je, da bodo 
letos začeli graditi. Nestrpno pričaku
jejo 5. april, ko bo lokacijska obrav
nava, zatem pa izdajo potrebnih papir
jev in nato začetek gradnje. Radi bi 
temeljni kamen položili 23. maja za 
krajevni praznik, vendar spričo zavla
čevanj iz dosedanjih izkušenj malo 
upajo, da bi se jim želja izpolnila.

Škocjan je dobil novo, sodobno šol
sko poslopje 1971, toda ostalo je  ne
dokončano. Imajo 8 manjših učilnic. 
3 specialne učilnice, v eni od teh je 
nameščen vzgojnovarstveni oddelek, v 
katerem je  18 predšolskih otrok. Pouk 
imajo že od začetka v dveh izmenah. 
Mala šola, k ije  120-urna. ima pouk v 
knjižnici.

Šola je brez telovadnice, otroci te
lovadijo na hodnikih in v jedilnici. Ko 
so se iz stare šole preselili v novo, ni 
bilo zunanjega igrišča, okolica stavbe 
ni bila urejena. V šestili letih so igrišče 
zgradili, asfaltirali pa so tudi pot do 
šole.

Trenutno hodi v škocjansko osem
letko 322 učencev, od teh je 117 vo
začev. Otroke prevažajo s 15-sedež- 
nim kombibusom, v katerem se vozi 
tudi po 33 učencev. Prevoz otrok na 
sedanji način ni v redu in ni varen. 
Starši prevoz zahtevajo, ker nekateri 
stanujejo več kot 4 km daleč. Kdo pa 
bi bil kriv, če se med tako vožnjo 
zgodi nesreča, tega ne vedo niti na 
šoli. ne občani.

Šola ima hude težave s kadri. V 
kraju ni stanovanj, zato ne dobe uči
teljev. Zdaj se trije vozijo vsak dan 
celo iz Krškega.

VELIKO ZELJA, MALO 
MOŽNOSTI

Domače kulturno-umetniško dru
štvo ima okrog 50 članov. Osnovali so

pevski zbor. Nazadnje je nastopil na 
cvičkariji. Imajo recitatorsko in dram
sko ter kino sekcijo. Igralci se vsako 
leto predstavijo najmanj z eno igro, 
recitatorji nastopajo na proslavah, vsi 
pa imajo težave zavoljo stare in nepri
merne dvorane. V mrzlo dvorano je 
težko privabiti ljudi. Zgodi se, da vrti
jo  film za 11 gledalcev.

Neslavna posebnost Škocjana je še, 
da imajo malo članov Zveze komu
nistov, da je med 250 mladimi ljudmi 
le 15 takih, ki zares delajo. Ljudje so 
nejevoljni, ker vsakovrstne gradnje 
tako počasi napredujejo. Niti zaseb
niki ne grade, največ zato, ker ni 
ustreznih lokacij. Gasilcev je v širši 
okolici 47, pa tudi oni niso zadovolj
ni. Radi bi gradili nov dom, pa se ne 
morejo zmeniti za lokacijo, nimajo 
dovolj denarja, nimajo dovolj opreme.

Pa preskrba prebivalstva? Kraj ima 
tri trgovine, v vseh prodajajo vse. Me
nijo, da bi bilo bolje, če bi trgovine 
specializirali.

VODOVOD, ELEKTRIKA, 
ASFALT

Veliko hudih in ostrih je bilo izre
čenih tisti večer. Še posebej glasno je 
bilo pri mizi. kjer so se zbrali vaščani 
sosednjih krajev. Da so udrihali čez 
ceste, je vsakomur, ki količkaj pozna 
škocjansko okolico, popolnoma ra
zumljivo.

Jože Trbanc, kmet iz Dolenj ih Dol, 
je takole začel: ..Vse bi še šlo, ko bi 
imeli malo boljše ceste. Obljubljali so 
nam, da bodo že pred časom pričeli 
reševati naše težave, pa iz tega še do 
danes ni bilo nič. O, vem. Mislijo si: 
kaj pa kmetje sploh potrebujejo dobre 
ceste? Ne vedo pa. da tudi mi hodimo 
v Škocjan nakupovat, ob semanjih 
dneh tudi prodajat. Vidite, kmetje 
smo pripravljeni na samoprispevek, 
radi bi prispevali kak dinar, toda orga
nizatorja ni in ni."

..Tudi mi imamo sila slabe ceste," 
sta sogovornika dopolnila Franc Ho
čevar in Alojz Hočevar iz Mačkovca. 
,,Poglejte, že precej časa je od tega, ko 
smo v hiše napeljevali vodovod, bili 
smo enotni, sedaj pa ne moremo ure
diti ene same ceste. Pomeni nam pove

zavo s svetom. Toda kaj, ko se malo
kdo odloči za vožnjo po luknjah. Ve
činoma smo stari, ostajamo doma. Kaj 
bo potem, ko starejši ne bomo za no
beno rabo? Mladih v kraj prav zaradi 
takšnih cest ne bo!“

Franc Liberšar, 63 -letni upokoje
nec, je priznal, da je  bilo v času njego
ve odsotnosti v Škocjanu ogromno na
rejenega. ..Vodovod, elektrika, asfalt, 
vsega tega prej ni bilo. No, zdaj pa se 
borimo še za zdravstveni dom. Pove
dati moram, da smo upokojenci v 
Škocjanu preveč zapostavljeni. Že dalj 
časa mislimo, da bi se priključili Šent
jernej skemu društvu, ki je res vzorno 
organizirano, pa do danes ni bilo nič 
iz tega."

Drugi na listi najstarejših škocjan
skih občanov je Jože Luzar, gostil
ničar, k i je  v tem kraju od leta 1925, 
sicer rojen Šentjernejčan. „Kaj bi go
voril. Zmeraj mi je bilo dobro, danes 
mi je  pa najlepše. Bili so težki dnevi, 
neprespane noči. Veste, Škocjan je lep 
kraj. Ima vsega dovolj."

Veliko bolj zgovoren je bil Žan 
Pavše, km et iz Zagrada, k i je  ta večer 
povedal marsikatero ostro.

,.TRi želje imamo vaščani Zagrada. 
Tako velike, da bomo brez njihove 
uresničitve počasi, a vztrajno tonili v 
pogubo. Najprej cesta! Kdaj bodo ure
dili 7 kilometrov poti, k i povezuje 
Škocjan, Zagrad, Klenovik, Poljane in 
Zbure? Cesta je  popolnoma uničena. 
V vasi je  večinoma starejši živelj, le 
štirje smo takšni, ki še lahko delamo, 
ostali so priklenjeni na posteljo. Kme
tce propadajo, mladih zaradi takšnih 
cest ni in jih ne bof Najhuje je z 
našimi otroki, ki morajo v šolo. Pouk 
v Klenoviku je že od leta 1971 uki
njen z zagotovilom, da bomo dobili 
šolski avtobus. Nekaj časa je bilo vse 
lepo in prav, sedaj nastaja vedno večja 
zmeda. Slaba cesta je bila ničkoliko- 
krat vzrok, da se je  avtobus pokvaril. 
Otroci niso imeli izbire: ali so odšli v 
šolo peš, ali pa so ostali doma. Sedaj 
nam grozijo, da bodo zaradi nemo
goče ceste ukinili avtobus!

In še zadnja težava, prav tako pove
zana s cesto, je zdravstvo. Imamo štiri 
onemogle ljudi, toda patronažne 
sestre ni. Želimo, da z novim zdrav
stvenim domom uredimo tudi ta pro
blem."

Alojz Ferkola iz Dobrove, zapo 
v IMV, pravi, da so v njegovi va 
lani zakoličili traso za vodovod l F 
zakoličenju je ostalo. Seveda ni ffl e, 
mimo slabe ceste in težav, ki j**“ J' 
povzročajo Romi. Pravi, da jim ve 
pridelka na poljih pokradejo J 
sprašuje, doklej bodo odgovorni. 
gledali neprizadeto.

KDO BO TRETJI '
Veijetno najbolj tragična je-« 

Franca Oberča iz Grmovelj, P ^  
nega v novoteksovem tozdu 
Takole pravi:

„Že šest let sem sam. Ž®n0 J. 
1971. leta na avtocesti povozil a» 
mobil. Veste zakaj? Krajani Grtn 
že lep čas nimamo urejenega po j 
pod avtocesto. Nek predor je nar j 
toda vedno je poln vode in blata, 
da ljudje hodijo kar čez avto 

/ Tako je  delala tudi moja P° _L 
žena. Pa vendar to ni edini pr  ̂
Dober mesec je tega, ko je ne . 
krajan moral plačati malorna ^  
odgovornih z življenjem. 0$. 
tretji? “ se sprašujejo v vasi. S® P ^  
bej, ker tudi otroci hodijo v so „

Peter B latnk Franc Oberst Martin Primc Franc Šraj Alojz Hočevar Slavka Janežič

isti poti.
Francu Oberču je pritrdil tudi J  

ko Benčina iz vasi Hudenje. r 
čas je, da se to uredi. Pa vaSje 
imamo pri nas zelo slabe c5ste’maIno 
brez vodovoda, kanalizacije, . s 
slabo elektriko. Srečujemo se ^  
problemom Romov, ki jih je v . jj0 
bližini vedno več. Nadalje bi . 
nujno v naši vasi odpreti tr8°vinejr0v 
moramo po vse stvari v 5 kilom 
oddaljeni Škocjan."

Močno so se pritoževali tudi vi$ 
ni Jelendola, saj je pol vasi brez 
voda, do najbližjega izvora Pltnekaflje 
pa je kar 2 (!) kilometra. P°™a_JJoletiii J
vode je najbolje ilustriral lan sj]ci <
požar v tej vasi, ko so morali g . 
vodo pripeljati iz Novega mesta , po
bilo ob tem izgubljeno nemalo ai s
cenega časa, je odveč zapisati- ^

Zapisati moramo tudi pritožbo 
janov Spodnjega Dola. Tam iniaJ t0R, 
kanalizacijo speljano v bližnji p ^  
kar posebej ob sušnih dneh p° y 
smrad. Tudi napajanje živine 
takšni vodi nemogoče.

■ V h 0 "Ob koncu našega uredništva .  ̂
steh, na katerem smo se s k r Jl a. 
škocjanske krajevne skupnosti p jj, 
rjali novinarji Ria Bačer, Boj ffl0riial 
in Janez Pezclj. sta prišla se „3 
Martin Primc, k i j e  te dni :jjn« 1 
dopustu i Franc Šraj. Prav go . nl|eg3 
mora novinarska posadka jgieifi1 
uredništva, tako kot vsem ^ t i  v 
ncem, pritrditi v mnogočern- |jU. 
tem, da so Škocjanci kaj ,»ču je 
dje. Če združijo moči, lan* ’ ,jSnej° 
nekdo rekel, tudi iz suhe v e j e g pri 
sok, v nasprotnem pa se za -e< in 
najmanjši težavi. Naj poslej tjSta o 
kot načrti kažejo, tudi bo, ve J 
suhi veji in soku!

Franc Liberšar Darko Benčina Anton Cvelbar Alojz Ferkolj Jože Luzar Jože Trbanc Martin LiberšarŽan Pavše Franc Hočevar
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„Gradaški kosec” ni klonil
»f n?a*°. j e dokumentov, ki izpričujejo moč predvojnega komunističnega gibanja na Dolenjskem — Med najpo- 
embnejšimi sta glasilo novomeškega Okrožnega komiteja Boljševik in prva udarniška pesem iz Gradca , .Kosec koso 

.._________________________  brusi"

ovoriti o predvojnem ko- 
nističnem gibanju na Dolenj

ih® je težko. Pa ne zaradi mo- 
ie neorganiziranosti ali 

delovanja, šlo je  za
hnii .U P0V ~  njimi naj- 

J izstopa Obznana — ki so 
lsnili delovanje komunistič- 

V “ » h * ,  jo  prepustili
so io -i* •* zanesenjakom, ki

J sčasoma ponovno spravili
doln>̂ ®e‘ dragocenih
in ,,„ 5ntov Je bilo zaplenjenih 
kov 7 Cen?1> yeliko naprednja- 
bila aPrt’*1> ideja napredka je 
Im .Srožena na vsakem kora- 
' • vendar smo Dolenjcihhk(Že, P?.nosni na to obdobje, 
takrat 1 J*tov*h besed, ko je 

111 Okrožni komite novo

meške partije, skupaj z belo
kranjskimi komunisti, postavljal 
za zgled.

„Lc malokjc jc med kmeti tako 
razvita ideja napredka in malokje se 
postavljajo s tako organiziranim 
delom," jc takrat dejal tovariš Tito.

ZAČELO SE JE 
V »PROSVETI"

Povrnimo se v leto 1918, ko so se 
na Dolenjskem pokazale prve moč
nejše želje po narodni državi in pra
vičnejši družbeni ureditvi. Nekaj 
gradiva iz tega obdobja hrani tudi 
Dolenjski muzej NOB in Tone Štam- 
pohar, po poklicu predmetni učitelj, 
sedaj kustos tega muzeja. Navrgel je

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * +
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TRAKTORJEV
^ N i r a  Komisija za tehnične preglede pri 

SGP PIONIR, TOZD MEHANSKO- 
KOVINSKI OBRAT 
NOVO MESTO

^°b°rfa lastnikom k m e t i j s k i h  t r a k t o r j e v  
JlednipmPravl âla TEHNIČNE PREGLEDE po na- Jfirn razporedu:
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< ° hv o  MEST0od 6.
vsak dan, razen ob prostih 

do 14. ure v novih prostorih v Ločni.

nekaj podatkov, ki so bili večini Do
lenjcev doslej tako malo znani.

„Verjetno o dogodkih 27. dece
mbra 1918, ko so delavci, kmetje in 
obrtniki prevzeli občino Šmi- 
hel-Stopiče v svoje roke in jo obdr
žali v.se do 31. decembra, ni potreb
no posebej govoriti. Bolj zanimiv bo 
verjetno pogled v zmetke dolenjske
ga komunističnega gibanja. Eden 
njegovih prvih začetkov jc v dija
škem društvu Prosveta, najtrdnejšo 
osnovo pa mu jc prav gotovo pred-
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Tone Štampohar na delovnem 
mestu kustosa Dolenjskega 
muzeja NOB

stavljal marksistični krožek na novo
meški gimnaziji, iz katerega je kas
neje tudi izšla vrsta najpomembnej
ših dolenjskih komunistov.

Novo mesto jc bilo tiste čase izra
zito uradniško in trgovsko-obrtniško 
mesto. Delavstva skorajda ni bilo. 
Razen tistih 130 občanov, ki so slu
žili na železniški postaji. In prav ti 
so predstavljali jedro začetkom re
volucionarnega gibanja. O moči tak
ratnih naprednjakov govori podatek, 
da so leta 1919 prvič in zadnjič v 
stari Jugoslaviji Novomeščani praz
novali 1. maj tudi na gimnaziji in 
celo osnovne šole so imele prost 
dan.“

»BOLJŠEVIK" -  GLASILO 
NOVOMEŠKIH 
KOMUNISTOV

Stopimo leto naprej. V čas, ki je 
Novemu mestu prinesel ustanovitev 
„Krajevne politične organizacije Ko
munistične partije". To leto je bilo 
na Glavnem trgu veliko zborovanje, 
ki se gaje udeležilo preko 1.500 lju
di, kar jc pomenilo veliko pridobitev 
za nadaljnje širjenje revolucionarne 
rnisii.

„Muzej hrani iz teh časov sila 
skope podatke," pravi Tone Štam
pohar. „Lc malo jc novih dokumen
tov, ki pričajo o takratnem gibanju. 
Pa vendar sta dva sila zanimiva. 
Eden najpomembnejših dolenjskih 
komunistov takratnega časa Srečko 
Prcžclj, jc pred kratkim prinesel še
sto in osmo številko časopisa Boljše
vik, ki so ga takrat izdajali novome
ški aktivisti. Že lep čas skušam ugo
toviti nekatere podrobnosti, vezane 
na izid tega glasila, ki predstavlja 
enega največjih uspehov dolenjskega 
okrožnega komiteja. Pri izdaji tega 
časopisa so sodelovali Srečko Prc- 
želj, Tone Bele in Franc Lukner, ki 
je list razmnoževal. Žal so podatki, 
ki jih imam na voljo, preskopi, da bi 
lahko o tem uspehu napisali kaj 
več."

Novomeška partija je imela v letu 
1934, ko so aretirali takratnega sek
retarja Srečka Prcžlja in ko je na 
njegovo mesto stopil Rudi Zupanc, 
štiri celice, v katerih jc bilo 16 čla
nov. Ob tem moramo zapisati, daje 
vsak izmed teh članov združeval 
okoli sebe približno 10 do 20 simpa
tizerjev. Drugače je bilo v Beli kraji
ni. Tamkajšnji komite je združeval 
25 komunistov in 200 do 400 sim
patizerjev.

»PREDHODNICA"
BILECANKE

„Nasploh je bilo napredno giba
nje v Beli krajini močno razvito. Še 
posebej značilna za to območje so 
Društva kmečkih fantov in deklet, 
ki so navzven kazala svoje delovanje 
v prirejanju raznih iger in tekmo
vanj, po svoji vsebini pa so predsta
vljala močno oporo takratnemu na
prednemu gibanju. Prvo tako dru
štvo je bilo ustanovljeno v Mlakah 
pri Podzemlju, temu pa so sledila še 
mnoga druga, med njimi tudi dru
štvo v Gradcu, ki seje pozneje razvi
lo v močno žarišče revolucionarnih 
tokov.

In prav v gradaškem društvu je 
nastala prva domača revolucionarna 
pesem „Kosec koso brusi", ki se je 
kmalu razširila po vsej Sloveniji, peli 
pa so jo nemalokrat tudi partizani. 
Za njena avtorja štejemo danes Jaka 
Butalo iz Gradca in Antona Šobarja 
iz Kloštra, ki sta na neki vožnji s 
čolnom napisala besedilo, melodija 
pa je nastala po nekaterih domačih 
in revolucionarnih napevih. Prvikrat 
je pesem natisnila tiskarna Ljudska 
pravica 6. marca 1936 v 600 izvo
dih, ki so bili hitro razgrabljeni."

DOLENJSKI UST
Delavski svet Časopisno založniškega podjetja 
DOLENJSKI LIST Novo mesto

r a z p i s u j e  
prosto vodilno delovno mesto

TEHNIČNEGA DIREKTORJA DO 
o  (reelekcija)

Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še na
slednje pogoje:

— visokošolska izobrazba grafične smeri s 3 leti prakse na 
vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu oz. višješolska 
izobrazba grafične smeri s 5 leti prakse na enakem  delovnem 
mestu, ali fakultetna oz. višja izobrazba tehnične smeri 
(kemija, elektrotehnika, strojna) in 8 let delovnih izkušenj 
na vodstvenem delovnem mestu v stroki;

-  vodstvene in organizacijske sposobnosti in izkušnje ter 
sposobnost koordiniranja dela.

Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev (diplomo, potrdilo  o nekaznovanju, potrdilo , da 
kandidat ni v kazenskem postopku te r prikaz o dosedanji 
družbenopolitični dejavnosti) skupaj z opisom dosedanjega 
dela v zaprti ovojnici z oznako „Za razpisno kom isijo" v 15 
dneh po objavi razpisa na naslov: ČZP Dolenjski list, 68001 
Novo mesto, p.p. 33

PROSTO DELOVNO MESTO
»NOVOTEHNA", trg. podjetje na debelo in drob
no, Novo mesto. Glavni trg 11,

objavlja prosto delovno mesto

PRALCA AVTOMOBILOV
v Avtomobilskem servisu v Novem mestu 
POGOJI: NK delavec, poskusno delo 1 mesec.
Prijave sprejema splošni sektor podjetja 10 dni po objavi na 
naslov: „NOVOTEHNA", Novo mesto, Glavni trg 11.

¥  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pesem kmetske mladine 
is Bele krajine
Kmečki fantje in dekleta 
naša mlada četa 
skup se zbirajmo 
v borbo marširajmo 
za pravdo in svobodo 
kmečkega naroda.

Kosec koso brusi, 
a žanjica žanje 
zaman kmet pravdo prosi 
nikoli je ne najde.
Zato naprej v borbo 
za pravdo in svobodo 
kmečkega naroda.

Kmečka mati s težko muko 
nas je porodila 
in na trudnih prsih 
nas je odgojila.
Zato naprej v borbo 
za pravdo in svobodo 
kmečkega naroda

Kmečki fantje in dekleta 
to naša je prosveta, 
skup se zbirajmo, 
v borbo marširajmo 
za pravdo in svobodo 
kmečkega naroda.

M M.
jf Na posnetku je eden (morda celo edini) izmed 600 primer- $  
J  kov revolucionarne pesmi „Kosec koso brusi“ iz leta 1936 
¥  ¥  *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

NovomeSci delavci so skupaj z dijaki gimnazije in učenci osnovnih 
šol prvič proslavili 1. maj leta 1919

Podatki, ki jih zbira ta zapis, pa 
predstavljajo le nekaj kamenčkov v 
mozaiku dolenjskega predvojnega 
komunističnega gibanja, delovanja, 
o katerem danes vemo tako malo in 
ki še vedno išče človeka, ki bi mu 
bil pripravljen žrtvovati čas, da bi

PROSTO 
DELOVNO 
MESTO

OSNOVNA ŠOLA 
BRUSNICE
razpisuje za nedoločen čas 
prosto delovno mesto

RACUNOVODJE-TAJ-
NIKA
Pogoj: ekonom ska ali adm i
nistrativna srednja šola. 
Osebni dohodki po družbe
nem sporazumu.
Nastop delovnega razmerja 

^takoj ali po dogovoru. ^

Ljudski časn ik -  
vest socializma!

končno našlo podobo, ki si jo ob 
svojem pomenu tudi zasluži. Tone 
Štampohar je vsekakor na dobri po
ti, da slednje tudi doseže. Z malo 
več razumevanja in podpore ostalih.

BOJAN BUD JA

OBRTNIKI

Priporočam o vam, da se
znanite bralce Dolenjskei:? i 
lista z vašo dejavnostjo, 
tem  si boste zagotovili Se j 
več strank. Če se boste c;, i 
zvali v ustreznem  številu, bo | 
mo vaša komercialna sporo- j 
čila objavljali skupaj na c;i 
strani pod naslovom: HI
TRO -  KVALITETNO. Ce
na oglasnega prostora je 89 
din za višino 1 cm v koloni. 
Oglas v Dolenjskem listu — 
poslovni uspeh.

EP DL

VOZNIKI!
ZAŠČITITE SVOJE 
VOZILO PRED KORO
ZIJO • ZUNANJJ IN 
NOTRANJI PREMAZ Z 
»VALVOLINE TECT- 
YLOM" VAM OPRAVI

PETER PERDEC
AVTOMEHANIK 
POD TRŠKO GORO 90, 
TELEFON 068-22-372 
GARANCIJA ZA
OPRAVLJENO DELO!

TECTYL CENTER

ZDRAVSTVENI CENTER 
NOVO MESTO 

ZDRUŽENI ZDRAVSTVE
NI DOM TOZD ČRNO
MELJ

r a z p i s u j e
licitacijo za odprodajo odpi
sanih osnovnih sredstev: 
— klopi,
— stoli in
— omarice.
Licitacija bo 11. aprila 1977 
ob 13. uri v prostorih stare
ga Zdravstvenega doma v 
Črnomlju.

rilr 1977 DOLENJSKI U ST
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Izziv kulturi - 
po vzorcu Krke

Če si želi televizijski Jože 
Hudeček povečati bero zvezdic 
za svoje dobre oddaje, naj si 
enkrat izposluje delovni nalog 
tudi za na Dolenjsko. Imel bo 
kam postaviti kamere in mikro
fone, saj je v delovnih organiza
cijah, če naj omenimo samo te, 
še vedno nekaj prostora tudi za 
kulturo. Po partijskih in drugih 
kongresih, resolucijah in drugih 
dokumentih, še zlasti pa po 
lanskoletni Komunistovi akciji 
„Človek, delo, kultura11 je tudi 
tu marsikje krenilo na boljše. Še 
več: če bi se televiziji posrečilo 
med temi delovnimi organizaci
jami odkriti novomeško tovar
no zdravil „Krko“ , se pozani
mati, kaj se v njej dogaja, bi se 
lahko precej odločila za svojski 
izziv kulturi. Izziv s tem, kar so 
v Krki že naredili za kulturno 
rast in kulturno življenje svojih 
zaposlenih. Da bi se mnogi na 
svoje oči prepričali, kako je ta 
novomeška delovna organizacija 
lahko za zgled, morda celo za 
vzorec, kako naj bi v združe
nem delu skrbeli za kulturo de
lavcev, kot je na nedavnem po
svetovanju predsednikov ko
misij za kulturo pri občinskih 
sindikalnih svetih dejala Tilka 
Blaha.

Tale, malo daljši uvod ni nastal 
zavoljo užaljenosti ali celo zaradi 
jeze, ker se na televizijskih zaslonih 
noče prikazati kaj daljšega iz te naše 
gospodarsko, politično in kulturno 
ne tako malo razgibane dolenjske 
deželice, marveč se je avtorju teh 
vrstic zapisal iz prepričanja, da 
imajo pravico zvedeti, kaj sc kultur
nega dogaja v tej novomeški delovni

Staša Vovk in Tilka Blaha na 
posvetu v „Krki“ , ko je tekla 
beseda o kulturi po sindikalni 
‘ liji.

organizaciji, poleg Novomeščanov 
vsaj še vsi tisti slovenski občani, do 
katerih sežejo Krkine tablete, prepa
rati in kozmetika.

Kot je Krka svojčas pomenila 
gospodarsko-industrijski čudež -  za 
mnoge je to še vedno -  bi mogli

dandanes govoriti o njenem kultur
nem čudežu, zakaj razkorak med to 
in drugimi delovnimi organizacijami 
je tudi na kulturnem področju 
tolikšen, da vsaj v dolenjskih raz
merah nima „partnerja“ za primer
javo. Morda je glavni razlog že v 
začetku kulturnih snovanj, ki so 
vzniknila na pobudo vodstva to
varne, torej obrnjena pot, kot je v 
navadi drugje in kjer vodilni pogosto 
kaj neradi slišijo, da bi se kultura 
preblizu sukala okrog dohodka. 
Pobudo vodstva so sprejeli vsi dejav
niki, tako da je kulturno življenje 
postalo v nekem smislu frontna skrb 
samoupravnih organov in družbeno
političnih organizacij.

„Začelo se je pred šestimi leti," 
se spominja Staša Vovk, ki je z nje
nim imenom povezano malone vse 
kulturno delo v tovarni zdravil. 
,,Izvedli smo anketo, s katero smo 
delavce povprašali, kakšno kulturo 
hočejo in kje želijo sodelovati. 
Uspeh je bil že to, daje vrnilo izpol
njene liste 70 odstotkov anketiran
cev. Ustanovili smo pevski zbor, 
dramsko sekcijo in instrumentalni 
ansambel, ki so sc kmalu združili v 
kulturno društvo. Od skupin se je 
najbolj razvil m napredoval pevski 
zbor, ki šteje trenutno okoli 40 čla
nov. Dramska sekcija ni zaživela, 
zato smo zainteresirane napotili v 
igralsko družino mestnega Kultur
nega društva Dušan Jereb oziroma v 
njegovo amatersko gledališče. Tudi 
posebne gledališke predstave se niso 
obnesle. Zdaj dajemo delavcu, ki si 
ogleda na leto vsaj štiri kulturne pri
reditve, 14 dinarjev regresa za vstop
nice. To, kaže, je boljša oblika za
dovoljevanja kulturnih potreb, kot 
je bil prej za delavce brezplačen gle
dališki abonma. V tovami je bilo 
zanimanje tudi za folkloro. Svoje 
skupine nismo ustanovili, ampak so 
se naši delavci vključili v folklorno 
skupino oziroma društvo Kres, ki 
deluje v Novem mestu.“  /

„Krka“ je ena redkih delovnih 
organizacij, ki omogoča zaposlenim,

da si slikarske razstave ogledajo v 
tovarniških prostorih. Do letos so 
bile te razstave (odprte z recitali in 
podobnimi sporedi) v delavski 
menzi, nedavno pa so začeli take 
stvari prirejati v avli nove poslovne 
stavbe v Ločni. To avlo je za likov
no razstavišče „krstila“ razstava del 
štirih slovenskih impresionistov — 
Jakopiča, Groharja, Jame in 
Sternena.

,,Glavna skrb je seveda nenehno 
posvečena kulturni vzgoji delavcev.
V akciji „Clovek, delo, kultura" 
smo posvetili veliko pozornost knji
gi, leposlovni in poljudnoznanstveni, 
saj je to ena od možnosti, da se 
vsakdo sam izobražuje, kulturno 
plemeniti in postane dober samo- 
upravljalec. Hkrati strlo si zastavili 
nalogo, da omogočimo tako kultur
no življenje, da bo delavec resničen 
porabnik vseh kulturnih dobrin, in 
to res sleherni zaposleni, ne samo 
tisti, ki sodelujejo kot aktivni kul
turni ustvarjalci in poustvarjalci."

Staša Vovk ne skriva želje, da bi v 
Krki uredili lastne prostore za kul
turno življenje delavcev. Njeno in 
pričakovanje vseh drugih, še poseb
no mladih, bo najbrž kmalu izpol
njeno. Kulturi naj bi začela služiti 
Krkina poslovna stavba poleg hotela 
Metropola v mestu. V njej je pred
viden mladinski klub, tam pa bi ure
dili tudi knjižnico (tovarna ima 
okoli 600 leposlovnih knjig) in v 
okviru te uredili tako imenovani 
„rdeči kotiček" z marksistično 
literaturo.

Kulturno društvo novomeške 
tovarne zdravil ob vsem tem ne živi 
in ne deluje med zidovi tovarne in 
zgolj za njene delavce. Vezi, s kateri
mi je povezano s svetom, so številne 
in raznovrstne. Pobrateno je s pri- 
jedorskim društvom „Dr. Mladen 
Stojanovič" in z obirskim na Koro
škem. S tema vsako leto izmenja 
nekaj obiskov in nastopov. V kul
turni izmenjavi in zbližanju z novimi 
kulturnimi skupinami v Krki še niso 
rekli zadnje besede. Že mešani pev-

S

Razstavno dejavnost v novomeški tovami zdravil so s svojim* 
začeli novomeški likovni amaterji. (Foto: S. Mikulan)

gotovljena s pgorami tozdoV' S  
za vse kulturno življenj e so za P

ski zbor te tovarne je dovolj kvali
teten, da lahko dobi „vizum“ za 
vsak nastop in kraj, kamor bi si za
želel.

Čeprav bi lahko naštevali še in še, 
je že iz povedanega dovolj razvidno, 
da gre v „Krki“ kulturi malone kot 
po maslu. Ob stvareh, kakor so za
stavljene, drugače tudi ne more biti. 
Kultura v novomeški tovarni zdravil 
ni enodnevna gostja, marveč dejav
nost, ki ima življenje in sredstva za-

kulturnemu društvu, temu pa P® 
daje naloge programski svet, ses
Ijen frontno iz predstavnikov s
upravnih in družbenopoUo 
dejavnikov tovarne. j

In sredstva? Lani so diust * 
sklada skupne porabe Krke °<*®j 
270.000, letos pa „samo“ lw u 
dinarjev. In kje na Dolenjskem

io r e l?  .v a n z o iu *
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VOZNIKI!
ZAŠČITITE SVOJE 
VOZILO PRED KORO
Z IJO . ZUNANJI IN 
NOTRANJI PREMAZ Z 
„VALVOLINE TECT- 
VLOM" VAM OPRAVI

PETER PERDEC
AVTOMEHANIK 
POD TRSKO GORO 90, 
TELEFON 068-22-372 
GARANCIJA ZA 
OPRAVLJENO DELO!

TECTTL CENTER

OBIŠČITE
XVI. MEDNARODNI KMETIJSKI IN GOZDARSKI 
SEJEM V KRANJU od 8. do 17. aprila 1977

KMETOVALCi, POZOR!PROSTO DELOVNO MESTO
ISKRA,
industrija elementov 
za elektroniko 
Ljubljana,
TOZD UPORI,
Šentjernej

objavlja prosto delovno mesto 

SESTAVLJALCA INSTRUMENTOV

Pogoji:
RTV m ehanik 
3 leta prakse
Prijave pošljite kadrovski službi TOZD UPORI, Šentjernej v 
15 dneh po objavi.

vabimo vas, da obiščete 
NOVO PRODAJALNO  

stanovanjske opreme

1 DEKOR'KRANJ

V METLIKI, 

ki je bila odprta 
5. aprila 1977

KMETOVALCI, BLlZA SE SEZONA IN S TEM 
CAS ZA SPRAVILO KRME. PRI TEM NAJTEŽ
JEM OPRAVILU VAM BO V NAJVEČ JO POMOČ 
TURBINSKI PUHALNIK „TAJFUN", KI IMA NE
ŠTETO PREDNOSTI:

— z njim lahko uskladišči vso krmo en sam delavec
— je primeren tudi za uskladiščenje zelene krme
— s pomočjo cevi in kolen lahko uskladiščite krmo 

v zelo visoke in oddaljene prostore,
— ker je to tokovni puhalnik, krme ne drobi,
— zavzema malo prostora in ga je možno z lahkoto 

prestavljati in uporabljati na različnih mestih,
— puhalnik lahko poganja elektromotor, traktor ali 

kosilnica.
KER IMA PODJETJE TRENUTNO NA ZALOGI 
DOLOČENO ŠTEVILO TEH PUHALNIKOV,
VAM PRIPOROČAMO, DA SE ClMPREJ ODLO
ČITE GLEDE NAKUPA. Če nas želite osebno 
obiskati, imate ugodne avtobusne zveze iz Celja ob 
10.30 ali 12.30 a li iz Sevnice ob 10.30.

Naš naslov:
POZD „TAJFUI\T, 63225 Planina pri Sevnici, 
0 6 3 /7 8 3 -1 4 1 , žiro račun 50700-601-11534

tel.

POZD JA JF U N ” PLANINA pri SEVNlC1
8 DOLENJSKI LIST St. 1 4 ( K 4 5 ) - 7 ,  o F f-

* •' Ur m.
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! *omaž Gorjup: ROPOTARNICA, olje na platnu, 1976. Z 
; Ustave v Dolenjski galeriji aprila 1977.

Življenje predmetov
Ob razstavi del Tomaža Gorjupa in Jožeta Vrščaja

5 krajšim recitalom poezi- 
'1 '"  Slasbe mladih Ijubljan- 

n ustvarjalcev so 1. aprila 
lil> v dolenjski galeriji
‘m no razstavo del umet- 
e ov’ ki sodita v najmlajšo 
Z er,acijo snovalcev na Slo- 

m- To sta akademski
Liuhi- Tomaž Gorjup iz 
kin / !et ‘n akademski 
j Jože Vrščaj iz Crnom- 
m- n v i je  predstavljen z 322&Č* 2 “*•*
nnfrZSt<n’a ni vrednapozor- 
her 1 ln °gleda zgolj zato, 
DrviJ ta avtorja mlada in 
ed c novomeška gosta ter 

' celo domače gore list,
hoditi l elja 1X3 njej spre
ga zavoljo svojske-
j0- eta’ ki ga „izpoveduje- 

azstavljena dela, pa naj 
vam?0 GorfuP°vo odslika- 

J vsakdanjih predmetov 
ali ^ .jvd ika ln eg a  realizma 
nP ~  VrSčaieve plastificira- 
niP ‘ce 2 značilnim čle- 

n,em elementov v slogu, 
lihlU in tam spominja na 
ia I ne ^šitve  Draga Tršar- 
po« ePrav seveda ne moremo 
tZ oritl o spogledovanju s

im a n io T lT ^ 0" 1' ampak
virnn 0 V mislih le iz' 
iska n ja ^  razstavlialčevega 

,  la likovnega izraza.
ohPh PraV Pomerjava del
le treZ t02 T  " j mo8oča’ /e a reči, da so za obi

skovalca razumljivejše Gor- 
jupove slike, saj so predmeti, 
ki jih upodablja, znani vsa
komur že iz domače rabe, le 
da jim  je umetnik poiskal 
prostor in jim  vdahnil „živ- 
Ijenje" na likovni ploskvi. 
Tako za žive pred gledalcem 
ključi, kovčki, deske, vrata, 
pentlje, vozli, banane, klešče 
v ropotarnici in še mnogi 
predmeti iz vsakdanje rabe, 
mnogi polpozabljeni in mno
gi za vselej odvrženi.

Vrščajeve stvaritve pa je 
miselno teže zaobjeti, zahte
vajo poglobitev v svet nje
govih množic, v valovanje, ki 
ga doseže z razvrščanjem 
elementov, itd. Razumljivost 
dela je pri njem drugotnega 
pomena, saj teži predvsem 
za estetskim videzom skulp
ture, kar dosega z njemu 
svojskim razporejanjem in 
urejanjem mase.

Umetniški svet Dolenjske 
galerije gotovo ni naredil na
pačnega koraka, ko je odprl 
vrata razstcfvišča tem delom. 
Govoriti bi mogli celo o 
nuji, da gostujeta v Novem  
mestu Gorjup in Vrščaj, že 
zato, ker imata pokazati kaj 
novega in do česar imajo 
pravico tudi dolenjski ljubi
telji likovne umetnosti. Raz
stava bo odprta do 19. apri
la.

I. ZO R A N

KO IZVESTE RESNICO
Ko

*a vas s ^az**e a*‘ izveste, daje vaš otrok duševno prizadet, je 
'^ t e  11*1 Ze*° neznatna tolažba, če veste, da niste edini, ki 
nesreča 'e^a otro*ca- v  prvem času mislite, da se takšna 
k°bčen n* Pr 'Pet^a n°benim drugim staršem. Zato se čutite 
dobili 1° 12 1(1083 staršev normalnih otrok. Kajti preden ste 
du$evnae8a otr°ka, verjetno niste opazili, da se lahko pojavi 
vsakj de,n?razv!tost v vsaki družini: da se dejansko pojavlja v 
Pri vi'še • ’.!*? vsa^  človeški rasi, pri bogatih in pri revnih.
Pri Vj !n Pf* °iže stoječih, pri domačinih in pri brezdomcih, 
enosta, izobraženih prav tako kot pri teh, ki pripadajo

K o ln0, ”povprečju“
dru^n 3 P°*a8orna zaveste, boste mislili, d a je  drugim 
boste m' âže *cot vanl- ste na visokem položaju,
stv°m d - x  PreProsti ljudje laže sprijaznijo z dej- 
Ve o tm i/Je n^ lov otro*c duševno prizadet, ker jim za njiho- 
Padate n* tre^a P°stavUati tak° visokih ciljev. Če pri
š l o  yjv? niIT1’ k ' n iso Sli skozi nobeno drugo šolo kot skozi 
odg0v JenJa> potem mislite, da študiran človek laže najde 
vašini _re na vprašanja ,,odkod“ in „čemu“ , ki vas mučijo z 
daje m * ?  m otrok °m - živite na deželi, tedaj menite, 
,akšne e? / 'om laže, ker je tam morda več možnosti tudi za 
ste j^  °  ■ • ■ Težko je uvideti, da se ne bodo sanje, ki

ali še pred rojstvom tega otroka, nikoli uresničile.
Dr. Marija Egg: Moj otrok je drugačen

TUDI PRIZADETI OTROK 
JE NAS

.Tudi
Vs* drup Prizadeti otrok jc prav tako moj, prav tako naš kot 
?a lahk otlioc‘- Nanj ne bomo mogli biti ponosni, imamo pa 
[ahko n°  Vanj ne bomo mogli vla8ati in kopičiti znanja, 
0 v en  L -  bo8at i in plemeniti naša ljubezen. Vračal nam jo

b,
V en L’ o - p v i i i v i m i  Iiuoa IJUUV£A,II( v 1 ilUlI 1 Ull II JU

'Odo ,, ‘.n 50 VCČJ' mcri’ kot niu jo bomo dajali. In ko se
r0čiCe orosi*e oči ob njegovi nebogljenosti, ji bo ovil 
*4kaj « * | vra,u in njegove nedolžne oči bodo vprašale: Pa 

j Žalostna, mama, saj te imam rad.
Dr. Irena Arko v navedeni knjigi

Pretanke rezine za knjigo
Novomeška občina je po številu knjižnic pravi kulturni bogataš, v resnici pa še „ene 

knjige na enega prebivalca" ne dosega — Trenutno nič ne kaže, da prihaja lepši dan

Du bomo laže našli pot iz tega 
vozla, si moramo pomagati z neka
terimi podatki. Takoj povejmo, da 
vsebuje prej omenjena (in zavidlji
va), ,Jcoličina“ knjižnic tudi tovrst
ne nejavne ustanove (strokovne, 
šolske, specialne in cerkvene knjižni
ce), ki jih ni nič manj kot 58. Ob
ravnavati moramo torej le preostalih 
16, ki so znane kot splošno-izobra- 
ževalnc, mednje pa štejejo vse ljud
ske, študijska (kot matična) in pio
nirska v Novem mestu.

Vse splošno-izobražcvalne knjiž
nice imajo 157.204 knjige. Ce od
štejemo 105.393 knjig,' ki tvorijo 
fond Študijske knjižnice Mirana 
Jarca, in 11.117 knjig, ki jih ima 
dom JLA, je vseh knjig za splošno 
izposojo le 40.581. Primerjava te

Čudno se sliši, a je vendarle res, da novomeška občina z več kot 
52.000 prebivalci ne izpolnjuje minimalnega republiškega norma
tiva „ena knjiga na enega prebivalca11, čeprav se, denimo, ponaša
kar s 74 knjižnicami. Zakaj tako kar nič logično nesoglasje?

številke s številom prebivalcev poka
že, da v novomeški občini resnično 
ne dosegajo minimalnega normativa 
o številu knjig na prebivalca.

Ob nadaljnjem prebiranju podat
kov lahko ugotovimo, da izpolnju
jejo ta normativ samo tri krajevne 
skupnosti v občini: poleg novo
meške (v prejšnjem obsegu) tudi 
žužemberška in hinjska. Paradoksal
no je, da sodijo med knjižnično raz
vite krajevne skupnosti tudi Hinje, 
ki imajo na drugih področjih celo 
največ rekordov nerazvitosti.

Ugotovitev o številu knjig na pre
bivalca v novomeški občini pa spet 
ni tako porazna. Če upoštevamo 
tudi knjige, ki jih študijska knjižnica 
vendarle izposoja na dom, bi bil pra
vi podatek: 54.108 knjig na 52.487 
prebivalcev. Popravek se sicer na
naša na Novo mesto z okolico, z

Kettejev večer 
v Novem mestu

Prvi nastop mladih recita
torjev društva , ,Dušan Jereb"

V torek, 29. marca, je v Do
lenjski galeriji prvič javno na
stopila skupina mladih recita
torjev iz novomeškega amater
skega gledališča in pod vod
stvom Staše Vovk maloštevil
nim obiskovalcem (zakaj je  
občinstvo tako malo pozorno 
na tovrstne prireditve?) pred
stavila izbor iz pesniških besedil 
Dragotina Ketteja, najstarejšega 
iz četverice slovenske modeme, 
čigar stoletnico rojstva smo lani 
neupravičeno obhajali v senci 
Cankarjevega leta.

Izbor je obsegal predvsem 
pesmi z novomeško oziroma 
dolenjsko motiviko, spesnjene v 
lahkotnem ritmu, fantovsko 
prešerne in šegave, ter nekaj 
takih, iz katerih veje resignira- 
nost. Čeprav smo na podobnih 
recitalih vajeni prisluhniti 
Kettejevim pesmim, ki izpove
dujejo pesnikovo nezlomljivo 
vero v j u č ,  resnico11, za ome
njeno prireditev ne bi mogli 
reči, da je zgrešila osrednji 
,,profil“ Kettejevih stvaritev: 
Lahko samo zapišemo: nov iz
bor, ampak še vedno Kette. 
Glede na sposobnost recitator
jev, ki se šele učijo nešolskih 
deklamacij, pa je bil tak izbor 
bržčas zavesten.

Recitatorje je z glasbenimi 
vložki dopolnil Silvester Mihel
čič, solist na elektronski har
moniki. Znani glsbenik iz Bele 
krajine je tudi tokrat dokazal, 
da si glasba in poezija nista,tuja, 
marveč živita v nerazdružljivi 
harmoniji in se.kvečjemu lahko 
le dopolnjujeta.

Skupini mladih recitatorjev, 
ki jo sestavljajo predvsem novo
meški srednješolci, je  po prvem 
nastopu seveda težko preroko
vati prihodnost. Toda nekaj 
glasov je tako izrazitih, da bi 
bilo prav škoda, če ne bi vztra
jali in se dokopali -  denimo do 
upoštevanih članov amater
skega gledališča. To namreč, da 
bi prek take skupine pomladili 
igralsko družino kulturnega 
društva ,X>ušan Jereb“ , pa je bil 
tudi namen oblikovanja recita
torskega ansambla mladih.

I. Z.

Če se knjižnica postara, jo bral
ci neradi obiskujejo. Starati se 
začne, ko ne dobi na police no
vih knjig.

O  priznanjih
V današnji številki Dolenjskega 

lista jc  objavljen sklep novomeškega 
izvršnega sveta, s katerim je  do 30. 
aprila podaljšan rok za dostavo 
pismeno obrazloženih predlogov za 
podelitev Trdinove nagrade, nagrade 
občine in Trdinove plakete ob leto
šnjem občinskem prazniku. Sklep 
posebej poziva družbenopolitične 
organizacije, organizacije združe
nega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne skupnosti in 
društva, naj pravočasno ravnajo v 
skladu z ustreznim lanskega sep
tembra objavljenim pravilnikom o 
podeljevanju teh priznanj v novo
meški občini, da ne bi čakali na zad
njih pet minut, predlagali pa take 
kandidate, ki zaslužijo priznanja 
tako „v očeh“ ožjega kroga pozna
valcev, kot tudi širše javnosti.

O potrebnosti teh nagrad najbrž 
tudi v prihodnje ne bo nihče tratil 
besed, kazalo pa bi kaj reči o tem, 
kdo naj kakšno priznanje podeljuje. 
Za nagrado občine to najbrž ni 
sporno, pomisleke pa bi lahko imeli 
ob tem, ali je  prav, da Trdinovo na
grado in Trdinovo plaketo še nadalje 
podeljuje izvršni svet. Ker gre v tem 
primeru za priznanje za posebne 
dosežke na kulturnem in prosvet
nem področju, bi najbrž pristojnost 
za podeljevanje sodila ali v kulturno 
ali v izobraževalno skupnost. Če pa 
že to ne bi šlo, naj bi ti dve SIS 
razmislili o kakšnih novih priznanjih 
ustrezne stopnje in časti.

Zdi se, da se je pomen Trdinove 
nagrade močno zožil, kar jo pode
ljujejo zgolj v novomeški občini. 
Občina sama je tudi premajhna, da 
bi v njej vsako leto nabrali dovolj 
zaslužnih kandidatov, denimo takih, 
ki bi jih mogli vsaj na daleč postaviti 
ob bok dobitnikom iz „okrajne 
dobe" te nagrade. Zato se vsiljuje 
vprašanje, ali morda ne bi Trdinovi 
nagradi vrnili njen nekdanji pokra
jinski pomen. Na Dolenjskem jc 
kulturno in drugo samoupravno živ
ljenje med seboj že tako prepleteno, 
da se občinam oziroma občinskim 
kulturnim skupnostim ne bi bilo 
težko zediniti glede skupnega pri
znanja, pa čeprav bi.mu morali na
deti novo ime.

I. Z.

RECITATORSKI „KRST“ -  Z recitalom pesmi Dragotina Ketteja 
prejšnji teden v Dolenjski galeriji se je skupina mladih recitatorjev 
(novomeških srednješolcev) Kulturnega društva Dušan Jereb prvič 
predstavila javnosti. (Foto: J. Pavlin)

S tran  u red il: IVAN ZORAN

njim pa občina celo nekoliko prese
ga znani republiški normativ.

Vsemu temu na rob lahko zapi
šemo, da knjiga v novomeški občini 
šc vedno ni deležna ustrezne skrbi. 
Število novih knjig se iz leta v leto 
manjša. Zveza kulturnih organizacij 
lani ni prispevala niti enega dinarja 
za nakup novih knjig za ljudske 
knjižnice. To pa je že vprašanje, ki 
zahteva samostojno obravnavo. Slej 
ko prej pa se bo treba vprašati, ali je 
tak odnos do knjižnic in knjig pra
vilen. Ce na koncu ponovimo Kar
deljevo trditev, da je samoupravlja
nje miselni proces, si kajpak uspe
šnosti tega procesa brez knjige ne 
moremo misliti. I. ZORAN

Leskovec 
v Velenj u
Mirenski samorastnik bo 
razstavljal s Konradom 

Peterneljem

V razstavišču velenjskega 
Kulturnega centra bodo jutri 
zvečer odprli razstavo del dveh 
s lov en jih  samorastnikov, ki
parja Sandija Leskovca z Mirne 
in slikaija Konrada Peternelja iz 
Žirov. To bo njuna prva raz
stava v tem sevemoslovenskem 
mestu.

Leskovec bo razstavil 25 
reliefov iz lipovine, v kateri 
sicer ustvarja. Motivno so tudi 
ta dela raznovrstna, kažejo pa, 
da zna kipar odkriti vselej kaj 
takega, kar je zanimivo tako za 
umetnika, ko t za gledalca.

Prof. Zoran Kržišnik je  v 
oceni Leskovčevega dela te raz
stave med drugim^joudaril:

„Poenostavljanje daje njego
vim zdajšnjim delom častitlji
vost in se ponekod nagiba k 
monumentalnosti, ki pogosto 
doseže žlahtno dekorativnost. 
Takšen je na primer Berač, 
relief, ki z nekaj obrisi nakaže 
mizerijo beraške eksistence in je 
pri tem kompozicijsko zgleden. 
Na splošno je  vsebinskost tisti 
mik, ki Leskovca trdno drži na 
tleh samorastništva v razmero
ma tesnem svetu naive.“

J. PLATIŠE

M
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Sandi Leskovec: BERAČ, lipa, 
1976.

Če bi lanski razvoj kultu
re v novomeški občini mot
rili z očm i finančnika, bi ne 
mogli govoriti o bistvenem 
napredku, V očeh kulturne
ga delavca oziroma aktivista 
pa je  bil vendarle narejen ve
lik korak naprej.

Po besedah Miroslava 
Vuteja, predsednika izvršne
ga odbora novomeške kul
turne skupnosti, je največ 
vredno to, da je  obravnava
nje kulturne problematike 
prestopilo do lani ustaljene 
in že kar konvencionalne 
bregove. O kulturnem življe
nju so'naposled spregovorili 
tudi delavci v tozdih, občani 
v krajevnih skupnostih.

Zastor le 
formalno!

Cankarjevo leto in akcija 
Komunista na temo „Člo- 
vek, delo, kultura“ sta samo
zavedanje, da „človek ne 
živi samo od kruha", še po
globila. Oktobrska partijska 
konferenca pa je  uokvirila 
dolžnosti komunistov v na
daljnjem kulturnem razvoju. 
Pomemjbna je ugotovitev, da 
je kultura preveč zaostajala 
v primerjavi z  drugimi druž
benimi dejavnostmi.

Leto 1976 pomeni tudi za 
kulturo začetek srednjeroč
nega načrtovanja. Pomeni, 
da je že zdaj znano, kaj bo 
novega do leta 1980 in s 
kakšnimi sredstvi bo to ure
sničeno. Pri tem se kulturna 
skupnost povsem upravi
čeno zavzema, da bi tudi 
srednjeročni načrt občine 
priznal prioriteto kulturne
mu razvoju.

Lani začeta akcija ,Č lo 
vek, delo, kultura“ bo za
ključena 22. aprila. Takrat 
bo osrednja prireditev tedna 
Komunista, k i je bil v novo
meški občini raztegnjen na 
več mesecev. Zastor pa bodo 
spustili samo simbolično, saj 
bo sicer oder za akcijo odprt 
vse dotlej, dokler ne bo do
sledno uresničen poslednji 
partijski sklep o kulturi.

Sklepi pa so zahtevni in 
tudi malo jih n i  L Z 0 R A N

MLADI KOČEVEC
Druga številka Mladega Kočevca, 

glasila občinske konference ZSMS 
Kočevje, prinaša obilico zapisov s 
področij, na katerih delujejo mladi. 
Poleg poročil o dejavnosti mladin
skih organizacij, krožkov, aktivnosti 
mladine v delovnih organizacijah in 
šolahje vlistu tudi nekaj pesniških in 
proznih utrinkov literarno čutečih 
avtoijev.

o r * - «

• „KLOBClC“ V GOSTEH -  Gle
dališka skupina društva „Zarja“ iz
Sotedce uspešno gostuje z Budakovo 
ljudsko igro „Klobčič“ . V nedeljo, 
3. aprila, so zarjani igrali v Dolenj
skih Toplicah.

RAZSTAVA FOTOGRAFU -  V 
počastitev Titovih jubilejev so v tre
banjski knjižnici odprli razstavo 
fotografj Zdravka Kramarja z 
Mirne. Razstava jc opremljena z 
verzi, katerih avtorje France Režun. 
V knjižnici jc bilo že več podobnih 
prireditev.

VEČER AFRIŠKE POEZIJE -  V 
novem Domu JLA v Novem mestu 
so srednješolci prejšnji teden prire
dili recital afriške poezije. O afri
škem gibanju in mednarodni solidar
nosti z narodi, ki sc bojujejo za 
osvoboditev, je govoril Jože Božič iz 
SZDL.

PRESEŽEK ZA NALOŽBE -  
Novomeška kulturna skupnost jc 
lani zbrala 287.000 dinarjev več, 
kot jc bilo dovoljeno. Zbor uporab

nikov je  na seji 30. marca odločil, 
da bodo ta denar dali za manjše na
ložbe v kulturne prostore v skladu s 
srednjeročnim načrtom kulturnega 
razvoja za obdobje 1976 -  1980.

, JABOLKO11 SPORA -  Delegati 
novomeške kulturne skupnosti so že 
nekajkrat kritično pretresali, Jcljuč-* 
za delitev denarja, zbranega za 
kulturo. Ob dejstvu, da ostane v 
občini komaj dobra tretjina tega 
denarja, ostalo pa gre v Ljubljano 
(za republiško vzajemnost in solidar
nost ter za RTV), so zahtevali, naj 
sc razmerje spremeni tako, da bo 
občini ostalo več ko t do zdaj. Do
segli niso ničesar, zato bo delitev še 
nadalje jabolko spora.

NAČRT ZA VEC KNJIG -  V 
Trebnjem se zavzemajo, da bi v na
slednjih letih dosegli vsaj eno knjigo 
na prebivalca, kar pomeni, da bi 
morali povečati knjižni fond v splo
šnoizobraževalnih knjižnicah na več 
kot 15.000 knjig. Minimalni knjižni 
standard naj bi dosegli ob solidar
nostni pomoči republiške kulturne 
skupnosti.

( \■ .... I ■
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— Vrtni robniki dim enzij 5  x 2 5  x 100 cm so izdelani v enem  
kosu, so lahki in so izredno uporabni za urejanje poti na 
vrtovih, dvoriščih itd.

VSE ELEMENTE NUDIMO FCO NALOŽENE NA 
KAMION!

Nudimo vam tudi ostale storitve našega podjetja, od 
načrta za hišo, materiala in izdelkov do prevoza in 
montaže.

INFORMACIJE:
Po telefonu na upravi podjetja: (068) 7 1 - 0 3 5  in 7 1 - 7 3 3  ali 
v obratu cem entnin, Brege.

TRAVNATE PLOŠČE dim enzij 6 0  x 4 0  x 10 cm so po svoji 
obliki skonstruirane tako, ua om ogočajo  čim  večjo  ozele
nitev tlakovane površine. Prenašajo vse ob težbe vozil, zato so  
primerne za tlakovanje dvorišč, dovoznih poti v garaže, par
kirnih prostorov in za oblaganje brežin.

TLAKOVALNE PLOŠČE dimenzij 5 0 x 5 0 x 5  cm izdelu
jem o v zaribani in v kulir izvedbi ter služijo za tlakovanje 
raznih površin: dvorišč, poti, za oblaganje spodnjega dela 
fa sa d e . . .

CESTNI IN VRTNI ROBNIKI — Cestne robnike izdelujemo 
v dveh dimenzijah: veliki — 1 5 x  2 5 x  100 cm in mali 
12 x 2 0  x 100 cm . Namenjeni so za obrobo cestišč , ureditev 
pločn ikov, ureditev uvoznih poti na dvorišča in za zaključke  
dvorišč . . .

VRT 
VAS 
K LIČ E!

Pravočasno se pripravite na spo
mladanska dela v okrasnem, 
sadnem in zelenjadnem vrtu ter 
poskrbite za brajdo in vinograd. 
Priporočam o vam izvirne stro
kovne knjige, ki so prilagojene 
našim razmeram in so jih napi
sali priznani slovenski strokov
njaki:

Pomagamo 
vam vrtnariti

Prvi celoviti pregled opravil v 
vrtu, primeri vzornih ureditev 
in načrti za oblikovanje vrtov, 
vrtnih elem entov, izbor in opis

rastlin z bogatim slikovnim gra
divom itn.
Cena: 280 din

Moj vrt 
moje veselje

UREDITEV VRTA: Zbirka
drobnih praktičnih  nasvetov. 
Izpolnjuje željo vsem, ki bi radi

uredili vrt lepše kot sosed! 
Cena: 120 din

Vinogradništvo Vinograd in brajda se vam bosta 
oddolžila z bogatim pridelkom , 
če boste upoštevali nasvete, ki 
sta jih v tej knjigi zbrala znana

strokovnjaka dr. Jože Colnarič 
in dr. Stojan Vrabl.
Cena: 120 din

Zelenjadarstvo Knjigo je napisal naš znani stro 
kovnjak France Vardjan in jo 
namenil vsem ljubiteljem ter 
gojiteljem vrtnin. Odlikujeta jo

poljudnost in razumljivost, tako 
da so napotki vsakemu bralcu v 
korist in veselje!
Cena: 150 din

V sadnem vrtu Popularen strokovni priročnik 
za vsakega sadjarja, ki prideluje 
sadje za trg ali pa ima na vrtu 
samo nekaj dreves. To knjigo

dopolnjuje „Naše sadje", ki vas 
seznanja z izborom sadnih vrst 
in sort.
Cena: 180 din

Naše sadje Jabolka, hruške, breskve, mare
lice, slive, češnje, jagode, orehi, 
lešniki, agrumi itn. Z opisom 
najprimernejših sort za naše

razmere. Opise dopolnjujejo 
barvne fotografije.
Cena: 130 din

To naročilnico izpolnjeno
pošljite
na naslov.
ČZP KMEČKI GLAS 
Miklošičeva 4 
6I000 Ljubljana

NAROCILNICA

Ime in priimek: __
Kraj. ___________
Pošta. _________
Naročam knjige:

Knjigo bom plačal po povzetju-v obrokih. 
(Obrok ne more biti manjši od I00 din.)

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 nam eravate posvetiti k m e č k e m u  
turizm u, lahko za izboljšanje in razširitev svoje 
dejavnosti kot varčevalec Ljubljanske b anke 
najamete posojilo na podlagi vezave d o m a č e  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 nam ena 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 obrtn ik  in imate svoj žiro 
račun pri Ljubljanski banki, vaša dejavnost pa je 
potrebna in pom em bna 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 nem oteno 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 L ju b lja n s k a  
banka tudi sredstva na žiro računih občanov, ki 
opravljajo sam ostojno ob rtno  ali drugo gospo
darsko dejavnost, in sicer po 4-odst. le tn i 
obrestni meri.
Ljubljanska banka vam tako pri vodenju žiro 
računov om ogoča poleg sodobnega bančnega 
servisa tudi gospodarnejše obračanje s re d s te v .

»Dolenjski list« 
tribuna bralcev KMETOVALCI!

NA GORENJSKEM KMETIJSKEM SEJMU 
KRANJU OD 8. DO 17. APRILA TER NA P '̂ 
MURSKEM SEJMU V RADGONI OD 8. DO 1* 
APRILA 1977 bomo predstavili kompletni prodajn 
in proizvodni program kmetijske mehanizacije.

Za nakup iz našega programa ugodni krediti 
70 % nabavne vrednosti.

z vod-Posebej opozarjamo na priključke lastne proizy 
nje, škropilnice AG 300, AG 200, kultivatorje 
drobilniki ter traktorje TOMO VINKOVlC d 8«1 
in 30 KM) in druge standardne traktorje UNlv 
ZAL, ZETOR, DEUTZ, IMT 533 itd.

Traktor T om o V inkovič, tip 418

Za najetje kredita potrebujete zemljiškoknjižni izp'se ĵ se ( 
od ločbo o odm eri katastrskega dohodka in dva žiranta' < j
izkažeta s potrdilom  o delovnem razmerju ali pa z zerT1 ‘ ’
knjižnim izpiskom.

V A B I
Kmetijsko živilski kombina* 

a g r o m e h a n i *

DOLENJSKI UST St. 14 (1445
V**
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iii i 4>>e J , po možnost, da 
^  ^iiv r l 13̂ 0 >n sc v src- 
Iti J N 0 ^ b o T j utrdijo. Dek- 
»H.f*« tejv, ’•Mariboru . Čaka
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v*6 m * ankc naj>irž ne- 
V |stvcnj tl5-Vl.os,i*da osvojijo

ŠP O R TN I  KO M ENTAR

Minuli teden je  osnovna orga
nizacija Zveze socialistične mla
dine ObS Novo mesto pripravila 
v okviru novomeškega tedna 
mladih namiznoteniški turnir 
članov osnovnih organizacij
ZSMS. Razpis za tekmovanje, ki 
naj bi bilo poslej tradicionalno, 
so prejele vse osnovne organiza
cije v novomeški občini (več kot 
sto), v športno dvorano pa so 
prišle le štiri ekipe.

Organizatorji, mladinci novo
meške občine, so bili nad ude
ležbo upravičeno razočarani. Na 
številnih sestankih članov osnov
nih organizacij pogostokrat 
steče beseda o športnem življe
nju mladih. In takrat j e izredno 
burno. Mladi ne skoparijo s kri
tičnimi besedami, največkrat pa 
so te naperjene na vodstvo ob
činske konference, češ da je ne
resno, da se za mlade na šport- 
jiem področju ne zmeni.

Zavoljo tega je  predsedstvo 
OK ZSMS sklenilo, da bo poslej

načrtno skrbelo tudi za športno 
dejavnost. Namiznoteniški turnir 
naj bi pomenil prelomnico, po 
kateri bi zaživela vaška društva. 
Znano je, da stojijo zelene mizi
ce skoraj v vsaki krajevni skup
nosti, zato so organizatorji pri
čakovali predvsem udeležbo iz 
krajevnih skupnosti. Mislili so na 
Smarjetčane, ki lahko vadijo na 
petih mizicah, na mirnopeške 
mladince (v svojem domu imajo 
vso potrebno opremo in precej 
dobrih igralcev in igralk), odrekli 
so Stražani, Žužemberčani, Šen- 
tjernejci in drugi.

Jasno je, da mladi v naštetih 
krajih vse preveč obljubljajo, kri
tizirajo in tarnajo, da jih v „cen- 
tru“ pozabljajo, ko pa se je  pot
rebno udeležiti turnirja, ki so ga 
organizatorji zaradi boljše ude
ležbe pripravili nalašč v soboto 
in še ob 10. uri povrhu, zatajijo. 
Nemara se tokrat ne bodo izgo
varjali na -  mladinsko vodstvo.

J. PEZELJ

Dolenjska v II. zvezno ligo?
V 20. kolu slovenske košarkarske lige je izbrana košarkarska vrsta Dolenjske brez težav 

premagala slabe Jeseničane — V soboto pomembna tekma na Vrhniki

V minulem 20. kolu sloven
ske košarkarske lige je  reprezen
tanca Dolenjske igrala doma z 
Jesenicami. V jesenskem delu 
so Dolenjci na Jesenicah izgubi
li, pred 350 gledalci pa so se za 
poraz krepko maščevali in do
segli prepričljivo zmago. Do
lenjska je  tako še naprej na dru
gem mestu, in da ostane tik pod 
vrhom, potrebuje še eno zmago.

< C U r V A  ZMAGA — Okoli 350 gledalcev, ki so si ogledali 
ni mor enstveno te^ mo med košarkarji Dolenjske in Jesenicami,

. raZUmeti lfnlrn cn Hnlonioi \/ iaconclram A nln

ČRNOMELJ: 
ŠTUDENTSKE 

IGRE
V soboto zjutraj se bodo v 

Črnomlju začele 2. športne igre 
dolenj skih študentov, na katerih 
bo sodelovalo več kot 120 štu
dentov iz Kluba dolenjskih štu
dentov Maribor, Kluba novome
ških študentov, Kluba belokra
njskih študentov, Kluba študen
tov iz Trebnjega, Ribnice in Ko
čevja. Pomerili se bodo v rok
ometu, nogometu, košarki, od
bojki, namiznem tenisu, šahu in 
vlečenju vrvi.

Z drugim mestom ima reprezen
tanca namreč veliko možnosti, 
da se uvrsti v II. zvezno košar- 
karko ligo. Za sedaj se še ne ve, 
ali naj bi šli naprg' direktno ali 
pa bodo morali odigrati kvalifi
kacijske boje.

DOLENJSKA -  
JESENICE 

89:52 (51:27)
Že prve minute prvenstvenega 

srečanja so pokazale, da bo domači 
trener na tej tekmi lahko zaposlil 
prav vse igralce. Njegova najboljša 
peterka, v kateri seje ponovno izka
zal Peter Seničar, je brez težav pol
nita nasprotnikov koš, v obrambi pa 
je slabim gostom preprečila, da bi

poceni prišli do zadetka. Ponovno je 
za dobro obrambo poskrbel Mišo 
Švinger, izkazal pa sc je  tudi center 
Ljubo Munih, predvsem z natanč
nimi meti in dobro obrambo.

V drugem delu so prišli na igrišče 
mlajši igralci. Da se razvija v vse 
boljšega košarkarja, pa je  dokaza! 
Slavko Seničar: gostom je  „snel“ 
nič koliko žog in poskrbel, da so za
detke dosegli tudi rj egovi neizku
šeni soigralci.

Dolenjska: Plantan 2, Švinger 10, 
Kovačevič 2, P. Seničar 14, Munih 
20, Ivančič 6 , Bajt 17, Beg 6, S. 
Seničar 10 in Radak 2.

Ostali rezultati: Kras -  Elektra 
78:68 (40:25), Rudar -  Branik 
87:64 (46:30), Trnovo -  Ježica 
84:82 (45:41), Domažle — Vrhnika 
110:99 (59:43) in Radenska — 
Fructal 64:62 (35:31).

. — l ovui u n ieu  Kosariuirji uoienjsK e m  Jesenicam i, 
razumeti, kako so Dolenjci v jesenskem delu proti tako 

m°g|i izmik- • Je k°J(la v Novem mestu igrala z najboljšo postavo,
Mohrih y sekakor je  bila maščevanje prepričljivo, novi točki 

°rodogi. (Foto: Janez Pezejj)

^Zvezni ligaši praznih rok
68 'n Jevnica na startu II. zvezne rokometne lige ostala brez to čk  — Odlična igra 

—  novomeških rokometašev, ki so premagali Minervo

<*e*om prvenstva
^  sta „ ,zvezni drugoligaši,

* D " f“ >  kolu snJ , m Senica, v prvem
Uh P rp^u  g3  de,a klo-
,8> o v S bo^ “ "imivoje bilo 
tajvečii rok°metni ligi. Za 
H  Presenečenje so posk- 

so n Plsa>}i Novomeščani, 
takrat dru- 

10 v pn«°u ervo’ Brežičani 
k ! ? *  iz,g“bili> dolenjski 
13 žem,k„ Venski rokometni ligi 
fakovati j 3 ot Je bilo Pri'  
k  ’ dobile Novomeščan-

KVARNER -  INLES
Btik 2 3  ( 1 3 :1 2 >

la p .8?. Ribničani minulo sre- 
i° netn* KSubili predvsem za- 

Srcrano sfreSar>ih sedemmet- 
i,s Eenačr ̂ 6 -*e bilo namreč ves R
S & m o  £'edalci Pa 50 videli

j S r f s f e « 11
S t o  7 ^  Ponikvar 1, Abra 
' ^ dok ic  1 V  Karpov, Žuk, Šilc

!& > m e,aWvb0ot0 se ‘iubite 
#i 0betata ,  .SevmciinR>b 

tekmi zlai Za' ° .  k e r  K a n u n ‘v i  tekmi zla
to*!? zmaen °v?  obe ckiPi >Kra-
lei .^n ilan i« Kb-Ž pa bodo O°liko tci:"  v boju z Jclovico
h?'1 ki bodi na ° 8°  kot Ribni- 

<|iP,° tek,T 1 S SBnjem» t o 7 o  ?i;P°  tckmi s Senjem 
7 'c i . 05,1 z «n5ča kot zma- i Nj{

S 0y«epubi!n?a5aXni b°j‘ nc 
K Š Srečanif!1*1̂ ^ čaka
k  ani Pa V,S rfVcnj Gradcu> 
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Šoštanj. Dekle
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.^dai mesto Gorenjci,

ih’

na tretjem mestu
da

sre

SLATINA -  SEVNICA 
24:19 (12:10)

V 12. kolu II. zvezne rokometne 
lige so Scvničani gostovali pri Slatini 
in srečanje tesno izgubili. Gostje so 
se v Podravski Slatini sicer izkazali 
kot dobro moštvo, vendar so dožive
li poraz predvsem zaradi neizkori
ščenih možnosti. Z devetim pora
zom so se Sevničani še bolj „utrdili“ 
na zadnjem mestu, zakaj tri moštva 
pred nj imi imajo kar štiri točke več.

P ^ i ° t c W  ~ V PriJateljski ro- 
! ^ i l iv r s t f ! , 's ta f  Pred kratkim 
i b^etašev d 'Jla^e8a Leskovca in
’ C ?  Celia T u"13 Du5ana Finž' ' v j^ i  pa  ̂ ’ Telcma ni bila lepa,
’ ri^^etkov n0SCgl' rek°rdno šte- , p a .Š . )Kov> prav tako brata Šrib-

KRKA — BRE2ICE 
19:16 (11:5)

Brežičanke so v soboto s svojo ig
ro presenetile okoli 100 gledalcev in 
„Krko“ . Skoraj nihče ni pričakoval, 
da ekipa , /  dna“ lahko zaigra tako 
dobro in zato je bila tekma zanimi
va, zlasti zaradi številnih zadetkov. 
Pri Krki se je  izkazala Kastelčeva, 
iri gostijah pa obetavni Bahova in 
taubeijeva.

Krka: Golob, Kastelic 7, Vencelj, 
Hodnik 2, Brajer 2, Foršek 1, Hudo
klin, Svažič, Kostanjšek 2 in Mršnik

Brežice: Levačič, Balon 3, Stau- 
ber 1, Bah 9, Zakšek 1, Cetin 2, Ro
žman, Kostanjšek, Vogrinc, I. Cetin.

brike „Kaj, kje, kdo? “ . Krkini igral
ci so končno zaigrali, kot znajo. Če
ravno so gostje, ki so v letošnjem 
prvenstvu dosegli že devet zmag, ve
ljali za favorite in so že vodili s štiri
mi zadetki, se Novomeščani niso 
predali. Na minulem izredno dob
rem srečanju seje izkazal zlasti vra 
tar Marn, v napadu pa Pungerčič, 
Hudelja in Ristič. S takimi igrami 
bodo domači igralci nevarni prav 
vsakemu moštvu in gotovoje, da bo
do v drugem delu lahko dosegli pre
cej zmag več kot v jesenskem delu.

Krka: Marn, Grabrijan 3, Turk 4, 
Ristič, 1, Hudelja 5, Cvelbar, Spraj- 
car, Kopač 2, Anderlič 1, Pungerčič 
11 in Jaklič.

Novi točki Krkinih igralk
Novomeške odbojkarice so v minulem kolu brez težav premagale Mariborčanke in so na 

odličnem četrtem  mestu — Odbojkarji po dobri igri osvojili le set

JADRAN - B R E 2 IC E  
23 :1 9 (9 :8 )

Prav gotovo lahko Brežičane za 
minulo tekmo v Kozini pohvalimo. 
Jesenske prvake so namreč pošteno 
namučili. Moštvi sta se v prvem delu 
prvenstva stalno menjavali v vodstvu 
in z malo več športne sreče bi lahko 
k počitku odšli s prednostjo tudi 
Brežičani. V nadaljevanju so bili 
Jadranovi igralci precej boljši in so 
zasluženo zmagali. Med gosti sta se 
izkazala predvsem vratarja Jurkas in 
Mahnič.

Brežice: Jurkas, Bršec 1, Buzan- 
čič 6 , Vervega 2, Verstovšek, Zavad
lav 4, Rožman, Longo 5, Blatnik 1, 
Mlakar, Zore, Rainer.

K R K A -M IN E R V A  
27:26  (12:11)

Le malokdo je  verjel, da novome
ški rokometaši, ki jim grozi izpad, 
lahko uresničijo napoved iz naše ru-

Z minulo odbojkarsko ne
deljo so lahko ljubitelji novo
meške odbojke povsem zado
voljni. Moška vrsta je  z Mislinjo 
dobro igrala, čeravno kaže re
zultat, da so bili Dolenjci precej 
slabše moštvo kot domači. 
Igralke Krke so doma brez te
žav premagale Mariborčanke in 
so po 11. kolu na četrtem  me
stu.

BRE2ICE: 
TEKMOVANJE 

LETALCEV
Pred kratkim so predstavniki JLA 

v Brežicah pripravili razgovor, na ka
terem so obvestili predstavnike vseh 
treh posavskih občin, da bo športno 
tekmovanje pripadnikov jugoslovan
skega vojnega letalstva in protizrač
ne obrambe letos v Brežicah. Pod 
geslom Tito-partija-revolucija bo 
svoje moči v vojaškem mnogoboju, 
streljanju, atletiki, plavanju, odboj
ki, rokometu in judu merilo več kot 
500 udeležencev. Tekmovanja bodo 
od 10. do 12. junija.

M ISLIN JA-  
NOVO MESTO 
1:3 ( -9 ,8 ,  9, 6)

Okoli sto Slovenjgradčanov je 
videlo v prvem setu zelo dobro od
bojko, predvsem gostov, ki so prvi 
niz presenetljivo lahko zmagali. Do
lenjci so dobro igrali tudi v nadalje
vanju in obetala se je zanimiva 
odbojkarska predstava. Žal jo je 
sodnik prekinil z nerazumljivimi 
odločitvami. S pristranskim soje
njem je  Novomeščane onemogočil, 
toda navzlic temu so se vrnili domov 
zadovoljni, saj so v gosteh dokazali, 
da se pred važnim srečanjem z Je
senicami nahajajo v dobri formi.

Novo mesto: Goleš, Primc,
Babnik I, Babnik II, Graberski in 
Vcrnig.

K R K A -M A R IB O R  
3:0 (16, 9, 9)

Okoli 50 gledalcev je v nedeljo 
dopoldan videlo poprečno igro, v 
kateri pa so bile navzlic nerazpolo
ženosti domačinke boljše. Ndbolj 
zanimiv je bil prvi set. Domače so 
povedle s 3:0, gostje izenačile in 
povedle s 7:3, navzlic visokemu vod
stvu pa so Krkine igralke izenačile 
in povedle s 14:12. Nato so po
novno popustile -  gostje so vodile 
že 15:14 -  kljub temu pa so do
mače set, predvsem po zaslugi 
Filove in v polju v minuli tekmi 
odlične Piličeve, dobile. V nadalje
vanju je bila tekma dokaj nezanimi
va, trener Janez Mohorčič pa je  na 
igrišče poslal skoraj vse rezervne 
igralke.

MERKATORJEVA 
DVOJKA VODI

Na novomeških kegljiščih je bilo 
minulo soboto odigrano prvo kolo 
dolenjskega prvenstva v dvojicah, ki 
igrajo v disciplini 2 x 200 lučajev. 
Nastopa 22 dvojic, trenutno pa sta 
najboljša Bartolj in Goleš (Merca
tor). Zelo doberje bil Bartolj, k ije  z

Krka: Rajer, Boh, Pilič, Fila, 
Zevnik, Svent, Ivanetič, Gorjanc, 
Fine, Furlan, Suša in Potrč.

SEMINAR
KOŠARKARSKIH

SODNIKOV
Organizacija košarkarskih sodni

kov pri medobčinski košarkarski 
zvezi Dolenjske je minuli petek pri
pravila v Novem mestu sodniški 
seminar, ki je bil obvezen za vse čla
ne sodniške organizacije. Seminar so 
pripravili zaradi izenačitve kriterija 
sojenja in novih košarkarskih pravil. 
Člani sodniške organizacije so naj
prej poslušali poročilo o delu orga
nizacije, pogovorili so se o novem 
tekmovalnem sistemu in novih pra
vilih, nato pa so določili dolenjsko 
A, B in C sodniško listo.

REPREZENTANCA 
SESTAVLJENA

Novomeški namiznoteniški klub 
je pred kratkim pripravil pionirsko 
občinsko prvenstvo. Nastopilo je  21 
pionirk in 64 pionirjev, v reprezen
tanco, ki bo nastopila 9. in 10. apri
la na prvem republiškem srečanju 
pioniijev in pionirk v Novem mestu, 
pa so se pri dekletih uvrstile B. in J. 
Glavan (Smarjeta), Pavlenč (Mirna 
peč), pri dečkih pa S. in G  Guštin 

X Švent (Katja Rupena) in Ko- 
Smarjeta).

DVAKRAT OŠ 
KATJA RUPENA

Zadnjo nedeljo je bilo v Novem 
mestu pionirsko občinsko tekmo
vanje v streljanju z zračno puško. 
Vrstni red -  ekipno, dekleta: Katja 
Rupena (477 krogov), M. Šobar- 
Nataša (347), Grm (240); dečki: 
Katja Rupena 433, Grm 424, Žu
žemberk 355; posameznice: Gornik 
168, Novosel 161, Matič 148 (vse 
Katja Rupena)- posamezniki: Petrič 
(Grm) 163, Sprajcer 157 in Laj- 
kovič 154 (oba Katja Rupena). Prvi 
ekipi sta dobili pokale v trajno last, 
najboljši posamezniki in posamez
nice pa značke „Pionir-dober str
elec".

M. ZUPANČIČ

DERBI LIGE BO 
VRHNIKA -  
DOLENJSKA

V predzadnjem, 21. kolu slo
venske košarkarske lige gre repre
zentanca Dolenjske na Vrhniko, kjer 
jo  čaka zelo močno moštvo, za ka
tero so ponovno zaigrali nekateri 
najboljši Vrhničani. Ker bo repre
zentanca Dolenjske nastopila z naj
boljšo postavo (vsi poškodovani 
igralci so nastopili že proti Jeseni
cam), se obeta zelo kakovostna 
tekma. Najbrž imajo nekoliko več 
možnosti za zmago domači 
košarkarji, ker pa gostje potrebujejo 
za drugo mesto še eno zmago, se 
bodo v gosteh nedvomno močno 
potrudili in z Vrhnike se lahko vrne
jo  tudi z zmago.

VSE VEČ REKREATORJEV -  Mila zima je razočarala najbolj 
vnete smučarje, toplih sončnih žarkov pa so se razveselili mladi, ki 
so se mirne volje odpovedali dragemu smučarskemu športu in že od 
februarja sem brcajo usnje. Na posnetku so mladinci na novo
meškem rokometnem igrišču.

912 keglji postavil rdeord Dolenjske 
na plastičnih stezah.

Rezultati: kegljišče JLA: Bar
tolj-Goleš 1773, Jarc-Hren 1733, 
Bratož-Badovinac 1721; Loka: 
Bogovič — Spiler 1702, Vcscl-
Mrzlak 1679, Drenik-Mohorič 
1669 itd.

B. D.

Najbrž je bilo zgolj naključje, 
da je novomeški carinik Miran 
Zupančič postal strelec. Bil je 
namreč, kot vrsta drugih danes 
znanih novomeških tekmoval
cev, na streliščih kaj priročen 
fante. Menjal je  tarče, pomagal 
pri organizaciji, računanju itd. 
Potem pa, ko je začel redno 
tekmovati in je  z mimo roko ter 
natančnim pogledom poskrbel, 
da so diabole neusmi|eno ce
frale črni del tarče, ga je strel
stvo povsem prevzelo. Tako 
močno, da si danes prostih ur ne 
more zamisliti brez strelišča.

Miranova vojska
„Po sredrji šoli,“ je povedal 

predsednik občinske strelske 
zveze, ,,sem postal redni član 
zveze, 1974 pa so mi tovariši 
zaupali delo predsednika. Za
stavljenih nalog sem se lotil s 
srcem, uspehi pa so me samo 
podžigali. Danes imamo 13 strel
skih družin, v njih pa več kot 
270 članov. Pohvalimo sc lahko 
tudi s prizadevnimi sindikalnimi 
društvi, saj v njihovem okviru 
dokaj redno strelja okoli 400 de- 
lavcev in delavk. Ti so na naj
boljši poti, da postanejo naši 
redni člani. Številke lepo doka
zujejo, da je ta šport množičen, 
uspehi na tekmovanjih pa, da je 
tudi kakovosten. Navzlic dosež
kom pa sem sc hotel že nekaj
krat posloviti: prošenj za po
moč, Številnih pogovorov in ne
izpolnjenih obljub smo že pošte

no siti. Narodna obramba meni, 
da smo športniki, TKS, da spa
damo pod narodno obrambo. In 
tako se že lep čas vrtimo v za
čaranem krogu. Ko pridemo z 
željami k prvim, pokažejo na 
druge in obratno."

Nedvomno ima Miran Zupan
čič veliko zaslug, vsaj tako trdijo 
njegovi tovariši, da se je strelski 
šport v občini tako razmahnil. 
Puškam ni dal slovo predvsem 
zato, ker se zaveda pomembne 
naloge svoje „vojske“ v splo
šnem ljudskem odporu. Najbrž 
pa bo moral poslej zaradi bolj
šega zdravja opustiti ali predsed
nikovanje, sojenje, naporne na
stope ali treniranje, Miran se 
tega zaveda, meni pa, da bo 
moral „vleči“ šc nekaj časa, vsaj 
toliko, dokler ne bodo zagrabili 
in izpolnili obljube vsi, ki so v 
novomeški občini za to -  pokli
cani.

„Navzlic važnemu poslanstvu 
naših članov nas odgovorni zane
marjajo," je povzel Zupančič. 
„Imamo 55 pušk, vse premalo za 
naše načrte. Želimo namreč 
nadaljevati dobro tekmovalno 
tradicijo, skrbeti za naraščaj in 
seznaniti s strelskim orožjem 
čimveč občanov, predvsem žen
sk. Zaradi denarnih težav smo 
med redkimi v Sloveniji, ki de
lamo v nemogočih razmerah. 
Nekateri naši starejši člani 
trdijo, da zaostajamo za zvezami 
tudi za deset let. Težave imamo 
tudi z neurgenim streliščem v 
Bršljinu. Nared bi moralo biti že 
najmanj pred dvema letoma, za
voljo neizpolnjenih obljub odgo
vornih novomeških športnih de
lavcev in drugih pa je še sedaj v 
slabem stanju. Vseeno kljubu
jemo, že zaradi splošnega ljud
skega odpora, ki ga pri nas ne
kateri -  to  kaže njihov mače
hovski odnos do naše zveze -  ne 
cenijo dovolj. Upamo, da bo po 
ustanovitvi dolenjske strelske 
regije, v kateri so občinske zveze 
iz Novega mesta, Trebnjega, 
Metlike in Črnomlja, posijalo 
športnim strelcem več sonca."

JANEZ PEZELJ 
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ŽARENJE V NOČI — Tudi ponoči fotografske kamere 
ne mirujejo, čeprav je svetlobe, te najbistvenejše prvine foto
grafije, zelo malo. Stari slavni mojstri te umetnosti, kot je bil 
na primer Ansel Adams, so znali posneti čudovite slike ob 
lunini svetlobi. Danes fotografe, ki jih privlači nočna foto
grafija, pritegne predvsem mesto z lučmi in stavbami, ki 
kakor da bi ponovno vstajale v bivanje iz teme. Andrej Vire 
iz Novega mesta, katerega lahko štejemo kar za stalne sode
lavca rubrike TISTI HIP, nam je že pred časom poslal zaje
ten kup novih fotografij, med katerimi smo za objavo tokrat 
izbrali nočni posnetek kapiteljske cerkve. Andrej je  imel v 
rokah rusko kamero ZENIT E, na kateri je normalni objektiv 
zamenjal z dolgogoriščnim objektivom 200 mm. Tako je 
lahko od daleč dobil posnetek Kapitlja, ob katerem imamo 
občutek, kot da bi ga videli iz zraka.

(polen)»KI li»< ffTfltf 2DICti )
Skupnost državljanov skrbi
ČE BO, DOVOLJ družbene kontrole, se nam bodo številna 

javna dela kmalu bogato obrestovala, o čemer govore nekateri 
dobri primeri iz lanskega leta, vendar pa bodo tu potrebni 
napori nas vseh: od vsakega občinskega ljudskega odbornika, 
slehernega ObLO in njegovih svetov, množičnih organizacij in 
zadrug je odvisno, kako bomo ta sredstva uporabili. Čeprav bo 
nosilec kredita oziroma pomoči občinski ljudski odbor, bo 
treba za vsako javno delo sestaviti skupnost državljanov, ki 
bodo skrbeli za dober in hiter potek del, po končanih gradnjah 
pa bodo zgrajene objekte tudi prevzeli, izkoriščali in vzdrževali.

OB SVETOVNEM dnevu zdravja naj bo naša pozornost 
namenjena zlasti izboljšanju hrane v zasebnih gospodinjstvih, 
množični prehrani v internatih, menzah, bolnišnicah in gostin
skih obratih. Z znanjem, ki nam ga nudijo knjige, časopisi, 
tečaji, predavanja, gospodinjske učiteljice, splošno izobraže
valne in strokovne šole, Rdeči križ in dr., lahko znatno zbolj
šamo vrednost hrane, ki jo  vsak dan pripravljamo in uživamo.

ŽE PREJŠNJI teden so v novomeških mesnicah podražili 
meso: goveje meso prodajajo zdaj po 180 do 240 din kilogram, 
teletino po 260 din, svinjino pa celo po 340 din, medtem ko je 
prej stala 280 dinarjev. Kdo bo po taki ceni še jedel svinjino, je 
vprašanje; potrošnja mesa se bo prav verjetno zmanjšala. Čeprav 
je. bil v mesnicah vrvež, so ljudje kupovali predvsem goveje 
meso.

V ZDRAVILIŠKEM gostinskem podjetju v Šmaijeti zadnje 
čase kar dobro napredujejo. Z lastnimi sredstvi so preuredili 
zaprti bazen, tako, da so v bazenu položili novo betonsko 
ploščo. Stavbo, v kateri je bazen, so dvignili in lepo preuredili.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
4. aprila 1957)

SVETU OKOLI
UMETNOST IN CARINA -

Slikarka Edvvine Sandys je pro
dala svojo sliko ,,Nori denar“ 
nekemu švicarskemu denamiku, 
vendar pa ljubitelj tovrstne 
umetnosti umetnine ni mogel 
prenesti v Švico, ker carinski 
predpisi prepovedujejo prenesti 
več kot 25 funtov iz Velike Bri
tanije. Na sliki je  bila namreč 
naslikana gola ženska, katere 
„vroče“ predele je slikarka pre
lepila s pravimi angleškimi 
bankovci. Damo je oblekla v 79 
funtov. Zakon pa je strog, 
četudi gre za intimno garde
robo naslikane nagice.

BONNSKI VRVEŽ -  Resje, 
da zahodnonemško mesto Bonn 
ni velemesto, vendar pa bi tež
ko zapisali, da je vas. Kljub 
temu pa so njegovi prebivalci 
veliki ljubitelji Živah, saj so sta
tistiki našteli, da živi v Bonnu 
poleg meščanov, velikega števila 
državnikov in diplomatov še 
525 ovc, 329 konj in 1236 
svinj.

IZ NAŠIH KRAJEV -  V za
varovalnici „Dunav“ v Velenju 
imajo zanimiv sodni spor, v ka
terem dva kmetovalca tožita 
voznike, ker so s svojo vožnjo 
povzročili, da je neki konj 
zblaznel in da je neka krava iz
gubila estetsko zunanjost ter 
celo močno spremenila svoj 
značaj. V obeh primerih gre za 
tožbo dveh kmetov, katerih 
živali so na cesti oplazila vozila. 
„Nori‘‘ konj in „neestetska“ 
krava sta povsem zdrava, le 
kravi manjka kos enega roga.

DOBIČKONOSEN APETIT
— Čuvaju v neki ameriški dra
guljarni se je zazdel Robert D. 
Henderson sumljivo lačen. 
Robert je namreč kmalu po pri
hodu v trgovino začel navdu
šeno nekaj žvečiti, vendar mu 
zalogaj ni drsel v želodec z 
mehkobo in slastjo, kot bi sicer 
pričakovali, če bi Robert imel v 
ustih kaj prijetnega. Ko so lač
nemu odprli usta, so videli, da 
je  hotel svojo lakoto potešiti z 
diamantnim prstanom, vrednim 
7900 dolarjev (143.780 din). 
Tisti hip pa je dragoceni prstan 
le šel v želodec. Na policiji so 
zato dva dneya pazljivo sprem
ljali vsak Robertov korak na 
stranišče, da so s pomočjo od
vajalnih sredstev prišli do drago
cenosti. Nepravi apetit je  pri
pravil Hendersonu pet let ječe.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Duhoven na črevah kapitalista
(„R  a d o s t) bode gledati, kako se bodo s 

smrtjo borili duhovni, meščani in kapitalisti. 
Vrženi v grabne ob cestah, bodu umirali od la
kote, počasno, grozno pred našimi očmi! To 
bode naša osveta! Da okusim veselje tega 
maščevanja, rad prodam za steklenico vina iz 
Bordo svoj prostor v nebesih! Kaj pravim ne
besa? Teh nočemo! Kar mi hočemo je peklo z 
vsim veseljem, ki se uživa predenj pridemo do 
njega! Nebese prepuščamo Bogu farje in njiho
vim revnim dobrotnikom.*4 je dejal Neuling 
socijalni demokrat. Socijal-demokratska pesem 
pravi: „Prej ne bode prostosti, dokler ne bode 
obešen zadnji duhoven na črevah zadnjega kapi
talista."

( S k u š n j a )  uči, da se mora pri suhih po- 
žlahtnitvah, zvršenih na stalnem mestu, vse iz 
podloge zagnale poganke takoj ko se prikažejo 
odmandati (odstraniti),'ker sicer se še celo že 
zagnali cepiči zopet posuše. Kdor hoče pa iz 
podloge zagnale poganke odmandati, jih mora

pač viditi, no to pa mogoče ni, ako so z zemljo 
zasuti. Ako se jih.pa šele takrat odinanda, ko se 
iz zemlje prikažejo, je že prepozno.

(V m n o g i h )  krajih je  prišlo ob volitvah 
do raznih izgredov. V Galiciji je bilo v tem oziru 
posebno hudo. V Davidovu so volilci ubili volil
nega komisaija. Huzarji so 40 kmetov odgnali v 
zapor, a razburjeni kmetje so jih kamenjali. V 
Galic j i  pač diši zelo po madžarskih volitvah.

( Z n a n o )  je," kako v slabem stanju je naša 
farna cerkev (v Mirni peči) poleg tega pa tudi 
dosti premajhna za toliko faro. Farani so z 
malo, malo izjemami dobri kristjani, ter se pol
noštevilno službe božje vdeležujejo toliko, da je 
vedno natlačena. Farani bi radi cerkev razširili, 
oni samo na to  delujejo. Dasi ubožni, nabrali so 
v ta namen popolnoma prostovoljno 927 gld. 
56 kr.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. aprila 1897)

Morilski roji
Čebela je simbol pridnosti 

in delavnosti, vendar pa v 
Južni Ameriki postaja tudi 
simbol nadležnosti in celo 
nevarnosti. V zadnjih dvajse
tih letih se je  namreč močno 
razmnožila posebno nevarna 
vrsta čebel, ki je  hudo na
padalna. Te strašne čebele 
so preplavile že dve tretjini 
južnoameriške celine. Zaradi 
pikov je  umrlo 150 ljudi in 
veliko domačih živali, šte
vilo žrtev pa se iz leta v leto 
povečuje.

Kako so te divje živalce 
prišle v Južno Ameriko? To 
ni nobena skrivnost. Uvozil 
jih je jz  Afrike neki entomo- 
log, ki je želel križati afriško 
čebelo z italijansko. Upal je 
tako dobiti novo vrsto super 
čebele. Afri&a čebela slovi 
po izredni marljivosti, 
vendar tudi po veliki napa
dalnosti, medtem ko italijan
ska po svoji miroljubnosti. 
Estevama Kerra je leta 1956 
uvozil v Brazilijo 48 matic 
afriške.čebele. Samo 26 jih 
je preživelo, a tudi teh Kerru 
ni uspelo križati v generacije 
novih super čebel, ker so po
begnile. Po nerodnosti neke
ga njegovega obiskovalca so 
čebele matice ušle iz poseb
nih kletk. „Ubežnice“  so na
daljevale svojo vrsto v svo
bodi.

Nekaj let je bilb vse tiho, 
potem pa so začeli prihajati 
na dan nenavadni primeri 
napadov čebel .na domače 
živali in ljudi. Zaradi hudega 
pica so živali in ljudje umira
li ali iskali potrebno pomoč 
v bolnišnicah.

Afriške čebele so izrinile 
iz panjev domače brazildte 
čebele, močno so se namno
žile, svoje napadalne lastno
sti pa obdržale. Če se prepla
šijo, pobesne in napadajo 
vse, kar se premika.

Brazilci vlagajo veliko 
sredstev in naporov, da bi 
ukrotili nepričakovani po
jav, vendar uničevanje pa
njev, požiganje in rušenje ne 
pomaga dosti.

Vesela vinska bratca postajata 
vse bolj neumna.

Ne vzame pameti 
samo čez noč

Čeprav ga v pesmih slavijo in 
čeprav postaja vse bolj sestavni 
del načina življenja sodobnega 
človeka, ostaja huda skrita ne
varnost — alkohol škodljivo 
vpliva na zgradbo možgan. Ne 
samo pri okorelih alkoholikih, 
tudi pri tistih, ki redno uživajo 
alkoholne pijače več let, se po
javijo spremembe v možganih. 
Znanstveni dokaz za to so pred 
kratkim podali strokovnjaki 
raziskovalnega inštituta v 
Stockholmu. Raziskovali so oba 
tipa pivcev in ugotovili, da alko
hol z leti povzroči zmanjšanje 
možganske prostornine. Kdaj se 
ta proces začne, bodo poskušali 
ugotoviti z novo vrsto preiskav.

Raziskave so opravili z novim 
načinom rentgenoskopije, ki 
omogoča odkrivanje znakov 
atrofije (kinenja) .v možganski 
skorji, ne da bi pri tem preisko
vane osebe čustveno ali telesno 
kaj trpele. Strokovnjaki so 
ugotovili, da se pri alkoholikih 
in stalnih uživalcih alkohola po
javijo okmine predvsem v tistih 
delih možganske skorje, v kate
rih poteka miselna aktivnost in 
se ustvarja spomin.

Te telesne kazalce je dopolnil 
psihološki test. Z njim so ugo
tovili pri večini preiskanih oseb 
zmanjšano zmožnost mišljenja.

Zaenkrat še ni znan točen 
odgovor na vprašanje, ali so 
spremembe v možganski skorji, 
ki jih  povzroča alkohol, trajne. 
Nekateri strokovnjaki menijo, 
da se ne prehude poškodbe po
pravijo same, vendar le pod po
gojem, da prizadeta oseba več 
let ne popije niti kozarčka več.

Mojstri za vse
Slovenci smo mojstri za 

vse. Kamorkoli se obrnemo, 
z ustreznimi šolami ali brez 
njih, vse znamo urediti in 
popraviti. Kar poslušajte po
govore okoli pokvarjenega 
avtomobila ali pa pri kupo
vanju na sejmu. Vsak hoče 
vedeti več ko t drugi o na
pakah. Eni trdi, da so zanič 
svečke, drugi govori za pla
tine, tretji se priduša na 
kleme pa štarter, dinamo in 
kaj vem še vse. Kdo si pa 
more zapomniti nekaj duca
tov čudnih imen?

N ič manj pisani niso po
govori na cestah. Vsak trdi 
zase, da edino on vozi zane
sljivo in pravilno, le da se 
mu postavijo na cesto ali 
prehod za pešce krave s in 
teleta, k i so zmešane ko t 
kure. Prav tako so za vsake
ga voznika ostali osli, biki in 
cepci, ki ne znajo prometnih  
pravil. Nazadnje kažejo svoje 
znanje in korajžo pred 
m ožmi postave. Ko so kljub 
temu kaznovani tako, da jim  
vzamejo novce ali celo pa
pirje za vožnjo, trdijo, da se 
jim je  zgodila velika krivica.

Ce smo na cesti poslušali 
klen>ine in slišali vsa imena 
rogatih in drugih živali, je v 
naših zdravstvenih čakalni

cah veliko bolje. Ko poslu
šam ure in ure pogovore o 
boleznih, ugotovim, da vsi 
bolniki vedo o njih več ko t 
najbolj učeni zdravniki in 
svoje znanje pridno delijo 
drugim. Naj se zdravniki še 
tako trudijo pisati po  latin
sko, zna vsaka ženska z ne
kaj razredi šole razvozlati 
njihovo um etnost razen 
tiste, ko  je recept tako grdo 
napisan, da ga še v apoteki 
ne znajo prebrati.

Zdaj so že tisti časi, ko 
bolnik ukazuje, katera zdra
vila naj dobi, saj jih ima za
pisana kar na listku. Nobeno 
zdravnikovo prepričevanje 
ne pomaga Niti to, da je  
drugo, cenejše zdravilo 
enakovredno ali pa celo bolj 
primemo od dražjega in pre
močnega

Danes se temu ne čudimo 
več, saj večina Slovencev 
prebere več „doktor roma
nov“ ko t drugih knjig. V 
njih zdravniki nimajo druge
ga dela, ko t da režejo tumor
je in zapeljujejo ženske ali 
pa se grizejo za novce.

Torej, kdo bo še gulil šol
ske klopi, ko  lahko vso 
učenost poberemo na cesti 
ali pa pri branjevcih s ce
nenimi knjigami.

M ARTIN  KRPAN

Trgovci 
pisanim

prejšnje križanke

Ropanje avstralske narave

Avstralija je zanimiv® 
la, katere živalstvo je ed®
no na svetu. N ekatere vrste
dalcev, sesalcev in Ptic 
samo na tem ogromnem o > 
oziroma najmanjši celim, 
pravijo sami Avstralci, le 
ske vrste spadajo zaradi j 
redkosti v naravna bogas 
žele. In prav tem živalim I’ 
hodnost slabo kaže; ne 
izumiranja, kot se dogj£ 
mnogimi živalmi ** ,
divjin, ampak zaradi bre 
ne trgovine. - j ,

S planjav in zapu^0? 
letalskih stez iz 2. svet,oVL i c, pitnost 
ne vzletajo letala s čud !Wpreč( 
vori: omamljene papig1 ^  
ji, krokodili, želve in k 
puščajo svojo domov« . ^  e
ostanek življenja prebue 
kah živalskih vrtov in Pr ■. 
tih zasebnikih. Umazana m ljudje so bogati, a bogati
na z redkimi živalmi p rff l^ ^ a e č n i.

F. HALM

^speh, ki ga dosežemo, 
~  sovražnike. Za pri

mora človek biti 
en.

O. VVILDE

Je prevariti samega sebe.
LYTTON
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Kamnita zvezdama preteklosti

Omamljene in po1 
za tujino.
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PfedeijF™' 'ovci< ki so se potikali po odmaknjenih in divjih 
ko |e£ . združenih držav Amerike in Kanade, so opazili na viso- 
da je . .Ponjavah nenavadne kupe kamenja, zloženega tako,
§ejeni •0r^°  ^kakšno  sliko kolesa. Indijanska plemena Sošoni, 
ta ,jnam-  50 113 zvedava vprašanja odgovarjali, da so bila
s° jj, kolesa“ tam, še preden so sami naselili deželo, da
ali dg ila ljudstva, ki še niso poznala železnih predmetov,
Prednik S kamnitimi kolesi sonce pokazalo njihovim
zdaj j .  on}’ tako postaviti šotor. Skrivnost čarobnih koles še 
s° pre(£?'*aS-n-*ei}a’ ameriški arheologi jih ne znajo razložiti, zato 
hdovrat 61 Poskusov razlag. Zelo blizu možne rešitve
John A E^d * 'Je raziskovalec in doktor filozofije
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e*ik e ’ kl el° ,dobro  ohranjen.
aJ deset metrov. Že

leta 1922 ga je raziskal etnolog G. 
B. Grinnefi. Menil je, da so geo
metrično razporejeni kamni ostan
ki nekdanjega indijskega svetišča, 
namenjenega plesom v čast soncu.

Kasnejša izkopavanja so poka
zala, da je bilo čarobno kolo 
dobro obiskano. Izkopali so več 
konic od puščic in nakita. Z na
tančnimi metodami določevanja 
starosti so ugotovili, da so konice 
puščic in nakit starejši, kot je sta
ra sodobna zgodovina Amerike, 
torej sodijo v čas, ko Evropa za 
veliko celino na zahodni zemeljski 
polobli še ni nič vedela. Kljub 
temu pa so takrat arheologi me
nili, da gre le za ostanke kamenja, 
katerega so Indijanci uporabili za 
pričvrščevanje usnjenih plaht več
jih ali manjših šotorov.

STARODAVNA
OPAZOVALNICA

ZVEZD?
John A. Eddy je pomislil na 

drzno predpostavko. Ker je opazil, 
da imajo v mnogih primerih ma

gična kolesa po 28 črt od središča 
k obodu, toliko dni pa šteje tudi 
lunin mesec, s katerim Indijanci 
merijo čas, je domneval, da pred
stavljajo magična kolesa preproste 
astronomske opazovalnice. Da bi 
svojo zamisel potrdil, je moral 
opraviti natančne meritve.

Začetek zime in poletja sta za 
indijanska plemena najvažnejši 
časovni preokretnici. Eddy je pre
mislil, da so na višini, kjer leži 
magično kolo Velikega roga, sta
rodavni astronomi zabeležili po
letni solsticij (sončni obrat), ker 
se pozimi v hudih vremenskih raz
merah, ki vladajo na planoti, ne bi 
mogli posluževati opazovalnice.

21. junija se je utaboril pri ma
gičnem kolesu in čakal na sončni 
vzhod. Ko je sonce vzšlo, je  prišlo 
izza horizonta skoraj natančno po 
črti, ki veže enega manjših krogov 
zunaj oboda magičnega kolesa s 
središčem.

Del skrivnosti je bil tako po
jasnjen. Vendar pa razlage za osta
le povezovalne črte (teh je pet) 
središča z manjšimi krogi zunaj

magičnega kolesa še vedno ni bilo.
Raziskovalec je pomislil na zve

zde. Nad magičnim kolesom naj- 
svetleje žarijo tudi zvezde: Alde- 
baran, Rigel in Sirius. To so hkrati 
tudi naj svetlejše zvezde tistega 
predela neba, skozi katerega po
tuje sonce poleti.

Astronomski računi so poka
zali, daje v letih od 1500 do 1900 
zvezda Aldebaran vzšla ob sonč
nem obratu le kratek hip pred 
soncem; zažarela je in potem v 
sončni svetlobi ugasnila. Isto seje 
28 dni kasneje dogodilo z Riglom 
in še 28 dni kasneje s Siriusom. 
Črte, ki povezuje kroge in sre
dišče, ter namišljene črte med po
sameznimi krogi v magičnem ko
lesu naznačujejo smeri, ki podalj
šane kažejo na točke/horizonta, 
kjer omenjene zvezde ob polet
nem solsticiju zaporedoma vzide
jo.

Ko je Eddy opravil malenkost
ne korekture smeri, je prišel do 
dokaj zanesljive določitve starosti: 
magično kolo so staroselci po
stavili okoli leta 300 našega štetja. 
Takrat so vse tri zvezde vzšle na 
točno nakazanih točkah obzorja v 
časovnem razmiku 28 dni, kolikor 
je črt od središča do kroga.

■ i
Vzhod sonca nad magičnim 
kolesom 21. junija ter skica, 
ki kaže sistem astronomske 
opazovalnice.
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V k a n u ju  je  b ila  vožn ja  p rije tn e jša  k ak o r 
na m ajavem  sp lavu . P lav a l je  naglo  po to k u  
in do popo ldneva s ta  b ila  že daleč od k ra ja , 
k je r  s ta  ga dan  p re j našla . T oda p ra v  ko  sta 
se p o g o v arja la  o svoji n ep ričak o v an i sreči, je  
v z rak u  n ek a j zasikalo  in tre n u te k  n a to  sta  
opazila , da se je  v  stran ico  k a n u ja  za rila  o stra  
puščica. K u n i je  zavohal n ev a rn o st in za la ja l.
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»Indijanci!«  je  v zk lik n il B ojan. »M orava 
se z n jim i spo razum eti, sicer n a ju  ubijejo .«  
B rž je  p o tegn il iz žepa ru to  in  pom ahal z n jo  
p ro ti b regu , obenem  pa na ves g las zak lical 
v kečuanščin i: »P ozdrav ljen i, p rija te lji!  Dovo
lite  nam a, da p ris tan ev a  na vašem  bregu!« Na 
b reg u  je  bilo  še d a lje  vse tiho. N ihče n i od 
govoril in n ihče se n i p rikaza l. K ren ila  sta  
h k ra ju .

VAŠA ZGODBA
OKNO NASPROTI MOJEGA

Odkar sem se preselila v mesto, so se moje navade spreme
nile. Morale so se. Težko sem se odvadila pozdravljati ljudi, 
kot je navada na kmetih, vendar mi je nazadnje le uspelo. Še 
teže sem se navadila na zaprtost mesta, da, celo v bloku, kjer 
sem stanovala, sem zelo malo vedela o drugih ljudeh. Če smo 
se srečali na stopnicah, smo se obnašali drug do drugega kot 
tujci. Le z rahlim smehljajem sem jim dala vedeti, da jih 
poznam, kaj več si nisem upala. Pa bi kljub vsemu rada imela 
nekoga, s katerim bi lahko delila skrbi, mu zaupala in se 
pogovorila. Toda ko se zapreš med svoje štiri stene, ki jih 
povrh vsega še zelo drago plačuješ, si sam.

Kadar mi je bilo dolgčas, sem opazovala okno nasproti 
mojega. Le ozka prometna ulica je delila dve stavbi. Bila je 
živahna, še ponoči na njej ni bilo miru. V vseh stavbah je 
bilo življenje, le na oknu nasproti mojega se je redko pokazal 
bled obraz z očali. Starka — kajti zdaj sem zvedela, daje tam 
stanovala stara žena -  je bila vedno oblečena v zeleno. S 
kratkovidnimi očmi je izza debelih stekel opazovala svet 
okoli sebe. Radovedno je buljila v okna, obdana s svetlo 
lučjo in snežno belimi zavesami, medtem ko je v njenem 
stanovanju gorela le brljivka. Često pa je potegnila preko 
umazanih okenskih stekel zelene žaluzije ter za njimi ostala 
tudi nekaj dni.

Včasih sem si zaželela, da bi jo srečala. Vprašala bi jo, 
kako da nikoli ne vidim njenih prijateljev, kako da ni niko
gar, ki bi skrbel zanjo. Toda vse bolj sem se tudi sama izgub
ljala v tempu mestnega življenja ter tega nisem storila. Alije 
to dejstvo ali pa le opravičilo pred našo vestjo, da zaradi 
tempa nimamo več časa niti za sosede? Morda bi ji z eno 
samo prijazno besedo vrnila veselje do življenja, morda bi ji 
vsaj malo skrajšala njene, neskončno doge ure samote. Kajti, 
zdaj sem o tem globoko prepričana, da bi še živela, če bi 
imela nekaj, kar bi jo veselilo v življenju. Živela je za ljudi in 
med ljudmi, pa vseeno ni bilo nikogar, ki bi se zanjo zavzel. 
Potem sem nanjo pozabila. Reka življenja me je dvignila ter s 
hitrim tokom ponesla s seboj.

Nemalo sem bila presenečena, ko sem nekega dne zapazila 
na sosednji stavbi črno zastavo. Nehote sem najprej pogleda
la starkino okno, ki tokrat ni bilo zastrto z žaluzijami, tem
več široko odprto. V sobi je še ostala sled njenega obstoja, 
nekaj rož je bilo pozabljenih v kotu kuhinjske omare, povsod 
so dogorevale sveče.

Čeprav je nisem poznala, sem se udeležila njenega pogre
ba. Bilo mi je hudo zanjo. Pokopali so jo brez vencev, le 
drobna deklica je vrgla na rakev nekaj svežih rož. Nihče ni za 
starko potočil solze.

Kadar se ozrem v njer no. še vedno vidim za stekli 
njen obraz. Vidim bleda , oči, L  strmijo nekam v daljavo, 
potem pa slika izgine. Njeno lastnino so zažgali na dvorišču, 
nihče je ni hotel imeti. V sobo so se vselili mladi ljudje. 
Življenje teče dalje.

Nikogar ne zanima in nihče ne ve, zakaj je umrla starka. 
Jaz pa vem. Imela je bolezen, ki se ji pravi osamljenost.

MARINA!

' /SvH .. .v.vAWX*w ,w

Odkar smo jo nastavili, ni več pritožb čez vre
mensko napoved

— Kar me je najbolj razočaralo, mama, niU kave ne 
* u h a ti!
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SE EN TAK PRIMER -  2. aprila 
so novomeški miličniki pridržali 
19-letnega Milana Gregoriča iz 
Novega mesta. Fant seje v bifeju na 
Otočcu napil, ni pa hotel plačati. 
Ko so ga vprašali za denar, je začel 
kazati pesti in tudi z miličniki sc je 
bil pripravljen tepsti.

RAZGRAJAL DOMA -  2. aprila 
so imeli delo z razgrajačem tudi 
šentjemejski miličniki. Ti so odvedli 
v prostor za pridrževale 47-letnega 
miličniki. Ti so odvedli v prostor za 
predržanje 47-letnega Janeza Videta 
iz Dol. Stare vasi. Doma je razgrajal 
in kričal, pa tudi grozil.

SAMO OKNO RAZBIL? -  3. 
aprila zjutraj so v mesariji metliške 
zadruge opazili, da je ponoči nekdo 
skušal vlomiti. Na straniščnem oknu 
je bila razbita šipa, kaže pa, da seje 
vlomilec potem premislil.

Zastoji zaradi 
snega -  zadnjic?

„Brezen ima rep zavit,“ 
pravi star pregovor, ki se je  
tudi letos izkazal za resnič
nega. Potem ko smo imeli že 
pravo pomlad, nas je 30. 
marca presenetila nagla spre
memba vremena. Sneg, k i je  
ta dan zapadel, je  povzročil 
tudi nekaj nevšečnosti v pro
metu.

Na magistralni cesti so 
zaradi snega na klancih že 
popoldne izločali iz prometa 
tovornjake, vendar so cestar
ji kmalu posipali cestišče in 
seje promet odprl.

Cestaiji so bili na delu 
tudi ponoči, tako na dolenj
skem območju ni bilo več 
zastojev. Zaradi težav v viš- 
njegorskem klancu, kjer je 
bilo snega še več, so morali 
novomeški miličniki med 
20. in 21. uro ustavljati to
vornjake za ljubljansko 
smer.

31. marca so se razmere 
na cesti normalizirale, 1. 
aprila pa je  že sijalo sonce in 
sneg je iz nižin domala iz
ginil.

Največkrat je  bilo v lokalih
Miličniki so imeli lani v novomeški občini precej dela z varstvom javnega reda in miru 

Med 660 kršitelji je bilo 163 povratnikov in 64 Romov

Noč ima svojo moč, alkohol pa tudi. To se dobro vidi iz podat
kov Postaje milice Novo mesto glede lani storjenih prekrškov zoper 
javni red in mir. Za uvedbo postopka so predlagali 721 oseb.

TA NI KRIV! Romi so proble
matični; kazniva dejanja in pre
krški, k ijih  ti ljudje delajo, spet 
naraščajo. O tem so razpravljali 
tudi na zadnji seji novomeške 
občinske skupščine. Toda mar 
je takle fantič kaj kriv? Starši 
ga slabo učijo, če ne hodi v šo
lo, tudi nima kje dobiti dobrih 
naukov. Rome bo potrebno ci
vilizirati in jih razseliti. To je 
splošna ugotovitev. (Foto: R. 
Bač er)

Miličniki so lani precej delovali v 
preventivnem smislu. Razen rednih 
obhodov in kontrol so večkrat po
dnevi in ponoči legitimirali sumljive 
osebe, ki so se zadrževale na proble
matičnih krajih. Kje je to, vsi vemo: 
na železniški postaji, kjer so se prej 
zadrževali klateži in hotel Kandija, 
ki je  shajališče sezonskih delavcev.

Postaja milice je s svojimi oddelki 
obravnavala v preteklem letu 660 
prekrškov s področja javnega reda in 
miru. Imeli so opravka s 115 pre
tepi, z 208 primeri kričanja in nedo
stojnega vedenja, pa s 113 primeri

Posredovali so: 305-krat v gostin
skih lokalih, 106-krat na ulicah in 
82-krat v privatnih stanovanjih, ko 
so klicali na pomoč. Več kot polo
vica prekrškov je bila storjenih po
noči. Od omenjenega števila krši
teljev velja posebej naglasiti, da je

64 Romov storilo 74 prekrškov. Če 
primerjamo število Romov s števi
lom prekrškov in kaznivih dejanj, ki 
so jih storili ali jih dolžijo zanje, je 
na dlani, da je vsak drugi Rom, ne 
glede na starost, prišel vsaj enkrat v 
položaj, da stori kaznivo dejanje ali 
prekršek.

Zdaj, ko  traktorji na vso 
m oč branajo m vozijo po ce
stah na njivo in potem spet 
domov, lahko na več krajin 
opazimo na cestišču kepe 
zemlje. To se dogaja tudi v 
bližini gradbišč, od koder 
kamioni odvažajo in dova
žajo material Če na take sle
di zapadeJe malce dežja, se 
navadno krepko podrča, 
kdor pripelje mimo.

OKRADEN NA VLAKU

V skupini, ki jo  označujejo kot 
„dogodki“ , je  bilo 83 primerov. Od 
tega 14 samomorov, 5 poskusov 
samomora, 30 požarov, 9 delovnih 
nesreč s telesnimi poškodbami, 16 
sumljivih primerov glede na kraj in 
čas smrti itd.

N e le grdo, 
a m p a k  nevarno

pijančevanja, dobili so 18 klatežev, 
13 ...............13 hazarderjev itd.

Ugotovili so, da je bila več kot
polovica kršiteljev vinjena, daje  bilo 
med njimi 163 povratnikov (starih
znancev) in 124 nezaposlenih oseb. 
Do iztreznitve so pridržali 105 raz
grajačev.

Na mednarodnem vlaku, ki vozi 
na progi Muenchen-Beograd je bil 
22. marca popoldne med Ljubljano 
in Zagrebom okraden Živko Milo
savljevič, doma iz okolice Kruševca. 
Na našem območju je nekdo iz 
suknjiča omenjenega zdomca vzel 
denarnico, iz nje pa 75.000 avstrij
skih šilingov. Tatu iščejo.

Smrt v poljanskem klancu
Prehitevanje na magistrali je zahtevalo novo žrtev:

Zupančiča z Jezera
smrt komaj 21-letnega Antona

V novomeški občini pa je precej 
nezakonitega strelnega orožja in pre
cej so ga tudi izsledili. Zasegli so 36 
lovskih, vojaških in malokalibrskih 
pušk ter revolverjev, 335 nabojev, 9 
detonatorjev, 31 petard, nekaj šiber, 
lovsko mast, mačeto itd. Največkrat 
sc je izkazalo, da je v ozadju krivo
lov.

Zamolčati tudi ne gre dveh pri
merov prekinitve dela, kjer pa ni šlo 
za sovražnosti, marveč za skupino 
24 delavk, ki seje uprla delu na dru
gih delovnih mestih. Iste delavke so 
prekinile delo dvakrat po osem ur, 
vzrok pa je bil v nepravilni odločitvi 
delovodje, ker je  delavke odredil na 
proizvodni trak, kjer dela niso znale 
opravljati

23. marca zjutraj je  prišlo spet do 
ene hudih nesreč na magistrali. Bilo 
je v poljanskem klancu, po katerem 
je navzdol vozil z osebnim avtom 
21-letni Anton Zupančič z Jezera 
pri Trebnjem. Dohitel je osebni avto 
z zagrebško registracijo m ga začel 
prehitevati, takrat pa je naproti pri
peljal turški državljan z avtom z 
nemško registracijo.

Prišlo je  do silovitega trčenja, za
tem pa je Zupančičev avto zasukalo. 
Turek je oplazil še Zagrebčanov 
avto in obstal na nasipu. Zagrebčan 
Dragomir Marčeta j e po trčenju za
peljal preko bankine in pristal na 
vzporednem kolovozu.

Zupančič je  dobil tako hude po
škodbe, da je bil na kraju nesreče 
mrtev, ranjena pa sta bila tudi Turek 
in njegov sopotnik. Ta dva so odpe
ljali v novomeško bolnišnico.

Ugotovili so, da je imel Zupančič 
v avtu varnostni pas, vendar ni bil z 
njim pripet. Če bi ga uporabil, bi si 
morda rešil glavo. Nesreča je razen 
poškodb povzročila še za 30.000 di
narjev gmotne škode.

NAŠLI SO JO 
V KRKI

Pred kratkim smo poročali, 
da so vaščani, sorodniki in mi
ličniki s šolarji vred iskali po
grešano 48-letno Marijo Pavlič 
iz Gorenje vasi pri Šmarjeti. Po 
dveh mesecih, kar je  šla z doma 
v neznano smer, so 3. aprila 
popoldne našli v Krki blizu vasi 
Gazice v brežiški občini njeno 
truplo in ga prepoznali.

N eu p rav ičen i o d te g lja ji
Pred sodiščem združenega dela primer, ki ni osamljen

Novomeško sodišče združe
nega delaje  pred kratkim odlo
čilo o primeru Romane Jamnik, 
zaposlene v novomeškem hote
lu Metropol. Opravlja delovno 
mesto receptorke, ima gostin
sko šolo, vendar so ji pri meseč
nem zaslužku od trgovali 10 
odstotkov zaradi pomanjkljive 
izobrazbe. Ker se je receptorka 
čutila prizadeto, je pravico iska
la na sodišču.

Ugotovili so, da ima delovna 
organizacija TOZD gostinstvo, 
ki spada pod „Gorjance“ -  
Straža, tudi v samoupravnem 
sporazumu napisano, da je za 
mesto receptorja potrebna sred

nja strokovna izobrazba. Do 
nesporazuma je  prišlo zato, ker 
so v upravi podjetja menili, da 
gostinska šola kot poklicna šola 
nima srednješolske veljave. V 
tem je napaka. Po odločbi 
sodišča, k i je  upoštevalo zakon 
o srednjem šolstvu, so v hotelu 
Metropol ravnali narobe, ko so 
receptorki odtegovali za po
manjkljivo izobrazbo. Priznati ji 
morajo polni osebni dohodek.

Kot je  rečeno v odločbi sodi
šča združenega dela, pa bi j i  šel 
polni osebni dohodek ne glede 
na njeno ustrezno formalno 
izobrazbo, če delo v redu 
opravlja.

Novi ustavni sistem ie prvič v 
zgodovini prinesel Slovencem
lastno državnost in suverenost. 
To pomeni, da moramo imeti 
tudi lastne pravne predpise in 
organe, s katerimi je moč varo
vati neodvisnost in varnost drža
ve, socialistično samoupravno 
družbeno ureditev ter temeljne

narekoval, da 90 republike in 
avtonomni pokrajini ureditev 
nekaterih v ustavi izrecno dolo
čenih zadev prepustile federaciji 
in zveznim organom. V ustav
nem določilu je tudi razdelitev 
pristojnosti med federacijo ter
socialističnimi republikami in
avtonomnima pokrajinama na 
področju kazenskega prava.

Skupščina SFRJ je na seji 
zveznega zbora že sprejela ka
zenski zakon SFRJ in zakon o 
kazenskem postopku. Oba za
kona stopita v veljavo 1. 7. 
1977.

Kakor druge republike in 
avtonomni pokrajini je tudi SR 
Slovenija dolžna, da s svojim re-

Nova ureditev kazenske zakonodaje
pravice in svoboščine človeka in 
občana pred vsakim nasiljem, 
samovoljo, kršenjem ustavnosti 
in zakonitosti. To varstveno

Tako pravno ureja federacija:
del ka-

funkcijo daje kazenska zakono
daja. Dosegajo, s tem da:

1) določa, katera družbi ne
varna dejanja so kazniva dejanja, 
in da zanje predpisuje kazni in 
druge kazenske sankcije (var
nostni ukrepi); to je materialno 
pravo, ki je  zajeto v kazenskem 
zakonu;

2) določa postopek, v kate
rem se izrekajo storilcem kazni
vih dejanj te sankcije (tovin oejanj te sanic cije (to je 
formalno ali procesno pravo, ki 
je zajeto v zakonu o kazenskem
postopku).

Nova ustavna ureditev izhaja 
iz načela suverenosti republik in 
avtonomnih pokrajin. Ce bi bilo 
to načelo dosledno izvedeno, bi 
vsaka republika in avtonomna 
pokrajina popolno uredila svojo 
zakonodajo. Toda obstoj celovi
tosti in državnosti federacije je

1) v celoti splošni 
zenskega zakona, to so tista 
pravna pravila, ki vsebujejo 
splošne pogoje za ugotavljanje 
kazenske odgovornosti, o vrstah 
kazni in drugo,

2) deloma posebni del kazen
skega zakona, to je tisti del prav
nih pravil, ki ima opis dejanske
ga stanja, ki tvori sestavine kaz
nivega dejanja, in sankcijo, k ije  
za tako konkretno kršitev dolo
čena,

3) v celoti kazenski postopek.
Na podlagi takšne ustavne

ureditve obsega jugoslovanska 
kazenska zakonodaja zvezni ka
zenski zakon in zvezni zakon o 
kazenskem postopku ter 6 ka
zenskih zakonov republik in 2 
avtonomnih pokrajin. V tem, 
torej v suverenosti republik in 
avtonomnih pokrajin, je tudi 
odgovor vsem tistim, ki izrekajo 
pomisleke o taki pravni ureditvi 
kazenskega prava.

publiškim kazenskim zakonom 
uredi- tisti del kazenskopravnega 
področja, ki ga ni uredil Zvezni 
kazenski zakon. O osnutku slo
venskega kazenskega zakona so 
že razpravljali vsi zbori skup
ščine SR Slovenije konec marca, 
predlog zakona pa bo moral biti 
sprejet vsekakor pred 1. 7. 1977, 
ker se bo moral s tem dnem tudi 
začeti uporabljati. Kakor zvezni 
kazenski zakon ima tudi repub
liški kazenski zakon splošni in

k
osebni del. O podrobnostih 
aj drugič.
Tako bomo v Sloveniji od 1.

7. 1977 uporabljali kazenski 
zakon SFRJ, zakon o kazen
skem postopku, kazenski zakon 
SR Slovenije ter zakonsko zako
nodajo drugih republik in avto
nomnih pokrajin, kadar se bo
sodilo pri nas za kaznivo dejanje,
ki je  bilo storjeno na ozemlju 

' lističudruge socialistične republike ali 
avtonomne pokrajine.

STEFAN SIMONČIČ

Glede onesnaženja cest je 
sicer 41. člen zakona o var
nosti cestnega prometa 
kaj natančen. Piše, 
cesto ali dele ob cesti ni 
voljeno odmetavati ka 
snih koli predmetov, ki 
utegnili ogrožati ali ovi 
promet. Pri vključitvi v P 
met s kolovozne poti P  
mora voznik blato 0<̂stra... 
z vozila oziroma z vozišči 
Kazni za metanje predmeta 
in puščanje blata zna^,f , lrn 
100 do 500 dinarjev, M 1® 
pa krivca pošljejo tudi do 
dni v zapor. _  ^

Zakon dopušča še 
nost odvzema vozni. 
dovoljenja za 30 dru' ^
mesecev, če je po knvdi 
ta puščajočega voznika 
stala nesreča. ,«•

Blato ali zemlja na 
torej lahko povzročita 
nevarnost. Zavedati ■ 
moramo toliko bolj, ko 
več asfaltnih cest imamo

" S ? * *  m
privošči puščanje neljuo 
sledov za seboj, ga kal' ^  
najdejo. Več je takih p ^
rov in dlje časa je  zaradi ni*
ogrožen promet na .. 
skih in deloma regionaln

CeStak . JL BAČER

NA SREČO PRAZEN -  V soboto se je  avtobusu SAP, ki vozi 
delavce v Ljubljano in nazaj, med Krtino in Šentlovrencem udrl rob 
ceste tako, da se je  prevrnil na levi bok. V jeseni je  doživel na isti 
cesti podobno nesrečo tovornjak. Avtobus je ob srečavanju s kole
sarko obstal, nakar se je  pričel udirati. Krajevna skupnost se 
zavzema za posodobitev ceste. (Foto: Železnik)

V BOLNIŠNICI 
IZDIHNIL

Poročali smo, da se je , 
marca pri vožnji s koles0*" -  
Libno in Starim 8ra. ^Anton 
ponesrečil priletni u 
Kuhar iz Starega graaa ^ j.
Krškem. Odpeljali so ga
nišnico, kjer pa je
hudim poškodbam po'dlegel-

PLAČAL Z 
ŽIVLJENJEM

3. aprila okrog 5.45 se je 
v Zg. Pijavškem pripetila 
huda prometna nesreča, ki 
je terjala življenje 36-letnega 
Rudolfa Pavčnika iz Sevni
ce, vrh vsega pa še za 35.000 
din gmotne škode. Zgodilo 
se je, ko je Jože Savinšek iz 
okolice Gor. grada vozil 
kamion s prikolico po cesti 
Sevnica-Krško. V Pijavškem 
je v desni nepregledni ovinek 
prehitro pripeljal nasproti 
avtomobilist Pavčnik in 
prišlo je do čelnega trčenja. 
Ko seje osebni avto zarinil v 
kamion, je  voznik iz Sevnice 
dobil tako hude poškodbe, 
da je  bil na mestu mrtev.

TRIBUČE: TRČIL V VSEK -  
28. marca zvečer je Janez Željko iz 
Tr ibč vozil osebni avto od Črnom
lja proti domu. Na ovinku pred do
mačo vasjo ga je začelo zanašati, 
nakar je trčil v vsek in se prevrnil. 
Vozniku ni bilo nič, gmotne škode 
pa je za 6.000 dinarjev.

roti pripeljal dostavni

SOTESKA: TRK MED SREČA
NJEM -  Zdravko Bradač iz Jurke 
vasi je 29. marca zjutraj vozil osebni 
avto iz Straže proti Soteski. V ovin
ku pred križiščem v Soteski je nap
roti pripeljal avtomobilist Janez No
vak z Vrha pri Hinjah. Med sreča
njem je Novak zapeljal na levo in z 
Bradačem trčil. Bilo je za 11.000 
din gmotne škode.

NAŠLI 
SO MRTVEGA

1. aprila okrog 16. ure se je 
pri peš hoji smrtno ponesrečil 
40-letni Jože Blatnik iz Dol. 
Orel pri Sevnici. Našli so ga 
mrtvega na vaški poti pod 
Orlovsko goro. Blatnik seje vra
čal iz službe. Domnevajo, da 
mu je na kamniti poti spodrsni
lo in je nesrečno padel na oster 
kamen, zaradi česar je nastopila 
takojšnja smrt.

MIRNA PEČ: NA ZASNEŽENI 
C ESTI. . .  -  30. marca popoldne je 
Anton Šircelj iz Rihpovca pri Treb
njem vozil osebni avto od Biškc vasi 
proti Mirni peči. Ko seje pripeljal v 
vas, je na zasneženi cesti začelo avto 
zanašati. Zdrknil je v levo, ravno

lun  puhtijo, ——. -r-je za
Mlakar z Jerman vrha. i»J e[ oSev 
levo in zaprl prednostno jo
nemu avtomobilu, nakarj, n 000 ** 
trčenja. Škodo cenijo na

narjCV' nTORltf
DOL. KAMENCE: M O ^.ap -

IN SOPOTNIK V ^ L N I C . eC>,et:
rila se je Novomeščan J g pr°,.
kovič vozil na motori je
Karteljevcmu, n a s e d e ^  
tudi sopotnika NebojM ^ e i r  
Novega mesta. V ovink P ^  sej 
cah je motorista z a n e s lo ^  ^ p lr  
zaletel v osebni ado  ^ 
na, parkiranega na ^ n k  y poS- 
in sopotnik sta se PnJ L eijali vdovaŽ tako, da so ju o d p ^ je r>
nišnico, gmotne šk°°
15.000 dinarjev.

KRTINA: BANKINA g t f j j  j
UDRLA -  Franc Lavriha^ yoZ1i s» j,

takrat pa je naproti pripeljal z oseb- 
.............. lavretič iz Novc-nim avtom Nikola Mavreri 

ga mesta. Voznika sta se z voziloma 
oplazila, tako da je škode za 7.000 
dinarjev.

- i-ranc *-“ " T jne voZ>* ** 
renca je 2. aprila P°P.°Vei, Lok3 j 
pov avtobus po cesti prehrie, 
Scntlovrcnc. Pri ^  " J cijal n* 
kolesarja, pri tem P ^ v to b U * 'i s 
krno, ki se je pod težoa inje «» 

Avtobus se j e ^ F ^  vozn* ’la
stalo za 4.000 din ^ “^ d i l0- 
bil sam in sc mu ni nic

SUHOR: ZANESLgJGA j p  . j, 
•STE -  2. aprila zveč

KOT MICKA KOVA
ČEVA . . .  28. marca popoldne so 
novomeški miličniki pridržali do iz
treznitve 26-letncga Rifeta Behriča 
iz Straže. Behrič seje opil v gostišču 
Na rotovžu. Ko je bilo treba plačati, 
ni hotel odšteti denarja in seje grdo 
obnašal. Upiral se je tudi milič
nikom, tako da so ga morali od
peljati na hladno. Zadevh se bo kon
čala pri sodniku za prekrške.

GOTNA VAS: ŠTIRJE RANJE
NI IN VELIKA SKODA -  Anton 
Stangelj iz Gotne vasi je 30. marca 
zvečer vozil osebni avto od doma 
proti Metliki. Zc pri Gotni vasi je 
naproti pripeljal z avtom Novome
ščan Milan Viktorovski. Med sreča
njem sta trčila. Pri tem sta se poško
dovala oba voznika in Stangljevi so
potnici Marija Brulc z Dolža in Da
nica Starešinič z Otoka pri Gradcu. 
V bolnišnici so ostali na zdravljenju 
Starcšiničcva in Stangelj. Biio je 
tudi za 40.000 din gmotne škode.

CESTE
ton Kuliar s Sodjega $uKuliar s boajvs« •• ,j 
nopedu od Hrasta P cestn ^  
•od vasjo ga je zanes o e„eP

mo
PiPod vasjo ga je «  •».. gaOr' 
nato se je še P1̂ .  ' hliniš”1 
voznika so prepeljali vjznika so prepeljali v -cVA.L 

TEŽKA VODA: PRE zjutIa j |
V OVINKU -  4. marca J a v0za_  4 . nnuv- - v v-.
Jože Ban iz

NOVO MESTO: ZAPRL MU JE 
POT -  Novomeščan Stefan Mehak 
je 30. marca dopoldne vozil osebni 
avtomobil po Cesti herojev, pri skla
diščili podjetja Mercator pa je nap-

tovomjak proti p H p ff»
Težki vodi pa je napr KaStcbc v 
— L-iim avtom Alojz jeia

vasi. T a je  med * £ bn} 
u prehiteval drug icpr»vJ  
zaletel v tovornjak,

ovinku
in se zaletel v to v o r " j» ~ b 
je voznik že umakni ranjea.ne 
k i  trčenju je W * g £  gn*>tn

:ode pa je za 40.000 dinarji'
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Bo spet jesenski cirkus?
Gospodarstvo, in sicer združe

ni0 ^e*°. potrebuje kadre, otroci 
1 s« radi šolali, nimamo pa 

l^jolj šolskega prostora, da bi
ugodili željam z obeh stra-

?!' ta problem je pred krat- 
Bfl znova pokazal
»pis predhodni 

otrok, ki letos končajo 
"cno obveznost. Kakšni so bili 

edki, ki jih je na podlagi po
r o g a  vpisa analizirala služba 
d ! * cno usmerjanje, je pove- 

psihologinja Vika Avsec. 
®ov°meški občini bo po 

ufi, Podatkih končalo 
no obveznost 835 otrok. Od

dali ^ ^  -*e 44^ Pr>Javilo za na- 
«5! Y folanje na štiriletnih sred-
5  311 Pa “  P°kliCne• Največ je interesentov za 

v splošne oddelke gimnazije,

občino?1 ^  otr°k samo iz naše 
e J^d idatov  za to šolo. Za

‘mamn Z  ,  m er gimnazije 
in jg domačih kandidatov 
Ttehni« mgih’ ker oddelka v 
stednii ™ ?C bo' Na ekonomski 
otrok - fcli študirati 52 
37 j, J2 novomeške občine in 
delom., ® krajev dolenjske in 
P> h ? J 0SaVSke 'egije itd. Ce 
in) ,  upoštevamo podatke 
dimo d° Zn° St1̂  23 sprejem, vi
bo ’ £ a. 50 veUke razlike. Spet 
sebno * na. srcdnje šole, po
etiko n S*  deklet' ne bo pa
didatov “° S meSt’ kot je kan‘

šolo 7  ̂ s str°jno tehnično 
sko ’ 7, *^adbeno in farmacevt- 
tudi s ,t katere Je velik interes 

■sstrani g o s p o s tv a ?

l o k a t i 6’ ^  ^  ZdaJ 'ne
**aU t l  - ° mo Jeseni °rgani- 
ali bo«, " 0 S0lanJ'e- Ne vemo 
delelc a gtad*)eni in strojni od- 
ntefi-L,-,  katera je med novo- 
Prijav L  !31̂  v vsakem po 25odprla po

en ali dva oddelka.

Gotovo pa je , da srednje farma
cevtske šole letos v Novem 
mestu ne bo.“

-  Ali je na kateri šoli v No
vem mestu še prostor za vpis, ali 
pa so takorekoč žc vnaprej zase
dene do zadnjega kotička? .

„Nekaj mest bi bilo še na go
stinski srednji šoli in v poklicni 
šoli kovinske stroke, vendar 
deklet ne moremo prisiliti, da bi 
šle v te poklice. Zlasti zanje pa je 
po osnovni šoli dosti manj mož- 
nosti.“

-  Kako je z željami in mož
nostmi v poklicni usmeritvi?

..Trenutno je 38 prijav za 
poklic trgovca, 49 želja je za 
poklic avtomehanika, 45 za 
kovinsko stroko. Želje po tovrst
nem šolanju bi nekako uskladili 
z možnostmi, vprašanje pa je po
tem zaposlitev. Trgovci ne čutijo 
pomanjkanja kadra."

-  Kakšen poklic pa ima pri 
nas največ možnosti za takojšnjo 
in dobro službo?

„Poklici kovinske stroke in 
strojni tehniki so zelo iskani, pa 
tudi ekonomski tehniki. V pet
letnem obdobju bo naše gospo
darstvo potrebovalo najmanj 
113 ekonomskih tehnikov na 
leto. Zelo iščejo tudi strojepiske, 
med dekleti je zanimanje za ta 
poklic, ni pa pri nas možnosti. 
Dveletne administrativne šole 
nimamo."

-  Kakšne so vaše izkušnje pri 
poklicnem usmerjanju -  so star
ši in otroci dovzetni za nasvete?

..Deloma. Lahko trdim, da se 
otroci odločajo predvsem za šole 
in poklice, ki jih lahko dosežejo 
v domačem kraju. Malo jih gre v 
srednje šole drugam. Prvič, ker 
je tako šolanje drago, drugič, ker 
si starši ne upajo pustiti od 
doma petnajstletnega otroka. 
Opazili pa smo tudi, da se malo 
študentov vrne v domači kraj, če 
so se šolali drugod."

-  Iz vsega tega sledi, da uteg
nemo imeti jeseni spet cirkus, ko 
bo potrebno otroke iz osnovnih 
šol spraviti pod streho, bodisi v 
srednje ali poklicne šole? Kaj 
narediti?

..Nujne so odločitve o tem, 
koliko šol in kakšne vrste šol 
bomo imeli. Nujno je treba gra
diti prostore za srednje šolstvo. 
Vse to bi morali vedeti že včeraj, 
ne pa, djih mislimo pojutrišnjem 
reševati."

RIA BAČER

IMV SE BO ŠE ŠIRILA -  Industrija motornih vozil bo v srednje
ročnem razvojnem programu zaposlila še 5.670 ljudi. Za potrebe 
novih strokovnih kadrov bodo zgradili najmanj 200 stanovanj, 
predvidene pa so tudi ogromne naložbe v proizvodne, skladiščne in 
poslovne prostore ter opremo v vseh tozdih tudi na območju novo
meške občine. Podatki so iz družbenega plana, posnetek pa iz lani 
odprte tovarne IMV v Šmaijeti, kjer je  delo že lepo vpeljano. 
(Foto: R. Bačer)

STANOVANJA BODO!
Delegacija tovarne zdravil v ob

činski skupščini je na zadnjem zase
danju dokaj kritično ocenila gradnjo 
stanovanj v letošnjem letu, češ da 
hudo zaostajamo za planom, še bolj 
pa za potrebami. Na kraju samem je 
o gradnji stanovanj dal spodbudno 
izjavo Miha Hrovatič, direktor Dom- 
investa: ..Letos bo dograjenih v ob
čini 233 stanovanj. Od tega bo v 
blokih na Drski marca končanih 50 
stanovanj, 20 stanovanj na Drski bo 
v maju, 126 pa v decembru. Vselji
vih bo tudi 14 stanovanj v šentjer- 
nejskem bloku in 13 v novem bloku 
v Žužemberku."

ŠOFERJI IMAJO 
SVOJO PISARNO

Temeljna organizacija ZŠAM 
Novo mesto obvešča vse člane, da 
so s 1. aprilom odprli pisarno zdru
ženj a šoferjev. Odprta je vsak prvi in 
drugi četrtek v mesecu, in sicer od 
15. do 18. ure. Novomeški šoferji so 
dobili prostor v prostorih AMD na 
Ljubljanski cesti pri Osolniku.

PAŠE 
ZLATO URO . . .

Ko so na nedavnem ob
čnem zboru združenja novo
meških obrtnikov spet ugo
tavljali bolj slabo udeležbo 
(od 397 samo 4 7  navzočih) 
in razpravljali, kdaj naj bi 
sklicevali sestanke, da bi bili 
bolje obiskani, so bili neka
teri za dopoldansko uro, ne
kateri za večerni čas.

Žebljico na glavo je zadel 
predsedujoči Miro Vavžik, 
ko je v šali rekel: „Najbrž 
čas sklica ni tako važen. 
Kdor misli priti, bo prišel 
Udeležba pa bi bila nedvo
mno večja, če bi bil na kon
cu vabila pripis: po zboru je
dača in pijača zastonj. . .  “

Ne razočarajmo znova kmeta!
..Združevanje dela, sredstev in zemlje ter ureditev dohodkovnih odnosov sta dve ključni nalogi v kmetijstvu," so

menili delegati na občinski konferenci Socialistične zveze

Javna razprava o kmetijstvu, ki je v novomeški občini zajela več 
kot 2.500 občanov, je pokazala na vrsto napak v preteklosti, prav 
tako pa je nakazala problematiko, ki terja čimprejšnje rešitve. Po
nedeljkova občinska konferenca Socialistične zveze je ta vprašanja 
dodobra osvetlila.

nem obdobju. Občani so zlasti po
udarjali preslabo sodelovanje kme
tov za zadrugami, posebno v od
daljenih krajih; neorganiziran trg, 
omenjali premalo razvito pospeše
valno službo, pritoževali so se čez 
bančno kreditno politiko do druž-

V uvodnem referatu je Uroš 
Dular, predsednik občinske konfe
rence SZDL naštel vrsto pripomb, ki 
so bile značilne za dosedanje raz
prave o uveljavljanju novih druž
benoekonomskih odnosov in pre
obrazb vasi v'srednjeročnem razvoj-

benega sektorja kmetijstva, omenjali 
so dolgotrajne in zapletene po
stopke pri komasaciji in poudarili 
potrebo po rešitvi propada obmest
nih kmetij.

Kmetje so navajali, da so v odno
su do zadruge še vedno bolj opazo
valci, in ne soustvarjalci politike in 
delitve dohodka. Skrbi jih, kaj bo s 
kmetovanjem, ko se rodovitne po
vršine spreminjajo v vikendarska na
selja, ponekod pa zemlja ostaja ne
obdelana.

Lahko bi zamudili zadnji vlak
Dogovarjanje glede nove organiziranosti srednjega in strokovnega šolstva bi morali 

privesti k praktičnim rešitvam, menijo delegati

jjajemo lahko, kolikor imamo
e delegatov v občinski skupščini: še enkrat pretehtati programe SIS do leta 1980! 

Vprašanje je, če bo združeno delo vse to zmoglo
31, m '—  ---------------------------------------------------------------

56 °^favnav p°  ^e*e8ati treh zborov novomeške občinske skupšči- 
j^tjevalj vrst' ^re^ ° 8  družbenega plana za obdobje 1976-1980, 

eieUneka' P.oro. ^  s področja sodstva in organov pregona ter 
i j, J stališč in priporočil.

p n D o ^ bene«a P'ana Je nadaljnje usklajevanje. Družbeni 
>ik Dr<w— nanašajočih se plan bo šel v javno razpravo, do

konca maja pa mora biti potrjen.
Medtem bodo morali delovni 

ljudje neposredno odločati, kaj naj v 
programih posameznih SIS ostane 
glede na možnosti gospodarstva, ki 
za te stvari daje sredstva.

Na predlog delegacije iz tovarne 
Krka pa je skupščina naročila iz
vršnemu svetu, naj pripravi oceno 
izvrševanja družbenega plana za leto 
1976. Obstaja namreč bojazen, da 
ne ustvarjamo toliko, kolikor smo 
planirali dati za dogovorjene skupne 
naložbe.

Delegati v skupščini občinske izobraževalne skupnosti so 29. 
marca izražali zaskrbljenost nad dolgotrajnimi pripravami na us- 
meijeno izobraževale. Sprejeli so poslovno in finančno poročilo 
za leto 1976 in zaključne račune skladov za gradnjo osnovnih in 
srednjih šol v Novem mestu.

rabnkov, ki zastopajo interese več 
manjših delovnih organizacij.

Iz gradiva, ki so ga prejeli delega
ti, je moč videti, da niso bili uresni
čeni vsi načrti in obljube. Za uresni
čevanje izglasovanega programa in
vesticij, za katerega so občani dali 
samoprispevke, so zadolžili 17-član- 
ski gradbeni odbor. V sedemletnem 
obdobju bi morali zgraditi 2 novi os
novni šoli (v Dol. Toplicah in Bru
snicah), narediti prizidke v 6 šolah 
in zgraditi pet telovadnic. Z uresni
čevanjem programa je odbor v zaos
tanku, ker je bila doslej zgrajena le 
ena nova šola s telovadnico (v Dol. 
Toplicah), v Brusnicah šele gradnjo, 
v pripravi so projekti za prizidavo 
novih traktov k šolama Šentjernej in 
Stopiče. Ker je ostalo precej nere
šenega, je bilo postavljeno tudi vpra
šanje: kako je mogoče, da ob koncu 
leta ostajajo pfecejšnja finančna 
sredstva za investicije?

Vsaka stvar ima dve plati in druga 
stran teh gradenj je: hude podraži-

Aktiv Zveze komunistov v izobra
ževalni skupnosti je predložil delega
tom pismeno oceno o dosedanjem 
delovanju te skupnosti, v kateri je 
bilo pohvaljeno delo delegatov s 
področja vzgoje in izobraževala, 
ker so večkrat dali tudi pismene pri
pombe h gradivu. Opazno je bilo so
delovanje in povezovanje delegatov 
iz večjih delovnih organizacij z ba
zo, medtem ko ni dobro zaživelo so
delovanje z delegati iz krajevnih 
skupnosti in z delegati iz zbora upo-

tve so bile precej krive neizvršenim 
načrtom, po drugi strani so se neka
tere za prizidek določene šole raje 
odločile čakati novogradnjo. In ok
rog 4 milijone ostanka denarja je 
premalo, da bi začeli karkoli.

V razpravi, ki je načenjala pred
vsem vprašanja boljše organizira
nosti izobraževanja, predvsem za 
tehnične poklice, prehod na usmer
jeno izobraževanje in s tem v zvezi 
prostorske težave, je bilo vsem ko
misijam in delovnim skupinam, ki se 
s tem ukvarjajo, naloženo, saj delajo 
po hitrem postopku. Pred vrati je 
novo šolsko leto, ko bo potrebno 
zagotoviti mesta v srednjih in pokli
cnih šolah, pa še zdaj ne vemo, koli
ko šol in kakšne šole te vrste bomo 
imeli.

R. B.

V razpravi na konferenci so bile 
te navedbe znova potrjene in pod
krepljene tudi s številkami. Tako 
smo slišali, daje v novomeški občini 
716 hektarov zemlje neobdelane, da 
trgovina, ki se ukvarja s preskrbo 
prebivalstva, kupuje blago v oddalje
nih krajih, zelo malo pa na do
mačem terenu. Vzrok naj bi bil 
predvsem v neurejenih razmerah na 
novomeški tržnici.

Zasebni kmetje so zadnje mesece 
slišali kopico teoretičnih zamisli o 
bitki za uveljavitev novih družbeno
ekonomskih odnosov v kmetijstvu, 
malo pa o konkretnih možnostih in 
vzorcih, ki bi lahko bili za zgled. 
Kmetu bi moralo biti zgled druž
beno kmetijstvo, to pa se zaradi 
nesodobnega načina proizvodnje in 
majhnega števila strokovnega kadra 
bori s hudimi težavami. Zadruge 
zadnja leta sicer niso izkazovale 
izgub, so pa načenjale sredstva za 
reprodukcijo.

Izkazalo se je  tudi, da se kmetje 
ne branijo združevanja dela in sred
stev, pač pa ne kažejo dovolj inte
resa za združevanje zemlje.

„Kdor ne bo danes začel razmi
šljati o novostih, bo zamudil ugodno 
družbenopolitično ozračje, ki vlada 
zadnja leta glede reševanja kmetijske 
problematike. Povsem nedvoumno 
je potrebno kmetom razložiti, da 
združevanje zemlje ni bavbav in ne 
kmetu v škodo. Kdor misli vztrajati 
pri starem, tudi ne more pričako
vati, da bi bil izenačen s pravicami 
delavca v združenem delu," so bile 
besede enega izmed razpravljalcev.

lih na PTOEram nanašajočih se
m delo posamez- 

&  °fiitno i ‘h  mtcr^n .h  skup- 
*>ciaiečenega n 0Staj °  marsikaj
tegane®> rMv0jaVin * ,ob.močia 
(w ,.pr°stora gradnje šol-
. ^ P f e d l o ,  **> P °tem

1 'isti dpi r ž e n e g a  plana, 
^ - Z : u u ' kJer Je potrebno še

Ra NOVI
ik?i- m ATE LJI

‘K to * “P5čine' " a zasedanj u °t>- 
1 nekaterih ? '? novani novi 

Jkjkde Gosti* h 0b  uP°ko-

Pri razpravi o poročilih družbe
nega pravobranilca samoupravljanja 
sodišča združenega dela, novome
škega občinskega sodišča, uprave 
javne varnosti, poročila postaje mili
ce Novo mesto in organa za kazno
vanje prekrškov ni bilo nobenih pri
pomb, razen delegatke sindikatov, 
k ije  načela vprašanje zaostankov pri 
delu na občinskem sodišču, in pred
sednika sodišča združenega dela, ki 
je grajal slabo sodelovanje z delav
skimi kontrolami in sindikalnimi 
organizacijami.

Pri vseh poročilih s tega področja 
je bilo očitno, da področje narašča, 
medtem ko je kadra premalo. Kljub 
temu da na primer sodniki na novo
meškem občinskem sodišču presega
jo republiške delovne norme, niso 
kos velikemu številu sodnih spisov. 
Zaostanki pa so še iz prejšnjih let.

Novomeška kronika

C l  mestu h K.atja RuPcna v 
C ?1 Pranc N ^  njf no. dolžnost 

jj^jeval v m ki je doslej

V k  peči h n  °  ^ ‘Ca-Efenke v 
: V H  Postal ?• 0dh0du ' ranča 

Vj^pena, 7 tavnatelj Alcksan- 
tai^asbenp L iraVnate!ja novo- 
^li, Hribar Je bii imenovan 

"adaljnii ?.os® nj ‘ v- d- rav- 
|V S ia  S ok tl! 1 mandat za

)ed0b‘> M » n ^ 8aeCn-

^ N a  t Ll B 0 M 0  
V i N a  k r e d i t
K ji

bilo JLA; V '  ouo juh;--, smo dobili, v 
1 „ 0sti na n Žc več usedanj,
V av«ala meška občina k

kredit’ 7°,^ d o ,govorU l *a 
a bi nri k ,prosi11 so vojno 

'V rtan i n anki naiela kredit,
okm ?  k.0.*?0 odplače-°8 7 milijonov dinar-

zadnji seji, ki je

Gradnja doma za ostarele 
občane je tik pred začet
kom, pa bi se skoro v zad
njem hipu zataknilo. Nekaj 
pomislekov v zvezi z gradnjo 
na predvidenem prostoru 
pod šmihelskim internatom

Brez
odlašanja

so imeli delegati zaradi pred
videnega industrijskega tira 
IMV, ki bo v bližini.

Ko pa so tehtali možno
sti: ali znova iskati prostor 
(to traja tudi dve leti!) in 
tvegati, da bi bili ob republi
ška sredstva za sofinanci
ranje, ali pa graditi tu, kjer 
je že vse pripravljeno, četudi

ne bo idealnega miru, so se 
odločili za drugo možnost.

Dom za ostarele je nujno 
potreben in napeti je vse 
sile, da bi bil tudi čimprej 
zgrajen. Občinska skupščina 
je dala podporo zamisli o 
čimprejšnjem začetku grad
nje, predvidene za letošnji 
september, hkrati pa sprejela 
priporočilo samoupravni sta
novanjski skupnosti, naj 
pomaga zagotoviti potrebna 
sredstva za začetek del. 
Denar je sicer zagotovljen, 
vendar na začetku še ne ves.

Menili so. da stanovanjski 
sklad oziroma občani ne bi 
bili zaradi tega nič prikraj
šani, celo nasprotno, marsi
kateri upokojenec bi sc iz 
bloka selil v dom, stanovanje 
pa bi ostalo za solidarnostne 
ali druge potrebe.

J

Komu gre pomoč?
Občani, ki zaradi majhnih 

osebnih dohodkov ne morejo 
plačevati stanarin, dobe pomoč 
iz sklada v stanovanjskem go
spodarstvu. Občinski odlok 
določa pogoje in merila za odo
bravanje tovrstne družbene po
moči. Kljub naraščanju stanarin 
in precej milim pogojem za del
no nadomestitev stanarine, je le 
neznatno število takih, ki pre
jemajo pomoč.

Medtem ko je leta 1973 en sam 
občan dobil v vsem letu 172 din 
tovrstne pomoči, je bilo leta 1975 
že 8 upravičencev, za katere je šlo 
10.122 dinarjev. V preteklem leti- je 
19 občanov dobilo družbeno po
moč za plačevanje stanarine, in 'sicer 
je bilo porabljenih 16.728 dinarjev.

Lani je zaprosilo za družbeno 
pomoč 30 občanov, vendar so 11 
prošenj zavrnili. Med temi so bili 
trije prosilci, ki pomoči niso dobili 
zato, ker so bila njihova stanovanja 
ocenjena z nad 130 točkami. Dva 
sta prosila za pomoč, prebivata pa 
celo v večjih stanovanjih, kot dovo
ljuje stanovanjski standard. Šestim 
prosilcem pa so odklonili pomoč, 
ker imajo večji dohodek od tistega, 
ki se po predpisih upošteva za dode
ljevanje družbene pomoči.

Pomoč pri plačevanju stanarine 
od 17 do 80 odst. pa je bila 
(različno za različne primere) 
odobrena 14 upokojencem, 15 de
lavcem in 1 nezaposlenemu občanu. 
Največja mesečna družbena pomoč 
je lani znašala 272 dinarjev, naj
manjša pa 25 din.

RAZOČARANJE V VREČKI -  
Da novomeškim gospodinjam, ki v 
samopostrežnih trgovinah kupujejo 
že pakirano perutnino v polivinila
stih vrečkah, ni vseeno, kaj bodo 
jedli doma, kažejo zadnje pritožbe. 
Že nekajkrat se je namreč zgodilo, 
da so morali namesto pečenega pi
ščanca jesti le prikuho, kajti zgodi
lo, da so morali namesto pečenega 
priščanca jesti le prikuho, kajti 
meso je bilo zasmrajeno in pokvar
jeno. Zadnji tak primer je bil v 
samopostrežni trgovini na Cesti 
herojev.

v Š e n t j e r n e j  p o  j a j c a  -  Te
dni se je kot blisk po Novem mestu 
razširila novica, da Kmetijska zadru
ga v Šentjerneju prodaja jajčka po 
1,20 din. Ce primerjamo to s ce
nami, ki so trenutno na trgu in trgo
vinah, ni čudno, daje nemalo novo
meških gospodinj vzelo pot pod 
noge in hajd v Šentjernej. Bojda je 
celo pri okoliških kmetih moč 
kupiti jajčka po 1 din!

NIC NE POMAGA -  O kupu 
smeti in odpadkov na pokopališču v 
Ločni je bilo izrečenih že toliko 
obsodb, pa vendar je vse ostalo po 
starem. Kupi nagrmadenega papirja, 
gnilih rož in voska so na takšnem 
mestu v pravo sramoto, pa tudi 
smrad, ki sc ob tem širi, ni nič kaj 
prijeten. Žc dalj časa je povsem 
jasno, da ena sama kanta za smeti ni 
dovolj.

..RAZDEJANJE" V TRSKI 
GORI -  Zadnji sneg, ki nas je ne
malo presenetil, in mraz sta prinesla 
vinogradnikom veliko škode. Naj
huje je na Trški gori, , .prestolnici" 
dolenjskega cvička, saj je veliko trt 
pozeblo, nekaj mladih poganjkov pa 
je teža snega potrgala.

DVA PROTI DVA -  V novo
meški porodnišnici so pretekli teden 
privekali na svet dva fantka in dve 
dcklici. Rodile so: Alojzija Prešeren 
iz ulice Pod Trško goro 16 -  dečka, 
Ivanka Gorenc iz Kotarjeve 1 -  Na
tašo, Silvana Hudovomik iz Vrhov- 
čeve 18 -  Roka in Alojzija Kristah, 
Nad Mlini 42 — Majo. — Čestitamo!

VSE VEC BRANJEVK -  Ena od 
značilnosti ponedeljkove podobe 
novomeške tržnice je bila, da se je 
tokrat zbralo več branjevk, pa tudi 
izbira ni bila tako slaba. Kilogram 
solate v glavicah je veljal 18 din, po
maranče so bile po 12 din kilogram, 
banane po 13, korenje po 8, merica 
motovilca pa po 5 din. Zanimivo je, 
da so na stalnih stojnicah že pričeli 
prodajati rdečo redkvico, papriko, 
paradižnik in kumare.

Ena gospa je  rekla, da je 
novomeško Gostišče na trgu 
postalo tako znano, da ga 
obiskujejo celo ljudje, ki 
hodijo po -  stropu. Odtisi 
podplatov na stropu hodni
ka so vidni na več me
stih . .  .
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V/ATOR

AGENCIJA 

LJUBLJANA 

TRDINOVA 3

(tel: 0 6 1 -3 1 4 -5 4 4 , 316-371),

Prvomajski iz leti :

KORZIKA: 29. aprila, 2 dni z letalom, 1.780 din

AVTOBUSNI IZLETI:
odhodi avtobusov iz Ljubljane: 
KOZARA -  JAJCE -  BIHAC: 30. aprila,
3 dni, 1.050 din
PO JUGOSLAVIJI: 30. aprila, 4 dni, 1.500 din 
BUDIMPEŠTA: 30. aprila, 3 dni, 1.330 din 
DUNAJ: 30. aprila, 3 dni, 1.290 din 
LICHTENSTEIN: 30. aprila, 3 dni, 1.300 din 
MONACO: 30. aprila, 4  dni, 1.650 din 
FIRENZE: 30. aprila, 3 dni, 1.040 din 
PRAGA -  MUENCHEN: 30. aprila, 4 dni,1.800 din 
RIM -  NEAPELJ -  CAPRI: 27. aprila, 7 dni, 
2.600 din

prvomajske počitnice 
ob morju:
UMAG: 
v hotelih: Adriatic, Koral, Aurora, Umag, Zagreb 
v naseljih: Polinesia, Stel la Maris 
POREČ: 
v hotelih: Kristal in apartmanih Diamant 
PORTOROŽ: 
v hotelih: Palače, Grand Palače, Mirna, Istra 
VODICE PRI ŠIBENIKU: 
v hotelu: OLYMPIA 
ZA SINDIKALNE SKUPINE SMO PRIPRAVILI 
POSEBEN PROGRAM ZA 1. MAJ. 
PRIJAVITE SE LAHKO PO POŠTI NA NASLOV:

VIATOR 
Turistična agencija 
Trdinova 3 
Ljubljana

&  V U G O T O U R S
V prodaji . programi 
»POTOVANJA 17 “

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

telefon: (061)
3 1 6 -8 7 1

3 1 4 -5 4 4 ,  int. 007 in (061)

Naš nedeljski izlet

j SAMARKAND-BUHARA-TAŠKENT:
S 8 dni 13. in 20. aprila 5.590 din

i s
■ LETNI
j ODDIH DOMA: 32 krajev z lastnim prevo-
5 zom ali z letalom iz Ljubljane in Zagreba.

’
i LETNI ODDIH V TUJINI: tedenski odhodi, Ss s

:  RODOS od aprila do novembra 

S PORTUGALSKA od aprila do oktobra

[ i
S ŠPANIJA -  KANARSKI OTOKI, 

MALLORCA COSTA DEL 
SOL, COSTA BRAVA:
od aprila do novembra 

S TUNIS: od aprila do oktobra 1977.
# L

| Izleti za 1. maj j
! BOVEC, PORTOROŽ, POREČ, ROVINJ, PULJ
■ MEDULIN, NJIVICE. ' 5
S___________________________ |
j A C I  B O R Z A  1

za člane a c i

s

[ P o r t u g a l s k a  : I
■
S krožno potovanje, 8 dni, popust 
S 500 din, cena 5.450 din, odhod 11. aprila 
8 *
■ n  j . i .  ■ 18. april 7 dni 800 din 5š P o r t u g a l s k a  : pop« * - cenaod s

1.900 din naprej.
S PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Vsem tistim, ki se zanimate za 
slovensko zgodovino, in z njo pove
zanega Janeza Vajkarda Valvasorja, 
priporočamo obisk gradu Bogen- 
šperk.

11 kilometrov od Radohove vasi 
stoji na gričku eden najlepših gradov 
dežele Kranjske -  Bogenšperk. V 
njem je Valvasor ustvarjal Slavo Voj
vodine Kranjske. Čeprav je še verjel 
v coprnice in druga nadnaravna 
bitja, je njegov prispevek k zgodo
vinopisju in narodopisju naše dežele 
nesporen. Veliko zaslugo ima tudi 
za razvoj slovenskega tiskarstva, saj 
je bila na Bogenšperku prva bakro- 
reznica in tiskarna v bakrotisku.

V muzeju boste videli poleg 
dela, posvečenega Valvasorju, še

oddelek NOB in dela raznih umet
nikov.

Grad še vedno obnavljajo. 
Nikdar pa mu ne bodo mogli vrniti 
prvotne podobe. Po drugi svetovni 
vojni je bil grad praktično nedotak
njen. Ker pa ni bilo pravega nad
zora, so brezvestneži izropali vse, 
kar se je odnesti dalo.

Ob gradu je tudi prijetno spe
ljana trim steza, ki omogoča pri
merno rekreacijo za nedeljski 
popoldan.

Z Bogenšperka je nekaj minut 
vožnje do Litije, ki je znana po 
svojem karnevalu, spomeniku pisa
telju Franu Levstiku, gradu Poganku 
in po drugih znamenitostih.
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S Titova 25 (v kozolcu), tel. (061) 320-852, S
S 327-792

Delovna organizacija 
GOSTIŠČE PRI KONŠKU, 
TROJANE

razpisuje prosta delovna mesta za:

3 NATAKARICE
(kvalificirane ali polkvalificirane)

3 NEKVALIFICIRANE DELAVKE
za pom oč v strežbi in kuhinji

Osebni dohodki po samoupravnem sporazum u, hrana in sta
novanje v hiši.
Kandidatke naj dostavijo pismene ponudbe Upravnemu 
odboru gostišča najkasneje v 14 dneh po dnevu objave.

Stran u red il: JANKO SAJE

GENEg/UgJRIST 

OEniftUL TOUR/ VUGOftfffl*
VABIM O V A S  N A  OBISK:

S E J M I :  o ...
Splošni sejem v HANNOVRU: od 20. do 23. ap 
1977 .  ..
Sejem tiska in papirja v DUESSELDORFU do 8. 
11. junija 1977 ...o
ZAKLJUČENIM SKUPINAM IN SINDIKALNIH 
ORGANIZACIJAM NUDIMO POPUST!
Možnost obročnega odplačevanja!

ATENE: 4-dnevni izlet od 30. aprila do 3. maja, 

KITAJSKA: v juniju 

SOVJETSKA ZVEZA: 
MOSKVA -  LENINGRAD -  KIJEV, 27. aprila 
RIM: 26. maja 
AMSTERDAM; 9. maja 
CARIGRAD: 23. junija 
PARIZ: 28. maja 

ČLANI SVETA KNJIGE IMAJO POPUST!

i

Plit-1. MAJ 
Umag — Katoro, Poreč, Malinska, Haludovo in 
vice. 

ZA LETOVANJE VAM NUDIMO KOMPLETNO 
OPREMLJENE APARTMAJE IN BUNGALOVE » 
KUHINJO OB JADRANSKI OBALI.
INFORMACIJE IN PRIJAVE sprejemajo vse po$l°' j 
valnice GENERALTURISTA ter P O O B L A ŠČ A  > 
AGENCIJE: TTG Celje in TTG Maribor. wA

GENERALTURIST LJUBLJA^J 
GOSPOSVETSKA/ 

tel. (061 ) 2 l - 2°b

M T P

PRVOMAJSKI U i t *1 
za mlade

PORTOROŽ, UMAG. POREČ, ROVINJ, pUI"J' 
MEDULIN, NJIVICE
4 — 5 dni od 340,00 do 595,00 din

Informacije in prijave: A
MLADINSKA TURISTIČNA POSLOVALNICA 
NOVO MESTO, Glavni trg 7 
telefon: (068) 2 2 - 5 5 5

PET LET MLADINSKE TURISTIČNE POSLOVAL

življenja. Dejavnost2. aprila 1977 je minilo pet let, 
odkar je Mladinska turistična po
slovalnica v Novem mestu zagledala 
luč sveta v sklopu občinske organi
zacije Počitniške zveze Slovenije.

V začetku je MTP poslovala bolj 
kot servis na osnovi potreb članstva 
Počitniške zveze. Z razvojem mla
dinskega turizma pri nls pa se je 
pokazala potreba po bolj razširjeni 
dejavnosti in nudenju uslug vsej mla
dini v občini Novo mesto, ne glede 
na pripadnost posameznim družbe
nim organizacijam.

Danes je že MTP sposobna 
nuditi vse storitve s področja mla
dinskega turizma: prevoze, izlete, 
letovanja, zimovanja, šolske ekskur
zije, zaposlovanje mladih v tujini 
med počitnicami in podobno.

Tovrstno dejavnost je v veliki 
meri omogočil samoupravni spora
zum o financiranju krepitve in 
razvoja mladinskega turizma v 
občini Novo mesto. Sporazum je 
tudi odsev vključevanja mladinskega 
turizma v vse tokove družbenega

•  • • • • • • • • • • • • • • • •

NI-TP. j® S  F 
turiste'

bolj koristna za ml3' J ^ g  odP[‘ 
z načinom nudenja , _ 0v <
Ijeno nekdanje Posr. " y 0 P°" m i 
povečanja cene storit • uSlu 
da mladi turist dobi P ^^ jl, t e  ̂
po isti ceni, kot bi J° revoz ' 
sam iskal na Prl"\e st pa ie > 
drugo. Največja Pre^ pofe 
da turist lahko uredi 
zadeve doma pri MTP’ v|joli “" J  

Da bi si lažje j /
he MTP, navajamo* -v i« ;:
nekaj statističnih P0  ̂ 1$  i
1972 je MTP organi^ |(1 po4  
tov s 6068 udeležkih 
dovala 194 penzi005 s 26- ^  
1976 pa že 594 i z ^  je 
udeleženci; posredo« " ^  M  
penzionskih dni. 
obstoja pa je MTP 9» ,; p .
bi«,™  < SO.758 udele*’ jh<F
dovala pa je 8.739 P®1? ^  

Dosedanji uspe"'
- - S j *

UObeuauj' -  • st,
MTP k še večji Pe^ r petif 
želimo jim v nasledni* P* 
še več uspehov,

•  • •



JE L O V IC O

NUDIMO VAM:
— okna in balkonska vrata
— JELOBOR 76
— notranja vrata
— vhodna in garažna vrata
— senčila (polkna, rolete, žalu 

zije)
— montažne objekte

KREDIT DO
30.000 DIN

PRODAJNA MESTA:
Posavje—Brežice, Mercatorjeve 
poslovalnice v Šentjerneju, Treb- 
njem in Metliki

JELOVICA, Škofja Loka, tel. (064) 61—361

SPLOSNI POZIV
ZA VPIS V VOJAŠKO EVIDENC01

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 15. čle- 
[Ja zakona o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ št. 
‘2/74) pozivamo vse moške osebe, rojene v letu _  
960, stalno ali začasno stanujoče na območju ob- 
■ne Novo mesto, ki iz kakršnihkoli razlogov niso 
lle klicane z osebnim pozivom k vpisu v vojaško 

^idenco, naj se čimprej zglasijo v oddelku za Ijud- 
?. obrambo skupščine občine Novo mesto, Ljub-
janska cesta 2, zaradi vpisa v to evidenco. ,

Ta poziv velja tudi za tiste moške osebe, stalno o  
1 začasno stanujoče na območju občine Novo <> 

"testo, rojene v letu 1959 in starejše, ki iz kakršnih- 
°li razlogov še niso vpisane v vojaško evidenco. "  
” se osebe, ki zapadejo temu pozivu, se morajo 

L? niem ravnati, v nasprotnem primeru storijo kaz- 
hly° dejanje po 339. členu kazenskega zakonika <► 
'Ur. list FLRJ št. 30 /59 ).

Številka: 821 / 21—77 
Datum: 29. 3 .1977

SKUPŠČINA OBČINE NOVO MESTO 
ODDELEK ZA LJUDSKO OBRAMBO

ZAVAROVALNA SKUPNOST 
TRIGLAV 

Dolenjska obm očna skupnost 
Novo mesto

razpisuje

D0| .e|Pu zbora delegatov temeljnih rizičnih skupnosti v 
' I  indii/iHS , ° ^ mo^ n ' skupnosti Novo mesto delovno mesto 
' i ualnega poslovodnega organa -

DIREKTORJA
DOLENJSKE OBMOČNE SKUPNOSTI 

NOVO MESTO

dat iznni!?0 '*1 po9 ° iev> določenih z zakonom , mora kandi- 
~  da S  |8Vat' še. naslednie P ° 90ie ; 

nom ske Visokošolsl<0 izobrazbo upravne, pravne ali eko-

nih'mestih*man* ^ *6t d e*ovn'*1 Skušenj na vodilnih delov-

drun^j str°kovne, organizacijske, m oralno-politične in 
nosti inH °'!j1e spos° b nosti za opravljanje nalog iz pristoj- 

-  Sa sL z r  93 P °slov°dnega organa,

K̂ c ia lis tičn ih moad^osOT2V,Janje *" UtrieVanje sam oupravnih

niu poao' naj P0ŠI)e)0 sv° je Ponudbe z dokazi o izpolnjeva
l k o  7 V 'n 2 opisom dosedanjega dela v zaprti ovojnici z 

■ na naslou-3 -̂ azp 'sno kom isijo" v 15 dneh po objavi razpisa 
n °brnočna ' .  ovalna skupnost TRIGLAV -  Dolenjska

St Novo m est0« Novo m esto. Glavni trg 24.

S S ? i cENTERza študij ob delu

O p i s u j e

v. soglasju

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

^ vinoreki,l a9ronomsko šolo M aribor vpis v prvi letnik * >
eJsko-poljede|Ske smeri. X

^ar>didati h ^
Pos|ušali DrpH °  v . šolskem 'etu 1 977 /78  v Novem mestu 
f^onom cko; avanj a in opravljali izpite po programu Višje 
l  šolo se l 0 6 Mari.b o r-
■ !r'letno srpH .° vp^ ei°  kandidati, ki so uspešno končali 
)ei°. frioraio n,°  Sol°- Kandidati, ki tega pogoja ne izpolnju- J [ 
?ramu šolo P vpis°m  opraviti preizkusni izpit po pro- 
Intf—
Jkeinu šokk-o J na* do aprila 1977 pošljejo Kmetij- X 
1' tostnom* mU centru Grm naslednje dokum ente: < ►

spričeval ° °  n a p isan o  P rijav o  
r°jstni list Za*<̂ u^nega izpita ustrezne Šole

’■ spMčevaf 00 nap'sano Prijavo;t% rak,iučneoi,bnita
5' Pottrd ilo iVljeniepis 

°bstaia?n ?, sta*”em delovnem razmerju ali potrdilo, da a  
\ Odirati l  pravi^ene okoliščine, zaradi katerih ne morejo °  
Vse intere sluša te |i'- o
p6, aPrilaŜ lq77Vâ imo tu d ! na informacijski sestanek, ki bo J J 
i 'anka sp h ur' v Kmetijskem šolskem centru. <►

Ŝ e Sole Marjb^r Udeležili tudi Predstavniki Višje agronom-

H *

aN a t r iqn77e .obve.ščamo. da bomo od 11. do 14. 
k1110 en ldu  c ,s t ' l1' Pekarno, zato bodo v prodaji 
J^Uh bnm^ j ram. . 'n č rn ' kruh ter žemlje. 
Jane. dovažali iz Črnomlja, žemlje pa iz Ljub-
v * g N 'm ° spremembo z razumevanjem !!da to 

S75te  na vnanje.
• aPrilom bomo spet normalno poslovali.

Z lT O "
TOZD PEKARNA NOVO MESTO i  

t « f c | r 7

PODELITEV PRIZNANJ
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE OBČINE NOVO MESTO ugo
tavlja, da je po pravilniku o podeljevanju priznanj občine 
Novo m esto (objavljen v Dolenjskem listu 30. septem bra 
1976, št. 40) potekel rok za predložitev predlogov za podeli
tev priznanj.
Izvršni svet ObS Novo m esto podaljšuje rok za predložitev 
predlogov do vključno 30. aprila 1977.
Zato poziva izvršni svet vse družbenopolitične organizacije, 
organizacije združenega dela, samoupravne interesne skup
nosti, krajevne skupnosti in društva, da predloge za podelitev 
priznanj podajo pismeno z obrazložitvijo izvršnemu svetu 
skupščine občine Novo mesto do 30. aprila 1977.

»SLOVENIJALES—STILLES" 
tovarna stilnega pohištva 
in notranje opreme PO 
SEVNICA

O B J A V L J A  
javno licitacijo za prodajo naslednjih osnovnih sredstev in 
orodja:

1. stroj za mozničenje
2. dvojna jeralna žaga
3. stiskalnica za furnir
4. stroj za nanašanje lepila Belišče
5. mešalnik za lepilo (100 I) Belišče
6. nihalna prečna krožna žaga „Bratstvo"
7. centrifugalni ventilator cc 1500 m 3 /h
8. dva polirna valjčna stroja tipa VPS
9. debelinski skobelni stroj AS 600

10. stroj za sestavljanje furnirja
11. transformator 400 KVA
12. komandna omarica za kompenzacijo
13. trije cikloni s podstavkom
14. ventilacijske cevi od <p 300 do 0650 mm
15. ventilator z elektr. motorjem 14.200 m 3 /h
16. razno drugo drobno strojno in ročno orodje ter 

elektromotorji

Javna razprodaja navedenih strojev in naprav bo 22. IV. 
1977 ob 11. uri v prostorih delovne organizacije.
Ogled je možen vsak dan, razen ob sobotah, s tem  da se 
interesenti prej najavijo vodji vzdrževanja na telefon 
0 6 8 /8 1 —105 „Stilles" Sevnica.
Pri nakupu ima družbeni sektor prednost.
Izklicne cene in ostale pogoje bodo interesenti dobili pri 
ogledu osnovnih sredstev oz. na dan licitacije. 

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PODJETJE ZA PTT 
PROMET Novo mesto 

objavlja 
prosto delovno mesto

FINANČNEGA
KNJIGOVODJA

v gospodarsko-računskem 
sektorju podjetja s končano 
ekonom sko srednjo šolo in 
enoletno prakse ali z 

gimnazijo in
trile tno  prakso v finančno- 
knjigovodskih poslih.

Stanovanja ni.

Kandidati naj pošljejo 
prijave s potrebnim i 

dokazili sektorju za 
splošne zadeve podjetja 
v 15 dneh po objavi.

Vsa pojasnila dobite 

na telefon 0 6 8 - 2 1 -3 7 9 .

VETERINARSKA 
POSTAJA 
NOVO MESTO

proda na javni dražbi, ki 
bo v petek, 8. aprila ob 
8. uri,

OSEBNI AVTO
ZASTAVA 750.

Dražba bo na sedežu Vet. 
postaje,

Novo mesto.

Cesta herojev 38.

PROSTO DELOVNO MESTO
REGIONALNA ZDRAVSTVENA SKUPNOST 
NOVO MESTO 
Strokovna služba

OBJAV LJA

prosto delovno mesto

ZAPISNIKAR samoupravnih organov skupnosti
Kandidati morajo poleg splošnih izpolnjevati še naslednje 
pogoje: — končana 4-letna srednja šola upravno-admini- 
strativne ali splošne smeri, 2 leti delovnih izkušenj te r  znanje 
slovenskega jezika.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošlji
te  v 8 dneh po objavi na naslov:
REGIONALNA ZDRAVSTVENA SKUPNOST NOVO 
MESTO -  Strokovna služba, Kidričev trg št. 3.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PROSTI DELOVNI MESTI
Delovna skupnost POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRU
ŽENEGA DELA, šiviljska delavnica Marija Vidic, Sevnica, 
Šmarska 10, oujavlja prosti delovni mesti:

1) ŠIVILJA PO MERI
2) ŠIVILJSKI MOJSTER
Pogoji: 
pod 1
— kvalificirana šivilja, 2 leti prakse, moralna neoporečnost; 

pod 2
— visokokvalificirana šivilja z m ojstrskim izpitom, pet let 
prakse, moralna neoporečnost.
Delo na obeh delovnih m estih se združuje za nedoločen čas.
Za delovni mesti je določeno poizkusno delo, ki bo za šiviljo 
po meri 60 dni, za šiviljo mojstra pa 90 dni.
Osebni dohodek po samoupravnem sporazumu o tem eljih in 
merilih razdelitve sredstev za osebne dohodke. Kandidati naj 
pošljejo pismene vloge z dokazili o šolski izobrazbi v 15 
dneh na naslov Pogodbene organizacije združenega dela, 
šiviljska delavnica Marija Vidic, Sevnica, Šmarska 10. 

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>

Po sklepu DS zaposli ekonomsko-administrativni 
šolski center Novo mesto

DELAVKO ZA POMOŽNA ADMINISTRATIVNA 
DELA
Delo je za določen čas (nadom eščanje delavke na porodni
škem dopustu) z najmanj 4-urno zaposlitvijo oz. z zaposlit
vijo po dogovoru.
Zaposlitev je možna tudi za upokojence.
Prijave sprejemamo 15 dni po objavi.

[U 4 5 ) - ap rila  1977
DOLENJSKI LIST



Krka umira, Sava sko ra j m rtva
Vodo, zrak, zelenje bomo potrebovati tudi jutri in od zavzetosti vseh nas je odvisno, 

kakšen bo ta jutrišnji dan — V Brežicah pobude za vrsto varstvenih akcij

Odgovornost do okolja se počasi prebuja zdaj tu , zdaj tam, ni pa 
dovolj organiziranih nastopov in tudi ne povezanosti med dejav
niki, k i so dolžni skrbeti za varstvo narave, delovnega okolja in za 
urejenost naselij. Največji vik in krik je  v zadnjih letih povzročila 
umazana Krka (črne Save so ljudje že vajeni) in pričakovati je 
skorajšen podpis družbenega dogovora o sanaciji in varstvu reke 
med občinami Grosuplje, Novo mesto, Krško in Brežice. Skupne 
akcije naj bi uresničevala Vodna skupnost Dolenjske z združenimi 
sredstvi. Nujno je  potreben sanacijski program, kajti Krka umira, 
Sava pa je  že Skoraj mrtva.
— —— — — — — — - —  Glede varstva okolja v Posav

ju že vznikajo pobude za med
občinsko povezavo. Pri med
občinskem svetu SZDL je to
vrstna komisija, vendar ne dela. 
Tako je ugotovila komisija pri 
občinski konferenci SZDL v 
Brežicah, ki sicer kaže zavzetost 
za reševanje teh vprašanj, ven
dar meni, da ni dovolj vplivna 
in da zato ne najde pravega od
ziva za svoje pobude. Krivo je 
najbrž tudi to, da je  preozka.

Na zadnji seji je komisija 
predlagala, naj bi ustanovili še 
svet za varstvo okolja pri iz
vršnem svetu občinske skup
ščine. Ta naj bi bil v prihodnje 
nosilec in koordinator vseh 
akcij. Nekatere zadeve je  nam
reč treba še urediti s predpisi, 
kot na primer sprejeti odlok o 
komunalnem redu in še kaj. 
Svet bo laže dosegel sodelo
vanje krajevnih in interesnih 
skupnosti, združenega dela, 
družbenopolitičnih organizacij 
in društev.

Komisija pri občinski konfe
renci SZDL bo sodelovala pri 
planiranju in programiranju var
stva okolja. Predlaga več akcij, 
med njimi sanacijo in varstvo 
reke Krke, doslednejšo skrb za 
čistočo naselij, za kar so odgo-

IZGUBA V 
PETIH TOZDIH

Lani je poslovalo z izgubo 
pet tozdov v brežiški občini. 
Večjo izgubo so imeli kolektivi 
IMV Novo mesto — tozd Tovar
na prikolic, Salonit Anhovo — 
tozd Opekama Brežice ter Les
nina Ljubljana -  tozd Dekorles 
Dobova.

Pri IMV je pripeljala do izgub 
predvsem slaba organizacija 
proizvodnje. Veliko delavcev so 
zaposlovali na režijskih mestih 
in tako so kljub povečanemu 
številu zaposlenih ustvarili 
manj, ko t so planirali. Velik 
izpad so povzročile poškodbe 
na že napravljenih prikolicah, 
pa tudi norme niso bile dobro 
postavljene. Bilo je tudi nekaj 
zunanjih vzrokov, za katere ko
lektiv ni bil kriv.

Položaj se izboljšuje, odkar 
so v jeseni zmanjšali število za
poslenih za 100 in skrčili pred
vsem delovna mesta v admini
straciji.

V Opekarni in Dekorlesu so 
izgubo predvideli vnaprej. Obe 
delovni organizaciji sta bili v in
vesticijski izgradnji, katere rezu
ltati bodo vidni šele letos.

SOLARJI — V brežiški občini še nimajo povsod pogojev za eno
izmenski pouk. Trenutno imajo to  ugodnost le v Cerkljah, v Bre
žicah in na Bizeljskem, medtem ko v Artičah grozi že tretja 
izmena. V največji stiski je posebna šola, ki nujno potrebuje boljše 
in funkcionalnejše prostore. (Foto: Jožica Teppey)

Novo v Brežicah
ZA KONEC ..ROKOVNJAČI" -  

Letošnjo gledališko sezono zaklju
čujejo v Brežicah z gostovanjem 
Šentjakobskega gledališča iz Ljublja
ne. Ža včeraj sta bili napovedani dve 
predstavi, popoldanska za šolsko 
mladino, večerna za abonma. Na 
sporedu so bili Jurčič -  Kersnikovi
„ Rokovnjači" v Lužanovi priredbi. 
Doslei ob razpisu abonmaja Zavod 
za kulturo ni vnaprej obvestil občin
stva, kdo bo gostoval in kakšna dela 
bodo uprizarjali. Zaradi tega so bili 
pozneje mnogi razočarani nad izbo
rom. Kupili so pač ,.mačka v žalju“ .

KOLIKO PRIZNANJ? -  Žirija 
za podeljevanje občinskih priznanj 
Osvobodilne fronte je letos prejela 
kar 15 predlogov. Izbrala jih  je 
osem. Med njimi je ena delovna 
organizacija in sedem posamezni
kov. Tak predlog je komisija posre
dovala predsedstvu občinske konfe
rence Socialistične zveze.

IZGUBO SO PRIČAKOVALI -  
Lesnina Ljubljana -  tozd Dekorles 
Dobova je imela konec minulega le
ta za 2,3 milijona dinarjev izgube. 
Lani so bili proizvodni prostori na 
novo zgrajeni in modernizirani in 
tako so nekaj časa delali z manjšimi 
zmogljivostmi, na začetku pa so mo
rali proizvodnjo sploh ustaviti. Sele 
letos bo proizvodnja normalno tekla 
in dosegla planirane količine. Večjih 
finančnih rezultatov si ne obetajo 
zaradi velikih obremenitev z anuite
tami.

POSTELJE ZASEDENE -  V za
dnjem času imajo zlasti na čateškem 
območju stoodstotno zasedene pre
nočitvene zmogljivosti. K temu se
veda pripomorejo delavci, ki so za
posleni v jedrski elektrarni v Krškem 
in ki so najeli sobe za dlje časa. Lani 
so sc nočitve povečale za 40 odstot
kov. Našteli so jih 102.839. Poveča
nje je izredno veliko in je bistveno 
vplivalo na finančne rezultate.

BREŽIŠKE VESTI

vorne krajevne skupnosti, ko
munalna služba, društva in 
Dinos. Program obsega vzdrže
vanje in zasajanje zelenih po
vršin, varstvo zraka, pitne vode, 
rek in pritokov, gozdov, živali, 
kmetijskih zemljišč, pa tudi var
stvo zgodovinskih, kulturnih in 
drugih spomenikov. Naštete 
naloge zahtevajo podrobnejši 
družbeno priznan program, 
široko sodelovanje znotraj obči
ne in povezovanje navzven, v 
regiji, v republiki in po potrebi 
tudi s sosedi onstran Sotle.

JOŽICA TEPPEY

POROČILO MILICE, 
SODIŠČA IN 
TOŽILSTVA

Zbori občinske skupščine v Breži
cah bodo na prihodnji seji razprav
ljali o vrsti zanimivih poročil. S svo
jim delom v minulem letu so jih sez
nanili: postaja milice v Brežicah, 
sodišče, javno tožilstvo, medobčin
ski inšpektorat, sodišče združenega 
dela ter komisija za družbeni nadzor 
in komisija za ugotavljanje izvora 
premoženja. Pomembna točka dnev
nega reda bo analiza o uresničevanju 
družbenega dogovora o kadrovski 
politiki v občini. Ta namreč kaže na 
nedoslednosti in nespoštovanje tega, 
kar so delovne organizacije podpisa
le.

Pesem Kozjancev
Poživljene Sromlje

V rojstnem kraju Kozjanskega 
odreda, v prelepih Sromljah, ki 
jih turistični delavci brežiške 
občine še niso odkrili (tako vsaj 
sodimo po jarkastih cestah), je 
zopet zazvenela pesem. Novi 
zbor nosi ime Kozjanskega od
reda in šteje 25 mož in fantov. 
Občinstvu so se pred nedavnim 
predstavili in s svojimi ubranimi 
glasovi vzbudili navdušenje šte
vilnih poslušalcev, ki so se za to 
priložnost zbrali v šoli.

S partizansko pesmijo so obu
jali spomine na težka medvojna 
leta, ko so žene žrtvovale može 
in otroke v boju za osvoboditev 
domovine. Stare ženice, parti
zanske matere, so s solzami v 
očeh podoživljale trpljenje naj
hujših dni. Tistih časov ne 
smemo pozabiti, saj niso le spo
min, ampak tudi opomin mla
dim rodovom, da bodo vsak hip 
pripravljeni na obrambo težko 
priborjene svobode. Pevci se tega 
dobro zavedajo.

Novi ,.Kozjanski odred" vodi 
Olga Kolan, po rojstvu Sromljan- 
ka, ki zdaj živi v Brežicah. Za 
njeno delo so ji na prvem nasto- 
py izrekli javno priznanje.

MARTIN ZUPANČIČ

Če s t it k e  -  voditeljico 
pevskega zbora v Sromljah 
Olgo Kolan so na nedavnem 
pevskem nastopu obdarili s 
cvetjem. Zbor je  popestril 
življenje te oddaljene vasi.

KONTROLA PODPLATOV 
pred pohodom. Brežiški pla
ninci so zelo delavni. Pohvala 
jim gre predvsem zato, ker v 
svoje pestre oblike dejavnosti 
vključujejo širok krog mladine 
in tako vzgajajo nove prijatelje 
narave iz vrst mladega rodu. 
(Foto: I. Vimpolšek)
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NOVO KRŠKO. Levi breg Krškega je letos eno samo gradbeno mravljišče. Na sliki novo stanovanj^ 0 > 
naselje, ki raste med železniško progo, cesto in bencinsko črpalko. (Foto: Jožica Teppey) j

Za životarjenje več vzrokov^
V središču družbenopolitičnega življenja mladine pogrešajo zagretost mladih komun! 

stov, saj je kar 37 odst. članov ZK mlajših od 27 let -  Sklepi obetajo izboljšave

Prav gotovo je razveseljivo, da je komite občinske konference 
Zveze komunistov po daljšem času posvetil del svoje zadnje seje 
organiziranosti in delovanju mladine. Ta je povezana v 36 osnovnih 
organizacij po delovnih organizacijah in krajevnih skupnostih, 
imajo pa jih tudi vse osnovne šole, krški „Šolski center" in Dijaški 
dom Milke Kerinove.

Kot smo slišali v poročilu 
sekretaija OK ZSMS Draška 
Kupiroviča, število res aktivnih 
osnovnih organizacij v zadnjem 
času narašča, kar moramo pri
pisati tudi tesnejšim stikom 
vodstva konference z njimi.

Tam, kjer osnovne organizacije 
še vedno životarijo ali delujejo 
le na papirju, bi morali čimprej 
navezati tesnejše stike z vodstvi 
krajevnih skupnosti, kolektivov 
in družbenopolitičnih organi
zacij, ki bi morala prav vsa

težiti za tem, da bi o rg an ih 2 
mladina uspešno delovala. J  

Prav pri tem bi m o r a l i^  
vidno vlogo mladi komu«^ 
Teh v ZSMS ni veliko, oziio® 
jih je dosti premalo, če up 
varno podatek, daje v . 
občine kar 37 odstotkov 
nov, mlajših od 27 let- 
morali biti v središču mlaj® 

in družbe^

Znova pomladitev ZK
Mladina in borci na poteh revolucionarne preteklosti

Jubilejne priprave so razgi
bale dejavnost komunistov in 
mladine, vanje pa se vključujejo 
tudi vse druge organizacije, 
predvsem ZZB NOV. Za vstop v 
ZK se pripravlja okoli 100 mla
dih ljudi. Slovesen sprejem v 
organizacijo bo na svečani seji 
konference 24. maja. To bo 
skupna seja vseh družbenopoli
tičnih organizacij, na katero 
bodo povabili tudi predstavnike 
pobratene Bajine Bašte.

Malo mentorjev
Denar iz lastnih žepov

Pred pričetkom pomladansko— 
poletne izletniške dejavnosti ima 
Planinsko društvo Bohor že okoli 
1.200 članov, predvsem pioniijev. 
Društvo je  v minulem letu izvedlo 
28 akcij, predvsem eno-ali večdnev
nih izletov po bližnjih gorah pa tudi 
na oddaljenejše vrhove po širši do
movini. Pomembno je tudi, da za 
pionirje iz osmih šolskih skupin 
izberejo predvsem take poti, na ka
terih otroci spoznavajo pomembne 
kraje, dogodke in udeležence našega 
narodnoosvobodilnega boja.

V društvu pa ob sedanji izredni 
množičnosti menijo, da v organizira
no dejavnost še ne morejo zajeti 
vseh ljubiteljev narave in gora. Vzro
ki za to  so predvsem denarni, saj si 
slej ko prej večino izletov plačujejo 
iz lastnih žepov, kljub denarni po
moči telesnokultume skupnosti. 
Prav tako pa bo treba rešiti tudi 
vprašaje števila mentorjev po 
osnovnih šolah in mladinskih vodni
kov, k ijih  sicer ni tako malo, vendar 
pa premalo, da bi lahko ..zadostili 
vedno večjemu povpraševanju" po 
vključevanju v planinske vrste. Dru
štvo sicer skrbi za šolanje takih kad
rov, vendar jih na ustrezne tečaje 
Planinske zveze Slovenije še ne dobi 
dovolj.

Sicer pa so v minulem letu opravi
li tudi nekaj drugih nalog in akcij. 
Tako so predvsem senovski člani po
magali pri gradnji smučarske vlečni
ce na Bohorju in tamkaj opravili 
skoraj 1.200 prostovoljnih delovnih 
ur v vrednosti vsaj 35.000 dinarjev. 
Razen tega so ponovno označevali 
poti na to goro, pionirji pa so se 
udeležili tudi že tradicionalnega 
pionirskega planinskega tabora in 
nekaj orientacijskih tekmovanj.

Ž. SEBEK

OSEBNI DOHODKI 
PREHITEVAJO

V krški občini naraščajo, 
osebni dohodki v skladu z zviše
vanjem življenjskih stroškov in 
ne v skladu s produktivnostjo. 
V nekaterih delovnih organiza
cijah so se osebni dohodki po
večali za več ko t 20 in celo do 
30 odstotkov. Izvršni svet in 
občinska skupščina predlagata 
delovnim organizacijam, naj na 
podlagi zaključnih računov na
tančno prikažejo, kako uresni
čujejo stabilizacijske programe. 
Osebni dohodki bodo morali 
biti odvisni predvsem od produ
ktivnosti, ta pa rahlo upada, na
mesto da bi se povečevala.

Do takrat se bodo na šolah 
zvrstila številna srečanja nek
danjih aktivistov z mladino, pri 
pouku zgodovine pa bodo 
učencem prikazali zgodovinsko 
vlogo ZKJ s Titom na čelu. 
Športne dneve bodo posvetili 
obisku krajev, znanih po po
membnih partijskih in vojnih 
dogodkih.

Mladina in Zveza borcev pri
pravljata množičen pohod v 
Kumrovec. V njem bodo razen 
krške občine sodelovali borci in 
mladinci iz Sevnice^ Brežic, 
Šmarja pri Jelšah, iz Šentjurja, 
Krapine, Klanj ca, Zaboka, 
Samobora in Subotice. Vsem 
tem akcijam bodo prisostvovali 
predvojni komunisti in člani 
komitejev občinskih konferenc 
ZK.

Obiske mladine bodo organi
zirali tudi k obeležjem revolu
cionarne preteklosti v domači 
občini. To so: spominsko obe
ležje na Počivavškovi hiši, kjer 
je prebival Maks Stermecki, 
obeležje na bivši čevljarski de
lavnici v Kostanjevici, kjer so se 
sestajali skojevci, spominska 
plošča na Godlerjevem hramu 
na Čelah nad Zdolami, kjer so 
se sestajali komunisti, spomin
sko obeležje v Penku pri Bresta
nici in brestaniški grad, kjer je 
muzejska zbirka o trpljenju slo
venskih izgnancev med zadnjo 
vojno.

J. T.

v
skega življenja 
političnega delovanja, ne 
mentoiji, marveč kot n, 
zagreti aktivisti. .^ v s i

Sicer p a  s o  v razpravi tuj ^
člani komiteja ugotavljal'- . 
podatki o premajhni pns° ^  
mladih komunistov v mla 
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med mladino. Pa tudi
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CELODNEVNA 
V KRŠKEM 
ODLOŽENA

Z letošnjo je sen jo  so v
kem računali na celodn 
lanje, vendar so se spri 0
njkanja finančnih sre s
povedali temu načrtu. ,p 
občinske skupščine so p
predlog predsedstva, naj ^
prej zagotovili pnouz .
pogoje za vse učene v
menski pouk) in šele 
stopoma prešli na ce 
šolo. Trenutna 
moč občine za sedaj w  
ne dopušča.

jo
v$
n;
1:
b<
ki
fc
ci
Pi
ta
ni
in
st;
Pr
K(
Po
vsi
V.

1 vi I
larl
a. 1 1

Krške novice
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SKOK NAPREJ -  Potem ko so 
jugoslovanski plavalci zaključili le
tošnja zimska državna prvenstva v 
vseh starostnih kategorijah, lahko 
ugotavljamo, da so krški celulozarji 
z nekaterimi posamezniki zagotovili 
klubu v skupni konkurenci 13. 
mesto. Se lani ob istem času so bili 
devetnajsti in je skok za šest mest 
naprej vsekakor razveseljiv. Dodamo 
naj, da so Krčani z državnih prven
stev prinesli „domov“ 1 zlato, 3 
srebrne in 1 bronasto medaljo.

NOVA INTERESNA SKUP
NOST? -  »Onesnaževanje okolja je 
Krškem še vedno prehudo," so 
menili na zadnji seji delegati vseh 
treh zborov občinske skupščine. 
Nekaj stvari so v tovarni celuloze in 
papirja že uredili, več jih bodo 
morali slej ko prej, k manjšemu 
onesnaževanju pa morajo prispevati 
svoj delež tudi drugi sedanji ali 
morebitni ..onečiščevalci". Tudi 
zaradi tega bi najbrž morali ustano
viti občinsko interesno skupnost, ki 
bi se ukvarjala s to  problematiko in 
jo postopno tudi reševala. Tak pred
log smo slišali na skupščinskem za

sedanju, prav tako W 
ga uvrstili v letošnjo ^o ju0
družbenoekonomskem
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G o sp o d arstv u  v s e  m a n j z a  o b n o v o
^ključnih računov: ostanek dohodka za sklade nazaduje — Velike obremenitve

gospodarstva

L. 'n* i  izvršni svet je na seji v 
»o fov  (*ru®m obravnaval anali- 

gospodarjenju po ža
lnih računih.

resoluciji o družbenogospodar- 
L o b č i n e  za minulo leto 

e c>lji zastavili povečanje 
k l  g,a Pro*zv°da za 6 odst., 
4  „P, ie,;ostl 23 4 odst. in povc- 

Î Dosio,, .tivnosti de*a za 2 odst. 
i:ij « «  dejansko porasla za 
odst. iv, .Produktivnost pa za 3 
fosila „sezJena gospodarska rast je 
inimi Pr?dvideno raven. Med splo- 
iaijenia â  s m̂' lanskega gospo- 
< J L ° Čltno zaostajanje v 

Polletju, v drugi polovici leta

Pt3 B |L T e m  o  

POSLAVLJANJIH
skupina za obve-

° I? isi-'i Jcomitej a
Sevnjp- konference ZK v 
liani flk23 priPravo proslav
ili wsokihparuii skih JublleJlh  
sednika T ..ob letn icah Pred-
jo bflto ^.pripravlja izda- 
yso dej"3’ki naJ b> prikazal 
naj k?  m 0st v.obč“ii- Izšel 
150 b v J! ' aprila v nak lad i 
bodo v r°Vj  Razmnožili ga 

»fekciiP ? U*Strij.! o troške

vso d Z l ’K1 naJ bi prikazal 
naj k?  m 0st v.občmi. Izšel 

i aPrila v nakladi 
- o  v0 iOV; Razmnožili ga 

konfgi.„.. ' ndustriji otroške 
katert  Jne Jutranjka. V ne- 
cijah 7^ novnih organiza-pr°̂ Ls°se<levključiliv
Costam - 1 jubilejev: 
ni ort>an- teden osnov- 

Sevnica II 
^ o S r ija v K o m u nalno 
pravili P o le tju  pri-
Komuna,Slavnostni seji. V
Podjetju "o J tl n ° Var!j ' kei!1

pa je sledilo močno oživljanje. V 
tem se nedvomno odraža tudi vpliv 
novih predpisov. Gospodarstvo sev- 
niške občine sc je lani tudi močno 
vključilo v izvoz; to povečanje znaša 
v primerjavi z letom poprej 31 odst. 
Vrednost uvoza izkazuje porast 36 
odst., vendar je treba pripomniti, da 
je vrednost izvoženega blaga pre
segla vrednost uvoza. Skupna vred
nost lanskega uvoza ne znaša nam
reč niti 90 odst. vrednosti izvoza. 
Ekonomičnost poslovanja je bila 
lani precej boljša. Na 100 dinarjev 
porabljenih sredstev je bilo predlani 
ustvarjenih 133 dinarjev, lani pa za 
pet dinarjev več. Z le 1 odst. pove
čanja stroškov porabljenega materia
la sc sevniško gospodarstvo drži na
čel za stabilizacijo gospodarstva.

Ob delitvi dohodka pa bije v oči 
močan porast zakonskih in samo

upravno dogovorjenih obveznosti; v 
primerjavi s predlani znaša poveča
nje kar 33 odst.! Zaskrbljuje pred
vsem to, da nazaduje ostanek do
hodka za sklade. Skoraj polovica teh 
sredstev je gospodarstvu odtujena. 
Sc iz sredstev, ki so v delitvi name
njena za poslovna sredstva in razšir
jeno reprodukcijo, je obešenih več 
kot pet obveznosti posojil in dajatev 
drugim. Konfekcija Lisca je npr. v 
poslovni sklad namenila 13.275 di
narjev. Ko je morala poravnati ob
veznosti do občinskih in republiških 
rezerv, posojila za gospodarsko ne
razvite in druga obvezna posojila, je 
tozdom ostalo za razširjeno repro
dukcijo le 5.368 dinarjev ali le 40 
odst. prvotno oblikovanega sklada. 
Tako ali še slabše se godi tudi dru
gim kolektivom.

A. ŽELEZNIK

Ni prav sejati slabo seme
Vprašanje osemenjevanja in neizvajanje odloka o pavšalni 
skočnini razčistiti na skupnem sestanku vseh zaintere

siranih
V poročilu posavskega kme

tijskega inšpektorja, ki so ga 
obravnavali vsi trge zbori ob
činske skupščine v torek, 29. 
marca, je  mnogo ugotovitev, ki 
v marsičem osvetljujejo poraz
no stanje v živinoreji.

Vprašanje osemenjevanja in za
kotnih pripustov se po razpravi ne
katerih delegatov vleče kot jara 
kača domala že dve desetletji. Po
savski veterinarski zavod je lani 
odlok o pavšalni skočnini spravil 
celo pred slovensko ustavno sodišče, 
a je  odlok preizkus zdržal. Skočnina 
spet ni pobrana. Lani naj bi bilo nad 
1.000 zakotnih pripustov. Inšpektor 
je lani predlagal za kaznovanje 105

■

9 4 . ^ iš k e e a  if ~  Delavci tozda Proizvodnja in trgo-
t e  °dstotno ^fl^ji^kega kombinata so se že predzadnji torek 
Sle ^ercat ° r ° ^  . za samoupravni sporazum o združitvi v 

^st- Kri?1* je kooperantje pa v nedeljo s 93,5 odst. s 
Tomayi_ e!e bo v skupnem delavskem svetu zastopal kmet 

• Na sliki: volišče v Sevnici. (Foto: Železnik)

Sevniški paberki
' S r M uN' H ROK -  N . Bo- 

^hodniki S°  ^ ton-Z asav je  
Ste L tolj SDorr^^1111* ST^OZno 
C  kot na na lunino po-
îid "Pnost h i’ Domača kra-

’ " C * st v f)Ai * daj za moderni- 
pramn Cni B°štanju po- 

S d« & mk ? ,a g >  i* te jame ne 
’ VhLl^dile so ‘nšpckcije šele 
; C /V sa  ic, divjemu izkori-
1 Ustrc/n i? ^  x  Jc namreč 
' ^  )etie za ^  “ eiasij- Gradbc-
' V ^ o  si nivc^ zamtere-
; S , *®8lasje <%‘i"U bo Prizadeva- 
’■- S h S n o i  „ 1x5 t0 borila kra- 
' ?>io ’ da bi eno,?e bo smelaOa Ki « Miicia

.<*ul obv. . ,50 Prejšnji uporab
n e  kn 1 končne ure-

na nN0Vl MOST? -  Raz-
'0 '«la 2 7 ,  T ostu čez Savo 

■  ^ k t  a  delegatska vpraša- 
** skupščine. Tokrat je

vprašanje povsem upravičeno zasta
vila sevniška delegacija. Delegati se 
čudijo, kako je most ob tej pomanj
kljivosti lahko odprt. Nenavadno je, 
zakaj se vedno zatakne, kadar tod 
prihajajo skupaj dela na cesti in 
elektrika. Znano je namreč dolgo
trajno ,,umikanje" A-droga na ob- 
savski cesti.

KONEC SMRADU IZ JUGO- 
TANINA -  Po novih naložbah v 
sevniški Jugotanin bo postopek tako 
izpopolnjen, da v zraku ne bo več 
neprijetnih vonjev, kot se to dogaja 
sedaj v 24 urah 21-kratna dan, čuti 
pa sc še posebno ob nizkem zrač
nem pritisku. Ko bodo dela oprav
ljena, tudi ne bodo več onesnaževali 
Sevnične. Ravno tako okolice ne bi 
smel več motiti hrup ob drobljenju 
lesa, ker bodo te naprave prestavili 
za zgradbe.

NIŠKI VKSTMI

rejcev. V tem neredu inšpektor graja 
tudi prenizke kazni pri sodniku za 
prekrške, zavržene predloge in opro
ščene kršitelje, zato seje v štirih pri
merih tudi pritožil zoper odločbe.

Lanska problemska konferenca 
SZDL o kmetijstvu se je zavzela za 
izvajanje odloka. Veterinarji so zato 
predlagani za kaznovanje. V razpravi 
na skupščini mora prav gotovo biti 
govor le o preverjenih podatkih. Na
vedba, da so rejci za eno oseitienitev 
plačevali tudi po 480 dinarjev, re
snično terja ureditev tega vprašanja. 
Razmere v svinjereji naj bi bile še 
slabše.

V tej razpravi so tudi pozivali na 
strpnost. Sevniška občina vsa leta 
po vojni veterinarjem ni mogla zago
toviti prostora za postajo. Letos naj 
bi bila veterinarska postaja končno 
zgrajena. Občinski izvršni svet je na 
torkovi seji razpravljal o odobritvi 
dodatnega posojila Posavskemu 
veterinarskemu zavodu za ambu
lanto v Sevnici. Še stara skupščina je 
omogočila pridobitev stanovanj za 
veterinarje. Tako naj bi bilo tre
nutno rešeno vsaj kadrovsko vpra
šanje.

A. Ž.

Zanimanje za rejo
Napredni kmet Alojz Androj- 

na iz Rogačic ima v reji tri in pol 
leta starega bika, ki pa se je zre
dil že nad 900 kg. „Po pogodbi 
bi smel imeti največ 800 kg, 
sicer naj bi veterinarski zavod 
priskrbel drugega. Že lani je  bil 
pretežak. To sem povedal tudi 
na skupnem sestanku septembra. 
Rečeno je bilo, da je sicer težko 
dobiti drugega, vendar da ga bo 
dobil. Še danes ni iz tega nič,“ je 
dejal minuli teden Androjna.

Bik se je v tem času vsekakor 
dobro izplačal. Androjna je v 
dveh letih odvedel 25.000 dinar
jev (dva in pol stara milijona) 
skočnine. Stroškov za zdravlje
nje ni bilo, razen enega obiska. 
Androjna je zgradil nov hlev. 
Zaenkrat redi v 15 em deset glav 
živine. Priveže vse, kar vzgoji 
doma. Prostora je še za 10 gove
di. Za živinorejo se živo zanima
jo tudi drugi kmetje. K plemen
skemu biku v njegovem hlevu 
priženejo krave iz velikega okoli
ša vse od Telč, Drušč, Hubajnic, 
Laz, Lukovca in Impolja. S plod
nostjo so zadovoljni, krave se 
prelevijo le v 15 do 20 odst. Pov
prečno priženo po 160 krav na 
leto.

OHRANITI PRED POZABO -
Na srečanju borcev v Tržišču za 
pripravo brošure o boju teh kra
jev za svobodo je bilo očitno, 
da je zadnji čas, da se zapišejo 
pomembnejši dogodki. Dogo
vorili so se, da vsak do 15. 
aprila napiše pričevanja o naj
pomembnejših dogodkih.

Varstvo tudi za podeželske otroke
V načrtih skupnosti otroškega varstva do leta 1980 razmah potujočih vrtcev 

tega še nova vrtca v Šentrupertu in Velikem Gabru
Razen

Program skupnosti otroškega varstva do leta 1980 obeta precej 
novosti. Konec tega srednjeročnega obdobja naj bi bilo v vzgojno- 
varstvenih ustanovah in potujočih vrtcih 372 otrok (lani npr. 178).

V tem času nameravajo pri
dobiti na novo 75 novih mest 
za otroke. Vrtca naj bi zgradili 
tudi v krajevnih skupnostih Ve
liki Gaber in Šentrupert. Po
hvalno je, da bodo z raznimi 
oblikami razširili vzgojo in var
stvo tudi na otroke, ki sicer 
niso zajeti v varstvo. To bodo 
predvsem potujoči vrtci. Pro
gram potujočih vrtcev naj bi 
stekel septembra.

Doslq so vrtci v občini delali 
v sklopu šol, kar je  po gmotni 
strani sicer ceneje, osebje v 
vrtcih pa nima enotnega vod
stva niti v pedagoškem niti v 
samoupravnem pogledu. Ravno 
zato razmišljajo o osamosvojitvi 
vrtcev.

Letos nameravajo letovanje 
otrok razširiti tudi na predšol
ske otroke in otroke zdomcev. 
Lani so vsi otroci iz socialno 
ogroženih družin prejemali 
brezplačne šolske malice, neka
teri tudi kosila. Posebno za 
otroke odročnejših krajev je po
membna 120-urna mala šola, ki 
jo je vsem zagotovila občinska 
izobraževalna skupnost. Ne

razumljivo je, da skupnost otro
škega varstva še vedno pogreša 
večjo pomoč in prizadevnost 
krajevnih skupnosti pri postop
ku za ugotavljanje upravičencev 
za otroške dodatke kmečkim 
otrokom. Dobijo jih namreč 
lahko starši tistih otrok, ki pre
segajo mejo 2.000 dinarjev ka
tastrskega dohodka, če živijo v 
težkih življenjskih razmerah.

A. Ž E L E Z N IK

ODPOVEDALI 
SO SE DEDOVANJU

Delegati vseh treh zborov ob
činske skupščine v Trebnjem so 
na seji 31. marca soglasno pod
prli odločitev občinskega iz
vršnega sveta o odpovedi dedo
vanja po oporoki Vladimirja 
Prosenika. O razlogih smo pisali 
v predzadnji številki. Ker je bilo 
o tej dediščini mnogo pisanja v 
nekaterih republiških listih, 
bodo odločitev poslali tudi 
tem.

PRESEŽEK V 
LETOŠNJE LETO

Ob koncu leta je deupnost otro
škega varstva imela na žiro računu 
še 154.006 dinarjev. Ta denar naj bi 
se prenesel ko t dohodek skupnosti 
za dejavnosti v letošnjem letu. Od 
tega naj bi dali občinski izobraže
valni skupnosti 31.602,40 dinarjev 
kot dotacijo za manj izplačana sred
stva za socialno ogrožene otroke. 
Lanski presežek, prenesen v letošnji 
finančni načrt, naj bi se upošteval 
tudi pri dogovarjanju o višini leto
šnje prispevne stopnje.

Bojkot ni rešitev
Na skupnem zasedanju delega

tov zborov združenega dela in 
krajevnih skupnosti trebanjske 
občinske skupščine minuli četr
tek so med drugim sprejemali 
program javnih del krajevnih 
skupnosti za letošnje leto. Vred
nost vseh del bo znašala 
57.931.000 dinarjev. Sprejem 
takšnega programa pred začet
kom akcij v spomladanskem 
času je vsekakor dobrodošla 
odločitev. Če bi bili znani tudi 
viri za nove komunalne skupno
sti, bi bil lahko seznam del, 
predvsem pa njihova vrednost še 
precej večja. Na to možnost je v 
uvodnih mislih opozoril tudi 
predsednik občinskega izvršnega 
sveta Janez Zajc.

V letošnjem programu v kra
jevnih skupnostih Račje selo in 
Svetinje ni navedeno nobeno 
delo. Delegat krajevne skupnosti 
Šcntlovrenc se je zadovoljil s po
jasnilom glede modernizacije 
ceste, o čemer naj bi bilo po
novno govora sredi leta, ko bodo 
razmere v komunalni skupnosti 
razčiščene. Delegat KS Veliki 
Gaber Anton Lavriha je dal pri
pombe svoje delegacije k pro
gramu, ker v njem ni zajeta izde
lava načrtov za trgovino, uredi
tev zazidalnega načrta in projekt 
za telovadnico. O teh vprašanjih 
je bilo v Velikem Gabru to zimo 
že posvetovanje z vsemi pred
stavniki. Načrt javnih del po kra
jevnih skupnostih v občini so 
delegati nato izglasovali, delega
ta iz Velikega Gabra pa sta bila 
proti. Sejo sta nato demonstra
tivno zapustila, kar je bilo, kot 
nam je naslednji dan povedal 
predsednik delegacije, tudi 
vnaprejšnji sklep delegacije.

Demonstrativno zapuščanje 
sej, preglasovanje in podobno 
vsekakor ne sme biti praksa v 
delegatskem sistemu odločanja. 
Družbenopolitični zbor je v tem 
času obravnaval obširno analizo 
o uveljavljanju delegatskega 
sistema v občini. Tam je bilo go
vora tudi o potrebi večjega dela 
z delegacijami pred sejami. V 
Velikem Gabru res že dolgo opo
zarjajo na razne težave in predla
gajo tudi rešitve za sofi
nanciranje. Samo vprašanje zazi
dalnega načrta se rešuje že pet 
let. Če je sedaj načrt že v preda
lih na občini, bi lahko uprava 
našla tudi stik z delegacijo in 
krajevno skupnostjo in bi uredili 
vprašanje nosilca komunalnega 
urejanja.

A. ŽELEZNIK

jih izvajajo marsikje že danes, pa bi 
bili zaenkrat prehuda obremenitev.

A. Ž.

Pod kolesi se ne udira več
V Gornjih Jesenicah že z jarki izboljšali travnike — Bo 

svoje storila tudi trebanjska kmetijska zadruga?

Na okrog 30 do 40 hektarih med progo in cesto proti Hrastovici 
pri Gornjih Jesenicah je zadnja leta vse bolj poganjalo bičevje.

Že lani pred košnjo je pet gospo
darjev hotelo zarezati jarke. Leto
šnja zima je bila ugodna za takšna 
dela, tako da so s strojem skopali 
več jarkov, očistili so tudi propust 
pod železniško progo. Na drugi stra
ni proge so travniki trebanjske kme
tijske zadruge. Tam jarki niso ureje
ni, voda zastaja in udarja tudi nazaj.
Gospodarji, ki so uredili jarke na 
svojem, že lep čas hodijo okrog 
predstavnikov zadruge v Mokro
nogu, da bi le-ta vendarle kaj storila 
tudi na svojih površinah.

Dosedanja dela so veljala okrog 
6.000 dinarjev, nekaj je  pomagala 
tudi kmetijska zemljiška skupnost.
Da bi postorili še, kar je treba, bo 
potreben vsaj še en tak znesek. V 
bistvu gre torej za zelo preprosto 
rešitev. Še lani ljudje s konji in trak
torji marsikje niso mogli gor, korak 
se je udiral. Razlika je sedaj že očit
na. Kmetje so zadovoljni. Koreni
tejši posegi v obliki melioracij, kot

SIS ZA VODO
Delegati zbora združenega 

dela in krajevnih skupnosti ob
činske skupščine v Trebnjem so 
na seji 31. marca predlagali 
ustanovitev posebne samo
upravne interesne skupnosti za 
preskrbo s pitno vodo s sosed
njo grosupeljsko občino. Vrsta 
delegatov je izrazila nezadovolj
stvo zaradi odnosa grosupelj
skega Komunalnega podjetja do 
preskrbe trebanjske občine z 
vodo. Ugotovljeno je bilo, da 
vrsta del v preteklosti ni bila 
opravljena tako, kot je bilo do
govorjeno.
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SLIKE V KNJIŽNICI — V trebanjski knjižnici razstavljajo člani 
fotokluba Ljudske tehnike z Mirne. Tokrat so to dela Zdravka 
Kramarja, verze ob slikah je zložil Franc Režun. Razstavo umetni
ških fotografij bodo menjali vsak mesec.

Iz kraja v kraj
VEČ NADZORA -  Posebno 

kmetje, ki imajo travnike ob cestah, 
sc jezijo, ker nekateri kar s tovornja
ki stresajo odpadke vzdolž cest. 
Občina ima glede javne snage sprejet 
odlok. Res je, da bi marsikoga spa
metovala šele kazen, vendar inšpek
torji ne morejo stati za vsakim 
grmom. Potrebno bi bilo tudi malo 
več samodiscipline. Če se je nekdo 
že potrudil nesnago naložiti, zakaj 
ne bi zapeljal še malo dlje, do mesta, 
k ije  za kaj takega predvideno?

LAKN1ŠKA CESTA DO MAJA -  
Marsikdo v Mokronogu in okolici se 
je že zbal, da bo modernizacija ceste 
proti Laknieam ostala nedokonča
na, ko so cestarji odpeljali težke 
stroje. Po izjavi odgovornih ni bo
jazni, da vse ne bi bilo opravljeno do 
roka. Dela naj bi bila namreč oprav
ljena do konca maja. Če bo rok pre
koračen, so v pogodbi predvidene 
sankcije.

SODELOVATI Z VARNOST
NIKI -  V poročilu trebanjskih mi
ličnikov o lanskem delu je tudi več 
neraziskanih primerov. Miličnikom 
bi pri težavnem delu v mnogočem 
pomagali občani, če bi storilce ne
mudoma prijavljali, dostikrat pa 
tudi, če bi sami bolj pazili na svoje 
stvari. Po krajevnih skupnostih so 
razporejeni varnostniki iz vrst milič
nikov, ki še posebej skrbijo za posa
mezna območja. Prav bi bilo, da bi 
ljudje tesneje sodelovali z njimi.

SPORAZUMNI DOGOVORI -  
Kot ugotavlja javni pravobranilec, so 
krajevne skupnosti dostikrat nerod
ne pri varovanju svojih poti. Na 
ogrožena cestišča bi morala namesti
ti ustrezne prometne znake o omeji
tvah nosilnosti, kjer se ob kršitvah 
lahko izrekajo tudi kazni. Vprašanje 
odškodnine za uporabo ceste se do
loča le sporazumno med priza
detimi.
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Preden bo navček zazvonil
S skupnno akcijo je treba ustaviti nadaljnje nazadovanje treh nerazvitih krajevnih

skupnosti: Stari trg, Vinica, Adlešiči

Do prihodnje seje skupščine bo izvršni svet na podlagi delovnih 
tez za sestavo družbenega dogovora o ukrepih za pospeševanje raz
voja manj razvitih krajevnih skupnosti ter po končani javni razpravi 
o tezah pripravil osnutek družbenega dogovora. Da seje problema 
manj razvitih KS res treba lotiti celostno in čim prej, pričajo tudi 
podatki, ki so v nekaterih primerih prav zaskrbljujoči.

V že tako nerazviti črnomalj- Za tri nerazvite KS je značil- 
ski občini sodijo tri KS med no m očno upadanje prebival-
manj razvite; te so KS Stari trg, 
Vinica in Adlešiči. Med odgože- 
ne, se pravi med tiste, katerih 
razvoj bo treba pospeševati 
predvsem na nekaterih področ
jih, pa KS Dragatuš, Griblje in 
Talčji vrh. Pri določitvi manj 
razvitih in ogroženih KS so 
upoštevali podatke o gibanju 
prebivalstva v obdobju' 1948 -  
1974, povečanje ali zmanjšanje 
števila prebivalcev v letih 1970 
in 1974, delež prebivalstva do 
14. leta starosti, delež prebival
stva nad 60 let, delež kmečkega 
prebivalstva, delež zaposlenih 
po KS in študentov, delež 
gospodinjstev s trifaznim to
kom, delež gospodinjstev z 
vodovodom, prometno oddalje
nost KS od občinskega središča 
ter delež moderniziranih regio
nalnih cest v KS.
f " '  ....... 1 >
r  NA IZLET

24. MAJA
Črnomaljski upokojenci ne 

bodo na tridnevni izlet krenili 
25. maja, kot je bilo pomotoma 
objavljeno v 12. številki našega 
lista, marveč dan p rq , v torek, 
24. maja, ob 5.45 izpred grada. 
Pot jih bo vodila v Split, Mostar, 
Sarajevo in Travnik, spotoma pa 
si bodo ogledali še več zanimivih 
krajev. Čas za prijavo za izlet je 
do 5. maja oziroma do zasedbe 
avtobusa.

V s
KJER JE M 0 2 N 0  
TOPLE MALICE

Komisija za regresiranje prehrane 
pri občinskem svetu Zveze sindika
tov je na svoji seji v sredo, 23. mar
ca, sklenila, da lahko namesto bo
nov za toplo malico dobijo bone za 
nabavo živil samo tisti delavci, ki 
prinesejo zdravniško potrdilo, da 
morajo uživati dietno hrano, ter te
renski delavci, ki tople malice ne 
morejo dobivati. Tega se bodo stro
go držali.

stva; samo primer: v Starem 
trgu je  bilo 1948 818 prebival
cev, 1974 pa le še 531, se pravi, 
da je število prebivalcev v 26 
letih padlo za 36 odst. V KS 
Adlešiči znaša ta odstotek 34, v 
KS Vinica pa 20. Vse tri KS so 
tudi na dnu lestvice glede števi
la mladih do 15 let in na vrhu 
lestvice starejših od 60 let, de
lež kmečkega prebivalstva znaša 
v Adlešičih 61, v Starem trgu 
68,4 in na Vinici skoraj 
80 odst.; v Adlešičih sta samo 
dva trifazna električna pri
ključka, v celi KS pa ni niti ene
ga gospodinjstva, ki bi imelo 
vodovod. Vse so daleč od ob-

NA KONCERT 
THE PLATTERS

Danes bo v organizaciji črno
maljske koncertne poslovalnice 
avtobus odpeljal v Celje poslušalce 
na koncert znamenite ameriške vo
kalne skupine The Platters. Ameri
ški pevci bodo predstavili stare lepe 
melodije in tiste, ki so popularne 
danes.

ZMAGA MLADIH 
STRELCEV IZ OS 
MIRANA JARCA

Na OŠ Mirana Jarca v Črnomlju 
že več let deluje strelska sekcija; lani 
ji je občinska strelska zveza podelila 
pionirski strelski prapor. V sredo, 
23. marca, so se, razdeljeni v tri 
skupine, udeležili občinskega pionir
skega prvenstva in dosegli lepe 
uspehe: pionirke so dosegle 1., 2. in 
3. mesto v posamezni konkurenci 
ter 1. mesto v ekipni; pionirske 
ekipe so zasedle prva tri mesta, med 
posamezniki pa je tudi zmagal član 
strelske sekcije iz OŠ Mirana Jarca, 
kjer se s tem zanimivim Športom 
ukvarja 60 pionirjev. Tako so mladi 
strelci osvojili dva pokala.

MARIJA MAJERLE, 8. c 
OŠ Mirana Jarca
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KDAJ NOVA POSTAJA? -  Na 
račun sedanje avtobusne postaje 
pred črnomaljskim gradom je bukilo 
izrečenih že precej kritik, vendar do 
sedaj res ni bilo mogoče novo avto
busno postajo urediti drugje, saj je 
to povezano z velikimi stroški. V 
noveliranem urbanističnem načrtu 
za mesto Črnomelj pa je lokacija za 
novo avtobusno postajo predvidena 
ob Ulici 21. oktobra v bližini novega 
zdravstvenega doma.

IZZIVANJE NESREČE -  Na 
Ulici Otona Župančiča je na obeh 
straneh ceste vedno polno parkira
nih avtomobilov, poleg tega pa je po 
tej ulici tudi precejšen promet. Vsak 
dan tu  hodi v šolo in iz šole okoli 
800 otrok, zato je možnost za ne
srečo še toliko večja. Za začetek bi 
morali opozoriti cestno podjetje, naj 
ne parkira svojih vozil na obeh stra
neh ceste.

PRITOŽBE NA NAPAČEN 
NASLOV -  Semičani se na sejah 
občinske skupščine večkrat pritožu
jejo, da so v njihovem kraju kupi 
zemlje, da bi morala občina urediti 
oziroma pospraviti pogorišče ipd. 
Vendar to ni stvar organov občinske 
skupščine, marveč morajo delegati 
ureditev teh zadev zahtevati preko 
krajevne skupnosti, ki med drugim 
skrbi tudi za urejanje in lepši videz 
kraja.

KRUH Z AVTOBUSOM -  Prebi
valci Starega trga so večkrat zahte
vali, da bi dobivali kruh iz črnomalj
ske pekarne. Letos so bile njihove 
zahteve uslišane in tako sedaj 
pekarna trikrat na teden z redno 
avtobusno progo pošilja v Stari trg 
po 40 kilogramov kruha. Stroške 
prevoza -  25 dinarjev za eno vožnjo 
-  nosi pekarna.

činskega središča in imajo malo 
zaposlenih (Stari trg komaj 
10 odst.).

Glavni vzroki za zaostalost so 
znani: pomanjkanje delovnih 
mest in objektov družbenega 
standarda, slabe ceste, kar vse 
povzroča pretirano odselje
vanje. Za izboljšanje takega sta
nja se bodo morale zavzeti 
predvsem občinske in regijske 
SIS, izvršni svet občine ob pod- 

• pori organizacij združenega dela 
kot investitorjev, Ljubljanska 
banka in pa seveda prizadete 
krajevne skupnosti same.

A. B.

ZA INVESTICIJE GRE
V 1976 so v črnomaljski občini 

porabili le polovico denarja, odobre
nega za investicge v tem letu. Letos 
pa večina delovnih organizacij, ki so 
prijavile zahtevke, ni izdelala investi
cijske dokumentacije. To sta storili 
le Iskra iz Semiča in Kmetijska 
zadruga, druge DO pa so že sedaj v 
zamudi tako z izdelavo te dokumen
tacije, kot z zahtevki za kredite. 
Glede gradnje skladišča Dolenjke v 
Črnomlju je treba čim prq sklicati 
sestanek s predstavniki Dolenjke, 
gradbene organizacije in Ljubljanske 
banke. Podrezati morajo IMV iz 
Novega mesta glede najave investi
cije za črnomaljski tozd in za obrat 
v Adlešičih. Predvsem se morajo vsi 
zavedati, da je  od investicijskih na
ložb odvisna izvršitev nalog, spreje
tih v družbenem planu občine za 
obdobje 1976 -  1980.

PREKOPANA CESTA -  Cesta skozi Črnomelj je  precej vegasta. K 
temu pripomorejo tudi taka prekopavanja, kadar morajo delavci 
popraviti počeno vodovodno cev. Celotna ureditev glavne ceste je 
povezana z velikimi stroški, ker bi morali obenem urediti tudi 
kanalizacijo.

Črnom aljski drobir

»Teden” še traja
Teden Komunista ni bil 

omejen na sedem dni

Ob lanskem tednu Komu
nista pod geslom „Človek, 
delo, kultura“ v črnomaljski 
občini ni bil glavni poudarek 
na raznih kulturnih priredit
vah, marveč so povsod na- 
glašali, da to ni enkratna 
akcija, k i bi jo  lahko odpra
vili z  nekaj večeri, posveče
nimi kulturi in s priložnost
nimi recitali v delovnih orga
nizacijah.

Precej nalog je  ostalo tudi 
za letos in zlasti komunisti 
ne smejo dovoliti, da bi jih 
odlagali do naslednjega 
„tedna“, ko bi spet poudar
jali „trajen značaj akcije". 
Sprejeti program nalaga ko
munistom, da ocenijo svoj 
prispevek k  uresničevanju 
programa kulturne politike. 
Gotovo ni dovolj, če so 
enkrat, iše to na hitro oce
nili delo amaterskih društev, 
na katerih vendar sloni veči
na kulturne dejavnosti v kra
jevnih skupnostih. Zavedati 
se je treba predvsem, da de
lovni programi, v katerih so 
osnovne organizacije naka
zale svoja prizadevanja za 
stalno kulturno osveščanje 
članov, niso le domače nalo
ge, na katere lahko pozabiš, 
brž ko jih je  „tovariš“ pre
gledal.

Kaj je s tistimi OO, k i  
tudi v tednu Komunista na 
svojih sestankih kulture niso 
niti omenile? Teh je bilo 
kar štirinajst!

Kljub temu so bili idejni 
premiki očitni in zaznavni, 
paziti je  treba le, da ne bo 
obetavna akcija zvodenela. 
Konkretnih nalog je toliko, 
da pravzaprav same silijo k  
delu: zbiranje gradiva za 
knjigo partizanskih pesmi, ki 
so nastale v Beli krajini; 
ustanovitev lokalne radijske 
postaje; boj za boljše obve
ščanje v DO; oživitev 
Župančičevega natečaja; 
ureditev prostora za razne 
razstave; ustanovitev po
družnice muzejskega dru
štva; priprava na proslavo 
100-letnice Župančičevega 
rojstva; ureditev muzejske 
zbirke v Črnomlju; skrb za 
spominska obeležja itd.

Skrb za izvedbo teh nalog 
je obveza vseh, to je tudi 
temelj celotne akcije „Člo- 
vek, delo, kultura“.

A. BARTELJ
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DOM POČITKA 
bo GRADIL

Iztekel se je ^ f la d n jo  P  
ugodnega ?^aJ ^ oina počiti^,1 
zidka metliškega ^ /p od je tji
natečaj so se H
prizidkom bo ? * z#°r
novih postelj, » P g #  
Jenih 9,18 m a j c M ^ f c i v
lastnih sredstev pa je
ureditev terena. Gradit “ h„ureditev ierc»~ r j-  pa 
čeli aprila, P
z id e k  končan v letu *»•

^SSŠSŠff.
V soboto, rf* 'ci metliškega oddelka Niplf 

glasbene " s n o v n i  Solidukciji v metliški osn^ndinStettr

F

NOVA TRGOVINA — Pred novo Kokrino trgovino „Dekor“ ljudje 
že zdaj, ko še ni odprta, radi postajajo in gledajo skoz izložbena 
stekla. Končno bodo lahko tudi v Metliki kupovali pohištvo in 
drugo stanovanjsko opremo.

Mati v službo, kam
nim obiskovalcem

e s a s o s e  naučili.

Precej otrok je v času, ko je mati v službi, prepuščenih samim sebi

Anketirali so 306 mater iz 
Beti, Kometa, Novoteksa in 
Mercatoija, torej iz tistih DO, 
kjer poteka delo v dveh ali treh 
izmenah. Večina anketiranih, 
kar 60 odst., živi v KS Metlika.

Glas ljudstva
Odstraniti ovire na dele

gatskih poteh

Dandanes, ko je  večina žensk redno zaposlena, se vedno znova in 
vedno bolj ostro postavlja vp raša je  varstva otrok. To še posebej 
velja za take občine, kjer je  v skupnem števulu zaposlenih precej 
več žensk kot moških. Med take občine sodi tudi metli§ca. Občin
ski odbor delavcev tekstilne industrije je  naredil anketo, da bi ugo
tovil, kakšno je stanje na področju šolskega in predšolskega varstva 
otrok do 15 let.

Nočno delo mater z mlado
letnimi otroki v občini še ni od
pravljeno, saj v treh izmenah 
dela kar 30 anketiranih, vse v 
Novoteksovem tozdu. V dveh 
izmenah dela 165 mater ali 
53 odst., enoizmensko delo pa 
ima 110 anketiranih ah 36 odst. 
Od 186 anketiranih mater, ki 
živijo v KS Metlika, jih  v dveh 
izmenah dela samo 84, 86 pa v 
eni. Odstotek tistih, ki delajo v 
treh izmenah, je približno enak 
v KS Metlika in drugih KS.

Od vseh anketiranih je  287 
ali 93 odst. mater poročenih, 
ostale so samohranilke. V KS 
Metlika znaša odstotek družin, 
kjer sta zaposlena mož in žena 
nad 86, v ostalih KS pa je pre
cej nižji — 66. ,

Kdo skrbi za otroke, ko je  
mati v službi? V glavnem očet
je in stari starši, 41 mater pa je 
odgovorilo, da otroci takrat ni
majo varstva. Seveda to ne po
meni, da le 41 otrok nima var
stva, saj imajo družine več 
otrok, torej je vsaj 80 otrok 
takrat, ko je mati v službi, pre
puščenih samim sebi. Izkazalo 
se je, da je  varstvo otrok najbolj 
pereče v KS Metlika. Res pa je, 
da je od 53 mater, ki so odgo
vorile, da imajo otroke v vrtcu, 
93 odst. iz Metlike. Na vpraša
j e ,  če bi želele, da bi bil otrok 
v vrtcu, je  sto anketiranih ali 
dobrih 32 odst. odgovorilo po

zitivno. Več k o t j g  
mater, ki bi rade  ̂ ^ ̂  
vrtcu, je a  KS M ^ , 
pa je  med tenu, * ,Q 
otroke v vrtcu, M y. 
mater, ki v času, fe] 
sploh nimajo P 
varstva: samo štm ^  
Metlika so tfJaV“®’ 23 
imeti otroka v vr J rag, iz
meni, da je vrtec p ^  j 
ki bi želele, da .

času p o p o k a «  J 5tudi v 
ne, je 30.

Tudi na vseh letnih skupšči
nah osnovnih organizacij sin
dikata -  zadnje, v TGP, so 
bile pred kratkim -  je  bese
da nanesla tudi na delovanje 
delegatskega sistema. Splo
šna ugotovitev je, da so se 
delegacije -  tam kjer sploh 
delajo -  zaprle vase, da ne 
iščejo stika z bazo; za po
m oč se obračajo kvečjemu 
na vodilne delavce.

Resno se je zastavilo tudi 
vprašanje delovanja interes 
nih skupnosti. Skupščine 
SIS za kulturo, telesno kul
turo in otroško varstvo so se 
v treh mandatnih dobah se
stale le dvakrat. Zato se de
lavci upra\’ičeno sprašujejo, 
kdo tam gospodari Odgovor 
se ponuja sam: peščica ljudi, 
ki so se že prej ukvarjali s 
temi stvarmi in so sedaj v iz
vršilnih odborih skupščin 
SIS. Razprava, k i bi morala 
teči po samoupravni poti, je  
v takem primeru onemogo
čena. Vedno se pa najde gre
šni kozel: delegatski sistem, 
ki ni zaživel tako, ko t bi 
moral.

Vprašati bi se bilo treba 
drugače: Kako pa naj dele
gatski sistem zaživi, če o 
ključnih vprašanjih v bazi 
sploh ne morejo razpravljati, 
ker je po t navzdol polna 
ovir?

Zakaj niti ena SIS . ni 
imela skupne seje s skupšči
no občine ko t četrti zbor? 
Mar v šolstvu, izobraževanju, 
kulturi in drugje ni nič take
ga, kar naj bi skupaj obrav
navali in skušali čim prej 
rešiti?

Kritična beseda je veljala 
tudi odločanju v delovnih 
organizacijah. Res je manj 
posamičnega odločanja in 
ima zadnjo besedo delavski 
svet, še vedno pa se stališča 
za DS ne oblikujejo v delov
nih skupinah, v DS je še vse 
preveč članov in premalo 
delegatov. Prav na tem pod
ročju čaka sindikat še veliko 
nalog. Naredili so že nekaj 
bolečih rezov in zamenjali 
posamezne nedelavne člane 
sindikalnih vodstev v OO ali 
celo vodstvo, k o t  na primer 
v Betijinem tozdu Kodranka 
in delno tudi v Barvarni. Do
sledno je  treba vztrajati pri 
statutu Zveze sindikatov: v 
vsakem tozdu osnovna orga
nizacija sindikata.

A. BARTELJ

Po p r ib i j !
b i  v " m e tl išk i  obč^ ‘
v vrtcu p r o s t o r j e ^
otrok, za tiste iz ' 
bi morali organiziran
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ŠPORTNE IGRE
V petem kolu tekmovanja v 

malem nogometu v okviru metliških 
mladinskih športnih iger so bili dos
eženi tile rezultati: OŠ Metlika -  
Lokvica 3:0, Rosalnice -  OŠ Pod
zemelj 4:2, Radoviča -  garnizon 
Črnomelj 4:2; Podzemelj -  Gradac 
4:1; Slanina vas -  Božakovo 3:0; 
TGP -  Krasinec 2:1. Trenutni vrstni 
red: prvo in drugo mesto si delita 
ekipi Slamne vasi in Podzemlja, 
tretje in četrto pa moštvi Radoviče 
in črnomaljskega garnizona.

SPREHOD PO

aSFAL̂ «
Letos bosta ^ i f p o t i .  %  & i  

melj asfaltirali vaš P ̂  asf  ̂ fle 
ni bodo d o to  %
katerega je 45 eospu «-*<
230 Krasičani 
asfalta, za kate 
stev zbralo 230 ti

fb rK 0 .0 0 0 ad t o ^ - ^  p 
vaščani veliko 1 ter,
m agala p a  bosta  K S t o ^
ti bodo začeli v dr g* , J  

Za naslednje let® ^ i '

samo dve hišiV -^oV.zbrati kar 5 0  tisočake  ̂ ^

i i
H *

j kar 50 liso*8*

METU#!
PRED SNEŽENJEM konec 

marca je dosegla temperatura zraka 
lansko majsko poprečje. Ljudje so 
presenečeni strmeli v cvetoča dreve
sa, v velike poganjke pri trtah in 
tiho upali, da se ne bo zgodilo to, 
kar se je. Tudi najstarejši krajani ne 
pomnijo tako toplega marca, zlob
neži pa natolcujejo, da je bilo tako 
toplo samo zaradi sprejemanja za
ključnih računov v delovnih organi
zacijah.

>

METLIČANI HODIJO gledat 
filme v Črnomelj, a tudi v Novo 
mesto, če je na sporedu res kaj zani
mivega. Pred pričetkom sreča člo
vek krajane, ki jih ni nikoli videl v 
rodnem mestu na predstavah, dokler 
so še bile. Vse to  kaže, da je tudi od 
ureditve dvorane odvisno, koliko 
gledalcev bo sedelo v njej. Metliška 
je vse prej kot prijazna in vabljiva.

ČLOVEKU SE UPIRA vedno 
znova pisati o luknjah na cestah, 
toda ne gre drugače, saj se ponašajo

kot ljudska Pfnsl* : l ju d m i H ,1 
neznan,
in se prenašaj® & f  
si nisem mislil, d ,. 
liko smisla za poeiv

n e v e r je t n o  ■

T S S f c Sgatim re]
spodobnih fcoi- -

&£ v& gsk
Nekateri so že f je 
cigareto, ki boje, £.7*» 
žep, ako sekoga ^ j k o t £  
po cesti kadi za
skimi lokomotiv p0^etje‘
starši vedo za nji*1 “

ZJUTRAJ. * l
bifejem. v « {i v  vje  pred

postajališče,

in pravi ču d ež i-  a 2̂  
hujše nesreče. ^  s^ îis 
prepuščamo offl. (jf

ušes m oči
Takrat bo prep1

metliški t e d ^ t
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Ob prisrčni proslavi, ki je bila ob ribniškem občinskem prazniku v tej zgodovinski vasi

Obe nemško-domobranski koloni 
sta počivajoče borce in borke izne
nada napadli v Makošah. Padlo je 17 
borcev in bork, ki so jih podivjani 
Nemci in domobranci grdo izmaliči
li, še več ranjenih borcev in bork pa 
so zajeli. Od teh je še danes živ Tone 
Novak iz Kočevja, ki je  bil težko 
ranjen v hrbtenico. Preživel je Maut- 
chausen in živi danes v Kočevju.

Ančka Virant, ki je bila prisotna 
na proslavi, je vioma iz Ljubljane in 
je žena upokojenega generala Gorki
ča, ki je  bil komisar 18. divizije. Tu
di ona se je  med drugimi rešila iz 
obroča.

3. bataljon 9. SNOUB je bil tedaj 
skoro uničen. V 9. brigadi je bilo 
tedaj pet bataljonov. Peti je bil ruski 
bataljon, v katerem so bila borci več 
narodnosti iz SZ. Znano nam je, da< 
so bili to odlični borci proti naci
zmu. V Žlebiču sta dva borca tega 
bataljona z molotovkami naskočila 
nemški tank Tiger, ki je  vozil v nem
ški koloni, in ga uničila. Le žal, da 
je Stalin po osvoboditvi tepreživele 
borce Ruskega bataljona, k« so se 
vrnili v svojo domovino,‘pognal v Si- 
■binjo-kot kaznjence.

Tragedija 3. bataljona 9. bčigade 'v 
Makošah naj ostane v spominih na
ših mladih pokolenj, da bodo razu
mela, kako draga je bila svoboda, ki 
jo  uživamo danes. Tega se naš mladi 
rod zelo dobro zaveda* Pionirji in 
piomske iz stale v Dolenji vasi so s 
svojimi Mutacijami in pesmgo tako 
doživel* »se 'to izrazili Pesem: 
v ranam jutru ptički so zapcJi“ , sta 
zbor io mlada solo pevka tako doži
vete podajala, da so vzdrhtela rs» 
acca prisotnih. Čutili smo, da je- v 
mladih prav tisti duh, kakor je bil 
jpred 33 in več leti v borcih in bor
kah 9. brigade, ko so prepevali:

„Tujci pohlepni, k nam so nava
lili, da bi razdejali naš domači krov. 
Mi pa nismo se uklonili njih podiv
jani sili in smo začeli z njimi boj!"

Borec 9. SNOUB

% qnovqši sneg, je za
čel padati v noči iz 28. na 
29. marec je pokvaril več na
črtov, saj ga je  v višjih ob
močjih ribniške občine za
padlo že prvi dan celo 25 
cm. Precej škode je gotovo 
povzročil tudi kmetijstvu in 
graditeljem.

Med drugim je ponagajal 
tudi Ortnečanom, ki grade 
pri starem ortneškem gradu 
TV pretvornik. Kljub slabe
mu vremenu pa občani niso 
preložili že dogovorjene de
lovne akcije. Tako so 29. 
marca zabetonirali nosilec za 
pretvornik. To je bilo tudi 
zadnje delo, ki so ga bili 
dolžni opraviti pri tq  akciji. 
Doslej so namreč že posta
vili hišico za aparaturo pre
tvornika in za drugo tehnič
no opremo.

Zdaj so na vrsti tehniki 
RTV Ljubljana, ki bodo 
opravili zadnja montažna
d e la - M . G - č

ŠE OB PRAZNIKU
Poročali smo že o nekaterih pro

slavah ob prazniku ribniške občine. 
Tokrat naj dodamo, da so bila nase
lja v občini za to priložnost zelo 
lepo urejena in okrašena. Uspela je 
proslava v Makošah.

V Jelenov žleb, kjer so bili 26. 
marca 1943 Italijani krepko poraže
ni, je krenila motorizirana kolona 
AMD Ribnica, dijaki vojaške gimna
zije, člani ZZB in preživeli borci te 
bitke. Vsem tem je o takratnem 
boju govoril predstavnik ZZB Vinko 
Kersnič. K spomeniku so ob tej pri
ložnosti položili venec.

Na svečani seji v Dolenji vasi je 
predsednik izvršnega sveta občine 
Ribnica Franc Bojc poudaril, da je 
predvsem gozd osnova ribniškega 
gospodarstva. Lani je  ribniško go
spodarstvo poslovalo brez izgub. 
Vendar bo treba povečati produk
tivnost dela in dosledno uresničevati 
stabilizacijsko politiko. „Kakšna bo 
naša bodočnost, je odvisno od tega, 
kako se bomo dogovarjali, proizva
jali in delali na vseh področjih druž
benih dejavnosti. Združeni in složni 
lahko veliko naredimo, razcepljeni 
pa ničesar!"

M. GLAVONJIČ

Naš dopisnik Milan Glavonjič iz 
Ribnice nam je sporočil, da je pri 
prevajanju njegovih dveh poročil s 
praznovanja praznika občine Ribni
ca prišlo do več napak, ki so bistve
no popačile njegovo poročilo in 
tudi resnico. Zaradi tega poročilo 
,.Svečano za ribniški praznik", kije 
bilo objavljeno na 1. strani v 13. št. 
Dolenjskega lista ne prizna niti za 
svoje. Milan Glavonjič nam piše med 
drugim:

-  da v originalu poročila ni nikjer 
napisal, da so ljubitelji domače 
glasbe lahko prisluhnili nastopu 
akademskega primorskega pevskega 
zbora;

-  da ni res napisal, da so na kraju 
znane bitke pri Makošah pripove
dovali preživeli borci svoje zgodbe iz 
vojnih let učencem ribniških šol, 
ampak da je zbranim govoril Franci 
Kolar, udeleženec borbe pa da so v 
osnovnih šolah Ribnica in Dolenja 
vas predavali šolarjem o teh do
godkih;

-  da je napisal, da so za praznik 
odprli v Ribnici novi otroški vrtec 
„Majde Šilc", medtem ko je v časo
pisu pisalo le, da so občinski praz
nik praznovali tudi cicibani tega 
vrtca.

Tudi prevod poročila ..Zaslužni 
občani Ribnice", objavljen v isti šte
vilki DL na 19. strani, ni točen. 
Tako narodni heroj Jože Ožbolt ni 
generalpolkovnik, ampak general
podpolkovnik. Predsednik občine 
tudi ni podelil. . .  nagrade Vinka 
Mateja, ampak je Vinko Mate le 
obrazložil odločitev žirije o pode
litvi priznanj in nagrad za vsakega 
posameznika.

Milanu Glavonjiču se za napake 
pri prevodu opravičujemo. Doda
jamo pa, da je do njih prišlo tudi 
zato, ker je bil komunski urednik, ki 
ima na skrbi tudi občino Ribnico, 
bolan. Obe poročili je zato prevajal- 
in krajšal novinar, ki mu razmere v 
ribniški občini niso dovolj znane.

UREDNIŠTVO,

NA SATELIT BO 
TREBA ŠE ČAKATI

Zadnje vprašanje, čeprav kratko, 
je vendar tako zahtevno, da bi bila 
potrebna kompletna študija. Če vse 
skupaj močno poenostavimo, potem 
lahko mirno rečemo, da se bosta 
radiodifuzna sistema, kot je klasični 
zemeljski in jutrišnji satelitski, med 
seboj dopolnjevala. Menimo, da bo 
potrebno še veliko storiti, preden 
bomo imeli satelitsko radiodifuzijo. 
Sistem sam kot tak je sicer postav
ljen, teoretično dognan in zajet v 
svetovnem planu za radiodifuzijo 
prek satelitov. Plan, sprejet na kon
ferenci v Ženevi (bila je letos), bo 
pričel veljati s 1. januarjem 1979. Ni

ZAMETI V SLEMENIH
Zadnji sneg je na območju pošte 

Ortnek v ribniški občini povzročil 
nekaj nevšečnosti. Na njenem pod
ročju več majhnih in težko dostop
nih vasi in sneg je zvrl redno dostavo 
pošte. Veter je napravil velike za
mete na Slemenih, da so bile ceste 
nekaj časa neprehodne.

Kočevja Ribniški zobotrebci
snage in mrčesa, pa ostajajo. Bajer 
pri jelšah bi morali letos zasuti že 
zato, ker je v neposredni bližini šole 
in ker je zdaj lepa priložnost za to. 
Komaj okoli 150 metrov od bajerja 
je cela gora zasipnega materiala in 
zemlje, ki je ostala ob urejanju cest 
in parkirišč za kino dvorano. Ali ne 
bi poprijela tu tudi domača mladina 
in si tako ustvarila mali spominski 
park, ki bi bil v okras okolici šole in 
mestu?

OGRODJE STOJI -  Železno 
ogrodje za novi bazen in telovadnico 
v Ribnici že stoji, in občani lahko 
vidijo, kako bo ta športni objekt ve
lik. Graditelji pravijo, da je najtežje 
delo že za njimi. Ogrodje bodo zdaj 
prebarvali, nato pa postavili streho. 
Tudi odbor za to gradnjo pogosto 
zaseda in rešuje zadeve, ki se pojav
ljajo ob gradnji.

BREZ GLEDALCEV -  V kinu 
doma JLA je bil za 28. marec napo
vedan film ,.Komunisti Jugoslavije". 
To je bila izredna predstava ob ob
činskem prazniku. Bila je tudi 
dobro reklamirana v časopisih, s pla
kati in na posebnih vabilih, tiskanih 
za občinski praznik. Čeprav je bila 
predstava brezplačna, ob 20. uri, ko 
bi se morala začeti, ni bilo \fcdvorani 
nobenega gledalca. Seveda pa bi bil 
kino dobro obiskan, če bi bila na 
programu kavbojka ali kakšen izmed 
,.golih" filmov.

UČENCI RAZSTAVLJALI -  
Skupno 143 likovnih del so prika
zali učenci osnovnih šol iz ribniške 
občine na nedavni razstavi v Petkovi 
galeriji, ki je bila posvečena občin
skemu prazniku. Največ del so pri
kazali šolarji iz Dolenje vasi in sicer 
55 in iz Sušja (47), medtem ko so 
jih iz največjih šol najmanj in sicer 
iz Loškega potoka 26, Sodražice 15, 
iz Ribnice pa celo nič.

PRVI KOŠI -  Ribnica nima ko
šarkaškega igrišča. Te dni so začeli 
postavljati prve koše pri domu JLA.

Tako bo tudi Ribnica dobila prvo 
košarkaško igrišče. Ni pa še znano, 
kdaj bo dobila Ribnica prvo igrišče 
za odbojko.

GREMO V KINO -  V kinu doma 
JLA bodo ta teden igrali naslednji 
filmi: 9. in 10. aprila „Prizor iz za
konskega življenja", 13. in 14. aprila 
,.Inšpektor je  padel z neba", 9. in 
10. aprila bo matineja „Veseli kratki 
stik". V kinu doma TV D Partizan 
bo 9. in 10. aprila igral film 
„Karambola".

BRUCOVANJE -  Plakati vabijo 
na brucovanje kočevskih študentov. 
Prav je, da si mladi organizirajo 
svoje tradicionalne študentske prire
ditve. Tako starejši študentje vpelje
jo z veselo prireditvijo novince (bru
ce) v čar študentskega življenja, pol
nega mladostnega življenja, pa tudi 
derbi in težav sodobnega študija.

DVA IZLETA -  Čas izletov se je 
pričel letos zaradi lepega vremena 
razmeroma zgodaj. Izredno srečo z 
vremenom so imeli upokojenci, ki 
so se vrnili z izleta v San Marino in 
Gonars še pred novim snegom. Isto 
velja za zdravstvene delavce, ki so 
bili na Češkem.

SNEG PRESENETIL -  „Zima 
rada z repom bije, če dolgo toplo 
sonce sije , veli stara domača do
mislica, ki se je letos z vso dosled
nostjo uresničila. Škode zaradi ne
nadno zapadlega snega konec marca 
še ni mogoče oceniti, ker se bo po
kazalo to šele, ko bo zopet zasijalo 

once. Narava je bila že vsa v než
nem cvetju, zelenju ih brstju.

Pionirji in mladinci osnovne 
šole Kočevje smo šli skozi malo 
marksistično šolo Tito-revolu- 
cija-m ir, v kateri je  sodelovalo 
1500 pionirjev in mladincev. Ho
teli smo še bolj spoznati življenje 
in delo našega dragega maršala 
Tita, našega vzornika, učitelja, 
tovariša, največjega človeka naše 
preteklosti, sedanjosti in prihod
nosti. Prebrali smo mnogo knjig, 
ki govore o njem, spoznali njego
vo revolucionarno pot in partijo, 
k i j e  s tovarišem Titom vodila 
naše narode v najtežjih dneh 
naše zgodovine in jo  vodi tudi 
danes.

V torek, 29. marca, se je na 
naši šoli pomerilo v spoznavanju 
revolucionarnega boja naših na
rodov pod vodstvom tovariša 
Tita 850 mladincev in pionirjev. 
Tako množičnega in navduše
nega tekmovanja na naši šoli še 
ni bilo. Vse to je izraz brezmejne 
ljubezni do dragega voditelja in 
našega najdražjega človekaTita. 
Ob tej priložnosti smo pionirji in 
mladinci poslali predsedniku 
Titu tudi pozdravno pismo.

Pionirski odred 
„Ljubo Šercer" in 
mladinska org. OŠ 

Kočevje

občan
vprašuje

Upokojenski kotiček
PRVI POMLADANSKI IZLET -  

Rekreacijska komisija pri Društvu 
upokojencev v Ribnici si je letos po
stavila kar precej nalog. Najbolj pri
ljubljena veja rekreacije so izleti. 
Prvi letošnji izlet je posvečen 
40-letnici ustanovitve ZKJ in dru
gim obletnicam. Zato bo popeljal 
upokojence na Čebine. Na pot 
pojdemo v nedeljo, 17. aprila. 
Odhod iz Ribnice bo z dvorišča pri 
Cenetu. Peljali se bomo skozi Litijo 
in Trbovlje. Kosilo bo v domu upo
kojencev v Litiji (Tišje). Ogledali si 
bomo tudi grad Bogenšperk. Po 
končani proslavi se bomo vrnili prek 
Trojan in Ljubljane domov. Cena 
izleta s kosilom je 150 din. Prijavite 
se do vključno 15. aprila in sicer ob 
ponedeljkih in sredah od 9. do I I .  
ure v društveni pisarni. Vabljeni so 
tudi člani ZB in TD Ribnica.

ŽENSKI PEVSKI ZBOR - Čla
nice Društva upokojencev, ki imajo 
veselje do petja, vabimo, da se včla
nijo v ženski pevski zbor. Prijave 
sprejemamo ob ponedeljkih in sre
dah v društveni pisarni. y  [>R[ ZELJ

\ \ y   ̂ \ /  fmadvad
V odgovarja

— Zakaj si pa ves premočen 
in potolčen?

— Kolovratil sem po Sodraži
ci in okolici, kjer imajo mosto
ve s polomljenimi ograjami ali 
celo brez njih, in se mi je zgodi
lo podobno kot tistim direktor
jem pred dvema letoma, ki so 
popadali v Bistrico, ker so se 
naslonili na trhlo ograjo.

ko *
£ » h b h IM * » •  v *
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Četrtek, 7. aprila -  Radko 
Petek, 8. aprila -  Albert 
Sobota, 9. aprila -  Ljubo 
Nedelja, 10. aprila -  Velika noč 
Ponedeljek, 11. aprila — Filip 
Torek, 12. aprila -  Julij 
Sreda, 13. aprila -  Ida 
Četrtek, 14. aprila -  Justin

LUNINE MENE

10. aprila ob 20.14 uri -  zadnji 
krajec

BREŽICE: 8. in 9. 4. italijanski 
barvni film Ljubi me ali opravi 
dobro. 10. in 11 .4 . angleSci barvni 
film Človek iz Avstralije. 12.in 13. 
4. nemški barvni film Moj prijatelj 
Heintje.

S L U Ž B O  D O B I

KMEČKI FANT, zdrav, s 6 razredi 
osnovne šole, poštenega značaja, 
dobi zaposlitev kot pomožni de
lavec. Javite se pri Ivanu Kuharju, 
avtokleparju, Mokronog 87, 
68230 Mokronog.

SAMOSTOJNO frizersko pomoč
nico sprejmem takoj. Salon 
Jožica Aleksič, Brežic«.

S T A N O V A N J A

ODDAM opremljeno sobo. Naslov v 
upravi lista (1059/77).

ODDAM opremljeno sobo fantu. 
Naslov v upravi lista (1063/77).

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM ŠKODO 1000 MB v dob
rem stanju, registrirano do 
januarja 1978. Informacije do
poldne na telefon 21-456 .

PRODAM avtomatik. Ljublj anska 
18, Novo mesto. Ogled od 10. do 
16. ure.

UGODNO prodam traktor Masey 
Ferguson (35 KM), registriran, z 
generalno, še pod garancijo, z 
verigami in prikolico ali brez tega. 
Matija Zupančič, Gor. Karteljevo 
14, Mirna peč. Vsa pojasnila 
dobite v trafiki pred občino v 
Novem mestu.

UGODNO prodam Z 750. Vozilo je 
registrirano do 1978. Pavel Uhl, 
Ragovska 1 a.

PRODAM škodo S 100 L, letnik 
1971. Zupanc, Nad mlini 18, 
Novo mesto.

PRODAM eno leto star kombi 430, 
registriran do konca leta, ali za
menjam za osebni avto (starejši 
letnik). Naslov v upravi lista 
(1069/77).

RENAULT 4, letnik konec 1970, 
registriran do konca leta, ugodno 
prodam za 24.000 din. Naslov v 
upravi lista (1073/77).

PRODAM traktor Stever 188 
(28 KS) s plugom, kosilnico in 
hidravliko v brezhibnem stanju 
ter dve gradbeni parceli ob glavni 
cesti Smednik-Kržišče. Voda in 
elektrika v bližini. Jože Gričar, 
Smednik 6, 68274 Raka.

PRODAM fiat 750, letnik 1965, in 
fiat 1300 po delih. Martin Bregar, 
Cerovi log 29, Šcntjemq.

PRODAM osebni avto R 8 , lahko 
tudi po delih. Naslov v upravi 
Usta (1085/77).

PRODAM traktor Cormick D 320, 
letnik 1961, s koso in zadnjim 
nakladalcem ali brez. Prodam 
tudi avto W 1200-1959 v voz
nem stanju, neregistriran. Ivan 
Ogrinc, Breže 1, Ribnica na 
Dolenjskem.

PRODAM 850 šport kupe. Infor
macije po telefonu 85-204 .

PRODAM zastavo 750 luxe, okto
ber 1972, 40.000 km, zelo dobro 
ohranjeno, najboljšemu ponudni
ku. Jože Zupanič, Vranoviči 14, 
Gradac v B.k.

ZASTAVO 750, letnik 1970, ugod
no prodam. Ogled v soboto 9. 
aprila 1977. Kukec, Tržišče 12.

UGODNO prodam avto Fiat 750 
kombi. Pavle Udovč, Adamičeva 
67, Novo mesto. Ogled vsak dan 
od 15. ure dalje.

PRODAM traktor Fend, 14 KM, s 
koso, v odličnem stanju. Cena 
ugodna. Franc Meseiko, Sp. 
Pohanca 5, Artiče.

PRODAM volksvvagcn 1500 KM, 
letnik 1976, v zelo dobrem sta
nju. Ogled možen vsak dan od 14. 
do 17. ure pri Avgustu Resniku, 
Steklarstvo Krško, telefon 
71-462 . .

FIAT 750, letnik 1973, prodam. 
Naslov v upravi lista (1110/77).

PO UGODNI ceni prodam osebni 
avto R 4, letnik 1971, prevoženih

ČRNOMELJ: 10. 4. italijanski 
barvni film Viking z juga. 12. 4. 
ameriški barvni film Preštej svoje 
naboje. 14. 4.. ameriški barvni film 
Zasebni detektiv.

KRŠKO: 9. in 10. 4. ameriški 
film Vroča sedla. 13. 4. francoski 
film Klofuta.

NOVO MESTO -  KINO KRKA: 
Od 8 . do 11.4. ameriški barvni film 
Pregon. 10. 4. ameriški barvni film 
Rožnati panter (matineja). Od 12. 
do 14. 4..francoski barvni film Nora 
dirka.

NOVO MESTO -  DOM JLA: 7., 
9. in 10. aprila domači film Povra
tek odpisanih.

SEVNICA: 9. in 10. 4. ameriški 
film Zasebni detektiv. 13. 4. ameri
ški film Sola življenja.

TREBNJE: 9. in 10. 4. ameriški 
barvni akcijski film Diamanti za 
svobodo.

samo 33.000 km. Albin Erjavec, 
Potov vrh 48, Novo mesto.

NUJNO prodam opel manto S. Te
lefon (068) 23-769 .

UGODNO prodam, zastavo 750, 
letnik 1971, popolnoma obnov
ljeno. Peter Iskra, Otočec 32.

PRODAM FIAT 850 special, letnik 
1971. Jože Žaren, Hrvaški brod 
17, Šentjernej.

ZASTAVO 750, letnik 1971, pro
dam. Ogled na servisu Novotehne, 
telefon 21-538.

PRODAM osebni avto Škoda 
1000 MB, letnik 1966, registriran 
do 31. 12. 1977, garažiran in v 
zelo dobrem stanju. Cena ugodna. 
Ogled v popoldanskem času. 
Vinko Kostanjevec, Stari trg 45, 
Trebnje na Dol.

PRODAM traktor Pasquali, 18 KM, 
malo rabljen. Zobetič, Mali Ne- 
rajec št. 6 , Dragatuš.

PRODAM dobro ohranjen fiat 750. 
Košak, Cegelnica 75.

PRODAM avto 750, letnik 1971, 
registriran za eno leto. Drago 
Taborski, Cankarjeva 13, Novo 
mesto.

PkODAM karambolirano karoserijo 
Zastave 101. Alojz Gazvoda, Dol. 
Težka voda 10 a, Stopiče.

PRODAM PRINZA 1000 C, letnik 
1970, registriran do oktobra 
1977. Glavni trg 14, Novo mešto.

PRODAM ZASTAVO 101, letnik 
1974. Toni Hervol, Bukošek 67, 
Brežice ali na tel. 72 -632  po 16. 
uri.

DVA FORD KONZULA, letnik 
1965/66 prodam za 3 milijone. 
Ivan Ivkovič, Ljubljanska 14, 
Novo mesto, telefon 22-258.

P R O D A M

PRODAM zadnje vetrobransko
steklo za fiat 1300. Naslov v 
upravi lista.

PO UGODNI ceni prodam nov šte
dilnik Gorenje (4 plošče plin, 2 
elektrika). Junc, Gor. Kamence 
21, Novo mesto.

UGODNO prodam kombiniran
otroški voziček. Nežka Zupanc, 
Kristanova 28, Novo mesto, tele
fon 22-524 .

UGODNO prodam štiriokenski
kozolec. Ivan Škvarč, Skopice 53 
pri Brežicah.

PRODAM skoraj novo močno 
prikolico za osebni avto. Franc 
Kolenc, Regerča vas 110.

PRODAM nemške ovčarje. Krhin, 
Ratež 18, Brusnice.

PRODAM nova balkonska vrata in 
vitrino. Jože Gazvoda, Črmo- 
šnjice 58, Stopiče.

PRODAM mlatilnico (s popolnim 
čiščenjem) na gumijastih kolesih. 
Franc Kastelic, Vrh pri Pahi 5, 
Otočec.

PO UGODNI ceni prodam spalnico 
in dnevno sobo v dobrem stanju. 
Ogled vsak dan. Anton Pezdirc, 
Ul. 1. maja 5, Metlika.

RABLJENO spalnico z jogi vložki in 
plinsko peč ugodno prodam. 
Naslov v upravi lista.

PRODAM kosilnico za traktor 
Steyer ter vitlo za vleko. Janez 
Povše, Sevno 8 , Otočec.

PRODAM bankine, punte in plohe. 
Informacije po telefonu 23-441 
popoldne.

PRODAM televizor znamke Major. 
Alojz Lubi, Ragovska, blok 16, 
stan. 3, Novo mesto.

POCENI prodam spalnico z jogiji in 
jeklenimi tapeciranimi vzmetni
cami (po želji posebej), nizko
tlačni kotel (120 litrov) za kopal
nico na ogrevanje z gospodinj
skim oljem in plinsko peč Super 
ser. Naslov v upravi lista.

GRADBENO železo, premer 
10 mm, 450 kg, prodam. Naslov v 
upravi lista.

PRODAM dva kavča, štedilnik na 
drva in gramofon, lahko posa
mezno. Naslov: Ulica Milana
Majcna 1, Novo mesto.

UGODNO prodam samonakladalko 
za seno znamke Kela. Ignac 
Hudoklin, Dobravica 25, Šentjer
nej.

PRODAM traktorsko kiper priko
lico, nosilnosti 3,5 tone. Milan 
Berlogar, Dol. Kamence 16.

UGODNO prodam kosilnico BCS, 
malo rabljeno in opremljeno s 
sedežem. Franc Bevc, Drnovo 45, 
Leskovec pri Krškem.

PRODAM 1500 1 cvička. Naslov v 
upravi lista (1139/77).

K U P I M

KJERKOLI KUPIM starinsko intar- 
zirano skrinjo, ko-
modo-predalnik, stole, mizo, 
fotelje, kanape in drugo, tudi po 
kosih -  v najslabšem stanju. 
Kupim tudi uro, svečnika, ogle
dalo, oljnato sliko. Pišite: Sever, 
Koroška 4, 64248 Lesce.

KUPIM starejšo hišo ali vikend v 
Črnomlju, Metliki gli bližnji 
okolici. Naslov v upravi lista 
(1071/77).

KUPIM več zemlje skupaj, od 
Otočca do Šmarjete. Juli Ši, Nad 
mlini 4 1 -1 3 , Novo mesto.

KUPIM 15-colski gumi voz v 
dobrem stanju. Jože Banovec, 
Zajčji vrh 3, Črnomelj.

KUPIM manjšo enodružinsko hišo v 
bližnji okolici Novega mesta. Na
slov v upravi lista (1125/77).

PARCELO prodam v bližini Straže. 
Liformacije na telefon (061) 
346-051.

PRODAM leseno hišo, primerno za 
vikend. Franc Klevišar, Gor. 
Suhadol 17, Brusnice.

PRODAM stanovanjsko hišo z vino
gradom. Ogled 9. in 10. aprila. 
Martin Lokanc, Sela 2 a, Raka. 

PRODAM kmečko hišo z okrog 900 
ari zemlje, oddaljeno od želez
niške postaje 20 minut. Ana Dre
melj, Škrjanče 7, Mirna.

PRODAM parcelo z zidanico v 
Zagorici pri Mirni. Ana Dremelj, 
Škrjanče 7, Mirna.

UGODNO prodam več gradbenih 
parcel v Sentlenartu pri Brežicah. 
Voda in elektrika na parcelah. 
Jože Vimpolšek, Šentlenart 96, 
ali pri telefonu (068) 72-826 .

NA DOLENJSKEM prodam manjše 
kmetijsko posestvo s hišo in 
gospodarskim poslopjem (potreb
no popravila). Ponudbe pod šifro 
„UGODNO“ .

PRODAM vinograd v Gornji Straži. 
Dostop z avtomobilom, cena po 
dogovoru. Senica, Proproče 6, 
Straža.

PRODAM 10 arov gradbene parcele 
v Dol. Kamenju. Alojz Kebelj, 
Dol. Kamenje 3, Novo mesto. 

PRODAM vinograd (600 chv) v 
Brezovici pri Suhorju, primerno 
za gradnjo. Voda in elektrika na 
parceli. Informacije po telefonu 
(041) 566-655 ali Bogdanovič, 
Radatoviči.

STANOVANJSKO hišo z dvoriščem 
in vrtom, ob glavni cesti v Kr
škem, takoj vseljivo, ugodno pro
dam. Ponudbe na Žabkar, zdrav
stveni dom, Krško.

UGODNO prodam vinograd z zida
nico v Breškem pri Šentjanžu na 
Dol. in traktor Pasquali. Oglasite 
se pri Antonu Lukcku, Podboršt 
4, 68297 Šentjanž.

ZDOMCI! UGODNO prodam stano
vanjsko hišo, gospodarsko poslo
pje z vrtom, odlično za obrtnika, 
v centru Gabrovke ob glavni cesti. 
Naslov v upravi lista (1117/77). 

PRODAM hišo (1,80 h zemlje in go
spodarsko poslopje) ali zamenjam 
za manjšo hišo z vrtom. Naslov v 
upravi lista (1119/77).

UGODNO prodam večjo stanovanj
sko hišo z gospodarskim poslo
pjem v Mokronogu, takoj vseljivo. 
Informacije pri Slavku Štihu, 
Šmihel 34, Novo mesto, telefon 
22-862.

PRODAM parcelo (22 arov), sončna 
lega, primerna za vikend in vino
grad na Zdolah pri Krškem. Na
slov v upravi lista (1128 /  77). 

UGODNO prodam hišo v Črnomlju 
v tretji fazi v velikosti 
11x13 ,50  m, pripravljeno za 
dvostanovanjsko. Informacije: 
Rudolf Adlešič, Scmiška cesta 6 , 
Črnomelj.

HIŠO z gospodarskim poslopjem, 
primerno za manjšo obrt, prodam 
po zelo ugodni ceni, zaradi seli
tve. Marija Pirc, Vihre 8 , Lesko
vec pri Krškem.

Po dolgi bolezni nas je za vedno 
zapustila naša draga mama, stara 
mama, sestra in teta

MARIJA JANKOVIČ
iz Vinje vasi

Iskreno se zahvaljujemo sorodni
kom, znancem in sc posebno sose
dom, ki so nam v težkih trenutkih 
pomagali. Hvala podjetjem MK in 
Labod Novo mesto za podarjeno 
cvetje. Zahvaljujemo se župniku za 
tolažilne besede in opravljeni obred.

Žalujoči: sin Franci, hčerke 
Micka, Anica in Lojzka z druži
nami, sestra Pepca in drugo so
rodstvo

R A Z N O

POROČNI PRSTANI! -  Ženin in 
nevesta, ne pozabita: moderno 
izdelane poročne prstane dobite 
pri Otmarju Zidariču, zlatarju v 
Ljubljani, Gosposka 5. -  Z izrez
kom tega oglasa dobite 10 odst. 
popusta!

V VSO OSKRBO do smrti vzamem 
starejšega moškega ali žensko, če 
mi nudi stanovanje na območju 
od Krškega do Novega mesta. 
Naslov v upravi lista (1109/77).

ZATEKEL se je pes SARPLANI- 
NEC. Bučar, Muhaber 23, Novo 
mesto.

MLAJŠO upokojenko nujno iščem 
za oskrbo k 80-letni mami, ki živi 
sama v svoji hiši v Kostanjevici. 
Plačilo po dogovoru. Oglasite se v 
soboto dopoldne ali pismeno. Til
ka Gliha, Krška cesta 1.

e i ^
MICKA AVGUŠTIN z Griča pri 

Podturnu opozarjam ZDENKO 
FRUNZIČ s Podturna, naj ne širi 
lažnivih besed po vaseh. Ce tega 
ne bo upoštevala, jo bom sodno 
preganjala. '

1̂ OBVESTI LA M
ROLETARSTVO LOJZE MEDLE, 

NOVO MESTO, ŽABJA VAS 47, 
TELEFON 23-673 , VAM 
VGRADI ROLETE IN ŽALUZI
JE HITRO, POCENI, KVALI
TETNO IN Z 2-LETNO GARAN
CIJO.

HOTEL Grad Otočec-KEMIČNA 
ČISTILNICA Novo mesto, obve
šča cenjene stranke, naj dvignejo 
predmete, dane v čiščenje leta 
1975 /  76. V kolikor lastniki ne 
dvignejo svojih predmetov v roku 
10 dni po objavi, bomo predmete 
odstopili v dobrodelne namene.

rnmmm
DRAGEMU očetu ALOJZIJU BO

ŽIČU s Tolstega vrha 16 iskreno 
čestitajo za njegov 70. rojstni dan 
hvaležni otroci z družinami, 11 
vnukov in dva pravnuka pa mu 
pošiljajo koš poljubčkov.

9. APRILA bo stopila na novo živ
ljenjsko pot ZVONKA BRULC iz 
Gabrja. Ob tem prazniku ji iskre
no čestitamo ter ji  želimo veliko 
sreče, zdravja in medsebojnega ra
zumevanja. Mama, ata, sestri Joži
ca z možem, Sonja ter brat Vilko.

POPRAVEK IN 
OPRAVIČILO

Pri osmrtnicah, objav
ljenih prejšnji teden, sta bili 
dve tiskarski pomoti, za ka
teri se prizadetim opraviču
jemo. Tako je bilo v spomin 
na HELENO SKOL iz Šent
ruperta objavljen napačen 
priimek SOKOL, pri zahvali 
ob smrti STANETA MUR
NA iz Novega mesta pa je 
bilo med žalujočimi narobe 
zapisano „hčerke“ namesto
n

OGLASNI ODDELEK

&
Ob nenadni izgubi naše žene in 

tete

ANGELE FLORJANČIČ
Iz Trške gore št. 7

se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem, znancem in vaščanom, ki ste 
nam pomagali v najtežjih trenutkih, 
jo spremili v tako velikem številu do 
njenega preranega groba. Posebna 
zahvala org. ZB Otočec, SZDL 
Trška gora in Stranska vas za podar
jene vence in govor ter župniku za 
opravljeni obred. Vsem še enkrat na
ša iskrena hvala.

Žalujoči: mož in drugo so
rodstvo

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, starega očeta ih strica

KOCJANA SAJETA
iz Ceniš pri Mirni peči

se iskreno zahvaljujemo vaščanom, 
posebno Hrastarjevim, za vsestran
sko pomoč Grandljevičevim in Mu- 
rgljevim. Hkrati se zahvaljujemo so
rodnikom, prijateljem, kolektivu 
IMV za podarjene vence in cvetje ter 
za izrečeno sožalje. Hvala tudi žup
niku za opravljeni obred ter vsem 
ostalim, ki so spremili pokojnika na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, sinova 
Jože in Ciril, hčerka Ani z dru
žinami ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega dragega sina,
brata, nečaka in strička

TONČKA
ZUPANČIČA

ki so ga spremili na njegovi zadnji poti, nam izrazih ustmeno in 
pismeno sbžaljc in pokrili'grob s cvetjem in venci. Posebno se 
zahvaljujemo njegovemu kolektivu Novomontaža Novo mesto za 
poslovilni govor in vsestransko pomoč. Zahvala župniku za lepo 
opravljeni obred, pevskemu zboru, godbi, še posebno s o s e d o m  
Bognarjevim, Vrščajevim in Dularjevim za vso pomoč o b  ten 
težkih trenutkih in vsem, ki so sočustvovali z nami ob prerani 
smrti našega Tončka.

Neutolažljivi: mama, ata, brata, sestra Anica z družino m 
vse drugo sorodstvo

Jezero, Trebnje, Novo mesto, Ljubjjana

Z A H V A L A

V 36. letu Starosti nas je po dolgi 
bolezni, a nepričakovano za ve“n0ifi, 
pustila naša ljuba in dobra mam 
žena, hčerka in teta

MARIJA 
TANKO

roj. KLUN _ . 
iz Hrovače 60 pri Ribnici

Iskreno sc zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stjd 
ob strani. Vsem, ki ste darovali cvetje, vence in izrekli so Lj 
iskrena hvala. Posebno pa se zahvaljujemo podjetjema, . 
Elektro Kočevje in Itas, godbi, govorniku za poslovilne tiese”,.jgni 
odprtem grobu, sosedom za pomoč in župniku za lepo opra J 
obred. ' j

Žalujoči: mož, hčerka A ndrga, mama, sestri,
teta z možem in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Po dolgi in težki bolezni nas 
vedno zapustila naša draga žena, 
babica in prababica

JOŽEFA 
JERMAN

iz Trstenika

ki s?-Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ,^ 0 
nam pomagali ter z nami sočustvovali. Posebno z a h v a lo ^  
dolžni dr. Buchbergerju, govorniku Strmoletu za P°ij! dafif
besede, pevcem in župniku za o p r a v l j e n i  o b r e d .  Hvala vsem ^
valcem cvetja in vencev ter vsem, ki ste jo  spremili na njeni 
poti. ) \  A

Žalujoči: mož, sin France z družino, Anica z družin0'
Jožica z družino in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega moža in očeta

JOŽETA MRGOLETA
sT elč št. 16

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljeni, zn ^ g_ 
in vaščanom, ki so z nami sočustvovali, nam izrekli sozajJ p0ti. 
vali vence in cvetje ter spremili pokojnika na n j e g o v i  zaoru 
Enako se zahvaljujemo kaplanu za opravljeni obred, pr 
tudi učiteljem in učencem osnovne šole Telče. Vsem se 
iskrena hvala.

Žalujoči: žena, sin in hčerke Pavla, Zofka, Anica 
Jožko z družinami

DOLENJSKI UST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI. LIS 

mesto -  USTANOVITELJ LISTA: občinske konfet« 1 Rjbnics, 
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo me >
Sevnica in Trebnje. nania. ^

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ uPraVlja J . 
sednik: Slavko Lubšina. j.nvorni oia

UREDNIŠKI ODBOR: Matjan Legan (glavni in 0 „r.,amka)>A- 
nik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in odgovornega uj 
Bačer, Andrej Bartclj, Marjan Bauer (urednik P r i l o g e ) , o b \i\0 
Janez Pezclj, Jože Primc, Jožica Teppey in Alfred Zeie L. M a*
valeč Priloge Peter Simič. Ekonomska propaganda: Janš 
Klinc. F l e t n a I I I

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 5 din "v vnaP^L. l; 
ra 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, pla«J -  pM 1 n: t

inA9Am«4»n 7Af) „i: AD .... ... JXl.il. Ql’ ■ I
nina
Za inozemstvo' 340 din ali 
ustrezna druga valuta 
52100-620- 107-32000 

OGLASI 
strani 119

20 ameriških dolaijev OZ; 
vrednosti) -  
9. i dol01

če mv tej
ZU-1U/-JZUU U-009-8-:#. , na Hia
SI: 1 cm višine v enem stolpcu 89 din, 1 . |is,a 17°
9 din, 1 cm na prvi, srednji ali z a d n j i  strani 3 din- .

Vsak mali oglas do 10 besed 39 din, vsaka nadaljnja be ^  g od
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica J « 1 ^  ggs ynj
10. 1976. Po mnenju sekretariata za informacije . tenii 
4 2 1 -1 /7 2  od 28. 3. 1974) sc za Dolenjski Ust ne pUcu]

ies‘u:davek od prometa proizvodov. Mr,vem "“."nica
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v mest^aftOl

52100-601-10558  -  Naslov uredništva: 68001 No aVe:  ̂ ,o-
talcev 2, p.p. 33, telefon: (068) 23-606 - Nas ov ' u P j  Sen« 
Novo mesto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 23 ek, j0d-
čenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni tjSk: W
prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmDolenjski 
ska pravica, Ljubljana.

20 DOLENJSKI LIST St. 14 (1445) -  7- fli-



Z A H V A L A
Po kratki in težki bolezni nas jc  v 95. 
letu starosti za vedno zapustil naš ljubi 
ode in stari ata

ANTON
STRLE

Željne 29 pri Kočevju

zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, vaščanom in 
Dnm j  ° m .za Podaljene vence in cvetje, za izrečeno sožalje in 
Mid V naj te9 ih trenutkih. Najlepša hvala Lovskemu društvu 
. j i"  80ra. tov. Francetu Novaku za poslovilne besede in duhov- 
tako Za,?prav*je™ obred. Se.enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga v 

0 velikem številu spremili do njegovega zadnjega tihega doma.
kujoči: hčerki Milka z možem, Mici z družino in drugo 
sorodstvo

Z A H V A L A
Po dolgi bolezni nas jc v 96. letu starosti za vedno zapustila naša 
dobra mama, stara mama, teta, tašča, babica in prababica

MARIJA ŠTEFANlC
iz Drašičev št. 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki so jo  spremili na njeni zadnji poti, ji darovali vence 
in cvetje ter nam izrekli sožalje. Topla zahvala vsem, ki so jo v 
njeni dolgi bolezni obiskovali in tolažili. Posebno se zahvaljujemo 
organizacijam Zveze borcev in Socialistične zveze iz Drašičev in 
Metlike za podarjene vence, ter za poslovilne besede Ivanki Muc 
in Ivanu Urhu, proštu za opravljeni obred ter vsem vaščanom, ki 
so jo spremili na zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala vsem!
Žalujoči: snaha Mirna, vnuka Martin in Rudi, sin Martin, 
ličerki Angela in Karlina z družinami, vnuki in pravnuki 
ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, 
očeta, brata, dedka in pradeda

IVANA
MUSARJA
iz Gabrič pri Šentjanžu

“razili ^O.zatwaljujemo vsem, ki ste počastili njegov spomin, nam 
Srčna h*2? ’n v ta^ °  velikem številu spremili na zadnji poti. 
oddelka sosedom za nesebično pomoč, osebju kirurškega 
KinieH- noy°meške bolnišnice in dr. Leopoldu Levstiku iz 
^ana t f a ^no nego- Za pozornost se zahvaljujemo kolektivu 
^“Pniku 3’ ^  in RK Šentjanž za spremstvo s praporom, 
Ža *a obrede in govornikom za ganljive besede ob slovesu.

nami°*Č'' ,žena Amalija, otroka Marija in Janez z druži- 
ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob izgubi dragega moža, očeta in 
starega očeta

FRANCA
SAJEVCA

iz Vavte vasi 9

in zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
Vavta va organizaciji Novolesa Straža, gasilcem PGD
vsem zaS’ organizaciji ZB Straža za poslovilne besede,
(*uhovniki.P ariene vence cvetje, godbi Novolesa Straža, 
ieizmeJ r r .  z.a pogrebni obred, vsem tistim, ki so nam v tej 
na zadnji Za ost‘ Pomagali in tolažili, tfer tistim, ki so ga spremili

A

nanv. • *ena Marija, sinova Dušan in Albin z druži- 
«  m drugo sorodstvo

Vavta vas, dne 25. marca 1977

urcic

dvema
doloma

Z A H V A L A

Olj boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, deda in pradeda

FERDINANDA
URŠIČA

iz Rožnega pri Brestanici

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje, darovali vence 
in cvetje ter nam kakorkoli pomagali. Posebno se zahvaljujemo 
sindikalni podružnici Elektrarne Brestanica, govornikom za poslo
vilne besede, brestaniškim pevcem, župniku za opravljeni obred in 
vsem tistim, ki ste pokojnega v tako velikem številu spremljali na 
njegovi poslednji poti.
Žalujoči: žena Pepca, hčerka Mimica, sinovi Nandi, 
Franci, Dolfi, Maksi, Minko, snaha Mina z družinami ter 
drugo sorodstvo

Rožno, Brestanica, Senovo, Mali kamen, Ljubljana, 
Kranj, Bistrica ob sotli, dne 24. marca 1977

V času od 24. do 30. marca 1977 
• so v novomeški porodnišnici rodile: 
Amalija Gregorič iz Slamne vasi -  
Mojco, Ana Snedec iz Trebnjega -  
Slavka, Marja Prašnikar iz- Vidoši- 
čev -  Gregorja, Zdenka Meserko iz 
Krmelja -  Petro, Ivanka Škrbina iz 
Orešja -  Francija, Erna Pribanič iz 
Gornje Straže -  Tadejo, Kristina 
Cvelbar iz Hudenja — Stanko, Jožica 
Vavtar iz Bistrice -  Jožeta, Anica 
Gliha iz Dolenjskih Toplic -  Majo, 
Marija Medic iz Rumanje vasi -  
Bojana, Zvonimira Busar iz Krškega 
-  Liljano, Marija Kirm z Mirne -  
Mitja, Ljubica Brine s Sopčič vrha -  
Marijo, Lucija Vovk iz Soteske -  
Dejana, Štefka Kutnar iz Gornje 
Straže -  Jožeta, Mevlida Kajič iz 
Male Bučne vasi -  Dušana, Marjja 
Zupančič z Dola -  Petro, Marija 
Pekolj iz Dobrniča -  Alojza, Fanika 
Kuzma iz Dolenjskih Toplic -  
dečka, Marija Jordan iz Dolnje Bre

zovice — dečka, Marija Nose iz 
Jugorja -  dečka, Ana Fink iz Gor
njih Ponkev -  deklico, Darinka 
Kastelic iz Osojnika -  dečka, Ana 
Babič iz Kašta — deklico, Anica 
Jerič z Malega vrha -  dečka, Silvana 
Marinčič iz Gorice -  dečka in 
Marija Vencelj iz Pekla -  deklico. -

Danica Štrucelj iz Kohanjca — 
Marinko, Anica Jarc iz Prečne -  
Boštjana, Anica Jakelj iz Prečne — 
Mojco, Ivanka Namestnik z Radovi
če -  Roberta, Marija Dvornik iz Ve
like Bučne vasi -  Uroša, Marija Lav
renčič iz Vrhulij -  dečka, Anica 
Mali s Krke -  deklico, Veronika 
Grubar iz Velikega Cerovca -  deč
ka, Anica Zadnik iz Dolenjskih Top
lic — dečka, Majda Seničar iz Reger- 
če vasi -  deklico, Dragica Derganc 
iz Zaloga -  dečka, Zvonka Žnidar
šič iz Dolnjega Vrhpolja -  deklico, 
Danica Zakrajšek z Mirne -  deklico, 
Martina Zupančič iz Cerovem loga
-  dečka, Pavla Primc iz Mačkovca
-  Antona, Martina Vidic iz Metlike
-  Kristino in Pavla Pezdirc iz Črno
mlja -  dečka. Čestitamo!

ČETRTEK, 7. APRILA: 8.00 TV 
v šoli: Čile, Pogovor s Tonetom 
Pavčkom, Elektronska obdelava 
podatkov (Zg) -  9.00 TV v šoli: 
Francoščina (Sk) -  9.30 TV v šoli: 
Samoupravljanje v šoli (Sa) -  10.00 
TV v šoli: Reportaža, Risanka (do 
10.50) (Bg) -  14.00 TV v šoli, 
ponovitev (do 15.00) (Zg) -  15.00 
Šolska TV: Oborožene sile SFRJ 
(do 15.45) -  17.20 Colargol,
lutkovna serija -  17.35 Obzornik 
(Lj) -  17.55 Polj udno znanstveni 
film: Polh, svizec, podlasica (Lj) -  
18.45 A. Ingolič: Mladost na 
stopnicah (Lj) -  19.15 Risanka (Lj)
-  19.30 TV dnevnik (Lj) -  20.00 
Variacije, humoristična oddaja (Lj)
-  20.30 V Živo: Kaj je z vodo? — 
vmes Poročila (Lj)

PETEK, 8. APRILA: 8.10 TV v 
šoli: Matematika, Gobe,
Maketonščina, Ruščina, TV vrtec, 
Dnevnik 10 (Zg) -  10.00 TV v šoli: 
Angleščina, Zgodovina (do 11.05) 
(Bg) -  14.10 TV v šoli, ponovitev 
(do 15.45) (Zg) -  17.05 Križem 
kražem (Lj) — 17.18 Morda vas 
zanima: CQ, CQ kliče YU 3 (Lj) -
17.50 Obzornik (Lj) -  18.05 Tuja 
folklora: Klasični plesi in pesmi 
Indije (Lj) -  18.40 Prva pomoč, 
poučna oddaja (Lj) -  19.00 
Japonski športi: Aikido (Lj) -  
19.15 Risanka (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) — 19.55 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj) -  
20.05 P. Heriat: Boussardelovi,

. francoska nadaljevanka (Lj) -  21.05 
Razgledi: Sled zločina (Lj) -  22.10 
Ulice San Francisca, serjski film 
(Lj) -  23.00 TV dnevnik (Lj) 

SOBOTA, 9. APRILA: 8.00 
Colargol, otroška oddaja (Lj) -  8.15 
K. Grabeljšek: Moje akcije, lutkovna 
serija (Lj) -  8.30 O dveh ježih, 
serija „V znamenju dvojčkov" (Lj)
-  8.55 P. Zidar: Sledovi časa, 
nadaljevanka Utonilo je sonce (Lj)
-  9.30 Narava Japonske, 
poljudnoznanstvena serija (Lj) -
9.55 Prva pomoč (Lj) -  10.10 
Narodnosti zase in za vse (Lj) -
10.55 P. Heriat: Boussardelovi, 
nadaljevanka (Lj) -  14.00 Kijev: 
R o k o m e t  ( ž e n s k e )  
Špartak:Radnički, prenos (do 
15.10) (Lj) — 16.40 Obzornik (Lj)
-  16.55 Nogomet Velež:Radnički, 
prenos (Lj) -  18.45 Jack Rabbit, 
športni film (Lj) -  19.15 Risanka 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) —
19.50 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj) -  20.00 Šanson po 
naše: Telovadni nastop (Lj) -  20.30 
Moda za vas (Lj) -  20.40 Dekle na 
motorju, film (Lj) -  22.25 TV 
dnevnik (Lj) -  22.40 t25, pogovor z 
gledalci (Lj)

NEDELJA, 10. APRILA: 8.30 
Poročila (Lj) -  8.35 Za nedeljsko 
dobro jutro: Festival mladinskih 
pevskih zborov v Celju, barvna 
oddaja (Lj) -  9.00 625 (Lj) -  9.40 
H. de Balzac: Blišč in beda kurtizan, 
barvna nadaljevanka (Lj) -  10.35 
Raziskovalci, barvna oddaja (Lj) -  
11 .25.Mozaik (Lj) -  11.30 Ljudje 
in zemlja (Lj) -  12.30 Poročila (do 
12.35) -  Nedeljsko popoldne:
Križem kražem — Morda vas zanima
-  Veseli tobogan -  Okrogli svet -  
Vaš šlager sezone, oddaja TV 
Sarajevo -  Moda za vas -  Poročila
-  Državno prvenstvo v košarki -  
Film (Lj) -  19.15 Risanka (Lj) -  
19.20, Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) -  19.50 Tedenski

gospodarski komentar (Lj) -  19.55 
Propagandna oddaja (Lj) -  20.00 F. 
Žižek: Benjamin (II. del) barvna TV 
nadaljevanka Ipavci (Lj) -  21.00 Ali 
bodo vojni zločini zastareli, barvna 
dokumentar. odd. (Lj) -  21.30 TV 
dnevnik (Lj) -  21.45 Športni 
pregled (Zg)

PONEDELJEK, 11. APRILA:
8.10 TV v šoli: Pravopis, Nikola 

. Tesla, Novice s polja in dvorišča,
Makedonščina (Zg) — 9,30 TV v 
šoli: Za najmlajše, Metalurgija (Sa)
-  10.05 TV v šoli: Srbohrvaščina, 
Deliblatska pustinja (do 11.10) (Bg)
-  14.10 TV v šoli — ponovitev (do 
15.30) (Zg) — 16.15 Kmetijska 
oddaja TV Novi Sad, posnetek (Lj)
-  17.15 Glasbeni ciciban: Ah, ah, 
morje (Lj) -  17.25 Narava 
Japonske: serijski barvni film (Lj) -  
17.50 Obzornik (Lj) — 18.05 Nega 
las, barvna serija Osebna nega (Lj) -
18.15 Tudi za stare velja: Nikoli ni 
prepozno, barvna oddaja iz cikla 
Zobozdravstvo (Lj) — 18.25 Mozaik 
(Lj) -  18.30 Dogovorili smo se (Lj)
-  18.45 , Mladi za mlade (Bg) -
19.15 Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 , TV dnevnik (Lj) -  
19.55 Propagandna oddaja (Lj) -
20.00 Seito Macumota: Grešni 
kozel, barvna TV drama (Lj) —
21.10 Propagandna oddaja (Lj) —
21.15 Kulturne diagonale (Lj) -
22.00 Mozaik kratkega filma (Lj)
-  . . .  TV dnevnik (Lj)

TOREK, 12. APRILA: 8.00 TV v 
šoli: Krajevna skupnost, SFRJ po II. 
svetovni vojni, Pionirska razredna 
skupnost, Angleščina, TV vrtec, 
Razvoj življenja (Zg) -  10.00 TV v 
šoli: Rudnik Bor, Glasbeni pouk (do 
11.05) (Bg) -  14.00 ,TV v šoli -  
ponovitev (do 16.00) (Zg) -  16.05 
Šolska TV: Od Obznane do Čebin 
(do 16.40) (Lj) -  16.55 Čigava je 
hišica, film iz serije V znamenju 
dvojčkov (Lj) -  17.15 Pan Tau se 
vrača, barvna oddaja iz serije Pan 
Tau (Lj) -  17.45 Obzornik (Lj) -
18.00 Beograjski sodobni balet (Lj)
-  18.20 Duet (Pas de deux) (Lj) -  
18.35 Mozaik (Lj) -  18.40 Most, 
oddaja iz cikla Čas, ki živi (Lj) —
19.15 Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19 .30 .TV dnevnik (Lj) -  
19.55 Propagandna oddaja (Lj) —
20.00 Kidričevi nagrajenci (Lj) —
20.30 Barvna propagandna oddaja 
(Lj) -  20.35 A. J. Cronin: Zvezde 
gledajo z neba, barvna nadaljevanka 
(Lj) -  21.25 P. I. Čajkovski: 
Labodje jezero, barvno nadaljevanje 
in konec predstave Bolšoj teatra iz 
Moskve (Lj) — 22.25 TV dnevnik 
(Lj)

SREDA, 13. APRILA: 8.10 TV v 
šoli: Elektronika, Tin Ujevič (Zg) -
9.00 TV v šoli: Kocka, kocka, 
Risanka, Izobraževalni film (Bg) — 
14.10 TV v šoli, ponovitev (do 
15.00) (Zg) -  17.00 K, Grabeljšek: 
Moje akcije, barvna oddaja (Lj) -
17.15 Okrasje in igranje -  barvni 
film iz serije Ukročeno oko (Lj) — 
17.40 Obzornik (Lj) -  17.55 Ne 
prezrite (Lj) -  18.25 Mozaik (Lj) -
18.30 , Glasba takšna in drugačna 
(Lj) -  19.15 ,Risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30, TV dnevnik 
(Lj) -  19.55 .Propagandna oddaja 
(Lj) -  20.00 Film tedna: Vzhodno 
od raja -  barvni film (Lj) -  21.50 
Propagandna oddaja (Lj) -  21.55 
TV dnevnik (Lj) -  22.05 Včeraj, 
danes, ju tri -  Španija, barvna serija 
Evropa v naših rokah (Lj)
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%  , ,  si z obema rokama popravlja oni del 
h ^  pre^mi Francozje ne izgovarjajo, 
%  ( J  z levo, zdaj z desno nogo od sebe, 
* ^otj se za ples pripravljal, pa stare dve
** ’’ l',v svojih očeh ter reče:i . wj u‘ vjccii ter reče.

^  1 ne vedel, da nič ne pomaga v takih

S ? '
mel podobne položaje, trpel, 

1 i^e l kakovo dušo rešiti, in mislil, 
mora svet podreti. A se le ni podrl! 

iko J® ene ženske! In vendar statistika, na 
. ijjj n Sega mesta, uči, da jih več na svet 
$  je tg0 nas, gospodov stvarjenja. Na tisoče 

i°ka68a bo3 e8a ali vražjega blaga, pa se 
Ji jn 0Zar?di ene, ki ga povrhu tega ni vred- 
)*? “ nikdar bila ni! Če to ni uganka, kaj

Tako govori doktor sam dalje. Potem pak 
zopet obstane, položi roko prijatelju na ramo in 
pravi:

„Jaz ne vem, ali ti razumeš stvari ali ne, v 
katerih si, ali bolje: iz katerih si se izkopal.** 

Jzkopal?  “
„Da, srečno izkopal, rečem ti.“
„Ne govori tega. Jaz bi bil za tega dekleta 

celo v nesrečo, v svojo lastno nesrečo rad šel.“ 
„To še lahko storiš,“  odgovori hladnokrvno 

doktor.
„Kaj? “
„Ti torej ne umeješ, kako se stvari ujemajo? 

Vidiš, to izvira od tod, ker značaja te ženske 
nisi poznal, a meni nisi hotel verjeti, ko sem ti 
že pripovedoval, kakov je. Zdaj imaš dokaz, da 
je ljubila najprej tvoj denar, potem šele tebe. 
Razumeš? “

„Nič ne razumem,“ odvrne oni.
„Pismo preberi še enkrat, ki si ga dobil od 

nje. Tam imaš obžalovanje za svojo dvojno ne
srečo. Ali nisi mislil, kaj je poleg izgube tvojega 
roditelja druga tvoja nesreča? “

„Ne!“ odgovori Nikolaj in se opozori.
„No, celo mesto govori, t.j. večidel vsi, ki te 

poznajo tukaj, izvzemši nas malo, ki smo pak 
molčali, nalašč molčali, govore, da si do tal po
gorel z vsem premoženjem, zavarovan pak tvoj 
stari ni bil, skopuh.**

„To ni res!“
„Meni ni treba govoriti, da ni; jaz vem. Ali 

glej, ona je veijela in našli so se dobri ljudje, ki 
pa niso tvoji sovražniki (kasneje ti morem tudi z 
imeni poslužiti), kateri so ji to potrdili. Baš zad
nje dni je gospod Majer, ki ni pogorel, mnogo 
pri Kraljevih bil. Nasledek tega in baš poveda
nega si danes videl. Boga zahvali, da si jo  ob 
pravem času spoznal.**

„Kdo si je predrznil to laž trositi? “ vpraša 
Kolodej.

„Katero? Da si pogorelec, brez ]
Da, kakor rečeno, imena kasneje. Ce ti je pa na 
tem, da se pri gospodični Vit ta  neljuba pomota 
popravi, hajdi brzo, morda ustrežeš gospodični, 
če prideš k njej in ji kako takole rečeš: Oprosti
te, krasna gospodična, vaše spremenjeno obna
šanje meni nasproti se oslanja na majhno zmo
to. Jaz si v veliko srečo štejem, da vam morem 
one pomisleke, ki vas od mene odvračajo, ako v 
premoženjskih razlogih tiče, kar se mi je pove
dalo, z zagotovilom pregnati, da so vsi tisti gla
sovi o podrtem mojem premoženjskem stanju 
neosnovani, netemeljiti, izmišljeni, neresnični, 
lažnivi; temveč jaz sem zdaj po smrti svojega 
ljubeznivega očeta v prijetnem položaju, vam, 
gospica, mnogo večje imenje pred noge položiti, 
nego sem si prej kdaj domišljeval, da bode 
mogoče; samo ljubite me zopet, kakor ste me 
ljubili, ko ste mislili, da sem bogat dedič. -  
Tako ali podobno pojdi govorit in zopet si na 
sedlu. Greš? “

„Nikdar!“
„No, tedaj potem boga zahvali za spoznanje. 

Vsako spoznanje je bridko. Sicer pa, tu  imaš 
klobuk, nasadi ga in pojdiva iskat tolažbe tam, 
kjer jo  je še vsak našel, vsaj za nekaj časa.“
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Na svet svojega prijatelja šel je bil Nikolaj z 
namenom, nekaj tednov izostati, na potovanje 
po južnih krajih. A vrnil se je stoprav čez več 
mesecev ob poletju. Zarjavel, zdrav na duhu in 
telesu, prišel je bil s primorja k prijatelju nazaj 
in mu pravil z neko veliko samozadovoljnostjo, 
da je sklenil, popraviti nekaj, kar je zagrešil. Kaj 
je to, ni vedel doktor, ker o prejšnji svoji raz
meri Nikolaj z njim ni nikdar govoril. Zdaj seje 
malo časa mudil v mestu, z neko hlastno naglo- 
stjo seje odpravljal domov.

In zopet je drdral voz po mostu preko vode 
pri Pridanovih, Nikolaj Kolodej na njem. Kako 
ves drugačen nego pred dobrim letom! Zdaj ga 
ni več vozil domači hlapec, zaupni Tomaž. Po 
smrti starega Luke je bila vsa Kolodejevina z 
mlinom vred v najem dana tujim ljudem, stara 
družina je bila raztepla se na vse vetrove, celo 
obeh dveh psov ni bilo več na dvoru. Tuj voznik 
vozi gospodarja Kolodejeve častite hiše domov.

Luka Kolodej bi se bil v grobu obrnil, ko bi 
bil videl to spremembo!

A zdaj se vrača Nikolaj z namenom domov, 
vse zopet v stari red spraviti, z najemnikom po
godbo pretrgati, sam gospodariti, delati in še 
več.

Ko mu Pridanova hiša pred oči pride, gleda 
neprestano tja in dvakrat se nagne proti 
vozniku, kakor bi nekaj vprašati hotel.

„Ali naj tu pri Pridanu ustavim? “ vpraša ga 
voznik.

„Vozi naprej. -  Torej ti ljudi poznaš? “
„Gospodarja samo,“ odgovori oni človek.
Tedaj za Tončko ni mogel vprašati. Ali je 

ostala še tako, kakor je bila, ali bode mogoče 
popraviti, kar je grešil proti njej?

Želel je poslednje tako vroče, kakor da bi 
bilo to prvo njegovo čutilo.

Drugo ju tro  je na svoji postelji zbudil se, rano 
vstal, ogledal stvari okoli doma in delal črteže 
in namene, kako bode začel delavno in ugodno 
življenje, z malim zadovoljen in v malem veliko 
srečen. Zdelo se mu je, kakor da bi ga jako 
dolgo časa že ne bilo tukaj in kakor da bi se bil 
tačas močno postaral, izmodroval in ves dru
gačen postal.

Po staro deklo Mreto, katera se je bila v 
bližnji vasi po smrti njegovega očeta kot ose- 
benjica naselila, poslal je precej drugi dan. Saj ni 
imel druge zaupne osebe tu, katero bi si bil upal 
o vsem izprašati.
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»Kirurg” brez skalpela
Srečen, sproščen ko t 

malodkaj sem tisti sončni 
petek zapuščal Goršičevo 
domačijo v Gornjem Polju, 
hišo sredi slikovite in ozele
nele doline lepotice sloven
skih rek. Srečen ko t otrok, 
k i dobi dolgo pričakovano 
darilo. O, ne srečuješ ljudi 
Goršičevega kova na vsakem 
koraku.

Mož, ki je  že ko t kratko
hlačnik poslušal ideje na
prednega gibanja in bil ka
sneje m ed organizatorji 
SKO J v rodni Ljubljani, ni 
nikdar ničesar prepuščal 
naključju. Ne takrat, ko  je 
bil ko t eden izmed organiza
torjev osvobodilnega gibanja 
zaprt, zaslišan in zverinsko 
mučen, pa tudi ne v naj
lepših letih svojega življenja, 
ko je po vojni opravljal po
membne družbene funkcije 
v Ljubljani.

,JEj, to so bili časi. Kaj 
vse smo takrat dali za delav
ca! Ž e  v tem obdobju (od 
leta 1954-63) je  delavska 
sila odločala o vsem. Vsak 
dan točno ob enajstih so 
imeli gozdarji obvezno mali
co, nadalje tri tedne letnega 
dopusta ob morju, ki je bil 
zastonj; družinski člani pa 
so prispevali le neko malen
kost. Naši delavci nikdar 
niso zahtevali, da se deli 
dobiček, 13. plača. Ž e usta
ljeno pravilo je  bilo, da se ta 
denar nameni izobraževanju 
mladih. Seveda danes tega 
ni.“

Stane Goršič se je leta 
1963 ponesrečil, padel in si 
zlomil hrbtenico. Bil je  upo
kojen. Ž e petnajsto leto 
teče, kar sta z ženo kupila 
današnjo hišo in zapustila 
Ljubljano. Spoznala sta 
Krko in tudi Krka njiju. 
Spoznala sta vas in se j i  pod
redila. Popolnoma. „Le tako 
lahko uspeš," pravi Stane 
Goršič.

„Spoznala sva vas, njene 
značilnosti in lepote. To je 
res. Toda vsa ostala današnja 
spoznanja so pa vse bolj 
bridka. Se mar sploh zave

damo, kaj in kakšne nas 
hoče narod? N i mu mar 
inteligenca ne izobraženost. 
Za ljudstvo, za preprostega 
človeka potrebuješ le troje: 
srce, oč i in ušesa.

Kmet. Na eni strani mu 
nudimo preveč, na drugi pa 
premalo. Njegov standard se 
je dvignil prehitro, njegov 
kulturni razvoj pa caplja 
daleč zadaj. Postal je  polpro- 
letarec, razpet med službo in 
zemljo. Prodal je konja, da 
je kupil traktor, ju tr i bo pro
dal kravo, da bo kupil vse 
priključke. Le čemu? Kaj 
bo uboga zemlja brez hlev
skega gnoja? Rešimo takega 
človeka! Tehnologija tudi 
mori. “

Goršič je  pa tudi nena
vaden, a odkrit zdravnik. 
Kjerkoli in kadarkoli se bori 
proti forumskim  boleznim, 
proti političnemu leporečju.

, M rzim  to nenehno zapi
ranje v forume. Ljudje, mar 
ni bolj logično in preprosto 
jutrišnji dan jemati iz člo
veka, ko t pa pisati odloke, 
sklepe, določila! Stopimo za 
korak bliže človeku, pribli
žajmo se mu, da nas bo sli
šal. In prepričan sem, da 
nam bo rekel: Ne z  možgani, 
le če delaš zares s srcem, boš 
uspel!

A ktivist se zapre v forum, 
sledi mu občan, ki se zapira 
v svoje domove. Gradnja 
slednjih pa je dandanes po
stala prav nalašč za razbija
nje osnovne celice življenja 
-  družine. Tempo in način 
življenja hitita danes svojo 
pot, k i ji bomo morali stopi
ti na prste. Zakaj se ne bi 
vrnili v čase starih črnih 
kuhinj, ko se je  v tem pro
storu zbirala vsa družina?

Preveč bi govoril, če bi 
hotel omeniti še problem  
varstva in zaščite okolja. 
Toda še enkrat: stopimo za 
korak bliže narodu, prisluh
nimo in pomagajmo m u! In 
tudi narava bo takrat laže 
zaživela. “

BOJAN BUDJA

Sekunde nepremišljenosti
Nesreče na neustrezni cesti pobirajo vse večji davek

Magistralna cesta Ljubljana- 
Zagrebje že zdavnaj prenatrpa
na in daleč so že časi, ko je bila 
vožnja po njej varna. Vse večje 
nesreč, ki terjajo veliko člo
veških življenj in napravijo še 
več gmotne škode. Potreben je 
le delček sekunde, ena nepre
mišljena poteza, in žeje nesreča 
tu.

Voznik osebnega avtomobila 
z avstrijsko registracijo j e minu
li četrtek na Biču tako rekoč 
samo „skočil“ iz kolone in se 
odločil za prehitevanje v tre
nutku, ko je  nasproti prihajala 
cisterna, napolnjena z mlekom

V avtu  do sm rti zahoden
Jure Jurkovič je v zaporu zaradi suma uboja in poskusa 

uboja svojih dveh bratov — Prepir med vožnjo

Do krvavega obračunaje 3. aprila 
okrog 17. ure prišlo kar med vožnjo 
po cesti Vel. Podlog-Dol. Prekopa. 
Bratje Jure, Rado in Martin Jurko
vič ter Zdenko Brajdič, vsi iz rom
skega naselja Rimš, so se napotili v 
Vel. Podlog, tam pa so dobili do
mačina Branka Simiča, ki ima avto.

Vsi skupaj so se nato stlačili v 
avtomobil in se namenili v Dbl. Pre
kopo. Med vožnjo pa sta se brata 
Rado in Jure Jurkovič hudo sprla. 
Jure j e z  nožem zamahnil, zadel pa 
je  brata Martina, k i j e  sedel na zad
njem sedežu. Ta j e  izkrvavel še med 
vožnjo.

Voznik je ustavil, medtem ko so 
potniki izstopali, pa je Jure Jurko
vič še enkrat uporabil nož. Tokrat 
proti bratu Radu. Zadel gaje v prsi, 
v brado in roko. Napadalec je bil še 
na kraju dejanja prijet, zaradi suma 
uboja in poskusa uboja pa so ga od
vedli k preiskovalnemu sodniku. Ta 
j« odredil pripor, medtem pa se 
bodo dogodki bolj razjasnili. Za-

PROSTA, TODA DELOVNA SOBOTA
Marija Etiketova je priv

lekla od doma gramofon in 
plošče in skladiščniki v Hit- 
rotkalu so zaplesali.

„Sobota je sončna pa še 
za solidarnost delamo," je 
kot v opravičilo rekel Jožič 
Repič, preden se je odločil 
zaprositi za prvi ples Pepco 
Kartonovo.

V marketing sektorju so 
zagrnili s črnim velurjem, ki 
so ga prejeli pred dnevi nazaj 
zaradi pletilske napake, vsa 
okna. Ivan Tujčev je  prika
zal na dan pornografske fil
me, ki jih je prišvercal z zad
njega službenega potovanja 
iz Nemčije in pripombam 
ter smehu ni bilo ne konca 
ne kraja. Tik pred štirinajsto 
uro je rekla Francka Refe
rentova:

„Tako. Pospraviti bo tre

ba, kajti delovna sobota gre 
h koncu. Svoj dolg solidar
nosti smo opravili."

V konfekciji so že ob dva
najstih prenehali brneti stro
ji. Vodja temeljne organiza
cije je imel rojstni dan in 
ljudje so zbrali denar ter se 
povabili v gostilno Pri treh 
kegljih na pečene odojčke.

,JDve uri bomo že dobili 
noter,“ je  rekel vodja teme
ljne organizacije, prej ko je 
zasadil zobe v sočno meso, 
,.sicer pa je danes prosta so
bota."

Nekaj pisarniških šefov je  
že ob deseti uri pustilo 
vhodna vrata Hitrotkala za 
svojimi hrbti, ženske iz 
pisarn pa so se^cclo dopol
dne vrstile pri tovarniškem 
frizerju, kajti zvečer je bil v 
hotelu ,,Večna izguba" ples

združenja samostojnih obrt
nikov, ki ga ne gre zamuditi, 
saj je  dandanašnji človek 
brez naklonjenosti obrništva 
kot izgubljen. Mudilo pa se 
je tudi frizerju, ki je slovel 
po najlepšem vinogradu v 
Repičevi dragi, zato je takoj 
po dvanajsti uri obrnil ključ.

Zvonec, ki je oznanil ko
nec šihta, je zasačil na delo
vnem mestu le snažilko, k ije  
ugašala luči po pisarnah, 
kurjača z lopato premoga v 
roki in vratarja. Le-ta je pri
čel pred meseci obiskovati 
večerno šolo, zato mu ni 
bilo pretežko izračunati, da 
jes treba poleg te solidarno
stne sobote delati s podobno 
vnemo še tri proste sobote, 
pa se bo o Hitrotkalu govori
lo le še v preteklem času.

TONI GAŠPERlC

enkrat ni znano, zakaj je do prepira 
prišlo in zakaj se je Jure lotil lastnih 
bratov.

PISAN SPREVOD 
PO BREŽICAH

V ponedeljek, 4. aprila, je 
bilo v Brežicah občinsko pionir
sko prometno tekmovanje. So
delovale so ekipe kolesarjev z 
vseh osnovnih šol. Tokrat so 
prireditelji poskrbeli za pri
kupno manifestacijo, s katero 
so učenci opozorili nase. V 
sprevodu skozi mesto so bili 
cicibani iz vrtca, kotalkarji, voz
niki skirojev in kolesarji, ki se 
prizadevno usposabljajo za 
obvladovanje vseh nevarnosti na 
cesti.

LESKOVEC: 
NAJBOLJŠI STARC

Domači Partizan je pretekli teden 
pripravil mestno prvenstvo v namiz
nem tenisu. Nastopilo je dvanajst 
igralcev, v finalu pa so bili doseženi 
naslednji rezultati: Bizjak -  Božič 
0:3, Petrič -  Olovec 0:3, M. Starc 
-  Ma. Starc 2:3.

Vrstni red: 1. Marjan Starc, 2. 
Miran Starc, 3. Olovec itd. Zmago
valec je dobil pokal, ostala dva 
tekmovalca pa praktični darili.

L. S.

uopssniKi ne lazeju
T o re j  je  zgolj  s l u č a j n o s t ,  d a  s ta  d o b i la  prvi n ag rad i na 
n e d a v n e m  , .d n e v u  la ž n iv c e v "  v K o č e v ju  naša dopisnika 

F r a n c  B ru s  in V i lk o  Ilc

dolenj skih krav. Po zaslugi pri
sebnega šoferja cisterne res ni 
bilo žrtev, gmotna škoda pa j e 
velika: po njivi se je razlilo 
blizu 3000 litrov mleka in 
cisterni sta uničeni (slika zgo
raj)

Žrtev podobnih okoliščin je 
bil tudi tovornjak s prikolico z 
zagrebško registracijo, ki se je v 
petek popoldan zvrnil z avto
ceste pri Otočcu na spodnjo 
cesto. Pri nesreči se je  poško
doval dragoceni tovor in tudi na 
tovornjaku s prikolico je  veliko 
škode (slika spodaj).

JANEZ PAVLIN

Čeprav so mnogi menili, da je 
napovedana prireditev „Dan lažniv
cev1' le prvoaprilska potegavščina, 
so ljudje popolnoma napolnili 
Seškov dom in tako dokazali, da ne 
bi bili hudi, če bi bili še enkrat po
tegnjeni za nos.

Ansambel »Prah" je na prireditvi 
dobro izprašil instrumente in do
segel čudež, da so gluhi spet slišali 
(ostali pa oglušeli). Šarmantni igra
lec in napovedovalec Jože Horvat 
nam je zagotovil, da ansambel 
»Prah" laže le po notah, da je  na 
svetu veliko laži, da je laž na po
hodu in da bo tudi on danes le lagal, 
potem pa je vse ženske v dvorani in 
na odni nagovarjal s „šarmantna 
dama“ .

Potem se je na odru zvrstilo okoli 
20 lažnivcev iz Kočevja, med kate
rimi so bile zastopane tudi ženske 
ter mladina in sicer v približno 
enakem razmerju kot v ostalih dele
gacijah. Mladi so lagali bolj ne
dolžno, kot na primer, da bo kolek
tiv Itasa s prostovoljnim delom oči
stil zasvinjano okolico podjetja, pa o 
lepih cestah na Kočevskem in po
dobnem.

Uspešneje so lagali odrasli. Naš 
znanec Cvetko Križ se je  zlagal, da 
kočevska muzika ne bo igrala več le 
na pogrebih, ampak tudi na pros
lavah. Vilma Hiti je  trdila, da bo 
poslej naše okolje čisto, še posebno 
pa Rinža, v kateri zdaj ribe gledajo 
take barve, kot mi na televiziji.

Ko je prišel na vrsto Vilko Ilc, je 
napovedovalec dejal, da zdaj vsi pri
čakujemo res debelo laž. In ni se 
zmotil, saj smo slišali, da bodo v 
restavraciji Name pekli na ražnju 
debele, kosmate laži in jih še tople 
servirali mladim gostom, starim od 
7. do 16. let. Izrazil je  tudi upanje, 
da bo dobil za nagrado Staničevega 
portorožca. Malo prej je namreč 
napovedovalec obvestil poslušalce, 
da je organizator „Dneva lažnivcev" 
Ive Stanič, ki dela pri prosveti in ker 
nima denarja, si je  namesto avta 
kupil zaporožca.

,.Vremenoslovec" Franjo Kranjc 
se je zlagal, da bo poslej odkupoval 
Dinos le tisti papir, ki so ga dobili 
delegati kot material za razne seje. 
Tudi lovec Ivan Grajš se je  znebil 
debele, češ da ris sploh ni zverina, 
ampak je zelo dobrosrčna žival, saj 
ga je videl, kako je  polhu obiral 
bolhe.

Alojz Ambrož je  obral vse kočev
ske delovne in nedelovne organiza
cije ter požel obilo aplavza pa tudi 
14 točk (od 15 možnih) žirije 
publike, tako da si je v končni 
uvrstitvi delil z Ilcem prvo in drugo 
mesto.

Stane Lukavečki je  dokazal, da 
drevo ne pade daleč od jabolka, saj 
je dobil za laž enako število točk 
kot njegov sin. Zlagal pa seje, da bo

žepa steklenico piva, jo PrJcJ 
strokovnjaško odprl in še bolj 
strokovnjaško pil ter tako dok , 
da je  „Sončna uprava' res ' J L 
potrebna. Kljub vsemu Je za 9 
laž dobil prvo nagrado strck 
žirije.

Publiki se je  predstavil še 
kvalificirani lažnjivec in clansii«- 
kovne žirije Aleksander Luc-L ■ 
urednik Antene, ki j e držal ,r®. • 
žepu in povedal, da vrti v rok1 n p 
kar se začne s črko K in kon<m 
in kar vsak pravi Slovenec najw 
drži v roki (KOZAREC). P o v «  
še več takih in drugačnih, med i|l 
tudi, zakaj ribniške kure nosu ^  
oglata (? f) jajca (da se 
od ostalih).

PREDSEDNIK -  Staneta U j
večkija je n a p o v e d o v a le c  p' • 
stavil kot p re d s e d n ik a , ,. •. 

nismo dobro ra z u m e li, . 
predsednik lažnivcev ali P 

sednik ZDA, pri čemer
menda ni bistvene razlike.

Urednik Pavlihe Evgen 
privlekel na oder zelo , :eK*, 
kužka, za katerega je  trdil, ^ „ 
nato pa je  zatrdil, da s0 
videz nekaj grdega, sicer pa 
široke potrošnje. PovedalI je, ^  
lažejo drugi (trgovci: M
politiki: bolje bo; zena. n ^  « 
obleči itd.). Evgenu J u * "  
njegov nastop kočevski or6 ,.yjii! 
podelili diplomo v isoko^ 
ciranega lažnivca, za 
lepo zahvalil in dodal’
prva diplom a, ki sem si jo 
dobil." .

Re
sla

re 
uspela
starih in »preoblečeni ,j

. o j . . a ^ ,  ~ j . ,  ^  VS,peh bt P? bii^ t td c o v n i l ' l»jj
nerentabilnem kočevskem pla- /  P'I manj kalo ne J zbadljivC®<' f ■ ■ ■ iveev, humoristov in jbifr 1

tem ne mislimo samo n oVe# 
lovce. Omenimo naj *e 
valca uspelih »šahovskih 
Lada Gašparca. O njem m ^  
Lukavečkiju je za prv* aP .1 ^  ^ 
po Kočevju naslednja: ,A  ju? 
da sta Lado Gašpa»C 
Lukavečki prišla v k^var 
pet minut čisto tiho. verjd.

Seveda temu m "JjjLjH, 
prava laž le ne sme biti ^  te)csj

JOŽE

valnem bazenu krajevna skupnost 
organizirala plavalni tečaj za vse 
vodilne delavce nerentabilnih delov
nih in drugih organizacij, stroške 
zanj pa bomo pokrili s krajevnim 
samoprispevkom.

Omeniti moramo še Franceta 
Brusa, ki je  poudaril, da občani na 
zborjh volilcev odločno zahtevajo, 
da tudi v Kočevju ustanovimo 
»Sončno upravo" in da ta predlog 
podpira tudi on. Potem je med 
klicem »Na zdravje!" privlekel iz

NAJBOLJŠI LAŽNIVEC -  N ajbopim  
y ujej o nagrade. Žirija publike je ocenila kot 
Alojza Ambroža in Cveta Polajnarja; strokovna -  . 
Brusa, Sama Mohorčiča in Vilmo Hiti.

SE e n A

VELIKI PRIJATELJI — Lansko poletje je Tone Vovk iz Vrat
nega, lovec šentjernejske lovske družine, našel nebogljeno srnico. 
Prinesel jo  je domov, kjer so jo zredili z mlekom, ki ga je žival pila s 
pomočjo dudke kot kak dojenček. Srnica, po imenu Mika, je zdaj 
stara leto dni hi ie postala velika prijateljica domačih živali, — 
predvsem pa otrok! (Foto: Polde Miklič)

d n e v u  2 ^ / ,

Oni dan so se ̂  srečd'\ 
prav za dan žf n̂ Koče',i“ L . «

hoteluPu8Zdbp$ie$/e znana. Ob P1'  ,ene. i 
sla beseda tudi par 0  
je  potrkal po fo*™* 
se pohvalil-' :0 iel°

-  Jaz iiruim ^  
fotoaparatu. jd  ;

Drugi se lf.P rL r ob‘c* 
r.jič, tam netye’ je r i^  
no moški nosit 1

r a e m  W  x  
nižje: M 5voj0

-  Jaz pa 
v želodcu.


