Veliko
zborovanje
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Merili so moč zn
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Drugo aprilsko soboto se je v
Novem mestu zbralo 153 mla
dih tekmovalcev slovenskih
srednjih šol, ki so se pomerili v
znanju matematike.
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Organizacijo tega zanimivega re
publiškega tekmovanja iz matemati
ke za srednješolce, katerega pomen
ni samo v merjenju moči v poznava
nju matematike, ampak naj bi po
speševalo razvoj mladega rodu slo
venskih matematikov ter to vedo
populariziralo, je Društvo matemati
kov in fizikov zaupalo novomeške
mu aktivu. Program tekmovanja so
. popestrili z izletom v Kostanjevico.
Pokroviteljstvo je prevzela novo
meška tovarna zdravil Krka.
Srednješolci so tekmovali v štirih
razredih; tako so bile podeljene tudi
nagrade in pohvale. Za prvi razred
sta prejela prvo nagrado Boris Maja
ron iz Maribora in Maks Romih iz
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DRAGOVANJA
V AS VABI
TITO, TVOJI SMO — Na svoji poti po Dolenjski je kurirčkova torba obiskala domala vse
pionirske odrede. Toplim čestitkam tov. T itu so se pridružili tudi pionirji OŠ Grm. Nekdanji
borec-kurir Vinko Bambič (na sliki), pa je pionirjem obudil nekaj trenutkov iz zadnje vojne.
(Foto: J. Pavlin)
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Na kulturni strani današnje številke pišemo o akademiji, ki bo
jutri zvečer v am fiteatrski dvorani novomeškega doma JLA in s
katero se v novomeški občini končuje šestmesečna akcija „Človek,
delo kultura41. Čeprav bo to prireditev z izrazito političnim obelež
jem, bo imela nedvomno tudi velik kulturni pomen.

SPOROČILO
BRALCEM
Ker zaradi praznovanja
dneva ustanovitve Osvobo
dilne fronte Slovenije v sre
do, 27. aprila, Tiskarna
Ljudska pravica ne bo dela
la, bo naslednja številka Do
lenjskega lista izšla dan
kasneje, to je v petek, 29.
aprila.
UREDNIŠTVO
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Republiško tekmovanje iz matematike za srednješolce je
bilo v Novem mestu — Slab delež dolenjskih srednjih šol
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bolj odloča o tem, kakšno kulturo
naj bi gojili in koliko denarja odšteli
zanjo. Noče biti samo občasni
obiskovalec prireditev, ampak ena
kopraven s tistimi, ki kulturi krojijo
obleko.
I.Z .

Organizatorji tradicional
nega prvomajskega medna
rodnega tekmovanja v m oto
krosu so sporočili, da se bo
do letos po že pripravljeni
progi v Dragovanji vasi kosa
li tekmovalci mednarodnega
slovesa, in sicer v kategoriji
do 125 ccm. Za kipec livarja
se bodo potegovali razen do
mačih
tekmovalcev
še
Avstrijci, Italijani, Švicarji in
Nemci. Startali bodo tudi
najboljši slovenski vozniki
motokrosa v kategoriji do
50 ccm, ki se bodo pomerili
za točke na republiškem
prvenstvu.

Novomeška prireditev je zadnja v
vrsti manifestacij, k ijih je lani spod
budila ZK prek svojega glasila Ko
munista in so se drugod na Dolenj
skem, v Posavju in Beli krajini zvrsti
le pretežno že jeseni. Seveda pa so
'iile razstave, proslave, gledališke, li
kovne in druge prireditve samo del
obširno zastavljene akcije, k ije ime
la namen spodbuditi za kulturo po
membna dogajanja.
Z roko na srcu je treba priznati,
da so številne organizacije, krajevne
skupnosti in tozdi šele v tem času in
na partijsko pobudo „ugotovili“ , da
sodi med družbeno pomembna po
dročja, ki jih je treba obravnavati in
razreševati pereča vprašanja, tudi
kultura. Osnovne partijske organiza
cije so imele kulturo sploh prvič na
dnevnem redu. V tednih Komunista
rojeni ali spodbujeni programi še
vedno „zelenijo“ in to je vsekakor
dober znak. Kdaj bo prišla jesen za
obiranje sadov, je težko predvideti;
zdaj si še marsikje samo želijo, da bi
„kal pognalo seme“ .
Lahko govorimo le o nekaterih
premikih. Tako delavec, ki si pred
leti še ni upal odpreti ust, čedalje

Ljubljane; za drugi razred niso pode
lili prve nagrade, drugo pa je osvojil
Jure Piškur iz Celja; za tretji razred
sta edino podeljeno — tretjo nagra
do prejela Edm ont Rusjan iz Ljub
ljane in Mihec Florjančič iz Maribo
ra; drugo nagrado za dijake četrtega
razreda sta prejela Gorazd Cvetič iz
Maribora in Matjaž Vidmar iz Nove
Gorice. Od 11 tekmovalcev z novo
meške gimnazije je uspel le Feliks
Starič, kij e dobil pohvalo.
Delež ostalih srednjih šol širše do
lenjske regije je bil zelo pičel, saj so
poleg dijakov novomeške gimnazije
nastopili le 3 dijaki brežiške in 8 di
jakov kočevske gimnazije.

TREBNJE: PETERO
P R I Z N A N J OF
V ponedeljek so na sgi občinske
konference SZDL v Trebnjem po
obravnavi načrta gospodarskega in
družbenega razvoja občine, progra
ma letošnjega jubilej nega desetega
Tabora likovnih samorastnikov Ju 
goslavije med drugim potrdili pet
predlogov za podelitev letošnjih pri
znanj Osvobodilne fronte. Priznanja
bodo podelili v soboto ob 16. uri v
Domu kulture v Trebnjem na sveča
ni seji občinske konference ZK v
počastitev letošnjih visokih partij
skih jubilejev skupno z vodstvi vseh
družbenopolitičnih organizacij. Le
tošnja priznanja OF v trebanjski
občini prejmejo: Alojz Jarc - kmet
iz Vrbovca pri Dobrniču; Božidar
Krištof - znani družbenopolitični
delavec, zaposlen do nedavnega v
mirenski Dani; Štefan Potočnik iz
Trebnjega; Francka Vilfan - Slako
va, upokojenka iz Ljubljane, in Ja
nez Zakrajšek, gozdar iz Dolnjih Ponikev.

PROSLAVA
KAPELSKIH
TABORNIKOV
Kapelski taborniki čete Dobrav
skih žrtev bodo v soboto ob 19. uri
pri sv. Trojici proslavili dan taborni
kov. Ob tabornem ognju bodo ob
sodelovanju pionirskega pevskega
zbora in harmonikarjev pripravili
kulturni prodam , posvečen tudi ju
bilejem partije in tovariša Tita. Ob
tej priložnosti bo krajevna konferen
ca SZDL podelila pionirskemu odre
du priznanje OF za trikratno zapo
redno zmago na tekmovanju ZPM
Brežice in za organizacije vseh pro
slav na območju KS Kapele.

ZAPORA MOSTU
POZDRAVI TITU — Zvezno štafetno palico so v soboto mladi
ponesli tudi na Lisco, Iger je tovariš Tito leta 1938 vodil znamenito
sejo politbiroja KPJ. Predsedniku občinske konference ZSMS
Albertu Felicijanu je štafetno palico prinesel duša sevniških rekreatoijev Marjan Zidarič. (F oto: Železnik)

Predano po Titovi poti

V četrtek, 21. aprila
1977, bo zaprt za ves
promet stari most v No
vem mestu od 15. do 19.
ure.
Obvoz je čez novi
most v Ločni.
Republiška
skup
nost za ceste, Ljub
ljana

Štafeta v krški občini, na Mirni in Lisci
d in am a w
— ^ okviru sodelovanj med pobratenima
Ustave , ,ocevi e ' n Dolina pri Trstu je bila 16. aprila otvoritev
^rngjn (|
mskega kiparja Staneta Jarma v novozgrajenem kuljtSa.
° mu v Bojjuncu. Razstavljene so grafike in skulpture iz
Se U(kležila tU(l» delegacija CK ZKS s sekretarjem
**Fhri. „ *Jncem . ki je bila te dni na pokrajinskem kongresu KPI
J0 Julijsko krajino. (Foto: P. Šobar)

UREDNIŠTVO V GOSTEH
obf •>Sac^ca ure(*ništva v gosteh bo tokrat obiskala ribniško
Za sogovornike snio izbrali občane iz krajevne skup- 8

ORTNEK
aši novinarji vas bodo v torek, 26. aprila, od 17. ure
P -J čakali v gostilni „Pri Petriču44. Pridite, povejte nam o
Jih uspehih, težavah! Novinarske beležnice so pripravlje-

K R ST NA U P R I Z O R I T E V
,,R O K O V N J A C E V "
V
Brežicah je 1 3. aprila gostovalo
Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane
z jubilejno predstavo ob 55-letnici
obstoja. Uprizorilo je „Rokovnjače“ , priljubljeno ljudsko igro. Po
poldanska predstava je bila namenje
na mladini, večerna pa stalnemu
občinstvu in vsem jjubiteljcm gleda
lišča iz delovnih kolektivov.

S R E Č A N JE
V JU T R A N JK I
Kolektiv Jutranjke - tozd Orlica
v Brežicah bo 29. aprila gostitelj de
lavcev Tekstilne tovarne iz Klanjca
na Hrvaškem. Srečanje je namenje
no razgovorom o kulturi v združe
nem delu. Gostje si bodo najprej
ogledali delovne prostore Orlice, na
kar bo razgovor o svobodni menjavi
dela, nato pa skupni kulturni pro
gram v domu JLA v Brežicah. Da bi
bila podoba tovarne in njene okolice
do srečanja čimbolj urejena, so se
organizatorji srečanja dogovorili z
Brežiško četo za delovno akcijo.
Brigadirji so obljubili, da bodo za či
ščenje namenili soboto.

V
soboto je zvezna Titova
štafeta po startu v Kumrovcu
šla skozi Posavje, skozi Lakniško dolino na Mimo, pred po
poldanskim slavjem na Čebinah
— prizorišču ustanovnega kon
gresa KPS pred 40 leti —je pri
šla tudi na sam vrh Lisce. T u je
namreč leta 1938 tovariš Tito
vodil sejo politbiroja CK KPJ.
Na tla krške občine je prišla zvez
na štafeta pri Koprivnici. Pred spo
menikom padlim so jo nato pozdra
vili na Senovem, ravno tako na par
kirišču pred brestaniško plinsko
elektrarno. Posebno svečano so jo
sprejeli v Leskovcu, kjer so ob tej
priliki odprli prvo športno dvorano
v Posavju. Osrednji sprejem štafete \
trebanjski občini je bil pri miren
skem Partizanu, kjer jo je pričakalo
okrog 1.000 j udi. Okrog 13. ure je
štafeta prispela na vrh Lisce.'
Sprejem na Lisci je minil v prav
catem partizanskem ozračju. Komi
sija za splošni ljudski odpor in samo
zaščito pri občinski konferenci

ZSMS Sevnica je na ta planinski vrh
pripravila pohod 70 mladih prosto
voljcev. Okrog 140 dijakinj sevniške
poklicne oblačilne šole.je krenilo na
vrh peš po uspešno izvedenem
obrambnem dnevu. 62 mladih pla
nincev PD Lisca je ta dan že prešlo
pot od Čebin. Uspel pohod so opra
vili tudi taborniki odreda Treh
smrek iz Sevnice. Pred prihodom
zvezne Titove štafete je prispelo na
Lisco 13 lokalnih štafet mladih iz
krajevnih skupnosti in delovnih
organizacij sevniške občine.
A. Ž.

Po lepem vremenu v za
četku tedna se je v sredo
vreme prehodno poslabšalo.
V drugi polovici tedna bo
ponovno
precej sončno in
P
topleje.
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Z U N A N J E P O L I T I Č N I PREGLED
Nemara največja značil
nost dogajanja v Zairu, veliki
deželi na zahodni obali A fri
ke, je zanesljivo dejstvo, da
sedaj, p o nekajtedenskem
bojevanju, le m alokdo na
tanko ve, kdo se pravzaprav
bojuje proti zairskim eno
tam in kdo stoji za silami, ki
jih v različnih časopisih raz
lično imenujejo: od uporni
kov do tujih plačancev, agre
sorjev iz Angole in nekda
njih katanskih žandarjev.

Zairski
mnogokotnik
Zaradi spleta različnih
okoliščin (oddaljenosti p o 
krajine Saba: nasprotujočih
si izjav neposredno vpletenih
in strogo uradne zairske cen
zure, da omenimo samo ne
katere) je položaj še vedno
skrajno nejasen in zamotan.
V tej zm edi pa ne manjka
medsebojnih obtožb, ki se
izmenjujejo m ed Zairom in
Angolo, sosednima dežela
ma, ki pa sta si politično in
družbeno daleč vsaksebi.
Zato je težko, če že ne
nemogoče, dati neko objek
tivno sliko dogajanja v
Zairu, še manj pa sodbo o
tem. Trdnih elem entov za
oceno je malo: zanesljivo je
samo, da so enote, ki štejejo
nekaj tisoč ljudi, zavzele za
približno p o l Slovenije velik
del zairske pokrajine Sabe in
da so v začetku brez poseb
nega napora ugnale zairske
redne enote.
Kdo so uporniki (č e se
opredelimo za ta izraz) ne ve
čisto zagotovo skoraj nihče,
najbolj razširjeni verziji pa
sta, da so to bodisi nekdanji
katanški žandarji, ki so se p o
neuspelem udaru leta 1963
umaknili v Angolo in sedaj
iz nje vrnili bodisi zairski ne
zadovoljneži, ki so se uprli
na dom ačih tleh.
To pa je kajpak ključno
vprašanje, zakaj če je upor
čisto zairska stvar, potem ne
bi vsaj v načelu smel prinesti

m.
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seboj posebnih mednarodnih
posledic, če pa so uporniki
res prišli iz Angole, vnaša to
v problem drugačne razsež
nosti.
V vsakem primeru se tudi
razmeroma površnemu opa
zovalcu vsiljuje prepričanje,
da je upor dodobra izpričal
resnične slabosti Mobutujevega režima, ki ne boleha
zgolj za neučinkovitostjo
svoje armade, marveč tudi
o čitnim i (korupcija, malo
dušje, nezadovoljstvo) sla
b ostm i
Pom oč iz tujine je bila iz
redno dragocena in čeprav je
bila deležna v nekaterih pre
stolnicah bolj ali manj odkri
tih napadov, je vseeno precej
razumljivo, zakaj je do nje
sploh prišlo.
Stvar je namreč v tem, da
so večino afriških državnih
meja začrtali v bistvu nekda
nji kolonialni lastniki črne
celine in so jih v šestdesetih
letih
novo
nastajajoče
neodvisne afriške države
zgolj povzele. Pri tem so že
ustanovni listini Organizacije
afriške enotnosti zelo upadIjivo podčrtali, da te meje
resda niso najboljše, da pa
jih ne kaže spreminjati, za
kaj to bi lahko izzvalo samo
še večjo zm edo in povečalo
napetost v Afriki.
Z ato doslej nobene meje
niso spremenili, ali rečeno z
drugimi besedami: afriška
skupnost ni nikoli dovolila,
da bi se uresničile separati
stične težnje nekaterih afri
ških narodov ali plemen. Ta
ko, denimo, tudi Biafra
kljub nemara res skoraj vsem
pogojem za samostojnost ni
uspela in tako tudi nekdanja
Ka tanga (sedanja Saba) v
nekdanjem Kongu (dana
šnjem Zairu) ni.
A frika se dobro zaveda,
da bi en sam uspel poskus
odcepitve sprožil neustavljiv
plaz, zqkaj afriške države v
veliki večini prirnerov niso
zemljepisno, etnično ali ka
korkoli drugače enotna in
celovita zaokrožena ozemlja,
marveč prej skupek različ
nih plemen, oziroma ple
menskih ozemelj.
JA N E Z ČUČEK

revolucionar in politik, član sveta federacije
Miha Marinko, k ije poudaril veliko odgovor
nost mladine pri graditvi samoupravne, so
cialistične družbe. Pri tem je dejal: „Mi, ki
smo začeli revolucijo, smo lahko prepričani,
d a je bodočnost v dobrih rokah . .
Na velikem slavju na Čebinah pa je bil
govornik Ljubo Jasnič, predsednik republi
ške konference ZSMS. Orisal je pomen usta
novnega kongresa KPS za socialni in osvobo
dilni boj slovenskega naroda, nato pa pouda
ril doslednost pri našem revolucionarnem
spreminjanju družbenoekonom skih odnosov
na principih samoupravljanja in neuvršče
nosti. Udeleženci proslave so poslali po
zdravno pismo predsedniku Titu.

POTRJEVANJE
V Ljubljani se je sestal na svoji prvi seji
odbor za pripravo osmega kongresa Zveze
komunistov Slovenije ter izvolil komisije od
bora.
Govornik na sq i je bil France Popit, k ije
med drugim dejal, da revolucionarno iz
kustvo vedno znova potrjuje, da spontanost
družbenega razvoja sama po sebi ne zagotav
lja in ne razvija samoupravljanja in socializ-
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V izvozu več pobud in poguma
Z administrativnimi ukrepi je mogoče doseči le kratkotrajne zunanjetrgovinske uspehe
Podatek, da smo v Sloveniji prejšnja leta pokrivali z izvozom le
približno polovico našega uvoza, v lanskem letu pa se je ta odstotek
dvignil že nad 70, bi nam lahko marsikaj povedal in, kar bi bilo
hudo napačno, nas celo prepričal, da smo vendarle krenili na pot,
ki je po gospodarski logiki tudi najboljša. Vendar nas nekateri po
datki prvih mesecev letošnjega leta precej streznijo, saj nam lanske
ga tem pa rasti izvoza ni uspelo zadržati.
Ob teh ugotovitvah, ki velja bujemo, s številnimi samouprav
jo za vso Jugoslavijo, nekateri nimi rešitvami in drugimi ukre
strokovnjaki poudarjajo, da po pi, ki so predvsem posledica na
ložaj v zunanjetrgovinski menja šega lastnega spoznanja nujnosti
vi kaže, da gibanja lanskega leta zmanjševanja razlik med uvo
niso bila rezultat globjih spre zom in izvozom, veliko naredi
memb, ki bi temeljile na novih mo. To pa je gotovo poglavitno
rešitvah v družbenoekonom spoznanje lanskoletnih zunanje
skem sistemu. Zatrjujejo nam trgovinskih gibanj.
Vendar gre ob vseh naših raz
reč, da so bili uspehi predvsem
posledica administrativnih ukre mišljanjih predvsem za resnično
pov, zaradi ostrejše uvozne poli uveljavitev spoznanja, da je tre
tike, zlasti glede opreme 'in re ba neprestano izboljševati plačilno-bilančni položaj Jugosla
produkcijskega materiala. To
gotovo precej drži, vendar so vije in krepiti prizadevanja za
uspehi nedvomno potrdilo, da večji izvoz ter racionalnejše za
menjave uvoza z domačimi
lahko ne le z državnimi ukrepi,
možnostmi, kar ni samo v skla
temveč predvsem z zavestnim
spoštovanjem sprejetih načel, z
usmeritvijo k domačim surovi
nam, z omejevanjem uvažanja
TELEGRAMI
tujih izdelkov, ki jih ne potre

NEW DELHI - Indijska vlada je
sprejela prve ukrepe za razpustitev
skupščin v devetih zveznih državah
in za izvedbo novih volitev za njiho
vo sestavo. To je sporočil minister
za notranje zadeve Charan Singh.
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TOKIO — Predsednik iranske
organizacije za jedrsko energijo M.
E. Etemad je prišel na Japonsko. S
predstavniki japonske industrije se
bo pogovarjal o nakupu jedrskih
reaktorjev.
LONDON - Britanski zunanji mi
nister David Owen se je vrnil z afri
ške turneje, med katero je obiskal
Tanzanijo, Zambijo, Mozambik,
Bocvano, Angolo, Južnoafriško rcJužno Rodezijo in Nigerijo,
Publiko,
ogovarjal sc je o novem angloamcriškem načrtu o mirnem prenosu
oblasti na črnsko večino v Južni Ro
deziji.

BREMENA DEDIŠČINE
V počastitev 57-letnice vsejugoslovanske
stavke železničarjev je bila v Ljubljani velika
svečanost, na kateri je govoril predsednik
Zveze sindikatov Jugoslavije Mika Spiljak,
pri čem er je kritično dejal, da se organizacija
dela na železnici še ni dovolj prilagodila no
vim sodobnim tehničnim sredstvom. Bre
meni jo tudi dediščina mnogih pojmovanj še
iz časov parne lokomotive, kar neposredno
zavira učinkovitejše izkoriščanje in nadaljnje
rezultate že vgrajenih modernih sredstev.
MILAN MEDEN
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ričani v prisotnosti ne

BEOGRAD - Na povabilo ZIS je
prispel na uradni obisk v Beograd
podpredsednik vlade LR Madžarske
Ferenc Halasi s sodelavci. Z jugoslo
vanskimi predstavniki se bo pogo
varjal o tekočih vprašanjih gospo
darskega sodelovanja.

V Novem Sadu so se pričele 22. gledali
ške igre Sterijino pozorje. Na uvodni sveča
nosti je predsednik „Pozorja“ Josip Vidmar
govoril o liku Tita in pomenu njegovega re
volucionarnega dela.

V Portorožu so se zbrali na svoje četrto
posvetovanje slovenski pravniki, ki jim je
uvodoma spregovoril tudi predsednik sloven
ske skupščine dr. Marijan Brecelj. Poudarili
so, da mora biti pravnik strokovno in poli
tično usposobljen družbeni delavec.
V Portorožu je bil hkrati tudi seminar za
občinska vodstva slovenske Socialistične
zveze.

Vendar nikakor ne gre samo
za to. Predvsem potrebujemo,
kot je pred kratkim dejal pred
sednik CK ZKS France Popit,
več pobud in poguma v mnogih
naših organizacijah združenega
dela. Ne smemo namreč pozabi
ti, da imamo nekaj delovnih
organizacij, ki imajo vse potreb
ne pogoje, da bi lahko dokaj hi
tro prodrle na svojem področju
med nekaj vodilnih tvrdk v sve-

slopju veleposlaništva A

MADRID - Poslanci desnice so
tudi formalno zahtevali, naj bi skli
cali izredno sejo španskega parla
menta ter pretehtali ..protislovni
sklep vlade" o prenehanju 38-letne
prepovedi delovanja KP Španije.

ma. Zavoljo tega je nujna enotnost, dosled
nost, ustvarjalna iniciativa in revolucionarna
aktivnost Zveze komunistov v boju za razvoj
socialističnih odnosov. Zakaj če ne bi tako
ravnali, bi se nujno sproščale in širile mož
nosti za delovanje protisamoupravnih in pro
tisocialističnih sil in uveljavljal bi se njihov
vpliv.

SEMINARJI

du z dogovorjenimi sistemskimi
rešitvami, temveč predvsem tu
di z interesi združenega dela.
Zato se je, poleg ukrepov in
nujnih sprememb v režimu zu
nanjetrgovinskega poslovanja,
smotrov na področju deviznega
sistema in ekonomskih odnosov
s tujino, treba tudi učinkoviteje
poslovno sporazumevati ter po
večevati devizni priliv s hitrej
šim razvojem turizma in drugih
dejavnosti.

AM ERIŠK I DIPLOMATI
BODO še naprej vabili sov
jetske državljane na preda
janja filmov v p o d o r o m
riškega veleposlanist
Moskvi, sovjetske oblasti pa
lahko s silo pred vrati ve
poslaništva preprečijo
svojini državljanom - ce rm
slijo, da je ogrožena varnost
države v primeru, ko nekaj
sovjetskih državljanov gleM
film e, kakršen je ,,Dr. Žjv
go“. S tem sporočilom, k ij
ga ameriški časopisi natisnil
na prvih straneh z vec ko
očitnim zadovolis,tv ,’J t
poslal ameriški velepo s b jj
v Sovjetski zvezi Makol*
Tooti svojega usluzbe ^ . tr.
sovjetsko zunanje m m *
stvo, da zavrne uram
sovjetski protest zaradi pre
vajanja tega filma V P0 ^ y
ameriškega veleposlaništva
Moskvi. Zunanje nune
je namreč uradno Prote u.
to pri ameriškem velep * *
niku zaradi tega, ker so P

LONDON - Zunanji ministri
držav-članic EGS so sedli k drugemu
letošnjemu sestanku o političnem
sodelovanju znotraj skupnosti, na
katerem naj bi uskladili stališča do
dogodkov v južni Afriki, na Bliž
njem vzhodu m Cipru.

STERIJINO POZORJE

Naša prihodnost
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RIM DANES - Pomladno sonce greje večno mesto, v katerega prihaja vsak dan več turistov — pa
čeprav Rim današnjih dni ni več tisto prijetno mesto izpred nekaj let, v katerem ni bilo nenehnih
demonstracij, napetosti in vse pogostejših stavk. A kljub temu: stopnice na Španskem trgu ponujajo
kanček rom antike, ki se ji ni mogoče upreti, ki pa jo ne doživljajo vsi enako .,. Tri nune na levi strani
fotografije zagotovo ne tako kot fant in dekle, ki se ljubkujeta na stopnicah. (Telefoto: UPI).

N O T R A N J E P O L I T I Č N I PREGLED
Slovenski revirji ter z njimi vsa Slovenija
so slavili pomembne letošnje jubileje: štiri
desetletnico ustanovnega kongresa KPS, šti
ridesetletnico prihoda tovariša Tita na čelo
KPJ in petinosem desetletnico njegovega roj
stva.
Na proslavi v Trbovljah je zbranim sprego
voril udeleženec ustanovnega kongresa KPS,
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KASSEL — Približno 200 oseb so
začasno evakuirali iz stanovanj v
Kasslu v ZR Nemčiji, ko so pod te
melji neke zgradbe našli neaktivirano bombo, težko približno 1800 kg,
ki je tu ostala še iz druge svetovne
vojne.

I

LUKSEMBURG — Vlade devetih
dežel evropske gospodarske skup
nosti so se sporazumele, da dodelijo
Italiji posojilo v višini 500 milijonov
dolarjev, katero bo ta dežela lahko
kmalu uporabila.
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ZA „HEC“? - Vsak dan
prometnih znakov, katenamgmi V? r?*c ,nePazS*vost- O čitno je, da gre za
to pro "Lr?enje prometnih predpisov. Danes so
Šijem " 'P o d p is i, ju tri kakšni drugi, pojutri••• • (Foto: M. Markelj)
retnu n ' 3 nesP°štovanjja
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ŽELEZNIČARJI SLAVILI - Osrednja jugoslo
vanska proslava dneva železničarjev je bila na Za
loški cesti Ljubljani. Poleg spomina na generalno
stavko železničarjev leta 1920 so udeleženci po
častili tudi letošnje pomembne partijske jubilej e.
Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze sindi
katov Jugoslavije Mika Spiljak. (Foto: Modic)

Nekdanja steklarna bo oživeia

Vesgij16^ 0’ 27. aprila, bo na
dnigj le tn f

TABORNIKI V LABODU - Mladi taborniki
šmarješke osnovne šole so v soboto v Labodu se
stavljali embalažne kartonske škatle. Denar, ki si
ga bodo tako prislužili, jim bo služil za nabavo
najnujnejše taborniške opreme. Šmarješkim ta
bornikom bodo sledili še novomeški. (F oto: Pav
lin)

Te dni so predstavniki tovarne
Krka, kot smo na kratko že poroča
li, pod vodstvom glavnega direktoija
mr. Borisa
Andrijaniča obiskali
Škofjo Loko in si ogledali proizvod
ni obrat Termike, največjega proiz
vajalca izolacijskih materialov v Ju
goslaviji. Ob tej priložnosti so imeli
predstavniki delovnih kolektivov
KRKE in TERMIKE razgovore. Pri
sostvovali so jim najvi$i predstavni
ki občin Ljubljana-Bežigrad, Škofja
Loka in Novo mesto ter predstavni
ki podružnic in centrale Ljubljanske
banke. Pogovor je tekel o skupnih
možnostih za rekonstrukcijo nekda
nje industrije stekla INIS.
Pred skoraj desetimi leti je Krka
prevzela osnovna sredstva opuščene
steklarne. Več let so njeni strokov
njaki raziskovali možnosti za obno
vitev proizvodnje INIS na osnovi
stekla, saj so zgrajeni objekti in vsa
potrebna infrastruktura za takšno
proizvodnjo, poleg tega pa obstajajo
zaloge osnovne surovine, kremenče
vega peska. Najprej so mislili izdelo
vati ravno steklo, vendar so zamisel
zaradi že obstoječih in predvidenih
novih tovrstnih kapacitet v Jugosla
viji opustili. Razmišljali so o proiz
vodnji embalažnega in namiznega

Kmetijski nasveti

Usodne hibe
Meterjenje/ltfy

stekla. Analize so pokazale, d aje iz
med rešitev najboljša proizvodnja
finih steklenih vlaken za toplotno in
zvočno izolacijo. To so fina steklena
vlakna debeline 5 — 7 mikronov, ki
jih v Jugoslaviji še nihče ne proizva
ja, in pomeni Krkin program spec
ializacijo in nujno dopolnitev obsto
ječih proizvodnih programov izola
cijskih materialov.
Sedaj tečejo v KRKI že skoraj le
to dni priprave za obnovitev proiz
vodnje v nekdanji steklarni, pri tem
pa sodelujemo z delovnim kolekti
vom Termike, ki ima dvajsetletne iz
kušnje na področju proizvodnje izo
lacijskih materialov.
Poleg tega da so na razpolago že
obstoječi objekti in infrastruktura,
računamo v „Krki“ , da bo za rekon
strukcijo, nabavo opreme in tehno
logije potrebno še približno 200 do
250 milijonov dinarjev vlaganj. Na
črtovana proizvodnja 7000 ton izo
lacijskih materialov (filci, žlebaki,
plošče in drugi proizvodi) bo predvi
doma stekla leta 1979. Proizvodi se
uporabljajo v gradbeništvu, stroje
gradnji,
ladjedelništvu, procesni
kemiji, energetiki, avtomobilski
industriji in drugje. Nova tovarna bo
zaposlila 1976 delavcev.
Da je proizvodnja tovrstnih mate
rialov res potrebna, nam pove poda
tek, da poraba izolacijskih materi
alov v Jugoslaviji močno zaostaja za
evropsko. Če upoštevamo, da je
energetska kriza vsako leto večja,
dobra izolacija pa pomeni prispevek
k skrbnemu ravnanju z energijo, po
tem je Krkina investicija res upravi
čena in potrebna.
K. Š.

Slovenci slovimo po tako visoki po
rabi energije na prebivalca, naravni
viri pa iz dneva v dan vse bolj kopni
jo. Signalna luč za boj proti nera
cionalni potrošnji energije je zasveti
la. Varčevalni ukrepi postajajo nuj
nost.
V široki porabi predstavlja naj
večji delež uporaba toplotne energi
je. Zato nič čudnega, če je treba
možnosti racionalizacije iskati prav
na tem področju. Začnimo pri iz
gradnji stanovanjskih in poslovnih
zgradb. Izdelane smernice in sprejeti
predpisi morajo zajeti vse osnovne
elemente, ki lahko pripomorejo do
čim racionalnejše porabe energije
(dobra zasteklitev oken in vrat, tesnitev, izolacija zidov, streh, kleti),
hkrati pa raziskati možnosti za izva
janje dodatne toplotne izolacije. Ob
tem pa se razkriva še ena možnost:
predvideti najcenejši in seveda naj
ustreznejši način ogrevanja (more
bitno daljinsko ogrevanje).
Velik del (ne)uspešnosti takšnih
ukrepov pa je odvisen prav od stro
kovnjakov za gradnjo ogrevalnih si
stemov. Njihova naloga ni enostav
na: izdelati načrte in informirati
uporabnike o možnostih za čim ra
cionalnejšo izkoriščanje toplotnih
naprav. Še kako pomembno je, če
posameznik ve, kakšna je priporoč
ljiva tem peratura v bivalnih prosto
rih.
„Rešilni pasovi“ za nadaljnje iz
koriščanje lastnih energetskih virov
so torej narejeni. Več posluha za te
pa bo potrebno pri naših proizva
jalcih toplotnih izolacij, ki nastali
položaj pridno izkoriščajo z navija
ti em cen (primer tervola).
B. B.

je pokazalo letošnje ocenjevanje cvička
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Energetski SOS
Energetiki zaskrbljeno zro v pri
hodnost. Kako tudi ne, ko pa prav

Surovina,
delovna enota
Trebnje, začenja poslovati v no
vih prostorih blizu Dolnje Nem
ške vasi.
V novem '
skladišču ne nameravajo več
grmaditi stare ropotije, kot seje
to dogajalo v Trebnjem. Za ne
moteno odstranjevanje železja
se bodo posluževali stiskalnice.
Surovina namerava urediti za
svoje potrebe še dodatno zem
ljišče.

(Branko Babič)
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NOVO M ESTO

vabi k sodelovanju:

1. TEHNIKA - PROJEKTANTA za delo v
Projektivni biro v Novem mestu,
2. VEČ ELEKTRIČARJEV za potrebe
Strojno prometni obrat,
3. VEČ ELEKTROMEHANIKOV za delo v
Mehansko kovinski obrat,
4. VEČ K LJU ČA VN IČARJEV za delo v
Mehansko kovinski obrat,
5. VEČ AVTOMEHANIKOV za delo v
Mehansko kovinski obrat.

TOZD
TOZD
TOZD
TOZD
TOZD

Pogoji za sprejem:
1: končana gradbena srednja šola — lahko tudi pripravnik,
od 2 — 5: končana poklicna šola ustrezne smeri.
Pri izbiri imajo prednost kandidati s prakso.
Kandidati bodo pridobili lastnost delavca v združenem delu s
polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s pogojem tri
mesečnega poskusnega dela.
Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjega dela in doka
zili o strokovnosti sprejema kadrovski oddelek v Novem
mestu 8 dni po objavi oglasa.

PROSTA DELOVNA MESTA!
TEMELJNA BANKA LJUBLJANA
Odbor za delovna razmerja
objavlja naslednja prosta delovna mesta
za POSLOVNO ENOTO V NOVEM MESTU:

1. VODJA POSLOVNE. E NOTE
Pogoji:
- višja ali srednja šola pravne ali organizacijske smeri in
najmanj pet let delovnih izkušenj

DINARSKE

VALUTNE

BLA

Pogoji:
- srednja ekonomska ali druga ustrezna štiriletna srednja šo
la in 3 leta delovnih izkušenj z opravljenim tečajem za
šalterske delavce

3. BLAGAJNIK
GAJNE

1?

Inž. M. L.

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

2. LIKVIDATOR
GAJNE

- Ali veš, da bomo Slovenci čez pol stoletja brez premo-
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PROSTA DELOVNA MESTA!

S U R O V I N A V NOVIH
PROSTORIH
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KURIRČKOVA POŠTA NA VAHTI - Nad 400
pionirjev iz osnovnih šol novomeške in metliške
občine je v torek dopoldne na osrednjem sreča
nju na Goijancih počastilo predajo kurirčkove
pošte, preden je nadaljevala pot v Belo krajino. V
kulturnem sporedu so sodelovali tudi vojaki JLA,

- Ni mi mar, mene že pol stoletja greje cviček, pa me bo
še naprej.

DINARSKE

VALUTNE

BLA

Pogoji:
- ekonomska srednja šola ali druga ustrezna štiriletna sred
nja šola in 3 leta delovnih izkušenj z opravljenim tečajem
za šalterske delavce.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju objavljenih pogojev pošljite
na naslov Beogradska banka - temeljna banka Ljubljana,
Ljubljana, Titova 40 — v 15 dneh po dnevu objave.

DOLENJSKI LIST
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Trije mladi roparji so v noči
otl I.?. ua 14 april napadli v
iijegovem sta no van ju A. V. iz
Zim aric. R o p so i/.vedli tako,
da so mu vrgli č e z glavo su k
njič. liden je n a to A. V. davil,
oz. držal za vral, ostala dv a pa
sla m e d t e m preiskala s t a n o 
vanje. Ko so našli ( 0 . 0 0 0 din,
so zadovoljni odšli. Ribniški m i
ličniki so osumili ropa t n mla
d e n ič e iz okolice R ibnice, stare
od 2 0 d o 25 let. Prijavili jih b o 
do ja v n e m u tožilstvu.

Od I. do 15. aprila je občinski odbor RK Novo m esto dobil na
slednje nove prispevke ter darila v medobčinski skJad za drage medi
cinske inštrumente:
delavci računovodstva v NOVOTEKSU - n a m e s t o vcnca pok. ma
mi tov. Pranja Sventa 630 din; Klektro TOZD Krško 1000 din, osn.
org. sindikata OS lir.šljin - del sredstev od dneva žena 480 din,
Mercator
TOZD Standard Novo mesto 10.000 din, Stana Gajšek iz
Kostanjevice 500 din. sindikat Splošne bolnišnice Novo mesto 400
din, Drčarjevi (namesto cvetja pok. Jožetu) 2500 din, občinski svet
Zveze sindikatov N. mesto 15.000 din;
Krka, tovarna zdravil Novo mesto - 150.000 d i n ; Industrija obut
ve Novo mesto 19.057,65 din, osn. org. sindikata TOZD G ra d b j
ništvo Novograd Novo mesto 500 din, konferenca osn. org. sind.
prom. sekcije Novo mesto (namesto venca pok. Mariji Dajčman) 500
din, KK SZDL Žužemberk (namesto praznovanja 8 . m arca) 1500
din.
SKUPAJ v denarju v zadnjih 15 dnevih: 205.667,65 din.
OBVEZNICI; posojila za ceste so podarili skladu:
Martin Rus. promet, sekcija Novo mesto, 1000 d in ; Alojz Zobaric,
Carinarnica Novo mesto, 2500 din; Miran Zupančič, Carinarnica
Novo mesto, 800 din; Slobodanka Zobarič, Interevropa Novo mesto,
600 din; Franc Koželj, prom. sekcija Novo mesto, 500 d in; Angelca
in Rudi Druškovič, Krško, 2600 din; Bena Glogovšek, T r e b n j e , 500
din; dr. Marjeta Pavlin, otroški dispanzer Trebnje, 600 din; Katarina
Gričar, otr. dispanzer Trebnje, 600 din; Marija Vraničar, o tr. dispan
zer Trebnje, 500 din.
SKUPAJ v obveznicah v zadnjih 15 dnevih: 10.200 din.
Od začetka akcije so občani, organizacije in drugi podarili sldadu
772.262.65 din in 54.400 din v obveznicah za cestno posojilo. D°
15. aprila je bilo torej od začetka akcije zbrano 826.662,65 dinarjevVsem darovalcem: prisrčna hvala za plemenito naklonjenost tn

P O G O V O R O S K U PN E M
D EL U
Medobčinski svet ZSMS za Do
lenjsko je včeraj pripravil v Mokro
nogu skupen posvet predsednikov in
sekretarjev občinskih konferenc
ZSMS, ki so sc ga udeležili predstav
niki i/ posavske in dolenjske regije.
Pogovarjali so sc o možnostih skup
nega dela. o usmerjenem izobraže
vanju, problematiki dijaških domov.

TRIDESET LET ZBORA — Ženski pevski zbor „Miran Jarc“ iz Črnomlja je znan občinstvu po vsej
Dolenjski, še posebno pa Belokranjcem. V 30 letih delovanja je nastopil več kot 150-krat.

30 let ubranih glasov

Ostro zoper
samovoljo

Jubilejni nastop ženskega pevskega zbora ,,Miran Jarc" iz
Črnomlja

Republiški sekretariat za
delo opozarja, da ni do
voljeno
podaljševati
prazničnih dni
Na vprašanje, ali sc pražila
vanju dneva ustanovitve Osvobo
dilne fronte slovenskega naroda
27. aprila lahko pridružita še 28.
in 29. april, tako da bt ta delav
nika nadomestili pred prvomaj
skimi prazniki ali po njih. daje
republiški sekretariat za delo to
le uradno pojasnilo:
Po določbi drugega odstavka
23. člena zakona o medsebojnih
razmerjih delavcev v združenem
delu in po določbi prvega od
stavka 22. člena zakona o med
sebojnih razmerjih delavcev v
združenem delu in o delovnih
razmeijih med delavci in zaseb
nimi delodajalci se z razporedit
vijo tedenskega delovnega časa
ne sme vpeljati manj kot pet dni
v tednu. 42-urni delovni teden
sme biti samo za toliko krajši,
kolikor je prazničnih dni. Ni do
voljeno prazničnim dnem pri
družiti druge delovne dni. pa če
tudi bi jih nadomeščali ob pro
stih sobotah.
Namen zakona je namreč, da
enakomerno porazdeli delovne
ohveznosti, s čimer sc lažje zago
tovi večja produktivnost dela.
Le-ta zaostaja predvsem zaradi
slabega izkoriščanja delovnega
časa. Če pogledamo statistične
podatke, vidimo, da se udeležba
efektivnih ur v skupnem številu
ur že precej let znižuje. Tako je
znašala leta 1970 še 154 ur na
zaposlenega, štiri leta kasneje pa
samo še 148.2 ure. V odstotkih
so efektivne ure znašale leta
1970 83.7, leta 1974 pa le še
81.4. Samovoljna razporeditev
delovnega časa, kot jo nekateri
predvidevajo za bližujb prvomaj
ske praznike, bi še poslabšala že
tako slabo izkoriščanje delovnih
zmogljivosti.
Republiški sekretariat za delo
opozarja, da spreminjanje in
..premostitev'* praznikov nima
opravičila v že sprejetih koledar
jih o razporeditvi delovnega časa
v posameznih delovnih organiza
cijah. Sekretariat opozarja tudi
na kazni, ki znašajo od 10.000
do 50.000 din za tozd in do
5.000 din za odgovorno osebo,
če samovoljno podapujejo praz
nike. Občinske in medobčinske
inšpekcije za delo so dolžne nad
zirati spoštovanje zakonitosti in
za kršitelje predlagati uvedbo
postopka.

V torek. 26. aprila ob 19.30. bo v
črnomaljskem kulturnem domu ju
bilejni koncert ženskega pevskega
zbora ..Miran Jarc", s katerim bodo
na najbolj ustrezen način proslavili
30-lcuiico zbora.
'torkov koncert, na katerem bodo
sodelovali še moška pevska zbora
..Dušan Jereb" i/ Novega mesta in
..Maks Henigman1* i/ Dolenjskih
Toplic ter črnomaljska godba na pi
hala. bo hkrati osrednja občinska
kulturna prireditev v počastitev dne
va Ol in praznika dela.
Ženski pevski zbor ...Miran Jarc"

GROSUPLJE OČIŠČENO
Svet krajevne skupnosti Grosuplje
je razglasil dneve od 4. do 9. aprila
za teden čiščenja, le dneve so obča
ni v delovnih organizacijah Grosup
ljega. mladinci, lastniki hiš in stano
valci blokov čistili ulice, tovarniška
in zasebna dvorišča, parke in zeleni
ce. na katerih sc'je nabralo zaradi
nevestnega odnosa do javnih površin
vse preveč smeti. V akcijo sc je
vključilo tudi Komunalno podjetje,
ki je dalo tri tovornjake za odvoz
zbranih smeti na mestno smetišče.
I. K.

je prvič nastopil že poleti 1946. preccj pevk pa je prej pelo v mladin
skem pevskem zboru, ki je v C rnomI)it deloval med NOB. Zbor je potem
sodeloval na vseh večjih glasbenih
prireditvah v širši Dolenjski, imel je
tudi več samostojnih koncertov. Ves
čas, zlasti pa pod vodstvom I ranča
Zupančiča in v zadnjih letih I ranča
Milcka je zbor nastopal tudi v delov
nih kolektivih in tako kulturno ple
menitil delovnega človeka. Do sedaj
je imel zbor več kot 150 nastopov.
Zveza kulturnih organizacij bo K
pevkam podelila zlato Gallusovo
značko, 7 pevk bo prejelo srebrno
in 10 bronasto Gallusovo značko.
Med ..zlatimi** nagrajenkami so tudi
Mici Palčič, Anica Benčič in Helena
\Veiss. ki pojejo v zl>oru od ustano
vitve. Zlato značko bosta dobila tu
di dolgoletna pevovodja zbora
Andrej Petek in I rane Zupančič.
Pokroviteljstvo nad praznovanjem
30. obletnice zbora je prevzel Bolt,
k ije zbor tudi materialno podprl.

USPEH KOMISIJE
- REALNEJŠE
NAPOVEDI
Komisija za ugotavljanje izvo
ra premoženja v Grosupljem je
imela lani 4 sestanke, na katerih
je obravnavala posebne postopke
zoper 4 davčne zavezance. Vsi
postopki so bili uvedeni decem
bra 1974. zaključili pa so jih v
letu 1976. Komisija je obravna
vala tudi 4 nove predloge za
uvedbo posebnih postopkov. Za
vse nove štiri primere še zbirajo
podatke.
Za uspeh delovanja komisije
lahko štejemo dejstvo, da so le
tošnje davčne napovedi realnej
še, posebno napovedi zavezan
cev, katere je komisija že obrav
navala in zaključila v posebnih
postopkih. Če hočemo, da bo
učinkovitost komisije še večja,
je nujno, da se v delo vključijo
krajevne skupnosti, družbeno
politične organizacije in druge
organizacije ter organi: prav to je
komisija najbolj pogrešala pri
dosedanjem delu.
I. KIR1K

dragoceno pomoč.
OBČINSKI ODBOR RK NOVO MESTO j
■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•"*

OdDor za medsebojna razmerja,
socialno varstvo in nagrajevanje
ELEKTRARNE BRESTANICA
ra zp isu je
za š o ls k o le to 1 9 7 7 / 7 8 n a sle d n je š tip e n d ije :
1. F a k u lte ta za e le k tro te h n ik o —
sm er en erg etik a
2. F a k u lte ta za stro jn ištv o
3. P ravna fa k u lte ta
4. V išja te h n išk a šola
g rad b en e sm eri
5. T e h n išk a sred n ja šola,
e le k tro sm er — jaki to k
6 . T e h n išk a sred n ja šola,
e le k tro sm er — šibki to k
7. T e h n išk a srednja šola,
stro jn a sm er
8 . E k o n o m sk a sred n ja šola
9. A d m in istrativ n a šola

1 štipendija
3 štipendije
1 štipendija
3 štipendije t
2 štipendij* t
1

štipendija g

IGM „SAV A", KRŠKO,
Odbor za medsebojna razmerja
Clan zveznega izvršnega sveta Radovan Pantovič odpira letošnji
spomladanski zagrebški velesejem. (Foto: Marko Klinc)

razpisuje delovno m esto

Zagrebški velesejem odprt

1.) VODJA FINANČNE OPERATIVE
in objavlja delovni mesti

•

V organizaciji sejma bo od 24. do 27. aprila v Lepoglavi
razstava in prodaja hribovske kmetijske mehanizacije
V ponedeljek, 18. aprila, je odprl spomladanski zagrebški velese
jem pokrovitelj letošnje sejemske prireditve tov. Radovan Pantovič,
član zveznega izvršnega sveta.
Razstavljalci iz 25 tujih držav iz
Jugoslavije, skupno 1906 (od tega
1350 iz Jugoslavije in 556 iz ino
zemstva), razstavljajo na enajstih
specializiranih sejmih. Kar za 30 od
stotkov več je tujih razstavljalcev.

S

kar dokazuje, da so sejmi preboleli
nazadovanje.
Po gostoti ponudbe in povpraše
vanja po proizvodih je zagrebški ve
lesejem tradicionalno najimenitnejše
modnarodno tržišče. Tu se poleg te
ga na številnih posvetovanjih, simpo
zijih in seminarjih zbira veliko števi
lo gospodarskih strokovnjakov, da
izmenjajo svoje izkušnje.
Kot posebno zanimivost naj nave
demo, da bo v organizaciji zagreb
škega velesejma od 24. do 27. aprila
v Lepoglavi razstava, demonstracija
in prodaja gorsko-planinske kmetij
ske mehanizacije. Razstavni prostor
obsega 8000 kvadratnih metrov. De
monstracija bo na prostoru 19.000
kvadratnih metrov, z nagibom 22
stopinj pa tudi večjim, da bi demon
stracija kar najbolje prikazala delo
vanje te specializirane mehanizacijo.
J.SA JI,

TOKRAT
KOČEVJE BOLJŠE

V petek in soboto je bil v Novem mestu aktiv učiteljev strokovnih predmetov gostinskih Sol Slovenije.
Udeleženci so poslušali strokovna predavanja in bili tudi gosti v tovarni zdravil „Krka“ in samostana v
Pleterjah, ogledali so si zgodovinske značilnosti Novega mesta in razstavo kuharskih in gostinskih knjig
v študijski knjižnici. Delavci Gostinskega Šolskega centra iz Novega mesta so ob tej priložnosti pripra
vili za pokušnjo perutnino kar na šestdeset načinov in značilne dolenjske jedi (na sik i). Več o tem v
prihodnji Prilogi DL. (F o to : J. Pavlin)

Na tekmovanju klubov OZN iz
osnovnih šol Kočevje in Ribnica, ki
je bilo 16. aprila v Kočevju, so zma
gali domačini s 3:1. To pomeni, da
so domačini pravilno odgovorili na
3 od 6 vprašanj, Ribničani pa le na
eno. Ribniško šolo so zastopali Ma
rina Simič, Janez Skrabee in Roma
na Arko, kočevsko pa Matko Petek
Mojca lile in Dušan Zcleznjak. Ko
čevska osnovna šola se je tako
uvrstila na tekmovanje klubov OZN
za območje Dok-njske, ki bo 23
aprila v Kočevju. Na njem bo tek’
movalo 8 ekip, in sicer 4 i/ osnovnih
šol in 4 iz srednjih šol.

■
■
■
■
■
■
■

2.) OPERATER strojne obdelave podatkov
3.) ODPREMNIK
ti še naKandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati
slednje:
-3
pod 1.) visoka, višja ali srednja ekonomska šola, najma
leta delovnih izkušenj v finančni operativi, P°z£anonv
metod organizacije dela v finančni operativi z eko
skega vidika;
ctrezne
pod 2 .) srednja ali nepopolna srednja šola, eno leto u
prakse, znanje strojepisja;
. . jn
pod 3.) KV ali SKV delavec, dobro znanje ra^ nstva,xtep 0 $t.
čitljiva pisava, smisel za natančnost, zanesljiva po e
Poskusno delo pod 2 .) in 3 .) traja 3 mesece.
Kandidati morajo imeti urejeno vojaščino.
.
|0§. t
Pismene prijave s priloženimi dokazili o izpolnje^a_nJjUrief1 od
nih in posebnih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
naslov: iu
IGM
„SAVA" KRŠKO,
Gasilska ul.
objave na nasiov:
m ,,i>AVA"
k h ijn u , ud>n»>'“
— *»•

j

SOP KRŠKO - TOZD IKON
KOSTANJEVICA NA KRKI
objavlja naslednja prosta delovna mesta:

1. Elektro projektant
2. Več kvalificiranih ključavničarjev
3. Več kvalificiranih kleparjev
4. Blagajnik
p°9 °i':
. ^ fe n j ali
Pod 1 : elektroinženir z enim letom delovnih
elektrotehnik s tremi leti delovnih izkuienj
Pod 2. in 3: kvalificiran delavec ustrezne stroke
Pod 4: ekonomska srednja šola
Za vsa objavljena delovna mesta je preizkusno delo t
ce.
Kandidati naj pošljejo vloge v 15 dneh po objav'-,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DOLENJSKI U S T

štipendija
štipendija
štipendija

/jr* P14
K an did ati za štipendije naj vložijo prošn je na obrazcu 1.
J'
DS in zadnje šolsko spričevalo v 15 d n e h p o objavi raZPig •
na naslov E lek tra rna B restanica, kadrovska služba, 6 8 2 8 - v i ;
Brestanica.
(j

Cestišče preti
Od lanskega novembra dalje vozi
tudi do Karteljevega lokalni avto
bus. Prav lahko pa se zgodi, in to kaj
kmalu, da se ta redna avtobusna zve
za zaradi slaliega in nevzdrževanega
cestišča ukine. Cesta, po kateri vozi
vsak delavnik tudi šolski avtobus in
po kateri sc odvija tudi promet z
drugimi prometnimi sredstvi, je pol
na lukenj, ki ogrožajo ne samo našo
zvezo s „svetom“ temveč tudi var
nost prometa. Ne samo da ni cestar
ja, ki bi jo vzdrževal, ni tudi gramo
za. s katerim bi jo zakrpal. In če bi
bil ta ob cesti, so krajani tudi sami,
kot so to delali do sedaj, pripravljeni
zavihati rokave in zakrpati luknje.
Ne smemo pozabiti, da je ta cesta
velikega pomena tudi za širšo druž
beno skupnost. Upravičeno se torej
sprašujemo: kdo je odgovoren za
vzdrževanje tega odseka? Zakaj ni
na tem odseku zaposlen vsaj en de
lavec? Zakaj ni ob cesti materiala, s
katerim bi lahko cestišče tudi sami
popravili?
JOŽE MUHIC
Globočdol 1
682 16 Mirna peč

Krka: 150.000 dinarjev j

Sl. 16 114471

' ^

9 /n /

Varstvo okolja - skrb vseh

M

^

Po sledeh delegatskega vprašanja — Grosuplje vključeno v
prizadevanja za rešitev onesnažene Krke in pritokov

V jK /lr iu $ M r
fjid a /

Na skupnem zasedanju zbora kra
jevne skupnosti in zbora združenega
dela občine Grosuplje je delegatka
Danica Kastelic v imenu krajevne
skupnosti Muljava postavila delegat
sko vprašanje, kdaj bo prekinjeno

DOPISNIK
OBISK

u m etnik o v

niu'?J°*° so ob>skali trije glasbei cert i
ki so nam priredili kon1 je m i? so: Lorenz na violino, Sa
vi kei) kitaro in Kacjan na flavto.
Prizl -C1 so nam dcla nekaterih
avtoripv kisikov in dela modemih
dela j” : O vsakem umetniku, čigar
Konr?!*?31'' so tudi nekaj povedali,
^ c e r tje bil zanimiv.
MILICA KOŠČAK
OS Šentrupert

.. m a r j e t i c a
IN Z M A J "
n'irensl<!?®0 tega’ ^ar smo si učenci
kovno nrpHSIl0Vne šole og'edali lutPredstavn S
Marjetica in zmaj.
kulturna J e or8anizirala občinska
10 PM o
Trebnje, uprizoriijublianp Jj TJutlcovno gledališče iz
% o l 7 nci s<> bili nad predPam odgovom?1
želmi0> da bi
■grami nrinr»?r ^ CJ s podobnimi

OBVEZNICO ZA
HUMANO AKCIJO!
Tovariš Ivan Somrak z razigranimi medvedki in čebelicami po
prvem srečanju in zanimivem pripovedovalcu. (Foto: Stojan Pelko)

Titov spremljevalec med taborniki
Ivan Somrak, upokojeni polkov
nik JLA, ki je delal več kot 25 let v
varnostni službi predsednika repub
like in ki je tovariša Tita spremljal
na neštetih potovanjih doma in po
svetu, je prejšnji teden obiskal dva
voda medvedkov in čebelic na
osnovni šoli „Katja Rupena“ ter od
govarjal na vprašanja. Teh kar ni bi
lo konec, čeprav so mali taborniki
že prej pismeno sporočili dragemu
gostu, kaj vse bi od njega radi slišali.
In tega ni bilo malo: kako je bilo pri
napadu na Drvar, ko so hoteli

- k p i s a s g g : se več tak° pr«etm a k s im il ja n a k u r e n t

OŠ MIRNA

&

m . r , M l R N A P EC:
kurirčk o v a po šta

Pionirji v s v ^ telCj- Smo mirnopeški
ekovo n0st ^ ,?.edl P opravili kurirs P o h o d o m \£ lr?<?,tev seje začela
Peč, nato m ^ mrJev skozi Mirno
inskem mi*se. zbrali na parti^ Maro R*n*’U’ *^er smo PozdraMiSka Raierb ^ 0~ 0solnikovo “*
d°vala o i m
,Stf nam PriPoveosvobodanemJb ^ udelu v narodnoKROŽEK
OS MIRNA PEC

l it e r a r n i

SPREJEM
KURIRČKOVE POŠTE
Pri spomeniku na Golem vrhu pri
Cviblju smo 13. aprila sprejeli kurir
čkovo torbo. Sprejema so se udele
žili pionirji naše šole in tudi stareja
občani iz okolice. Kurirčkovo pošto
so prinesli pionirji iz Velikega Ga
bra. Clan ZZBNOB Stane Gorinšek
nam je pripovedoval o strahotah voj
ne, pionirji pa smo imeli kratek pro
gram. Kurirčkova pošta je prenočila
pri nas. Zjutraj smo imeli krajši pro
gram pred šolo, nato pa so tri
pionirke naše šole odnesle torbico
naprej proti Dvoru.
STANKO KUMAR, 7. c
literarno-novinarski krožek
OS Žužemberk

Hitro minevajo leta
iziifes*

s l v

... Dewt
npwT* f--u&;
je M«
bilo 10
?‘fok.
e „ ue*avca
d^
10

fcU so r i ™ r r ŽivLPokoneani
Ribnici ^
P,osl111 na opekami v
delavsko mv? lCta 1936 vključili v
močnik šrfp — C' 1,6131 Je k o t pof v*j K S * m prevažal °pek° po
organizacija v
t0 so se na nnh^H
0 delaviia- ZaZacije KPS v P u
,osnovne organije trajala žX ®i*nici v letu 1940>ko
zbrali nri Vi„u w- svet°vna vojna,

napredni dektd in

U v Ribnici

lesnih delavc-U • organizirali Zve(.Združene d e h « u ln .sorodnih strok
Jugoslavije ali URSSJ f ? ’ne ZVeZe
“'oveniji vodila
J° Je v
Predsednik
Med njimi je h ^ ? ra n t Le~
"Sanizacija je d o sL k ^
France.
i aJ?'ei plačah 2 1
80 del°Pkče in čas, ko so h T minima|ne
vajah.
K0 50 Mr na orožnih

Delo aktivista OF je opravljal do
kapitulacije Italije. Potem je stopil v
NOV Slovenije. Ker je znal voziti
avto, je bil z Ivanom Veselom iz
Ribnice leta 1944 dodeljen v tan
kovsko enoto NOV. Po osvoboditvi
je služil v JA v Skopju.
V Ribnici je spoznal trgovsko po
močnico Valči Tisovec iz Vavte vasi
pri Straži. Leta 1949 sta se poročila.
Od leta 1952 je bil obratovodja v
opekarni v Ribnici, Iger z ženo, si
novoma, snaho in vnukom živi še se
daj. Za njegov jubilej mu čestitamo
in mu želimo še veliko zdravih let
življenja.
Znanci in soborci

£ i e ‘akofvClUjučTvHV?e leta 1941
‘a«!,. Bil e S
t V del°O F 'v ope*a Zakrajška in f i a" ezan^ ege. JancPrvega
, t0na Bartola član
2 ° & > “ E t e . “ !»■. < 5

Franc Zbačnik, fotografiran ob
osvoboditvi leta 1945, ko je bil
tankist Jugoslovanske armade.

P

Nemci ujeti tovariša Tita, kakšne
pse ima tovariš Tito, kaj najraje je,
kaj dela v prostem času, kdo ga je
navdušil za komunistično partijo,
kaj vse je delal pred vojno in še in
še.
Tovariš Somrak, ki ima celo vrsto
odlikovanj in medalj, je tabornikom
pokazal tudi zlato uro z vgraviranim
Titovim podpisom ter jim povedal,
da mu je prav tako zelo ljuba Titova
slika z njegovim podpisom, ki mu jo
je podaril predsednik ob odhodu v
pokoj. Včeraj je tovariš Somrak ne
posredno odgovaijal na vprašanja še
dveh vodov medvedkov in čebelic
na tej šoli, s katere bodo taborniki
predsedniku Titu poslali pozdravno
pismo in fotografijo.

Vest, da bodo kmalu naročili
prve drage medicinske instru
mente, me je razveselila; med
zdravljenjem svoje bolezni sem
se prepričal, kako velikega po
mena so lahko nekatere naprave
za rešitev človekovega življenja.
Te naprave so ponavadi drage,
zato jih po bolnišnicah nimajo
ali pa so že dotrajane. V mojem
primeru se je medicinska sestra
pošteno namučila, preden mi je
z dotrajanim rentgenom slikala
ledvice. Postopek je morala več
krat ponoviti. Kako se ob takem
..eksperimentiranju" počuti bol
nik z visoko vročino in drugimi
težavami, ni potrebno napisati.
Z žejo, da bi se čim več daro
valcev vključilo v humano akcijo
zbiranja sredstev za nakup dra
gih medicinskih naprav, sem se
brez pomišljanja odločil ter od
stopil obveznico posojila za ce
ste v korist sklada za nakup.
SLAVKO SMERDEL
Krško

»Trebnje ima vodo pred pragom”
Mnenje k iskanjem dolgoročnih možnosti za preskrbo mesta z vodo
V Dolenjskem listu z dne 13.
marca je bilo objavljeno, da bodo
razpravljali o preskrbi pitne vode.
Res je, da v Trebnjem in količi več
krat zlasti v sušnem času primanjku
je pitne vode v vodnem omrežju. Te
mu pomanjkanju pa se ni čuditi, saj
obstoječi viri ne zadostujejo za znat
no razširitev vodovodnega omrežja,
in to zlasti v občini Grosuplje v oko
lici Ivančne gorice in St. Vida. Zra
ven tega pa mora to omrežje napa
jati še v občini Trebnje 43 naselij.
Še večje pomanjkanje pitne vode
bo nastalo, ko bo vodovodno omre
žje razširjeno v Suho krajino, Knež
jo vas, Dobrnič itd. Zajetje še enega
vodnega izvira nekje pri Šentpavlu
ne bo dobra rešitev za Trebnje, prav

»ZELENE S T R A 2 E '
OPOZARJAJO
Novomeško
komunalno
podjetje opozarjamo, da v Lebanovi ulici že 14 dni stojita zvrha
na kontejnerja s smetmi, prav ta
ko tudi pri šmihelskem pokopa
lišču, v Kušljanovem gozdu za
Uhanovim kozolcem in pri
Kodričevih v Lrči vasi. Skrajni
čas bi bil, da smeti odstranijo.
Nadalje opozarjamo mimoido
če, da opozorilne table pred šmihelskim pokopališčem puščajo
na miru, hkrati pa pozivamo vse,
da nam pomagajo pri odkrivanju
tistih, ki delajo škodo na drevju
in prometnih znakih.
„Zelene straže" pri ko
misiji za varstvo naravne
ga okolja Smihel-Drska

tako ne položitev še enega voda
vzporedno z že obstoječim. To reši
tev menda predlagajo strokovnjaki.
Ne oporekam jim strokovne sposob
nosti, njihov predlog pa gotovo izvi
ra iz nepoznavanja že obstoječih na
prav, terena, prečkanja javnih cest,
železnice, potokov in raznih ovir pri
zemeljskih delih. Vsa ta dela bi bilo
isto k o t napeljava že obstoječega
glavnega voda. Kaj vse je v zvezi s
takim polaganjem, ve le tisti, kdor je
že sodeloval pri takem delu.
Rešitev je v Trebnjem samem. Tu
sta dva neusahljiva studenca pod tre
banjskim gradom. Že pred vojno so
se dogovarjali, da bi imelo Trebnje
vodovod. Na pobudo takratnega de
kana Tomažiča je neki strokovnjak
ugotovil'izvir teh studencev nekje,
sredi Bukovja nad gradom. Četudi
tega izvira ne bi našli, bi lahko s
črpalko črpali vode v višje napravlje
ni rezervoar. Če bi omenjena stu
denca dajala na sekundo samo 3 1

Amaterski oder iz Sromelj tudi le
tos uspešno nadaljuje svoje poslan
stvo v razvoju kulturnega in družab
nega življenja po brežiški in krški
občini. Pod vodstvom Janeza Bajca
iz Brežic so mladi igralci doslej že
devetkrat nastopili s komedijo Čvetka Golarja „Vdova Rošlinka“ . Ves
trud in naporne vaje ob sobotnih in
nedeljskih večerih so se izplačale.
Kljub nekaterim pomanjkljivostim v
sami izvedbi so bili povsod lepo
sprejeti in nagrajeni z aplavzom.
Vloga
podobnih
amaterskih
odrov je nedvomno za kulturni ka
kor tudi za razvoj družabnega življe
nja na vasi izrednega pomena in vre
dna pohvale in priznanja.
SILVO MAVSAR
Zdole 10

skupnosti Trebelno: podrobnosti o ustanovitvi II. štajerskega bataljona in o boju v Košučju pri
______________
Blatnem klancu 11. aprila 1942 _________________
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vode, bi zneslo to na 1 uro 10.800 1
ah v 24 urah 259.200 L Vejjetno pa
je njihov izvir močnejši. Seveda bi
bilo potrebno omenjene studence
sanirati, prav tako pa tudi neposred
no okolico. Za izpeljavo tega naj bi
imenovali poseben organ pri Komu
nalnem podjetju v Trebnjem. Tako
bi odpravili vsa nesoglasja in po
manjkljivosti, ki jih je precej, ker se
vsled tega izgubi precej koristne vo
de. S pravilnim razumevanjem občin
Grosuplje in Trebnje bi bila po mo
jem mnenju možno doseči rešitev.
HUBERT TOMŠIČ
Rimska c. 19.
Trebnje

Protestiramo
Prizadeti občani, ki stanu
jemo na območju krajevne
skupnosti Majde Šilc, Ragovo, ostro protestiramo, ker
podjetje „Goijanci“ ni po
skrbelo za postajališče mest
nih avtobusov na tem ob
m očju. Prizadeti smo poseb
no tisti občani, ki nimamo
lastnega vozila in lahko od
damo otroke v vrtec na Ragovo šele ob 5,30, potem pa
zelo težko pridemo do naj
bližjih postajališč mestnega
avtobusa, ki so pri IMV, bol
nici, na Glavnem trgu in pri
gasilskem domu v Ločni, ta
ko da zaradi tega skoraj vsak
dan zamudimo službo v
Bršljinu.
Prosimo, da se najde
ustrezna rešitev, da bi se vsaj
zjutraj in ob 14. uri, ko gre
mo v službo in iz službe,
mestni avtobusi ustavljali pri
trgovini „Dolenjka“ na Ragovem, kjer je najbolj ustre
zen prostor za postajališče.
Menimo,
da
podjetje
„Goijanci“ premalo skrbi za
razvoj mestnega avtobusnega
prometa, posebno v novih
naseljih. Mislimo, da če bi
bila dobra zveza med službe
nim mestom in stanovanji,
ne bi vsak uporabljal svojega
vozila, ampak bi se posluže
val mestnih avtobusov, kar
bi zmanjšalo gnečo na cesti
ter tudi osnaževanje zraka z
izpušnimi plini.
PRIZADETI KRAJANI

OBOJI ZADOVOLJNI

35 let od tragedije v Košučju
na tovornjak in jih odpeljali v Treb
nje. Kamion so spremljali z avtom,
iz katerega so na vse strani štrlele
puške, spredaj in zadaj pa še po ena
'jnica. Opoldne so prinesli mrtve
Italijane iz gradu v cerkev s sprevo
dom, ki je štel okrog 150 fašistov.
Krs(e so ovili z italijanskimi zasta
vami. Popoldne so prinesli fašisti
svoje mrtve iz cerkve na pokopa
lišče. Zunaj stoječi fašisti so v po
zdrav potegnili bodala in peli
„Giovinezzo“ .
12. aprila 1942 je bila nedelja. Ob
10. uri dopoldne so se peljali na
dveh kamionih skozi Mirno do zob
oboroženi Italfani v Mokronog. Na
prvem kamionu je s strojnico para
diral zloglasni marcšalo, znan po
svojem razbojništvu, ki ga je dokazal
8. septembra 1941 na Klancu, ko je
ustrelil dva vaščana. Ob dvanajsti uri
sta se kamiona vračala. V prvem je
bilo 8 trupel razmesarjenih in okr
vavljenih mladih partizanov, v dru
gem pa sami Italijani, ki so s
puškhmi pretili na vse strani. Zvečer
sta se ustavila na Mirni tudi Ivan
BAN in „capoa:ntro“ , ki sta bila v

onesnaževanje potoka Višnjice in če
bodo v zvezi s tem izvedeni kakšni
ukrepi za ohranitev čiste Krke.
Jože Javornik je kot član izvršne
ga sveta občinske skupščine pove
dal, da izvršni svet in drugi občinski
upravni organi ne stoje ob strani za
skrbljujočega dogajanja. Lani je bila
skupščina obveščena o stopnji one
snaženosti voda v občini; stopnja je
že dosegla mejo, ki vzbuja skrb.
Ugotovljeno je bilo, da so onesnaže
valci komunalne kanalizacije, druž
bene kmetijske farme in nekateri
industrijski obrati, ki onesnažujejo
celotno vodozbirno območje reke
Krke ter s tem njen tok.
Zavod za ribištvo iz Ljubljane je
opravil nekaj raziskav in ugotovil, da
je dovoljena stopnja onesnaženja ne
katerih izpustov tisočkrat prekora
čena, vendar na srečo količina takih
izpustov ni znatna.
Poglavitna poteza je storjena s
programi čistilnih naprav v Gro
supljem in Ivančni gorici. V Novem
mestu je ustanovljen medobčinski
odbor za sanacijo reke Krke, v kate
rem so tudi predstavniki grosupelj
ske občine. Ta odbor pripravlja ce
lovit program reševanja. Skupaj bo
mo vsi zainteresirani zmogli pravo
časno storiti potrebne ukrepe, ki
bodo Krko obvarovali pred nadalj
njim onesnaževanjem.
IVICA KIRIK

Fašisti so se čedalje bolj znašali
Mokronogu na pogrebu padlih Itali
nad revnim prebivalstvom. Že ob
janov.
vrnitvi iz Košučja so pretepli vsake
V
Trebnjem so fašisti mrtve parti ga Slovenca, ki so ga dobili na poti,
zane, ki so padli v Blatnem klancuzlasti grdo so delali s kmeti v
Košučju, razstavili pred občinskim
Zabrdju, Praprotnici in na Stari gori.
poslopjem pod italijansko zastavo. Z
20. aprila 1942, tj . na dan, ko je
biči so pretepali ljudi, ki niso hoteli
glavno poveljstvo slovenskih parti
pljuvati na mrtve. Zaradi strašnega
zanskih čet ostro kritiziralo štab
prizora je Trebnje kmalu nato v
druge grupe zaradi poraza v Blatnem
trenutku potihnilo, kot bi izumrlo.
klancu (v Košučju), jo prišlo v
Nihče ni hotel iti mimo groznega
Mokronog še več Italijanov, ki so šU
z ondotno posadko na Trebelno. Na
12. aprila 1942 so Italijani poro
trgu v Mokronogu so sc še poznali
čali, da so pustili partizani na
krvavi sledovi ubitih partizanov, ki
bojišču v Košučju pri Zabukovju
so jih fašisti razstavili 11. aprila.
naslednji vojni material: en puškoČeprav ic padel dež in je voda
mitraljez in 2 rezervni cevi, 10 pušk
izpirala kri,, niso mogli odstraniti
znamke Mauscr, 2000 nabojev za
krvavih lis.
puške, 4 polne nabojnike za težko
strojnico, 17 ročnih bomb „sipc“ ,
dve ročni bombi nemške znamke,
Italijani so šli tedaj spet na Tre33 tub želatine z ustreznimi deto
belnb. Spotoma so vdirali v hrame,
natorji, en magnet za eksplozijo min
pili vino, ga spuščali iz sodov.
na razdaljo, 300 m izolirane žice,
I.judje so ocenili, da so ga tega dne
uniformo italijanskega konjenika in
spustili po tleh več kot 15 hi. Zaprli
kapo za sprehod iz 19. regimenta ter
so vsakogar, ki jim je prišel v roke,
puško italijanske konjenice Št. R.D.
in požgali več vinskih hramov. 21.
777. Identificirali so pet mrtvih
aprila popoldan so bili Italijani tudi
upornikov.

- Kako pa kaj kmečki turizem v vaši vasi?
— Odlično, pravkar po kmečko pretepamo dva Ljubljan
čana!
{Branko Babič)

na Debencu, kjer so prav tako
spuščali vino po tleh.
Na prizorišču strašne bitke v
Košučju, kjer so nudili partizani
fašistom nečloveški odpor, so 2.
julija 1967 odkrili padlim borcem in
žrtvam fašističnega nasilja spomenik
v obliki zidu, na katerem je plošča s
„Borcem III. bataljona
?.o svetilom:
štajerske brigade, padlim na tem
mestu 11. aprila 1942. Belšak
Slavko-Slavko, Bercan Frano-Mizar,
Klavs
Jože-Jože,
Klemenčič
FranoČ as, Košenina Frano-Sergej,
Miklič Jože-Donav, R ot BrankoZdenko,
Skubic
Avgust-Tomo,
Velepič Antoiv-Lisjak, Zajc StaneStanc.

PRIPOMBE PISCA:

Da bi se pravilno razumeli, zakaj
se v tekstu pri napadu na Košučju
omenja II. štajerski bataljon, na spo
meniku v Košučju pa je napisano
III. bataljon I. štajerske brigade, že
lim pojasniti tole:
Zaradi večjega števila partizan
skih č e t je štab II. štajerskega bata
ljona v tem času ustanovil na Kremenjku prvo slovensko štajersko
brigado. Prvi bataljon je nastal iz
det, ki so se nahajale na Štajerskem,
II. bataljon j e nastal iz čet, ki so bile
na Kremenjku in njegovi okolici, III.
bataljon pa naj bi bil iz č e t II. šta
jerskega bataljona, k i so bile na
bojnem pohodu v Temeniški dolini.
2RTVE: Vidmar Anton-Mihatov,
Brigada je bila ustanovljena 2. aprila
Vidmar Jožefa, Mihatova.
1942 na Kremenjku.
Glavni štab slovenskih partizan
Med NOV so Trebelno in
skih čet ni soglašal s tako reorga
okoliške vasi pretrpele mnogo opu
nizacijo partizanskih čet, zato je
stošenja. Porušena sta bila prosvetni
konec aprila 1942 izdal odredbo, da
dom in šola ter požganih veliko hiš
se ustanovljena I. slovenska štajerska
in gospodarskih poslopij.
brigada reorganizira in preimenuje s
1. majem 1942 v II. grupo odredov.
Pod Trebelnim je ob cesti spo
Iz tega je razvidno, daje II. štajerski
menik na kraju, kjer je bila ustanov bataljon obstajal do 1. maja 1942,
ljena Gubčeva brigada.. Na poko
ko se je združil in preimenoval v III.
pališču pa je postavljen spomenik,
bataljon II. grupe odredov. Zato je
posvečen padlim partizanom in
prav, da se omenja v tekstu. Legalno
žrtvam fašističnega nasilja v 1.
pa ie obstajal od 2. aprila do 1. maja
1941 -1945.
1942 v I. slovenski štajerski brigadi,
če upoštevamo njeno ustanovitev. V
počastitev na nečloveško
Bistvo njegovega obstoja ni
borbo 11. aprila 1942 v Košučju
spremenjeno. Eno in drugo je prav,
imata Trebelno in njegova okolica
KAVLE MIKLIČ
12. aprila svoj krajevni praznik.
Trebnje

DOLENJSKI LIST

UREDNIŠTVO
V GOSTEH

GRADAC

KRAJ NOČE
USODE GRADU
Gradac je drugi največji kraj v
metliški občini. Krajevno skupnost
tvorijo le tri vasi — poleg Gradca še
Klošter, za katerega v šali pravijo, da
je predmestje Gradca, in Okljuka,
majhna vas na drugi strani Lahinje.
Obiskovalcu se Gradac kaže kot
slikovito gručasto naselje na obeh
bregovih Lahinje ob njenem oklju
ku. Najbolj markantna zgradba v
kraju je prav gotovo mogočni staro
davni grad, katerega bogata zgodovi
na sega v začetek 13. stoletja in je
povezana z rodbinami Graz (ti fev
dalci so dali gradu in kraju tudi
ime), Burgstall, Thurn, Vemek, Gusič in drugimi.
Bolj kot zgodovina današnje pre
bivalce te krajevne skupnosti zanima
in skrbi sedanjost in prihodnost. O
tem je tudi največ tekla beseda v
Štampoharjevi gostilni na našem
uredništvu v gosteh.

DOMA NI DELA
V gradaški krajevni skupnosti živi
okoli 540 prebivalcev, od tega jih je
v Gradcu 450; v KS je 136 hiš, zapo
slenih pa je kakih 170 krajanov.
„Tukaj pa se začne naš poglavitni
problem - od vse te množice jih
ima delo v domačem kraju le okoli
deset, 160 pa se jih vsak dan vozi na
delo v Metliko, Semič, Črnomelj, na
Suhor in v Novo m esto," sta začela
razgrinjati podobo kraja, k o t jo do
življajo ljudje, ki tu živijo, tajnik KS
Rudi Dim starejši in predsednik sve
ta KS Anton IGepec. „Pred vojno je
bil Gradac predvsem obrtniški kraj,“
se spominja Dim, „več kot 40 obrti
je bilo, med temi šest mizarjev, dva
'o v ača, dva kolaija, sodar, štirje
čevljarji, trije pečarji, dva mesarja,
pekarija, pet gostiln, žaga, mlin itd.
Poleg tega je delovalo še podjetje za
impregnacijo telegrafskih drogov,
kjer je imelo delo kakih dvajset lju
di."
Zlasti so bili znani gradaški lon
čarji in mizarji. Se pred kratkim je v
bližnjem gozdu kamnoseško podje
tje Marmor lomilo kvalitetni školjč
ni marmor, k i ga je polobdelanega
izvažalo tudi v tujino. Obrtniki so v
Gradac prišli, ko je 1858 lastnik gra
du vitez Friedau onstran Lahinje v
Tropineku zgradil železolivarno, ki
je obratovala do 1882. V glavnem je
izdelovala naboje, projektile in municijo iz litega železa za avstrijsko pa
tudi francosko armado; med njenimi
izdelki pa so bili tudi ograje, nagrob
ni spomeniki, križi itd. V najboljših
letih je železolivarna dajala zaslužek
blizu 400 ljudem; sem so všteti tudi
delavci, ki so kopali in prevažali ru
do.
Po propadu železolivarne so de
lavci - v glavnem so bili kvalificirani
— ostali v kraju in se poprijeli obrti.
Iz tega jedra je kasneje zraslo tudi
znano predvojno gradaško revolu
cionarno gibanje.
Po vojni so obrti začele pešati in
danes jih je od nekdanjih več kot 40
ostalo le še 12. Med drugim so ostali
tudi brez brivca in Gradčani sc poša
lijo, da morajo k frizerju v Črno
melj, če nočejo hoditi kosmati.

t

NIKAKOR DO OBRATA
Vsak sogovornik je poudarjal, da
je edina rešitev za razvoj kraja kak
šen obrat, ki bi zaposloval v glavnem
moške. ..Marsikaj smo že poskušali,
večkrat so nam že obljubljali, ven
dar nimamo sreče, da bi končno do

bili kakšen obrat,“ pravi Dim. Zad
njič so se veselili in upali pred dve
ma letoma, ko je „Delo“ pripeljalo v
grad tiskarske stroje, da bi tu odprli
manjšo tiskarno in knjigoveznico, ki
naj bi sčasoma zrasla v kartonažni
oddelek. „Kasneje so ugotovili, da
prostori V gradu niso primerni za ta
ko dejavnost, in spet smo ostali
praznih rok.“
In ne samo to: KS je imela še
stroške, saj je iz svojih skromnih
sredstev obnovila prostore in elektri
čno napeljavo, za kar so odšteli
okroglih 10 tisočakov. Pa še sedaj
KS plačuje elektriko za skladiščne
prostore, v katerih mrtvi leže stroji,
ki so jim vlili toliko upanja. Obet
obrata je bil pred desetletjem in več
tudi „predvolilni golaž“ ; tokrat,
pred volitvami, je „Beti“ v gradu od
prla nekakšen obrat; nekaj so že de
lali, ko pa so bile volitve mimo, so
stroje pospravili in odpeljali v Metli
ko . . .
Kljub vsemu so ti ljudje zelo na
vezani na dom ači kraj; ne izseljujejo
se, pa tudi število tistih, ki so na
začasnem delu v tujini, je tako
majhno, da ni vredno omembe. Po
vojni je v KS zraslo vsaj dvajset no
vih hiš, obnovljene pa so skoraj vse.
Tudi KS si prizadeva, da bi kraj
čim bolj napredovaL Kljub skrom
nim sredstvom so ob pom oči kraja
nov marsikaj naredili. Uredili so po
kopališče, da je ta problem rešen
vsaj za 50 let. Na pobudo RK Slove
nije, k ije bil tu ustanovljen 1944, so
1964 začeli graditi vodovod in ga
končali deset let zatem. Lani so ob
novili javno razsvetljavo, imajo tudi
avtomatsko telefonsko centralo;
prav tako se ne morejo pritoževati
nad preskrbo, saj sta v Gradcu dve
trgovini in mesnica.

KAKO OBNOVITI DOM?
,.Seveda se spopadamo tudi s te
žavami, vendar vedno znova spozna
vamo, da bi vse odpadle, če bi imeli
obrat, v katerem bi se domačini
lahko zaposlili," pravi Klepec. Tako
v kraju ni družbenih stanovanj, če
ne štejemo tistih v gradu, za katere
pa vsi trdijo, da bi bilo bolje, ko jih
ne bi bilo. „Vsi zaposleni prispeva
mo v stanovanjski sklad, gradijo pa
samo v Metliki," se pritožujejo,
„prav tako ni otroškega varstva."
KS s tistimi 37 tisočaki na leto res
ne more kaj prida narediti. ..Zadnjič
so nas obiskali Velenjčani in pove
dali, da ima pri njih najmanjša KS
600.000 dinarjev na leto. Pobrateni
smo s KS Polhov gradeč; oni so se
lotili obnove ceste, za katero je
predračun 1,36 milijona. Toliko de
narja sami nimajo, ampak pravijo,
da to pri njih ni problem, da ga bo
do do b ili Mi lahko o čem takem
samo sanjamo. Ze dalj časa želimo
obnoviti kulturno dvorano, v kateri
ustanovni zbor RK Slovenije.
teIKbilnam
je dal 300 tisočakov, pred
račun nas je stal skoraj 70 tisoča
kov, dela pa bi po eni varianti stala
1,38, po drugi pa 1,50 milijona. Pa
si naj pomagamo, kakor vemo in
znamo . .

PRVI SAMOPRISPEVEK
PRED 40 LETI
„Iina glavnih nalog, ki nas čaka,
je ureditev ceste za Okljuko ter na
peljava vodovoda v to vas. Mladinci
so obljubili pomoč pri delu na ccsti;

Rudi Dim st.

A nton Klepec

Avgust Štefanič

Rudi Dim ml.

Mladen Stupar

Nande Butala

DOLENJSKI LIST

več težav bo z vodovodom, ker ga
moramo speljati pod Lahinjo. Veči
no dela bi naredili vaščani sami, pri
spevali bi tudi denar. Groza pa nas
je načrta, ki Lii stal več kot vse osta
lo." Vendar bodo krajani tudi to te
žavo prebrodili, kot so že marsika
tero. Samoprispevka pa so vajeni že
od 1938, ko so napeljevali elektriko
za Gradac in 1940 za Klošter. „Pri
nas je šel junec za elek triko,’“ se spo
minja Klepec.
Pečar in keramik Rudi Pavlinič se
je pritoževal, da v Gradcu ni nobene
zabave in kulturnega življenja, kina
ni že skoraj dvajset let. Prej, ko je
bila v Gradcu še osemletka, so uči
telji vodili tudi tamburaše, dramsko
sekcijo in sploh vso kulturno dejav
nost; k o so šolo ukinili, so učitelji
odšli in z njimi tudi kulturno življe
nje.
Letos so mladinci izvolili novo
vodstvo, in k o t sta povedala Anton
Prus in Tone Žunič, je mladina p o 
stala bolj delavna. Sprejeli so pro
gram, izvolili komis j e, delo je zaži
velo. „Mladi radi delajo, samo
usmerjati jih je treba," pravi pred
sednik OO ZSMS Žunič. Tudi sta
rejši sedaj drugače gledajo nanje, ko
vidijo, da so se resno lotili svojih na
log.
m a C K I"

ZA NAPREDEK

Gradaški kamnosek Rudi Dim
mlajši je tudi predsednik pustnega
društva Gradaški mački, ki je letos
že petič zapovrstjo pripravilo pustni
sprevod, ki vsako leto privabi v Gra
dac številne gledalce. „Čisti doho
dek nameni društvo za potrebe kra
ja. Tako smo prispevali 25.000 di
narjev za javno razsvetljavo, gasil
cem smo primaknili za nakup avto
mobila, tudi za vodovod smo dali
denar. V društvu je nad 300 članov,
več kot sto pa je aktivnih. Za Gra
dac je pustni sprevod največji dogo
dek, na katerega se pripravljamo tri
mesece."
Zadnje čase je Gradčane najbolj
razburijo, ko so tablo z napisom
Gradac prestavili precej nižje ob ce
sti, tako da je 17 hiš iz njihove KS
ostalo „na suhem" — hišne številke
so sicer gradnške, vendar prebivalci
teh hiš na Ciglanci pravijo, da sedaj
ne spadajo nikamor, in iz protesta
ne hodijo ne na sestanke niti se niso
udeležili referenduma za samopri
spevek. KS je posredovala na občini,
pri cestnem podjetju in celo pri re
publiški skupnosti za ceste, vendar
niso nič dosegli. V , tem času pa so
bile na tem odseku, kjer je sedaj do
voljena hitrost 80 km na uro, štiri
težke nesreče!

GRADAŠKI
»G R A ŠČ A K I"
Gradaški grad živi dandanašnji vse
drugačno življenje, kot gaje nekdaj,

ko so v njem prebivali plemeniti go
spodje. Staro grajsko poslopje daje
stanovanje 34 ljudem, oziroma 21
strankam, ki pa nadloge stare zgrad
be neprijetno občutijo na svoji koži.
Avgust Štefanič iz Gradca je za
šalo dejal, da spada med „graščake“
- tako se stanovalci v grajskem po
slopju za šalo imenujejo - ter da mu
ni vseeno, kakšna je okolica gradu.
Povedal je, da so stanovalci pripravi
li akcijo, v kateri so očistili grad in
njegovo bližnjo okolico vse navlake,
ki se je sčasoma nabrala in je bila
prej v sramoto kot v ponos Gradča
nom. Ta akcija se mu je zdela toliko
bolj koristna, ker ne gre samo za po
čutje prebivalcev kraja, ampak bo
pripomogla, da bodo morebitni turi
sti odnesli lepše vtise z obiska te
krajevne znamenitosti.
Kori Cekuta pa je pokazal na te
mne strani prebivanja v gradu. „V
Gradcu imamo delno urejeno javno
razsvetljavo, žal pa je denarja zmanj
kalo, da bi napeljali vsaj dve luči v
gradu. Tako živimo v temu Žalostno
je tudi, da poslopje propada, ker ga
noče nihče popravljati in vzdrževati.
Življenje v njem je na meji vzdržne
ga: ni kopalnic, stranišča so zasilna,
okna in pod popravljamo, kolikor
sami m oremo." Cekuta je še omenil,
da bi lahko grad postal turistična za
nimivost, ako bi ga seveda primemo
uredili.

Okoli manjšega obrata se je pletla
beseda prenekaterega obiskovalca.
Kaže, da za manjše kraje pomenijo
industrijski obrati srce razvoja, da
ob njih postavljajo naši ljudje upanje
na napredek. Jože Plut je strojni
ključavničar, ki živi v Gradcu, na
delo pa se vozi vsak dan z vlakom v
Novo mesto. Zato čuti na svoji koži
pomanjkanje delovnih mest za mo
ško delovno silo v Gradcu in njegovi
širši okolici.
Takole je povedal: „Gradac je
imel lončarijo, mizarski obrat, a je
vse izgubil. Vsi čutim o pomanjkanje
takega ali podobnega obrata, poseb
no moški. Ženske lahko najdejo za
poslitev v Metliki in Semiču, kjer so
delovna mesta za ženske v Beti in
Iskri, moški pa moramo za delom v
Novo mesto, Črnomelj. Iz tega sledi,
da bi v Gradcu najbolj potrebovali
tak obrat, v katerem bi se lahko za
poslili moški. Sicer bo kraj-res kma
lu kraj upokojencev."
Upokojenec Janez Pezdirc čuti
problem krajevne skupnosti drugje.
Kot kmetovalec najbolj opazi, da na
kmetijah ni več mladih gospodarjev,
ker mladina zapušča zemljo in se ra
je zaposluje v industriji, oziroma
tam, Iger je vsak mesec zagotovljena
plača.

SOLA IN STANOVANJA
NI VELIKO TURISTOV
Kako je s turisti v Gradcu, ve naj
bolje Jurij Stampohar, gostilničar,
ki ima svojo gostilno v neposredni
bližini gradu. Pravi, d aje teh moder
nih nomadov v Gradcu bolj malo,
ker je kraj, kar se prometa tiče,
zgolj prehodnega značaja. Največ
gostov je poleti, ko se vozijo na
Kolpo kopat.
„V Lahinji se ni mogoče več ko
pati. Včasih smo se lahko, zdaj pa je
tako umazana, da si nihče ne upa
vanjo. Spominjam se, da je na La
hinji pri gradu raslo veliko lokva
njev, eden zraven drugega, kot pre
proga; zdaj ni nobenega!"
Vendar Stampohar računa na lep
še čase. Upa, da bo asfaltirana parti
zanska magistrala pripeljala kaj več
gostov tudi v Gradac. Če bi bil grad
ob tem kaj bolj urejen, bi lahko celo
že govorili o krajevnem turizmu.
Desna gostilničarjeva roka je nje
gova žena Barbara, doma s hrvaške
strani Kolpe. Tudi ona misli, da živ
ljenje v Gradcu ni najbolj razgibano,
saj iz dneva v dan opaža, da pomeni
ljudem glavno razvedrilo obisk go
stilne.
„ Mislim, da bi se kraj lahko bolj
razvijal," je povedala. „Morda bi k
temu pripomogel kakšen manjši
obrat v kraju. Navsezadnje bi tak
obrat prinesel tudi vsem trem gostil
nam v Gradcu kaj več gostov."

Cekuta

Anton Prus

KAM Z MOŠKO
DELOVNO SILO?

Julij Stampohar

Na mladih svet stoji, na noge pa
se postavljajo s pomočjo SoL Oboje
je tesno povezano, zato je vprašanje
šolanja v krajevni skupnosti Gradac
živo, še posebno, ker ni povsem ure
jeno. Gradaški otroci v svojem kraju
lahko obiskujejo le 1. in 4. razred,
ostale pa morajo obiskovati v Pod
zemlju. Prevaža jih šolski kombi, ki
ga je daroval Rdeči križ Slovenije.
Učiteljica Francka Malešič že 14
let poučuje v Gradcu; na uredništvo
pa je prišla, da bi povedala, kako so
njeni učenci in otroci teh krajev
sploh delavni, kako radi sodelujejo v
raznih krožkih ob prostem času ter
da z veseljem pripravljajo številne
prireditve, ki so zanimive ne samo
zanje in njihove tovariše, ampak za
ves kraj. Malešičeva ob sedanji pro
storski stiski, ki tare šolo, upa, da
bodo učitelji in šolarji kmalu dobili
novo stavbo. Postavili naj bi jo nekje
med Podzemljem in Gradcejn, da bi
ne bik) prepirov. „Sedanjc prostore
- učilnicc bi morda lahko preuredili
v stanovanja za učitelje," predlaga
Francka Malešič. „Tako bi rešili kar
dva problema: -stanovanjski in
kadrovski. Na deželo bo namreč
lažje dobiti novega učitelja, ako mu
bomo nudili stanovanje."
Po vaseh te krajevne skupnosti od
hiše do hiše vodi službena pot Mla
dena Stuparja, ki dela kot poštar do
stavljač. Zanj so velik problem odve
zani psi, stanovalci gradu brez nabi

Rudi Pavlinič

Barbara Stampohar
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Iz hudih in srečnih dni
dr. Mihajla Rostoharja
Znani slovenski znanstvenik je še malo pred smrtjo rad obujal spomin na tisti
dan leta 1918, ko je z balkona vladne hiše v Ljubljani ob navzočnosti avstro°grske vojaške posadke z mečem v roki vzklikal ..Smrt Avstriji!" in „2ivela
Jugoslavija!" — Malo pred koncem druge svetovne vojne je v brežiških zaporih

za las ušel smrti, s katero so mu grozili nacisti
v zapisu „Iz pesniške zapuščine dr. Mihajla R ostoharja14 smo navedli, d a j e Rostoharjevo
»
VeUalo že od njegovih gimnazijskih let v glavnem trem področjem javnega delovanja:
1^ rjjj“ anosti in politiki. Svoje kulturne in politične nazore je Rostohar izpovedoval brez ovinkov,
sani bH^'Ujei° *udi številni članki v reviji „Napredna misel44, ki jo je v letih pred prvo svetovno vojno
— “ dajal, pretežno tudi sam pisal, tiskal pa nekaj časa v Krškem in do ukinitve v Pragi.
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soke šole zaprli, profesorje pa upokojili.
Usoda čeških profesorskih kole
gov je kajpak zadela tudi Rosto
harja. Mihajlo Rostohar pa kljub te
mu ni bil brez „dela44. 0 teh časih je
ostareli profesor leta 1964, torej dve
leti pred svojo smrtjo, pripovedoval
Slavku Smerdelu na Goleku, kjer si
je sredi vinograda postavil dom. (O.b
obisku je pregledoval nastavek na
trti in ugotavljal, da bo spet dobra
letina.)

PES BEG V DOMOVINO
„Leta 1941 sem deloval v tako
imenovani češko-jugoslovanski ilega
li," seje spominjal 86-letni profesor.
„Naša naloga je bila skrbeti za jugo
slovanske vojne ujetnike, ki so po
begnili iz taborišč in se skrivali po
Moravskem, ter jih spraviti k parti
zanom v Jugoslavijo. Nekaj časa je
šlo gladko, -saj nam je ponarejene
potne liste preskrboval policijski
svetnik Kratochvil, ki je delal pri
nemški policiji v Brnu. V. začetku
leta 1942 je bilo naše delovanje po
naključju izdano, Kratochvil pa nas
je še pravočasno obvestil, da smo se
umaknili." ,
, Ja z sem seveda bežal v Jugoslavi
jo ," je po krajšem premolku nadalje
val dr. Rostohar. ..Večinoma peš
sem prepotoval Avstrijo do jugoslo
vanske meje, pri Vuhredu pa m eje
neki mlinar prepeljal čez Dravo. Ho
dil sem največ ponoči: prek Jurkloštra do Brestanice, kjer so mi poma
gali prebresti Savo. V okolici Krške
ga sem sc kmalu povezal s somišlje
niki Osvobodilne fronte. Moje delo
je bilo zbirati orožje in sanitetni ma
terial, kar sem po kurirju pošiljal
Kozjanskemu odredu. Fante, ki so
pobegnil: iz nemškega izseljenstva,
sem po skrivnih poteh m z raznimi
zvijačami spravljal v ta odred. Do

marca leta 1945 se je vsak tak korak
končal srečno. Tedaj pa me je ne
kdo ovadil in moral sem z gestapom
v brežiški zapor."

OBUT IN OBLEČEN
PREPLAVAL SAVO
„Zgolj po srečnem naključju sem
si rešil glavo," je povzel osiveli p ro
fesor. „Barake, kjet nas je več kot
30 čakalo na smrt, so bile močno
zastražene in obdane z bodečo žico.
Nekega dne - spominjam se, d a je
bilo 4. maja, torej nekaj dni pred
koncem vojne in osvoboditvijo - se
je skozi straže do barak pritihotapil
aktivist iz Mrtvic s škarjami za reza
nje žice. S škarjami smo naredili
izhod in pobegnili. Bežali smo na
vse strani, kakor je kdo vedel in
znal. Jaz sem skočil v Savo obut in
oblečen ter jo preplaval. Na drugi

strani sem hitro poiskal zavetje v
partizanskih enotah., ki so prihajale
izpod Gorjancev na Krško polje, za
sledujoč Nemce, četnike in ustaše."
Po osvoboditvi se je Rostohar
spet vrnil v Brno na poziv rektorata
Masarykove univerze. Na tej univer
zi je delal do leta 1948, ko je moral
spet bežati v Jugoslavijo. Tokrat za
to , ker kot rektor Visoke socialne
šole ni hotel podpisati izjave proti
Titu in KPJ v sporu z informbirojem. Šele zdaj se mu je izpolnila
želja, da začne kot profesor delati v
domovini. Poleti 1949 ga je rektor
ljubljanske
univerze
dr. France
Kidrič le pregovoril, da je sprejel
profesuro in na univerzi poučeval
do upokojitve leta 1960.

„ IN LES" Industrija stavbnega pohištva
RIBNICA na Dol., n.sub.o.
TOZD TSP RIBNICA, o.sol.o.
KADROVSKI ODBOR
razpisuje
prosti delovni mesti:

1. OBRATOVODJA 2A G E (vodilno del. mesto)
2. VODJA BRUSILNICE

S SABLJO KLICAL
SMRT NAD
AVSTRIJO
Za najsrečnejši trenutek svojega
življenja pa je dr. Mihajlo Rostohar
vendarle štel dogodek iz leta 1918 v
Ljubljani, ko „nas je deset sloven
skih častnikov v tovariški zvestobi
in požrtvovalnosti opravilo dejanje
zgodovinskega pomena". Ob koncu
svojega življenja je pripovedoval:
..Opravili smo dejanje, ki mi potrju
je, da v odločilnih trenutkih življe
nja pomeni pogum več k o t logika
razuma. Še danes ne morem povsem
razumeti, kako sem mogel tedaj, ko
je bila na Soči še vedno Borojeviče
va armada, v Ljubljani pa nemška
vlada z avstro-ogrsko posadko, na
balkonu deželnega dvorca potegniti
m eč, zaklicati smrt Avstriji in izklicati Jugoslavijo, ki smo ji navzoči
oficirji in vojaki prisegli zvestobo.
Navdušenje, ki je prevzelo množico
na ulici, mi je pomenilo več kot vse
v življenju."
I. ZORAN
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Šilc do hotela Kandija. T a smer
ima po novem prednost pred
vsemi.
Domačini, ki prom etnih zna
kov sploh ne gledajo več, mar
več vozijo, k o t so navajeni, so
prvi dan spet debelo gledali, ko
jim je miličnik ali voznik z dru
ge strani mahal in kazal, da ne
ravnajo prav. Spremembe so po
sebno očitne v križišču pri
Industriji obutve ter v kandijskem križišču:
Po novem je tako, da imajo
prednost vozila, ki prihajajo po
Ljubljanski cesti in zavijajo na
Cesto herojev proti novemu
mostu, medtem ko je bila prej
dana prednost vozilom v smeri
Bršljin-m esto. Na Cesti herojev
čaka tisti, ki zavija v levo proti
mestu.
V kandijskem križišču od 12.
aprila dalje čakajo vozila, ki pri
hajajo z mostu iz mesta. Pred
nost ima smer PartizanskaZagrebška- Ragovska ulica pro
ti novemu mostu. Z mostu pro
ti Žabji vasi zaenkrat ni dovo
ljeno zavijati.
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Grosuplje,
objavlja prosta delovna mesta

- VEC KV ALI PU MONTERJEV prezračevalnih
naprav
- SNA2ILKE

VEC DELAVCEV ZA PISMONOŠE
v Ljubljani in okolici.

SPOMINSKA SU K A — Dr. Mihajla Rostoharja so prijatelji in
znanci večkrat obiskali. Eno takih srečanj kaže tudi pričujoči po
snetek iz leta 1965. Na sliki so (od leve): pisatelj Jaro Stoviček,
dr. Mihajlo Rostohar, akademik Božidar Jakac z ženo Tatjano, ki
par Vladimir Stoviček in ravnatelj krške osnovne šole Slavko
Smerdel,

Glavni trg sčasoma popolnoma
zaprli za promet.
Trenutno je še nekaj zme
šnjav, vendar tudi v prvih dneh

Pogoji za sprejem:
1. dovršenih najmanj 6 razredov osnovne šole
2. odslužen vojaški rok.
Samsko stanovanje je zagotovljeno.
Prošnje pošljite na naslov: TOZD PTT Ljubljana, Kadrovsko
socialna služba, Ljubljana, Tržaška 68 a.

Najbolj sta obremenjena s
prometom Naselje Majde Šilc in
Ragovska cesta. Tu je hitrost si
cer omejena, vseeno pa je po
trebna previdna vožnja zaradi
številne otročadi in tamkajšnje
ga vrtca.

ni bilo omembe vrednih karambolov in miličniki so voznike le
opozarjali. Kazni pa se bodo
kajpak začele.

TRIJE PASOVI Z RAGOVSKE - Promet skozi mesto je ob koni
cah precej manj gost, odkar je v prom etu novi most. Rač pa se
občasno zgosti ..pločevina44 ob izhodu iz Naselja Majde Šilc, kar je
videti tudi na fotografi i.

KAJ PA STARI
MOST?
Kadar se bodo lotili poprav
ljanja starega mostu, bo potreb
no iz Kandije na Glavni trg vo
ziti naokrog čez Ragovo. Odgo
vorni se zavedajo, da bodo nev
šečnosti, zato skušajo vse na
črte za popravilo in potrebne
gradbene elemente pripraviti
kar najbolj natančno, da bi ob
novitvena dela hitro končali.
Predvideno je, da bodo stari
most popravljali julija. Uspo
sobljen bo za prom et do teže
15 ton, tako da bodo čezer^
lahko vozili tudi avtobusi, pred
vsem v lokalnem prometu.
Pločniki bodo za polovico širši
in bodo dvignjeni nad vozišče.
Razen tega bo most dobil novo
ograjo.

Novo izpeljanko z mosta v
Ločni skozi naselje Ragovo č<
Gotne vasi gradijo s polno par:
Dela, 'ki jih izvajata Pionir t»
Cestno podjetje, dobro nap
d ujej o. Tiha želja je, da bi š;k.ko novo povezavo proti L
krajini končali čez poletje in
bi za novomeški občinski pi.
nik svečano rezali trakove
slavili delovni uspeh.
Križišče pii vstopu na mo. • >
Ločni bo opremljeno s sena/
ri, razširjen in s pločniki t, i
razsvetljavo bo opremljen :>
del ceste od tovarne zdravil uo
Ločne. Drugo letu na bi tako
modernizacijo izvedli vse do
priključka v Ms č k o v c u . .
Vse prom etue spremembe so
povzročile/da si»«& čez noč po
stali tujci v lastnem mestu, po
sebno. še, ker r/vci sprememba
mi občani o • »■ niso bili urad
no obveščeni. l'iu srečo pa je vclk o ljudi (k o t po navadi!) iz
dobro poeč :•
.rogov izvede
lo za te novosti, zato večjih
nevšečnost; d bilo. ,
R. BAČ ER

Posebna osnovna šola Sevnica
in osnovna šola Boštanj
razpisujeta prosto delovno mesto

TAJNIKA
za polni delovni čas, za nedoločen čas.
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OBRTNO M ONTA 2NEGA PODJETJA
..INSTALACIJE",

sprejme na delo

spiel kratke,n * področiu '«e, Zal

Odbor za medsebojna razmerja

Podjetje za p tt prom et Ljubljana —
TOZD PTT Ljubljana

Podrobnosti o novem prom etnem redu v Novem m estu, potem ko je bil odprt novi m ost
Odk* ’ — ----------------11‘1(1 ^strikkm') ^ OVOmeščani

Ponudbe z opisom dosedanjega dela ter dokazili o izobrazbi
(priložite fotokopijo diplome oziroma spričevala) sprejema
tajništvo TOZD TSP RIBNICA, Partizanska cesta 3, 15 dni
po objavi razpisa.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Vsi kandidati bodo o
izbiri pismeno obveščeni v 10 dneh po opravljeni izbiri.

Poskusno delo 1 mesec.
Pismene ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: ..Instalacije", Grosuplje, Adamičeva
51 — 61290 Grosuplje.

Prometni vozel se končno odvija
•j

POGOJI:
Pod 1.: višja strokovna izobrazba lesne smeri in 5 let delov
nih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu;
kandidati morajo izpolnjevati družbeno-politična in mo
ralno etična merila po družbenem dogovoru o temeljih
kadrovske politike na območju občine Ribnica.
Pod 2.: srednja izobrazba lesne smeri s 3 leti delovnih izku
šenj.
Poskusno delo pod tč. 1. tri mesece, pod tč. 2. pa dva mese
ca.

ENA SMER SKOZI
MESTO OSTANE
Skozi mesto bo potekal pro
m et še vedno le v eni smeri kot
v zadnjih tednih in tudi na
Glavnem Irgu ostane prometni
red, ki smo se mu že privadili.
Parkirišč je o b čutno manj, več
prostora je namenjenega peš
cem. Razmišljajo celo, da bi

<1. aprila 1977

M ari m ost Čez. K rk o : razvoj d o g o d k o v

(Branko babič)

s

Pogoj: srednja ekonomska šola ali e d .inistrativna šola.
Prijave sprejem# Posebna osnovna , / a Sevnica 15 dni po
objavi.
? Nastop službe takoj ali po dogovoru,
z
\ Obvestila o izbiri kandidatov bo šola poslala vsem prijavlje£ nim v sedmih dneh po izbiri kandidata.

DOLENJSKI LIST

Nanslaba*a
5.

Da sta gospodarstvo, z njim vred pa seveda tudi
celotna družbenopolitična skupnost treh občin
Spodnjega Posavja lahko zadovoljna s poslovanjem
podružnice LJUBLJANSKE BANKE v Krškem, so
znova potrdili njeni upravljavci na 5. rednem zboru
podružnice, k ije bil 14. aprila dopoldne v Čateških
Toplicah. 47 delegatov izmed 61 ustanoviteljev pod
ružnice je nedvoumno jasno spet potrdilo, da so
delavci združenega dela tako kot občani regije zado
voljni z uspešnostjo poslovanja podružnice LB
Krško, da podpirajo njeno delo in priprave na
reorganizacijo bančnega in kreditnega sistema. Obli
kovanje internih bank kot temeljnih celic bančnega
sistema v OZD v regiji in oblikovanje sedanje pod
ružnice LB v temeljno banko bosta zato imela vso
podporo združenega dela v Posavju.

redni zbor
podružnice
krško

N ad aljn je v seb in sk e s p re m e m b e v p ro c e su u sta v n eg a p re o b lik o v a n ja p o a r u ^
p o s e b n o s a m o u p ra v n o f in a n č n o s k u p n o s t z d ru ž e n e g a dela — S red n jero čn i
p o d ru ž n ic e je p la n vseh n je n ih č la n o v o z . uprav ljav cev , r e z u lta t sk u p n eg a n a č r t a
d e lo v n ih o rg a n iz a c ij, ki v njej z d ru ž u je jo svoje d e lo in sre d stv a — B i l a n č n a '
p o d ru ž n ic e se je lani p o v e č a la že na 152 m ilija rd S d in o z. v en em letu za 72 ods

JE L '
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■ eti redni zbor upravljavcev
podružnice LB Krško je sicer
potekel tako kot večina podob
nih bančnih zborov te dni po
Slovenskem: v intenzivnem dvi
ganju rok delegatov za številne
predloge in sklepe, zajete kar v
19 točkah dolgem dnevnem re
du zbora. B ilje izrazito delaven
zbor, obračun enoletnega dela
podružnice in priprava na 20.
redni zbor LB, ki bo 26. aprila.
Po uvodnih formalnostih sta
delegate upravljavcev seznanila
s ,.sedanjim trenutkom** pod
ružnice Franc Ogorevc, pred
sednic izvršilnega odbora pod
ružnice, in Vili Kosirnik, pred
sednik njenega nadzornega od
bora. Prvi je prebral zgoščeno
uvodno poročilo o uresniče
vanju poslovne politike podruž
nice v 1976 in o prilagajanju LB
v samoupravno finančno asoci
acijo združenega dela v duhu
stališč in ocen izvršnega kom i
teja predsedstva CK ZKJ o
aktualnih idejnopolitičnih vpra
šanjih gospodarskih gibanj v le
tu 1977. Uvodno poročilo je te
meljilo na nalogah nove ustave
in lani sprejetega zakona o
združenem delu, na zaostro
vanju uresničevanja zakona o
zavarovanju plačil in novega ob
računskega sistema, kot tudi na
uvajanju novega poslovnega re
da v gospodarstvu in celotni
družbi.

ENOLETNO POVEČANJE
BILANČNE VSOTE
PODRUŽNICE: 72 %
Gospodarstvo Posavja po za
ključnih računih za 1976 nima
nepokritih izgub za preteklo le
to , nekaj sicer izkazanih izgub
pa je zanj takorekoč nepo
membno. To potrjuje, da so de
lovne organizacije v regiji dobro
prestale prve preizkušnje uve
ljavljanja novih zakonskih pred
pisov o zavarovanju plačil, če
prav seveda s tem še ni rečeno,
da ne more priti do novih težav
in problemov. Prav zato bo go
spodarstvo še bolj zavzeto
skrbelo za večjo izkoriščenost
vseh svojih zmogljivosti, za dvig
produktivnosti, za večjo kvali
teto uslug in izdelkov, s čim er
se bo najuspešneje uveljavljalo
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na trgu, hkrati pa bo tudi po
slovno konkurenčno.
Obsežno poročilo o uresniče
vanju
srednjeročnega plana
podružnice v letu 1976 je na 77
straneh seznanilo upravljavce z
vsem lani opravljenim delom v
podružnici. Delegati so na zbo
ru izrazili opravičeno zadovolj
stvo ob podatku, da seje bilan
čna vsota v podružnici povečala
od konca 1975 do konca 1976
od prejšnjih 88 na sedanjih 152
milijard starih dinarjev ali
indeksno za 72 %. Podružnica
je lani odobrila 14 milijard Sdin
novih dolgoročnih kreditov za
osnovna sredstva in še posebej
10 milijard Sdin dolgoročnih
kreditov za trajna obratna sred
stva. Kaj pomeni gospodarstvu
v regiji priliv 24 milijard Sdin v
obliki teh kreditov, ni treba po
sebej poudarjati.
Omeniti je treba še, da je
podružnica lani izvršila konver
zijo kratkoročnih kreditov v
kredite za trajna obratna sred
stva v višini 7 milijard Sdin. Po
rasli so tudi kratkoročni plasmani v gospodarsko dejavnost
regge za dodatne nove 2,4 mili
jarde Sdin. Potrošniški krediti
so se lani povečali za 7,3 mili
jarde Sdin, večje je bilo kredi
tiranje serijske opreme, medtem
ko so v stanovanjskem gospo
darstvu zabeležili v podružnici
858 novih kreditnih pogodb in
odobrili za gradnjo novih stano
vanj skoraj 6 milijard Sdin.
Vse našteto (in še precej dru
gega, o čem er govori zelo pre
gledno in izčrpno že omenjeno
letno poročilo) potrjuje, da se
je gospodarska aktivnost v Po
savju tudi s sodelovanjem regi
onalne banke lani znatno pove
čala, kakor je spet res, da so tu
di občani dobili najrazličnejše
kredite za zadovoljevanje svojih
potreb. Tako glede doseganja
dohodka kot racionalne porabe
sredstev za potrebe delovne
skupnosti v podružnici LB je re
gijska bančna institucija zado
voljivo poslovala. Skupni doho
dek članov podružnice LB je la
ni znašal 19,431.464,95 din in
bo razdeljen med njene uprav
ljavce.

O ODPRTIH,
ŠE NEREŠENIH
VPRAŠANJIH
Na zboru so v poročilu in
razpravi opozorili na več od
prtih zadev, glede katerih sodi
jo , da je nadaljnje o d la ša le nji
hove rešitve škodljivo. Gre za
nerešena vprašanja dekoncen
tracije kapitala, ki prizadeva
združeno delo v regiji. Pri tem
so pokazali na naslednje:
- odliv znatnih finančnih
sredstev iz socialnega in zdrav
stvenega varstva, ki so osredoto
čena v Celju in Novem mestu,
izvirajo pa iz posavske regije;
— nedograjen sistem žiro ra
čunov tistih TOZD, katerih se
deži so v regiji, vsa sredstva teh
temeljnih organizacij pa so še
vedno vključena tam, Iger so se

deži njihovih OZD (takih pri
merov je 10 v brežiški in krški
občini, medtem ko je občina
Sevnica to vprašanje že ugodno
rešila v korist svojih TOZD);
— odliv znatnih sredstev na
račun zavarovalnih premij za
nepremičnine TOZD v regiji, ki
jih zavarujejo skupne službe teh
TOZD na sedežih OZD. Tako
vplačane premije niso evidenti
rane v korist sredstev področne
zavarovalne skupnosti Krško,
temveč tam, Iger so sedeži
OZD.
— Niti osebni dohodki vseh
TOZD v regiji še ne tečejo prek
računov podružnice LB za Po
savje, čeprav njihovi delavci ži
vijo in ustvarjajo na področju
podružnice.

DOHODEK ČLANOV: 19,431.464,55 DIN
Upravljavci podružnice LB v Krškem so na 5. zboru spre
jeli tudi naslednji

SKLEP
o ugotovitvi zaključnega računa podružnice, ugoto
vitvi prihodkov in skupnega dohodka ter njegovi
razporeditvi za leto 1976
1. Ugotovi se, da znaša zaključni račun Ljubljanske banke,
podružnice Krško, za leto 1976 v skupni aktivi in pasivi
1.572,190.020,42 dinarjev.
2. Ugotovi se, d a je po obračunani realizaciji v LB, podružni
ci Krško, doseženo po zaključnem računu za leto 1976:
— celotni prihodki:
76,093.956,35 din
— poslovni stroški:
56,662.491,80 din
— skupni dohodek članov:
19,431.464,55 din
3. Ugotovi se skupni dohodek članov banke v znesku
19,431.464,55 dinarjev, ki se razporejujejo v skladu s sta
tutarnim sklepom o razporejanju skupnega dohodka na:
— del na podlagi združenih sredstev — 50 %:
9.715.732.27 din
— del na podlagi uporabe sredstev — 50 %
9.715.732.28 din
4. Ugotovi se, da so člani banke skupne dohodke za leto
1976 združili in namenili za:
— rezervni sklad:
5,342.764,50 din
— sklad osnovnih sredstev:
6,801.415,70 din
od tega:
— za razvoj materialne osnove dela:
5,475.000,00 din
— za obvezne izločitve:
1,326.415,70 din
— za izplačilo članom:
7,287.284,35 din

IZVRŠILNI ODBOR PODRUŽNICE

______

Delegati so v razpravi o gor
njih odprtih vprašanjih opozori
li, da smo v letu, ko se delavci
odločajo, kje bodo imeli svoja
sredstva. Zbor sicer nima prav
ne m oči, da bi to sam uredil,
priporočil pa bo skupaj z vod
stvi medobčinskih svetov SZDL
in ZK kot s strokovnimi organi
medobčinskih služb, da bodo
prizadete delovne organizacije
te upravičene pripombe združe
nega dela iz Posavja upoštevale
in prenesle ustrezne kapitale v
sedež podružnice LB v Krškem.
Zavest, da se je podružnica
LB za Posavje v tako kratkem
času uvrstila s svojo poslovno
m očjo približno v sredino po
družnic LB v Sloveniji, prijetno
in spodbudno deluje med
upravljavci v regiji. Hkrati pa
doseženi poslovni uspehi za
zadnje poldrugo leto potrjujejo,
da je bila odločitev posavskega
gospodarstva, da ustanovi svojo
poslovno baiico, pravilna in po
trebna. Naj le mimogrede ome
nimo, da je podružnica LB v
Krškem s 1. 9. 1976 uvedla tudi
devizno poslovanje.

OCENA OPRAVLJENEGA
DELA IN NOVE
NALOGE
Potem, ko so delegati uprav
ljavcev sprejeli vrsto poročil in
ddepov (o zbirnem ZR banke
za 1976, o ZR podružnice za
1976, o višini obrestnih mer, o
dopolnitvi srednjeročnega plana
LB za obdobje 1976 -1 9 8 0
itd.), so med drugim sprejeli tu
di predlog srednjeročnega plana
razvoja
delovne
skupnosti
podružnice ter predlog sklepa o
zagotovitvi sredstev za širjenje
mreže poslovnih enot LB. Pose
bej so podprli tudi sklep, da se
uresniči zamisel o novogradnji
poslovnih prostorov podružnice
LB v skupnem poslovnem ob
jektu baidte, zavarovalnice in
pošte v sklopu mestnega centra
v Krškem. Brez ustreznih večjih
in nujno potrebnih prostorov je
podružnici LB v Posavju vsak
nadajnji razvoj docela onemo
gočen. Nova stavba naj bi bila
gotova do konca 1978. V sevni-

ški ekspozituri bod" njldjr
nekatere t e h n ič n e P V b04 ^
vosti, do konca 1980 P* ^
adaptirali in razširiu
slovne prostore brez«
jjli
ziture LB. Hkrati bodo p r ^
potrebo o ustanovi P.
bančne agencije v Dobo • ^
Med naloge, ki
Zu ^ /e ' v
upravljavci Poslovnriorave 23
Posavju, štejejo ? " p banK v.
ustanovitev 'nterl\ nbraz b i *
sklopu OZD in Pre0b;fmef°
danje podružnice
banko, kar m ora biti
no do konca tega leta.

LB naslednja ocena.

nega
sluga
lavcev banke;

_

deva nje podružnice
kolektiva

za

bančnega potenciala v ^
D o k o n čn o so °^Padli
zadnji redki dvonu, ^
podružnica sposo
nega življenja. *
krepko uveljavila m
dalj njega razvoja

Posavja brez
deleža sploh
V01JSI,predstavljati. ZadovoJ
temi dejstvi delega
zbora upravljavcev
LB v Krškem tuai
skrivali.
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Upravljavce kf& e
nice LB b0K
Ljubljanske bank

zborU
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n
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Trebnje pesni
V Galeriji likovnih samorastnikov počastili spomin
na Pavla Golio ob 90-letnici njegovega rojstva
Pred osemnajstimi leti
Unirli pesnik in dramatik PaGolia je v slovenski lite
rarni zgodovini zapisan kot
Poet-artist, bohem - uporproti lažni morali, fili:_«stvu in vsakdanji stvariPsti ter kasneje proti faši»'■'•sf emu nasilJuJe nu'jI n-fi, ’8rivega, lahkotnega pes"“Kega izraza, oblikovno iz/ušenih, duhovitili, muzi■^nih verzov.
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del° Prbnaiembn° kultum °
člana.2 ‘ZVolitvij ° za
3nes Pavel Golia ni po

zabljen, za kar še posebej
skrbi njegov rojstni kraj Trebnje, kjer se je rodil leta
1887. Ob desetletnici njego
ve smrti so v trebanjski obči
ni uvedli po njem imenova
no bralno značko. 15. aprila
pa je bila v Galeriji likovnih
samorastnikov v Trebnjem
slovesnost, na kateri so po
častili devetdesetletnico Go
bovega rojstva.
Po krajšem sporedu, v ka
terem so sodelovali mlada
pianistka
in
recitatorka
Zvonka Falkner, dekliški
sekstet, je življenjsko in
umetniško pot Pavla Golie
opisal eden naj boljših pozna
valcev Goliovega življenja na
Dolenjskem Bogo Komelj,
ravnatelj Študijske knjižnice
Mirana Jarca iz Novega me
sta. Ob tem je poudaril, da
šteje Golia med najpomemb
nejše osebnosti, kar jih je da
lo Trebnje slovenski literatu
ri, kulturi - znanosti in
um etnosti.
Bogo Komejj je tudi odprl
knjižno-slikovno razstavo, ki
so jo trebanjski kulturni de
lavci priredili v galerijskih
prostorih ob 90-letnici Goli
ovega rojstva. Razstava obse
ga eksponate, ki bodo kasne
je imeli življenjski prostor v
Goliovi spominski sobi, ki jo
imajo Trebargci v načrtu.
Dodamo naj še, da bo 90-let
nici Goliovega rojstva posve
čena tudi letošnja „Samorastniška beseda“ , literarnolikovna publikacija, ki bo iz
šla za dneve kulture in um et
nosti v trebanjski občini.
I. ZORAN

V NOVEM MESTU
OD JUTRI RAZSTAVA
SKUPINE ŠOLT

1II T
GOSTJE „DANICE“ — Mešani pevski zbor novomeške tovarne zdravil Krka bo 23. in 24. aprila
gostoval pri Slovencih onkraj Karavank. V soboto bodo Novomeščani nastopili v Šentvidu v Podjuni,
kjer bodo vrnili obisk kulturno-prosvetnemu društvu „Danica“ . Predvidena sta najmanj dva nastopa za
koroške Slovence. Z zborom bo odpotoval na koroško gostovanje tudi narodnozabavni ansambel
„M atiček“ .

Teh naših štirideset let”
Jutri zvečer v novomeškem dom u JLA akademija, posvečena zaključku akcije „Čk>vek,
delo, kultura" in partijskim jubilejem — Nastopili bodo domači zbori in recitatorji ter
dramski igralci
Jutri ob 19.30 se bo v osrednji dvorani novomeškega doma JLA
začela akademija, posvečena zaključku akcije Komunista „Človek,
delo, kultura", štiridesetletnici ustanovnega kongresa KPS, štiri
desetletnici Titovega prihoda na čelo KPJ in njegovemu petinosem
desetemu rojstnemu dnevu. Zamisel, vsebina (izbor gradiva), scena
rij in organizacija zanjo so delo prof. Jožeta Škufce.
Na prireditvi, ki bo skozi od
lomke partijskih in drugih zgo
dovinskih dokumentov, literar
nih besedil slovenskih pesnikov
in pisatelj ev ob napevu revolu
cionarnih pesmi, filmskih po
snetkih in diapozitivih govorila
o prebujanju slovenskega naro
da in drugih jugoslovanskih na
rodov do dokončne osvobodit
ve iz „sužnih dni“ , bodo nasto
pili domači izvajalci in gostje.

ar Krke v Kostanjevici
^ likovnem, salonu razstavlja Janez Kovačič tudi na Dolenjskem ustvarjena
—

V programu bodo sodelovali:
moški pevski zbor „Dušan Je
reb" in moški pevski zbor iz
Dolenjskih Toplic pod taktirko
Franceta Mileka, mešani pevski
zbor tovarne zdravil Krka pod
vodstvom Mira Kokola, dram
ska igralca Štefka Drolčeva in
Miha Baloh, člana novomeške
ga amaterskega gledališča Staša

»VELIKI TESTAMENT"
Minulo nedeljo je v Kostanjevici
gostovalo amatersko gledališče iz
Velenja z igro „Veliki testam ent"
Villona Verasa. Velenjčani so to de
lo naštudirali pod režijskim vod
stvom Bogomira Verasa.

d e la

^ ,erutnT hkoJ'C‘ * nadaljujejo
sohn*. 16
. “ Kovne
„ ‘e Prireditve. A
Oda
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je
v
Lamutovem iik o v „ a p rila ’ j
ilor
^ s tav a kraalf ,.f l*
onu odprta

grafik i risf
P°rtrelča> akadem ^
neza Kovaobsc*nej£fa raZstava Je do zdaj naj
s t n i k a . Za n . .1,ev mladega
zd*j Poznali dii>h
ki smo do
"® krajine s KtkoVSemvnjegovc zcle'

leževal Dolenuir~K

4 * Je

lenjJkih slikarskih ko

lonij in Zlatega oktobra - so njegovi
portreti in grafični listi pozornosti
vredno odkritje. Ob tem ni skrivno
st, d a je umetnik predvsem krajinar
- slikar življenja, ..žuborečega" v
zelenju.
Na otvoritvi je o njegovi umetni
ški poti in iskanjih govoril umet
nostni zgodovinar Franc Zalar. Pose
bej je opozoril, da pomeni zelena
barva Kovačiču stičnico z življe
njem.
Obiskovalci so z zanimanjem pri
sluhnili tudi recitalu dveh glasbenih
umetnikov iz Ljubljane. Tenorist

i! 11im

Mitja Gregorač je ob klavirski spre
mljavi pianista Acija Bertonclja za
pel več pesmi in samospevov, ki so
jih
uglasbili Franz Schumann,
Maurice Ravel in Uroš Krek.
Razstava bo odprta do 10. maja.
Lamutov likovni salon je odprt vsak
dan od 10. do 12. ter od 14. do 18.
ure.

NOVOMESČAN R E 2 IR A L
VSTRA2I
Igralska lu p in a DPD Straža je
spet oživela in bo v nedeljo, 24.
aprila, na svojem odru predstavila
občinstvu delo Hansa Friedricha
Kuehnelta „En dan z Edvardom” .
Igro je režiral Vladimir Bajc iz Nove
ga mesta, iz Novega mesta pa so tudi
nekateri drugi sodelavci.

Janez Kovačič: PORTRET,
svinčnik, 1977. Z umetnikove
razstave, k ije odprta v Lamuto
vem likovnem salonu v Kosta
njevici.
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N a knjige ne lega prah
Bralska „arm ada" osnovnošolcev in srednješolcev srkbi,
da knjig na policah šolskih knjižnic ne prekrije prah
Med knjižnicami, ki ne so
dijo v vrsto splošnoizobraževal
nih (javnih), zavzemajo šolske
posebno mesto. V novomeški
občini jih deluje 35, ki premo
rejo več kot 141.000 knjig.
Lani so ob 139.14J obiskih iz
posodile 224.481 knjig, kar po
meni, da je šla poprečno skoraj
vsaka knjiga dvakrat s police.
Knjižnice v osnovnih šolah se
dele na učiteljske in pionirske. Uči
teljske štejejo 30.933, pionirske pa
70.801 knjigo. Srednješolske knjiž
nice delujejo v Novem mestu in so
imele ob koncu minulega leta
39.856 knjig.
Deset osnovnih šol ima manj
kot 500 učencev. Minimum 3.000
knjig dosegajo le Dolenjske Toplice
(13 knjig na učenca), Škocjan ( 10,8
knjige) in Smarjeta (12,3). Od
večjih šol le Jmihelska (s 6,8 6 ) in
Scntjerncjska (7,34) ne dosegata
normativa 8 - 1 0 knjig na učenca.
Za občino pa je poprečje zadovolji
vo, saj pride na učenca 9,38 knjige.
Podatki nadalje kažejo, da je knjiž
nice obiskovalo 85,5 odstotka vseh

osnovnošolcev, pri čemer je vsak
učenec obiskal knjižnico poprečno
oseminpolkrat ter si izposodil 16
knjig.
Učiteljski oddelki teh knjižnic
so na slabšem: normativa 1000 knjig
ne dosegajo tri osnovne šole in vse
njihove podružnice. Najbogatejša je
učiteljska knjižnica grmske šole, naj-'
revnejša (le 477 knjig) pa ajdovska
podružnica.
Na srednjih šolah so dijaške in
učiteljske knjižnicc skupne. Daleč
največja je gimnazijska, ki z 18.726
knjigami premore skoraj polovico
vsega
srednješolskega knjižnega
fonda. Po njeni zaslugi je tudi po
prečje ugodnejše in na občinski
ravni zadovoljivo. 1*0 d 10 knjig na
dijaka imajo namreč kar tr-šole
(zdravstvena, gostinska, kovinarska).
Po tej primerjavi ima npr. dijak
gostinske šole na voljo kar šestkrat
manj knjig od gimnazijca.
Najjmrljivejšc
bralce
imajo
dijaški dom, ekonomska šola, šola
za zdravstvene delavce in druge.
Gimnazijsko knjižnico obišče vsak
dijak skoraj šestkrat, v šolskem
centru za kovinsko stroko pa po
prečno vsak dijak komaj enkrat.

Stran uredil: IVAN ZORAN

Vovk in Jože Falkner, učenki
grmske osnovne šole in vojaški
orkester iz Zagreba z dirigen
tom Josipom Škorjancem.
I. Z.

Jutri ob 17. uri bodo v Dolenjski
galeriji odprli veliko razstavo, na ka
teri se bo 22 članov fotogrupe Šolt
iz Ljubljane predstavilo z okoli 170
fotografijami. Razstavljali bodo ne
kateri znani avtorji umetniške foto
grafije (Joco Žnidaršič, Jendo Stoviček, Milan Pajk, Janez Pukšič, Tone
Stojko in drugi). Prireditev bo svoje
vrsten prerez stanja na področju
mlajše slovenske umetniške fotogra
fije. Razstava bo odprta do 15. ma
ja.

J 0 2 E PETERNELJ
BO SPET
RAZSTAVLJAL
V TREBNJEM
Pod pokroviteljstvom letališča
Ljubljana - Pulj bo njegov glavni di
rektor Franc Sever v Galeriji likov
nih samorastnikov v Trebnjem v so
boto ob 18. uri odprl razstavo sli
karskih del Jožeta Peternelja. Umet
nika iz Žirov bo obiskovalcem pred
stavil dr. Mirko Juteršek. Razstava
40 slik, pretežno olj na platnu in
steklu, bo odprta do 5. maja. Jože
Peternelj se je udeležil šestili tabor
skih srečanj, v galeriji pa je samo
stojno razstavljal že leta 1971.

N o č na Č eb in ah
v d v eh k n jigah
Ob 40-letnici ustanovnega
kongresa KPS na Čebinah sta
pri Komunistu izšli dve knjižni
novosti: sodelavci instituta za
zgodovino delavskega gibanja v
Ljubljani so pripravili,.Zbornik
ob 40-letnici ustanovnega kon
gresa KPS“ , revirski muzej de
lavskega gibanja in NOB v
Trbovljah pa knjigo ,J>esetletja
bojev in zmag“ .
Zbornik obravnava nekatera vpra
šanja slovenskega zgodovinopisja,
kot jih nakazuje raziskovalni načrt
za zgodovino Slovencev v letih 1918
- 1945. Pisci so poskušali na kratko
povzeti izsledke dosedanjih razprav
in raziskav in osvetliti s širših vidi
kov. Dr. Miro Stiplovšek je prispeval
pregled značilnosti družbenopolitič
nega razvoja na Slovenskem in vlogo
partije pri tem, dr. France Kresal se
je razpisal o delavstvu in njegovem
ekonomskem položaju v Sloveniji
med obema vojnama, France Filipič
je zbral podatke o partijski organi
ziranosti v času ustanovnega kongre
sa KPS, Alenka Nedog je avtorica
razprave o ljudskofrontovskem giba
nju. Nadalje razpravlja dr. Milica
Kacin-Wohinz o tematiki glede na
Slovence v Italiji, dr. Tone Zorn pa
o protifašističnem gibanju na avstrij
skem Koroškem. Dr. Janko Pleterski
je objavil pregled stališč jugoslovan
skih komunistov do nacionalnega
vprašanja, Ante Novak značilnosti
mladinskega gibanja, dr. Tone
Ferenc pa se.je razpisal o fašistični
nevarnosti za obstoj slovenskega na
roda. Zorka Tribušon je razčlenila
partijske kanale čez mejo na Gorenj
skem, Marko ČeUfbič pa je dal pod
drobnogled arhivske vire in časopis
je v zvezi s proučevanjem ustanov
nega kongresa KPS. Zborniku so do
dani dokumenti iz tega obdobja.
Knjiga ..Desetletja bojev in zmag"
obravnava zlasti zgodovinsko noč na
Čebinah, gradivo pa je popestreno s
spomini udeležencev tega kongresa.
Nadalje je govor o, pomenu revolu
cionarnega boja jugoslovanskih ko
munistov, o mestu KPS v slovenski
zgodovini, pa tudi o samih Čebinah
štirideset let po pomembnem pom
niku revolucije in svobode.

LOŠKI ZBOR BO NASTOPIL Pevski zbor PD Primož Trubar, ki
šteje 24 članov, se že pripravlja za
naslednji nastop. Sodeloval bo v kul
turnem sporedu prireditve, ki jo pri
pravljajo pri Lovrencu v počastitev
dneva OF in praznika dela.
STRAŠKI GODBENIKI V DO
LENJSKIH TOPLICAH - Novolesov pihalni orkester je priredil ob
koncu minulega tedna celovečerni
koncert v D olenskih Toplicah.
RAZSTAVA OB PARTIJSKIH
OBLETNICAH - V Muzeju ljudske
revoluefe Slovenije v Ljubljani so
minuli petek odprli razstavo, posve
čeno 40-letnici ustanovnega kongre
sa KPS in 40-letnici Titovega priho
da na čelo KPJ.
RECITALI ZA DELAVCE - Bre
žiški amaterski odred bo letos pri
pravil več recitalov za nastope v de
lovnih organizacijah. Sklep o tem so
člani sprejeli na nedavnem občnem

RAZSTAVA V
DOMU J L A
V soboto, 16. aprila, so v domu
JLA v Brežicah odprli amatersko li
kovno razstavo, ki jo prireja Društvo
likovnikov iz Brežic. Društvo deluje
od 1964. leta, vodi pa ga likovni pe
dagog Vlado Cedilnik. Člani vsako
leto predstavno svoja dela občinstvu
v domači občini, pa tudi na razsta
vah v drugih krajih. V okviru dru
štva razstavlja ročna dela še skupina
žensk, ki je že več let vključena v
društvo likovnikov. Razstava bo od
prta do 25. aprila.

K UH A R S K E KNJIGE
Ob strokovnem posvetu gostin
skih šol je pripravila novomeška štu
dijska knjižnica razstavo literature o
kuharski in gostinski dejavnosti.
Razstavljeno je bilo 375 knjig, med
njimi tudi znamenita Vodnikova ku
harska k njiga.

MENCINGERJEV VEČER
V počastitev 500-letnice svojega
mesta so priredili Krčani 15. aprila v
Valvasorjevi knjižnici Mencingerjev
večer. O življenju in delu pisatelja
Janeza Mencingerja, k ije zadnjih tri
deset let preživel v Krškem in umrl
pred petinšestdesetimi leti, je govo
ril prof. Janez Plestenjak. Odlomke
iz Mencingerjevih del sta brala Mari
ja Učkar in Bojan Umek. Večer so
popestrili učenci krške glasbene šo
le.

1. 8.

V VELENJU:
J AK I S SINOM
Danes so v kulturnem centru Ve
lenja zaprh razstavo Sandija Leskov
ca in Konrada Peternelja, članov tre
banjskega tabora likovnih samorast
nikov. Njun nastop v Velenju je [>ožel izredno zanimanje in priznanje;
razstavo jim a je odprl generalni di
rektor SOZD GORENJE Ivan Atel
šek po koncertu Koroškega akadem
skega okteta. Ju tri zvečer bodo v
istjli prostorih odprli novo razstavo:
najnovejša dela bo predstavil slikar
Jože Horvat—Jaki, z njim pa bo raz
stavljal tudi njegov sin Zoran.

zboru. Menili so, da so recitali po
trebni in sodobna oblika pri širjeniu
kulture in umetnosti med delavci.
RAZSTAVA PARTIJSKE L1TERATURE - V novomeški študijski
kn| izniči bodo ta teden pripravili
knjižno razstavo v počastitev 40-letnice ustanovitve KPS in 40-letnice
Titovega prihoda na čelo KPJ. Raz
stavili bodo okoli 330 knjig in bro
šur, iz katerih so črpali teoretično
znanje predvojni in povojni komu
nisti.
SLOVESNOST,
POSVEČENA
NAHTIGALU — Ob stoletnici roj
stva znanega slovenskega jezikoslov
ca, literarnega teoretika in prvega
predsednika Slovenske akademije
znanosti in umetnosti dr. Rajka
Nahtigala je bila prejšnji teden v
prostorih SAZU slovesnost, na kate
ri je Nahtigalov človeški in znanstve
ni lik orisal podpredsednik SAZU
dr. Bratko Krc!'.

# £ f c PODRUŽNICA
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anka
ovo mesto
upravljalcev

Na 4. rednem zboru podružnice Ljubljanske
banke Novo mesto je 13. aprila dopoldne 43 delega
tov izmed 50 ustanoviteljev podružnice predstavlja
lo 8 6 odst. udeležbo na letnem obračunu podružni
ce, ki je bil v garni hotelu na O točcu. V ospredju
zanimanja delegatov je bilo zgoščeno uvodno poro
čilo z razpravo o poslovnem poročilu banke in zla
sti še njene novomeške podružnice. O razpravi velja
tokrat podčrtati, d a je bila ena izmed najbolj razgi
banih in plodnih, odkar se srečujejo upravljavci po
družnice.

N a zboru, ki so ga v delov
nem predsedstvu vodili Jože
Cvitkovič, Marija Vesel in
Franc Zidar, so upravljavci pod
ružnice slišali tudi poročilo
nadzornega odbora in sprejeli
statutarni sklep o razporeditvi
skupnega dohodka,'doseženega
v LB v letu 1976, med člane
banke.
Sprejeli so ZR podružnice za
1976 in razporeditev neporabljenih
sredstev popravka finančnega rezul
tata v sklad upravljavcev, prav tako
pa so dali tudi soglasja k odpisom
neizterljivih terjatev centrale LB, so
glasja o zbirnem zaključnem računu
banke za 1976 in sprejeli višino
obrestnih mer ter tarifo plačil za
bančne storitve za 1977. Sprejeli so
rokovnik, po katerem bodo tekle
priprave za preoblikovanje podruž
nice LB v Novem mestu v temeljno
banko Novo mesto, ki naj bi zažive
la letos v oktobru ali novembru.
Pravtako so sprejeli srednjeročni
program razvoja delovne skupnosti
podružnice LB v Novem mestu za
obdobje 1 9 7 6-1980, pri čemer so
hkrati posebej dopolnili tudi sred
njeročni plan LB za isto obdobje.
Ker sovpada izvolitev novih organov
upravljanja v bodoči temeljni banki
z iztekom mandatne dobe polovici
članov izvršilnega odbora, je zbor
podružnice med ostalim sprejel tudi
sklep, da bo 8 članom izvršilnega
odbora podružnice mandat p o d a|šan do konstituiranja podružnice v
temeljno banko. V soglasju z Med
občinskim svetom SZDL za Dolenj
sko in s koordinacijskim odborom
za kadrovske zadeve je zbor tudi
sklenil, da bo od 1. 9. 1977 do kon
stituiranja bodoče temeljne banke
v.d. direktorja podružnice LB Novo
mesto njen sedanji direktor Sergej
Thorževškij, dipl. ekonomist. Štiri
letna mandatna doba direktorja
podružnice mu poteče v septembru
1977, vse delo okoli priprav na usta
novitev temeljne banke pa se mora
medtem nem oteno razvijati.

OB POTRDITVI TUDI
OCENA NUJNIH NALOG
Jože Cvitkovič, predsednik
izvršilnega odbora podružnice,
je v uvodnem poročilu med
drugim poudaril vsestransko
aktivnost organov upravljanja v
podružnici in vsebino njihovega

dela, ki opredeljujeta razveja
nost sodelovanja in odločanja.
Z bor podružnice se je v letu dni
sestal trikrat, 1 1-krat izvršilni
odbor podružnice, 25-krat kre
ditni odbor, na dveh zasedanjih
zbor varčevalcev in 9-krat iz
vršilni odbor zbora varčevalcev.
Delegacije in delegati v organih
LB so prav tako aktivno sodelo
vali pri delu in odločanju v ban
ki kot celoti. Delo je potekalo
nem oteno kljub dejstvu, da čla
ni organov podružnice aktivno
sodelujejo tudi na številnih dru
gih področjih samoupravljanja
in ostalega javnega delovanja.
Tudi delovna skupnost v po
družnici izpričuje ob uspešno
opravljenih številnih nalogah za
dovoljiv napredek, ki ga pravta
ko prepleta samoupravnost nje
nega celotnega delovanja v okvi
ru danih pravic ter pooblastil.
Izvršilni odbor podružnice v
celoti sprejema in podpira pro
gram vključevanja LB v uresni
čevanje stališč in ocen izvršnega
komiteja predsedstva CK ZKJ
in predsedstva CK ZKS. Nekaj
teh nalog je konkretno rešil in
sprejel tudi 4. zbor podružnice,
še več dela v tej smeri pa čaka
na uresničitev v bližnjem ob
dobju. Vse to bo pospešilo pre
obrazbo banke v finančno
asociacijo združenega
dela.
Spremenjene nižje in selektivne
obrestne mere bodo učinkovale
že letos. Delitev dohodka po
ZR za 1976 med upravljavce
banke po novih načelih je pre
lomnica v dosedanjem gledanju
na banko in njeno vlogo v zdru
ženem delu. Hitreje pa bo treba
zlasti uveljaviti tisti del progra
ma, k i pomeni kvalitetno uve
ljavljanje združenega dela in
sredstev na dohodkovnih te
meljili.

SKROMNO POVEČANJE
BRUTO AKUMULACIJE
Izvršilni odbor podružnice, ki
stalno spremlja in analizira poslo

vanje OZD v luči splošnih gospodar
skih gibanj, je med drugim ugotovil,
da se je v letu dni
- povečal celotni dohodek go
spodarstva v regiji za 16 % in da je
znašal 11.208.175.000 din,
- za 36 % je večja skupna amorti
zacija,
- za 1 7 % pa je večji doseženi do
hodek, ki je znašal 2.303.199.000
dinarjev.
Iz dohodkaje namenilo gospodar
stvo na območju podružnice 18 %
več za pogodbene obveznosti, 32 %
več za zakonske obveznosti in 25 %
več za osebne dohodke ter prejem
ke. V sklade skupne porabe je bilo
namenjeno nekolikanj več kot leto
dni prej, prav tako v rezervne skla
de, za poslovni sklad pa kar 45 %
manj kot leta 1975. Nepokrita izgu
ba je večja za 75 % in znaša
22.728.000 din; od tega odpade
glavni del na DO Novoteks, k ije v
sanaciji.
Pri porastu celotnega dohodka za
16 % so se zaloge povečale za 28 %,
reproduktivna sposobnost pa se je
zmanjšala tudi zaradi stalnega pri
manjkljaja trajnih obratnih sredstev.
Bruto akumulacija seje lani poveča
la samo za 9 %. - Krediti za obratna
sredstva so se v podružnici povečali
za 35 %; poročilo poudarja, da bi bi
la potrebna podrobnejša analiza za
ugotovitev, j^e srcdstvay,a obrača
nje zadržujejo preko pametnih mer
in zaradi tega nastajajo stroški, ki jih
dosežena rast proizvodnje ne opravi
čuje.
Izvršilni odbor je opozoril tudi na
odstopanja v produktivnosti dela in
delitvi OD ob zahtevah po dodatnih
kreditnih virih za razne naložbe. Vse
to bo podružnica še skrbneje obrav
navala, ko bo reševala zahtevke za
naložbe v osnovna in obratna sred
stva delovnih organizacij.

NEPRIČAKOVANI IN
IZREDNI REZULTATI
Na zboru so med drugim
ugotovili, da je lani porasla bi
lančna vsota v banki za 45 %, v
podružnici pa celo za 64 %. Vsa
sredstva prebivalstva so se v letu
1976 povečala v banki za 7.083
milijonov dinarjev ali za 47 %, v
podnižnici pa za 141 milijonov
dinarjev oz. kar za 55 %. V,zad
njem podatku sc znova zrcalijo
uspehi naporov, vloženih v pro
gram za povečanje sredstev pre
bivalstva. Tako je podružnica

začela spreminjati strukturo vi
rov, kar je bilo mogoče dosegati
tudi spričo velike pripravlje
nosti delavcev v delovnih orga
nizacijah, ko so se odločali za
izplačevanje osebnih dohodkov
prek podružnice.
Ponovno skokovito naraščanje
poslovanja s prebivalstvom seveda
poglablja neusklajenost s sedanjimi
kadrovskimi in tehničnimi zmoglji
vostmi v banki, predvsem pa v po
družnici. Skrb za širjenje teh zmog
ljivosti je nenehno navzoča; dogradi
tev nove bančne hiše LB v Novem
mestu še pred koncem leta 1977 bo
veliko olajšanje za znatno izboljša
nje razmer.
Likvidnost podružnice je bila lani
dokaj ugodna. K ratkoročni krediti
so se na njenem območju povečali
za 40 %, srednjeročni za 46 % in
dolgoročni za 4 %. Skupno poveča
nje kreditov za obratna sredstva zna
ša 389.398.000 din oz. 35 %.
Podružnica je odobrila 37 investicij
skih kreditov v skupnem znesku
203.008.000 din. Znatno s e je lani
povečal devizni plačilni promet.
Predlanskim je dosegel 342.374.000
din, lani pa že 867.244.000 din, kar
pomeni povečanje za 15 3% .
. Stanovanjska izgradnja doživlja
spet nov razmah. Povečuje se delež
naložb za komunalno opremljanje
zemljišč, gradnjo stanovanj za trg
ter gradnjo komunalnih naprav.
Skupna odobrena posojila so sc po
večala od 76.530.000 din na
155.512.000 din ali za 103% . Lani
se je število sklenjenih pogodb za
stanovanjsko varčevanje občanov
podvojilo v primerjavi z letom dni
prej.
Nepričakovano velik skok v rasti
bilančne vsote in danili kreditov je
m očno vplival na povečanje prihod
kov LB. Še pred delitvijo je zato
banka vrnila gospodarstvu obresti v
znesku 218 milijonov dinarjev,
podružnica pa v tem okviru za
8.062.000 din.

PRIPOMBE IN KRITIKA
UPRAVLJAVCEV
Delegati na zboru so tokrat tvor
no posegali v razpravo s predlogi,
occnami in kritiko. Ciril Jarnovič je
med drugim poudaril, da so na zbo
ru varčevalcev ugotovili vedno večje
zanimanje občanov ža namensko
stanovanjsko varčevanje. Jože Une
tič je želel v bodoče krajša, še bolj
zgoščena poročila o poslovanju

podružnice, kritiziral p aje neenako
meren razvoj posameznih panog v
pokrajini. Tako je med drugim po
udaril, da gre kar 95 % vseh kreditov
s področja podružnice LB v korist
razvoja industrije, samo 5 % pa vsem
drugim panogam, čeprav je industri
ja v pokrajini udeležena v skupnem
gospodarstvu samo s pribl. 62 %.
Želi spremembe v razdeljevanju kre
ditov za enakomeren razvoj različ
nih panog, kakršna so tudi stališča
medobčinskega odbora Gospodar
ske zbornice za Dolenjsko in uskla
jenost ukrepov občinskih skupščin
dolenjskih občin.
Marjan Pureber je razpravljal o
močni odvisnosti gospodarstva od
bank, zlasti kar zadeva vračanje
anuitet. V regiji smo lani vložili v
obratna sredstva 6,9 milijard Sdin,
kar 13,7 milijard Sdin pa je bilo
'aktivnih obresti za kredite. Predvi
deno znižanje obrestne mere je prvi
korak pri razbremenjevanju gospo
darstva, prav gotovo pa ne zadnj i. Stane Šuln je govoril o skrbi DO za
lastna obratna sredstva, ki pa jih
spričo daleč prešibkih virov v last
nih vrstah in zaradi ogromnih obvez
nosti (anuitet za investicijska in
obratna sredstva) ne morejo ustvar
jati v zadovoljivih višinah. - Slavko
Kržan, predsednik ObS Trebnje, je
ugotovil napredek podružnice v zad
njem letu, opozoril p aje na različne
pripombe glede enotnega bančnega
delovanja v regiji, Iger je zdaj dosti
krat čutiti, kot da bi imeli dve poli
tiki v uresničevanju nalog. Sproti in
skrbneje naj LB v pokrajini obravna
va vsa gospodarska gibanja in v okvi
ru svojih pristojnosti tudi ukrepa.
Direktor podružnice S. Thorževikij je dal vrsto dodatnih pojasnil ter
razložil mnoge ukrepe podružnice
glede uresničevanja njenega progra
ma. Hotenje naprej pomeni aktivno
vključevanje v vsa znana prizade
vanja, ki so zdaj pred nami in na
katera nas še zlasti opozarjajo stali
šča 1K predsedstva CK ZKJ in pred
sedstva CK ZKS. Med vrsto konkret
nih odgovorov je poudaril, da nas v
sklopu problemov glede dopolnje
vanja srednjeročnega programa ta
hip Čakajo zlasti obveznosti, da pod
premo tiste dane zmogljivosti, ki sc
lahko najhitreje vključijo v proiz
vodnjo. Do 30. 6. 1977 mora biti
gotov načrt programov za nadaljnjo
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Dohodek Ljubljanske banke, podružnice v N
je bil v letu 1976 dosežen takole:
- celotni prihodki so znašali

1 4 6 . 2 6 3 .6 0 6 , 2 0

din,

- poslovni stroški 113.467.253,61 din,
- skupni dohodek pa znaša 32.796.352,59 din.
Delegati na 4. zboru podružnice so potrdili našle
tev skupnega dohodka v podružnici:
- v rezervni sklad 10.109.942,20 din,
- v sklad osnovnih sredstev: za razvoj m ater^ 0 3 0 .5 8 ® '^
dela 7.229.000 din, za obvezne izločitve • ^
din, za izplačilo upravljavcem pa 1 3 . 5 2 6 .8 Z ,
»

Za povečanje sklada upravljavcev (sklael
za p0^
vornosti) ter za izplačilo članom, ki so prejel11 . dinamo
slovanje podružnice, je torej določeno 13.527 1
^ gflb
Če mu prištejemo še vrnjene obresti ( r i s t o r n o an£fi0 fl* rl
tisoč din ter neporabljena sredstva p o p ra v k a 11'
a sre i
zultata v znesku 2.995 tisoč din, znašajo ,etos
upra:'
stva za sklad upravljavcev ter za izplačilo ~ an . To P8 1
Ijavcem podružnice skupno 24.584 tisoč tlin . 9 7 5 .
85 odst. več kot je bilo izplačano članom v letu
Mikulan)

DOLEKJSKI U S T

Nadigrali republiške prvake
V zadnji tekm i slovenske košarkarske lige reprezentanca zmagala brez težav in potrdila
naslov vice prvakov — Dobra igra obeh ekip
Derbi slovenske košarkarske
lige med reprezentanco Dolenj
ske in vrsto Domžal se je ko
nčal s pričakovanim izidom.
Dolenjci so v zelo pomembni
tekmi — spodbujalo jih je blizu
1000 gledalcev - po zelo lepem
srečanju premagali letošnjega
republiškega prvaka in se uvrsti
li na dobro drugo mesto, na ka
terem so bili večji del prvens
tva.

DOLENJSKA - DOM2ALE
9 3 :8 2 (47:41)

odločil«
— Sobotna tekma s Kvamerjem v Sevnici bo
Ponavad'
sevn^ e rokometaše. Pred domačim občinstvom so se
(na sijuA u "aza* 'z borbenostjo, lep primer je bila tekm a z Jelovico
'Tatar MoV
n° tr.°-j'ca Trbovc, Gane in Guček v napadu ter
(Foto- Žefeznikj ° r° ^ e<l’ S *tater*m mora računati vsak nasprotnik.

Bolj izkušena dvanajsterica Dom
žal v Novem mestu ni imela kaj izgu
biti, medtem ko so morali Dolenjci,
če so hoteli osvojiti drugo mesto,
zmagatif Bržkone so se zato sprošče
ni gostje v prvih minutah važnega
prvenstvenega srečanja bolje znašli,
vendar so navzlic temu natančni me
ti Petra Seničarja in odlična Švingerjeva obramba napovedali lepo te
kmo. Gostje so vodili le do 10. mi
nute, nakar so pobudo prevzeli do-

B Krka izven nevarnih voda?

mači košarkarji. Njihove lepe m
uspešne akcije, ki jih minulo soboto
ni bilo malo, so gledalci lepo nagra
dili. In domačim reprezentantom, ki
so 'j im vso podporo nudili številni
obiskovalci, republiški prvaki tokrat
niso bili kos. V drugem delu drugega
polčasa so se jim sicer nevarno pri
bližali na točko, kar pa je bilo vse,
kar so lahko naredili. S svojo dobro
igro niso mogli ogroziti zmage Do
lenjcev, pač pa so poskrbeli za res
kakovostno košarkarsko prireditev,
v kateri je bil najboljši mož na igriš
ču Peter Seničar. Odlično je ponov
no igral Plantan, pohvalimo pa la
hko tudi natančnega Bajta, vedno
boljšega Slavka Seničarja ter Ljuba
Muniha, ki je nadvse uspešno za
menjal Svingerja.
Dolenjska: Plantan 22, Munih 8,
S. Seničar 13, P. Seničar 24, Bajt
18, Švinger 2, Ivančič 6.

OBUTEV - MIRNA
80:71
V povratni prijateljski tekmi sta
se v telovadnici bršljinske osnovne
šole pred približno petdesetimi gle
dalci pomerili vrsti novomeške
Obutve in Mirne. V dokaj raztrgani
in za gledalce nezanimivi tekmi so
bili b o f ši domači igralci, ki so zma
gali predvsem p o zaslugi zelo dobre
ga Tavčarja. Pri gostih seje izkazal z
natančnimi meti Podržaj.

Nesrečcen

Poraz Ribničanov, Sevnice in Brežic — Lepa zmaga Novomeščanov in
________ Brežičank — Krkine igralke dosegle trinajsto zaporedno zmago
Minulo kolo v rokom etnih ligah ekipam z Dolenjskega ni bilo
s to . Nesrečno so izgubili Ribničani, še bojj Sevniča-

kolo bi 1 hbn° Sti za zmaS° P® s° imeli tudi Brežičani. Trinajsto
Brežičank
prinesl° P°raz Krkinim igralkam, zmagale so tudi
bržčas še C’ •pon.ovno P3 so razveselili novomeški rokometaši, ki pa
obstane!#- 0180 ‘ZVen nevarnih voda, saj bodo morali v boju za
premagati še nekaj ekip.
SLp0eV_AoN ~ 'N LES
24;22 ( 11 : 12 )

IZOLA - BREŽICE
8 :10 (5:6)

•em aečaniif nn Ribnice so v minu
l o , ki bo ob kono[" nadlgraI' m°Jdo prvo mestn im prvenstva °svopnzadevno in o k o in ^ V 8?*! 1advsc

Brežičanke so v Izoli dokazale, da
se nahajajo v dobri formi, in po
skrbele so za dokaj presenetljivo
zmago, ki pa je povsem zaslužena.
Za dobro igro lahko pohvalimo vse
igralke.
Brežice: Levačič, Balon 3,B ah 5,
Zakšek 1, Rožman 1, Vogrinec.

( i , RUDAR - S E V N I C A G
T
1 7 :1 6 (8 :8 )
teslhm ap<^a2*° se Scvničani vrnili s

z C T : , erivno bi se mo‘Pet minut pred ko^ " " 3 točkam anamreč vodUi 15 i
» gostje
izenačili, so imeti e ’ ? so dom ač‘
po nepotrehn#. ?evn|čani žogo, jo
1™nd pred kem? EgUbili ,n * * * '

l
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KOČEVJE - OLIMPIJA

6:8
ni ladinske 11PomerUi vrsti KtJsl*® f*cud kratkim
» odigrana po
■
Stoh*«"*
5polzkem igrišču so se
gostje
bol) e znašle.

M. G.

K R K A -P R E D D V O R
1 6 :1 5 ( 9 :6 )
Derbi kola si je ogledalo nekaj
več kot sto gledalcev. Pričakovali so
dokaj lahko zmago, vendar so bor
bene gostje v drugem delu favorizi
rano domačo ekipo presenetile. Mla
de Novomeščanke so se lahko v mi
nuli tekmi še enkrat prepričale, da
se podcenjevanje lahko m očno ma
ščuje.
Krka: Golob, Kastelic 4, Hodnik
2, Brajer 3, Molan 2, Kostanjšek 1,
Mršnik 4, Kobe, Štrukelj.
J. P.

POLET - BR E2ICE
25 :2 4 (11:10)
Najbrž so Brežičani v petnajstem
kolu republiške lige zamudili lepo
priložnost, da bi osvojili vsaj točko,
če pa bi sodnika v zadnjih minutah
sodila pošteno, bi bil rezultat lahko
tudi drugačen. V razburljivem in
izenačenem srečanju bi gostje lahko
tudi slavili.
Brežice: Jurkas, Bršec 2, Buzančič 11, Vervcga 1, Zavadlav 3,R ož-

man 1, Longo 2, Mlakar 1, Nagode
3.

KRKA - ISKRA
3 3:29 (18:16)
Novomeščani so v 15. kolu doseg
li dragoceno zmago. Tekma je bila
ves čas izenačena, obe vrsti pa sta
dosegli 62 zadetkov, kar dokazuje,
da sta povsem zanemarili obrambo.
Dvajset minut pred koncem sreča
nja, ki je bilo v boju za obstanek v
ligi važno za obe ekipi, so domači
igrali nekoliko bolje v obrambi, hi
tro so povedli s štirimi zadetki in si
tako zagotovili pomembni točki.
Krka: Marn, Grabrijan 3, Petančič 3, Turk 1, Ristič 7, Hudelja 2,
Kopač 5, Pungerčič 12, Gorjup.
P. J.

OBUTEV - LOKA
102:98
Člani dolenj ske košarkarske lige,
igralci Obutve, so se v prijateljski
tekmi pomerili z mestnim tekme
cem Loko, ki bo letos nastopila v
nižji ligi. V izenačeni in dokaj zani
mivi tekmi, ki se je odlikovala pred
vsem po številnih zadetkih, so zaslu
ženo zmagali mlajši igralci. Najboljši
na igrišču je bil „Ločan“ Kopač.

DD MAJDE SILC
BOLJŠI
V prijateljski košarkarski tekmi
so se igralci Dijaškega doma Majde
Sile iz Šmihela pomerili z vrstniki
Šmihela in brez težav zmagali. Pri
domačinih se je izkazal Skube (20
zadetkov), pri gostih pa Tomšič
(34).

Tudi v Novi Gorici
Novomeščani boljši
Pred kratkim je bilo v Novi Gorici
povratno srečanje občinskih pionir
skih reprezentanc v atletiki. Kljub
dežju je bilo doseženih nekaj odlič
nih rezultatov, mladi Dolenjci pa so
dokazali, da se nahajajo v dobri for
mi.
Rezultati - pionirji: 80 m obirc:
1. Dobravc 12,37; 60 m: 1. Sega
7,70; 1000 m: 1. Jurekovič
2:48,37, 2. Bajt 2:48,91; višina: 1.
Zoran 180 cm, 2. Berger 160;dajava: 1. Zadnik 532 cm; krogla: 1.
Mlakar (Nova Gorica) 12,66, 2. Po
držaj 11,65; štafeta 4 x 1 0 0 m: 1.
Novo mesto (Zoran, Dobravc, Skubej, Sega) 48,26.
Pionirke, 60 m: 2. Kastelic 8,46,
3. Tekstor 8 ,5 7 ;8 0 m ovire: 1. Kralj
14,68, 2. Pavlin 14,78; 600 m: 1.
Kastelic 1:49,15, 3. Marc 1:55,89;
višina: 1. Šuštaršič 151, 2. Hribar
148; daljava: 1. Anderlič (Nova Go
rica) 483, 2. Teršar 470; krogla (3
kg): 1. Zavadlav (N. G.) 9,52, 2.
Romšek 9,31; štafeta 4 x 100 m: 1.
Novo mesto (Kastelic, Tekstor, Pav
lin, Kralj) 54,08.

V predzadnjem kolu sloven
ske odbojkarske lige sta novo
meški vrsti dosegli polovičen
uspeh. Moški vrsti namreč v
Šempetru pri rezultatu 2:2 v se
tih in 14:9 zanje ni uspelo zma
gati, dekleta pa so se v boju z
Mislinjo pošteno namučila.

pri vodstvu 13:8 je bila podoba, kot
da je vse odločeno. Domači so do
segli točko, nato tudi gostje in bilo
je 14:9. Navzlic temu pa gostom ni
uspelo dobiti set.
Novo mesto: C otič, Vernig,
Primc, Goleš, Babnik, Graberski.

ŠEMPETER NOVO MESTO 3:2
(8, - 1 2 , - 7 , 7 ,1 4 )

Domače odbojkarice so Novome
ščanke v predzadnjem kolu republi
škega prvenstva presenetile. Krkine
igralke so pričakovale, da bodo zma
gale s polovično močjo, ob koncu
prvenstvenega srečanja pa so se mo
rale potruditi, da so dosegle zmago.
Gostje so igrale vse preveč mlačno,

Gostje so dobili drugi in tretji set,
v odločilnem petem nizu pa je kaza
lo, da bodo prišli do nove zmage, ki
bi jih prinesla na četrto mesto. Za
čeli so zelo dobro, kmalu povedli in

MISLINJA - KRKA
2:3 ( - 8 , 1 7 , - 1 3 , 1 3 , - 7 )

Korak pred drugimi
lige sta združeni obetali naskok
na najboljša mesta. In že pred
pričetkom tekmovanja so neka
teri poznavalci slovenske košar
ke (prof. Janez Drvarič in drugi)
napovedali, da bodo imeli v novi
sezoni Dolenjci veliko vlogo.
Pravkar minulo prvenstvo jc do
kazalo, da se niso zmotili: osvo
jili so drugo mesto in v kratkem
sc bo zvedelo, ali gredo v II. zve
zno ligo ali ne.
Vsekakor se je novi tekmoval
ni sistem na Dolenjskem obne
sel. Zavoljo tega so novomeški
košarkarski delavci sklenili, da
ga bodo podpirali. Njihova za
vzetost jc v kratkem času poka
zala sadove. Košarkarski aktivisti
so se povezali z večino osnovnih
šol in vpoljali košarkarsko šolo.
Najboljše pionirje in pionirke ča
kajo v Novem mestu trenerji
reprezentance ,.občinske šole*.
Tako gre novomeška košarka ta
čas za korak pred ostalimi podo
bnimi mestnimi šolami, in čc ne
bo krenila z začrtane poti, se za
„dnigoliguški“ kader ni bati.
JANEZ PEZELJ

Minulo nedeljo sta se v prvenstve
ni tekmi dolenjske nogometne lige
pomerili enajsterici domačega nogo
metnega kluba in gostov iz Straže.
Polčas sc je končal z nedoločenim
rezultatom (2 :2), v nadaljeval? u pa
so bili domači boljši in so zasluženo
zmagali. Zadetke za Mirno so doseg
li Brodnik (2), Škufca (1), enega pa
so si dali gostje.
J. P.

RIBNICA GROSUPLJE 1:7
V Ribnici sta se v prvenstveni tek
mi dolenjske nogometne lige pome
rili moštvi domačega kluba in Gro
supeljčani. Gostje so bili ves čas bo
ljši, domači pa kljub porazu niso
razočarali. Pomlajena vrsta je zadet
ke dobila na začetku in koncu sre
čanja. Golc so dosegli Knap (2),
Ignjatovič (2), Rebolj, Sever in Erevctič (vsi po enega), za Ribnico pa
jc dosegel gol Žagar.
M. G.

CUJNIKOV USPEH
Na minulem velikem med
klubskem atletskem mitingu v
Celju so nastopili tudi novo
meški atleti. V konkurenci čla
nov je pri metu kopja nastopil
obetajoči metalec kopja Cujnik
in, navzlic temu da se je sezona
šele pričela, kopje zalučal 68
metrov daleč ter presenetljivo
osvojil prvo mesto. Nedvomno je
dosežek mladega Novomeščana
zelo obetaven in kaže, da je no
vomeška atletika v njem dobila
vrednega naslednika enega naj
boljših
slovenskih
metalcev
kopja Marjana Špilarja.

TU RK TRETJI
Minule memorialne kolesarske
prireditve v Varaždinu so se udeleži
li tudi novomeški kolesarji. Mladinci
so vozili na 75 km dolgi progi in v
konkurenci 65 tekmovalcev je bil
Turk tretji, Mijajlovič enajsti, Zrim
šek pa se je na dirki poškodoval. Na
85 km se je pomerilo tudi 35 čla
nov. B. Mijajlovič je bil šesti, Novak
pa enajsti.

V FINALU VOJAKI
IN ČLANI
V tekm ah za jugoslovanski pokal
je ribniški klub pripravil tekm e, na
katerih je nastopilo 8 ekip z 32 šahisti. V polfinalu so igralci Jelenovega
žleba izgubili z vojaki 1,5:3,5, mla
dinci pa s člani šahovskega kluba. V
finalu se bodo pomerili najboljši rib
niški šahisti z ekipo JLA.
M. G.

Kaj, kje, kdo?

ŠALAMUNOV
MEMORIAL:
USPEH DOKLOVE
Na veliki gimnastični prireditvi
(Šalamunov memorial) v Mariboru
so nastopile tudi novomeške telo
vadke. V konkurenci članic je lep
uspeh dosegla Jasna Dokl, ki je zma
gala na bradlji, gredi in v parterju,
ter je osvojila prvo mesto. Kavškova
je bila šesta, Kočevarjeva deseta, Po
žarjeva enajsta in Morojeva šest
najsta.

Novomeške odbojkarice v minulem kolu tesno zmagale, moška vrsta pa je tik pred
zmago popustila - V zadnjem kolu igrata obe vrsti pred dom ačim i gledalci

ŠPORTNI KOMENTAR

V W W V W V I. .

Na ekipnem šolskem prvenstvu v
šahu za Zasavje in Posavje so v sku
pini mlajših pionirjev zmagali Sevničani in se tako uvrstili na republiško
prvenstvo. Pri starejših pionirkah so
bile Krmeljčanke druge, pri mlajših
pionirkah Sevničanke tretje in pri
starejših pionirjih Sevničani četrti.

Klonili na pragu zmage

M IR N A -P A R T IZ A N
4:2

Letošnje slovensko košarkar
sko prvenstvo, ki jc deloma po
tekalo po novem tekmovalnem
sistemu (sistemu košarkarskih
medobčinskih reprezentanc), je
sklenjeno. Bržkone imajo sedaj
besedo strokovnjaki. Oceniti na
mreč morajo, ali jc novi način
tekmovarja dober. Vsekakor
lahko že sedaj zapišemo, čera
vno so bile nekatere ekipe neres
ne, da je novi tekmovalni sistem,
vsaj kar se tiče dolenjske košar
ke, v celoti uspel.
V lanski sezoni sta namreč v
slovenski košarkarski ligi nasto
pili dve vrsti z Dolenjskega: Beti
in Novotcks. Medtem ko je prvo
moštvo komajda ostalo v ligi, se
je morala m očno pomlajena no
ajboliših povomeška vrsta od najboljših
tošarkarji pa
sloviti. Novomeški koš
so sc navzlic Izpadu, računajoč
na reorganizacijo, vestno pri
pravljali na nove prvenstvene
boje pod vodstvom trenerja
Jožeta Splichala. In z uvedbo
novega sistema jc postala repre
zentanca medobčinske košarka
rske
is*c zveze Nevo
rvi
mesto izredno
/ močna. Vrsti z dna slovenske

SEVNIČANI GREDO
NA REPUBLIŠKO
PRVENSTVO

in če bi v drugem -setu, ki so ga izgu
bile na razliko, igrale malo bolj bor
beno, bi lahko zmagale s 3:0.
Krka: Fila, Rajer, B oh.Pilič, Zev
nik, Fine, Gorjanc, Furlan, Ivanetič.

DVE ODBOJKARSKI
ZMAGI?
V zadnjem kolu slovenske odboj
karske lige igrata novomeški vrsti
doma. Novomeščani se bodo pome
rili s Polskavo in morali bi zmagati,
dekleta pa bodo imele v gosteh do
bro vrsto z Jesenic. Nedvomno se
ljubiteljem odbojke obetata zanimi
vi tekmi, in prav bi bilo, ko bi na
obeh dokaj pomembnih srečanjih
igralcem pomagali tudi gledalci.

V 15. kolu II. zvezne roko
metne lige se obeta izredno mi
kavno srečanje v Sevnici. V
goste prihaja m očna vrsta Kvarnerja, ki je v jesenskem delu Sevničane premagala 30:17. Navzlic
temu domači rokometaši obeta
jo dobro igro, saj se prav ta čas
nahajajo v dobri formi. Vseka
kor računajo tudi na pom oč gle
dalcev, ki do sedaj v važnih tek
mah niso nikoli odrekli.
Dokaj težko srečanje čaka tu
di Ribničane, saj se jim bodo ro
kometaši Industrom ontaže po
skušali maščevati za poraz v
prvem delu lige. Glede na to, da
Inlesovi rokometaši igrajo v zad
njem času dokaj dobro, lahko
Industrom ontažo še enkrat uženejo.
V slovenski ligi novomeška
Krka gostuje: moški pri Trčiču,
Iger bodo poskušali doseči novo
zmago, za kar imajo veliko mož
nosti, ženske pa se bodo pomeri
le s Slovanovimi igralkami in bi
se morale vrniti z zmago iz Ljub
ljane.
Brežičanke igrajo doma s „Savo“ . Ponuja se jim lepa prilož
nost, da dosežejo novo zmago,
saj je „Sava“ ena izmed slabših
ekip v ligi. Pred domačimi gle
dalci se bodo pomerili tudi roko
metaši Brežic. Igrali bodo s Pi
rančani, ki so se na drugi tekmo
valni del resno pripravili in so že
poskrbeli za presenečenje. Zara
di tega se obeta zanimiva tekma,
v kateri pa bodo prav gotovo sla
. vili Brežičani.

Na divjih valovih Kolpe
Na Kolpi pod vasjo Srobotnik
(med Brodom na Kolpi in Osilnico)
je bilo v nedeljo, 17. aprila, kaja
kaško tekmovanje za memorial
Branka Drovenika-Fune, ki ga je
organiziral Kajak kanu klub Ljublja
nskega brodarskega društva. Tekmo
valci so morali na okoli 400 m dolgi
progi prevoziti skozi 20 vratc na de
ročem delu Kolpe.
Rezultati: K - l seniorji: 1. P.
Kauzcr (Hrastnik) 134,2; K - l že
nske: 1. Branka Satler (Celovec)
189,4; K -1 - mladinci: 1. D. Stra-

dar 151,0; C - l člani: 1. D. Veselko
(Slavija) 171,6; C - l mladinci: 1.
Modic (Rašica) 1 8 2 ,6 ;C -2 člani: 1.
Halzer-Vovk (Hrastnik) 180,1.
Vreme je bilo lepo in tekmovalni
pogoji odlični. Tekmovanje si je
ogledalo tudi precej gledalcev. Obisk
bi bil gotovo boljši, če bi se dalo kje
parkirati. Gledalcem ni bilo žal, saj
so videli lepo tekmovanje na divjih
valovih Kolpe, razen tega so prežive
li prijeten dan v divji in lepi naravi
zgornje Kolpske doline.
J. PRIMC

“- r i
1

1

ELANBELA KRAJINA 3:0
V važni prvenstveni tekmi11dole
dolenj
ske nogometne liges so domi
domači
igralci povsem nadig ali tekmece iz
Črnomlja. V derbiju lige so videli
gledalci lepo prvenstveno srečanje in
tri zadetke, ki sta jih dosegla Bradač
(1) in Bojan Avbar (2).

S tran u red il: JANEZ PEZELJ

KAJAKASl ODKRILI KOLPO — Zadnja leta je na zgornjem delu
Kolpe okoli 1. maja vedno več kajakaških tekm ovali. Prizor s te
kmovanja 17. aprila letos. (F oto: Primc)
DOLENJSKI LIST
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NAUK 0
RAVNOTEŽ
JU SIL

Rešitev prejšnje križanke

Naftne Benetke
Sovjetske zveze

DVO-

PREPLAH

C L E N IK

S te le s k o p o m na
o d k rili U ran o v e

Neftanije
Kamnji
—
mesto na Kaspijskem
morju

SILOVITA
JE Z A

in ir

Fridrihštajnsko gorovje nad Kočevjem je pelo pesem, k ije opajajo
če plahutala visoko pod jasnim nebom. Stoletna drevesa so se nagiba
la v lahnem vetriču vročega poletja, ki je zibal orjake po pogorju
Roga v skrivnostno pesem. Temni gozd je šepetal v svojih mogočnih
krošnjah povest o lepših dnevih.
Kje so ti dnevi? Ali so bili že kdaj, in če so bili, ali se vrnejo še
kdaj? Take in podobne skrbi so grizle napol brezposelne kočevske
rudarje in njihove družine v letih svetovne gospodarske krize.
Na koncu kolonije umazano sivih zgradb se jih je nabrala kar pre
cejšnja gruča: sivih starcev pa v najlepših letih mož; a vsi z izžetimi
obrazi. Med njimi nedorasli otroci, kakor tolpa razcapancev. Pa še
vedno so prihajali iz svojih stanovanjskih brlogov in se ustavljali ob
ležeči družbi. Nekateri so stali zamišljeno, nepremično kakor kipi,
zagledani proti šahtu, odkoder so pričakovali odrešilni pisk parne
sirene. Tisti teden že tretji dan niso prijeli za delo, ker ni bilo naročil
za premog. Kdaj bo zopet delo? Nihče ni vedel, tudi rudniška uprava
ne. Sporočila je, če bodo naročila, bo o tem obvestila čakajoče
rudarje ob šesti uri zvečer s petm inutnim piskom parne sirene.
, .Prekleto! Ko bi ostal tam na Nemškem, Holandskem ali v Franci
ji, koder sem rudaril, preden me je vrag prinesel nazaj v Kočevje, bi
danes ne bilo treba meni in moji družini zategovati pasu!“ je nejevolj
no pogodmjal suhljat možakar in lenobno preložil svoje dolge kosti z
levega na desni bok ter malomarno pogledal po tovariših.
..Robidnik, zakaj si jo pa potem pridričal nazaj iz tujine, a, če ti je
bilo tam res tako dobro kakor pripoveduješ? “ ga je uščipnil poleg
njega ležeči tovariš in brlizgnil skozi redke in od tobaka ijave zobe
črnikasto slino, vzel iz ust že dokraja prežvečen tobak in ga skrbno
spravil za notranji usnjeni trak klobuka, da bo imel še drugi dan dati
kaj v usta.
„Zakaj, zakaj! Vrag si ga vedi zakaj!'* se brani Robidnik.
„Neumno vprašanje!" se oglasi nekdo med stoječimi in nadaljuje:
,,E, Robidnik, kaj misliš, da ne vemo, kako je bilo s tabo, da so te
radi silikoze, katere si se nabral kot siromak mraza tam po tistih
prašnih rudnikih, odpustili in te niso hoteli nikjer več sprejeti? Ti si
jim odslužil! Ha, oni potrebujejo mlade in zdrave ljudi! To, vidiš, te
je prisililo, da si se vrnil. Drugače bi še ostal tam. Tudi tukajšnji
zdravnik bi spoznal že na prvi pogled, da si bolan. Nikoli bi ne dobil
zdravniškega spričevala za zaposlitev, da ni šel k zdravniku namesto
tebe tvoj brat.“
„Ne čvekaj take neumnosti!" poskoči Robidnik in nadaljuje: „Res
je, da me tare silikoza, da pa je šel moj brat namesto mene na zdrav
niški pregled, o tem kar lepo molči, ker ni res!"
„No, no, nikar se ne prepiraj, Robidnik! Zaradi nas naj bo kakor
že. To sem povedal tebi, da boš vedel, da tudi mi vemo, kako je s
teboj!"
Bolj ko se je bližala šesta ura, tem bolj so postajali nestrpni. „Pa
kaj ne bo piskalo," je pogodmjal nekdo med ležečimi, „gotovo je že
šest proč! Morebiti nas imajo za norca," je menil drugi poleg njega.
Brkati kopač je potegnil iz žepa veliko žepno uro in pogledal nanjo.
„Ni še čas, še deset minut manjka do šestih!"
Pogovor je utihnil in vse je razjedalo eno samo vprašanje, ali se bo
oglasila parna sirena in j im naznanila za drugi dan šilit.
Pred njimi je ležala kadunja dnevnega kopa vsa tiha in mrtva. Le
tam na robu, pri šahtu, je bilo slišati bobneče udarce Dukičevih
kovačev, ki so kot črv razjedali veliko železno gmoto bagra pehamika
za štorsko livarno. Razbijanje bagrov, lokomotiv, vagončkov in pobi
ranje še skoraj nove tračnice za staro železo ni kazalo nič kaj obetajo
če prihodnosti.
Nekoliko vsuan se je igrala gruča otrok. Le desetletni Tevž je ves
čas sedel med možakarji in jih verno poslušal inz zanimanjem sledil
njihovemu modrovanju. Po teh razgovorih je začel spoznavati .življe
nje z vseh strani, začel je dojemati, da se ljudje ne ločijo samo po
spolu, temveč tudi drugače — z MI in ONI. Tako nekako je Tevž
razumel: da Oni žive v izobilju in stanujejo v velikih belili hišah, iz
katerih gledajo skozi velika okna na siromašne, to je na Nas, z zaniče
vanjem in studom.
Tevž si je z rokami podprl brado in se zamislil: torej taka je ta reč.
Potem je imela njegova mati prav, ko je lansko leto na Miklavžev
večer rekla: ..Miklavž je ravno takšen kot Oni, ker dela razliko med
revnimi in bogatimi." Ko je lansko leto neka Vincencijeva komferenca ali kako se jim že pravi, povabili svetega Miklavža v Kočevje v
kinodvorano hotela „Trst", da razdeli darila, je že teden dni prej visel
velik plav lepak na oglasni deski pred gradom. Tevž si ga je šel vsak
dan ogledat pred poukom in po njem. Vsak dan je znova ugotavljal,
da spada med tiste, kakor je pisalo na plakatu, da bo obdaroval revne
in pridne. 2 e ko sta se z materjo odpravljala od doma, je mati podvo
mila: ,,Bog ve, če se bo ta Miklavž res spomnil tudi revnih otrok? “

(Nadaljevanje na naslednji strani)

DOKAZI - Novinar lokalne
ga časnika v Charlestonu se je
dogovoril z lastnikom neke ve
leblagovnice, da bosta preizku
sila, kako je z varnostno službo
v trgovini. Novinar je poskus te
meljito opravil; v eni uri je zno
sil iz trgovine veliko stvari, med
njimi tudi studijski magnetofon
in električni vrtalnik. Dokaz je
bil dovolj trden!

NAPIS — V neki angleški
gostilni seje gostilničar domislil
takega napisa: „Ce radi ugašate
cigarete v krožniku, vam bomo
prav z veseljem postregli v pe
pelnikih!”
SLABI VIDCI - Letne skup
ščine vidcev in prerokov v Lo
ndonu ni bilo. Članom kluba je
vodstvo pojasnilo, da je skup
ščina odpadla iz razlogov, kate
rih niso mogli predvideti. Med
seboj so si vidci in preroki od
kritosrčni in pošteni: vedo, ka
ko je z njihovo jasnovidnostjo.

STARINA - V Veliki Bri
taniji se je oženil lord, za kate
rega so vsi pričakovali prej smrt
kot poroko. Svoji mladi ženi loči ju 40 let —je lord za poro
čno darilo poklonil starinski
obesek. Mlada lady ima torej
kar dve častitljivi starini za vra
tom.

Neftanije Kamnji leže
okroglih 100 kilometrov da
leč od obale v bližini mesta
Baku. Sovjetski graditelji so
ga postavili na m očne jekle
ne pilote, ker so odkrili, da
dno Kaspijskega morja skri
va velike količine dragocene
nafte. V mestu žive in delajo
sovjetski vrtalci nafte in raz
iskovalci.
Mesto ima vse značilnosti
pravega mesta, le da ima
manj prebivalcev in da izlet
v okolico brez čolna ni mo
goč. Na jeklenih nosilcih
stoje stanovanjske stavbe,
šola, dom kulture, kinema
tograf, restavracije in menze
ter trgovine. Vse to naj bi
služilo naftarjem, da bi se
kar najbolj udobno počutili
v prostem času, ko jim ni
treba skrbeti za tisoč vrtin v
dno Kaspijskega moija.
V dobrih 25 letih, kolikor
je mesto staro, so njegovi
prebivalci izčrpali iz zemlje
pravo bogastvo: vež kot 110
milijonov ton nafte.
Mesto bo še živelo, saj je
njegovega pravega vira življe
nja — nafte — še dovolj in
zaloge še ne bodo tako kma
lu izčrpane.

PRIMERNI POGOJI - Ni za
pora na svetu, od koder ne bi
pobegnil vsaj en zapornik. Po
dodbor kanadskega parlamenta
pa meni, da bo le zgradil tak
zapor. Zadnje čase se vse bolj
ogrevajo za zamisel, da bi zapor
postavili v ledenih severnih div
jinah. Kilometre in kilometre
daleč naokrog bo topla le za
porniška celica, jedilnica, hod
niki in ostali prostori jetnišnice.

DEBENJAK

12-letna Tatum OTVeal.
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Tatum 0 ’Neal jih šteje danes
komaj dvanajst. Pri nas jo po
znamo kot junakinjo filma p a 
pirnati mesec“ pa tudi kot
hčerko znanega filmskega igral
ca Ryana 0 ’Neala. Častihlepje
in sla po denarju sta iz čednega
dekletca naredili „pošast“ , ki se
oblači v tesne, izzivalne obleke
iz lurexa, nosi visoke pete, dra
goceno krzno, pije in kadi.
Takšna se je pred kratkim poja
vila v Hollywoodu po premieri
pop
opere
„Zabava
za
Tommyja“ na slovesnosti, kjer
je za svoja leta izustila nekaj vse
preveč krepkih.
Potem, ko je Tatum dobila
oskarja za vlogo v p a p irn a te m
mesecu11, se je zelo spremenila.
Danes redno obiskuje nočne lo
kale in jih zapušča šele ob
prvem svitu, nedolgo tega pa je
pozirala tudi magazinu Vogue z
dvema balončkom a na prsih
kot simbol seksa, izzivalnega
najstništva. „Sedaj jih šteje šele
12, toda kaže skoraj že 30 let,“
.se zgražajo njeni prijatelji.
Toda Tatum ni edina v svo
jem početju. Žrtve častihlep
nosti svojih staršev so postale še
12-letna
Francozinja
Eva
Jonescu, ki je nastopala tudi v
danes „najerotičnejšem “ filmu
Spermula. Njen delež v nekem
prizoru je tak, da ga ni dovolila
predvajati niti sicer popustljiva
pariška cenzura. Nadalje „izkušena“ 14-letna Ande Landry,
dekle, ki že sedem let stoji pred
kamerami, pa tudi 16-letna
Nastassja Kinski, katere predrz
nost in očarljivost režiserji že
spretno izkoriščajo. Filmski ča
si se zares spreminjajo!

Velike naprave in mirni fantje
treba še le priporočati dobroto toplic, povemo,
da ni treba po svetu boljih iskati, ker imamo
naše neprecenljive vrednosti. Stanovanja so
lahko dobiti in ceno. Žalosten utis pogorišča je
izbrisan, tedaj: v dolenjske Toplice!
( Z a l o g a . ) Usojam si naznaniti, da imam v
svrho udobnosti p. n. naročnikov nekoliko biciklov novejše vrste shranjenih pri znani trgovini
Karol Barboriča, zaloga oblačilnega blaga v No
vem mestu. Moji dosedanji in novi odjemalci
zamorejo si torej kolesa (bicikle) tam ogledati
predno si ga omislijo. Iz posebne prijaznosti se
natančneji pogoji isto tam zvedo. Zagotavljaje
najsolidnejšo postrežbo, se priporoča za blago
hotna naročila z odličnim spoštovanjem Franc
Č uden.
( N a z n a n i l o . ) Slavnemu občinstvu in
gospodom gostilničarjem vljudno naznanjam,
da začnem z izdelovanjem soda vode.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. aprila 18‘)7)

N ič kolikokrat se jezim o
nad muhastim vremenom.
Enkrat je vroče, drugič detu je ali sneži k o t zdaj v apri
lu, pa spet piha ali pa je so
parno. AJalokdaj je vsem po
volji, pa vendar se moramo z
vsem zadovoljiti. Stari ljudje
tarnajo nad revmo, ko jih
trga po sklepih in udih. Tudi
na deco vplivajo spremembe
vremena, saj se ne morejo
učiti, pa tudi delavcem gre
delo s težavo od rok.
Za primer vzem im o samo
letošnjo zimo. Ob svojem
času je nasula le toliko sne
ga, da je bilo komaj imena
vredno, pa še tisto ni dolgo
držalo. K,o smo že pozabili
nanjo, nam je sredi cvetja in
nežnega zelenja navrgla sne
ga in ob ledeni burji je
marsikaj pozeblo.
Vse mora biti ob svojem
času, a ni. Kar poglejmo po
štarje. V nabiralnik vržeS pi
smo in pričakuješ, da ga bo
do Se isti dan odpeljali dalje.
Včasih se to posreči, drugič
spet ne, akoravno /e vse za
pisano črno na rumenem.
Tudi v trgovinah obljub

ljajo, da bodo naročeno bla
go dobili jutri. Včasih ga do
bijo, največkrat pa ne. Mar
je pri postnih kočijah ali
avtobusih kaj drugače? Ti
sti, ki se vozijo iz Ljubljane
proti Dolenjski, velikokrat
po nekaj ur zaman mahajo
in ustavljajo na postajališču
na Dolenjski cesti, da se jih
voznik usmili.
Med najbolj brezbrižne
ljudi Štejem MiSjedolce. Oni
dan se je z dela vračal bole
hen m ož, ki je sredi p o ti
.proti domu omagal in oble
žal. N \ti na pom oč ni mogel
revež poklicati. Hodili so
ljudje mimo njega, a se niso
zmenili zanj. S e k p ro ti veče
ru so se spomnili na svojo
dolžnost. Poklicali so zdrav
nika in v bolnišnici so se bo
rili za njegovo življenje, ki je
viselo na n itk i
Najlepše je biti brez odgo
vornosti in brezbrižen, zato
mi večkrat pravijo, naj bi
opisoval zgolj lepe in spod
budne re č i Ker imam manj
prilike za hvalo k o t grajo, je
zato slednja večkrat na vrsti.
M A R T I N KRPAN

a

OSMRTNICA

J svetu je mnogo ljudi, ki
pametni, ali tepca ni nikjer
mega.
I. CANKAR
amopašnost in nepravičnost
Prijetni in lahko dosegljivi.
PLATON

T U R .P 0 -

PRODAJA
-EC OLJA

VEUNIK

“■dor zna dobro govoriti, goi kratko.
e
DOSTOJEVSKI
tem so vsa pisma in pakete iz te
vieče dali povohati zanesljivemu
psu ter tako hitro prišli do zavoja,
v katerem je bila lepa pošiljka opi
ja. Z Yogijevo pomočjo so svoj
posel opravili, ne da bi jim bilo
treba odpreti katerokoli drugo pi
smo ali paket, kar bi sicer morali,
če bi hoteli najti mamilo.
vodja gangsterjev vprašal: „Ali je
to Yogi? Potrdili so mu, nakar je
kriminalec dejal, da potem nima
smisla molčati, in je pokazal, kje
imajo skrito zalogo hašiša.

SKRIVNOSTNI
DAMSKI NEDRČEK

CE JE TO YOGI,
POTEM NIMA
SMISLA . . .
V letu 1969, ko je Yogi začel
svojo plodno kariero, je odkril v
492 preiskavah 490 skritih zalog
mamil. Dvakrat ni našel nič, pre
prosto zato, ker ni bilo ničesar
najti. Z rastočim zaupanjem v
pasje zmožnosti in po vse bolj ble
ščečih uspehih pri odkrivanju na
policiji je v vrstah razpečevalcev in
skrivačev mamil rasel sttah.
Slavo, ki jo je užival rumeni
labradorec v londonskem pod
zemlju, najlepše prikazuje nasled-'
nji dogodek. Londonska policijaje
prejela obvestilo, da je prispela v
mesto večja pošiljka mamil z Dalj
nega vzhoda. Preiskovalci so na
tančno preiskali vsa možna skriva
lišča in budno pazili na vse sumlji
ve gangsterje, vendar povsem brez
uspeha. Na pomoč so poklicali
Douglasa Sheama, Yogijcvcga go
spodarja.
Ko sta policijski narednik in pes
prišla do osumljenih prostorov, je

Douglas Shcam in Yogi sta ne
kega dne opravila na londonskem
letališču uspešen podvig: odkrila
sta pošiljko mamil med ostalim le
talskim tovorom. Ko sta se vračala
nazaj na policijo, sta šla mimo
potnikov, ki so stopali iz letala.
Yogi je nenadoma napel povodec,
kar je bil znak, d a je zavohal ma
milo. Shearn ga je spustil in pesje
planil na eno od potnic. Ženska je
začela histerično vreščati. Policaj
sc je že mislil potnici opravičiti,
ker je pač menil, da je psa razdra
žilo vreščanje, a po hitrem premi
sleku je sklenil raje zaupati psu.
Potnico so odpeljali na pregled. V
njenem nedrčku so našli lepo zalo
go hašiša. Tihotapka je v nedrček
všila toliko mamila, da bi zaloga
zadoščala za nekaj tednov v lon
donskem podzemlju.
Leta 1971 je Yogi v nekaj mi
nutah opravil posel, za katerega bi
sicer morali najeti 15 preiskoval
cev, ki bi morali delati oelih 10 ur.
Oddelek za mamila je dobil obve
stilo, d aje na ladji iz Bombaya po
šiljka mamila. Yogi je ladjo prev
iskal, a ni našel ničesar. Pozoren je
postal šele na obali; močno ga je
pritegoval visok kup poštnih vreč.
Vreče so razložili v dve dolgi vrsti
in Yogi je hitro našel pravo. Po-

EVROPSKO V New
Yorku prodajajo k o t evropsko
uspešnico role barvanega toalet
nega papirja. Barve so pisane,
vseh nians in različic; stvar je
čudna le zaradi tega, ker v
Evropi prav nič ne norijo za to
vrstnimi barvnimi popestritvami
stranišč.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Ilovice

( Z i d a n j e ) bolnišnice Usmiljenih bratov
se prav pridno vrši ter se očividno vzdiguje iz
zemlje; če vreme ne bo zadrževalo, bodo v
enem mesecu že pokrivati začeli. - Zidanje mo
stu in sodnijske palače se še ni začelo; to so
namreč kaj velike naprave in potrebujejo dolgo
p o t po uradih in tehtnega preudarka. Vojaški
nabor bil je pretečeni ponedeljek, torek in sre
do; fantje so korajžno popevali po mestu, vedli
pa so se dovolj pam etno in ni bilo nikakih pre
tepov. Izmed 450 fantov novomeškega sodnega
okraja so jih 130 potrdili; tudi štiri dijake so
vzeli.
(N e s a m o ) Špancem tudi Portugalcem se
slabo godi in sicer tam v vshodni Afriki. V zad
njem času je prišlo več brzojavnih poročil o
novih uporih ondotnih dom ačinov. Vstaši napa
dajo portugalske čete, tako da morajo poslednje
bežati. Višji poveljnik portugalske posadke je
brzojavno prosil pom oči pri vojnem ministerstvu.
( T o p l i c e . ) S l . majem odpre se zopet
kopelj v naših Toplicah. Našim dom ačinom ni

Benečani so pred stoletji
postavili svoje slovito mesto
na otočke in na debele hra
stove pilote; zaradi svojega
položaja, zbranih um etnin in
starosti so postale slavne ši
rom po svetu. Pred 25 leti
pa so dobile sodobnega tek
meca v Sovjetski zvezi: me
sto Neftanije Kamnji, ki leži
na Kaspijskem morju, je
prav tako postavljeno na pi
lotih, zabitih v morsko dno,
le da stoji čvrsteje, kot zdaj
stoje živopisne Benetke.

U M IT

N aposled so prispeli nu m ujhno jaso sredi
pr»Kozda, na k ateri so za g le d a li in d ijan sk e
koče iz trave in ilo v ice. O k o li in o k o li sclifiča
je bila nap ravljen a o^rnja ** deb el in p rep le
tena z o v ijalk am i. S k o zi to ograjo je vod il le
en vhod. T a m se je že v se trlo ra d oved n e
žev: m oških, žensk in o tro k . S ta li so negibno
in tiho kakor m utci. B il jc napet trenu tek.

ŽALOSTNA PA SJA ^
SKRIVNOST
Yogijev gospodar je po šestih le
tih zvestega službovanja začel opa
žati, da se pes včasih čudno vede:
težko je našel vrata, s pomola je
padal v vodo, zaletaval se je v zi
dove. Peljal ga je k veterinarju, ki
je ugotovil, da je slavni pes že po
vsem oslepel
To skrivnost je Shear obdržal
zase, dokler ni Yogi prejel zlate
Nagrade Črnega viteza, ki je kro
nala pasjo kariero.

Yogi in njegov gospodar
policijski narednik Douglas

^ (NADALJEVANJE)

$
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Ko sta prišla v dvorano, se je že trlo ljudi. Uspelo jima je, da sta S
n prišla bolj v ospredje, pravzaprav je uspelo njemu, ker je on rinil <
S naprg in vlekel mater za sabo. Mati ga je stisnila k steni, da ne bosta ?
< v napoto.
s
>
Miklavž je začel deliti darila in mati je kmalu ugotovila, da bolj ko >
j> je otrok reven, revnejše je darilo. Ko je Miklavž'podelil vsem tistim, s
S
k ijih je imel zapisane, je stopil na oder šolski upravitelj in dejal: „Če <J
v je še kakšen, ki ni dobil darila in je potreben, naj pride na oder!“ >
!> Mati g aje povprašala: „Bo naš kaj dobil? “ On pa jo je sama zviška >
^ pogledal in oholo odvrnil: „Vašega fanta nimam nikjer zapisanega!" <
S
In že je rinil druge otroke naprej, čeprav niso bili zapisani.
<
<
Mati ga je tiho prijela za roko. Zazdelo se mu je, da ga je celo ?
< nekoliko stisnila k sebi, in ga odvedla iz dvorane. Pri izhodu je pod >
? lučjo opazil, kako materi polzijo po ovelem licu debele solze. Stisnilo S
S ga je v grlu, da bi zajokal. Pa ne zato, ker ni dobil darila, dasiravno si <
S ga je tako vroče želel, temveč zaradi materinih sob. Tudi Miklavž ?
S dela razlike med ljudmi! On je lansko leto mesec dni pred Miklavže- >
> vim večerom vsak večer s preprosto vero in gorečnostjo prosil svetni- S
S ka, naj mu prinese čevlje, nov klobuk in knjigo pravljic. A prinesel <
s mu je le nekaj orehov, hrušk in tri jabolka. Otroci bogatejših staršev <j
< so se še zadnje popoldne pred Miklavževim večerom pretepali, kleli in >
^ počenjali razne neumnosti, a so kljub temu dobili bogata darila. S
S
Končno si je želel vsaj tri piškote in tri bombone. Dal bi jih v pehar <
s poleg orehov, hrušk in jabolk in jih kazal otrokom: Vidite, tudi mene f
c ni pozabil sveti Miklavž.
č
>
Iz tega premišljevanja ga je predramil glas rudarja, ki je kazal z S
J roko na ozkotirno progo proti šahtu. Po njej je s težkimi, drsajočimi s
S koraki s knjigo pod roko prihajala snažilka.,.Gotovo raznaša odpove- <
5 di!“ se je nekdo oglasil iz gruče. Ko se je ženska približala, ji je glas iz S
? gruče zaklical: „So že zopet odpovedi? Koliko jih je? “
J
s
Ženska se je obrnila k rudarjem, privzdignila roko z razglasom in
<
< vzdijuhoč dejala: „Že zopet sedem!“ Okrog oči je imela obraz ves ?
( rdeč od solz. Njena roka z razglasom je omahnila. Odšla je proti >
? čakalnici, da nabije na vrata razglas.
S
S
P r v i s e j e iz moreče tišine oglasil sivolasi kopač in vzdihnil: „Kdaj
<
<
se bo vendar že to končalo? “ Nato se je obrnil k otrokom in jim >
> zaklical: „Otroci, pojdite pogledat, če je kdo izmed nas na razglasu!" >
>
Gruča otrok se je kakor plaz usula za raznašalko razglasov. Ko so
s
S dospeli do rudarske čakalnice, so s strahom od daleč opazovali, kako <
< z nerodnim debelim kamnom nabija na vrata razglas. Kakor da zabija /
5 rakev, so odmevali bobneči udarci po vratih čakalnice. Še pred nekaj }
S leti so se tu notri zbirali rudarji pred šihtom in se skupno priporočali S
S sveti Barbari, da bi jih obvarovala nesreče, in se ji po šihtu zahvalje- <
S
vali za srečno vrnitev. V tej čakalnici so prejemali tudi bom o p la č a <J
i Z drhtečo, zgarano roko prejemajo ovojnice, v katerih je malo denar- S
> ja, velikokrat pa je celo prazna m na njej piše, koliko še dolgujejo v s
S konzumu.
s
S
Ko je ženska nabila razglas in odšla, so se otroci strahoma približali <
s vratom in s hitrimi pogledi preleteli imena. Obrazi so se jim že razpo- <
Z tegnili od veseya, ker ni očetov med imeni na razglasu, ko je nenado- /
? ma dekletce, staro deset let, med njimi krčevito zajokalo: „Joj, moj >
S atek! Moj ljubi atek!“ Irma je med imeni opazila ime svojega očeta. \
< Njen krik je pretresel vse otroke, še posebno Tevža. Tevž in Irma sta $
? si bila najboljša prijatelja. Irma je zbežala od vrat in se jije približal, >
> da bi jo potolažil, a ni našel nobene tolažilne besede. V grlu ga je S
S stiskalo, k o t bi mu kdo zategoval vrv okrog vratu. Zazrl se je po s
s rudarskih stanovanjskih stavbah. V tem trenutku so se mu zazdele, <
i kot da so okrog kadunje dnevnega kopa razmetane velike rakve.
?
?
Ker otrok ni bilo dolgo časa nazaj, se je za njimi spustil pogledat >
S Robidnik. Z drsajočimi koraki je prišel do otrok, ki so še vedno <
s sedeli okrog lipe in prepadeni grizli travnate bilke ali sesali prste, in <
< jih vprašal: „No, kaj je otroci? Kaj se je zgodilo? “
5
>
Irma je zopet bruhnila v glasen ihteč jok: „Moj ljubi atek je med 5
? njimi! “
5
S
Robidnikov stric ni nič več <r aševal. Iz žepa je potegnil velik rdeč <
< robec, se globoko usekni'
obrisal dve veliki solzi, ki sta mu <
5 privreli iz oči ter polzeli
razoranem licu. Z drsajočimi koraki je ,
' S odšel dalje mimo temnih vrat, na katera se še ozrl ni, in za vogalom J
S čakalnice zavil domov.
'
J
i
Na črnih vratih čakalnice pa je zlovešče visel razglas kakor osmrt- <
? nica.
«

i
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S TEM da mladine ne vključujemo v naše odbore, organe
<►oblasti, uprave in gospodarstvo, te najdragocenejše m oči osamiI mo in nemalokrat tudi dušimo. Eden izmed vzrokov za tako
( ►stanje je prav gotovo tudi v nevarnem in škodljivem ljubosumju.
0 To ne nastaja zaradi stvari same ali njg v korist, temveč vedno
J J povsod tam, Iger je nekdo ljubosumen na mlade, napredne, na<►Črtov polne sile, pri tem pa do dela skriva svojo nedelavnost ali
\ l pa nesposobnost. Mlad človek, ki se uveljavi, mora dobiti v naši
1> družbi vse priznanje, ne glede na to ali je bil ali ni bil v osvo] J bodilni vojni. Kdor hoče danes delati, mu moramo dati mož| ►nost, da se uveljavi, moramo pa tudi skrbeti, da dušimo in pre\ I prečujemo vse ljubosumne posameznike.
<»
MANJKA NAM še tudi turistične vzgoje in iznajdljivosti. Pro<l pagande je mnogo premalo. Koliko je lepih krajev na DolenjJ | skem, kjer bi gost lahko dobil razglednico domačega kraja, po<►snetek krajevne zanimivosti, posebnosti kraja, vasi, mesta? Maj; lo jih je , mnogo premalo. ,
<> NEKATERI SISTEMATIČNO uničujejo in trgajo krasne ho! > landske tulipane in narcise ter drugo cvetje v metliškem parku.
*►Veliko staršev pušča svoje nedorasle otroke, da se podijo brez
o nadzorstva po gredicah. Tudi upraviteljstvo nižje gimnazije in
osnovne šole bi moralo otroke večkrat posvariti in jim prepove<> dati trganje cvetja. .
]I
ŠENTJERNEJČANI, ki se pogostokrat vračajo iz Ljubljane z
<> opoldanskim m otornim vlakom, bi želeli, da bi tudi ob prihodu
I I tega vlaka čakal na postaji avtobus in bi ne bilo treba s prtljago
4> pešačiti do pošte. Morda bi šlo - zelo bi nam bilo ustreženo.
!► PRI NAS nujne potrebe za proizvajanje jedrske energije še ni.
{l Vendar bomo tudi pri nas začeli graditi v bližnji prihodnosti
f prve naprave za pridobivanje jedrske energije.
*
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
*
18. aprila 1957)

Letos ena žrtev, lani sedem

1>0TA
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Marčevske nesreče so im ele manj hude posledice, še vedno pa so najbolj nevarni osebni
avtom obili s prehitro vožnjo in pa vinjeni vozniki
Na območju štirih dolenjskih občin je bilo letos marca v prome
tu občutno manj hudo kakor v tem času lani. Sončno in suho
vreme je precej pripomoglo k temu.
Podatki kažejo, da smo imeli
marca letos 103 nezgode, kar je
sicer le ena manj kot marca la
ni, vendar so bile posledice teh
nesreč manj hude. Imeli smo
eno sm rtno žrtev, razen tega pa
12 huje in 32 laže poškodo
vanih. Lani smo imeli v tem ča
su 7 smrtnih žrtev prometa, 15
hudo ranjenih in 40 leža poško
dovanih. ,
Neprimerna hitrost je po
vzrokih nesreč še vedno na
prvem mestu; bilo je 24 takih
primerov. Sledijo pa: izsilje
vanje prednosti (13), prekratka
varnostna razdalja (11) in vpliv
alkohola pri vožnji (12 prime
rov). V naseljih in na mestnih

Dežurni
poročajo
TAKOJ SO GASILI - 16. aprila
popoldne je začelo goreti gospodar
sko poslopje Ludvika Lavriča v Gor.
Polju pri Straži. Pod kozolcem so se
igrali otroci, nato se je vnelo seno,
dim pa je opozoril domače in gasil
ce, da so pritekli hitro na pom oč. S
takojšnjim gašenjem so preprečili
večjo škodo.
ROBANTILA NA VE Č KRAJIH
— 17. aprila zvečer so novomeški
miličniki pridržali do iztreznitve
20-letnega Antona Blažiča in 22-letnega Jožeta Blažiča, oba iz Mirne
vasi. Blažiča sta se prepirala in raz
grajala v gostilni Rotovž, ko pa so ju
pregnali, sta nadaljevala v ekspresni
restavraciji MetropoL Pretepla sta
tudi nekega občana in se upirala mi
ličnikom .
TEPEŽ PRI KARTAH - 14.
aprila popoldne so miličniki v Dol.
Toplicah pridržali do iztreznitve
Draga Bibiča iz Novega m esta in
Ismeta Pehiča iz Dol. Toplic. Ta dva
sta v bifeju zdravilišča kartala za de
nar in se pri tem sprla pa tudi stepla.
Tepež sta nadaljevala še na cesti Mi
ličniki so ju odvedli, odvzeli pa so
jima tudi priigrani denar in karte.
Zadnjo besedo bo rekel sodnik za
prekrške.
SMRT PRI PADCU - 14. aprila
zvečer se je v domači hiši smrtno
poškodovala 67-letna Lucija Zupan
č ič iz Črmošnjic. Zupančičeva je v
veži padla na betonska tla, udarec v
glavo pa je bil tako hud, d aje takoj
nastopila smrt.

SONJI NI HUDEGA
Jože Mede iz Jurke vasi je 15.
aprila okrog poldneva pripeljal z
avtom v Žabjo vas in pri zadružni
trgovini zavijal na parkirišče, na ce
sto pa je hotel iz parkirnega prosto
ra drug avto. Voznik Mede je zmanj
šal hitrost, takrat pa je kot blisk pri
tekla na cesto 6-letna Sonja Kastelic
iz Žabje vasu S prednjim odbijačem
io je Medetov avto zadel, punčka pa
je dobila le nekaj odrgnin in prask.

AVTOMOBILIST
KAR DALJE
12.
aprila popoldne se je Franc
Bergant iz Srebrnič peljal na kolesu
z m otoijem po Ljubljanski cesti od
Bršlina proti mestu. Pri železniškem
predoru ga je neki osebni avto tesno
prehiteval, da je kolesar zapeljal na
skrajni desni rob, pri tem pa je tudi
padel. Avtomobilist je odpeljal, ko
lesar pa je bil ranjen.

Pravica do obrambe spada k
temeljnim človekovim pravicam.
To je vsota pravnih opravil ozi
roma uveljavljanje dejstev in
pravnih razlogov, da se pobije
kazenski zahtevek države ali do
seže milejša kazen. Obdolženec
ima pravico do obrambe v vsa
kem stadiju postopka in za vsa
kazniva dejanja. Zato ga mora
sodnik žc pri prvem zaslišanju ali
takrat, ko se mu sporoči sklep o
priporu, poučiti o pravici, da si
sme vzeti zagovornika. Smoter
kazenskega postopka je lahko

ŠE VEDNO SE LOVIJO! — V križišču v Straži, ki je sicer označe
no s prednostnim i smermi, rado pride do karambolov. Ne bi se
čudili, če bi se ne znašli v križišču tujci, ampak dogaja se, da
dom ačini ob nepravem času zavijajo. Cesta pa je včasih tudi ones
nažena z blatom in zemljo. (F oto: R. Bačer)

V E R I2 N O TRČEN JE

Domačini ga
lomijo.
Ko so obdelali statistične po
datke o lanskih nesrečah v novo
meški občini, so prišli strokov
njaki za prom et tudi do zanimi
vih ugotovitev: pri 795 nesrečah
na naših cestah (izvzemši magi
stralo) je bilo 67,8 odst. udele
žencev nesreč iz domače občine.
Pri skoro vseh smrtnih nesrečah,
prav tako izven magistrale, so bi
li vozniki pod učinkom alkohola
in vsi domačini.
Posledice nesreč so bile hude:
31 mrtvih, 82 hudo poškodo
vanih, 225 laže ranjenih in za
6,804.600 din materialne škode
na razbitih vozilih. Ce bi zraven
šteli še bolniško in kot posledico
te izpad iz proizvodnje, bi prišli
do številke, ki bi nas spravila v
osuplost. V primerjavi z letom
1975 so posledice lanskih nesreč
znatno hujše, tako glede števila
žrtev (leta 1975 samo 19), kot
glede gmotne škode.
Morda še ta domača zanimi
vost: prehitra vožnja je bila kriva
245 nesrečam, nepravilno prehi
tevanje so ugotovili pri 99 trkih,
vinjenost voznika pa je kot
vzrok 40-krat napisana v lanskih
poročilih. Podatki nam povedo
še, da so' bile kot kraj nesreče
najbolj nevarne regionalne ceste,
za njuni pa magistrala čez Gor
jance in ulice v mestu. Iz lanskih
ugotovitev lahko potegnemo
nauk, da je letos še toliko bolj
potrebna previdnost, ker imame
v prometnem redu novosti.
R. B.

radi kaznivega dejanja, za katero
je v zakonu predpisana kazen
strogega zapora 10 let ali hujša
kazen, ali če se obdolženec sodi
v nenavzočnosti. Če si obdolže
nec v teh primerih obvezne
obrambe ne vzame zagovornika
sam, mu ga postavi predsednik
sodišča po uradni dolžnosti. Za
zagovornika se postavi odvetnik;
če pa na sedežu sodišča ni zado
sti odvetnikov, pa lahko tudi
kdo drug, ki ima pravniško
izobrazbo in je zmožen i
ti obdolžencu pri obrambi.

Kar za 50.000 dinarjev mate
rialne škode je nastalo 13. apri
la okrog 12.30 na Cesti krških
žrtev v Krškem. Pred gostilno
Šinkovec so cestni delavci po
pravljali cesto, ob desni strani
pa so imeli parkiran traktor. Za
njim je ustavilo več vozil, ki so
čakala na sprostitev prometa.
Zadnji je pripeljal s kamionom
Ivan Pisanski, star 36 let, doma
iz Veniš, in zaradi prekratke
varnostne razdalje ni mogel
ustaviti. Trčil je v avto pred se
boj.

Kadar ni pogojev za obvezno
obram bo, postopek pa teče za
kaznivo dejanje, za katero je
predpisana kazen strogega zapo
ra, se obdolžencu, če po svojih
gmotnih razmerah ne more pla
čati stroškov za obram bo, na
njegovo zahtevo lahko postavi
zagovornik (zagovornik siromaš
nih). Postavitev zagovornika se
sme v takem primeru zahtevati
le po vložitvi obtožnice. O
zahtevi odloča predsednik sena
ta, zagovornika pa postavi pred
sednik sodišča. Pri presoji, ali
naj se obdolžencu postavi zago
vornik siromašnih, je treba poleg
premoženjskih razmer upošteva
ti tudi zapletenost kazenske za
deve in možnost obrambe glede
na obdolženčevo izobrazbo, ne
vednost, neizkušenost in bole
zen, k i ni take vrste, da bi bila
pogoj za obvezno obrambo.

Na lokalni cesti Podgorje
- Pišece se je 12. aprila ma
lo pred 16. uro zgodila ne
sreča, v kateri je umrl pešec,
70-letni Ludvik Varlec iz
Podgorja 33. Vzrok nesre
če? Nepravilno prečkanje
ceste. Pripetilo se je, ko je
Milan Štrucel iz Pišec 41 vo
zil kolo z m otoijem in v des
nem nepreglednem ovinku
na sredi ceste zagledal moža
ka, ki se je z nekom pogo
varjal. S kolesom je bil že
skoro mimo, ko je možak
Ludvik Varlec nenadoma na
redil usoden korak narav
nost proti kolesarju.

S premestitvijo vse v redu
O snutek sporazuma je en o, sprejet in podpisan
d okum ent pa drugo — to je topliški modelir spregledal
Sodišče združenega dela v Novem
mestu je nedavno tega zavrnilo za
htevek Ivana Turka iz Dol. Toplic
65. Ta je menil, da so mu v podjetju
storili krivico, vendar se je izkazalo
drugače. Ko sta se lani združila
topliški Bor in Industrija obutve iz
Novega mesta, so organizirali za oba
nova tozda skupne službe. Ivan
Turk je bil čevljarski modelir v topliškem Boru, 3. februarja letos pa so
ga razporedili na delovno mesto modelirja v skupnih službah. Zoper ta
ukrep je Turk ugovarjal.
Predstavniki združenega dela to
varne obutve TOZD Bor iz Dol.
Toplic so na sodišču dokazovali, da
je bilo z organizacijskimi ukrepi do
ločeno, da se mesta modelirjev zdru
ž i o v skupnih službah podjetja in da
je to razvidno iz samoupravnih

Pijan ga je zgrabil v hlevu
Vid Potrbin s Čateške gore bo dve leti odsedel v strogem zaporu, ker je oropal gospodar
ja Bregarja — Ves razkurjen bi ga bil skoro z ad av il. . .
„Znanec me je nagovoril, naj si premalo plačan zaslužek pri
Bregarju vzamem sam,“ je na razpravi pred novomeškim okrožnim
sodiščem povedal 2S-letni Vid Potrbin iz okolice Velike Loke, ko
je odgovaijal za rop.
Potrbin je lani večkrat poma
gal pri km ečkih delih 70-letnemu A ntonu Bregarju s Čateža,
ki živi sam na posestvu. Gospo
dar mu je za pom oč dajal hra
no, pijačo in nekaj denarja. Na
lepem pa je 4. januarja letos Po
trbin prišel na Bregarjevo doma
čijo, poiskal gospodarja, ki je
imel ravno takrat opraviti v hle
vu, ga zgrabil za vrat, podrl na
tla in ga davil do nezavesti. Po
tem mu je iz hlačnega žepa vzel
denarnico, v kateri je bilo

Obdolženec si lahko namesto
postavljenega vzame drugega za
govornika; v tem primeru sc p o 
stavljeni zagovornik razreši. Ni
treba, da si vzame obdolženec
odvetnika, ki živi na sedežu sodi
šča; lahko si vzame odvetnika, ki
je vpisan v seznam katerekoli od
vetniške zbornice v državi. Za
zagovornika pa se sme vzeti le
odvetnik, ki pa ga lahko nadomestuje odvetniški pripravnik;
pri okrožnem sodišču ga lahko
nadomestuje le odvetniški pri
pravnik, ki ima odvetniški izpit.

Zagovornik v kazenskem postopku
dosežen le ob enakopravnosti
strank; stranki v kazenskem po
stopku pa sta obdolženec in jav
ni tožilec oziroma zasebni toži
lec, če gre za kazniva dejanja, za
katera se obdolženec preganja
po zasebni tožbi. Javni tožilec je
vešč prava, obdolženec pa ne.
Zakon mu mora dati nekoga, ki
je po strokovni izobrazbi in
pravni izkušenosti javnemu tožil
cu enak; to pa je zagovornik. Za
kon določa, da si obdolženec
praviloma izbere zagovornika
sam; le izjemoma mu ga postavi
sodišče po uradni dolžnosti.
Obdolženec mora imeti zago
vornika (obvezna obram ba), brž
k o se uvede preiskava ali po iz
povedbah vloži obtožnica, če je
mladoleten, nem, gluh ali sicer
nezmožen, da se uspešno sam
brani; po vložitvi obtožnice pa,
če teče zoper njega postopek za-

NA MESTU MRTEV

ulicah je bilo 36 nesreč, na magistrali 24 ter na ostalih cestah
31.
Pri vseh marčevskih trčenjih
je bilo udeleženih 154 osebnih
avtomobilov, 26 tovornjakov, 4
avtobusi, 4 traktoiji ter še nekaj
motoristov in kolesarjev. Lep
kup razbite pločevine!
Vozniki osebnih avtomobilov
so povzročili kar 81 nesreč,
med ranjenimi pa je bilo 6 pot
nikov, 7 pešcev, 15 voznikov
osebnih avtov, 3 kolesarji, 2
m otorista in 1 šofer kamiona.
Marca smo imeli tudi 5 nesreč s

Pred vrhovnim sodiščem pa sme
biti zagovornik le odvetnik. Zaovornika smejo najeti obdolencu tudi njegov zakoniti za
stopnik, zakonec, krvni sorodnik
v ravni vrsti, posvojitelj, posvoje
nec. brat, sestra in rednik.

f

č e ic zagovornik postavljen
uradni dolžnosti, plača njego
po>
ve stroške in nagrado obdolže
nec, če je obsojen. Če pa bi bilo
zaradi tega ogroženo vzdrževanje
obdolženca, ali oseb, ki jih je ta
dolžan vzdrževati, sc izplačajo
nagrada in stroški zagovornika iz
proračunskih sredstev, č e pa si
obdolženec vzame sam zagovor
nika, plača nagrado in stroške
zagovornika na podlagi pogodbe.
Nagrada in potrebni izdatki za
govornika Spadajo med stroške
kazenskega i
ka

56.700 dinaijev. T o je bil de
nar, ki ga je Bregar tiste dni do
bil od kupcev za živino in ga je
imel slučajno pri sebi, toda Po
trbin za to ni vedel.
Ropar je zatem pobegnil, de
narnico odvrgel na poti proti
Razboram, čez nekaj ur pa se je
vrnil. „Sel sem pogledat, če ga
nisem preveč . . . “ je izjavil na
sodišču. Napadeni Bregar pa se
je medtem zavedel, poklical po
moč in tako je Potrbin naletel
ob vrnitvi na Bregarjevega brata
in sestro. Roparja sta spravila v
hišo in poklicala miličnike, ti
pa so pri njem našli še ves de
nar. Manjkalo je le okrog 200
dinarjev. ,
Potrbina je v priporu pregle
dal psihiater in ugotovil, da je
umsko manj razvit in da je bil
zaradi alkoholiziranosti tisti
dan bistveno manj prišteven.
Obtoženec je pred senatom, ki
mu je predsedoval Janez Kra
marič, vse priznal. Izgovaijal pa
se je na sovaščana, pri katerem
je pil, češ da mu je govoril o
tem, da mu Bregar ne bo nič
plačal in da je najbolje, če si

VLAK V AVTO

zaslužek sam vzame.
Sodišče gaje spoznalo za kri
vega in mu prisodilo 2 leti stro
gega zapora, k o t olajševalne
okoliščine pa so upoštevali
psihiatrovo mnenje, kesanje in
povrnitev škode. Do pravno
m očnosti sodbe bo Potrbin
ostal v priporu. Z,izrečeno sod
bo pa mu je naložen tudi ukrep
obveznega zdravljenja proti
alkoholizmu med prestajanjem
kazni.

aktov. Tudi v samoupravnem spora
zumu o medsebojnih pravicah, ob
veznostih in odgovornostih delav
cev, sprejetem še lani, so navedene
sistemizacije v skupnih službah. Ker
pa je prišlo do dejanskega dela skup
nih služb po združitvi šele januarja
letos, so tudi šele po tem datumu
razporejali delovna mesta.
Na podlagi dokaznega gradiva je
sodišče ugotovilo, da je bil Turk
prerazporejen na enako delovno me
sto, da je bil tudi v pritožbenem po
stopku v kolektivu zakonito obrav
navan, zato je njegov predlog zavrni
lo. Nesporazum je bil v glavnem v
tem, k er se je Turk skliceval na
osnutke samoupravnih sporazumov,
ki pa so se do podpisa spremenili,
ko so ugotovili, da bi bilo bolj
smotrno modelirje dati v skupne
službe. Odločba še ni pravnomočna.

NEVARNEJE
ZA PEŠCE
Kar 107 pešcev je bilo la
ni v štirih dolenjskih obči
nah poškodovanih ali ude
leženih v prom etnih nesre
čah. Med tem i je bilo tudi
14 otrok. Nesreče z udelež
bo pešcev so imele tudi hude
posledice, saj je bilo med nji
mi 10 smrtnih žrtev, med
tem ko so bile leta 1975 sa
mo 3. Največ nesreč z ude
ležbo otrok se je zgodilo v
trebanjski občini, zatem v
črnomaljski, metliški in v
novomeški občini.

val in so ga odpeljali v bolnišnico.

MEDVEDJEK: NA SREČO PA
SOVI — 11. aprila popoldne je Kse
nija Jazbec iz Hrušice pri Sevnici,
začasno na delu v Nemčiji, vozila
avto proti Ljubljani. Pri vožnji po
klancu navzdol v Medvedjeku je pre
hitevala osebni avto, naproti je pri
hajalo drugo vozilo, zato je zdomka
zavila desno. Pri tem jo je zaneslo,
avto je v loku zapeljal prek leve
bankine po nasipu navzdol, kjer je
obstal ob robu gozda. Pri nesreči sta
sc ranila voznica in sopoUiik Franc
Jazbec; oba sta bila med vožnjo pri
peta s pasovoma. Gmotne škode je
za 100.000 dinarjev.
STRAŽA: PRIPELJAL PO LEVI
- 12. aprila popoldne sta na indu
strijski cesti tovarne Novoles pripe
ljala naproti avtobusa Gorjanci, ki
sta ju vozila Stane Kumelj u: fPoljan
in Jože Svašnik iz Dol. T o p lic
ic. .___
Med
srečanjem je Kumelj vozil po sredi,
tako sta se oplazila in imata za
7.000 dinarjev &ode.

Strojevodja Anton Komlja
nec iz Dol. Toplic je 16. aprila
zjutraj vozil vlak na običajni
poti iz Sevnice proti Trebnje
STARE ŽAGE: BANKINA SE
JE U D R L A - 14. aprila popoldne je
mu, v Zabrdju blizu Mirne pa je
Božidar Kolenc iz Ccšče vasi vozil
na nezavarovan železniški pre
tovorni avtomobil, naložen z opeko,
hod zapeljal avto domačin
U Zaloga v Semič. Med Starimi ŽaAnton Gracar. Ko je bil ravno \ gami in Črmošnjicami je na ozki cena tirih, je pridrvel vlak in ga
odbil. Iz avta je padla sopotnica
Frančiška Gracar in se hudo po
tovornjak pa sc je prevrnil. Gmotno
škodo cenijo na 16.900 dinarjev.
škodovala. Pri
ugotavljanju
ozadja te nesreče so zalotili
NOVO MESTO: KOLESAR JE
Gracarja, da je vozil avto v ča
RANJEN - Franc Krnc iz Žabje va
su, ko mu je bilo odvzeto vozni si jo 15. aprila dopoldne vozil trak
ško dovoljenje. Zdaj res ne bo
tor te Žabje vasi proti Kandiji, v kri
žišču i Kandijsko cesto pa je pripe
mogel voziti, ker je avto razbit.
Na njem ja za 20.000 din ško ljal kolesar Anton Brulc z Vel. Slatnika in trčil v prikolico traktorja.
de.

Pri padcu sejo Brulc hudo poškodo

DOLENJSKI LIST

pobegi, vendar so vse krivce iz
sledil L
Pri kontroli prometa so mi
ličniki minuli mesec odvzeli 56
vozniških dovoljenj, med temi 6
poklicnim voznikom. Kar 33
vezniških dovoljenj je bilo od
vzetih zaradi vinjenosti, 6 zara
di odklonitve preizkusa, 14 voz
nikov je nepravilno prehitevalo,
2 sta vozila čez železniški pre
hod, ko so spuščali zapornice, 1
pa se ni ustavil pred prehodom
ceste čez progo, ko so začele
goreti rdeče luč L S. področja
kršitve varnosti cestnega prome
ta je 770 kršiteljev plačalo de
narno kazen, zoper 397 pa so
predlagali uvedbo postopka.

MOKRONOG: OBA BREZ DO
VOLJENJ - 15. aprila popoldne je
Franc Majcen iz Šentruperta vozil
neregistriran osebni avto od doma
proti Trcbclnemu. Pri šoli v Molaonogu je naproti pripeljal mopedist
Franc Polanc iz Ljubljane m pred
srečanjem z avtom zavil v levo. Ta
krat je osebni avto zadel sopotnika
na mopedu Stanka O b štetarja iz
Ljubljane. Pri trčenju sta mopedist
in sopotnik padla in Obštetar je bil
ranjen. Ugotovili so, da sta Majoen
in Polanc vozila brez vozniških do
voljenj. Gmotne škode je bilo za
1.000 dinarjev.
Z IU E :
IZGUBIL
RAVNO
TEŽJE - 15. aprila se je Jože Baikovec z Zilj peljal na motornem ko
lesu proti Vinici. Med vožnjo po
strmem klancu navzdol je
ravnotežje in padel, pri tem p aM je
tako poškodoval, da so ga morali
odpeljati v bolnišnico.
DRSKA: NEPRAVILNO PREHI
TEVANJE - Dane Puc iz Novega
mesta je 16. aprila dopoldnevozil
osebni avto od Broda proti Novemu
mestu. Na Drski Je zavijal v levo, m
njim vozeči avtomobilist Jože Pugelj
iz Meniške vasi pa ga je ravno takrat
prehiteval. Prišlo je do trč e n a , bkode je za 7.000 dinarjev.
OTOČEC: NEPREVIDNO NA
CESTO - »7. aprila dopo^dne j«
Marjan Kos iz S . n a r j e t e vozU oscbni
avto iz Krenovega proU mMtfc N*
Otočcu je z leve strani zarezal na
cesto avtomobilist Ivan Vidus *
Otočca in zavijal proU Kf ono? 00(J
S Kosom sta trčila in imata za 5.00
din škode.

S trnn u r e d i la ; RIA BACFR
St. 16 11
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Kaj, če bi »Dolenjko” omožili?
Investicijsko bi bili sposobnejši in dohodkovno povezani's proizvodnjo — to so glavni
razlogi za razmišljanje v Dolenjki o priključitvi k SOZD Emona

»Množica problemov...”
Franc Udovč, vodja proiz
vodnega okoliša v Mimi pe
či, predsednik sveta krajevne
skupnosti, funkcionar na
več koncih in krajih, je eden
tistih preudarnih mož, ki ne
nnej° z glavo skozi zid. Ko
pa sva govorila o mirnopekih težavah, kar ni vedel,
je bi začel. ,,Sto in sto pro
blemov bi lahko naštel, pa
vemo, da so nekateri le poožne želje, nekaj pa je nuj, zadev, s katerimi se ne
daveč odlašati.1*
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vamo dobiti vodovod. V krajevni skupnosti je 30 naselij,
od tega jih je polovica še
brez vode. Pijejo kapnico,
ko te zmanjka, pa Temeni
co. Toliko smo napredovali,
da bomo letos zgradili črpa
lišče in rezervoar za v o d o
vod v Mirni peči, v letu
1978 pa bomo gradili glavni
vod do Mirne peči.“
- Katere so še vidnejše te
žave pri vas?
,,Slabo električno omrež
je. Manjka transformatoijev,
posebno za Biško vas, Globodol, Vrhovo, Hmeljčič.
Občani so pripravljeni pri
spevati kot pri vsaki akciji.
Povedati moram, da smo si
naložili hudo breme leta
1975,
ko
smo
zbrali
800.000 dinarjev za asfalt na
republiški cesti, ki pelje iz
Mirne peči do Jablana. P r o
stovoljno delo je še vedno
vsakdanja stvar naših obča
nov, vendar imajo tudi obre
menitve neke meje. Kljub
vsemu so vaščani G lobodola/
Ivanje vasi in Jablana pri
pravljeni ponovno sprejeti
polovico stroškov za asfalti
ranje naselij. To smo zapisali
v program za letos, ni pa še
sprejet."

V „Dolenjkinem“ programu za leto 1978 je zgraditi na Novem
trgu v Novem mestu blagovnico s 6.000 m2površine, za katero bi
morali imeti po zdajšnjih cenah vsaj 80 milijonov dinarjev. Tolikšne
naložbe kolektiv ne zmore, prav tako ni sposoben sam uresničiti še
drugih obsežnih načrtov v 'srednjeročnem obdobju.

V GLAVO PO ODGOVOR Naloge Vesele šole so vse prej
kot lahke. Potrebno je dobro
premisliti, preden je obkrožen
pravilen odgovor. Posnetek je s
šolskega te k m o v a la pionirjev
bršljinske šole. (F oto: J. Pavlin)

Negotova je predvsem investicijska sposobnost, ki vselej
daje prednost močnejšim in ve
čjim. Po besedah Lojzeta
Urbanča, direktorja „Dolenjke“ , je to eden glavnih razlo
gov, da so se začeli pogpvaijati
o priključitvi k SOZD Emona.
Te organizacije združenega dela
niso izbrali po naključju,
ampak je dosedanje m očno in
dolgotrajno sodelovanje tako

Pionirska vesela šola
523 tekmovalcev na bršljinski osnovni šoli
Na vseh slovenskih osnovnih šo
lah so v preteklem tednu končali z
najbolj množičnim pionirskim tek
movanjem Vesele šole, ki ga že šesto
leto zapored organizira Pionirski
list. Letos je naloge reševalo že nad
71.000 pionirjev iz vse Slovenije.
Bršljinska osnovna šola j e ena red
kih šol, kjer so se za tekmovanje pri
pravljali prav vsi pionirji (523) od
tretjega do osmega razreda. Mentori
ca Vesele šole na bršljinski šoli Mari
ca Šramel je ob tem povedala: ,,Naši
pionirji se na tekmovanj e pripravlja
jo samostojno in zavzeto. V šaljivo
napisanem tekstu se skriva veliko

snovi, ki j o tako hitro osvojijo. Tisti,
ki so za reševanje še posebno zavze
ti, rešujejo dodatne naloge Vesele
šole še pri krožku."
Pionirji bršlj inske šole so že imeli
republiškega prvaka in več občin
skih prvakov. In kako bo letos?
Med posameznimi razredi so zmaga
li: Majda Dular (8. r), Ksenija
Žmavc (7. r), Sandi Kastelic (6. r),
Milena Miklič (5. r), Mojca Osolnik
(4. r) in Tanja Aš (3. r).
Občinsko tekmovanje bo na eni
dolenjskih šol, republiško pa kot
vsako leto v Ljubljani.

- Kaj pa delegatski sistem
in delo delegatov?
„Čez delegacijo krajevne
skupnosti v skupščinskih
zborih nimamo prigovorov,
pač pa je premalo stikov in
dela z delegati v raznih sa
moupravnih interesnih skup
nostih. Na tem področju
smo šibki, vendar računam o
na izboljšanje, ker bo prišlo
do sprememb v organiziranju.“
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France Udovč, ki so mu
med pogovorom v zadružni
pisarni m očno pritrjevali
kmetje, slučajno navzoči za
radi opravkov, je omenil še
eno željo krajanov. ,Jm am o
dolg do 60 padlih tovarišev,
katerim bi radi postavili s p o
menik. Osnutek je v delu, o
njem
bomo
razpravljali,
ampak . . Denar zbiramo,
samo ne vemo, če ga bo d o
volj.“
R . B.

VEC ZA
V Z D R 2E V A N JE HlS
Za investicijsko vzdrževanje sta
novanjskih hiš, stanovanj in poslov
nih prostorov, bo v letošnjem letu
na razpolago znatno več denarja kot
lani. V novomeški samoupravni sta
novanjski skupnosti računajo, da
bomo letos glede tega za 61 odst. na
boljšem. Za investicijsko vzdrže
vanje stanovanjskih hiš in stanovanj
je
letos
predvidena
poraba
5,500.000 dinarjev, vendar so bila
od te vsote že v letu 1976 odobrena
popravila za nad 1 milijon dinarjev,
niso pa bila izvršena. Potrebe, ugo
tovljene v blokih, hišah in stano
vanjih, kažejo, da bo potrebno letos
investicijski dinar usmeriti predvsem
v popravilo streh in dimnikov ter v
pleskanje oken in ograj.

UČNE URE NA PROSTEM - Šentjemejska osnovna šola je med
tistimi, ki so nove ostale nedograjene. Ker ni telovadnice, imajo
pouk telesne vzgoje na prostem. Kadar je pač lepo vreme . . . (F o
to: R. Bačer)
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jo , da smo medtem nekaj napredo
vali, šc vedno pa zmoglj ivosti ne za
doščajo potrebam.
Prek pioniijevcev, ki dodobra
poznajo vso našo obalo, se je najprej
pokazala možnost organizirane grad
nje v bližini Pulja. Kraj je bil videti
idealen, toda ob konkretnejših po
govorih sc je zataknilo. Občina Pulj
je tisti konec namenila za gradnjo
okrog 12.000 turističnih ležišč in
gradnja bi sc izplačala le, če bi bilo
vsaj 5.000 ležišč zgrajenih v prvi fa
zi. Toliko bi jih mi ne zmogli.
P ionirje nakazal tudi drugo mož
nost, in sicer odkup garsonjer, stan
ovanj in hiš v naselju Cervar pri Po
reču, kjer nastaja turistično mesto.
Poprečna cena za meter zgrajene
stanovanjske površine bi tu veljala
8.315 dinarjev.
Tretja možnost - morda za naše
razmere še najbolj sprejemljiva - pa
je gradnja na otoku Braču, kjer je
Pionir že odkupil 4 hektare zemlji
šča. Del tega bi bilo namenjenega za
kampiranje, del pa za gradnjo počit
niških hiš. Kazen Novomeščanov bi
tu lahko sodelovali tudi kolektivi iz
sosednjih dolenjskih občin.
Komisija pri sindikatih je predvi
dela tudi, kako priti do denarja, ki
bi pomenil vsaj začetek na tem po
dročju. Pri razdeljevanju regresov za
počitniške namene naj bi v masi po
vsod predvideli največji znesek (če
jim dohodek to dopušča) 1400 din
na zaposlenega. Od tega naj bi vsak
zaposleni dobil 1.000 dinarjev v go
tovini, delavcem z nizkimi dohodki,
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Ni lahka pot
do zmage
Pred kratkim so na občin
skem tekmovanju Klubov OZN
za zmagovalce iz znanja o ne
uvrščenosti, vojaških blokih in
5. konferenci v Colombu razgla
sili ekipo iz Mirne peči. Na po
gled skromnim deklicam Mojci
Muhič, Jelki Markelj in Danici
Drenik nihče ne bi prisodil, da
se ukvarjajo s politično vedo, pa
vendar so bile prve.
Na
osnovni
šoli
Ivana
Kovačiča-Efenke v Mimi pečije
Klub OZN eden najbolj delav
nih, sicer pa imajo kar 10 vrst
zunajšolskih dejavnosti. Mentori
ca pionirske organizacije na šoli
in hkrati mentorica Kluba OZN
je Slavka Rupena. O delu s
pionirji je povedala tole:
„Kljub temu da imamo slabe
možnosti za zunajšolsko delo,
ker je med 350 učenci veliko vo
začev in krožkov ni moč organi
zirati drugače kot po rednem
pouku (zaradi dela na šoli v dveh
izmenah), skoro vsak učenec so
deluje vsaj v enem od krožkov.
Naši učenci se ukvarjajo z na
miznim tenisom, folkloro, delu
jejo v Klubu OZN, v dramatskem in lutkovnem krožku,
organizirano igrajo šah, imajo
prom etni in strelski krožek ter
delajo k o t mladi člani Rdečega
križa in v šolskem športnem dru
štvu." .
Kot je dejala mentorica Rupenova, ti krožki ne obstajajo le na
papirju in v poročilih, marveč je
njihova dejavnost del vsakdanjo
sti v Mimi peči. Zmagati na ob
činskem tekmovanju, Iger so
tekmovale ekipe iz petih klubov,
pa tudi ni bilo lahko. Veliko tru
da, učenja in prostega časa je bi
lo porabljenega, da so tri skrom
ne vaške deklice dosegle prvo
mesto.
R. B.

JUTRI
O ZDRAVSTVU

začnemo, prej bomo imeli
^

rekoč samo privedlo do zamisli,
ki jo ponuja tudi zakon o zdru
ženem delu.
Novomeška „Dolenjka“ je
trgovski kolektiv s 450 zaposle
nimi. Ima 62 prodajaln v novo
meški, trebanjski in črnomaljski
občini. Povsod se občani prito
žujejo, da trgovina zaostaja za
potrebami, občinskim možem
pa je žal, da denar naših kupcev
odhaja v druge občine. Naložbe
v nove lokale so torej nujne.
Po drugi strani je ljubljanska
Emona v reorganizaciji. Nastaja
10 delovnih organizacij, ki se
povezujejo v SOZD. Ime bodo
obdržali po Emoni, ker ga po
znajo že po vsem svetu. V, tem
sozdu bodo predvidoma Hotel
Union, Posavje iz Brežic, Indov
(industrija ovitkov) Ljubljana,
Dolenjka in še .drugi.
Razen tega da bi bili z zdru
ženimi sredstvi za uresničevanje
programov sposobnejši, bi bili
tudi dohodkovno povezani s
proizvodnjo. V sestavu Emone
bo tudi proizvodnja v precejš
njem obsegu. V. načrtu je lastna
interna banka, gotovo pa si bo
do manjši kolektivi, kakršen je
naš, kadrovsko opomogli. V
skupnih službah in v posamez-

nih sektorjih SOZD Emone bo
pravcata armada univerzitetno
izobraženih ljudi.
Pri Dolenjki so trenutno v
pripravah na razpravo v kolekti
vu, kj er bodo prikazali ekonom 
sko upravičenost priključitve k
SOZD Emona z vsemi potrebni
mi podatki in analizami. Raču
najo, da bo do srede maja že
izveden referendum. Trenutno
je. razpoloženje v novomeškem
kolektivu ugodno, ker imajo z
Em ono dobre izkušnje. .
R. BAČER

samohranilkam, invalidom in tistim
na nevarnejših delovnih mestih pa bi
posebej regresirali resničen dopust
iz dogovorjene mase sredstev 1.100
din na zaposlenega. Ostanek pa bi
združili za gradnjo počitniških
zmogljivosti. Z jnotno in od politič
nih organizacij podprto akcijo v ko
lektivih bi lahko že letos na tak na
čin zbrali okrog 7 milijonov dinar
jev. Predvidena je tudi ustanovitev
SIS za počitničcvanjc, ki bi organi
zirano gradnjo šc pospešila. Če bo
dovolj interesentov . „
R. B.

ODPRTIH ROK
V novomeški občini je bilo do
10. marca 1977 zbranih za Po
sočje 5,900.553 dinarjev ali
13 odst. denarja več, kot smo ga
po solidarnostnem ključu izra
čunali. Razen prispevkov delov
nih ljudi in organizacij združe
nega dela pa smo prizadetim v
potresu
prispevali
še
za
1,119.000 dinarjev pom oči, in
sicer s 15 prikolicami, blagom,
lesom za ostrešje, 3 avtobusi,
prevozi. Poudariti pa moramo
posebej, da so nekateri posamez
niki v tej humani akciji dali to
likšne prostovoljne prispevke, da
pomenijo deset let njihovega de
la.

Na poti k poživljenju
S spremenjenimi in dopolnjenimi zakoni in sporazumi k
boljšemu delovanju skupnosti socialnega varstva
Tretjo sejo skupščine novomeške
skupnosti socialnega varstva, ki je
bila 15. aprila v Novem mestu, so
delegati začeli z zajetnim kupom
gradiva pred seboj. Obravnavali so
vrsto osnutkov zakonov, sprememb
in dopolnil, nekatera sistemska vpra
šanja ter samoupravni sporazum o
ustanovitvi ' Skupnosti socialnega
varstva Slovenije. Skupščina je glede
zakona o varstvu žrtev fašističnega
nasilja, civilnih žrtev vojne in vojne
ga materiala sprejela sklep, naj se pri
predlogu zakona bolj upoštevajo
zahteve in pripombe Zveze civilnih
invalidov vojne.
Pri obravnavanju predloga samo
upravnega sporazuma o opredelitvi
nalog in obveznosti v telesnem in

duševnem usposabljanju in izobraže
vanju otrok in mladostnikov jc
skupščina sklenila, da se predlog v
taki obliki ne potrdi, ker nalaga
skupnosti socialnega skrbstva nove
obveznosti, ki bi jih lahko izvrševala
le ob ustrezno spremenjeni prispevni
stopnji.
Poročilo s posveta o vprašanju
Romov jc spodbudilo skupščino, da
je sprejela sklep o reševanju tega
vprašanja na najširši fronti in ob
podpori cele slovenske skupnosti.
Posamezne intoresne skupnosti, ka
terih delo naj SSV usmerja in ko
ordinira, morajo v svoje programe
vključiti tudi reševanje romske pro
blematike.
M. MARKELJ
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Za petek, 22. aprila, je sklicana
skupna sqa obeh zborov skupščine
občinske zdravstvene skupnosti v
Novem mestu. Razpravljali bodo o
predlogu samoupravnega sporazuma
o skupnih temeljih planov zdravstve
nih skupnosti v Sloveniji za srednje
ročno obdobje ter o predlogu samo
upravnega sporazuma o osnovah pla
na občinske zdravstvene skupnosti.
Dnevni red'obsega še obravnavo in
sprejem finančnega načrta za letoš
nje prvo polletje in nekaj organiza
cijskih zadev.

DOKLEJ
BOMO POŽIRALI
PRAH? - Novomeške ulice že lep
čas niso bile oprane, kar pa je v
sončnih in suhih dneh še kako očit
no. Oblaki prahu silijo pešccm v oči
in usta, najbolj pa se jezijo gospo
dinje, ko njihovo sveže oprano peri
lo dobiva kaj čudno barvo.
MIKLAVŽ BO KMALU „ODPRT“ - Dom na Miklavžu, tako pri
ljubljena točka dolenjskih alpinistov
in izletnikov, bo v kratkem znova
odprt. Novi oskrbnik Suhorčan
Franci Pibernik zagotavlja, da bo za
turiste pripravljenih nekaj presene
čenj. Naj omenimo le eno: izletniki
si bodo lahko v domu sposodili roštilj, oglje, kupili meso in si tako pri
pravili „svojo“ pojedino. Seveda bo
do za vse ostale pripravljali jedi tudi
v domu.
DVE KATARINI - Nič kaj pre
več glasno ni bilo prejšnji teden v
novomeški porodnišnici. Rodili sta
le Nada Žunič iz Lebanove 36 —
Katarino in Ana Klepec iz Krista
nove 24 - prav tako Katarino.
VELIKO JUŽNE ZELENJAVE
- Novomeška tržnica je bila minuli
ponedeljek bogato založena. Na stal
nih stojnicah so prodajali mnogo
zgodnje zelenjave iz južnih krajev.

Mentorica Slavka Rupena z
zmagovalkami na občinskem
tekmovanju Klubov OZN

Paradižnika po 43,60 din kilogram
in paprike po 60 din kilogram. Sicer
pa je kilogram solate veljal 18 do 20
din, za enako količino špinače je bi
lo treba odšteti 20 din, medtem ko
so bile pomaranče po 12, jabolka po
10 in banane po 13 din kilogram.
Branjevke so ponujalt; največ jajčk
(po 2 din) in sirčka (merica 1 din). *

Ena gospa je rekla, da so v
Ljubljani na spremembo pro
metnega režima občane dolgo
pripravljali, v Novem mestu pa
so skrivali do zadnjega hipa, kje
boš lahko vozil in kdaj. Kot bi
šlo za državno skrivnost. . .
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3., 10., 17., 24. in 31. maja, cena 4.590 din
K 0BENH AV N:
27. maja, 10. in 24. junija, cena 3.150 din •
P A R I Z : 3 dni
27. maja, 1. in 8. julija, cena 2.450 din

Črnem morju
Indija - Singapur

Počitnice na

10 dni, 29. junija,

9., 19., in 29. julija

: I4 dni, 24. maja

stavbe in b en eške v o d n e ulice.
Ne s m e m o po za b iti o m en iti, da
ležijo B en e tk e na 1 17 o t o č k i h
in na številnih lagunah. Pravza
prav stojijo na m ilijonih debel
iz slovenskih in h rvatskih go
zd ov , ki so jih B en ečani izseka
li. T a k o sm o mi dobili svetovno
zn ani Kras, b e n e č a n i pa svetov
n o z n a n e B en etk e. Naša vodna
p o t se je k o n ča la na M arkovem
trgu, kjer s m o si ogledali števil
ne
z n a m e n ito s ti
bazilike
sv. Marka, doževe p alač e, s te k 
larno m u ran sk eg a stekla in d r u 
go. Da bi videli č im v eč z an im i
vega, sm o krenili peš o d M ark o 
vega trga nazaj na Rim ski trg.
M im ogrede sm o opazili barvni
signal jugoslovanskega televizij
skega stu d ia C apo distria. Ali res
ni p ro s to ra še za 5 slovenskih
č r k K O P E R ? Pa pravim o, da so
v Jugoslaviji jeziki enak o p rav n i.
Iz B e n e tk sm o odšli z a d o 
voljni p ro ti do m ov in i z željo, da
se še v rn e m o na krajši obisk.
Besedilo in fotografija: J a n 
ko Saje

DOBROVNIK
BUDVA

HVAR

ULCINJ

Nas nedeljski izlet

4. in 11. maja, cena 5.590 din

Grška klasična tura:

Z VIAT0RJEM IZ NOVEGA MESTA
V BENETKE

KORČULA

L E N IN G R A D - M O SK V A :
8 dni
12., 26. maj in 16. junij, cena: od 4.250 din dalje

8 dni

Prijave m inform acije:
V IA T O R
T u ris tič n a agencija
T rd in o v a 3 , Ljubljana
T e le f o n : (061) 3 1 4 —544 ,
int. 0 0 7 in (061) 3 1 6 - 8 7 1

V
organizaciji
tu r is tič n e
agencije V iator iz Ljubljane
sm o iz Novega m esta krenili na
izlet v B en etke. Sprem ljala sta
nas dež in sneg. V B e n e tk a h pa
n a m je le zasijalo pravo ben ešk o
sonce.
V o d ič tov. S tjen k a Fras nas
je sp ro ti seznanjal z zan im iv o 
stm i to s tra n in o n s t r a n meje.
Vse, ki p o tu j e te na o z e m lje r e 
p u b lik e Italije, m o r a m o o p o z o 
riti, da so v o b t o k u bankovci p o
5 0 in 1 00 lir, ki jih tisk ajo lo
kalne oblasti. Ta d e n a r je v J u 
goslaviji nevaljaven. Kovanec za
5 0 in 10 0 lir na veliko t i h o ta p i
jo v H ong-Kong, kjer izdelujejo
iz njih p o k r o v č k e za ure, z a to
je veliko p o m a n j k a n je tak ih ko
vancev.
V B e n e tk a h s m o se pripeljali
d o R im skega trga, d o k am o r
lah k o
prispejo
m o to riziran i
zem ljani. Naprej pa s m o p o V e 
lik em kanalu nadaljevali p o t z
v o d n im
..tr a m v a j e m " —vapor e t t o m d o Markovega trga. S p o 
to m a s m o si ogledali številne

KOTOR

SAMARKAND - BUHARA - TAŠKENT:

T o in še več vam je na voljo v V iato rjev em p o č itn iš k e m
p ro g ra m u „M O R J E 7 7 " .

S O L A R IS

BA ŠK A VODA

^V U G O TO U RS

HED U LIN

Varšava- vikend
29. aprila, 4 dni, cena

2.390 din

Tokrat
vam p r i p o r o č a m o
obisk T ab o rsk e jam e pri G ro
supljem , ki je ena najlepših slo
venskih p o d z e m n ih jam . Do ja
me p rid e m o skozi G rosup lje in
P o no vo vas. Sredi gozda je glav
ni v h o d v prvo d v orano , im eno 
vano Ledenica, n a t o pa navzgor
skozi u m e tn i rov, ki vodi v v h o 
d n o brezno. N ato se sp u stim o
skozi o z e k rov, b o g at z belimi
stalagmiti, zastori in „org lam i".
V Veliki dvorani b o m o videli
,,b a ld a h i n " in ..s p o m e n ik " in
m n o ž ic o stalaktitov.
Na p o v ratk u b o m o videli še
šentjurski tab o r, ki je e den naj
bolje o h ran jen ih tu ršk ih t a b o 
rov pri nas. Na kraju davnega
gradišča stoji g o tsk a cerkvica iz
15. stoletja, o k ro g nje visok zid
s strelnimi linami in enim

o b ra m b n im sto lp o m . Legenda
pravi, da so branilci dva stolpa
podrli, da so lahko m etali ka
m enje na T urke.
P red en zavijemo p ro ti d o m u ,
se lah ko še osvežimo v bazenu
Motela T u ris t v G rosupljem in
o k u s im o tam k ajšnjo res d o b ro
kuhinjo. Člani ACI kluba im ajo
ta m 10-od stotn i po pu st.
Ker nek ate rim ni povsem
jasno, kaj predstavlja ..Nedeljski
izlet", m o r a m o pojasniti, da so
to le inform acije, kam lahko
g rem o na izlet s svojim a v to m o 
bilom. Res pa je, da bo že v m a 
ju ..Nedeljski iz let" p ostal avto 
busni izlet v organizaciji T uristi
č n e agencije V iato r iz Ljubljane
z o d h o d i iz Novega m esta. O
te m pa vas b o m o p ra vo časn o
obvestili.

LETNI
O D D IH D O M A :
32 krajev z lastnim prevo
zom ali z letalom iz Ljubljane in Zagreba.
L E T N I O D D I H V T U J I N I : tedenski

odhodi,

R O D O S od aprila do novembra
PORTUGALSKA
Š P A N IJA -

od aprila do oktobra

K A N A R S K I O T O K I,
M ALLORCA

COSTA DEL

SOL, CO STA BRAV A:
od aprila do novembra
T U N IS :

od aprila do oktobra 1977.

Izleti za 1, maj
BOVEC, PO RTO ROŽ, POREČ, ROVINJ, PULJ
MEDULIN, NJIVICE.
P R I J A V E IN I N F O R M A C I J E :

Titova

25

(v

kozolcu),

tel.

(0 6 1 )

3 2 0 -8 5 2 ,

3 2 7 -7 9 2

ZAVAROVALNA SKUPNOST TRIGLAV
Obm očna skupnost Krško
Razpisna komisija
Trborska jama (F oto: Inž. A. Zubovič)
p o sklepu z b o ra delegatov te m e ljn ih 'riz ič n ih sk up no sti o b 
m o č n e sk u p n o s ti Krško

razpisuje
delovno m esto

S

INDIVIDUALNEGA POSLOVODNEGA ORGANA |
Poleg splošnih pogojev m o ra k a n d id a t izpolnjevati še nasled
nje pogoje:
- da ima višjo s tro k o v n o izo b r a z b o in najm anj 5 let d elo v 
nih izkušenj ali: d a ima s re d n jo s t r o k o v n o iz o b raz b o in
najm anj 10 let delov nih izkušenj na od go vo rnih delovnih
m e stih v zavarovalstvu;
- da im a org anizacijske s p o s o b n o sti za opravljanje nalog
individualnega po slov od neg a organa;
- d a ima m o r a ln o -p o litič n e in e ti č n e lastnosti.
R ok za prijavo je 15 dni p o objavi razpisa. P o n u d b o pošljite
v zap rti ovojnici z o z n a k o „ Z a razpisno ko m isijo ": Z av aro 
valna sk u p n o s t T R I G L A V , O b m o č n a sk u p n o s t Krško, Cesta
krških žrtev 51.
B enetke iz p tičje perspektive
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S tr a n u r e d il: JANKO SAJE

8

Odbor za medsebojna razmerja,
socialno varstvo in nagrajevanje
ELEKTRARNE BRESTANICA
razglaša
prosto delovno mesto:

I

VODJA GRADBENEGA VZDRŽEVANJA
Pogoji za sprejem so naslednji:
— dipl. gradbeni inženir
— aktivno znanje nem škega ali angleškega jezika
— najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
P o sk u s n o delo traja 3 mesece.
V jeseni b o na razp olag o d ru ž in s k o stanovanje.
Prošnje z dokazili o strok ovn i izobrazbi in d o sed an jih delov
nih izkušnjah je tr e b a poslati v 15 d n e h p o objavi razglasa na
naslov: E lek tra rn a Brestanica, K adrovska služba, 6 8 2 8 0 B re
stanica.

St. 16 ( K 4 7 ) - 2 1 . a p r ila 19 77

OBVESTILO!

VOZNIKI!

ZAŠČITITE
SVOJE
VOZILO PRED KORO
ZIJO • ZUNANJI
IN
NOTRANJI PREMAZ Z
..VALVOLINE
TECTYLOM" VAM OPRAVI

JELOVICO

o
<

NUDIMO VAM:
— okna in balkonska vrata
— JELOBOR 76
— notranja vrata
— vhodna in garažna vrata
senčila (polkna, rolete, žalu
zije)
— m ontažne objekte

PETER PERDEC

KDO

\

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

najboljšega ponudnika
za
NAKLADANJE
GRAMOZA v pesko
kopu „Cam berk"
2. najboljšega ponudnika
za
PREVOZ GRAMOZA
(za vzdrževanje vaških
poti na obm očju KS
Šentjernej)
P o d ro bn ejše inform acije d o 
bite na K S .Š e n tje r n e j, tel.
\ 8 5—3 5 0.___________________ y

Loka, tel. ( 0 6 4 ) 6 1 - 3 6 1
Nudimo vam trajno so
delovanje v proizvodnji
panjev za čebele in dru
gega čebelarskega pribo
ra.
M IZARJI, LIV AR JI, KLE
PARJI
in
K L JU ČA VN I
Č A R JI, ki želite sodelovati
na tem področju izdelo
vanja, se pism eno ali osebno
zglasite na upravi M EDEX,
Lju Lljana, M iklošičeva 3 0 .

CKADtTilJt.
tOM »S A PA« Krško
ZA VAS a /
<►
::

IN

Vsi lastniki zgradb, ki so že opravili p ri k lj u č k e na kanalizaci
jo brez dovoljenja, so dolžni p rik lju čitev najkasneje v 15
d n e h p o tej objavi priglasiti T O Z D V o d o v o d in kanalizacija
ki skrbi za vzdrževanje spojnih kanalov.
Da se izognejo vn ev šečn o stim , ki bi sledile, naj poslej o b č a n i
zadeve p ra v o č a s n o urejajo pri p o o b la š č e n i tem eljni organiza
ciji.

OBRTNIKI
Škofja

KANALE

Po členu 11 odloka o upravi, uporabi in vzdrže
vanju kanaMzacije v občini Novo mesto (Glasnik št.
1 8 /6 4 ) in spremembah odloka z dne 27 . 9. 1966
sme spojne kanale graditi delovna organizacija, ki
izpolnjuje pogoje nizkih gradenj, ali obrtnik, ki ima
ustrezno ob rtn o dovoljenje.
Po členu 4 istega predpisa mora lastnik stavbo ali
stavbno zemljišče na obm očju kanalizacije priklju
čiti na kanalizacijo, čim je ta zgrajena, najkasneje
pa v 6 mesecih od dneva, ko je dana m ožnost za
priključek spojnega kanala.
Priključek na kanalizacijo opravi praviloma TOZD
Vodovod in kanalizacija. Če ga opravi druga delov
na organizacija ali obrtnik, se morajo taka dela
opraviti pod strokovnim nadzorstvom že imenovane
TOZD.
Pri nepravilnih gradnjah in priključkih se pojavljajo
napake, ki otežujejo brezhibno delovanje naprav za
odplakovanje fekalij in odpadnih voda. Nasprotno
ravnanje, kot ga določa predpis, pomeni prekršek,
ki se kaznuje.

išče:

JELOVICA,

SPOJNE

K o m u n a ln o in g ra d b e n o p o d je tje „ N o v o g r a d " N ovo m esto ,
T O Z D V o d o v o d in kanalizacija, še v ed n o ugotavlja, da p osa
m ezni graditelji brez dovoljenja in o se b n o ali p o drugih
n e stro k o v n ih o seb ah g radijo spojne kanale in opravljajo pri
k lju č k e na kanalizacijo brez p o sebn ega dovoljenja.

Svet KS Šentjernej

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

GRADITI

JI JO

TECTYL CENTER

KREDIT DO
30.000 DIN

SME

\ OPRAVLJATI PRIKLJUČKE NA KANALIZACI

K G P„N O V O G R A D "
TOZD Vodovod in kanalizacija

$ SKUPNOST KRAJEVNIH SKUPNOSTI
l NOVO MESTO
RAZ P ISU JE

po sklepu sveta skupnosti krajevnih skupnosti Novo mesto
prosta delovna mesta:

*

1.
REFEREN TA ZA LO IN DS
2. RAČUNOVODJE
3. ADMINISTRATORJA
Razpisni pogoji:
Pod 1: najmanj srednja šolska izobrazba; da kandidat izp ol
njuje pogoje, ki so d o lo č e n i v odloku o delovnih m estih,
ki so posebnega pom ena za ljudsko obram bo; 5 let delov
nih izkušenj na pod ob nih delovnih m estih.
Pod 2: srednja ekonom ska šola; najmanj 3 leta delovnih iz
kušenj v finančno-knjigovodskih poslih.
Pod 3: adm inistrativna šola.
Pod 1 in 2 poskusno d elo 3 m esece.
Pod 3: d elo za d o lo č e n čas (nadom eščanje delavke na p o 
rodniškem dopustu) s polnim delovnim ča so m o z. p o d o 
govoru.
Kandidati naj pošljejo pism ene vloge z dokazili o šolski
izobrazbi v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Sku p n ost
krajevnih skupnosti N ovo m esto. Glavni trg 7, N ovo m esto.

ir
V rtni robniki dim enzij 5 x 2 5 x 1 0 0 cm so izdelani v enem
kosu, so lahki in so izredno uporabni za urejanje p oti na
vrtovih, dvoriščih itd.
—

I S K R A -A V T O M A T IK A .
Ljubljana, n.sub.o.
TOZD ELA
NOVO MESTO, n.sub.o.

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 telefo n u na upravi podjetja: (0 6 8 ) 7 1 —0 3 5 in 7 1 —7 3 3 ali
v obratu cem en tn in , Brege.

PLOŠČE dim enzij 6 0 x 4 0 x 1 0 cm so p o svoji
1 i skonstruirane tak o, iia o m o g o ča jo čim v e čjo ozele®v tlakovane površine. Prenašajo vse o b težb e v ozil, za to so
- e - 28 O k o v a n je d vorišč, d ovoznih p o ti v garaže, parrni prostorov in za oblaganje brežin.
HVALNE PLOŠČE dim enzij 5 0 x 5 0 x 5 cm izdelu0 v naribani in v kulir izvedbi ter služijo za tlakovanje
fasad

*>OVr*'n: <*v®r^ > p o ti, za oblaganje spodnjega dela

VRTNI ROBNIKI — C estne robnike izdelujem o
Ve^ dim enzijah: veliki — 1 5 x 2 5 x 1 0 0 cm in mali
. *
x 1 0 0 cm . N am enjeni so za ob rob o ce stišč, ureditev
dvo ll'*<ov' urec*itev uvoznih p oti na dvorišča in za zaključke
1 2

objavlja prosta delovna mesta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VIŠJI PROJEKTANT
SAMOSTOJNI PROJEKTANT
KONSTRUKTER
VODJA KNJIGOVODSTVA
FINANČNI KNJIGOVODJA
HONORARNI SODELAVEC ZA PODROČJE
FINANC

Pogoji za zasedbo delovnih m est so:
Pod 1: visoka izobrazba strojne ali elek tro sm eri, 2 leti
ustreznih delovnih izkušenj, poskusno d elo 3 m esece, za
želen o znanje nem škega jezika
Pod 2: višja izobrazba strojne ali elek tro sm eri, 2 leti ustrez
nih delovnih izkušenj, poskusno d elo 3 m esece, zaželen o
znanje nem škega jezika
Pod 3: strojna tehniška šola, 2 leti ustreznih delovnih izku
šenj, poskusno delo 3 m esece, zaželen o znanje nem škega
jezika
Pod 4: višja izobrazba ek on om sk e sm eri, 2 leti ustreznih
delovnih izkušenj, poskusno d elo 3 m esece ali ekonom ska
srednja šola, 4 leta ustreznih delovnih izkušenj, poskusn o
d elo 3 m esece
Pod 5: ekonom ska srednja šola, 2 leti ustreznih delovnih
izkušenj, poskusno d elo 2 m eseca
; Pod 6: ek onom ska srednja šola, 10 let delovnih izkušenj na
področju fin ančn ega poslovanja.
Kandidati naj pošljejo svoje ponudbe z dokazili o izpolnje
vanju pogojev v 15 dneh po objavi kadrovski službi na
naslov: ISKRA — TOZD ELA, Novo. m esto, Ragovska c. 7a.
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Kmetu znanje, ne le traktor
P r e m a lo p o s p e š e v a lc e v z a s t r o k o v n e n a s v e t e — K lic p o in t e r e s n i s k u p n o s t i z a k m e t ijs tv o

POČASTITEV JUBILEJEV ZK — Gostje na svečani seji družbenopolitičnih organizacij 15. aprila v
Brežicah. Udeleženci so v drugem pri delu prisluhnili impresivni pesmi Slovenskega okteta, čigar
nastop j e dal prireditvi pečat enkratnega umetniškega doživetja.

Številke nam ne prizanašajo
Statistika je neprizanesljiva, saj govorica številk ne pozna olep
šav, če so podatki zanesljivi. Številke nas tudi prisilijo, da ostajamo
na realnih tleh, da ne delamo načrtov v oblakih, pri tem pa vseeno
ne izgubljamo optimizma.
Čas je težko dohitevati ki
celo prehitevati. Tako je na
primer brežiška občina zdaj
na 46. mestu med šestdeseti
mi slovenskimi občinami.
Tam se vrti že vrsto let,
kljub temu da so bili cilji v
aolgoročnem
razvojnem
konceptu Posavja zahtevnej-.
Si. Ne bo jih mogoče tako
hitro uresničiti, kot je bilo
to sprva zamišljeno, zato so
vse tri občine sklenile načrt
dopolniti s srednjeročnimi
programi.
v

„

ZA ENAKOST PRI
SOLIDARNOSTI
V
republiki predvidevajo iz
pad solidarnostnih sredstev za
potrebe male šole, podaljšanega
bivanja učencev in celodnevne
šole. Ko so to informacijo posre
dovali svetu posavskih občin na
zadnji seji, so člani sklenili pred
lagati delegatom posavskih ob
čin, naj v skupščini republiške
skupnosti za izobraževanje glasu
jm o le za tako obliko solidar
nosti, ki bo omogočila vsem slo
venskim otrokom enake mož
nosti za šolanje.

Zdaj, ko so znani rezultati
lanskega gospodarjenja, me
nijo, da občina Brežice ne
bo bistveno spremenila polo
žaja, ki ga zavzema na slo
venski lestvici. Delovne orga
nizacije so tudi pri planira
nju zelo previdne in včasih
kar preveč skromne.
Preteklo leto je bilo k riti
čno tudi zaradi nenormalne
ga povečanja zakonskih ob
veznosti (48 odst.) in pogod
benih obveznosti (25 odst.).
Ob tem so se še osebni do
hodki povečali za 25 odst.
in tako se je to moralo po
znati pri naložbah v razširje
no reprodukcijo
Število zaposlenih v nego
spodarstvu se je od predlan
skega do lanskega decembra
povečata za 4,2 odst., v. go
spodarstvu pa samo za 1,5
odst., saj so na primer v To
varni avtomobilskih prikolic
1MV celo zmanjšali število
delavcev.
Ob tem velja pripomniti,
da je bila investicijska dejav-

ZA SOČLOVEKA — Pozivu Rdečega križa s e je 14. m 15.
aprila odzvalo nad 400 občanov in delovnih kolektivov in krajevnih
skupnosti v brežiški občini. (F o to : J. Teppev)

Novo v Brežicah
Š k r i p a j o č i o d e r - Za nasto
pe kvalitetnejših kulturnih skupin
oder v brežiškem Prosvetnem domu
že dolgo, n i primeren. Tak kot je,
ritk, ne ustreza zahtevnejšim uprizo• itvam, pa tudi ne množičnim nastofo m pevcev ah plesnih skupin. Za
»roditev odra v Brežicah se zlasti zavzemr. Zveza kulturnih organizacij
brežiikf občine, ki je to javno pod
prla m se zavzela tudi za graditev
večnamenskega prostora v Pišecah.
Z utedilvijo takih objektov bodo
imele tudi amaterske skupine boljše
r-iožnosti za svoje delo.
PREMALO SODNIKOV - Na
n sodišču so predvidena
!,? ' r«; niška delovna mesta. Trc■ r< delajo trije sodniki, lani pa je
. . i-sedba izredno pomanjkljiva,
■ . v prvi polovici leta delala samo
i e;, . unica. Tudi ob sedanji zasedbi
soiirv.H ne bodo kos obsežnemu de
lu >v ravno zdaj zadeve pospešeno
• n . ;i>, Lani je sodišče izreklo 90
obv. 'Ulnih, 11 oprostilnih in 11 za-
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vrnilnik sodb. Zaporno kazen jc pri
obsodbah izreklo v 49 primerih, de
narno p# v 41 zadevah.
MLADI PLANINCI - Petnajst
pionirjev planincev iz brežiške obči
ne si je lani pridobilo bronasti znak
„pionir-planinec", osem pa jih jc
izpolnilo pogoje za; srebrni, znak.
Pionirji planinci so tani sodelovali na
enajstih izletih po Sloveniji, na po
hodu po poteh Kozjanskega odreda
in pohodu ob žici okupirane Ljub
ljane, na planinskem taboru v Kam
niški Bistrici in na orientacijskih
tekmovanjih.
DIVJE GRAMOZNICE - Go
zdarska, vodnogospodarska in rudar
ska inšpckcija bodo letos na predlog
javnega tožilstva poostrile nadzor
nad gramoznicami in ukrepale proti
vsem tistim , ki odpirajo gramoznice,
in peskokope brez dovoljenja. S tem
namreč marsikje povečujejo nevar
nost za okužbo talne vode.

nost lani v občini zelo
skromna, kar pomeni, d a j e
bilo malo naložb v moderno
tehnologijo, ki utira pot
večji produktivnosti in hi
trejšemu razvoju. Gospodar
ske naložbe so dosegle 115
milijonov dinaijev ali za de
vet odstotkov manj kot leto
poprej. Povečale so se le in
vesticije v prom etu in obrti,
več kot polovico vseh inve
sticij predstavlja tudi letos
gradnja tovarne silikatne
opeke, ki bo v kratkem do
končana. Pomembnejše na
ložbe smo lani zasledili pri
PPV v Dobovi, pri Prevozu v
Brežicah, pri Kovinoplastu
na Jesenicah, pri Dekorlesu
in pri Livarstvu v Dobovi.
J. T.

Priznanja OF
in srebrni znaki
Na svečani seji družbeno
političnih organizacij, ki je
bila 15. aprila v Brežicah, so
podelili občinska priznanja
Osvobodilne fronte. Prejeli
so jih Posavski muzej Breži
ce in sedem posameznikov:
Ivan Germovšek, Franc Glo
govšek, Mirko Gregorič, Jo
že Zorč tč, Danilo Blanuša,
Jože Kovačič in Janez Dejak.
Na svečanosti v počasti
tev 40-letnice ustanovnega
kongresa Komunistične par
tije Slovenije in Titovega pri
hoda na čelo te revoluci
onarne organizacije so nato
podelili srebrne znake sindi
katov 1977, Za uspešno delo
so s srebrom odlikovali kon
ferenco osnovne sindikalne
organizacije v Tehničnem re
montnem zavodu v Bregani.
osnovno organizacijo sindi
kata v Posavju Brežice -to/d
trgovina na malo. let osnov
no organizacijo sindikata
osnovne šole bratov Ribarjev
v Brežicah. Z dolgoletnim
požrtvovalnim delom v sin
dikalnih vrstah so si prisluži
li srebro tudi tile posamezni
ki:
Franc H otko, Vera Požar,
Gvido Kostevc, Alojz Kru
šeč, Jože Žabkar, Viktor
Kostevc, Josip Meglič, Dra
go
Novosele,
Franc iška
Kranjc, Marija Knez, Ivan
Bogovič in Jože Deržič.
Za tridesetletnico član
stva m dela v Zvezi komuni
stov pa so na svečani seji
prejeli priznanja:
Mirko
Kambič, Janez Dejak, Ivan
Gričar, Ciril Rupert, Karl
Godler, Milan Rožac, Stane
Meglen, Mira Pečnik, Andrej
Stermecki, Rudi Bukošck,
Nikola Marinkovič, Minka
Mišič, Silva Kljajič, Jože
Željko, Stanoje Ilič, Martin
Zupančič, Ivanka Pečnik in
Angela Škalcr.

Vse tisto, kar smo tehtnega slišali na problemski konferenci o
kmetijstvu in gozdarstvu v Krškem, ni mogoče zajeti v enem sa
mem kratkem sestavku. Kljub temu se najbrž ne bomo zmotili, če
povedano strnemo v splošno ugotovitev, da kmetijskih problemov
nikakor ne morejo več reševati samo kmetijci, družbeni in zasebni,
in da se tega iz dneva v dan bolj zaveda tudi najširša družbena
skupnost.
In če ima.zasebni sektor v ki kmetijskih produktov. Da bi
svoji lasti še vedno skoraj 94 jo kmetijci še kako potrebovali,
če bi hoteli uresničiti vse na
odstotkov obdelovalnih po
črte za povečano proizvodnjo
vršin, potem je razumljivo, da
bo treba prav razvoju tega dela
kmetijstva
posvetiti
največ
skrbi. Ta skrb že dalj časa niti
ODLOČANJE ZA
ni tako majhna, nič več samo
PET LET
moralna, marveč vse bolj tudi
Delegati občinske skupščine v
denarna, pa seveda tudi stro Krškem- bodo na naslednji seji skle
kovna. Da daje družba zasebne pali o sprejemu družbenega dogovo
ra o samozaščiti v občini. S stanjem
mu kmetijstvu iz leta v leto več
obrambnih priprav, ljudske obrambe
kreditnega denarja ne glede na
in družbene samozaščite so se sezna
to, ali so obrestne mere spre nili v poročilih, da bodo potem laže
jemljive, so zatrjevali kmetoval odločali o podružbljanju ljudske ob
ci sami. Hkrati pa so se spraše rambe in njenem razvoju v srednje
vali, ali so vedno sami sposobni ročnem obdobju.
tako pomoč tudi s pridom upo
\
rabiti.
PREVEČ ZEMLJE?
Posodabljanje proizvodnje z
Za krško občino smo zvedeli,
novimi hlevi, traktorji in pri
da ima neobdelanih še kakih de
ključki in tako naprej pravza
set odstotkov plodne zemlje. Ra
prav ni pravo posodabljanje, če
zen tega za poljedelstvo primer
ne površine še vedno krčijo z '
ne vključuje v proizvodnjo tudi
urbanizacijo, z gramoznicami in
nove tehnologije, novega zna
vedno pogosteje tudi s smetišči.
nja. Prav za to pa so kmetijski
Obe dejstvi pri sedanjih prizade
proizvajalci marsikdaj in marsi
vanjih, da bi povsod pridelali
kje še prikrajšani. Četudi nima
čimveč hrane, nikakor nista raz
veseljivi, zato bi se ob tem mora
jo očitkov glede pospeševalne
li najbrž resno zamisliti in tudi
službe pri krškem Agrokombi
kaj ukreniti.
natu, pa se tudi ta delovna orga
nizacija zaveda, d a j e pospeše
valcev dosti premalo:
Ob tem, ko nameravajo v
okvim temeljne organizacije
združenega dela za kooperacijo
slej ko prej ustanoviti na ob
močju občine pet proizvodnih
okolišev, že danes vedo, da vsak
med njimi ne bi smel imeti le
enega pospeševalca, marveč bi
bila potrebna najmanj dva. Kje
zagotoviti denar zanje, je vpra
šanje, ki bi ga morali čimprej
rešiti.
Za te in številne d m ge pro
bleme, ki jih poslušamo že vrsto
let in ki smo jih slišali tudi na
problemski konferenci, bi mo
rali čim prej ustanoviti samo
upravno interesno skupnost za
kmetijstvo, v kateri bi z denar
jem sodelovali seveda tudi pro
dajalci, predelovalci in potrošni

C
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SODOBNEJŠE
ZBIRALNICE
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Kmetje v krški občini od
dajajo mleko v 72 zbiralni
cah. Za sedaj je le ena so
dobno opremljena, kar se
nujno odraža tudi pri kako
vosti mleka, zlasti v polet
nem času. Letos nameravajo
zgraditi deset bazenov do
konca junija in pet do izteka
leta. Bazene bodo postavili
najprej v tistih naseljih, kjer
zberejo največje količine. S
tem bodo izboljšali kakovost
mleka, ker bo pravilno ohla
je n o J

O OBRAMBI VSAJ
ENKRAT NA LETO

V
prihodnje bodo m o ra le družbe
nopolitične o rg a n iz a c ije v krški od čini, krajevnih skupnostih in °fSaI\ .
zacijah združenega dela najma /
enkrat v letu oceniti obrambne p
prave in obenem dajati pobude.
hitrejše
podružbljanje
?ua" \
obrambe. Pri tem se m orajoPov .
zavedati, da bo imela P °^ ^ cna.„ji,
govornost za izvajanje obramb
priprav vedno večje razsežnosti
da bo uresničevanje obrambmn
log zahtevalo trajno usposabljanje
kadrov.

MLADINI V
LETU JUBILEJEV
Nova športna dvorana, ki
so jo v soboto, 16. aprila,
odprli p>i osnovni šoli Milke
Kerin v Leskovcu, je veljala
6,5 milijona dinarjev, zu
nanja tgrišča pa 2,3 milijona
dinarjev. V kratkem bodo
ob dvorani dokončali tudi
plav^hti bazen. V športni
dvorani so gostje prisostvo
vali nastopu učencev in si
ogledali dve tekmi. Priredit
ve v tem prostornem objek
tu si bo vsakič lahko ogleda
lo po 700 obiskovalcev.
Dvorana in igrišča pa niso
namenjena le mlademu ro
du, ampak tudi starejšim ge
neracijam v krajevni skupno
sti in ofečini.

SVEČANO V LESKOVCU - Pred osnovno šolo MiIKe
soboto, 16. aprila, zbralo nekaj sto pionirjev, drugin j . j zvezno
gostov iz sosednjih občin, kjer so naovse slovesno priča „e. (FoTitovo štafeto in prisostvovali otvoritvi nove športne av
to: J. Teppey)

K rške novice

SE MENCINGER - Potem, k o je
Valvasorjeva knjižnica in čitalnica v
marcu pripravila predstavitev del
POMANJKLJIVE
književnic in publicistk, ki so kdaj
živele v Krškem, so dnigo prireditev
OZNAKE
v jubilejnem programu mestne
Lani jc bik) veliko prometnih
500-letnice posvetili literarnemu de
. nesreč v naseljih krške občine,
lu Janeza Mencingerja, ki jc umrl v
predvsem pa v občinskem sred
Krškem pred 65 leti. Izbor njegovih
išč«. Voznik! so premalo pazlji
del sta minuli petek predstavila Ma
vi. delno krivdo pa pripisujejo
rija Učakar in Bojan Umek, v pro
prometni strokovnjaki tudi po
gramu literarnega večera pa so na
manjkljivi prometni signalizaciji.
stopili še gojenci domače glasbene
Zaradi tega so pogosto ogroženi
šole.
pešci, ker v večini primerov pred
KMALU BOLJE? - Delegati ob
prehodi za pešce ni znakov, ki bi
činske skupščine so na eni izmed sej
voznike opozarjali na večjo paz
imeli precej pripomb o urejenosti
ljivost.
trgovinske mreže, predvsem glede
preskrbe s sadjem in zelenjavo. To
vprašanje naj bi rešili z načrtovano
KRŠENE PRAVICE
gradnjo nove tržnice v delu Krškega
V
zadnjem letu so se v krški občina levem savskem bregu, trgovsko
pod jetje ..Preskrba" pa je v srednje
ni razširila kazniva dejanja s področ
ročni program vključilo nekaj večjih
932 MLADIH
ja gospodarskega kriminala in samo
novosti; blagovnico v Krškem, trg o 
upravo. Postaja milice v Krškem je
TEKMOVALO
vine v Leskovcu, na S u tn i, Senovem
ugotovila zlasti veliko prekrškov pri
V
tekmovanje za znak slovenskih obrtnikih iz drugih republik, ki ima
in v Brestanici.
partizanskih enot so se lani vključili
jo kooperacijske odnose s podjetji
vsi pionirski odredi brežiške občine.
na območju krške občuie. lo velja
Obiskali so tri kraje s partizanskimi
predvsem za kooperante podjetja
obeležji, Silovec, IX)bravo in letali
Pionir - tozd Krško. Pn teh koopešče v Cerkljah, / a tekmovanje h- je
rantih so odkrili med drugim prime
prijavilo 932 pionirjev in vsi li so
re grobega izkoriščanja delavcev,
osvojili bronasto značko slovenskih
kršitve pravic iz socialnega zavaro
partizanskih enot tet si pridobili po
vanja, neplačevanje osebnih dohod
goje za naslednje tekmovanje, ki jim
kov, prekoračevanje dovoljenega
obeta srebrno značko.
števila zaposlenih in podobno.

stran u r ea u a :

hrane, je več k o t očitno, vse
bolj pa njeno potrebnost doje
majo tudi vsi drugi našteti. .
J
Ž.ŠEBEK
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ZA VECJ1 R K °
sfcih lovskih d ru ž in £ P f ^ ga ^
ključ ila poseben t t f U M l0vstf
obiskovalo 27 k^ndid
v(Hja tud*
čuvaje. Med njimi so W
^
občlani zelene bcatovščui ^ posluša*1
čine. ki so poltretji m
katera je
strokovna predavanja,
Lovska
kader zagotovila republik
zveza.
KJER SO SMETI) ? ° 0Fobč»n’ ^

- Pri ureditvi n38®*?*.
zavedaj®
vedno premalo Pa*Mii_ns)Cih Pre fi,
sc, da s kršenjem
fo vej*
sov škodujejo sami
^ ju dru
predvsem za
0eih voda

gih odpadkov ob t e k o č i n , podpogosto na območjih
jeg]o P°.
talnice. Divja smctlsf “ , raj » l°J0
gan in miši
zato
muh. (ilodalci
. k|jCC nal1^ ' a
nemoteno prenašajo
aznovr'

b o lezn i in P °vc4? J & cija nc
obolenja. Sama m P
mogla narediti reda.
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Sevniški val še ne seže do vseh
Dosti govora o tem, kako izboljšati opremo sevniškega radia, a malo storjenega
Lokalna radijska postaja Sevnica ima skoraj še isto opremo kot*
°b ustanovitvi leta 1965. Lani je morala zaradi okvar sedemkrat
prenehati z oddajanjem. Koordinacijski odbor za obveščanje pri
občinski konferenci SZDL je o teh vprašanjih že večkrat razprav*JaL a brez posebnega uspeha. Pred nedavnim je to vprašanje prišlo
tudi na sejo predsedstva občinske konference SZDL.
, 1Sevniški radio je v času svojega
obstoja v mnogočem izbopal obvecanje občanov. Oddaja trikrat na
teden. Šibek oddajnik z improvizi
rano anteno z enega grajskega stolpa
na drugega pa je slišen le na dokaj
zkem območju. Predvsem v krajev'
s'cuPnost'h Krmelj in Šentjanž
daj sploh ne morejo poslušati.
Razvojni načrti sevniškega radia
menjajo več možnih rešitev. Prod
ni je vabljiv prehod na ultrakrat,• va" >vno območje. Odpadle bi sive
linH
sPjejem ni mogoč. Vse več
i 1 tudi že premore takšne spre:.
• Etelavci radia tudi opozarna nujnost izboljšav v studijski

ŠPORTNIKI V
P OČASTITEV
J UBILEJ EV
Sevr!!^; te'®si}°k ul turni delavci v
javnost J 6 yWjučujejo s svojimi de-

lekv l v -1 V počastitcv visokih jubita. Talrr.Se partljc *n predsednika Tisobotn o° na Hrastih nad Sevnico v
ski krni i .aPr*la. izvedli spomladanudelpjo« se
udeležilo nad 70
Piontka “ V. različnih ^ o s t i . Med
sai
Je zmagala Hedvika CcPa ie Kii_ . 6 091 °vne šole, ekipno
Krmen a naJusPcšnejša osnovna šola
Plazar j,
je zmaSal Jože
tako fcla t
eklPn° Pa ravno
mi ie
Krmelja. Med mladink ani oblač?^ Z-m,aga Pripadla Pokliccami na
’ med posameznije
Zavrl. Med mladinci
Bla _Zmagal
6 . Franc Vilčnik z OŠ
saciilf’7emPno pa mladinska organiboljšo - ■
Med člani so nainajc* sevni5to raV'-*Cnost Pokazali delavmezniki h Postaje milice. Med posaZalašdel
l ° i e t i.e
Alojz
Tone U r a n ^ t ^ n ' n a d 30 let pa
najhitrei& uC'
članicah je bila
tlo H n„
w n a i i j \ c , Iravno
d V I l L tako Tmeri
pa Jutranjke,
rav
se je

tehniki. Razen malo boljšega repor
terskega magnetofona je vse iztroše
no in v glavnem tudi že zastarelo.
Nekatere osnovne organizacije
ZK, npr. Sevnica II, so vprašanje
razvoja lokalne radijske postaje že
obravnavale. Predsedstvo občinske

BOŠTANJSKI FANTJE
NAVDUŠILI
Sobotni koncert okteta Boštanjski fantje v Lutrovski kleti na sevniškem gradu je bil doživetje za števil
ne gledalce, ki so do zadnjega kotič
ka napolnili to izredno akustično
dvorano. Oktetov mentor prof. Ku
nej iz Celja je po koncertu pohvalil
napredek zbora. Kot strokovnjak je
sicer opozoril na manjše pomanjklji
vosti, k ijih bodo pevci v svojem raz
voju prav gotovo odpravili. Hkrati
prisoja oktetu še obetaven vzpon.
Laskavo priznanje za pevce je tudi
obljuba prof. Kuneja, da jim je pri
pravljen pomagati tudi vnaprej.
Občinstvo ni skoparilo z aplavzom
ob vezni besedi dramskega umetnika
Janeza Rohačka.

konference SZDL predlaga razširitev
koordinacijskega odbora za obvešča
nje, da bi bil le-ta dovolj močan za
korenitejše rešitve. Do 30. junija naj
bi bil nared program o možnostih
razvoja sevniškega radia. Rešiti je
treba tudi vprašanje sprotnega finan
ciranja, kajti računi se niso izšli lani
niti sc ne bodo letos, če bo šlo vse
po starem. Ob primerjavi podatkov,
koliko zbere postaja od ekonomske
propagande v primerjavi z drugimi,
je očitno, da bi sevniški radio lahko
koreniteje podprlo tudi gospodar
stvo. Zaplete se spet pri preveč ome
jeni slišnosti — znanem začaranem
krogu.
A. ŽELEZNIK

USPEL OBRAMBNI
DAN
V soboto so na Poklicni obla
čilni šoli v Sevnici uspešno iz
vedli obrambni dan. O partizan
skem bojevanju je učenkam
spregovoril borec in sekretar
občinske konference SZDL
Slavko Štrukelj. Zatem so učen
ke krenile še v pohodu na
Lisco, kjer so se pridružile osta
lim udeležencem ob sprejemu
zvezne Titove štafete.

Komunala še vedno na uzdi?
Lahko Sevnica ostane brez vode?
Sevniško Komunalno stanovanjsko podjetje je pričelo obnavljati
vodovodno omrežje že leta 1973. Dela so bila razdeljena na devet
etap. Izvedene sošele štiri, preostane jih torej še več kot polovico.
Prvotni predračun je znašal 1,8 milijona dinarjev, sedaj velja že tri
milijone.
Cene gredo svojo pot. Napeljava
novega vodovoda izpod Lisce, pred
videna leta 1973, bi stala tedaj 4,8
milijona dinarjev, po sedanjih cenah
pa bi bilo treba odšteti že kar 100

milijonov. Kot pravi direktor Komu
nalno stanovanjskega podjetja inž.
Jože Kolar, vodarina ne omogoča
vlaganj. Ob porastu cen električne
energije se nihče ne vpraša, koliko
izdatkov več pomeni to za tistega,
ki upravlja vodovod.
Podjetje mora z obnovo dotraja
nega omrežja vsaj slediti akcijam
krajevne skupnosti pri asfaltiranju
ulic in posameznih gradbenih odbo
rov. Vsaj 10-odstoten porast vodari
ne bi pomenil že rezervo za vračanje
posojila. Žal so komunalne storitve
pod podobno kontrolo cen kot kruh
ali drugo, povprečna družinska po
raba vode v mestu pa znaša le tri
kubične metre. Letos morajo obno
viti vodovod v IClavniški ulici, ker so
tam občani sredi akcije asfaltiranja.
Marsikdo se sprašuje, zakaj neka
teri pločniki v mestu še vedno niso
asfaltirani. Preprosto tudi zato, ker
je treba prej pod njimi urediti vodo
vodno omrežje. V mestu so nekatera
ozka grla, npr. pod opornim zidom
v Šmarju ali nasploh celotno omrež
je od Lisce do Stanetove
Podjetje je kljub raznim težavam po
zaključnem računu kreditno spo
sobno. Radi bi se čimprej lotili dela,
saj lahko vsaka večja okvara spravi
mesto ob vodo.
A.

^ C k r a t ODSLUŽENA OPREMA - Tonski snemalec Janez

nemalo zaslug za b o j ali manj nem oteno delo opreme
,ne radijske postaje. Studijska gramofona sta bila npr.
Po doda^M? ž e P r ' 'jfbjjanskem radiu. V Sevnico pa so jih dobili še
trofgjjj. n,|1 naporih na drugi lokalni postaji. Mešalna miza je pravi
Cuer|e ‘. Primerek z neke podmornice v drugi svetovni voj ni . . .
tar
,0SN v glavnem vedno uspel celo večje napake popraviti
med oddajanjem. (F oto: Železnik)

atOOft' .

Sevniški paberki
tekm;; BODRITI
" y ui' 111 -- V
v odloo a|°w 0n>etni i S
S,0J v drugi zvezni
(Jniškcfti m81xSC zves,ini navijačem
v soboto ob 18.
krt ^ o r ra/i i
Partizana obeta
fcŽ* tekmi ^ 1Va tckma- P« predv.
Joio’ ■ so doma odločno
^
t & o>*!asPr°tnik,
v iabinu sc
p>*bi,i
tud.
S "0 u s n ^ " lmiv rokom et. Odt>i? tVa sanj^ i c seveda dobra igra
dosti pa lahko prirtn.i podpora navijačev.
NAGRADA" f c .^ j n iJ £ " * dclick J«
v °bčinbU^ov k; dobro obiskan shod
fa^ZD l „
sklical ulični odnL"e moti Starcn' delu mesta. Ob' P r e dWm
v ^ pa
d° Vanjc
,cgapošte.
<lcla
preselitev

O bfubjjeno jc, da naj bi v tem delu
mesta z dnem, ko bodo pošto prese
lili v novi del mesta, v starem delu
pričela z delom javna telefonska go
vorilnica. S to rešitvijo krajani niso
zadovoljni kakor tudi ne z odgovori
predstavnikov pošte.
CIM MANJ ZASTOJA - Sevniške komunalce je treba ob dosti
pikrih na račun sicer nelahkega delit
tudi pohvaliti. Dokaj prometno ce
sto proti zdravstvenemu domu (ob
voz je mogoč tudi drugje) so preko
pavali v nedeljo, ko cesta ni toliko
obremenjena. Dela so se sicer zar
vlekla še v ponedeljek, zastoj pa jc
vsekakor manjši, kot če bi z vsem
skupaj začeli npr. sredi tedna. Na
tem kraju bodo poskrbeli za vodo
vod.

sisvki S k i v e s t m i

RIBEZA NE BO?
Pri sevniškem Kmetijskem
kombinatu ugotavljajo, da je
usoda letošnjega pridelka črne
ga ribeza pri kooperantih v glav
nem zapečatena zaradi ponav
ljajočih se zmrzali. Ob koncu
tedna je tudi nasade jabolk na
Čanju že četrtič zapored priza
dela slana. Za jabolka je bilo to
bolj usodno, kot zmrzal konec
marca, ker takrat še niso toliko
odgnale. Ribez proti zmrzali ni
bil zavarovan, medtem ko so
nasadi jablan zavarovani. Škoda
še ni ocenjena.

PO P O L 2JE
Delegacije kmetov kooperan
tov je na seji občinske skup
ščine posredovali Posavskemu
veterinarskemu
zavodu
12.
januarja, odgovor pa so mesec
zastavila delegatsko vprašanje o
možnostih razširitve osemenje
valne proge Zavratec — Bučka.
\f. skupščinske pisarne so vpra
šanje posredovali. Posavskemu
veterinarskemu
zavodu
12.
januarja, odgovor pa so veteri
narji odposlali šele 17. marca.
Sam odgovor ni obetaven, ker
menijo, da bodo uspeli razširiti
osemenjevalno progo šele do je
seni!

TOPEL SPREJEM —Okrog 1.000 Mirenčanov je v soboto pozdravilo zvezno Titovo štafeto s pozdravi
tovarišu Titu za 85. rojstni dan. Nosilec štafete na slavnostni prostorje bil delavec v Dani in nogome
taš Miran Ajdišek (v sredini).

Športu mesto tudi na vasi
Pri telesnokulturni skupnosti v Trebnjem - seja skupščine je bila
zadnji torek - štejejo minulo leto v marsičem za prelomno.
V minulem letu so si zastavili vi
šje cilje glede množičnosti. Predvi
devanja so izpolnila šolska športna
društva z aktivnostjo v celi vrsti
športov. To,je dobra osnova za na
daljnje delo. Med najbolj množične
akcije v minulem letu štejejo kole
sarjenje ob občinskem prazniku
(157 udeležencev); podobne akcije
pri mirenskem Partizanu se je udele
žilo 107 članov. Razveseljivo je, da
se v nekatere športne zvrsti vse bolj
vključujejo tudi po krajevnih skup
nostih v manjših krajih. Tako mladi
nogometaši na Čatežu ponavadi pri
rejajo turnirje v malem nogometu.
Na lanskemje sodelovalo sedem mo
štev. Glede množičnosti prednjačijo
v Velikem Gabru. Iz te krajevne
skupnosti je lani sodelovalo na po

hodu ob žici okupirane Ljubljane
nad 200 ljudi.
Vrednost programov občinske telesnokulturne skupnosti do 1980.
leta znaša 5.778.000 dinarjev (po
predlanskih cenah). Za prihodnje le
to imajo v načrtu gradnjo športnega
objekta v Šentrupertu (v velikosti
20 x 40 metrov), telovadnico pa naj
bi gradili leta 1979. Telovadnica v
Velikem Gabru bi prišla na vrsto le
ta 1978. Telesnokulturna skupnost
bo pri obeh naložbah sodelovala s
120.000 dinarji. Ob koncu tega
planskega obdobja, leta 1980, si
lahko obetajo sodobnejše nogomet
no igrišče mirenski nogometaši. Da
bo vse zgrajeno po načrtu, se bodo
morale vključiti v financiranje kra
jevne skupnosti, delovne organiza-

Vodo do 1. maja?
Vaščani Čužnje vasi že tretje leto gradijo vodovod
Čužnja vas je eden od redkih krajev, ki ima vso električno nape
ljavo kablirano. To je že uspeh, povezan z gradnjo vodovoda, če
prav po skoraj treh letih gradnje tekoče vode še vedno nimajo.
„Vaščani so spravili skupaj
280.000 dinarjev, lastniki vi
kendov so prispevali po pet ti
sočakov, ostali pa od 10.000 do
12.000 dinarjev,“ pove duša te
velike akcije za ta kraj Lado
Kotnik. To je velik prispevek za
domačije v trebeljanskih hribih.
Vse skupaj še vedno ni dovolj,
računajo še na pomoč krajevne
skupnosti in komunalnega skla
da.
V glavnem so preostala še ne
katera zaključna dela. Narediti
je treba priključke in druge
drobnjarije. Vaščani se zaveda
jo, da so daleč v hribih, zato so
vgradili v vodovodno omrežje
pet hidrantov. Voda, če je ob
morebitnem požaru takoj pri
roki, je veliko vredna.
Lado Kotnik se k o t dosti lju
di iz teh krajev vozi na delo.
Kot marsikje je tudi tod zmrzal
prizadela vinograde in sadovnja
ke. Upajo, da bo vsaj zaključ-

Kmetija na vodi
Pri Redenškovih v Bruni vasi ima
jo domačijo blizu Mirne. Pravzaprav
se vije blizu hiše opuščeni rokav
strugi!. Pred dobrima dvema deset
letjema jc namreč Vodna skupnost
Dolenjske uredila novo, manj vijuga
vo strugo.
Vsa ta leta jc tod preteklo že
mnogo vode. Rast in razni nanosi so
storili svoje. Gospodar Franc Rcdenšek pravi, da se je na nekaterih mestih , nova" struga že toliko zožila,
e
bijo človek lahko brez težav pre
skočil. Mirna je znana hudourniška
rečica. Že ob malo izdatnejšem
dežju sc struga napolni. Kadar je pa
davin več, marsikje prestopi brego
ve. Pti Redenškovih pride prav do
hiše, kot se je primerilo tudi v sobo
to, 9. aprila. Stroji, deske in vse, kar
je pod kozolcem, je bilo v vodi. Pri
tej domačiji so svoje čase imeli mlin
na vodo, zato so sicer vode vajeni,
vendar se jezijo na vodno skupnost,
ker se, kot trdijo,.ne briga za strugo.
Voda zato zastaja bolj, k o t bi bilo
treba. Da bi seje ubranili vsaj v hiši,
so že pred časom dvignili prag, prav
tako pod. Odtlej jim vsaj v hišo več
ne vdira.

S lran u red il: ALFRED ŽELEZNIK

nim delom pri vodovodu vreme
naklonjeno. Želijo, da bi za 1.
maj slednjič le pritekla voda iz
PiP’

A .Ž .

cije, druge samoupravne interesne
skupnosti, ravno tako bo treba
vključiti sredstva, zbrana s samopri
spevkom.
A. ŽELEZNIK

..PRESEŽK I"
ZA LETOS
Ne, ker ne bi bili rabili denarja,
temveč zaradi dogovorjene politike
financiranja samoupravnih interes
nih skupnosti s strani gospodarstva,
morajo pri občinski telesnokulturni
skupnosti v Trebnjem vnesti v letoš
nji
finančni
načrt
lanskih
140.806,65 dinarjev. To naj bi bil
tako imenovani „presežek“ lani
zbranega denarja. Ta vsota se mora
upoštevati tudi pri dogovarjanju za
višino letošnje stopnje.

TUDI MILAVEC HRANI
SPRIČEVALO
Člani občinskega odbora
ZZB so ugotovili, da hrani spri
čevalo o udeležbi na politični
šoli okrožnega komiteja KPS iz
Novega mesta na Trebeljanskem
tudi najstarejši član ZK v tre
banjski občini Franc Milavec iz
Trebnjega. Milavec ima spravlje
no tudi Titovo sliko, ki so jo
običajno imeli pri sebi borci, s
podpisi udeležencev. Med dru
gim hrani tudi več listin o usta
novitvi narodne zaščite in če
kov.

S ČOLNOM POD KOZOLEC? — Takole in še bolj si utre pot
mirenska voda pod Redenškov kozolec v Bruni vasi. Redenškovi so
prepričani, da vsega tega ne bi bilo, če bi Vodna skupnost očistila
strugo Mirne.

Iz kraja v kraj
SEJMARSKI VIDEZ - Sejmi v
Mokronogu vnašajo svoj utrip v sa
mo trško jedro. Živino in vse karje
okrog tega sicer res spravijo na za to
predvideni sejemski prostor, ki so ga
pred nedavnim tudi na novo posuli,
kramarji pa razstavljajo svoje blago
tudi na robu ulic. Nekateri tudi kar
ob trgovinah, kar očitno potrjuje,
da v njih ni mogoče dobiti vsega,
zakaj kramarji prav gotovo ne delajo
z izgubo.
OGRAJA LE PO IMENU - Na
železniškem prelazu v Slovenski va
si, kjer pelje čez cesta za na Dob, ie
dolgo kliče po strokovni roki most
na ograja, ki bolj lebdi posebno na
eni strani (na sliki). Padec kakšnega
nesrečnika bi bil prav gotovo uso
den zaradi precejšnje višine že brez
vlaka na progi.

TRENERJA NARED - Pri mi
renskem Partizanu je začela z delom
nova namiznoteniška sekcija, ki jo
vodita Tomaž Pavšič in Borut Ogrin.
Društvo bo sekcijo registriralo po
redni poti, če bo uspešno prestala
trimesečni poskusni rok. To pomeni
z drugimi besedami, če si bo prido
biti dovolj prizadevnih igralcev, s či
mer prav gotovo ne bo težav.
V AKCIJI ZA ČISTOČO - Mla
dinske organizacije v tovarnah in na
terenu na Mirni so se že v dnevih
pred prihodom zvezne Titove štafe
te obvezale očistiti kraj navlake in
tudi po tej plati prispevati k še bolj
slavnostnemu vzdušju. Tudi hišni
sveti stanovanjskih blokov so opozo
rili stanovalce, da počistijo okolico
blokov.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST

Deset ur strokovnega varstva
V treh vrtcih v občini je 270 o tro k — Prostora je še več, manjka pa vzgojiteljic, z ato tudi
še ni potujočih vrtcev
„V Črnomlju in Semiču je vprašanje otroškega varstva v vzgojnovarstvenih ustanovah dobro urejeno tudi za nekaj let naprej, to pa
nikakor ne velja za celotno o bčino,“ je povedala ravnateljica VVZ
Črnomelj Zora Prhne.
„Medtem ko sta vrtca na
V vseh treh enotah VVZ
Črnomelj, se pravi v vrtcih na Čardaku in v Semiču polno za
sedena, je v Loki le 52 otrok,
Čardaku, v Loki in v Semiču je
trenutno 270 otrok; skupaj je v kapaciteta vrtca pa je 140
otrok; štirje oddelki še ne dela
treh vrtcih šest oddelkov jasli.
Vsi trije vrtci so tako rekoč no jo, edini razlog pa je pomanjka
vi, saj je najstarejši tisti na Čar nje vzgojiteljic,“ je pojasnila
ravnateljica. Potrebovali bi še
daku, ki je odprt peto leto, v
najmanj štiri vzgojiteljice, letos
Semiču so ga odprli lani jeseni,
pa bo šolo končala le ena šti
v Loki pa za letošnji občinski
pendistka. Računajo, da bo ka
praznik.
drovski problem rešen v 1979.
Sedaj je iz občine 27 štipen-

Iz ljubezni
do človeka

Čeprav je Anton Pavliha, šo
fer pri Delovni organizaciji za
gradbeništvo, obrt in komunalo,
prišel med krvodajalce povsem
slučajno, je tej humanitarni
organizaciji zvest že 27 let.
„Takrat sem bil v Ljubljani in
teta, viga medicinska sestra in
krvodajalka, me je nekoč pova
bila s sabo na odvzem krvi. Od
takrat sem vsako leto dal kri naj
manj dvakrat," preprosto, kot
da je to samo po sebi umevno,
pove Pavliha, ki že 15 let živi v
Črnomlju. Njegova prva krvoda
jalska izkaznica je bila že pred
leti izpolnjena in tudi v drugi ni
več veliko prostora, kajti Pavliha
je do sedaj dal kri že 47-krat. V
Belr krajini ga ni, ki bi jo dal
večkrat, pa tudi v Sloveniji ni ve
liko takih. Zračunala sva, d a je
do sedaj dal 14 litrov in 7 deci te
dragocene tekočine, ki rešuje
življenja. Za primerjavo: odrasel
človek ima okoli 6 litrov krvi.
,,Zavedam se vrednosti daro
vane krvi, kajti to je večkrat
lahko tudi vrednost življenja. Jaz
sem šofer, z eno nogo tako re
koč vsak dan v nevarnosti, in
morda bom tudi jaz kdaj potre
boval kri sočloveka. Nikoli pa ne
bi dal krvi za denar; tega se ne
da plačati z denarjem, krvodajal
stvo je lahko samo na prosto
voljni osnovi,- njen temelj je le
ču t humanosti." Zato j a je, še
toliko bolj prizadel umazan oči
tek, da da kri samo zato, da dobi
tisto polovico klobase. „To je iz
javila neka članica občinskega
odbora RK!" ne more pozabiti.

ŽIVINO ZAVAROVATI - Od
bor za finance poslej ne bo več
predlagal izvršnemu svetu odpis dav-
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Obvoznica - rešitev za Metliko

Zora Prhne: „Da bi lahko od
prli še štiri oddelke v novem
vrtcu v Loki, potrebujem o naj
manj štiri vzgojite! ice.“

BELE KRAJINE

V JASLIH — Od 270 otrok, kolikor jih je v črnomaljski občini
deležno varstva v vrtcih, jih je 72 v jaslih. V treh vrtcih, dveh v
Črnomlju in enemu v Sem iču, imajo šest oddelkov jasli, Iger skrbi
jo za m alčke od 6 mesecev do dveh let in pol. Precej jih je, ki prve
samostojne korake naredijo prav v'jaslih.

Dragovanja vas nared
AMD Bela krajina bo letos že če
trtič priredilo tradicionalno prvo
majsko mednarodno dirko v m oto
krosu v Dragovanji vasi za nagrado
Bele krajine v kategoriji 125 ccm; v
kategoriji 50 ccm pa bo dirka štela
za republiško prvenstvo.
Do prejšnjega tedna se je prijavilo
11 tujih dirkačev iz Avstrije, Švice
in Nemčije, organizatorji pa priča
kujejo še nekaj prijav. Najštevilnejše
bo avstrijsko zastopstvo; med drugi
mi bosta prišla tudi večkratni
avstrijski prvak Leitgeb ter stari zna
nec Dragovanje vasi Helmut Goetz,
ki je številnim gledalcem ostal v spo
minu po drznih in atraktivnih vož
njah. Tudi Nemec Manfred Kreutz
je znan kot odličen dirkač in srčen
borec in je lani za Goetzem zasedel
drugo mesto. Švicarji bodo na progo
v Dragovanji vasi poslali Kurta
Thometa in Ybera Matorina, ki ima
ta za sabo že več mednarodnih uspe
hov.
Poleg tujih dirkačev se bo pome
rilo še 15 jugoslovanskih, ki so za

ČRNOMALJSKI DROBIR
NAJDENI PREDMETI - Kaj vse
ljudje izgubijo ali pozabijo, je moč
prebrati na oglasni deski na občini.
Da izgubljajo denarnice in pozabljajo dežnike, ni nič nenavadnega,
a. Na
spisku najdenih predmetov pa sta
tudi - bat in cilinder za motorno
kolo! Kako se je m otorist odpeljal
n ap rg , pa ni jasno. Čudno je tudi,
da tisti, k ije vlekel transportni vozi
ček, ni opazil, da je izgubil dva kole
sa. Poleg tega so na spisku še: zlata
verižica, ženska denarnica, motorna
zaščitna stikala, plastična torba in
nekaj denarja. Lastniki lahko dobijo
izgubljene predmete nazaj na obči
ni, v sobi 17.

V GRADCU
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PO ASFALTU V KRIŽEVSKO VAS —Pred tednom dni so vaščani
sveč eno revolu . ^ 0pj
V rtec je odprt skoraj 10 ur
Križevske vasi dobili dober kilometer asfalta od republiške ceste, ki
gibanju v Gradcu,
na dan — od 5.10 do 15. ure —
pelje čez most preko Kolpe na Hrvaško, do konca vasi. Vaščani so
bo tovariško sreča j •
delovna obveznost vzgojiteljice
za asfalt zbrali 150 tisočakov, poleg tega pa so veliko dela opravili
pa je pet ur, zato je potreba po
sami.
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Za rešitev varstva predšolskih
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Odlična mednarodna udeležba na dirki v m otokrosu za
nagrado Bele krajine — Tudi domačini

„Dokler bo moja kri dobra,
toliko časa bom krvodajalec,"
zatrdi Pavliha, ki ima med drugi
mi priznanji tudi najvišje repub
liško za 25-krat darovano kri.
Nihče ne dvomi, da bo prihod
nje leto dal kri petdesetič.
Žal pa je pri nas še veliko
zdravih ljudi, ki niso še niti
enkrat v življenju prišli na od
vzem krvi. Opažam tudi, d a je
med krvodajalci velika večina
delavcev, vodstvenih in vodilnih
skorajda ni. Ravno ti bi morali
dajati zgled," meni Pavliha.
A. B.

SLOV ESNOSTI

kov zaradi pogina živine, ker kmetje
lahko živino zavarujejo pri zavaro
valnici. Vlog za olajšave pri davkih
zaradi pogina živine je bilo v črno
maljski občini največ v Sloveniji.
Tudi druge vloge za odpis - zaradi
elementarnih nesreč, smrti v druži
ni, velikega števila otrok itd., mora
jo na odbor priti prek KS, ki bo za
vsak primer posebej dala svoje mne
nje.
250 ANKETIRANIH - Center za
raziskave javnega mnenja pri FSNP
je v 12 slovenskih občinah delal raz
iskavo o delovanju delegatskega si
stema. V črnomaljski občini so
anketirali 250 5 udi v KS Griblje in
Talčji vrh ter v Novoteksu na Vinici,
Dolenjki, GG Črmošnjice, OS Črno
melj in občinski upravi.

sedli b o p a mesta v lanskem držav
nem prvenstvu, med njimi bosta tu
di domačina Franc Stefanič in
Anton Vlašič.
V dirki za republiško prvenstvo v
50 ccm bo štartalo 30 tekmovalcev,
prijavljenih pa je precej več; pravico
do nastopa si bodo morali priboriti
v kvalifikacijah na treningu. Med nji
mi bo tudi lanski državni prvak
Črnomaljčan Božo Štukelj; nastop
drugega domačina Aljoše Satoška pa
še ni gotov - štartal bo le, če bo do
takrat dobil nov motor.
Začetek dirke bo v nedeljo, 1.
maja, ob 15. uri, uradni trening pa
bo dopoldne od 10. do 12. ure.

PRIZNANJA
KRVODAJALCEM
NA VINICI
Na občnem zboru krajevne orga
nizacije RK Vinica v začetku mese
ca sta Dušan Bušič in Peter Peteh
prejela priznanje za več kot 15-krat
darovano kri; sedem krvodajalcev je
prejelo priznanje za 10-krat darova
no kri, 5-krat in več pa je dalo kri
11 krvodajalcev iz te krajevne orga
nizacije RK, ki šteje okoli 600 čla
nov. Za občni zbor so organizirali
avtobusni prevoz iz Špeharjev in s
Preloke. Izvolili so nov odbor, po
tem pa je v polni dvorani osnovne
šole psiholog Milan Krajnc predaval
o odnosih med starši in otroki.

V POČASTITEV
OBLETNIC
Osrednja občinska sloves
nost ob 40-letnici ustano
vitve KPS, 40-letnici prihoda
tovariša Tita na čelo KPJ in
predsednikovi 85-letnici bo
v petek, 22. aprila, ob 17.
uri v črno maljskem kultur
nem doniu. Na programu je
slavnostna seja občinske
konference ZKS in SZDL,, ki
se je bodo udeležili tudi
predvojni komunisti in prvo
borci. Na slavnostni seji bo
do tudi podelili letošnja ob
činska priznanja OF.

V okviru pražnovanj partij
skih obletnic in jubilejev pred
sednika Tita so v petek v metli
škem muzeju odprli razstavo
,,Predvojno revolucionarno gi
banje v Beli krajini". Zanimiva
razstava, ki v sliki in besedi na
zorno prikazuje revolucionarno
preteklost belokranjskega člo
veka, bo odprta do 8. maja.

GODBENIKI V
NARODNIH NOŠAH
Metliška mestna godba, naj
bolj delavno društvo v občini,
bo dobila nove poletne uniforme
iz hodnega platna. Uniforme bo
do pravzaprav stilizirana metli
ška narodna noša. Belokranjsko
platno so kupili pri Marici Cvit
kovič iz Adlešičev, hlače jim bo
naredil Elkroj iz Mozirja, gornji
del novomeški Labod, godbeniki
bodo nosili tudi značilne klobu
ke in široke usnjene pasove, čev
lje pa bo izdelala tovarna Kraš.
Učenke poklicne šole Beti bodo
godbenikom uniforme izvezle.
Maja bodo nove uniforme nared
in godba bo gotovo povsod, kjer
se bo pojavila, posebna atrakcija.

Komu peskokop?

Napredek brez poStka■0 I

Jektr«
Na vseh koncih asfaltirajo ceste in obnavljajo e
napeljavo — Čistilna naprava p ° le_
Skoraj bi lahko rekli, da v metli
ški občini vsak teden opravijo kakš
no delo, navedeno v programu jav
nih del.
Tako so se v začetku tega meseca
uresničile dolgoletne želje prebival
cev Božakovega — dobili so kilome
ter asfalta skozi vas, brž ko bo mo
goče, pa bodo asfaltirali še preostali
del ceste do Rosalnic, tako da bo
Božakovo dobilo sodobno cestno
povezavo z občinskim središčem.
Obenem so za Božakovo in Rakovec
obnovili električno omrežje in se va
ščanom sedaj ne bo treba več prito
ževati, da zvečer ne morejo brati ča
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NOVO TELOVADNO
ORODJE NA SUHORJU
Konec prejšnjega meseca sta Ela
nova strokovnjaka v telovadnici suhorske osnovne šole montirala novo
telovadno orodje, ki ga je za novo
leto šoli podaril Jugotekstilov dedek
Mraz. J ugo tek stil, pokrovitelj suhorske šole, je prispeval 12.000 dinar
jev, matična metliška šola pa 7 tiso
čakov. Dobava se je malo zavlekla,
ker so v Elanu morali orodje posebej
prirediti za suhorsko telovadnico.
Seveda so te pridobitve najbolj vese
li šolarji.

stiln e nap rav e^ ki
posta
vati ju lija , najkasneje

Včeraj so
občine na Vahti >wavi in
vzeli štafeto s poz® :411 za .<
mi željami tovarBu^
dan od novomeški* ^
Metliki so štafeti P ^ e ,
sprejem. Metličai
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maljske občine.

Zbor občanov KS Suhor
Dobra udeležba na zadnjem zbo
ru občanov KS Suhor - bil je v ne
deljo, 10. aprila - je znova dokaza
la, da se ljudje vedno bolj zanimajo
za napredek svojega kraja in da so
zanj veliko pripravljeni sami naredi
ti.
Krajani so poudarili, daje izvedba
javnih del, načrtovanih v srednjeroč
nem programu, v veliki meri odvisna
od zavzetosti prebivalcev krajevne
skupnosti za vsako akcijo posebej.
Za letos imajo suhorski krajani v na
črtu posodobitev več cest, obnovo
električne napeljave ter zasutje va
ške mlake na Gornjem Suhorju; zad
nje delo j e vezano na poprejšnjo ure
ditev kanalizacije v vasi.
Na zboru so sprejeli tudi nove cene za usluge pogrebnega odbora, ki
dela tudi za KS Jugorje. Odbor bo
moral čim prej nabaviti mrliški
furgon, kljub temu pa sprevoda od
hiše žalosti do pokopališča še ne bo
do mogli odpraviti, ker še ni ureje
nih mrliških vežic. Povišali so tudi
grobnino, ki sedaj znaša 300 dular
jev za 10 let.
Govor je bil tudi o peskokopu v
Bcrcči vasi. Krajani si prizadevajo,
da bi peskokop prišel v upravljanje
KS, ta pa bi ga dajala v izkoriščanje
najboljšemu ponudniku. Težnje, da
bi peskokop v Beroči vasi izkorišča
lo TCP, KS pa ne bi imela nič od
tega, so ljudje zavrnili, saj tovornjaki
na cesti povzročajo veliko škodo,
poleg tega pa so cesto uredili vašča
ni s svojim delom in denarjem. Pe
skokop pa bi lahko bil tudi dodaten
vir sicer skromnih sredstev krajevne
skupnosti.

SPREHOD
PISEC TEH VRSTIC si ne upa
navesti imena kraja, ker gre baje za
skrivnost, toda nekje v Beli krajini
bi morala že pred časom pričeti de
lovati tiskarna, ki bi dajala kruh ne
kaj krajanom. Vendar iz te moke ni
kruha in kaže, da ga tako kmalu tu
di še ne bo. So. pa tiskarski stroji, za
katere vedo celo vrabci po strehah,
koristni, saj od časa do časa odvijajo
z njih še uporabne dele in jih odpe
ljejo v Ljubljano.
NA LETOŠNJI SINJSKI ALKI
avgusta meseca bo nastopila tudi
Mestna godba metliška. Tako so se
dogovorili predstavniki iz Sinja z
vodstvom Mestne godbe. Godbeniki
se nastopa zelo veselijo, saj bodo
združili igranje s prijetnim izletom,
ki so si ga brez dvoma zaslužili. Je
pa povabilo organizatoijcv iz Sinja
tudi lepo priznanje našim fantom.
PROSLAVE OB NAJRAZLIČ
NEJŠIH državnih, republiških in ob
činskih praznikih so bile, so in bo
do, vendar sc je v preteklosti malo
vedelo, kdo je dolžan pripraviti po
samezno proslavo in jo ne nazadnje
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Naravo in ljudi dušijo smeti
-

Pa so tudi surovine, ki jih ne izkoriščamo, am pak z njimi uničujem o okolje in
sebe — Nekaj predlogov za čistejše okolje

Stal bo pri osnovni šoli v
Ribnici

Tudi tistih nekaj deset ribičev ne bo
moglo očistiti odpadkov, ki jih zme
čejo v vodo vsi občani.
V predlogu programa SIS za
letos so predvideli še nekatere druge
ukrepe, ki naj bi prispevali k lepše
mu ckolju. Tako nameravajo v go
steje naseljenih območjih mesta na
mesto smetnjakov postaviti kovin
ske zaboje (kontejnerje) za odlaga
nje odpadkov. Nekajkrat na leto na
meravajo organizirati odvoz večjih
kosov, ki ne gredo v smetnjake. Po
djetje Dinos naj bi po mestu razpo
stavilo nekaj kontejnerjev za odlaga
nje steklenic oziroma steklenih od
padkov sploh. Krajevne skupnosti
naj odpravijo divja smetišča. Inšpek
cijske službe naj v primerih onesna
ževanja okolja strožje ukrepajo. De
lovni čas na javnem smetišču pri
Mozlju pa naj bo tak, da bo tu vsaj
enkrat na teden možno odlagati
smeti tudi popoldne.
J. PRIMC

V ribniško občino bo prišla
kurirčkova pošta 26. aprila ob
10. uri, ko jo bodo pri Travniku
v Loškem potoku ribniški
pionirji prevzeli od kočevskih.
Nato bo nadaljevala pot prek
Gore in Sodražice, na Travno go
ro pa bo prišla naslednji dan, ko
bo potovala še skozi Jelenov
žleb, Grčarice in Dolenjo vas.
Osrednja proslava ob spreje
mu letošnje kurirčkove pošte bo
za ribniško občino 29. aprila ob
17. uri pri osnovni šoli. Takrat
bo nekdanji partizanski kurir,
danes pa predsednik občinske
organizacije ZZB, Stane Nosan
odkril kip „Kurirčka“ , ki je delo
Petra Jovanoviča. Kip je izdelan
iz lesa, kaže kurirčka, k i vodi
partizane.
V naslednjih dneh bo kurir
čkova pošta potovala še v Sušje
in Ortnek. Pionirjem občine
L jubljana-V ič-R udnik jo bodo
ribniški pionirji-kuriiji predali
4. maja pri Velikih Laščah.
J. P.
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uvidele, da morajo odločneje ukre
pati, in so določile kraje, lqer mora
jo občani obvezno odlagati smeti.
Prav bi bilo, da bi odločneje vztraja
li pri spoštovanju tega odloka in
onesnaževalce okolja tudi kaznovali.
Tiste KS, ki še niso določile krajev
za odlaganje smeti za posamezna na
selja, pa naj bi to čimprej storile.
Občina ali KS naj bi pri teh prizade
vanjih za čisto okolje sodelovale s
sosednjimi občinami (oziroma KS v
njih), da bi tudi te sprejele podobne
odloke. Kolpa na primer ne bo či
sta,, č e bodo metali vanjo smeti in
odpadke s katerega koli brega, naj
bo to s slovenskega ali hrvaškega.
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Nekaj kulturnih
BEETHOVNOV VEČER - Pred
kratkim sta gimnazija in glasbena šo
la Kočevje priredila Beethovnov ve
čer, posvečen 150-letnici smrti tega
velikega skladatelja. Na njem so na
stopili učenci klavirskega oddelka in
gimnazijski pevski zbor.
VILINCEK Z LUNE - Mestno
gledališče ljubljansko je pred krat
kim imelo v Kočevju za šolarje dve
predstavi dela „Vilinček z lune“ .
Nastopilo je v okviru abonmaja, ki
ga organizira za šolarje Z KO.

: v ^ ta d l uiv mestu.
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Spomenik kurirčku

^ t a r i u na

BENEČANKA - Slovensko na
rodno gledališče iz Trsta bo 11. ma
ja ob 19.30 gostovalo v Kočevju z
„Benečanko“ . To bo abonmajska
predstava v okviru MG Ljubljana.
IGRALCI, NA PLAN! - D KUD
Kočevje vabi vse, ki imajo veselje do
igranja na odru, naj se prijavijo v nji
hovo dramsko sekcijo. Ptijave spre
jemajo v pisarni Svobode na Šeškovi
2 v Kočevju.

K očevja
kdaj bodo izšli in kje jih bo mogoče
kupiti.
ŽENSKE NA IZPITE - Naval za
vozniške izpite je vedno večji. Vsak
torek je toliko kandidatov, da izpit
na komisija komaj zmore vse delo.
Posebno vnete so ženske, ki pri izpi
tih številčno že prevladujejo. Skoraj
vsi kandidati so teoretično bolj šib
ko podkovani.
HIŠA JE PADLA - Hišo pri mo
stu proti Rudniku so končno le
podrli. Ta hiša bi morala biti dejan
sko pod zaščito spomeniškega var
stva. Tako mislijo stari občani, ki
imajo še nekaj čuta za svoj rodni
kraj. K ončno je bila pa tam gostilna,
v kateri so sc shajali tudi aktivisti, ki
so odšli kasneje v partizane. Ce je
hiša kazila videz mesta, bi morali
prej bolje premisliti, kajti sedaj, ko
je hiša podrta, se je za njo pokazala
slika, ki mestu ni v okras.
RIBIŠKE ZNAČKE - Kočevski
ribiči so pred kratkim prejeli okoli
300 ribiških značk. V dveh dneh so
vse razprodali, čeprav je ribičev sko
raj dvakrat manj, kot je bilo značk.
Bile so po 10 din.

“6EUSK
2 1 - aprila 1977

„Tovariš novinar, svetujte mi,
kam naj se obrnem za pomoč.
Zlatarju, k ije delal v Kočevju na
Trgu svobode, sem dal v popravi
lo dve verižici, zdaj pa niman ne
verižic in tudi zlatarja ne najdem
več v Kočevju," m eje pred krat
kim vprašal na ulici neznanec.
Na postaji milice v Kočevju
smo zvedeli, da seje tudi pri njih
oglasilo že več občanov, ki ne
vedo, kako bi prišli do svojih zla
tarskih izdelkov, ki soj ih zaupali
zlatarju Zvonetu Ceju. Prepriča
ni so, da je takih občanov, ki so
zlatarju zaupali, nato pa zlatnine
niso dobili vrnjene, še več. Oško
dovanci naj se zglase na postaji
milice ali pri javnem tožilstvu.
Če bo utemeljen sum, da si je
hotel zlatar prilastiti zlatnino
strank, oziroma da ni posloval
po predpisih, bodo uvedli proti
njemu kazenski postopek.
J. P.

Iz KS Struge
AVTOBUS IZ STRUG - Z ob
činskim središčem, se pravi s Kočev
jem, imajo struge avtobusno zvezo
le 3-krat na teden. O bčutno boljše
so zveze z Ljubljano, kamor pelje
vsak dan 7 rednih avtobusov in en
delavski. V Ljubljano, Dobrepolje in
drugam se vozi na delo vsak dan
okoli 200 Stružancev.
DELO BI RADI DOMA - Stružanci pravijo, da najbolj potrebujejo
asfaltirane ceste v vse smeri, novo
ambulanto in seveda obrat ali, kakor
pravijo oni, tovarno. Okoli 200 ljudi
vstaja vsako jutro zgodaj (okoli 4.
ure) in se vrača zvečer (okoli 19.
ure). Vse to je za ljudi pravo mu
čenje. Vsi zagotavljajo, da bi raje de
lali v obratu doma, pa čeprav bi pre
cej manj zaslužili.
MEDVED JE PADEL - Lovec
Jule Gregorič iz Lipe, član lovske
družine Struge, je 5. marca nad Trži
ščem uplenil 120 kg težko medved
ko. Zanimivo je, da je čakal lisico,
uplenil pa medvedko.

GIBANJE
PREBIVALSTVA
Na območju matičnega urada
Kočevje se je v marcu rodil en
deček, poročilo pa 11 parov. Umrli
so: Julijana Malešič, invalidska
upokojenka iz Kolcnče vasi 9, stara
73 let; Matija Ferkulj, kmet iz
Kolenče vasi 4, star 86 let; Marija
Jurejevčič, gospodinja iz Kočevja,
Podgorska 4, stara 48 let; Anton
Strle, upokojenec iz Željn 28, star
95 let; Frančiška Božič, družinska
upokojenka iz Kočevja, Tesarska
5/B , stara 70 let, in Jera Hočevar,
družinska upokojenka iz Kolenče
vasi 2, stara 96 le t

OSILNICA:
MLADINA NAJ
DELA POVSOD
Na nedavnem sestanku osnovne
organizacije ZSM Osilnica v kočev
ski občini so ugotovili, da so mladi
prizadevno delau predvsem na šport
nem področju. Organizirali so izlet v
Kumrovec, ki so sc ga udeležili tudi
starejši občani. Izlet je lepo uspel.
Največja ovira, da delo mladih ni
uspešnejše, je, da je večina mladih v
šolah, oziroma zaposlenih izven
Osilnice. Zato se težko sestajajo.
Mlada dekleta, ki so zaposlena v
obranu Tekstilane, so vključena v
OO ZSM. To pa ne bi smela biti
ovira, da ne bi aktivno delale tudi v
krajevni ’ skupnosti. Statut ZSM
pravi, da mora mladina aktivno de
lovati tam, kjer dela, oziroma se
šola, in kjer živi.
T. P.

| ST ANO VAN JSKO-POSLOVN A STAVBA - Za letošnji krajevni
praznik 31. julij bodo v Loškem potoku predvidoma odprli novo
stanovanjsko-poslovno stavbo. Njena gradnja napreduje po načrtu.
| (Foto: M. Glavonjič)

Otvoritev za praznik
Asfalt, stanovanjsko-poslovna stavba, začetek gradnje
vodovoda
V krajevni skupnosti Loški
potok so občani veliko uredili
zato, ker so se zanesli predvsem
na svoje m oči. Največ uspeha
so imeli na komunalnem podro
čju, ki mu bodo tudi letos po
svetili glavno pozornost.
Predsednik sveta KS Alojz Lavrič
nam je povedal:
„ E d e n največjih naših uspehov
bo, ko bomo za letošnji krajevni
praznik 31. julij odprli stanovanj
sko-poslovno zgradbo, k ijo gradimo
z združenimi sredstvu Vsa dela bodo
veljala 6,370.000 din. Investitorji so
PTT Ljubljana, stanovanjska skup
nost Ribnica, Ljubljanska banka, KS
Loški potok, Inles in obrat BPT. Ne
kateri bodo imeli v stavbi poslovne
prostore, drugi pa stanovanja. V
pritličju zgradbe bodo prostori
Ljubljanske banke, krajevni urad,
matični urad, prostori pošte in KS,
v nadstropjih pa bo 12 stanovanj.
Lani je KS porabila za asfaltiranje
cest na območju Loškega potoka
1.050.000 din (500.000 din iz red
nega
samoprispevka
občanov,
350.000 d in je prispeval tozd Inlesa,
200.000 din pa smo zbrali z dodatj nim samoprispevkom občanov). Le
tos bomo asfaltirali 1200 m ceste
Hrib-Retje, kar bo veljalo 1,080.000
din, ki jih bomo zagotovili s prispev
kom KS 350.000 din, dodatnim

samoprispevkom občanov 280.000
din in posojilom 450.000 din.“
Potočani menijo, da je najprej
treba asfaltirati ceste, ki povezujejo
njihove vasi med seboj, nato pa po
skrbeti za povezavo med krajevnimi
skupnostmi. Pričakujejo pa, da bo
do cesto proti Sodražici začeli asfal
tirati že prihodnje leto.
Za letos imajo v načrtu še zače
tek gradnje vodovoda Hrib-Mali
Log. Ta dela bodo veljala okoli 4
milijone dinaijev. Investitorji bodo
občani oziroma KS (redni in dodat
ni samoprispevek) in SIS za vodno
oskrbo, pričakujejo pa tudi pomoč
mladine, ki naj bi organizirala delov
no brigado.
M. GLAVONJIČ
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Alojz Lavrič (F oto: M. Glavo-

KRVODAJALCI
NA PLAN
V ponedeljek, 25. aprila, bo
krvodajalska akcija v Ribnici
(osnovna šola), v torek, 26. apri
la, pa v Sodražici (zdravstvena
postaja). Občinski odbor RK je
zaprosil za pomoč pri izvedbi
akcije tudi sindikalna vodstva in
vodstva delovnih organizacij, ki
naj bi pomagala, da bi čimveč
delovnih ljudi darovalo kri in da
bi jim tudi omogočili odsotnost
z dela. Seveda so vabljeni v vrste
krvodajalcev še občani, tudi mla
di, in vozniki motornih vozil.
Kri je namreč potrebna pred
vsem zaradi raznih nesreč pri de
lu in v prom etu pa tudi pri
zdravljenju raznih drugih bolez
ni. Noben ne ve, če morda ne bo
že jutri potreboval krvi.
Občinski odbor RK pričakuje
tudi tokrat največjo udeležbo
krvodajalcev iz delovnih organi
zacij, in sicer predvsem iz naj
večjih kot so Inles, Riko in
ITPP.

Skupnosti zrasle brez navodii
Ustanavljali so jih zato, ker so po njih čutili potrebo
V zadnjih razpravah o kmetijstvu v ribniški občini so ugotovili, vanju gozdnih cest in obračunavanju
da se je združevanje kmetov v strojne in pašne skupnosti ter skup prispevkov od posekanega lesa. Po
nosti proizvajalcev mleka pri njih začelo samo od sebe že pred leti. udarjeno je bilo, da bi marsikatera
Te skupnosti pa še niso uradno proglašene, zato tudi še ne morejo nejasnost odpadla, če bi bili objav
ljeni v lokalnem časopisu članki o
uveljavljati prednosti, ki bi jih bile zaradi tega lahko deležne. Kmet tem. (Kmetijske in gozdarske stro
je se zavedajo, da je povezovanje potrebno, zato so na nekaterih kovnjake ter vodje vabimo, naj se
zborih že izvolili pripravljalne odbore za ustanovitev skupnosti pro •večkrat oglasijo v časopisu ali pa o
izvajalcev mleka.
pomembnih zadevah obVeste uredni
V razpravah je bilo čutiti hkrati pravljenih izračunov o upravičenosti
nezaupanje do nove „navpične“ oblikovanja posameznega tozda, kar
oblike organiziranja, se pravi od je osnovni pogoj za njegovo ustano
kmetov prek te m ejnih zadružnih vitev.
Živahna je bila tudi razprava o
organizacij v TOZD in OZD, ker si
kmetje (verjetno pa še marsikdo gozdarstvu. Na zborih so kmetje po
drug) tega še ne znajo predstavljati. udarjali, da niso dovolj obveščeni o
Kljub širokemu informiranju prek sklepih samoupravnih organov to
sredstev javnega obveščanja namreč zdov gozdarstva o gradnji in vzdrže
ljudje niso bili dovolj seznanjeni z
vsebino in cilji stališč oziroma smer
nic predsedstva SZDL ter določb za
kona o združenem delu.
Čeprav je bilo kooperantom na
SAMO GOSTILNA - Ko smo
zborih pojasnjeno, kakšne so mož
vprašali Potočane, kam gredo najra
nosti „navpičnega“ .združevanja ozi
je v prostem času oziroma v prostih
roma združevanja v okviru kmetij
dneh, so odgovarjali vsi enako: „Niske zadruge, kmetje niso zavzeli sta
mamo kam.“ Imajo kinodvorano,
lišča, ali naj bo KZ enotna organiza vendar je zaprta, ker bi morali za
cija združenega dela ali pa naj bi
njeno obnovo vložiti 200.000 din.
oblikovali tozde in koliko tozdov
Ogledajo si lahko le predstave potu
naj bo. Prav tako ni bila podana za jočega kina iz Kočevja, ki jih ob
hteva po ustanovitvi TZO. Vzrok za
iskuje enkrat na teden. Tudi izven
to je tudi, ker za zbore ni bilo pri
Loškega potoka skoraj ne morejo,
saj imajo slabe avtobusne zveze; last
niki avtomobilov pa se boje potova
ti, ker so ceste v vse smeri zelo sla
be. Tako ostajajo Potočanom doma
če gostilne in kegljišče.
Družbenopolitične organizaci
je občine Ribnica se vključujejo
VSE VEC TELEVIZORJEV v letošnja praznovanja jubilejev
Po dograditvi televizijskega pretvor
Zveze komunistov in tovariša Ti
nika pri Belili vodah leta 1973 seje
zelo izboljšal televizijski sprejem.
ta. Občane in delovne ljudi vabi
Denar za postavitev so zbrali obča
jo na naslednje prireditve:
ni, del pa sta prispevala še RTV in
TOREK, 26. APRILA, ob 19.
občinska skupščina Ribnica. Število
televizorjev se je že povečalo in jih
uri: svečana akademija ob
je zdaj že okoli 250. Zdaj so pokrednevu Zveze komunistov in
nili novo akcijo, in sicer za dopolni
dnevu OF - dom JLA Ribni
tev pretvornika, da bodo lahko gle
ca.
dali še drugi program.

štvo, da bo lahko ukrepalo. Op.
pisca.)
Na zborih je potekala razprava še
o posojilih za stanovanjsko izgrad
njo za kmete, pokojninskem in inva
lidskem zavarovanju kmetov, poso
dabljanju oziroma izgradnji kmetij
in drugem.
J. PRIMC

Potoške iveri

MANJ PREBIVALCEV - Na ot>močju matičnega urada Loški potok
so se letos rodili trije otroci (Dušan
Levstik, Anita Vesel in Tadej Zad
nik), umrlo pa je šest občanov.

obfian
vpraauja

Za obletnice

V NEDELJO NA
ČEBINE
Prvi letošnji izlet ribniških upoko
jencev bo v nedeljo, 24. aprila. Od
hod bo ob 6.30 .s Ccnetovega dvori
šča. Obiskali bodo Litijo, Bogenšperk, Trbovlje in Čebine. Izlet s ko
silom veha 150 din.
V. P.

S tran u red il: J02E P.RIMC

m adved
o d g ov a rja
- V Loškem potoku so zapo
slene le ženske: v BPT je 61
žensk in en moški, v Saturnusu
28 žensk in dva moška, podob
no je v trgovini, šoli in drugod.
- Se pravi, da Potočanke no
čejo z delom preutrujati svojih
mož.

REŠETO
DOLENJSKI LIST
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ZAHVALA
Ob nepričakovani in prerani smrti
dragega sina in brata

ted en sk e

*

525

Četrtek, 21. aprila - Drago
Petek, 22. aprila - Kaja
Sobota, 23. aprila - Vojko
Nedelja, 24. aprila - Jure
Ponedeljek, 25. aprila - Marko
Torek, 26. aprila - Zdenko
Sreda, 27. aprila - Ustanov. OF
Četrtek, 28. aprila - Vital
LUNINE MENE
26. aprila ob 15.42 - prvi krajec

BREŽICE: 22. in. 23. 4 .,angleški
barvni film Maribu s severa. 24. in
25. 4. ameriški barvni film Kazen na

planini Eiger. 26. in 27. 4. angleški
barvni film Tedeum.
ČRNOMELJ: 24. 4. ameriški
barvni film Škorpijon. 26. 4.
ameriški barvni film Ljubimci gospe
Fany. 28. 4. jugoslovanski barvni
film A tentat v Sarajevu.
KRŠKO: 23. in, 24. 4.. italijanski
film Razbrzdani. 27. 4. ital ganski
film Izziv bele šape.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Od 22. do 25. 4. ameriški barvni
film Trije kondorjevi dnevi. 24. 4.,
japonski barvni film - matineja
Maček v škornjih. 26. in 27. 4,
domači barvni film Hitler iz naše
ulice. Od 28. do 30. 4 . francoski
barvni film Neznanec je prišel z
dežjem.
SEVNICA: 23. in 24. 4. ameriški
film Mladi maščevalec. 2 7 .4 . poljski
film Povest greha.
TREBNJE:
23. in 24. 4.
italijanski
barvni
vojni
film
Povračilo.

O B
SLUŽBO

DOBI

TAKOJ sprejmem kmečko dekle za
pomoč pri vrtnarskem delu. Hra
na in stanovanje v hiši, plača po
dogovoru. Adamičeva 28, Novo
mesto.
NATAKARICA ALI DEKLE, ki
ima veselje delati v gostilni, dobi
takoj službo. Hrana in stanovanje
v hiši. Gostilna Silva Breskvar,
Cesta na Loko 28, Ljubljana, tele
fon 0 6 1 -2 5 -2 8 6 .

STANOVANJA
TRIČLANSKA družina išče neopre
mljeno enosobno, dvosobno sta
novanje ali garsonjero v Novem
mestu ali bližnji okolici. Borivcj
Ladišič, Bršljin 5 4, Novo mesto.
ODDAM opre m ^ eno sobo s central
nim ogrevanjem samskemu mo
škemu. Naslov v upravi lista
(1279/77).
ODDAM opremljeno sobo dvema
fantoma. Anica Kovarik, Mestne
njive, blok 1 1 /7 , Novo mesto.
Informacije od 19. ure do 20,30.

M o to rn a vozila
PRODAM dobro ohranjen traktor
Zetor 25. Ludvik Bizjak, Mrzla
Luža 3, 68212 Velika Loka.
PRODAM R 4, starejši letnik. Jože
Avsec, Žabja vas 31, Novo mesto.
PRODAM 750, letnik 1967, za
5.500,00 din in šivalni stroj Bagat
za 3.500,00 din. Informacije od
6 . do 14. ure po telefonu 22-331
interna 26.
PRODAM ZASTAVO 750, letnik
1974. Franc Nagelj, Smolenja vas
51, Novo mesto.
PRODAM KOMBI IMV KURIR, re
gistriran do konca leta. Lojze
Medle, Žabja vas 47, Novo mesto,
telefon 23—673.
PRODAM ZASTAVO 101. Zvone
Konda, Dol. Straža 95, Straža.
PO UGODNI CENI PRODAM nere
gistriran avto Fiat 850 special,
letnik 1970. Naslov v upravi lista
(1257/77).
.- ^ PRODAM odlično ohranjen avto
*
Škoda in obračalnik za seno na 8
vil - Bauz. Martin Lepšina, Glo
boko 1.
PRODAM OPEL KADET, letnik
1966, generalno obnovljen. Ogled
pri KZ „Krka“ , Mirna peč.
PRODAM karamboliran AUSTIN
1300, letnik 1970, registriran do
15. januarja 1978. Naslov: Jože
Zorko, Trebež 50, Artiče pri Bre
žicah.
PRODAM ZASTAVO 750, letnik
1970, dobro ohranjen, registriran
do aprila 1978. Naslov v upravi
lista (1234/77).
PRODAM avto Škoda, letnik 1970.
Naslov v upravi lista (1224/77).
PRODAM ZASTAVO 750, letnik
1970. Ogled od 14. ure dalje. Da
nica Rifelj, O točec 45.
PRODAM ohranjen VW 1300, let
nik 1969. Kristanova 36, Mavre
tič.
PRODAM MERCEDES 811, letnik
1971, registriran in v voznem sta
nju. Janez Kastelic, Žabja vas 36,
Novo mesto, telefon 2 2 -9 9 3 .
PRODAM dobro ohrarien osebni
avto NSU 1200 C. Albin Luzar,
Majde Šilc 6, Novo mesto.
PRODAM austin 1300. Mali Podlog
17, Leskovec pri Krškem.
ODSTOPIM vrstni red za R 4. Rok
dobave takcj. Naslov v upravi
lista (1288 /77).
PRODAM R 8, letnik 1967, za
m , 11.000,00 din. Janez Gorenc, V
Brezov log 45, Novo mesto.
PRODAM zastavo 750, letnik 1970,
in moped. Grlica, Bršljin 18 (nad
trgovino), Novo mesto.
PRODAM ZASTAVO 101, prevože
nih 6.500 km. Milan Vrščaj, Ku
rirska pot 17, Novo mesto.
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PRODAM renault 4, letnik 1974.
Naslov v upravi lista (1306/77).
NOV FIAT 126 in fička, letnik
1971, prodam. Medle, Žabja vas
17, Novo mesto.
PRODAM DIANO po delih. Infor
macije po telefonu 85—714, zve
čer.
P
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PRODAM
traktorsko
prikolico
Oažjo). Potov vrh 5 3 /a , Novo me
sto.
PRODAM nov gumi voz in motorno
žago Stihi. Cena po dogovoru.
Jože Petek, Dobrnič 17.
PRODAM ALPINO v dobrem stanju
in parcelo za vikend ali hišo ob
cesti v Soteski gori. Voda in elek
trika na parceli. Naslov v upravi
lista (1268/77).
PRODAM 2000 kg sena po 1,50
din. Naslov v upravi lista
(1277/77).
PRODAM nov m otor SL 15 in T 12.
Zlatko Jančar, Črmošnjice 2, Sto
piče.
PRODAM odlično ohrarjeno kosil
nico Moertel. A nton Sim ončič,
Sela 2, Šentjernej.
PRODAM kosilnico za Zetor 25 KM
in priklopnik za enoosno prikoli
co. Fabjan, Gradišče 9, Šentjer
nej.
PRODAM 15 mesecev staro telico.
Marija Kavšek, Rakovnik pri Birčni vasi 11, Novo mesto.
PRODAM moder globok otroški vo
ziček. Informacije na telefon
2 1 -2 7 1 .
PRODAM globok otroški voziček.
Informacije na telefon 2 3 -1 4 2 .
PRODAM večje ostrešje in pralni
stroj Zopas po delih. Naslov v
upravi lista (1245 /77).
PRODAM dobro ohranjen obračal
nik Mariton Za kosilnico BCS.
Vinko Pucelj, Dolga njiva, Velika
Loka.
PRODAM kosilnico z obračalnikom
Laverda. Tomaž Knez, Skrovnik
1,68295 Tržišče.
PRODAM televizor, električni šte
dilnik in posteljne vložke. Anica
Blatnik, Nad mlini 43, telefon
2 2 -2 0 6 .
PRODAM kombiniran otroški vozi
ček. Janez Mohar, Majde Šilc 8 ,
Novo mesto.
PRODAM spalnico po ugodni ceni.
Kristanova 2, Novo mesto.
PRODAM zvočnike ITT-Schaub Lo
renz 30 W /50 W. Ponudbe na te
lefon 2 3 -0 3 0 interna 302 ali po
poldne od 18. do 21. ure doma.
Boris Šepetave, Otočec 71.
PO UGODNI ceni prodam zvočnika
Philips in kinokamero Quarz. In
formacije: Kristanova 28/1—11,
telefon 2 2 -4 1 4 .
GLOBOK otroški voziček in klub
sko mizo dnevne sobe Barbara
prodam. Ivan Kolenc, Trubarjeva
7, Krško, telefon 7 1 -3 9 7 .
POCENI prodam elektronske bobne
in harmoniko Elektrovox, potreb
no popravila, ali zamenjam za
120-basno klavirko. Anton Springar, Karlovška 17, Novo mesto.
PRODAM vrtno uto 200 x 160 cm.
Naslov v upravi lista (1303/77).
PRODAM globok italganski otroški
voziček. Sinkove, Kristanova 10,
Novo mesto.
PRODAM brejo kravo. Alojz Draginc, Konec 11, Stopiče.
PRODAM kosilnico Bartollini v do
brem stanju, širina kose 110 cm.
Anton Cesar, Brezova reber 110,
Semič.
PRODAM 1,5 m3 smrekovih desk
(18 mm), primerne za oboj. Na
slov v upravi lista (1294/77). .
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KUPIM wartburg, letnik 1976. Po
nudbe na telefon 2 3 -0 3 0 , inter
na 302, ali popoldne od 18, do
21. ure doma. Boris Šepetave,
O točec 71.

KUPIM zavijalni in upogibni stroj
(rund mašina), po možnosti kom
biniran. Telefon 0 6 8 -2 2 —766.

PRODAM vinograd z gradbenim do
voljenjem za zidanico. Jože Šircejj, Rihpovec 3, Trebnje.
PRODAM dve zazidljivi parceli v
Dolenji vasi in tračni izkopač
krompirja. Naslov v upravi lista
(1269/77).
PRODAM nedograjeno hišo, zgraje
no do podstrehe, v Prečni pri No
vem
mestu.
Telefon
(068)—8 5 -2 1 7 .
PRODAM h>šo (podkleteno) na le
pem sončnem kraju v A rtičah št.
7 blizu Brežic, primerno za vi
kend, s parcelo — 40 arov. Lepa
lega za vinograd. Pojasnila dobite
pri Mihu Preskarju, Pavlova vas
68, Pišece.
PRODAM vinograd v Drči pri Šent
jerneju, primeren tudi za vikend.
Dovoz možen z avtomobili. Jože
Lenčič, Šmalčja vas 4, Šentjernej.
ENODRUŽINSKO hišo z vrtom bli
zu železniške in avtobusne posta
je Višnja gora poceni prodam. Na
slov v upravi lista (1247 /77).
PRODAM 13 arov obnovljenega vi
nograda z zidanico, urejeno za
manjši vikend, med Mokronogom
in Sevnico. Elektrika, vodovod,
dostop z avtomobilom. Informa
cije po telefonu 0 6 1 -2 2 -5 9 2 .
PRODAM parcelo za vinograd, pri
merno za gradnjo vikenda, v Vi
njeni vrhu nad Belo cerkvijo. Ja
nez Cvelbar, Ostrog 35, Šentjer
nej.
PRODAM gospodarsko poslopje.
Možna adaptacije hiše. Karel Pla
ninc, Metliška cesta 5 , Črnomelj.
PRODAM hišo z garažo in lepim
vrtom v središču Krškega. Bra
čun, Pod goro 1, Krško.
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24-letni kmečki fant vesele narave
in z malo mehanizirano kmetijo
želi spoznati dekle za skupno živ
ljenje. En otrok ni ovira. Oglasi se
pod šifro „Ti si moja sreča .

ALOJZIJA TURK, SELA 4 pri Zaj
čjem vrhu, prepovedujem pašo
kokoši in delanje kakršnekoli
škode po mojih parcelah v Zaj
čjem vrhu. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bom sodno preganjala.

s r e Cka

ŽAGARJA
Koblarji 29

ROLETARSTVO LOJZE MEDLE,
NOVO MESTO, ŽABJA VAS 47,
TELEFON 2 3 -6 7 3 , HITRO, PO
CENI, KVALITETNO IN Z DVE
LETNO
GARANCIJO
VAM
VGRADIM ROLETE IN ŽALU
ZIJE.
POROČNI PRSTANI! Če si trajen
in lep spomin želite, stopite k zla
tarstvu v Gosposko 5 v Ljubljani
— poleg univerze! Z izrezkom te
ga oglasa dobite 10 odst. popu
sta!

DRAGIMA staršema MARIJI IN
JURIJU FORTUN iz Zapudja pri
Dragatušu ob 25-letnici skupnega
življenja še mnogo srečnih let —
želijo hčerke Stanka, Nada z dru
žinama in Silva.
DRAGI mami, babici in prababici
IVANI KASTELIC z Rakovnika
št. 5 iskreno čestitamo za tj en
80. rojstni dan in ji želimo, da bi
ostala še mnogo let med nami!
Hčerke z možmi, vnuki, posebno
pa pravnučki.
ISKRENO čestitamo JOŽETU RAKOŠETU s Prekope, spomeničaiju iz. leta 1941, za njegov 70.
rojstni dan z željo, da bi bil zdrav
in še naprej sodeloval z nami.
Krajevna skupnost Gaberje.
DRAGI mami URŠULI MAVSAR,
Pristava 3, iskrene čestitke za
njen 90. rojstni dan. Sin Vinko z
družino.
DRAGI mami, stari mami in praba
bici NEŽI JURŠIČ iz Iglenika pri
Stopičah za njen 78. rojstni dan
iskreno čestita 6 otrok, 15 vnu
kov in 9 pravnukov, Metka in Sil
vo pa ji pošiljata 78 poljubčkov.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, podjetju
LIK Kočevje in pevcem, ki so nam pomagali v najtežjih trenutkin,
nam izrazili sožalje in predragega Srečka pospremili na zadji)i
poti.

Žalujoči: mama, oče, brat Jože z družino, sestra Vilma z
družino, brat Franci z ženo Faniko ter drugo sorodstvo

m

ZAHVALA
Po dolgi bolezni nas je za vedno opusti
la nepozabna žena, mama in stara mama

MARIJA
MATKOVIČ
s Tanče gore

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih t r e n u t k i h iz r ^
sožalje, darovali vence in cvetje. Prav iskrena hvala s° se1“.?j
nesebično pom oč, župniku za obred in obisk v domači nisi, ^
za ganljivi govor, tovarni Belsad ter vsem, ki ste jo spremi
večnemu počitku. Vsem še enkrat lepa hvala.
Žalujoči: mož Jure, hčerke Ančka, Fanika in K ristina z

družinami ter vse drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob'nepričakovani izgubi našega dragega očeta,
starega očeta in strica

JANEZA GORJANCA
ZOFKA BUKOVEC, DoL Koti,
Dvor, opozarjam Marijo Kumelj,
Dol. Koti 1, da prepovedujem pa
šo kokoši po mojem vrtu, sicer jo
bom sodno preganjala.

iz Dol. Suhadola 18
Družina pokojnega KARLA POGLAVCA se posebej zahvaljuje to 
varni zdravil Krka za vso pomoč.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga spremili na za d n ji poti,
darovali vence in cvetje ter nam izrekli sožalje. Posebno se za*
ljujemo župniku in pevcem.

Žalujoči: sin Ivan, hčerki Micka, Vida z družinami
in hčerka Rezka ter drugo sorodstvo
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža,
očeta in starega očeta

ALOJZA
KUMA
iz Potoka 22 pri Straži

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, vaščanom in
sorodnikom za podarjene vence in cvetje, za izrečeno sožalje in
pom oč v najtežjih trenutkih. Posebno se zahvaljujemo osebju
pljučnega in nevrološkega oddelka novomeške bolnišnice in dr.
Zivkoviču iz Straže za skrbno nego. Za pozornost sc zahvalju
jem o kolektivom Novoles, Gorjanci in Ela, godbi Novolesa, župni
ku za obrede in govornikom za poslovilne besede in vsem tistim,
ki so ga spremili na zadrgi poti.

Žalujoči: žena Cilka, sinovi Alojz, Franci, Ciril ter
hčerki Magda in Mara z družinami

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo vsem, da je po kratki bolezni v 71.
letu starosti prenehalo biti zlato srce našega najdražjega in
nepozabnega moža, očeta, starega očeta, brata in ujca

VIKTORJA CRNICA
iz Bednja v Beli krajini
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in vaščanom, ki so nam izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter
pokojnika v tako lepem številu spremili do njegovega poslednjega
doma. Hvala tudi zdravnikom in medicinskemu osebju splošne
bolnice Novo mesto za trud pri zdravljenju, Zvezi borcev za po
darjeni venec in spremstvo, tovarni Novotcks iz Metlike in Beltu
iz Črnom^a za podarjene vence, Miku Cvitkoviču za poslovilne
besede ter župniku za opravljeni obred. Posebno zahvalo smo
dolžni sosedom Pctchovim za vsestransko pom oč v najtežjih tre
nutkih.

Neutolažljivi: žena Angela, sinova Marjan in Vinko z
družinama, hčerka Milka, vnukinja-Nada, sestra Ana, ne
čaki in drugo sorodstvo
Bedenj, Črnomelj, Metiika, Obrh, Kanižarica, Veliki
Gaber, Ljubljana

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše ljube mame, stare mame,
sestre in tete

NEŽKE KUPLENK
roj. Šime
se iskreno zahvaljujemo vsem sovaščanom, ki so prvi p r i s k o č i l i n a
pomoč. Posebno se zahvaljujemo društvu upokojencev Novo
sto, podjetju SAP Ljubljana, duhovniku za poslovilni obrc
ss
vsem, ki so pokojno pospremili na zadnjo pot in r|e n grob zas
cvetjem.

Žalujoči: hčerka Tončka z možem, bratje in sestr?.’
kinja Tončka z možem in sinom Boštjanom, vnuk Marja*
z Nuško ter vse drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI
mesto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konference a*
Brežice, Črnomelj, K oče\je, Krško, Metlika, Novo mesto, R
Sevnica in Trebnje.
. pjedIZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja- r
sednik: Slavko Lubšina.
■ uredUREDNIŠKI ODBOR: Maijan Legan (glavni in odgovorni R.#
nik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in odgovornega ^ ° g ^ a r ’kelj>
larian Bauer (urednik Priloge), Milan
jj^
Bačer, Andrej Bartelj, Ma
Janez Pezelj, Jože Primc, Jožica Teppey in Alfred Železnik- war)co
valeč Priloge Peter Simič. Ekonomska propaganda: Janko aaje.
Klincin a ro«IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - ^c ^„nre\ >
ina 169 dinarjev,
polletna naročnina 84,50 din, p l a č l j i v a vn P ^
nina
i
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49
ustrezna druga valuta v tej <
5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 -9 .
^ločeni
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 89 din, 1 cm na a
^
strani 119 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji sUani “V* ■{ j;n. Z«
Vsak mali oglas do 10 besed 39 din, vsaka nadaljnja beseda •>
jj_
vsc druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik *St.»
(§t.
10. 1976. Po mnenju sekretariata za mforraflcjje IS &*Vejjni
4 2 1 -1 /7 2 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje
davek od prom eta proizvodov.
mcst'i:
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v N o v e m '1' , jc8
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8 - Naslov uredništva: 68001 Novo m e s t o . ^ j
talcev 2, p.p. 33, telefon: (068) 2 3 -6 0 6 - Naslov uprave
Novo mesto. Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 23—6 1 1- rJLjrnj jn
čenili rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopisni stavek,
.u(j.
prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto - Barvni filmi in tlsK'
ska pravica, Ljubljanu.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, strica in svaka

TELEVIZIJSKI

Za vedno nas je zapustil dragi,
dobri oče

FRANJA JAKOPCA
upokojenega šolskega upravitelja na Senovem
bnWKVali Uiemo. zdravn*kom ambulante Senovo, ki so mu lajšali
: lečine Vvzadnjih dneh, kolektivu osnovne šole Senovo, ki nam
V v. najtežjih trenutkih stal ob strani, govornikom ravnateljici
"Jhhki Kolar, predsedniku KS Jožetu Radetu, predsedniku ZB
r°'?u Breznikarju za poslovilne besede, Metki Habicht za ves
boH z„orSanizac>j0 pogreba, rudarski godbi na pihala, oktetu Svoue Senovo in šolskemu pevskemu zboru za petje, duhovščini za
teK
°*5le^> vsem darovalcem cvetja ter pokojnikovim prijaznancem>dolarjem in vsem, ki so ga v tako velikem številu
p nnh na zadnji poti. Iskrena hvala!

Žalujoča soproga Milka s sorodniki
Senovo, 13. aprila 1977

ANTON
JERMAN

f

Straža—Šentrupert
Iskreno se zahvaljujemo vsem delovnim organizacijam, sorodni
kom, sosedom in znancem, ki so nam pomagali, nam izrekli soža
lje, nudili pomoč in darovali vence. Hvala za govor in prapor
tov. Zakrajšku in Strmoletu, pevcem in vsem ostalim, ki so ga
spremili na zadrgi poti.

Žalujoči: sinovi, hčere in vnuki

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža, atka, sina, brata,
bratranca, strica in svaka

ZAHVALA
Ob izgubi dragega očeta,
brata in strica

JOŽETA DERČARJA
iz Podgore 10 pri Novem mestu
vaščajiom° ??*lvaljui erno vsem sorodnikom, znancem, sosedom,
Pokoinita’ * v° nam stal' °b strani, darovali cvetje in vence ter
kakrdni.„|V ° velikem številu spremili na zadrgi poti in nam na
Prečna ;n c ,na.Cm pomagali. Hvala lepa gasilskemu društvu
lepo onravi
za *eP sprevod in ganljive besede, župniku za
rurškesa „ j j" ! , o b re d - Lepo se zahvaljujemo tudi zdravnikom kie
ad elk a novomeške bolnice. Se enkrat vsem lepa hvala.

PAVLETA
JERMANA

uj°či: žena Marica, hčerka z možem, ate, mama,
ratje, sestre z družinami in drugo sorodstvo

ZAHVALA
staioŠ^zaniKtiii1 7lučni bolezni nas je v 49. letu
^
^ a g i mož, ata, stari ata in brat

iz Straže pri Šentrupertu

se iskreno zahvaljujemo njegovim sodelavcem, prgateljem in znan
cem, ki ste ga v casu bolezni obiskovali, spodbujali in razumeli
njegovo duševno bolečino. Posebna zahvala kolektivu KPD Dob
pri Mimi za izredno pomoč in razumevanje, tovarišema Jožetu
Blažiču in Petru Šemrovu za poslovilne besede, pevskemu zboru
„Svoboda“ z Mirne, godbi na pihala iz Trebnjega, družbenopoli
tičnim organizacijam, društvom, delovnim kolektivom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste ga v tako velikem številu spremili
na zadnji poti in njegov prerani grob zasuli s cvetjem.

Žalujoči: otroka, brata in sestre

FRANC JAKLIČ

'A
31

z Jame pri Dvoru

znancem za pomoč^ ™°« sosedom> sovaščanom, sorodnikom in
" “ njegovi zadnii n o t i h
V e n c e t e t v s e m > & s t e Sa pospremili
delovnim orsanizarii,^ . ' ?cutarju za dolgoletno zdravljerj e ter
Novoles, Iskri - 7 „* trg. Mercator — Dvor, Gozdarstvu Straža,
‘jeni obred. Zahva n. ,^e er*c’ Pevcem ter župniku za lepo opravŽalujoči. že
l emo se tudi bolnišnici ORL Novo mesto.
, hčerki MariJa
“ J in
*** *'*OJUa
UMI1U,
sinova F ran ci-• A?J a’
Majda L
z* Ul
družino
osestra M1" ^ n, ee zz ddružino,
brata Albin,
Alhin Alojz
Alnir ir
^ ž in o , brata
in
101 z družinami ter drugo sorodstvo

II

V času od 7. do 13. aprila so v
novomeški
porodnišnici rodile:
Marjeta Štajdohar iz Kočevja Janjo, Marija Jaklič iz Brusnic Janka, Milena Dujmovič iz Regerče
vasi - Natašo, Martina Luštek iz
Ždinje vasi - Tejo, Anica Jerič z
Drske - Alojza, Antonija Prosen z
Dolnjih Kamene - Eriko, Ana Kerin
iz Šentjerneja - Klemena, Vera
Selak iz Studenca - Stanko, Majda
Peterlin s Potoka - Jolando,
Martina Hočevar iz Krmelja Evgena, Marija Zaletel iz Blata —
Antona, Marija Šot iz Metlike —
Jožeta, Ana Povše iz Krmelja Boštjana, Zdenka Vidic iz Smolenje
vasi - Rolanda, Pavla Mastikosa iz
Krškega
Ksenijo,
Jožica
Grmovšek iz Soteske — Alojza,
Stanislava Kink iz Šedma Romano, Liljana Pečjak iz Regerče
vasi Borisa, Anica Picelj s

Podturna - Ivana, Marjeta Fink iz
Obrha - Tatjano, Mira Majcen iz
Šentjanža
Petro,
Ljubica
Starešinič iz Metlike — Sonjo, Ana
Kostanjevec iz Kamnega potoka deklico, Milena Fabjan z Jame —
deklico, Bariča Tomec iz Stare Lipe
- deklico, Milica Benkovič iz Oz tj a
- dečka, Marija Godec iz Stranske
vasi - dečka, Julijana Jaklič, iz
Šmavra — deklico in Jožefa Tomič
iz Cerovega loga — dečka. —
ČESTITAMO!

Pogumno napi
sana beseda je
orožje delovnih
ljudi!

Č e t r t e k , 21. a p r i l a : 8.00
TV v šoli (Zg) - 9.00 TV v šoli (Sk)
- 10.00 TV v šoli (do 10.35) (Bg) 14.20 Šolska TV: B. Vranešič Zgodovinska noč na Čebinah (Lj) 15.40 Nogomet Rijeka:Sloboda,
prenos
(Zg)
v
odmoru
Propagandna oddaja (Lj) - 17.15
Colargol - barvna lutkovna serija
(Lj) - 17.30 Obzornik (Lj) - 17.45
Naš Tito - dokumentarni film (Lj)
- 18.40 A. Ingolič: Mladost na
stopnicah - barvna nadaljevanka
(Lj) - 19.15 Risanka (Lj) - 19.20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
(Lj) - 19.55 Propagandna oddaja
(Lj)
20.00
Variacije
—
humoristična serija TV Beograd,
barvna odd. (Lj) - 20.35 Izziv
kulturni
(Glasbena
mladina
Slovenije, prenos iz nove Gorice)
(Lj) - 22.05 Kino oko: Pogovor po
končani
nadaljevanki Poti in
stranpoti (Zg) - 23.30 TV dnevnik
(Lj)
PETEK, 22. APRILA: 8.10 TV v
šoli (Zg) - 10.00 TV v šoli (do
11.05) (Bg) - 14.10 TV v šoli ponovitev (do 15.30) (Zg) - 17.05
Križem kražem (Lj) - 17.15 Morda
vas zanima: Jože Snoj - Stric Pipa
- barvna oddaja (Lj) - 17.50
Obzornik
(Lj)
18.05
Jugoslovanska folklora: Plesi in
pesmi Istre, barvna odd. (Lj) —
18.40 Mozaik (Lj) - 18.45 Izbira
študija in poklica: Pred odločitvijo,
barvna odd. (Lj) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV dnevnik (Lj) - 19.55 Tedenski
notranjepolitični komentar (Lj) 20.00 Propagandna oddaja (Lj) —
20.05 P. Heriat: Boussardelovi,
barvna nadaljevanka (Lj) - 20.55
Razgledi: Pot KPJ (Lj) - ,21.25
Barvna propagandna oddaja (Lj) 21.30 Ulica San Francisca - serijski
barvni film (Lj) film (Lj) - 22.20 TV dnevnik (Lj)
- 22.35 Hokej Švedska:Kanada,
barvni posnetek z Dunaja (Lj)
SOBOTA, 23. APRILA: 8.00
Colargol - barvna lutkovna serija
(Lj) - 8.15 K. Grabeljšek: Moje
akcije - barvna oddaja (Lj) - 8.30
V znamenju dvojčkov (Lj) - 8.50
A. Ingolič: Mladost na stopnicah barvna nadaljevanka (Lj) - 9.20
Prva pomoč, barvna oddaja (Lj) 9.40 Dokumentarna oddaja (Lj) . . . . P. Heriat: Boussardelovi,
barvna nadaljevanka (Lj) - . . . .
Kronika sterijinega pozorja posnetek (Lj) — 15.40 Nogomet
CZ: BORAC - prenos (Bg) - v
odmoru Propagandna oddaja 17.40 Obzornik (Lj) - 17.55 Veliki
in mali - film (Lj) - 19.15 Risanka
( lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV dnevnik (Lj) — 19.50 Tedenski
zunanjepolitični kom entar (Lj) —
19.55 Propagandna oddaja (Lj) 20.00 Šanson po naše — barvna
oddaja (Lj) - 20.20 Moda za vas,
barvna oddaja (Lj) - 20.30 Ujetnik
iz Altone - barvni film (Lj) - 22.20
TV dnevnik (Lj) - 22.35 625 (Lj)
NEDELJA, 24. APRILA: 8.20
Poročila (Lj) — 8.25 Za nedeljsko
dobro ju tro : Festival mladinskih
pevskih zborov v Celju (Lj) - 8.55
625 (Lj) - 9.35 H. de Balzac: Blišč
in
beda
kurtizan,
barvna
nadaljevanka (Lj) - 10.35 Sezamska
ulica, barvna oddaja (Lj) — 11.25
Mozaik (Lj) - 11.30 Kmetijska
oddaja (Sa) — 12.15 Poročila (do
12.20) (Lj) — Nedeljsko popoldne:

Križem kražem Morda vas
zanima: Jože Snoj - stric Pipa,
barvna odd. - Okrogli svet - Film
- Poročila - Moda za vas - 17.00
Košarkarski
finale
za
pokal
Jugoslavije - prenos B gd/II-L j
18.35 Duke Ellington - barvna
oddaja (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV
dnevnik (Lj) — 19.50 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.00 F. Žižek:
Ipavci - TV nadaljevanka (Lj) 21.20 Hokej Kanada:SZ — barvni
posnetek z Dunaja (Lj) - 23.20 TV
dnevnik (Lj) 23,35 Športni
pregled - pose n tek (Lj)
PONEDELJEK, 25. APRILA:
9.55 Slavnostna seja KC ZKS ob
40-letnici ustanovitve kongresa KPS
- prenos do pribL 12.00 (Lj) 14.10 TV v šoli (Zg) - 17.10
Glasbeni Ciciban: Strahovi na
podstrešju (Lj) - 17.25 Narava
Japonske - barvni film (Lj) - 17.50
Obzornik (Lj) 18.05 Nega
pubertetnika - barvna oddaja iz
cikla Osebna nega (Lj) - 18.15
Poslovanje bank - barvna oddaja
(Lj) - 18.25 Mozaik (Lj) - 18.30
Dogovorili smo se (Lj) - 18.45
Mladi za mlade, barvna oddaja (za
JRT) (Lj) - 19.18 Risanka (Lj) —
19.23 Cikcak (Lj) - 19.30 , TV
dnevnik (Lj) — 19.55 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.00 I. Cankar:
Pohujšanje v dolini Šentflorjanski,
predstava SLG Celje (Lj) - 21.40
Propagandna oddaja (Lj) - 21.45
TV dnevnik (Lj)
TOREK, 26. APRILA: 8.00 TV v
šoli: Upor na Hvaru, 1. maj.
Prebivalci Zemlje, Nemščina, TV
vrtec, Dihanje (Zg) - 10.00 TV v
šoli: Prirodoslovje, Glasbeni pouk
(do 11.05) (Bg) - 14.00 TV v šoli ponovitev (do 16.00) (Zg) - 16.05,
Šolska TV: Naše univerze (do
16.35) (Lj) - 17.05 Odkod sneži oddaja iz cikla V znamenju
dvojčkov ( l j) - 17.25 Pan Tau serijski barvni film (Lj) - 17.55
Obzornik (Lj) - 18.10 Mozaik (Lj)
- 18.15 , Po sledeh napredka —
barvna oddaja (Lj) 18.45
Slavnostna
seja
republiške
konference SZDL in podelitev
priznanj OF (Lj) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV
dnevnik
(Lj)
19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
Diagonale
(Lj)
20.30
Propagandna oddaja (Lj) - 20.35 A.
J. Čronin: Zvezde gledajo z neba,
barvna nadaljevanka (Lj) - 21.25
25. Mednarodni festival mladih
umetnikov - barvna oddaja (Lj) 22.05 TV dnevnik (Lj) - 22.20
Hokej CSSR:Kanada — Barvni
posnetek s svetovnega prvenstva na
Dunaju (Lj)
SREDA, 27. APRILA: 10.00
Poročila (Lj) 10.05, Kaj je
domovina (Lj) - 10.40 Sebični
velikan - otroška oddaja (Lj) 11.10 D. Švara: Štirje junaki —
mladinska opera (Lj) - 11.55
Poročila (do 12.00) (Lj) - 17.15 K.
Grabeljšek Moje akcije - barvna
oddaja (Lj) - 17.25 Ukročeno oko
- barvni dokumentarni film (Lj) 17.55 Poročila (Lj) - 18.30 Glasba
takšna in drugačna —barvna oddaja
(Lj) - 19.15 Risanka (Lj) - 19 20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
(Lj) - 19.55 Propagandna oddaja
(Lj) - 20.00 Film tedna: Pet minut
raj a .^ J ) 7 21.30 Propagandna
oddaja (Lj)
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med
dvema
stoloma

irJaz moram enkrat s teboj na samem govori
ti," rekel je Nikolaj enkrat Tončki, ko je po več
dnevih z njo sešel se.
„Midva sva na samem nekdaj že preveč govo
rila," reče ona.
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„Ti me moraš poslušati. . . “
, No, če moram, pridi jutri popoldne. Sicer ti
pa povem, da potreba ni,“ pristavi deklica; njen
glas ni bil vabljiv.
Vendar je on drugi dan prišel. Bila je res
sama. Odzdravila mu je, kakor bi bila vsakemu
drugemu, samo zdelo se mu je, da je bolj rdeča
nego sicer. On je hotel, baš ker je tako resna
bila, uvesti pogovor polahko, zato je rekel,
kazaje na okno, kjer so kakor nekdaj razne
cvetlice v loncih stale:
„Glej, to ie še tisti rožmarin, katerega so bili
tvoj oče polomili tačas, ko sva se midva prvič
zmenila, da bodeš ti moja . . .“
„Tale je? “ vpraša ona še bolj zardela in
vzame lonec z rožmarinom z okna ter ga na
mizo postavi, kjer je krušni nož ležal.
»Tončka . . . “ začne on mehko in jo hoče
prijeti za roko.
Ona mu jo odtegne in ga resno pogleda: „Ne
tako! Pametno kot bratranec povedi, kaj želiš,
drugo pa pusti."
Nise ji upal bližati. Sede na stol in pažalosten
vpraša:
„Tedaj tebi res ni mogoče odpustiti mi? Ni
ti mogoče prilike dati mi, da bi s tisočerno lju
beznijo poravnal ono, kar sem ti neprijetnega
storil? O Tončka, ko bi ti jaz dopovedati
mogel, kako šele zdaj prav znam in vem ceniti
tvojo vrednost, tvojo . . .“
„Tiho, tiho!" prestriže mu ona besedo.
..Odgovarjaj mi na to, kar te bom zdajle vpra
šala. Ali z vso resnico mi odgovarjaj."

„Z vso resnico, prisezam ti."
„Le brez prisezanja! Povedi mi, kdo je kriv,
da si ti zdajle pri meni, ali če hočeš: kdo je to
zaslužil, ti ali pa moja nekdanja prijateljica?
Kdo je vajini zvezi konec storil? “
„Sicer ona, alijaz sem . . . "
„Tedaj ona! Čakaj! - Resnico si govoril, to
je res. Glej, jaz to že vse vem. Vendar sem rada
videla, da si mi tudi ti potrdil, ti, ki k meni
prihajaš, potem ko se te je ona naveličala in je
ravnala s teboj kakor prej - ti z menoj! Zdaj,
šele zdaj, misliš, da bi bila jaz zopet dobra!
Večkrat si mi povedal, da sva malo v rodu. Že
zavoljo tega bi me ne bilo treba tako zaniče
vati, da mi prihajaš pred oči in mi kažeš, da sem
ti izbirek, ki se zdaj prime, zdaj proč vrže,
potem pa zopet pobira! O ne, ljubi moj bratran
ček, zmotil si se, nisem več tista ubožica, kakor
si jo nekdaj poznal, ti si me izučil."
Solze so ji prišle, a ne solze ljubezni, nego
solze jeze, užaljenega ženskega dostojanstva.
Nikolaj zardi silno, seže v žep in izvleče
Luizino zadnje pismo.
„Motiš se ti," pravi, „če misliš, da se vračam
k tebi, ker - me ona neče. Prosim, beri to
pismo in prepričaj se."
„Nečem nobenega pisma več od tebe," reče
deklica.
„Ni od mene. Prosim te, čitaj samo to, da se
prepričaš, da mi krivico delaš! Odgovori mi
potem, kar koli hočeš, samo čitaj!"
Deklica vzame in prečita.
Potem ji on odgovori: „Vidiš h, da nimaš
pravice soditi tako, kakor si? Vidiš, da si ti
edina, h krateri se moje srce vrača. In ko bi me
ne le ona, nego ves svet na kolenih p ro sil. .
„Stoj, stoj!" prestriže ga deklica z odločno
stjo, kakršne ne bi bil nikdo pričakoval, kdor je
njeno krotkost prej poznal. „Kaj si ji odgovoril
na to pismo? “
..Nič!"

„Nič? Zakaj ne? Vsak človek je vsaj odgo
vora vreden."
„Ona ne."
„Zavoljo tega ne, ker je nestanovitna, ne
značajna in kakor se še pravi, kajne? “
, Da tudi zaradi tega, a t u d i . . . “
„Le stoj! No, glej! Ti njo zaničuješ, ker seje
od tebe odvrnila in ji niti ne odgovarjaš, če te
odgovora prosi. K meni pa prihajaš in želiš, da
bi jaz drugače ravnala, kakor ravnaš sam? Ali
mi ne daješ sam zgleda, kako ti moram odgo
voriti? Tako ti tudi odgovarjam! Enkrat za
vselej - za vselej, zapomni si in nobenkrat več
mi o tem ne govori."
Rekši to, strastno ona vstane in prime nož na
mizi ter v hipu odkosi prej tjakaj postavljeni
rožmarin čez sredo, da zeleni vrh pade na tla
izbe.
„Vidiš, tako si ti presekal živo vez med nama.
Naredi, da se ta vrh priraste, če moreš. Da, krva
velo je tačas v meni, a zdaj, hvala bogu, je rana
zarasla, morala je, ker sem hotela, da je!"
„To je tvoja zadnja beseda? “ vpraša Nikolaj
zamolklo.
„Zadnja v tej stvari!" reče ona in odide ven.
Nikolaj je sam obsedel. In obvzelo ga je s
strašno oblastjo nekaj kakor čut zapuščenosti,
samozavest svoje nevrednosti. Za njega ni tu na
celi božji zemlji nobenega, nobenega ljubečega
srca in ga biti ne more! To se mu je v tem hipu
zdela nesreča, le s smrtjo končljiva.
XXXI
Ino v mali predmestni krčm i „Pri belem psu"
je bilo štiri leta kasneje, to je 1875, še zmerom
dobro vino. In doktor Lok, s katerim smo se v
drugem delu naše povesti nekoliko seznanili,
imel je še zmerom staro žejo, vsak dan se ponav
ljajočo, ter hodil je sem k okrogli mizici v po
sebni sobi kakor pred štirimi leti.
D O L E N JS K I L IS T
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Dojel utrip novega časa
Ure delajo Mirku Gregori
ču družbo več k o t p e t deset
letij. N iti zdaj, ko je upoko
jen, ne more opustiti poklic
al nega dela, k i ga je opravljal
i toliko let. Sam o m ed zadnjo
[ vojno se m u je moral odpo
vedati. Z družino se je
’ um aknil iz Brežic v KostaI njevico in se tako izognil izt gnanstvu v nemških tabori• ščih. K o t zaveden Slovenec
} in naprednjak se je takoj
, vključil v organizirano delo
narodnoosvobodilnega giba
nja. Spominja se, da je bilo
kljub italijanski okupaciji
delo tam m nogo lažje k o t v
Brežicah, kjer so nem čurji
pazili na vsak korak. Po po
lomu Italije so ga poslali v
Črmošnjice. Tam je delal
ko t finom ehanik v centralni
tehniki vse do osvoboditve,
ko se je spet lahko vrnil do
m ov v Brežice, mirno sedel
za delovno m izo v svoji de
lavnici in naravnaval tiktaka
nje pokvarjenih ur.
Ure pa so bile le del Gre
goričeve vsakdanjosti. Ž e od
mladih nog je sledil širšemu
življenjskemu utripu svojega
okolja. Poklica se je izučil
m ed prvo svetovno vojno v
Ajdovščini, takoj p o tem, ko
je zapustil šolske klopi v
Breginju. Ko je bila vojna
m im o in so Primorsko pri
ključili Italiji, se je njegova
družina naselila v Kočevju.
On sam je delal dve leti pri
tamkajšnjem urarju, nakar
so ga poklicali k vojakom.
Po odsluženju roka je dolgo
pritiskal na kljuke, da je na
šel delo.
V Brežice je prišel 1928
in začel samostojno obrt.
„Tedaj sem se znova pom la
dil, “ pripoveduje. Kmalu se
je pridružil naprednemu gi
banju levo usmerjenih orga
nizacij in bil od 1937 aktiv
no povezan s člani K om uni

stične partije in pristaši na
prednega gibanja. Mirko
Gregorič je vodil glavno bla
gajno R d eče pom oči. To je
bila blagajna brez podatkov.
Nikjer n i bilo zapisano, kdo
je kaj dal in koliko. Po denar
je včasih prišel Jože Borštnar, drugič spet Dušan Kve
der ali Slavko Šlander.
V Z vezi kom unistov je
Gregorič o d 1940. leta. Va
njo ga je sprejel Stanko
Holy. Samo Holy, Zima
Vrščajeva in Jo že Borštnar
še živijo, veliko dobrih, pre
danih fantov pa je padlo,
m ed njim i Milavci in Cerjaku
Velikokrat se jih z obžalo
vanjem spominja, saj bi
lahko opravljali odgovorne
dolžnosti, če bi ostali pri
življenju. Zelo pogum ni so
bili. Mirko Gregorič se še
zdaj nič kolikokrat spomni,
kako so po prihodu Nem cev
na kopanju v Krki z Milavci
in Cerjaki na dnu odkrili
ekrazit, namenjen za razstre
litev m ostu pred nem ško
okupacijo. Bratje Cerjaki in
Milavci so se pridno potap
ljali p o n j in ga nosili sušit na
Slatnerjevo peč, da bi ga ob
prvi priložnosti uporabili za
sabotažno akcijo. Železni
čarji so jim priskrbeli deto
natorje in potem so v
Krškem minirali železniško
progo. Ko je po tistem prišel
na sestanek z njimi Kveder,
jih je posebej pohvalil za do
bro izpeljano akcijo.
To je samo eno od dožive
tij, ki se m u ko t na film skem
traku vrtijo v spominu. Celo
knjigo bi lahko napisal, tako
živi so dogodki po toliko le
tih, o d predvojnih časov do
okupacije in povojne obno
ve. Za svoje dolgoletno orga
nizacijsko delo za naprednej
ši svet so mu v Brežicah le
tos podelili občinsko pri
znanje Osvobodilne fronte.
JO ŽICA TEPPEY
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NAJBOGATEJŠA NAJDBA - Kar 13 različnih predmetov, starih
okoli 3.000 let, je bilo najdenih te dni na pobočju Bukove gore.
Doslej so iz tega obdobja zabeležene v zahodni Dolenj ski le posa
mezne najdbe.

TU JE NAJDIŠČE - Vsakemu najdišču je treba zelo točnei doU> ^
ti mesto in ga vrisati na karto. Arheologi pa točnega
J ^
sporočajo radi javnosti, saj je še vse preveč divjih „arheo og >
delajo potem le škodo.

Najbogatejša najdba iz bronaste dobej.
Iz prazgodovinske dobe so na Kočevskem doslej najpomembnejše najdbe v Zeljnskih jamah in ta, najnovejsa naj
na Bukovi gori — Med gradnjo ceste naleteli na 3.000 let stare predmete
Več bronastih predmetov iz 12. stoletja pr. n. št. so našli delavci
gozdnega gospodarstva Kočevje 8. aprila med gradnjo gozdne ceste
na pobočju Debelega vrha, v bližini meje z občino Črnomelj. Pred
m ete so odkrili, ko je buldožer rinil razstreljeno kamenje in zemljo.
Nekateri delavci so odnesli najde
ne predmete domov. Kočevski mi
ličniki, ki so šele kasneje izvedeli za
najdbo, so nato hitro ukrepali in jih
do 13. aprila zbrali na domovih de
lavcev 1 3 ,1 5 . aprila pa so jih predali
kočevskemu Pokrajinskemu muzeju.
Kustodinja Pokrajinskega muzeja
Kočevje Greta Merhar nam je o
najdbi povedala: „To je prva večja
prazgodovinska arheološka najdba
na Kočevskem razen najdb v Željnskih jamah. Vsi najdeni predmeti so
iz brona in sodijo v obdobje 12. sto
letja pred našim štetjem, se pravi v
zadnje obdobje bronaste dobe.
V primeru naše najdbe gre verjet
no za depo (shrambo), k i je bil uni
čen oziroma odkrit ob miniranju.
Depo sodi v pozno bronasto dobo,
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se pravi na prehod v kulturo žarnih
grobišč. V bližini oz. okolici te najd
be je označenih na karti slovenskih
arheoloških najdišč še več domnevnih najdišč iz prazgodovinske do
be."
Med najdenimi predmeti je 6 se
kir (visoke 14,5 do 17 cm), ki imajo
na vrhu luknje, v katere so zasadili
kljukasta toporišča; dva srpa (19 in
20 cm); del jezičasto ročajnega me
ča; 13,5 cm dolg nožek; del jeziča
sto ročajnega bodala; sulična ost
(9 cm) in talilna pogača.
Najdeni predmeti so razmeroma
dobro ohranjeni. Žal pa sta dva
,.najditelja" - delavca, ki sta odnes
la nekaj predmetov na dom, skušala
najdbi ..izboljšati". Tako je eden iz
med delavcev iz kočevske občine
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namakal več najdb v kislini, da bi jih
očistil. Drugi, ki je iz ribniške obči
ne, pa je eno izmed sekir menda kar
7 ur neutrudno poliral, da se zdaj
sveti, kot da bi bila pravkar izdelana
v tovarni.
Vse najdene predmete bodo zdaj
pregledali strokovnjaki, ki bodo tudi
ugotovili, če je treba katerega obno
viti. Nato bodo razstavljeni v kočev
skem muzeju.

....
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Greta Merhar: „u P ^ ° ’jbi
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Minuli petek je sevniška davčna uprava zarubila avto gostilničarki Olgi Čolnar iz
Dolenjega Boštanja - Odobravanje odločnega ukrepa med rednimi davkoplačevalci
Sevniška davčna uprava je morala konec minulega tedna seči po
zadnjem ukrepu, ki ji še preostane za davčne zavezance, ki ne
poravnavajo svojih obveznosti: zarubila je skoraj nov osebni avto
ford consul L gostilničarke Olge Čolnar iz Dolenjega Boštanja št.
57.
predpisi, zapečatili in spravili v ob
Čolnarjeva
dolguje
davkariji
128.928,20 dinarjev neporavnanih
obveznosti. Za zdravstveno zavaro
vanje ima 16.174,85 dinarjev nepo
ravnanega prispevka, za pokojninsko
zavarovanje pa 8.074,30. Zaostanek
davka od obrti znaša 98.358,90 di
narjev, dolg na prometnem davku
navrže spet 5.028,85 dinarjev. Samo
zapadle obresti znašajo 16.079 di
narjev, prišteli so seveda tudi stroške
opominov.

činsko garažo. Do dražbe lahko pri
de v osmih dneh.
Sevniška davčna uprava ima s
Čolnarjevo stalne težave glede po
ravnavanja obveznosti. V preteklosti
so že zasegli njen žiro račun, ravno
tako so izterjali obveznosti od raču
nov, ki jih je registrirala. Č e bi drža
le njene navedbe npr. iz davčne na
povedi za leto 1974, bi bila prav go
tovo do neba vpijoč primer socialno
ogroženega občana. Za to leto je na

^ S p a m o , da ne bo ostalo k N
tej najdbi. Arheologija na obmo)p
Kočevske oziroma zahodne D °,a|
ske ne bi smela biti vec paste« R
Začeti bi m orali z raziskav ijj
kar pa potrebuje^ naš muzej
več razumevanja."
J
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15. aprila si je ogledala najdišče
kustodinja kočevskega muzeja Greta
Merhar. S pomočjo vodiča inž. To
neta Prelesnika iz GG Kočevje je bi
lo nato natančno ugotovljeno mesto
najdbe, ki se je nahajalo v manjši
vdolbini med dvema skalama. Ogled
je oviral razmeroma visok sneg. (Za
radi njega so morali udeleženci te
odprave prepešačiti v snegu in blatu
skoraj 7 km daleč v eno smer.) Oko
lico bodo podrobneje preiskali, ko
bo dopuščalo vreme.
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Ob tej priložnostije Greta MerK

povedala 54 3.28 0 dinarjev prom eta,
stroški pa naj bi znašali kar 513.487
dinarjev! Kot dohodek naj bi ji torej
ostalo le borih 29.793 dinarjev, od
česar bi morala plačati še prispevek
za zdravstveno zavarovanje in vse
prispevke samoupravnim interesnim
skupnostim. Davčna uprava je zara
di očitnih neskladij opravila ponov
no odmero, zoper katero se je Colnaijeva pritožila na republiški sekre
tariat za finance. Ta pritožba seveda
ni mogla zadržati rubeža. Letos ni
kupila samo zarubljenega avtomo
bila, temveč je na črno dozidala pre
cejšen prostor k nedavno obnovljeni
in dozidani gostilni in ga tudi
opremila.

Gostilničarka je še sama pripo
mogla k večji spektakularnosti za
plembe avtomobila, ki je sicer nale
tela na odobravanje v mestu. Davčni
izvršitelji so namreč Čolnarjevi izro
čili rubežni zapisnik že v sredo, 13.
aprila, ko so avto kot zarubljen ho
teli tudi zapečatiti. Gostilničarka se
je tisti hip jadrno usedla v avto in
odbrzela v neznano smer. V petek
pa se je avto nenadoma pojavil na
parkirišču pred občinsko stavbo v
Sevnici. Davčna uprava je zaprosila
za pom oč sevniško postajo milice,
tako da so lahko avto, kot velevajo
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Naj si upa kdo trditi, da
vreme ni nikoli vplivalo na do
gajanja v Repičevi dragi, pa ga
bom razglasil za navadnega
lažnivca.
Poglejte: direktor Hitrotkala zelo ljubi sonce samo zato,
ker ga ljubi tudi njegova ženi
ca, ki se ob sončnih popol
dnevih sprehaja ob Zeleni reki
z blokom risalnih listov pod
pazduho, da potem z barvica
mi .nanaša razpoloženja na papir.
Tudi tovarišica Zračnikova,
sicer sekretarka v Repičevi
dragi, nadvse obožuje sončne
dni. Ko je bila še gladkega li
ca, ji je neki dunajsko vzgoje
ni gospod rekel: »G ospodična
Zračnikova, nebeško ste lepi,
ko vas ožge so n čece/1 To seji
je zasidralo v nežno dušico in
vse sončne popoldneve hodi
na sprehode, loveč s kožo

n
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sončne žarke, da bi jih s pig je slišati izmed trt tolčenje
mentom spremenila v mikav krampice, ali jeseni, ko zapo
jejo trgači, veseleč se dobre
no rjavino svojega obraza.
letine. Poklicni sekretar sindi
Tovarišu županu pa gradijo kalne organizacije pa je dober
delavci Hitrograda počitniško prijatelj predsednika delavske
hišico, zato ni nič čudnega, ga sveta Hitrotkala, zato mu
če je dobre volje, kadar se večkrat pomaga v vinogradu
sprehaja po nebu sonce, in ki in je tudi on razigrano vesel,
slega obraza, ako se grmadijo ko sije sonce, in mrko žalo
nad Repičevo drago črni obla sten, ko prične kapljati z ne
ki. Delavce Hitrograda je tre ba. ,
ba imeti stalno pred očm i, in
Vidite: skoraj vsi predstav
to tovariš župan dobro ve, si niki javnega življenja Repičecer se zvaljjo v senco, kvartajo ve drage nadvse ljubijo sonce,
in žulijo pivo iz pollitrske ki so mu podredili vse svoje
steklenice. Za poležavanje pa interese, hotenja in želje, zato
je treba podjetju Ijitrograd so vsi sestanki, seje, občni
vseeno plačati delovne ure.
zbori in podobno ob deževnih
Odkar je predsednik delav dneh, ko pod milim nebom ni
skega sveta H itrotkala kupil kaj drugega početi in je časa
od sekretarja Hitrošiva nekaj za podreditev osebnih intere
kvadratnih metrov vinograda, sov družbenim več kot na preje tudi on neizmerno navdu tek«
T O N I G A Š P E R IČ
šen nad lepim vremenom, ko

ZARUBLJENI FORD — Tako razburljivega dogodka kot zadnji
petek že zlepa ni bilo na starem sevniškem Glavnem trgu: davčni
izvršitelji so ob pom oči treh miličnikov s pečatno vrvico (na sik i
bele niti) zasegli avtomobil gostilničarke Olge Čolnar iz Dolenjega
Boštanja. Le-ta dolguje davkariji 128.928,20 dinarjev. (F oto: Pavle
Perc)
*
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PREDSTAVITEV PRVE PLOŠČE — Novomeška rock skupi
na Rudolfovo je posnela svojo prvo ploščo, ki je te dni prišla
'c f j u
na kateri sta posnetka dveh izvirnih
skladb „Grem domov" in »Gorjanska bajka", je izdal Helidon. Rudolfovo se bo ob tem, zanj pomembnem dogodku,
predstavilo v petek, 22. aprila, v športni dvorani v Novem
mestu. Začetek bo ob 17.30.
Osredn)i del progroo nastop skupine Rudolfovo, ki je za to priložnost pri
pravila enourni spored lastnih skladb. Naprodaj bo tudi njinova Plošča, na katero se bodo člani Rudolfovega kupcem
podpisali. Na sl,ki: »Rudolfovo". (Foto: M. Markelj)
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