
NOVO MESTO -  Za jutri 
dopoldne je sklicala konferenca 
ZMS področno posvetovanje o 
dijaških domovih na Dolenj
skem.

BIRCNA v a s  -  Krajevna 
organizacija rezervnih vojaških 
starešin Birčna vas je v poča
stitev 30. obletnice vstaje in 
20-letnice obstoja organizacije 
razvila v ponedeljek prapor kra
jevne organizacije.

RIBNICA -  Samo v soboto 
bo za pripadnike JLA razstava o 
taboriščih ,3uchenwald-Dora“ , 
dogovaijajo pa se, da bi jo orga
nizirali tudi za občane.

KOČEVJE -  V nedeljo do- 
I>oldne bodo odprli v dvorani 
množičnih organizacij prvo raz-  ̂
stavo ptičev, ki jo organizira 
domače društvo za vzgojo in 
nego ptic.

NOVO MESTO -  Industrija 
motornih vozil je največji slo
venski izvoznik, tako trdijo zad
nji statistični podatki. V desetih 
mesecih je izvozila za 3,5 mili
jona dolarjev več od kranjske 
ISKRE. KRKA je sedma v Slo
veniji.

NOVOMEŠKA BOiLNIŠNICA IMA ŽE 750 
POSTELJ

Bolnišnica - ponos pokrajine
Gradnja druge etape je bila znatno cenejša kot 

drugje: vsaka postelja je stala 850.000 din

Pred številnimi gosti sta predsednik ob č in ^e  skupščine Franci 
Kuhar in ravnatelj bolnišnice primarg prof. dr. Oton Bajc odpria 
vsak eno krilo vrat, ki vodijo v nove prostore bolnišnice. Druga 
etapa gradnje je končana, bolnišnica ima 750 poste^, slovesna 
otvoritev pa je bila v okviru letošnjih dolgotrajnih praznovanj ob- 
č in^ega praznika.

Hkrati je predsednik občinske 
skupščine ravnatelju bolnišnice izro
čil tudi najvišje občinsko priznanje, 
plaketo Novega mesta; to nagrado 
so letos podelili še gimnaziji in SGP 
Pionir.

S to dograditvijo je dobila novo
meška bohiišnica, ki ima po svojem 
delu vsekakor značaj pokrajinske 
pomembnosti, dva nujno potrebna 
klinična oddelka: okulističnega in 
nevropsihiatričnega. V prizidku sta 
dobila svoje prostore tudi trans
fuzija in oddelek za patološko ana
tomijo. Hkrati so zgradili še pro
store za specialistično ambulantno- 
poliklinično službo; bolnišnica bo 
zdaj delala še bolj strokovno in so
dobno. Vsaka postelja, ki so jo zdaj

na novo pridobili, je stala 850 tisoč 
dinarjev -  to je nekajkrat manj, kot 
stanejo nove postelje pri ^adnjah 

'drugje, razen tega so gradbinci Pio- 
niija delali zares naglo.

Komaj so odprli nove prostore, že 
razmišljajo o nadaljnji izgradnji: v 
naslednjih letih bodo v tretji etapi 
opustili objekte na levem bregu 
Krke in združili bolnišnico oziroma 
njene objekte na desnem bregu.

J. SPLICHAL

I

SEVNICA: RAZSTAVA OB POHODU ŠTIRINAJSTE -  V otroški 
galeriji v sevni^cem gradu so 24. novembra v čast dneva republike 
odprli razstavo o pohodu XIV. divizije na Štajersko. Priredil jo je 
celjski muzej v sodelovanju z občinskim sindikalnim svetom in 
zvezo kultiuno-prosvetnih organizacij Sevnice (Foto: F Pavkovič)

ČEPRAV NESKLEPČNI NA OTOČCU;

To bo pa slab zakon!
Upravni odbor poslovnega združenja slovenskih 

cestnih podjetij o predlogu zakona o cestah

Tako so menili prejšnjo sredo na posvetu upravnega odbora 
poslovnega združenja ^oven^ih  cestnih podjetij, ko so govorili o 
predlogu novega republiškega zakona o javnih cestah.

Kočevje: prva 
vlečnica

Iz neuradnih virov smo zvedeli, 
da je pri Dolgi vasi oziroma Livoklu 
pri Kočevju začela v soboto, 27. 
novembra delati nova smučarska 
vlečnica. Postavilo jo je Združeno 
KGP Kočevje in s tem omogočilo 
prijetno smučanje mnogim ljubi
teljem t ^ a  zimske^ relaeacijskega 
športa. V sosednji ribniški občini sta 
2e lani delali dve podobni vlečnici 
(Sodražica, Travna gora), medtem 
ko je kočevska občina šele zdaj do
bila prvo.

Banane z^u le  cesto
Minuli četrtek, dobro uro pred 

polnočjo, se je pri Po^anah prevrnil 
tovornjak s prikolico iz Sremske Mi
troviče: s tovornjaka so zletele po 
cesti banane, s prikolice pa se je raz
sul lak. Gmotno škodo so ocenili na 
80.000 din. Vozilo in razsuti tovor 
sta zaprla več kot polovico avto- 
m obil^e ceste, zato so promet v 
obeh smereh do 1.30 usmeijali do 
Trebnjega po stari cesti prek Mirne 
peč i Tovornjak iz Sremske Mitro
viče je vozil od Ljubljane proti Za
grebu.

Združenju zlasti ni všeč, da ceste 
še vedno niso go^odarski objekti, 
člani upravnega odbora pa so se pri
toževali tudi zato, ker bi nove teh
nične enote, ki naj bi bile v sestavu 
republiške skupnosti za ceste, prav
zaprav pomenile nova cestna pod
jetja. To pa je v nasprotju z ugoto
vitvami, da je cestnih podjetij v Slo
veniji že zdaj preveč in daje  njihova 
mehanizacija izkoriščena komaj 
25-odstotno. Na seji so zato govorili 
tudi o osnovanju združenega cest
nega podjetja.

Direktor poslovnega združenja 
cestnih podjetij Slovenije Franc Go
renc je bil najbolj jasen v svojih pri
pombah k predlogu zakona: „Zakon 
bo slab, ker je preveč enostranski!** 
je poudaril.

Na seji so se člani upravnega od
bora tudi strinjali, da ni potrebno 
ustanoviti posebnega podjela za 
vzdrževanje avtomobilske ceste, ker 
bodo to zmogla cestna podjetja 
sama. Na seji upravnega odoora, ki 
je bila na Otočcu, pa žal niso mogli 
sklepati, ker so bili nesklepčni: od 
18 elanov ^ih je namreč prišlo na

PREIDEILAVA KROM
PIRJA NA MIRNI

Nov »ventil« 
za prodajo

Kaj nudi pogodba pri
delovalcem krompirja

Prvih 300 ton krompiija sort igor 
in dobrin bo tovarna odkupila že de
cembra, preostalih 2.200 ton pa po
stopno v naslednjih mesecih. Od
kupna cena krompirja, pripeljanega 
do odkupne postaje, bo 60 par za 
kilogram, če pa upoštevamo, da 
bodo po tej ceni plačani vsi, nad 
30 mm debeli gomolji, to pomeni, 
da bo dejanska odkupna cena pri
bližno 70 par. Krompir bo moral 
biti kar se da zdrav, z malo zelenimi, 
nagnitimi, ranjenimi gomolji, ker to 
zahteva industrijska predelava krom
pirja.

To je bistvo pogodbe med KZ 
Trebnje in K olin^o iz Ljubljane, ki 
gradi na Mirni predelovalnico krom
pirja, za katero bodo pridelovali su
rovino predvsem kmetje z območja 
trebanjske občine. Kot kaže potek 
del, bo tovarna v glavnem dograjena 
do roka, v decembru. Pridelovalci 
krompirja, ki so zaradi nizkih cen in 
težav v prodaji v zadnjih letih že za
čeli razmišljati o opuščanju te polj
ščine, vidijo v tovarni zdaj upanje, 
ki se uresničuje. Tovarna bo potre
bovala 6.000 vagonov krompirja na 
leto, zaradi bližine pa bo zanjo naj
bolj ugoden dolenjski krompir.

Kaj je zdaj za kmeta najvažnejše, 
smo povpra^li inž. Slavka Nema
niča, direktorja KZ Trebnje. ,,To
varna bo zgrajena, bo predelovala 
krompir, v prihodnjih letih za naše 
kmete ne bo takih težav pri prodaji. 
Povečati pa bo treba pridelke vsaj 
na 250 in več centov. Le v velikih 
pridelkih je zaslužek za kmeta. V 
tem pogledu bo treba še veliko nare
diti, da bodo naši kme^e sodobno 
in donosno pridelovali krompir. 
Temu bodo služili tudi naši ukrepi 
in naši načrti, ki jih pripravljamo,** 
je odgovoril.

M. I..

Na novomeški osnovni šoli Grm so 26. novembra popoldne poimenovali pionirski odred po 
„Goijanskem bataljonu**. Prapor je pionirjem izročil predstavnik IMV Tonček Šepec, ker je ta delovni 
kolektiv prevzel tudi pokroviteljstvo nad šolo. O boiten i poti Goijanskega bataljona je govoril Franc 
Pirkovič — Cort. (Foto: S. Dokl)

Proslavljanje dneva republike D B H

sejo komaj
J. S.

V počastitev dneva republike je 
bilo v Kočevju več prireditev. Glav
na je bila razstava o taboriščih 
,3uchenwald-Dora**, ki je bila od-̂  
prta od 22. do 30. novembra.

V petek, 26. novembra, so v li
kovnem salonu odprli republiško 
razstavo ,J*ionirski foto 1971**, ki 
bo trajala do 5. decembra in je po
svečena tudi 500-letnici mesta Ko
čevje. Razen tega je bilo tudi po

šolah več proslav v počastitev dneva 
republike pa tudi proslave v mnogih 
podjetjih.

Gimnazijci, ki so proslavljali v 
soboto, 27. novembra, so s svojim 
pevskim zborom in recitatorji nasto
pili tudi v nekaterih podjetjih, kot 
na primer v ITAS in MELAMIN. Na 
osnovni šoli Kočevje in še nekaterih 
šolah »  sprejemali pred praznikom 
tudi cicibane v pionirsko organiza
cijo. Na proslavi v Kočevju, ki je 
bila v soboto, 27. novembra je bilo 
sprejetih med pionirje 164 ciciba
nov.

V Podpreski so gasilci združili 
praznovanje dneva republike s kr
stom gasilske brizgalne. Niso pa še 
uradno odprli nove proizvodne dvo
rane l i k , ker niso mogli priti na 
predvideno svečanost predstavniki 
SLOVENIJALES iz Ljubljane, s ka
terim je LIK Kočevje združen.

V počastitev dneva republike -  
29. november, so bile v vseh večjih 
krajih v ribniŠci občini proslave, ki 
so jih organizirale šole in družbeno
politične organizacije. Proslave so 
bile v Ribnici, kjer je poleg osnovne 
šole sodelovala tudi glasbena šola 
Ribnica, v Sodražici je v kulturnem 
programu sodek)vala šolska mladina, 
učenci glasbene šole in moški pevski 
zbor ,Xovci** iz Sodražice, v Dolenji 
vasi pa so razvili pionirski prapor.

Proslave so bile tudi na ostalih šolah 
v občini.

NOVO MESTI
JE VAŠA BANKA

N O V O  MESTO •  DOLENJSKI  MUZ E J  •  GALERIJA •  DE C E M B E R  1971

Jutri ob 18. uri bodo v Dolenjski galeriji odprli razstavo del udeležencev prve dolenjske slikarske 
kolonije „Mlini ob Krki. S tem se dokončno uresničuje pobuda novomeške tovarne Novoteks, ki je 
kolonijo tudi plačala. O sadovih tega na Dolenjskem res izjemnega mecenstva in razstavi sami berite 
več na 6. strani.

Ciklon, ki se je razširil iz
nad Sredozemlja nad zahod
no Evropo, je prekinil raz
dobje suhega vremena tudi 
pri nas. V naslednjih dneh 
bodo frontalni valovi še pri
našali padavine, postopoma 
se bo hladilo. Izboljšanje 
vremena pričakujemo proti 
koncu tedna.

Foto tedna: led je prebit
Za prvič smo bili kar zadovoljni: Tone Zalokar iz Krškega, 

Dušan Tošaj iz Kočevja in Polde Pungerčar iz Mirne peči so 
poslali dobre posnetke. Vsi trije so kušali ujeti najbolj za
nimive dogodke preteklega tedna. Priznati moramo, da so 
imeli srečno roko. Vse tri smo objavili in nagradili: Dušan 
Tošaj — 100 din, Polde Pungerčar — 100 din in Tone Za
lokar -  50 din.

Tošaj se je s svojim prvim snegom in zaklanim pujsom 
najbolj približal ^lošnim  aktualnostim tedna, Zalokar je za
beležil najvažnejše družbeno dogajanje — priprave na refe
rendum, Pungerčar pa je kot pravi fotoreporter prinesel sliko 
o eksploziji v Mirni peči prej kot v 24 urah, za kar smo mu 
poleg honoraija (50 din) priznali še posebno nagrado.

Pretekli teden nismo razpisali fotografke tedna, ker smo 
zaradi praznikov bili prisiljeni skrajšati roke za oddajo gra
diva v tiskarno. Razumljivo pa je, da velja razpis tudi za 
naprej.

Vabimo vas, da se našim prvim trem sodelavcem pridru
žite tudi drugi ljubitelji fotografije. Tedenskih zanimivosti ne 
manjka, treba se je samo ozreti okrog sebe!

Ponavljamo:
Ce hočete, da bo fotografija prišla v poštev za naslov 

,,Fotografija tedna“ , mora biti posneta v preteklem tednu, 
motiv mora biti izviren, slika tehnično zadovoljiva in nare
jena na format 13 x 18 cm (ali vsaj 200 kvadratnih centi
metrov za druge formate), v uredništvo pa mora riti vsaj v 
ponedeljek do 12. ure (za tekočo številko!). Pošiljke, ki 
bodo zamudile ta rok, bomo upoštevali v izboru za prihodnji 
teden. S sliko pošljite tudi primeren (krat^  
vezno pa podatke:

kdaj je bila posneta,
kje je bila posneta in
kdo ali kaj je na sliki.

V razpisu pa tudi nismo kar tako d<t .̂b6m'o^
najboljšo fotografijo avtorja nagradili z 2 ^  dinafflT*^li 
vam mnogo sreče in ostro oko! Posnetke pbžyjte 
cembra, zadnji rok je 12. ura. UREDNIŠTVO DOL. LISTA



tedenski
mozaik

Pa začnimo današnjo rubriko 
z neko primerjavo: v Parizu se 
je zaradi velikega povpraševanja 
na prostem trgu cena zlata pre
cej povečala in so kilogramske 
zlate palice prodajali po 7595 
frankov. Blizu nas, v Trstu, pa je 
pred tednom dni le po 7535 
frakov. Blizu nas, v Trstu, pa je 
cena dinarja kar občutno padla, 
saj so med prazniki v bankah 
menjali dinar le za 35 do 36 
lir . .  čuden svet, da ima še 
vedno raje zlato kot dinarje.. .

Ne vem, kaj ste počeli minuli 
četrtek, toda gotovo niste delali 
tega, kar je počenjal libijski 
predsednik polkovnik Moamer 
el Gadafi: ves dan je namreč 
obiral olive, ki sodijo med glav
ne poljedelske pridelke. Pri tem 
so mu pomagali vsi ministri, vi
soki vojaški voditelji in funkcio
narji. ..  dober (zgled) glas seže 
v deveto vas.. .

Daleč na drugem koncu sveta 
pa je neki drugi predsednik -  
kubanski premier Fidel Castro 
-  izjavil, da ga je prehlad, ki se 
ga je nalezel med uradnim obi
skom v Čilu, pri priči minil, ko 
je popil Šilce močnega doma
čega žganja.. .. novo zdravilo 
za ugledne državnike. . .

Kitajska delegacija v Zdru
ženih narodih vzbuja še vedno 
kar precej zanimanja med no
vinarji v New Yorku. Zadnja 
„senzacija^, ki so jo reporterji 
našli: kitajski delegati uporab
ljajo samo domačo, kitajsko, 
zobno pasto ker zavestno od
klanjajo ameriške izdelke. . .  
kdove, če velja to tudi za sla
doled in kako ga neki prepeljejo 
iz Pekinga v New York ne da bi 
se stalil. ...

Nek (domiselni) gostilničar 
v Londonderryju na Irskem, 
kjer nenehno pokajo bombe, ki 
jih nastavljajo (med drugim tudi 
v gostilnah) pripadniki prepo
vedane tajne irske republikan
ske armade, je na vrata gostišča 
obesil listek z napisom: gostom 
zagotavljamo, da bo pivo do
bro, za eksplozije pa ne odgo
varjamo .. . Crni humor. ..

Delavec ali občan?
Kmetje baje niso delavci niti takrat, ko se zaposlijo v tu

jini! — Razlike med delavci in malimi kmeti

Pojavlja se novo vprašanje: ali kmečke ljudi, ki se zapoidijo v 
tujini, lahko imenujemo delavce — vsaj takrat, ko so zaposleni — ali 
ne? Sicer ga še nisem slišal pri nas. Objavil ga je znani beograjski 
časopis Politika kot besede predsednika izvršnega sveta Srbije. Zato 
se bodo takega mnenja morda oprgeli tudi pri nas tisti, ki niso 
naklonjeni kmečkim ljudem.

Zakaj naj bi bilo pomembno, ali kmečke ljudi, ki se začasno 
zaposlijo v tujini — nekateri morda tudi trajno — imenujemo de
lavce ali ne? Predsednik izvršnega sveta Srbije je menil, da bi jih 
imenovali le državljane. Pri nas se morda lepše sliši občani. A zakaj 
ne delavci? Status delavca jim priznajo celo sindikati v tistih drža
vah, v katerih so zaposleni, ne le delodajalci.

Nekaterim je morda nepri- razlikovanja med delavci in 
jetno priznati, da je v nekaterih kmeti, čeprav so razlike opaz
tujih državah, zaposlenih veliko 
naših delavcev. To število bi 
lahko močno zmanjšali, če bi 
vse, ki so odšli na delo s pode
želja in pri nas še niso bili za
posleni, imenovali le državljane 
na tujem, ne delavce. Ali bi s 
tem tudi zmanjšali problem za
poslitve naših delavcev, ker 
kmečkih ljudi ne bi prištevali 
mednje, četudi na m dih kme
tijah nimajo dovolj dela, ne kru
ha? Ali bi tudi laže reševali so
cialna vprašanja delavcev?

V Sloveniji ni tako strogega

TELEGRAM

PARIZ -  Brezposelnost v Fran
ciji vztrajno narašča, trdijo uradni 
podatki. Konec oktobra je bilo brez 
dela že 377.000 ljudi, okroglo 
24.000 več kot mesec dni poprej. 
Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da 
vsi tisti, ki so brez dela, niso uradno 
prijavljeni, zato naj bi bUo brezpo
selnih trenutno v Franciji že okoli 
pol milijona oseb.

ne. Naši delavci jili želijo zmanj 
šati enako kot kmetje. To ka
žejo razprave in priprave na 
združitev zdravstvenega zavaro
vanja delavcev in kmetov ter 
razprave 'o enotnem pokojnin
skem zavarovanju. Nekateri pa 
še nasprotujejo zaradi načelnih 
stališč.

V zadnjem času se delavski 
razred spet bolj poudarja kot

E red leti. Gotovo zaradi tega, 
er nekateri državljani posku

šajo izkrivljati ali celo izpodko
pavati socialistična načela in 
odnose v naši družbi. Kmetov 
gotovo ne bi mogli uvrščati 
med take ljudi, vsaj velike ve
čine ne. Za socializmu sovražne 
ideje nimajo go^odarske ne 
kake druge osnove.

V čem se kmetje ločijo od 
delavcev? Načelno ali teore
tično po tem, da delavci proiz
vajajo z družbenimi, torej skup
nimi sredstvi, kmetje pa z za
sebnimi, lastnimi.

Predsednik republike Josip Broz Tito se je pred prazniki vrnil z dvodnevnega obiska v Romuniji, kjer 
sta se v majhnem obmejnem mestu Temišvaru pogovarjala z Nicolaem Ceausescom. Izmenjava mnenja 
je bila tradicionalno (to je bilo že njuno deveto srečanje) odkrita in prijateljska. Ob koncu razgovorov 
so izdali skupno sporočilo. Na sliki: predsednik republike Josip Broz Tito po prihodu v Beograd. 
(Telefoto: Tanjug)

Koliko pa je pri nas takih 
kmetov, ki lahko živijo človeka 
vredno življenje le od dela na 
svojih kmetijah? Koliko je tako 
malih kmetij, da so lastniki do
bili po njih le naziv kmetje, ne 
dajejo pa dovolj dohodkov za 
preživljanje? ! Taki kmetje ima
jo nekaj lastnih sredstev za pro
izvodnjo, a ne toliko, da> bi 
lahko dovolj pridelovali. Zato z 
njimi ne morejo nikogar izko
riščati, ne v socialistični niti v 
kapitalistični družbi. Zaradi pri
ložnostnega dela drugod so še 
sami izkoriščani.

Delodajalci, ki zaposlijo 
kmečke ljudi sezonsko ali pri
ložnostno, jih ne prijavijo kot 
delavce. Plačujejo jim le njihov 
zaslužek, ne prispevajo pa za 
njihovo socialno zavarovanje. 
Tako delo se ne šteje v delovno 
dobo za pokojnino. Ce ne bodo 
dobili trajne zaposlitve doma, 
bodo morali vse življenje ostati 
le kmetje, čeprav bodo prilož
nostno delali drugod in ustvar
jali dohodek tudi svojim delo
dajalcem.

Razlik med delavci in kmeti 
torej ne bi smeli poglabljati, 
temveč bi jih morali hitreje od
pravljati’. JOŽE PETEK

\te<lenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Minulo sedemdnevno obodobje je bilo — 
kar zadeva dogajanja na notranje političnem 
in go^odarskem področju — časovno sicer 

'res nekoliko skrajšano (pač zaradi praznič

nega dela -  zakonski predlog, s katerim bi v Z dokaj ostrim ukrepom se je minuli te- 
Sloveniji uvedli NOV DAVCNI SISTEM. den končala tudi dvodnevna (od četrtka na 

Če na kratko povzamemo: temeljna zna- petek) seja zveznega izvršnega sveta: po iz- 
čilnost novega davčnega sistema naj bi bil črpni obravnavi vprašanj s področja trga in

nih dni, ki so od sobote pa do torka prak- prehod od dosedanjih tako imenovanih stro- cen pri nas je ZIS sprejel sklep o ZA-
 ____1: ______1«-i« »»iaortJAr>/-\ H o \ / / ^ 70 \/CA in c trvr itvp  ctično zaprli vrata vseh odločilnih institucij v 

državi), vendar zaradi tega nikakor ni ostalo 
prazno; nasprotno — skorajda lahko rečemo, 
da tako POMEMBNIH ODLOČITEV ali vsaj 
neposrednih napovedi, kot smo jih slišali 
prav pred iztekom prejšnjega tedna, skorajda 
že lep čas ni bilo.

škovnih davkov na resnično obdavčevanje MRZNITVI CEN za vse izdelke in storitve, s 
dohodka. S tem bi bilo uresničeno načelo -  čimer naj bi zavrU vse mogoče špekulacije v 
ki ga vsebujejo tudi ustavna dopolnila -  naj zvezi s poviševanjem cen za „nove“ izdelke 
za splošne družbene potrebe prispevajo ter naj bi skušali zajeziti sedanje nemogoče 
RAZMEROMA VEČ tisti občani ali organi- divjanje življenjskih stroškov in sploh gibanja 
zacije združenega dela, ki tudi dosegajo našega gospodarstva.iie
VEČJI DOHODEK. P^ed predlaganimi no- Sedanji ukrep o zamrznitvi bo veljal naj- 

Republiški izvršni svet se je  sredi minulega vostmi je še obveznost, da bodo morali po- dlje do konca februarja prihodnje leto — 
tedna (v sredo) sestal na zaprti seji in obrav- slej tako kot organizacije združenega dela dotlej pa, dokler bodo na vseh področjih 
naval celo vrsto zares pomembnih vprašanj, tudi davčni zavezanci na zahtevo davčnih veljale sedaj MAKSBiIRANE CENE bodo 
ki so bila tokrat na dnevnem redu. Predvsem organov dajati podatke, ki so potrebni za po napovedih ZIS sprejeti tudi ukrepi, po
se je posvetil predlogu družbeno-ekonom- PRAVILNO ODMERO davčnih obveznosti, trebni za dosego razmer, v kateiifc se bodo

Novost bo tudi obveznost DOKAZOVANJA cene pri nas oblikovale v skladu s pontnibo
in povpraševanjem. V tem obdobju — so še 
povedali po tokratnem zasedanju ZIS — 
bomo morali sprejeti tudi usmeritev za našo 
gospodarsko politiko v prihodnjem letu ter 
se sporazumeti za vrsto potrebnih ukrepov, 
ki so za STABILIZACIJO NAŠEGA 
TRŽIŠČA vsekakor nujni.

IZVORA premoženja in načelo javnosti ce- Za določen skok temperature na notranje 
lotnega in čistega dohodka občanov. S tem političnem področju (čeravno dogodka ne
-  tako menijo predlagatelji novosti v davč- kaže predimenzionirati) so poskrbeli minuli
nem sistemu — bomo v dobršni meri zavrli teden študenti zagrebških fakultet, ki so

oziroma samoupravimi ̂ orazum i morali mnoge sedanje nepravilnosti, posebej še, ker nenadoma proglasili splošno stavko z name-
vztrajati na tem, da PORAST OSEBNIH se bo tudi precej zaostrilo nadzorstvo nad nom, da bi izsilili spremembo sedaj veljav-

 ----------- L----- ------------  izpolnjevanjem davčnih obveznosti. nega deviznega režima v državi. Ta njihova
Izvršni svet je tokrat obravnaval še vrsto „akcija“ (ki sedaj, ko to pišemo, še traja) je

zakonskih osnutkov oziroma predlogov -  doživela obsodbo v mnogih delovnih kolek-
npr. zakQnski osnutek, po katerem naj bi se tivili tudi na Hrvatskem -  pa tudi izvršni

skih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne ter kolektivne porabe v Sloveniji v 
prihodnjem letu -  pri čemer je izhajal iz 
ocene, da lahko v Sloveniji drugo leto raču
namo z realnim povečanjem družbenega pro
izvoda za 6,5 % (oziroma nominalno za pri
bližno 19 %). Izvršni svet seje posebej zavzel 
za to, da vsa poraba pri nas NE SME PRE
SEGATI rasti družbenega proizvoda -  kar je 
v skladu z že sprejetimi stališči skupščine — 
in v zvezi s tem je bilo med dnigim rečeno 
tudi to, da bomo z družbenimi dogovori

DOHODKOV v celokupnem obsegu pri nas v 
prihodnjem letu ne bo presegel 18%, kar 
pomeni, da ne bo presegel nominalne rasti 
družbenega proizvoda. In še: pri porastu

Spet»Hladilnik« 
za cene!

osebnih dohodkov bomo morali dati pred- poslovnim bankam priznalo določeno na- odbor študentske organizacije ljubljanske
domestilo za beneficirane obresti pri kratko- Univerze je IZRAZIL NASPROTOVANJE
ročnih kreditih za DELOVNE ORGANI- takšnemu ,,urejanju“ problemov naše stvar-
ZACIJE V KMETIJSTVU. Izvršni svet je nosti, ki z resnično konstruktivnimi nameni
tudi podprl predlog o POVEČANJU PO- gotovo nima nič skupnega.
KOJNIN -- k ijih  bo v celoti treba povečati Za zaključek naj še omenimo, da se je 
za 12 ter za znesek 36 dinarjev, pri tem pa minulo sredo konstituirala NOVO IZVO-
nižje relativno bolj kot višje. Sprejet je bil LJENA republiška konferenca SZDL do-
tudi zakonski osnutek o STAROSTNEM sedanji konferenci je namreč potekel man-
ZAyAROVANJU KMETOV po katerem dat. Za predsednika RK SZDL je bil po-

n.r/ali (med drugim) tudi predlog za Izdajo ima pravico do pokojnine vsak zavezanec, ki novno izvoljen Jane/. Vipotnik, /a  podprcd-
novega zakona o prispevkih, davkih in ima vsaj 5 let zavarovalne dobe oziroma je že sodnika Viktor Avbelj, Tina Tomlje in Vlado
tal-.Siih delovnih ljudi in organizacij združe- dosegel starost 65 let. Beznik, za sekretarja pa Bozo Kovač.

nost srednjim in nižjim osebnim dohodkom
— kar tudi izhaja iz sprejetih stališč v zvezi z 
urejanjem sedanjih socialnih razlik.

Posebej pomembne pa so bile tokrat odlo
čitve republiškega izvršnega sveta v zvezi z 
izdajo nekaterih novih zakonskih predpisov
-  še zlasti kajpak tistih, ki se nanašajo na 
PODROČJE DAVKOV IN TAKS. Na to 
kratni seji izvršnega sveta so namreč obrav

tedenski zunanjepćiitični pregled
V dobi, ki nasploh slovi po 

presenečenjih, se je — vsaj do
slej — neki državnik še posebej s 
prWom okoristil z dejavnostjo 
take vrste. Ridiard Nixon, se
ri emintrkle seti predsednik 
Združenih držav Amerike, je s 
svojimi skrbno zasnovanimi od
ločitvami doslej že tolikokrat 
poskrbel za senzacijo, da se ga 
je bolj ali manj po pravici že 
prijel vzdevek mož presenečenj. 
Najprej sporočilo, da bo obiskd 
Peking, pa potem novica, da bo 
romal v Moskvo in pred krat
kim pravcati rafal napovedi o 
sestankih s Pompidoujem, 
Heathom, Brandtom . .  . O čit
no je, da ima a m e r i^  predsed
nik velike ambicije na zunanje
političnem področju — pa nič 
manjše na volitvah, ki bodo pri
hodnje leto. Kajti, in prav go
tovo ne bo odveč, da se spom
nimo, novembra prihodnjega 
leta se bo v ZDA znova odlo
čalo, kdo bo naslednja štiri leta 
prvi državljan prve industrijske 
sile sveta: Richard Nixon ali 
kdo drug. Nobenega dvoma ni, 
da kani sedanji ameriški pred
sednik to mesto obdržati tudi v 
naslednji štiriletni mandatni 
dobi. Za zmago na volitvah po-̂  
trebuje ne samo kolikor toliko 
dober položaj v deželi sami, kot 
tudi kar se da spektakularne 
uspehe v zunanji politiki. Bliža
joče se volitve v Združenih 
državah Amerike imajo že sedaj 
precejšnje posledice na ravnanje 
in delovanje supersile onstran 
oceana v svetovni politični 
areni. Bilo bi seveda skrajno 
naivno in nedopustno poeno
stavljeno, če bi trdili, da počne 
Nixon vse to, kar počne, pre
prosto zato, da bi si zagotovil 
čimveč glasov na volitvah, toda 
prav tako bi bilo smešno, če bi 
zatrjevali, da ukrepa tako, kot 
pač ukrepa, ne da bi se zavedal 
novembrske tekme prihodnje 
leto. V tem sestavku lahko kaj
pak samo opozorimo na pove
zanost teh dejstev, za kaj več ni 
ne časa ne prostora. Vsekakor 
je zamiirtvo, kako lahko nek iz
razito notranjepolitični dogo
dek (skorajda 6i lahko rekli 
,4)rivatna zadeva“) neke dežele 
vpliva na dogajanja v medna
rodni politiki in vpliva čedalje 
bolj. Kajti bolj ko se danda
našnji svet, poln elektronike in 
hitrih komunikacij, razvija in 
odmika od sveta včerajšnjega 
dne, bolj postaja očitno, da so 
dogodki in dežele tega planeta 
usodno povezane druga z dru
go. To nemara bolj kot karkoli 
drugega govori v prid trditvi, da 
pogosto ne moremo razumeti 
tokove današnjega sveta prav 
zaradi tega, ker ta svet odločno 
premalo poznamo. Še ne tako 
davno je bilo to tako tudi za
radi našega včasih malce čud
nega prepričanja, da sc delijo 
reči zgolj na dobre in slabe in v 
tem smislu smo bili pripravljeni 
vztrajati na taki opredelitvi še 
dolgo potem, ko so odpadli že 
skoraj vsi razlogi za tako prepri
čanje. Toda to je navsezadnje

značilno za nas prav tako kot 
za mnoge druge. Vsekakor bo 
držalo, da svet današnjega dne 
vse bolj ruši tradicionale ograje 
in predsodke in napovedana 
potovanja ameriškega predsed
nika to samo še potrjujejo. V 
tem je gotovo nova kv^iteta 
političnega delovanja in to še 
posebej nemara zato, ker sko
rajda sili druge k isti taktiki — 
kar pa je miru na svetu lahko le 
v prkl. Ko je Nixon objavil, da 
bo obiskal Peking, je to delo
valo kot močna vzpodbuda, da 
se je tudi Moskva odločila za 
vrsto diplomatskih pcotiakcij in 
tako — tudi na svoj način — po
magala k rušenju tradicionalnih 
ovir, pregraj. In medtem ko se 
je svet sicer polagamo le priva
dil na taka presenečenja, je ob
enem spoznal, da so še kako 
koristna. Zaradi takih presene
čenj smo nedvomno v polož^u, 
ko lahko začetek novega leta

Politika
presenečenj

pričakujemo s precejšnjim opti
mizmom — če odštejemo dve 
področji, kjer so strasti še 
vedno preveč razburkane: Suez 
in indijsko-pakistanske zdrahe. 
Videti je, da so dialogi med veli
kimi pogosto bolj plodni kot 
razgovori med majhnimi. Malce 
čudno in hkrati zelo grenko 
zveni trditev, da sta Peking in 
VVashington, ki ju  delijo tisoči 
kilometrov, lažje našla skupni 
jezik in se sporazumela za 
kramljanje ob okrogli mizi kot, 
denimo, Kairo in Tel Aviv, med 
katerima lahko merimo razdaljo 
v sto kilometrih! Kako dobro
došla bi bila v tem smislu prese
nečenja, kakršnih smo se (sko
rajda) že privadili v odnosih 
med velikimi! Nixon se — tako 
kot Mao Ce Tung ali Leonid 
Brežnjev — vsekakor ni čez noč 
odločil za spektakularne po
teze, s katerimi je presenetil. Te 
so prišle kot posledica spo
znanja, da se svet menja in da se 
morajo menjati tudi odnosi in

politika. Treba je imeti dovolj 
poguma za take odločitve. Če 
se strinjamo, da imajo problemi 
velikih in njihove odločitve svrj 
vpliv tudi na ravnanje malih, bi 
smeli pričakovati, da bodo tudi 
t r  šli po sledovih koristnih zgle
dov . . .  in tako iK>stali veliki 
tudi oni -  vsaj kar zadeva nji
hovo politiko.

TKl.ir.RAMl
ANKARA -  Turški parlament je 

podaljšal do 26. januarja priliodnje- 
ga leta izjemno stanje v enajstih 
okrožjih. Podaljšanje je zahtevala 
vlada.

BUDIMPEŠTA - Madžarsko bo 
kmalu obiskala dvajsetčlanska go
spodarska delegacija iz Italije. Po
govori med italijanskimi in madžar
skimi strokovnjaki bodo trajali deset 
dni.



Novo mesto dobi prvi semafor — Na križišču pri 
Industriji obutve so se pričela dela za postavitev 
novomeškega semafoija, vendar dela ovira zima 
in nesreča, saj je bager pretrgal telefonski kabel 
in tako povzročil nepredviden zastoj. (Foto: 
Slavko Dokl)

KOT V PRAVLJICI — Tudi to zimo niso pozabili 
na ptice učenci osnovne šole in posebne osnovne 
šole v Kočevju, ki so člani krožka za varstvo ži
vali. Skupno so izdelali in postavili mnogo krmil
nic. Krmila jim vsako leto da Združeno KGP Ko
čevje. (Foto: FKK osnovne šole Kočevje)

V bližini počitniških hišic zdravilišča v Čateških 
Toplicah vrta Geološki zavod iz Ljubljane novo 
vrtino, ki bo segla 400 metrov globoko. Čateške 
Toplice in Agraria si delita stroške vrtanja na po
lovico. (Foto: M, Jaranovic)

Izvoz preusmeriti na vzhod, v vzhodnoevropske 
dežele, kjer so še velike možnosti prodaje, to je 
namen sevniške Kopitarne, ki naredi eno trećino 
tovrstnih izdelkov v Jugoslaviji. Izvoz je nujen, 
ker na domačem trgu ni mogoče vsega prodati. 
(Foto: M. L.)

T uristični 
barometer
Ce bo sneg nadaljeval s tako 

ihto, kakor je začel letošnji 
^  uvod v zimo, bodo smučaiji res

nično prišli na svoj račun. V 
Novem mestu je smučarsko 
društvo Rog pripravilo presene
čenje za svoje člane in tudi za 
turiste: v Žlebeh na Morofu je 
postavilo prenosno vlečnico in 
nekajkrat na teden bodo vadili 
pod vodstvom smučarskih tre
nerjev in inštruktorjev.

Nared je tudi vlečnica nad 
avtomobilsko cesto pri Treb
njem, kjer so smučišča zaradi 
dostopnosti — avtomobilska 
cesta je navadno najprej in naj
bolj temeljito očiščena — smu
čarjem najbližja. Medtem ko so 
se eni začeli smučati, pa z drsa
lišči na Dolenjskem letos, kot 
vse kaže, spet ne bo nič, kljub 
lanskim obetajočim napovedim 
iz Novega mesta.

Zato pa postaja vse bolj 
obiskan bazen v Čateških Topli
cah, kjer zatrjujejo: „Po polet
nem navalu so ljudje spet po
stali željni kopanja in število 
obiskovalcev se vzpenja!"

Kako bomo zdomcem ponudili roko?
m

JOŽE MRZLAK

Približno 300.000 Jugoslovanov 
bo za božične in novoletne praznike 
prišlo z avtomobili, avtobusi, vlaki 
m letali domov. Statistike pravijo, 
da je na tujem zdaj tudi kakih 5000 
dolenjskih zdomcev, preko zavoda 
za zaposlovanje, ki ureja zaposlitve 
za delavce iz novomeške, metliške, 
črnomaljske, ribniške, trebanjske in 
krške občine, pa se je doslej v dru
gih državah zaposlilo 1500 delavcev.

Jože Mrzlak, referent za zapo
slitve v tujini: „Od 26. do 28. de
cembra bodo v občinskih središčih 
pogovorili z zdomci, ki jih bomo 
pripravili skupaj s sindikati in So-

Kmetijski nasveti

Prvi silosi na kmetijah
Tolikokrat hvaljeni sodobnejši način pridelovanja in priprave 

krme — siliranje je dobil prve častilce tudi med kmeti na Dolenj
skem. Zrasli so prvi silosi, na poljih seje pojavila silažna koruza. 
„Pionirji“ dobivajo prve posnemalce.

Naj ponovimo: kisanje je eden najbolj smotrnih načinov pri
prave živinske krme, ker zmanjša izgubo hranilnih snovi na naj
manjšo možno mero. Med rastlinami med silažo je prva slilažna 
koruza, s pomočjo katere je mogoče pridelati najcenejše škrob
ne enote. To pa pove vse, od tod zadovoljstvo kmetov, ki so 
začeli uvajati te vrste krmo.

Običajno siliramo koruzo v času mlečne zrelosti. Siliramo 
cele rastline, storže in stebla. Da dobimo pravo silažno koruzo, 
ne smemo sejati pregosto, zakaj vsaka rastlina naj ima tudi Štok 
in ne samo manjvredno steblo z listi. Priporočajo le 10 kilo
gramov koruznega semena na hektar več kot pri pridelovanju 
koruze za zrnje.

Tudi sam postopek pri kisanju je nadvse važen. Rezanje sve
žih rastlin, tlačenje, vse to mora biti dobro in pravočasno oprav
ljeno, ker le to daje jamstvo, da se silaža ne bo pregrela in da se 
bo čimprej začelo koristno mlečno — kislinsko vrenje. To vre
nje najbolje poteka v neprodušno zaprtih stolpnih silosih.

Da se siliranje kljub dobrim lastnostim pri nas ni hitreje širilo, 
kriva premajhna opremljenost naših kmetij s stroji. Silažne 

oruze ni lahko rezati na roke, pa tudi polnjenje silosov z vilami 
je več kot težaško delo. Uspešnega spravila krme za silažo si ni 
mogla misliti brez strojev. Kombajn, ki koruzo kosi, reže in 
naklada, zmore v enem dnevu pospraviti poldrug hektar silaže. 
To pa je že količina kisali, s katero je mogoče prerediti več glav 
živine. Kako velike možnosti, da bi Kmetje redili več živine, daje 
pridelovanje silažne koruze!

Odveč je pristavljati, da bi kombajn dobro izkoristili le, če bi 
ga uporabljalo več kmetov skupaj. Spravilo silažne koruze daje 
še eno izkušnjo, da mali, šibki traktorji niso primerni za kme
tije. To so ugotovili kmetje, ki so že poskusili. Zakaj jim ne bi 
verjeli?

Inž. M. LEGAN

t

cialistično zvezo. Namen pogo
vorov: pregledati možijosti za zapo
slitve doma, zdomcem želimo po
vedati, kje se bodo prihodnje leto 
lahko zaposlili, koliko jih lahko pri
de domov in kakšnih poklicev naj
bolj manjka. Prav zato bodo prišli 
tudi predstavniki delovnih organi
zacij.

Zdi se, da je odziv na vabila k za
poslovanju doma bolj skromen. De
loma gre tako stanje na račun nižjih 
dohodkov doma, toda marsikateri bi 
se vrnil, če bi čutil, da ima doma 
zagotovljeno delovno mesto. Dokler 
pa bomo počasi, birokratsko urejali 
zaposlovanje (dolgotajni razpisi, ne
gotovost zdomca, ki je doma kot na 
trnju, pa zraven tega še ne ve, če bo 
sprejet na delo), bomo imeli sicer 
dosti sestankov, a malo uspeha!"

Kislost
„Sprašujem se, kakšna bo čez ne

kaj let kakovost cvička in bizelj- 
čana, če ne bomo premogli lastnega 
trsničarstva in če bodo dolenjski 
vinogradniki nakupovali cepljenke 
od prekupčevalcev iz južnih repub
lik. Vem za žalostne primere, ko je 
vinogradnik mislil, da bo nov vino
grad rodil žametno črnino, pa se je 
izkazalo, da so v njem trsi smede- 
revke, žilavke ali celo sorte afus-Ali 
(carigrajsko grozdje), ki je jedilna 
sorta in ki v Sloveniji sploh ne do
zori,“ je na posvetovanju o vino
gradništvu v Kostanjevici 18. no
vembra dejal inž. Tone Zafošnik iz 
Kmetijskega inštituta Slovenije.

K razpravi o tem se je priglasil 
tudi naš vinogradnik I-’erdo Šepetave 
z Bizeljskega, ki je dejal: „Eno 
tretjino vseh matičnjakov v Sloveniji 
je pri nas, na Bizeljskem. Ugotavlja
mo, da so se površirie slovenskih ma
tičnjakov in trsnic zmanjšale po 
vojni od 90 na vsega osem hektarjev 
in da moramo urediti vsaj 40 do 
50 ha matičnjakov, če hočemo ob
navljati vinogradništvo.- Kar zadeva 
nas na Bizeljskem, mi ne potrebu
jemo dotacije za povečanje ma
tičnjakov, potrebujemo le jamstvo, 
da bomo to, kar bomo pripravili, 
lahko tudi prodali. Kako naj z^aj 
planiramo pridelovanje cepljenk, če 
tega ne vemo? “

M. L.

Izostanki
Območje novomeškega komunal

nega zavoda za socialno zavarovanje. 
Občine Novo mesto, Trebnje, 
Krško, Metlika in Črnomelj: 34.504 
aktivni zavarovanci, 44.511 vseh za
varovancev, 48.853 družinskih čla
nov -  93.364 vseh zavarovanih 
oseb.

To so devetmesečni podatki -  in 
tudi tele številke sodijo v ta okvir; 
zaradi nesreč pri delu je vsak dan 
184 zaposlenih nesposobnih za delo, 
49 jih ne more priti na delo zaradi

PREVEC NESREČ PRI DELU
nege družinskega člana in kar 1.190 
jih je odsotnih zaradi bolezni in ne
sreč izven dela. Iz najrazličnejših 
vzrokov ne dela 1.383 delavcev, kar 
je 4 odstotke vseh zaposlenih. Za
radi nosečnosti in poroda ne dela 
tudi po 256 žensk -  to je tri četrti
ne odstotka zaposlenih. Vsak dan 
torej ne dela več kot 1600 zapo
slenih: pogledano drugače -  vsak 
dan stoji ena izmed največjih dolenj
skih tovarn! Za dve desetinki od
stotka je izostankov z dela na Do
lenjskem več, kot je slovensko po
prečje, tudi prirastek rojstev je na 
Dolenjskem večji kot v Sloveniji. 
Številke so zadnja leta dokaj usta
ljene. Sklad zdravstvenega zavarova
nja delavcev je izplačal za obolenja 
in poškodbe skoraj 4 milijone dinar
jev, le nekaj manj pa za nosečnosti 
in porode. V devetih mesecih je bilo 
prijavljenih 1488 nesreč pri delu.

Upravičeno zato načelnik oddel
ka za zdravstveno zavarovanje Franc 
Gričar sprašuje: „Čeprav smo glede 
izostankov z dela pod evropskimi 
poprečji -  mar jih ne moremo 
zmanjšati? “

Usodnost
Stane Ocepek, glavni direktor 

podjetja AVTO KOČEVJE.
-  Konec septembra je znašal naš 

letošnji celotni dohodek 45,536.000 
din, naše teijatve 14,878.400 din, 
obveznosti do dobaviteljev pa 
3,410.000 din; v istem obdobju lani 
P5 ielotni dohodek 32,193.000 din, 
terjatve 12.770.000 din in obvez
nosti 2,989.000 din.

Številke pa ne kažejo dejanskega 
stanja, saj se je nelikvidnost precej 
močneje zaostrila. Na gotovinski 
promet odpade le še slaba trećina, 
sicer pa medsebojne terjatve ure
jamo s kompenzacijami in asigna- 
cijami. Vzroki: žiro računi so skoraj 
pri vseh podjetjih blokirani Tako 
poravnavanje računov pa povzroča 
velike stroške, neredno izplačevanje 
osebnih dohodkov ter neredno po
ravnavanje zakonskih in pogodbenih 
obveznosti.

Za razliko od ostalih podjetij v 
občini je naše še v posebnih težavah, 
ker posluje na območju vse Jugosla
vije in v tujini. Teijatve imamo pri 
3000 kupcih. Tuja podjetja so zelo 
dobri plačniki, domača pa slabi.

Nelikvidnost postaja vedno večja 
ovira za redno poslovanje. Lahko 

'postane usodna, če se položaj na 
tem področju v kratkem ne bo 
bistveno izboljšal.

J. P.
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NELIKVIDNOST OGROŽA

Vsem našim otrokom omogočiti 
vsaj približno enake možnosti za šo
lanje in za vzpon v življenju, ne pa 
govoriti le o enakih pravicah, zago
tovljenih z zakoni, to je ena od naj- 
pomembnejšili zahtev republiške 
konference ZKS.

Zakaj? Utemeljimo to z bese
dami Bojana Brezovarja, ravnatelja 
osnovne šole v Šentrupertu, izreče
nimi na seji občinske konference 
ZK v Trebnjem 24. novembra:

Pretiran osip, ki pomeni zapiranje 
poti za nadaljnje šolanje, je posle
dica ekonomske in splošne zaosta
losti. Poglejmo, kako je s šolami na 
podeželju, konkretno z našo šolo. 
85 odstotkov delovnih mest je ne
strokovno zasedenih, prosvetni de
lavci nimajo predpisane izobrazbe. 
Ko se dopolnilno šolajo na peda
goški akademiji, si že iščejo boljša 
delovna mesta v mestih, tako rekoč 
komaj čakajo, kdaj bodo odšli.

In potem učenci: na naši šoli jih 
ima 43 od 4 do 7 km do šole, od 
doma so 7 do 10 ur. Damo jim brez
plačno malico, to pa je tudi skoraj 
vse, za več ni denarja. Dogajajo se 
primeri, ko učenci zdaj v zimi pri
hajajo brez nogavic v šolo, da o po
manjkanju učbenikov ne govorimo, 
ob tem pa slišimo, da so v Ljubljani 
dali vsem otrokom brezplačne učbe
nike, tudi tistim, ki so od premož
nejših staršev.

M. L.

Nerazviti
Ivan Živič, predsednik med- 

občin^e  komisije za pripravo raz
vojnega načrta Posavja: ,,Posavske 
občine se niso omejile samo na na
ročilo dolgoročnega načrta za Po
savje, pač pa sodelujejo z 10 odstot
ki tudi pri financiranju razvojnega 
programa za Kozjansko. Na ob
močju sevniške, kjške in brežiške 
občine je namreč 26.813 hektarov 
Kozjanskega in živi na tem območju 
18.187 prebivalcev. Meje so dolo
čene in potrjene.

Posavje ne računa na tovarne in 
dotacije, pač pa pričakujemo v bre
žiški občini obnovo vinogradov, ki 
naj bi jo pod okriljem Slovenija vina 
prevzela Kmetijska zadruga Bi
zeljsko. Na manj razviiem območju 
občine je še Kovinska galanterija 
Bizeljsko, ki pomeni osnovo za po
večanje zaposlenih v tem predelu.

č r e d n o  j e
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Ljubljanska banka je pri
zadeto odgovorila na vesti iz 
Sarajeva, kjer so vloge na 
vpogled in vezane vloge do
bile dodatne obresti -  od 
pol do dva in pol odstotka. 
Na svojem zboru so se za 
tako odločitev zavzeli tudi 
delegati Ljubljanske banke.

Direktor Dolenjske banke 
in hranilnice Ivo Novšak je 
ob tem tihem sporazume
vanju, ki je malce dišalo po 
toliko obsojenih metodah 
pritiska, izjavil, da se bodo v 
Novem mestu držali sklepa 
upravnega odbora združenja 
jugoslovanskih bank

Sredi prejšnjega tedna pa 
je ta upravni odbor sklenil.

Obresti
naj se najvišje obresti na hra
nilne vloge v dinarjih po
večajo od 6 na 7,5 odstotka 
pri vlogah na vpogled, pri 
deviznih vlogah na vphgled 
pa naj bi bile obresti 5,5-od- 
stotne v devizah, 2-odstotne 
pa v dinarjih

Ivo Novšak je po telefonu 
na to odločitev jedrnato od
govoril: ,,Drž ali se bomo 
sklepa, ki ga je sprejel uprav
ni c^bor združenja! “

Po pripojitvi Gorenjske 
banke Ljubljanski je v zad
njih dneh to že drugi pretres 
v slovenskem hranilništvu. 
Slej ko prej pa ostaja v velja
vi stara modrost: „Kadar se 
povečuje stopnja obresti, to 
ni dobro za varčevalce. . .  “ 

Inflacija razumljivo vedno 
narašča hitreje, kot jo zmo
remo krotiti z višjimi obrest
mi pri hranilnih vlogah. 
Zdravila za to -  razen v re
feratih -  še nismo našli. . .

Imamo tudi sanacijski program za 
rudnik Globoko. Ta predvideva iz
koriščanje kremenčevega peska za 
steklarstvo, izkop gline za keramiko 
in gline, kije odporna proti ognju. “

J. T.
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BOJAN VIPAVEC, tehnik iz 
tovarne Cosmos -  Belt v Čr
nomlju in predsednik sindikata 
v kolektivu; ,Jaz  sem odločno 
za to, da v go^odarstvu pod
premo revnega kmeta. Razmere 
na deželi poznam in vem, da je 
kmet nujno potreben družbene 
pom oči V našem kolektivu je 
ugodno vzdušje za referendum, 
ugotavljam pa, da imajo neka
teri pomisleke, ker dobivamo 
vedno nova in nova bremena. 
Doklej bomo zmogli? Bela kra
jina je vedno odneda kratek ko 
nec, kadar se je kaj delilo, med
tem ko je pri izpolnjevanju na
log prva.“

FRANČIŠKA VAKSELJ, 
kmetica iz Leskovca: „Veliko 
se nam bo poznalo, če nam ne 
bo treba plačevati bolnice in 
zdravil. Kmetje ne bomo brez 
potrebe nadlegovali zdravnikov, 
o tem bodite prepričani! Zlepa 
se ne odpravimo po zdravniško 
pomoč in je tudi poslej ne 
bomo izkoriščali. Mislim, da se 
bo glasovanje izteklo v naše 
dobro tudi med delavstvom, saj 
je  v tovarnah največ kmečkih 
sinov. Ti pa gotovo razumejo 
naše težave. “

FRANC TURK, učitelj. 
Novo mesto: „Na sestanku so 
nas poučili, zakaj referendum, 
kaj pridobgo kmetje z združit
vijo skladov. Kmečki ljudje so v 
vsem na slabšem od nas, ki smo 
zaposleni. Dovolj je, da stopiš 
na vas, pa se o tem prepričaš. V 
vsaki vasi so ostareli, za delo ne
sposobni. Kako ne bi ob takih 
razmerah glasoval „za“ ? Za 
združitev bom še posebej glaso
val zato, ker sem sam s pode- 
žey*a in ker so skoraj vsi moji 
sorodniki kmetje. Prepričan 
sem, da ne bi okleval, četudi bi 
šlo tistfli 0,6 odstotka od mo
jega osebnega dohodka.*'

EDVARD SMUK, upokoje
nec, tajnik občinske podružnice 
upokojencev: ,,Kmčt je bogi, 
pomislite, po 14.500 starih di- 
naijev je treba plačati za en dan 
v bolnišnici. Kje naj jih vzame? 
Upokojenci bomo ^asovali za 
združitev, o tem smo se že do
govorili na sestankih. Našim 
članom dopovedujemo, da to 
upokojencem ne bo prav nič 
škodovalo, kmetom pa bo ko
ristilo. Dosti imam opraviti s 
kmečkimi ljudmi, po svoje si 
bom prizadeval in ljudi nago
varjal k tej pametni odločitvL“

VALČI BELE iz novomeške 
Industrije obutve: „Sem na 
strani tistih, ki podpirajo refe
rendum. Skrajni čas je, da se 
reši to vprašanje, ki je dolga leta 
bolelo kmete. Pri vsem tem pa 
se vprašam, zakaj je treba stvar 
toliko zapletati. Vrsto drugih 
prav tako pomembnih vprašanj 
rešujejo odgovorni kar čez noč, 
tukaj pa je treba vložiti toliko 
dela. Denar, ki bo šel za pri
pravo referenduma, bi lahko 
uporabili bolj koristno. Skratka 
občutek imam, daje  preveč ne
potrebnega dela, ko je že naprej 
jasno, da bo referendum uspel.“

ALFONZ URBANČ, delavec 
v Celulozi Krško: „Vsekakor 
gledam s simpatigami na kmetu 
ponujeno roko. Doma sem s 
kmetov in mati se še vedno 
ubada z delom na posestvu. 
Upam, da se bo glasovanje iz
teklo v prid kmečkemu člo
veku, saj je večina naših delav
cev doma na deželi. Razmere na 
kmetih dobro poznajo, zato jih 
tudi prepričevati ne bo treba o 
pomenu tega dejanja. Veliko 
imamo kmetij, kjer so ostali 
samo stari ljudje in ti ne bodo 
zmogli stroškov, ki jim jih da
nes ali jutri lahko nakoplje bo- 
lezen.“

ZA SOLIDARNOST DRŽIJO PESTI
Govarijo dolenjski kmetje, delavci, uslužbenci, upckojenci — od Kolpe do Save — Odločno 
pravijo, da nas ni treba biti strah pred izidom ljudskega glasovanja — »Kmečki ljudje bo
do zanesljivo prišli do svojih pravic iz zdravstvenega varstva,« trdijo eni, drugi pa: »Če 

bomo pravilno glasovali, bo to samo delna oddolžitev kmetu za vse, kar je dal družbi

VIKTOR PAPEŽ, izdelovalec pi
jač v .Dani" na Mirni: ,,0 predlogu 
sem bral v Dolenjskem listu. Po mo
jem je zamisel dobra, kmetje res ni
majo pravih dohodkov in bolnišnice 
sami ne morejo plačevati. S tem jim 
bomo pom agii, in prav je tako.“

»Vsaj delno vračilo«

LOJZE ŠTERK, predsed
nik občinske konference 
SZDL v Čmom^u: „Refe

rendum bo omogočil 4700 
kmečkim zavarovancem iz 
naše občine boljše zdravstve
no varstvo, ne da bi morali 
za to sami kaj več plačati. 
Prepričan sem, da bodo de
lavci podprli kmete. Poveča
nje pravic bo ugodno za po
čutje kmečkega prebival
stva. Marsikdaj so se kme^e 
zdravljenju odrekli, ker so se 
bali plačil. Ko bo zdaj vse to 
urejeno, bo postala kmetija 
vabljiva. Resnica je, da je 
kmet dobil v družbenem raz
voju zelo malo, zato bo pri
spevek delovnih organizacij 
in občin vsaj delno vračilo 
za trud, ki ga je vložil za na
predek družbe. “

delavca oz. gospodarstvo. Četudi bo 
s tem kmet pridobil enake pravice v 
zdravstvu kot delavec, pa revnim s 
tem še ne bo dovolj pomagano. Po
moč kmetu bi morala biti še izdat
nejša. V našem podjetju o referen
dumu še nismo uradno razpravljali, 
v pogovorih pa vidim, da so vsi za. 
Saj ni čudno, ko pa je skoro vsak 
doma s kmetije.“

PEPCA HOČEVAR, izmenovodja 
v polnilnici tovarne „Dana": „Bom 
glasovala ,,za“ , ker vidim, d a je  res 
težko našim kmetom. Mi delavci za
radi tega ne bomo prikrajšani, le 
podjetje bo nekaj več prispevalo. 
Kot razumem, to ni samopri
spevek."

ALOJZ VENCELJ iz Zgor. Nem
ške vasi pri Trebnjem, vratar v pod
jetju ,,Trimo"; ..Pogovarjali smo se 
že o tem. Menili smo, daje to dobra 
stvar, ta združitev. Za kmete bo vsaj 
malo bolje. Tudi moja plača ni bog 
si ga vedi kaj, teh 840 dinarjev, toda 
zavarovan sem, ni se mi tako treba 
bati bolezni. Tako bo tudi s kme
tom, zato bi bilo prav, da bi mi vsi 
glasovali za tako rešitev. ‘

ANTON RAKAR z Mrzle Luže 
pri Veliki Loki: „Kmetje so bili za
ničevani, grdo se je delalo s kmeč
kim človekom. Prav je, da kmeta 
upoštevamo in mu pomagamo. 
Združitev, o kateri bomo odločali 5. 
in 6. decembra, popravlja vsaj del 
krivice, zato bomo glasovali za zdru
žitev. Čudno bi bilo, če zdaj kme^e 
ne bi v zadostnem številu prišli na 
glasovalna mesta, saj gre za njihovo 
dobro."

»Gre za kmeta!« kmetje morali v tovarne, če so ho
teli imeti zdravstveno zavarovano za 
družino in zase. ‘

JOŽICA SEVSEK, klobučarka iz 
Krškega: „Kot obrtnica podpiram 
pobudo za izenačenje kmetovih in 
delavčevih pravic pred zdravnikom. 
Zato soglašam z mnenjem strokov
nega odbora go^odarske zbornice v 
Krškem in me samo veseli, da se je 
ta izrekel v prid akciji za združitev 
obeh zdravstvenih skladov v novo
meški regiji"

MAJDA KRISTAN, socialna de
lavka iz Novega mesta: ,,Razmere na 
kmetih dobro poznam iz primerov, 
ki jih moram reševati po službeni 
dolžnosti. Gre za dobro kmeta, za 
pomoč njim, da bodo pri zdravniku 
imeli manjše stroške. Je tudi dolž
nost vseh zaposlenih, da kmetu po
magamo. Z glasovanjem ,,za“ jim 
bomo priznali vsaj del tistih pravic, 
na katere so čakali kot udeleženci 
NOV in vseh 25 let po vojni. Zase 
vem, da nikakor ne bi mogla glaso
vati proti."

JOŽE KUŽNIK, kmet iz Srednje
ga Lipovca v Suhi krajini: ,,Ne mo
rem verjeti, da se bo davna želja 
kmetov, ki so si želeli enake pravice 
pri zdravniku kot delavec uresničila. 
V glavnem so do sedaj vsi ukrepi 
kmetu bolj škodovali kot koristili, 
prepričan sem, da nam bo ta na
posled prinesel olajšanje. Marsikdo 
bo zdaj lahko ostal doma, saj so

»Saj je vsak s kmetije«

LJUBA C AS, uslužbenka iz to
varne kondenzatoijev v Semiču: 
,,Vsekakor je treba kmetu pomagati, 
čeprav prenesemo s tem breme na

MARTIN GRADIC, delavec z 
Metnega vrha: „U ^eh referenduma 
je odvisen v prvi vrsti od tega, kako 
se bomo delavci dogovorili med se
boj. Ne trdim, da bo vsak za to, ven
dar večina je prav gotovo na kme
tovi strani. Prepričan sem, da do
datni prispevek ni tolikšen, da bi 
predstavljal resno oviro pri odlo
čanju."

ANICA MRZLAK, drogerija v 
Novem mestu: „V oči me bode rev
ščina, ki je tu in tam na kmetih zelo 
huda, najbolj očitna pa tam, kjer so 
stari in onemogli. S pravilnim glaso
vanjem 6. decembra bomo vsi za
posleni, ki smo doma na kmetili, po
magali staršem in bratom. Jaz bom 
seveda glasovala za zdmžitev skla
dov. Do zdaj sem bila še vedno 
,,za", kadar smo glasovali za javno 
in skupno korist. Mislim, da bi mo
rali tudi vsi drugi razmisliti, da glas 
„proti" v tem primeru sploh ni 
možen."

JANKO ŠTUKELJ, načelnik za družbene službe pri občinski skupščini v Črnomlju (na sliki 
drugi z leve): ,.Izenačitev pravic kmeta in delavca v zdravstvu je p»>a poteza, s katero družba 
kmetu zares pomaga. Je pa tudi znak solidarnosti, saj je kmet še in še dajal družbi, zdaj pa 
mu vračamo le delček njegovih žuljev. Priprave na referendum tečejo skrbno, zato upamo, 
da bo glasovanje — v kmetovo dobro.“

MARTIN TOMC, tajnik občinske skupščine v Črnomlju (na sliki na sredini): „Zadnji čas, da 
smo se spomnili izenačiti kmečke in delavske pravice vsaj v zdravstvenem varstvu. V tej 
akciji gre za prvo resnično pomoč kmetu. Dokaz, da smo na Dolenjskem ravnali prav, je v 
tem. da se že v raznih krajih Slovenije in Jugoslavije pogovaijajo o podobnih družbenih 
akcijah in tudi o referendumih.“



Š E  T R I D N I DO' LJU D SK E G A  GLASOVANJA O' PO M O ĆI K M EĆK EM U
PR EB IV A LSTV U

Na črnomaijskem posvetu dolenjskega »vrha« so dali dokončno podporo 
združevanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja — »Odobrili« so tudi 

^ključ za prispevke: za izenačitev kmetovih pravic z delavčevimi naj de
lovne organizacije plačajo 0,6 odst. od bruto osebnih dohodkov, drugo pa

občine

v  nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. decembra, bomo v petih ob
činah na Dolenjskem glasovali o združitvi skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja, združitvi dcladov in izenačitvi kmetovih pravic z de
lavčevimi iz zdravstvenega varstva.

Čez štiri dni bo vse znano: ali sta volja in zrelost tudi v novo
meški, krški, črnomaljski, trebanjski in metliški občini prestali po
membno, da ne rečemo zgodovinsko preizkušnjo, ali pa bosta klo
nili kot nezalivana vrtnica.

Ne nazadnje bo referendum tudi preizkus delavske solidarnosti. 
Kaj ji bomo vpisali v spričevalo, če bo tudi ta odpovedala?

Sicer pa brez strahu: če bomo vsi natanko poučeni, za kaj bomo 
glasovali, se ni bati za izid .tega ljudskega glasovanja. Da bi šli na 
volišča kar najbolje obveščeni, se že več dni zapovrs^o udele
žujemo zborov zavarovancev. Pomoč za boljšo obveščenost pa je 
tudi tale stran Dolenjskega lista.

Dolenjski »vrh«: 
odločno za!

Tu in tam omenjajo na zbo
rih zavarovancev znamenito 
črnomaljsko zasedanje. Pisali 
smo že, da je bil v mestu ob 
Lahinji 24. septembra sestanek 
sveta dolenjskih občin (Črno
melj, Metlika, Novo mesto in 
Trebnje), ki so se ga udeležili 
zastopniki krške občine, občin- 

f^♦skih sindikalnih svetov, občin- 
skili konferenc Socialistične 
zveze, občinskih konferenc 
Zveze komunistov in medob
činskega sveta ZKS za Dolenj
sko. Na njem so dokončno so
glašali s potrebo po združitvi 
skupnosti in skladov zdravstve
nega zavarovanja ter izenačitvi 
pravic kmeta z delavčevimi iz 
zdravstvenega varstva. Obliko
vah so dokončni predlog tudi 
za javno razpravo.

Stališča 
v F>etih točkah

Stališča črnomaljskega po
sveta so zajeta v petih točkah. 
Kaj pravijo?

Skupnost zdravstvenega zava
rovanja delavcev in skupnost 
zdravstvenega zavarovanja kme
tov naj se združita v eno (skup
nost zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov) s 1. januar

jem 1972. Načrt za združevanje 
morata sprejeti skupščini obeh 
skupnosti.

V enotni skupnosti naj se 
pravice kmetov iz zdravstvenega 
varstva izenačijo s pravicami za
varovanih delavcev.

Denar za to izenačitev je tre
ba zagotoviti tako, da se prispe
vek od osebnega dohodka iz de
lovnega razmerja poveča za 0,6 
odstotka. Kolikor bi manjkalo, 
naj bi dale občinske skupščine
— glede na število prebivalcev in 
zavarovancev v posamezni ob
čini.

Za izračun denaija je treba 
upoštevati izhodišča. Na črno
maljskem posvetu sojih obliko
vali v sedmih točkah.

Najprej: obveznosti zavarova
nih delavcev in delovnih organi
zacij -  7,2-odstotna stopnja za 
zdravstveno zavarovanje (vštevši 
0,4 odstotka za investicije v 
zdravstvu) in 0,8 odst. za ne
sreče pri delu in poklicna obo
lenja — se za pravice, ki so dolo
čene v letu 1971, ne morejo po
večati za več kot 0,6 odst. ozi
roma za izenačitev kmetovili 
pravic z delavčevimi.

Obveznosti zdravstveno zava
rovanih kmetov se po morebitni 
združitvi skupnosti in skladov 
ne smejo povečati. Naj osve
žimo ^om in: letos plačujejo 
kmečki zavarovanci (nosilci za
varovanja): 30 odstotkov kata
strskega dohodka in dohodkov 
od gozda ter po 80 din na člana 
družine (gospodinjstva).

Vsoto za izenačitev je do
voljeno izračunati le na podlagi 
denarnih načrtov skupnosti 
kmetov za leto 1971, upošte
vaje cene zdravstvenih storitev, 
ki naj bi se 1972 povečale za 16 
odstotkov.

Prispevki družbeno-politič- 
nih skupnosti za obvezne oblike 
zdravstvenega varstva socialno 
ogroženih kmetov bi morali biti 
tudi v prihodnje taki kot letos.

Za kmete, ki so sodelovali v 
NOV in v bojih za severno mejo 
v leti 1 9 1 8 /1 9 ,  naj bi nekaj de
naija prispevala republika. Ute
meljitev črnomaljskega posveta 
pravi, naj bi republika prispe
vala za razliko, ki bo nastala za
radi večjih pravic, kot so jih 
borci uživali letos.

Za obračun prispevka za iz
enačitev kmečkih pravic iz 
zdravstvenega varstva bo v de
lovnih organizacijah veljala za 
10 odstotkov povečana vsota 
bruto osebnih dohodkov.

Poleg tega cenijo, da se bo 
število kmečko zavarovanih 
oseb prihodnje leto zmanjšalo 
na 26.000 (zdaj 28.835). Raču
najo, da se bo število spreme
nilo zaradi novih zaposlitev 
kmečkih prebivalcev v družbe
nih delovnih organizacijah.

Ne od 
delavskih 

plač
Mnogi se boje, da 

bodo morali poslej 
za zdravstveno var
stvo kmetov 0,6 odst. 
prispevati od svojih 
plač. Vendar ni tako: 
za delavce bodo pri
spevek po tej stopnji 
plačale njihove de
lovne organizacije, 
medtem ko plače za
poslenih ne bodo za
radi tega prav nič 
okrnjene.

Kmet je bil cenejši
Kako so izračunali denar, po

treben za izenačenje kmetovih 
pravic z delavčevimi?

G L A S O V A L N I  OKOLIŠI-5.Xlt.1971
A/A R E F E R E N D U M U  G L A S U J E J 0 :K M E T J B -N 0 S IU :I ZAVA
ROVANJA,S AMOSTOJhJ! GOSTINCI, ORUG/ OBRTNIKI, VAJBNd  
P R I ZASEBNIKIH, UPOKOJENO, ZAČASNO NEZAPOSLEN! ITD.

Dolenjska 
glasuje

Dolenjci bomo spet dva 
dni na voliščili: v nedeljo, 5. 
decembra, bodo o združitvi 
skupnosti zdravstvenega za
varovanja in skladov odlo- 
čah kmetje, obrtniki, upo
kojenci in drugi, v pone
deljek, 6. decembra pa bodo 
glasovali zaposleni.

V nedeljo bodo volišča 
odprta že ob 7. uri zjutraj, 
glasovati pa bo možno vse 
do 19. ure. Zaželeno je, da 
bi ljudje izpolnili glasovalne 
listke vsaj že v dopoldanskih 
urah.

V ponedeljek pa bodo vo
lišča odprli še prej — že ob 
5. uri zjutraj. Tako bodo 
lahko volili tudi tisti za
posleni, ki bodo potem odšh 
na službeno pot, in taki, ki 
zaradi volitev ne bi mogli 
prekiniti dela. Zaposleni 
bodo zvečine glasovali v svo
jih delovnili organizacijah ali 
pa na voliščili za več delov
nih organizacij skupaj. Svojo 
glasovalno pravico bodo 
lahko izpolnili do 17. ure.

O S Ć / N A Št e v il o  o k o l iš e v
NOVO M ELS T O Q

K R Š K O 8 0
C R M O M E L J 6 i

T R E B N J E 4- 2
M E T L I  K A -t 8
V S B  O B Č IN E 320  OKOLIŠEV

G LA SO VA LN I O K O L I S 1 -  6.XU. 1 9 7 1
NA f9E.rB.RBhJDUMU GLAS UUBJO ZAP̂ OSLBN!
O B Ć !  /V -A Š TE V ILO  OKOLiSBV
/VOi/^O M B s T o 6 O

K R ^ K O J 7
3 7

T R B B N J B 23
M E T  L / /< A

-V S e: c>&č i n e 'iSS OKOLIŠEV

Takole: najprej so ugotovili, 
da so bili poprečni stroški za 
zavarovanega delavca letos 
564,56 din, poprečni stroški za 
kmečkega zavarovanca pa le 
401,82 din ali za 162,74 din 
manjši. ■“

Razliko 162,74 din so po
množili s predvidenim številom 
zavarovanih kmečkih ljudi 
1972 (26.000) in dobili
4,231.240 din oziroma vsoto, 
potrebno za izenačitev brez 
predvidenega povečanja cen 
zdravstvenih storitev za 16 od
stotkov. Novi zmnožek (564,56 
din X 26.000 oseb x 16 odstot
kov) da še 2,348.570 din. Sku
paj je tako potrebno za izena
čenje zagotoviti 6,579.810 din 
(4,231,240 + 2.348.570).

Pet občin: 
1,629.810 din

Bruto osebni dohodki so bili 
letos v petih občinah 750 mili
jonov din. Prihodnje leto naj bi 
se povečali za 10 odstotkov in 
znašali 825 milijonov din. Pri
spevek delavcev oziroma delov
nih organizacij (0,6 odst.) bi dal 
4,950.000 din. Občine bi mo
rale tako prispevati 1,629.810 
din -  več tista, ki šteje več pre
bivalcev.

Po popisu 31. marca 1971 je 
živelo na območju delavske in 
kmečke skupnosti zdravstve
nega zavarovanja 117.409 pre
bivalcev:

v občini Novo mesto — 
49.943 (ali 42,55 odst. vseh), v 
občini Krško — 26.113 (22,24 
odst.), v občini Črnomelj -  
17.109 (14,57 odst.), v občini 
Trebnje — 17.000 (14,56 odst.) 
in v občini Metlika — 7.114 
(6,08 odst.).

Ob ta k i ,,razporeditvi“ prebi
valstva so izračunali, da bi mo
rale posamezne občine prispe
vati:

m

Vsak dan proizvajalec — v ponedeljek pa tudi glasovalec! Se bo tudi 
on pridružil tistim, ki bodo na glasovalnem listku obkrožili ,,ZA ?

Novo mesto — 693.484 din, 
Krško — 362.470 din, Črnomelj
— 237.463 din, Trebnje — 
237.300 din in Metlika — 
99.093 din.

Izračunah so tudi, koliko bi 
morali za izenačitev prispevati 
ali sami delavci aH sami kmetje: 
delavci -  0,80 odst., kmetom 
pa bi morali zato zvišati stopnjo 
od 30 ,na 51,9 odst. katastr
skega dohodka.

Te račune so ovrgli že v pri
pravi na referendum, ker jih pri 
sedanjili obremenitvah ne bi 
zmogli niti delavci niti kmetje.

Še enkrat: 
zakaj enakost?

ž e  nekajkrat smo rekli, da 
hočemo kmetove pravice izena
čiti z delavčevimi zato, ker že
limo kmetu pomagati. S čim 
pomagati, kako pomagati?

Zdravstveno stanje kmečkega 
prebivalstva je zaostalo. Ker 
imamo na našem območju še 
okoli 40 odstotkov kmečkega 
prebivalstva, pomeni, da imamo 
opraviti z množico ljudi, ki se 
niso zdravili niti tedaj, kadar je 
bilo nujno. Ne pravi zaman pre
govor, da bi pripravil Dolenjca 
prej na vojsko kot k zdravniku. 
Ni bilo samo pomanjkanje de
narja krivo, da so kmečki ljudje 
tako malo hodili v ambulante, 
kriva je bila zlasti pomanjkljiva 
vzgoja. Pa vendar: poslej, ko ne 
bo treba odšteti toliko za zdrav
niški pregled, se jih bo nedvom

no več in čedalje več odločalo 
za pravočasno zdravljenje. Ne
nehni nadzor nad zdravstvenim 
stanjem naših podeželanov bo 
zlagoma zbrisal razlike med de
lavcem in kmetom v skrbi za 
lastno zdravje. To pa navse
zadnje tudi hočemo.

Še več računov govori v prid 
združitvi. To so predvsem ra
čuni v zvezi z načrtovanjem 
zdravstvenega varstva prebival
stva, službo v zdravstvenih za
vodih in skupnostih, ki bi mo
rala biti cenejša itd.

Ne smemo pozabiti, da so 
naši kmetje v nedavnih razpra
vah o starostnem zavarovanju 
kmečkega prebivalstva dejali, 
da je ureditev zdravstvenega 
varstva tudi prvi pogoj za uved
bo kmečkih pokojnin.

Zato si zapomnimo: če
bomo glasovali „ZA“ , bomo 
ubili dve muhi na en mah — pri
znali kmetom, da so enakoprav
ni z delavci, in jim pripravili 
stopničko, da bodo segli po 
nove pravice.

Opravičilo
Zaradi gradiva o referendumu 

smo bili tokrat prisiljeni izpustiti 
,,To stran ste napisali sami“ in 
nadaljevanje ,,Socialistična druž
ba in religija". Bralcem in avtor
jem se opravičujemo in jih pro
simo za razumevanje.

UREDNIŠTVO

J0 2 E  Ž a g a r , kmetovalec iz 
Radne vasi pri Trebelnem: „Veije- 
mite, daje nam kmetom hudo. Leto 
in dan sem delal na polju, zdaj pa je 
krompir na primer po 56 par. s č i
mer nikakor niso plačani stroški in 
naše delo. Radi bi bili zdravstveno 
bolj zavarovani, da ne bi bilo treba 
toliko plačevati, ko človek zboli, 
toda več ne moremo prispevati. Ce 
so nam delavci zdaj ponudili roko, 
jo moramo ?^rejeti, saj je v naše 
dobro . .

Zrelost na preizkušnji
že  neštetokrat je bilo, 

kot smo sami hoteli: izgbsa- 
vali smo samoprispevke in 
dobili: pitno vodo, dobro 
pot, (boljšo) elektriko, ka
nale v večjih krajih, asfalti
rane ulice in ceste, telovad
nice in šole.

„Kje pa je kaj -  v kateri 
krajevni skupnosti, območju 
in občini, za kar nismo pri
spevali sami? “ bi lahko sami 
sebi polaskali. Saj to tudi ni 
bahavost, resnica je. Dokaz 
je opravljeno delo, to delo 
pa je vzniknilo iz silne volje 
ljudi, ki so začutili, da si 
lahko tudi sami pomagajo 
do napredka.

Kjerkoli je bil samoprispe
vek sprejet, se je to zgodilo 
zavoljo enotnih hotenj in 
pogledov. Ljudje so postavili 
svojo zrelost na tehtnico -  
in zmagali

V nedeljo in ponedeljek 
bo naša zrelost spet na pret- 
kušnji: odločali bomo, ali 
smo pripravljeni kmečkemu 
prebivalstvu pomagati do 
pravic, ki bi mu jih morali

priznati že pred četrt sto
letja. C e smo si tprašali 
vest, odločitev naglašavanju 
ne bo težka: na glasovalnih 
listkih bomo zaokrožili bese
dico „ZA “.

Ce bomo vsi enako storili
-  glasovali ,JZA‘\ se bo 
kmečkim ljudem odvalil te
žak kamen od srca. Nič več 
ne bo skrbi, ali bo mošnji
ček premogel plačilo pri 
zdravniku ali ne, in nič več 
ne bo tistega tuhtanja pred 
zdravnikovimi vrati: „Ce
vstopim, me bo toliko ,ko- 
štalo'. Eh, saj bolezen še ni 
tako huda, kar počakajmo 
do drugič . . .  “

Sicer pa so kmetje in de
lavci medtem že zvedeli, za 
kaj v bistvu gre: po vsej Do
lenjski so ali pa so že bili 
zbori zavarovancev, kjer do
bivajo informacije „iz prve 
roke". Za tiste, ki se zborov 
niso mogli ali hoteli udele
žiti, saj na kratko povze
mamo vsebino sicer obsež
nega gradiva.
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V okviru prireditev za občinski 
praznik je bila 29. novembra v pro
storih Belokranjskega muzeja odprta 
razstava domačinov, ki se poizku
šajo v slikarstvu, ročnih delih, ki
parstvu ter umetni obrti v raznih 
tehnikah. Razstavljajo: Slavica Jan
kovič, Olga Jurajevčič, inž. Valt Ju
rečič, Nela Murn, Martin Pezdirc, 
Slavo Prevalšek, Miloš in Dušan 
Tancik, Feri Zalokar in Slavo Nema
nič. Razstava je vzbudila precej za
nimanja in je marsikaterega obisko
valca presenetila.
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DRUŽBE

Krka v očeh in srcih desetih slovenskih slikaijev — tako bi lahko poimenovali jutrišnjo nadvse zani
mivo razstavo „MLINI OB KRKJ“ , plod letošnje prve slikarske kolonije, ki jo je omogočil kolektiv 
tekstilne tovarne NOVOTEKS v Novem mestu. Na sliki delo enega izmed udeležencev kolonije, prof. 
Mira Kugleija: VAVTA VAS (olje, 1971)

Pretresljiva razstava v Kočevju
V taborišču niso obupali: življenja so reševali z dobro organizacijo

Poročali smo že, da je bila v Ko
čevju v počastitev dneva republike 
in 30-letnici vstaje odprta razstava 
dokumentov o nacističnem tabo
rišču Buchenwald in njegovi podruž
nici „Dora“ .

Na otvoritvi, ki se je je udeležilo 
mnogo gostov in obiskovalcev, je go
voril tudi Walter Veigel, podkonzul 
NDR v Zagrebu, k ije  bil zaprt v tem 
taborišču. Poudaril je, naj bi pred
vsem mladina spoznala, kaj vse so 
morali pošteni ljudje pretrpeti za-

Minuii četrtek se je Novo mesto oddolžik) spominu svojega po
membnega rojaka skladatelja Marijana Kozine. Predsednik občin
ske skupščine Franci Kuhar je v popoldanskih urah odkril doprsni 
kip Marijana Kozine, delo kipaija Zdenka Kalina (na sliki: po
stavljanje spomenika z doprsjem), pri poslopju Študijske knjižnice 
Mirana Jarca, v kateri je nato pisatelj in slovenski kandidat za 
nagrado AVNOJ Ciril Kosmač odprl razstavo o življenju in delu 
pokojnega skladatelja. Zvečer so operni solisti in drugi glasbeni 
umetniki v Domu kulture po uvodni besedi dr. Davorina Cvetka 
izvedli koncert Kozinovih komornih skladb. (Foto: S. Dokl)

radi nacizma, zato naj mladi nikoli 
ne dopuste, da bi se še kdaj kaj ta
kega ponovilo.

Med mnogimi interniranci v tem 
taborišču, ki so se tudi udeležili 
otvoritve razstave, naj omenimo še 
Vjekoslava Figarja, ki je bil že od 
leta 1941 -  kot prvi prebivalec ko- 
čevkse občine -  zaprt v tem tabo
rišču, in Janeza Ranzigerja iz Hrast
nika, ki je bil pripeljan v taborišče 
leta 1943 kot predvojni slovenski 
komunist

Dokumentacija o tem taborišču 
se je ohranila predvsem zato, ker so 
taboriščniki vseh narodnosti ustano
vili znotraj bodeče žice svojo lastno 
organizacijo, ki je skrbela za vse, kar 
je bilo mogoče.

Učinkovitost organizacije po
trjuje dejstvo, da so si taboriščniki 
sami oskrbeli oziroma izdelali razno 
orožje, ustanovili 850-člansko udar
no skupino, dva dni pred prihodom 
zaveznikov sami jurišali na žice, ujeli 
250 ese sovcev in se tako osvobodili 
Dva dni kasneje so prišli Američani 
in taboriščniki so jim predali osvo
bojeno taborišče.

Razstava je bila zelo pretresljiva.

Nagrajeni 
prosvetni delavci

20. novembra je bil v Kočevju 
dan prosvetnih delavcev. Na tem 
praznovanju je govoril prosvetnim 
delavcem kočevdce občine Ludvik 
Zajc, predsednik republiške izobra
ževalne skupnosti.

Seznanil jih je s sedanjim položa
jem slovensk^a šolstva in njegovim 
predvidenim razvojem. Med drugim 
je menil, da je treba zagotoviti po 
določenem času zamenjavo uči
teljev na težjih delovnih mestih. To 
pomeni, da bi morali učitelje iz od
daljenih podeželskih šol po določe
nih letih službovanja obvezno pre
mestiti v mesto.

Prosvetni delavci so bili zelo za
dovoljni tudi s koncertom „Tria Lo
renz".

Na svečanosti so podelili še na
grade prosvetnim delavcem.

Popoldne je bilo v avli osnovne 
šole družabno srečanje prosvetnih 
delavc*ev iz vse občine.

Bivši taboriščniki so poskrbeli tudi 
za dopolnilno razlago, če so zanje 
zaprosili obiskovalci razstave. Skup
no si je razstavo ogledalo po pri
bližni oceni 2 do 3 tisoč ljudi Med 
njimi je bilo največ mladih, saj so 
šole organizirale tudi skupinske 
oglede.

J. P.
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,^ r tv im  v slavo — živim v opo
min** piše na spomeniku žrtvam 
koncentracijskega taborišča v 
Dachauu. Spomenik stoji poleg 
krematorija, v katerem so na
cisti sežigali trupla interni
rancev. Tudi številni Slovenci so 
morali „skozi dimnik“ tega zlo
glasnega krematorija. (Foto: I. 
Zoran)

JUTRI OB 18. URI V DOLENJSKI GALERIJI:

»n/lllni ob Krki«
Novomeški javnosti se bodo s 50 deli predstavili 
udeleženci prve slikarske kolonije na Dolenj
skem, ki je zanjo dala spodbudo in je gmotno 

podprla novomeška tovarna Novoteks

Po štiri do pet del z motivi mli
nov na Krki od Žužemberka do 
Vavte vasi in drugih lepot ter zani
mivosti zajetih v dolini te temno 
zelene dolenjske reke pod visokim 
avgustovskim soncem, so pričevali 
za to razstavo vsi slikarji, ki so od 
16. do 26. avgusta delali od zore do 
mraka v tej prvi slikarski koloniji pri 
nas -  s sedežem v Dolenjskih Topli
cah: Tone Tomazin, Rajko Slaper
nik, Leon Koporc, Miroslav Kugler, 
Jaka Torkar, Kamilo Legat, Ljubo 
Ravnikar, Aladin Lane, Peter Ada
mič in Božidar Jakac, ki se je kolo
niji pridružil v zadnjih dneh.

V Dolenjski galeriji bomo lahko 
videli dela, ki so nastala že v sami
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koloniji, in vrsto drugih, ki so jih 
slikarji umetniško dopolnUi doma v 
svojih ateljejih. Kajpak bomo na raz
stavi videli le izbor najboljših olj, ^  
akvarelov in del v drugili slikarskih 
tehnikah, ki so jih slikaiji ustvarili 
med tem kolektivnim obiskom pri 
nas. Več jih je že v Dolenjskih To
plicah dokončalo po deset in tudi 
več del -  koliko kdo, ni znano. A 
že to, ta izredna marljivost in ustvar
jalna zagnanost, je dovolj dobro iz- 
kazilo, da Novoteksovo mecenstvo 
ni bila jalova setev.

Namen srečanja v Dolenjskih 
Toplicah je bil: v umetniški inter
pretaciji ohraniti spomin na propa
dajoče mline ob Krki, poleg tega pa 
slikarsko opisati tudi ljudi in kraje 
oziroma življenje ob njej. Razstava, 
ki jo bodo jutri odprli, je dokaz, da 
je bil ta namen v vsem dosežen. Na 
otvoritvi bo pregovoril prof. Andrej 
Pavlovec, ravnatelj škoQeloškega 
muzeja, ki je slikaije spremljal že 
med njihovim delom v koloniji.

1. ZORAN

Sto knjig zbranih del
Naša osrednja založba -  

Državna založba Slovenije je sla
vila te dni lep jubilej: izšla je sto
ta knjiga zbranih del slovenskih 
pesnikov in pisateljev.

V petindvajsetih letih sta za
ložnica in glavni urednik izdaje 
dr. Anton Ocvirk uresničevala to 
zamisel, ki pomeni hrbtenico za
ložniške dejavnosti na Sloven
skem. Celo za jugoslovanske poj
me je ta izdaja edinstven založ
niški podvig, saj je znano, da 
take edicije ne gredo nikjer do
bro v denar.

Sto knjig zbranih del je izre
den prispevek tudi za našo lite
rarnozgodovinsko znanost: v
njih je bilo namreč kar osem 
tisoč strani spremljajočih 
tekstov in opomb -  ali za dvaj
set knjig s po 400 stranmi.

Naročniki in bralci so se lah
ko prepričali, da gre za kritične 
izdaje vseh slovenskih klasikov, 
ki prinašajo avtorjevo delo v ce
loti: poleg leposlovnega dela
tudi njegove kritične spise, pu

blicistično delo in korespon
denco (dopisovanje).

Dr. Ocvirk je v p r^ ledu petin
dvajsetletnega dela navedel, da 
pomeni sto knjig približno dve 
tretjini zastavljenega načrta po 
izboru, ki obsega devetnajst 
avtorjev (od Vodnika in Lin
harta, prek predstavnikov slo
venske moderne do Prežihovega 
Voranca in Kosovela. Prvo sto
tico je zaključil Ivan Cankar. 
Njegova dela bodo v tej izdaji 
izšla v tridesetih knjigah.

V celoti je razprodano zbrano 
delo Antona Aškerca, Simona 
Gregorčiča, Srečka Kosovela in 
A. T. Linharta, pet knjig Tavčar
jevega, štiri Trdinovega tej po 
ena Jurčičevega, Kersnikovega, 
Levstikovega in Stritarjevega 
zbranega dela.

Založba ne more postreči s 
celotno zbirko zbranih del slo
venskih pesnikov in pisateljev, 
bo pa manjkajoče knjige pona
tisnila, če bo dovolj zanimanja 
oziroma kupcev. j. ZORAN
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NOV SLOVENSKI FILM -  V 
Mariboru je bila prejšnji teden slav
nostna premiera novega slovenskega 
celovečernega igranega filma „Po
slednja postaja". Film je po scena
riju Branka Šoemna režiral Jože 
Babič, v glavnih vlogah pa so nasto
pili; Polde Bibič, Majda Potokar, 
Arnold Tovornik in beograjski igra
lec Dragan Nikolič. Poročila trdijo, 
da je mariborsko občinstvo film 
sprejelo z navdušenjem.

ERDMANNON ,,SAMOMORI- 
LEC“ NA NOVOMEŠKEM ODRU 
-  V okviru gledališkega abonmaja je 
prejšnji teden gostovalo v novo
meškem Domu kulture Mestno gle
dališče ljubljansko z Erdmannovo 
dramo ,,Samomorilec” .

TRETJI CANKAR: PISATELJ -  
Po Ivanu Cankarju in njegovem bra
trancu Izidorju Cankarju (pisatelj.

esejist, publicist) se je med pisatelje 
vpisal še en Cankar: to je Franc Can
kar, mlajši Izidoijev brat. Založba 
Obzoija mu je letos natisnila delo 
,,2lahta“ . To je knjiga spominov, 
kar označuje tudi njen podnaslov 
.,Družinska kronika“ . Ta še živeči 
avtor, grafičar, ljudskoprosvetni de
lavec in priložnostni pisec, je s svoje
vrstno šegavo zgovornostjo orisal 
podobo obeh duhovnih velikanov -  
svojih sorodnikov.

MONOGRAFIJA O JAKOPiCU 
-  2e dolgo pokojni velikan sloven
skega impresionizma, slikar Rihard ^  
Jakopič, je naposled le „dočakal" "  
umetniško monografijo. Izšla je v 
več svetovnih jez Žic ih. Knjiga obsega 
232 strani velikega formata. V njej 
je med drugim 81 barvnih repro
dukcij najpomembnejših Jakopiče
vih del in 50 skic in risb iz avtorjeve 
zapuščine.

t a v c a r m

Ali gospod Andrej, povrnivši se od 
gospode pojedine, ni dobil vpreže- 
nega sanivčka.

Prebudil je Miho. A ta je gledal de
belo in noge ga niso hotele nositi.

Gospod se je prestrašil: „Moj bog, 
Miha, ti si pijan!“

Kaj takega se do sedaj še ni bilo 
pripetilo nikdar! In gorje hlapcu, če se 
je v gospodovi službi kdaj napil! Takoj 
je m ord pobrati svoja kopita ter oditi. 
In gospod Andrej, videč, da mu hla
pec omahuje tja in sem kakor drevo, 
od piša sem ter tja metano, je takoj 
sklenil, da je danes Miha zadnji dan 
hlapec pri njem.

„Miha, ti si grozno pijan!“ je 
vzkliknil še enkrat.

A Miha je čisto vse pozabil ter pre
drzno odgovoril; „Ce sem, saj sem za 
svoje!“

In zvalil se je na klop in takoj spet 
trdno zaspal. Gospod Andrej pa je 
moral najeti drugega voznika, da ga je 
pripeljal iz mesta.

Miho pa je gospod res spodil iz svo
je službe. Potem se je ta klatil okrog 

'p o  vasi ter postal izgubljen, čisto iz
gubljen človek. Kar je bil po starših 
dobil in kar si je bil v službi prihranil, 
to vse je naglo po grlu pognal. Pre- 
sedoval je po cele dni v gostilni in iz
lival vase kupo za kupo.

Ko pa je skoraj vsak dan pijače na
pit prihajal na svit ter se takisto opo
te k a  med hišami, so ga kmalu opazili 
vaški otročaji. In ker se je takoj raz
srdil, če so ga dražili, so ga dražili 
vedno bolj in bolj. Mi pa smo govorili, 
da je škoda tega človeka. A kaj smo 
hoteli? Če si mu kaj dejal, seje takoj 
razjezil in žugal te pretepsti in pobiti. 
Ves je zdivjal. A pijače je spravil vase, 
da smo se le čudUi, da si ni pokončal 
svojega življenja.

Končno je postal velik revež. V 
svoji mladosti se je bil izučil čevljar
skega dela. In ko je bilo vse zapito in 
zapravljeno, je umazan in raztrgan 
lazil po hišah in beračil, da bi se mu

dalo kaj zašiti. A če je le dobil denar, 
ga je pri tej priči zapil. Ker pa je imel 
tudi lastnost, da je v pijanosti rad za
bavljal, so ga pretepavali in iz gostiln 
metali.

Preteklo je bilo potem skoraj dvaj
set let.

Gospod Andrej je bil še vedno pri 
nas. A star je bil kakor zemlja. Mi pa 
smo ga radi imeli, ker je bil dober go
spod!

Nekdaj spomladi pa je k njemu pri
šlo spet takšno gosposko dekle. Tudi 
je nosilo na glavi kepo las in nam vsem 
seje videlo prvi prav enako.

Pomlad je torej bila in nad nami se 
je razpenjalo vedno jasno nebo. Ptice 
so pele po vseh grmih; krog cerkve
nega stolpa so že švigale lastovice in 
sokoli. A v gospodovem vrtu je cve- 
tero stoteto pisanih rož in krasno je 
bilo vse.

Med rožami je hodilo tisto dekle po 
peščenih potih in trgalo cvetje ter le
talo krog starega gospoda. Le-ta pa se 
je grel na soncu ter z živim veseljem 
zrl na njo, ki je bila kakor ptica v prvi 
pomladi.

Tedaj je mimo pritaval Miha Ko- 
varjev. Težke so mu bile noge in z ro
kami se je moral prijemali za vrtno

ograjo, da ga ni vrglo na tla. Ko jo  je 
ugledal med cvetjem in čul njeno sme
janje, so se mu napele oči in uprl jih je 
na njo. In hipoma so izginile vse vin
ske moči iz njega in kakor sveča se je 
postavil tik ograje.

,yAli si vendar spet tu? “ je bolestno 
zaječal. In divje je kričal: „Ali poglej 
me, kakšen, kakšen revež sem postal
-  zavoljo tebe! Zavoljo tebe!“

Občutil je hipoma vso svojo rev
ščino, se zgrudil na zemljo ter pričel 
kakor otrok glasno jokati.

Gospod Andrej pa je odpeljal de

kleta z vrta, rekoč, da je to star pija
nec in stai grešnik.

Bila je hči one, ki je bila pred dvaj
setimi leti prišla h gospodu Andreju!

Od tedaj pa je MJia še bolj popival.
In ravno pozimi potem je bilo, da 

so ga v pozni noči vrgli pri Petelinčko
vih na plan. Splazil se je, kakor smo 
videli, na svinjak, da bi ondi prenočil. 
Čez noč proti jutru je nastal hud 
mraz. In ko so drugo jutro prišli po 
slamo, je ležal Miha v nji — ali bil je 
mrtev. Čez noč je bil zmrznil!

KONEC
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IZ VSEH STRANI
NOVO MESTO -  Občinska kon

ferenca ZMS Novo mesto sklicuje 
področno posvetovanje o te ž a v i  
dijaških domov na Dolenjskem. Po
svetovanje, ki bo v petek, 3. de
cembra, bo zbralo predstavnike iz 
občin Črnomelj, Grosuplje, Ko
čevje, Novo mesto, Metlika, Ribnica 
in Trebnje. (R. P.)

GRM -  V petek, 26. novembra, 
je izšla prva številka šolskega glasila 
mladih na novi osnovni šoli Grm. 
Glasilo, ki nosi ime „Mladi ob 
Krki", je zelo razgibano in pestro, 
prikazuje pa vso dejavnost učencev 
v prvi šolski konferenci. Glasilo je 
tudi bogato ilustrirano. (S. D.)

»Z bregov Krke« 
v novi obleki

Pred praznikom republike je 
izšla 1. številka šolskega glasila 
žužemberških učencev ,,Z bre
gov Krke“ . Glasilo je skrbno pri
pravljeno in vsebinsko zelo razgl
abano.

NOVO MESTO -  Na vseh osnov
nih in srednjih šolah so v petek, 26. 
novembra, imeli proslave v počasti
tev dneva republike. Največje sve
čanosti so bile na osnovnih šolah, 
kjer so sprejeli več sto cicibanov v 
pionirsko organizacijo. Ob tej pri
ložnosti so jim starejši učenci pri
pravili lepe kulturne programe in jih 
tudi pogostili. (L. K.)

JAJCE -  V počastitev dneva re
publike je bila v zgodovinskem me
stecu Jajce posebna prireditev, na 
kateri so sodelovale delegacije iz 
vseh naših republik. Slovensko za
stopstvo je bilo iz novomeške ob
čine. Predstavniki občinske skup
o m e  in Zveze mladine so se udeler 
žili tega pomembnega srečanja, o 
katerem bomo še pisali. (S. D.)

NOVO MESTO -  V petek do
poldne so na prikupni svečanosti v 
novomeškem domu kulture sprejeli 
v pionirsko organizacijo 76 ciciba
nov z osnovne šole Katje Rupena. 
Novo prejeti pionirji so morali 
obljubiti, da bodo dobri tovariši, 
ljudje in učenci. Starejši učenci so 
pionirjem okrog vratu zavezali rdeče 
rutke in jim pripravili izredno do
miseln recital. (V. V)

Vasja Matjan 
bo spet pel?

v  novomeški pionirski knjižnici je vedno živahno. Če mladi ne 
berejo knjige, se pa zabavajo s šahom ali kakšnimi drugimi družab
nimi igrami. (Foto: S. Dokl)

Prerasli v pionirski klub!
Pionirska knjižnica v Novem mestu združuje 
mlade, ki se želijo razvedriti — Želijo še bolj 

opremiti svoje prostore po željah mladine

v  sestavu novomeške študijske knjižnice deluje tudi pionirska knjižnica, 
ki je bila ustanovljena 1964. Že vrsto let jo u^ešno vodi prosvetna delavka 
Ruža Fuis. Knjižnica ima trenutno reg istr iranili 1606 članov, ki v tem klubu 
berejo knjige, se izpopolnjujejo v jezikih (angleščina in nemščina), igrajo šah, 
namizni tenis, go in podobno. Torej je pionirska knjižnica prerasla svoje 
prvotne okvirje, postala je zatočišče mladih -  pravi pionirski klub.

Vodja pionirske knjižnice tovari
šica Fuisova je povedala, da je pio
nirska knjižnica s knjigami dobro za
ložena; • trenutno imajo na voljo 
5071 krijig. Kolikor jim finančne 
možnosti dovoljujejo, sledijo knjiž
nim tržnim novostim.

,.Zanimanje za knjige pri mladini 
raste, to opažam že vsa leta. Poseb
no se učenci zanimajo za knjige s 
področja umetnosti, radi pa segajo 
tudi po poljudnoznanstvenih knji
gah, ki jih sproti kupujemo, kadar 
vidimo, da je zanje zanimanje," je 
omenila vzgojiteljica Fuisova.

Ob tej priložnosti sem zvedel, da 
knjižnica še marsikaj potrebuje. Ve
liko so si že pom agii z denarjem in 
knjigami, ki so jih dobili od novo
meških podjetij in ustanov. Vseeno 
pa bi potrebovali še več denarja, da

bi klub postal mladim še bolj domač 
in privlačen. Kajti veliko učencev ali 
dijakov najde v teh sicer skromnili 
prostorDi lepe možnosti, da se raz
vedrijo ali si naberejo znanja. Neka
terim pa je to tudi priložnost, da se 
ognejo stiski doma in v primernem 
okolju z drugimi mladimi opravljajo 
koristne reči. Prav gotovo pa je klub 
že marsikoga potegnil iz kvarnega 
vpliva ceste v zdravo okolje, ki ga 
doraščajoča mladina vedno boli 
išče. ^  s. DOKL

ŠENTJERNEJ -  Predpražnikom 
republike je literarni krožek na 
osnovni .šoli Martina Kotarja izdal 
prvo številko šolskega glasila „Naša 
pot". V njej je zajeta dejavnost mla
dine na šoli v obdobju treh mesecev.

PR A Z N O V A N JE  20. O B L E T N IC E  PARTIZANA:

Ob jubileju lepa priznanja
44 dolenjskih najzaslužnejših delavcev iz vrst 

Partizana je prejelo lepo priznanje

24. novembra je bila v Dolenjski galeriji v Novem mestu pomembna slo
vesnost, na kateri so podelili priznanja 44 najzaslužnejšim dolenjskim delav
cem iz vrst TVD Partizan. Ob tej priložnosti je slavljencem zapel Šentjer- 
nejski oktet, predsednik republiške zveze Partizana Jule Novljan in pred
sednik novomeške občine Franci Kuhar pa sta zbrane pozdravila in nagovo
rila. Slovesnost je bila posvečena 30. obletnici vstaje slovenskega naroda ter 
Osvobodilne fronte.

Predsednik novomeške občine 
Franci Kuhar, ki je imel vlogo gosti
telja, je v svojem govoru poudaril ve
lik delež vseh telesnovzgojnih de
lavcev, ki so zaslužni za to, da je 
športna dejavnost na Dolenjskem 
dosegla tolikšno raven. Omenil je, 
da se zadnje čase izboljšujejo tudi 
materialni pogoji, zato je pričako
vati, da bo telesna vzgoja v stalnem 
porastu. Prisotne je povabil, naj bi 
še naprej sodelovali s takšno zagna
nostjo in naj bi v vrste telesnovzgoj
nih delavcev vključevali tudi mlajše 
kadre. Predsednik Kuharje ob kon
cu nagovora omenil, da je njegova 
največja želja, da bi Dolenjska spet 
dobila pomembno ime v športu.

Priznanja za 20-letno delo so pre
jeli: Erika Avsec, Lojzka Avsec, Ani
ca Božič, Drago Bizjak, Vladislav 
Kozamernik, Bogomir Milost, Hilda 
Pristovšek, Franc Požeg, Jožko Pa

pež (vsi Sevnica); Milena Bučar, 
Jože Glonar, Danilo Kovačič, Ruža 
Kovačič, Draga Mislej, Franc 
Pučko, Viktor Porenta, Robert Ro
mih, Milan Smerdu, Anton Žerjal 
(vsi Novo mesto); Martin Crnugelj, 
Božidar Flajšman, Jože Gršič, Ignac 
Hočevar, Danica Orlič, Slavo 
Rajmer (vsi Metlika); Stanislav Cu- 
ber (Brestanica); Vlado Curin 
(Cerklje ob Krki); Franc Magister 
(Črnomelj) in Janez Breskvar 
(Krško);

Za 10-letno delo so prejeli pri
znanja: Tone Konda in Peter Stor 
(Žužemberk); Anka Tomc, Ivica Ra- 
gelj, Joža Furlan, Marija Satošek, 
Franc Moljk. Florjan Satošek, Jože 
Strmec (vsi Črnomelj); Zvonko Pav
lovič, Jože Pirkovič (Metlika), Alojz 
Serini, Marjan Šonc (Novo mesto); 
Boris Kozamernik (Sevnica) in Ja
nez Kuhelj (Šentjernej). S. DOKL

Prvo mesto: Grm in Stopiče?
Tekmovanje v novomeški pionir

ski občinski ligi še ni končano, ven
dar že danes skoraj z gotovostjo na
povemo, da bosta najvišji mesti 
osvojili ekipi Grma (pri pionirjih) in 
Stopič (pri pionirkah). Mladi 
Grmljani so si že praktično zagoto
vili prvo mesto, saj jih drugouvršče
na ekipa iz šole „Katje Rupena" ne 
more več ujeti. Pri dekletih pa imajo 
točko naskoka Stopičanke, ki so da
leč najbolj učinkovite strelke v ligi. 
Tesno so jim za petami rokometa
šice iz Vavte vasi, ki lahko sežejo 
tudi po prvem mestu.

Rezultati zadnjih kol; pionirji 
Žužemberk : Katja Rupena 15:17, 
Rog : Šmihel 13:12, Grm : Otočec 
30:10- pionirke: Šmihel : Krka 
10:0, Smarjeta : Krka 10:0.

Najboljši strelec pri pionirjih je' 
Evgen Janežič (Grm), ki je zabil 108

golov, pri dekletih pa Bajukova (K. 
Rupena) s 30 zadetki.

Grm 8 7 1 0 173:68 15
Katja Rupena 8 6 2 0 116:76 14
Žužemberk 7 5 0 2 140:83 10
Šmihel 7 3 2 2 79:80 8
Rog 8 4 1 3 87:91 9
Smarjeta 8 2 2 4 96:127 6
Stopiče 7 1 1 5 72:89 3
Otočec 7 0 1 6 55:119 1
Vavta vas 6 0 0 6 31:119 0

Stopiče 5 5 0 0 72:20 10
Vavta vas 4 3 1 0 42:12 7
Šmihel 6 2 0 5 44:37 6
Katja Rupena 6 2 2 2 42:40 4
Otočec 5 2 1 2 31:52 5
Šmarje ta 6 1 0 5 27:88 2
Krka 6 2 0 4 28:27 1
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ŽREBANJA 15. decembra 1971, 15. januarja 1972 
VSAKOKRAT:
1 avtomobil VW 1200 
1 pony expres 
3 radijski sprejemniki 
5 ročnih ur Darvvill

50 kartonov piva Pils, v vsakem tudi 6 kozarcev 
15 long-play plošč
25 pivskih garnitur, v vsaki 3 litrski vrčki

VSAK DAN

Na notranji' 
strani
kronskih zamaškov 
steklenic vseh 
vrst biva .tališ 
so natisnjene 
posamezne črke 
vaše velike sreče
v časnikih 
pa objavljamo 
nagradne kupone.

P r i im e k

Ulic a

P o š t a ,  k raj  . . . .

Zberite
po 9 zamaškov 
s črkami, 
ki sestavljajo 
napis
t a l i š  P i i s ! 
Obenem 
z ustreznim

številom 
izpolnjenih 
kuponov 
jih pošljite 
na naslov: 
tališ, Maribor, 
Meljska 10.

kb.

Že dalj časa smo pogrešali pri
jeten glas krškega pevca Vasja 
Matjana, ki je najbolj uspel v 
duetu s Tomažem Brankom, v 
sklopu ansambla Henčka Bur
kata. Zadnjič mi je Vasja pove
dal, da se bo spet vrnil med 
pevce; verjetno bo spet pel pri 
Henčku. Obeta se nam torej po
slušanje prijetnega glasu. j

Lešnik 
namesto Sitarja

Na n. novomeškem .šahovskem 
turnirju, ki se je začel v petek, 26. 
novembra, igrajo vsi šahisti, ki smo 
jih napovedali, razen Slavka Sitarja, 

ga je zamenjal mariborski mojster 
Ivan Lešnik.

ANDREJ PETRIČ 
n a j b o l j š i  t r e n e r

Ob zaključku tekmovanja v repu
bliški košarkarski ligi skupine B so 
razglasili najboljše trenerje košar
karjev. Najvišjo occno je dobil No- 
vomeščan Andrej Petrič, k ije  svoje 
fante pribijal jeseni v prvo repu
bliško kosarKarsko ligo. Nedvomno 

to priznanje skromno plačilo pri
zadevnemu trenerju, saj že več let 
Uspešno vodi NovomeŠčane, ki so v 
stalnem vzponu.

P r i i m e kP r i i m e k

U l ic aU l ica

P o s t a ,  k rajP o s t a ,  kraj

P r i i m e kP r i i m e k

Ul ic a U l ic a

P o s t a ,  kraj P o s t a ,  kra j

P r i i m e k P r i i m e k

U l ic a U l i c a

P o s t a ,  k ra j P o s t a ,  k ra j
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Č r n o m e l j  -  Tek po ulicah
Črnomlja, ki bi moral biti v četrtek 
popoldne, je odpadel. Organizatorji 
so tekmovanje odpovedali zaradi 
novozapadlega snega. Ce bi bile 
vremenske razmere ugodne, bi ta 
prvi tek za „Starihov memorial" 
prav gotovo uspel, saj se je prijavilo 
7 moških in 4 ženske ekipe. Orga
nizatorji so nas obvestili, da bodo 
tek organizirali spomladi, verjetno 
meseca aprila, za uvod v novo atlet
sko sezono. (S. R.)

NOVO -MESTO -  26. novembra 
se je v Novem mestu začel II. novo
meški šahovski turnir, na katerem 
sodeluje dvanajst izbranih sloven
skih šahistov. Igralni dnevi so vsak 
dan, turnir pa bo končan 5. de
cembra. Favoriti za prvo mesto so 
Rudi Osterman, Jože Šiška, Igor 
Penko ter Domžalčana Ivačič in 
Vavpetič. Tudi možnosti drugih ša
histov niso majhne, saj je šah igra, ki 
večkrat preseneti. (P. C.)

BREŽICE -  V počastitev dneva 
republike bo v nedeljo, 5. decembra, 
v Brežicah tradicionalni dvoboj 
ek ^ , ki jih sestavljajo najboljši člani 
sind&alnih podružnic. Gre za peto 
srečanje v šestih športnih panogah: 
odbojki, malem nogometu, strelja
nju z zračno puško, namiznem te
nisu, kegljanju in šahu. Zanimivost 
letošnjega dvoboja bo predvsem v 
tem, da bo ena od tekmujočih strani 
zanesljivo prejela pokal za ekipno 
uvrstitev v trajno last. Kajti dozdaj 
so ek^e  Samobora in Brežic zma
gale po dvakrat. V Brežicah vodita 
vse priprave občinski sindikalni svet 
in komisija za šport in rekreacijo. 
Ker bo ta tradicionalni dvoboj v 
Brežicah, imajo domačini lepe mož
nosti za končno zmago. Povedati 
moramo, da so športniki iz Samo
bora zelo dobri, zato utegne dvoboj 
postreči z zanimivimi srečanji. 
(V. P.)

LJUBLJANA -  Pred praznikom 
republike je bil v hali Tivoli med
republiški odbojkarski turnir mla- 
dinskili ekip. V ženskem zastopstvu 
naše republike sta sodelovali tudi 
odbojkarici Novega mesta Marjeta 
Pučko in Zdenka Rajer. Pred dnevi 
sta ti dve dolenjski odbojkarici igrali 
v  mladinski reprezentanci Slovenije, 
ki se je na Ravnah srečala s tam
kajšnjimi mladinci in zmagala s 3:2 
(M. H.)

NOVO MESTO -  Košarkarji 
Novega mesta, ki se pripravljajo na 
spomladanski start v I. republiški 
košarkarski ligi, so pričeli vaditi. 
Prostor so dobili v bršlinski telo
vadnici, kjer bodo imeli trikrat na 
teden vadbo. (L. T.)

Čr n o m e l j  -  Atletski krožek 
na poklicni kovinarski šoli, ki ga 
vodi atletski strokovnjak prof. Mar
jan Kolarič, dela dvakrat na teden. 
Med mladimi je precej zanimanja za 
atletiko. (L. K.)

SEVNICA -  Športno uredništvo 
Dolenjskega lista bo tudi letos izbi
ralo najboljšega športnika in šport
nico Dolenjske. Nagradna anketa bo 
objavljena v novoletni številki Do
lenjskega lista. Prireditev ima šport- 
no-zabavni značaj in bo verjetno 
februarja v Sevnici. Tamkajšnji te- 
lesnovzgojni delavci so z navduše
njem prejeli ponudbo športnega 
uredništva Dolenjskega lista, ker si 
obetajo, da bo prireditev še bolj raz
gibala telesnovzgojno dejavnost v 
občini. (R. S.)

Č r n o m e l j  -  Med tednom so 
učenci poklicne kovinarske šole od
igrali z gimnazijci srečanje v košarki 
in ga izgubili s 54:59. V kratkem 
bodo imeli še več podobnih srečanj. 
(S. L.)

KRSKO -  v  petek popoldne je 
bila ob zaključku letošnjih delavskili 
športnili iger v krški občini organi
zirana kulturno-zabavna prireditev, 
na kateri so podelili priznanja naj
boljšim posameznikom in ekipam. 
Svečanost je lepo uspela, saj je bil 
program izredno pester, obisk pa je 
bil tudi dober. (L. K.)

METLIKA -  V četrtek zvečer so 
na posebni svečanosti podelili šport
nikom in ekipam'posebna priznanja, 
ki so jih zaslužili v tekmovanju na 
letošnjili zelo uspelih delavskih 
športnili igrah. Posebno so prese
netili nekateri mladinski aktivi, ki so 
se zelo vidno uvrstili. (S. P.)

NOVO MESTO -  GO dvoboj 
med igralci „Katje Rupene“ in 
Grma se je končal z zmago učencev 
„Katje R i^ene" s 5:4. Rezultati: 
Cefarin : Zigante 1:0, Janja Mihelič 
: T. Zupanc 0:1, Kraševec : O. Zu
panc 1:0, Cefarin : T. Zupanc 1:0, 
J. Milielič : O. Zupanc 0:1, Kraše
vec : Žigante 0:1, Cefarin : O. Zu
panc 1:0, Mihelič : 2igante 0:1 in 
Kraševec : T. Zupanc 0:1. (P'. D.)

Novo mesto : Maribor 
1:5

v  zaostalem srečanju I. repu
bliške moške namiznoteniške lige je 
Maribor brez težav ugnal I^lovome- 
ščane. 1’dino. zmago za Dolenjce je 
dosegel Somrak, ki je premagal 
Canjkarja.



BREZ BESED

(Karikatura I. Franica iz JEŽA)

— Kakšna sreč a, da je bfla prazna!
(Karikatura J. Samardžića iz JEŽA)
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Cesta b ra ts tv a  in  e n o tn o s t i  78

V A S  V A B I

k novoletnorau naloipu tehničnega blaga 
za dom, gospodinjstvo in obrt ▼ času

OD 6. DO 31. DECEMBIU 1971

5%  POPUST 
10% POPUST

POPUST

za vse prodajno 
blago

za pralne stroje 
Gorenje PS 663

za nakup z devi
zami

O B I Š Č I T E  N A S

m e ta lk a

M E T L I K
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»Če bi Matija 
Gubec...«

Ko so člani medobčinskega 
odbora za proslavo 400-letnice 
krnečih uporov v Posavju pred 
zadnjo sejo sporočali profesorju 
Stanetu Skalerju, da so zadržani 
in ne utegnejo priti na sejo, je 
ta pol za šalo pol zares pri- 
pomnil: „Ce bi Matija Gubec 
takole zbiral svojo vojsko, po
tem kmečkih uporov najbrž ne 
bi bilo in ne bi imeli kaj sla
vi ti “

Vse v en koš
Na otoški seji upravnega od

bora Združenja cestnih podjetij 
Slovenije so bili vsi proti temu, 
da bi bila cestna podjetja poseb
nega družbenega pomena. Me
nili so, da je posebnega družbe
nega pomena lahko edino repu
bliška cestna skupnost, ki pri 
podjetjih naroča posamezna 
dela.

Direktor novomeškega Cest
nega podjetja inž. Lado Kotnik 
je to zelo nazorno razložil: 
„Hudiča, saj tudi inštalaterji 
niso posebnega družbenega po
mena, pa delajo za vodovodna 
podjetja, ki so posebnega druž
benega pomena. Torej tudi mi, 
ki delamo za cestno skupnost, 
ne moremo biti posebnega 
družbenega pomena!''

Razumeli? Jasno!

Sklep: nnanj sklepov
Ko so v Trebnjem ocenjevali 

dosedanje delovanje Zveze ko
munistov v občini, so ugotovili, 
da je organizacija sprejemala 
preveč sklepov in načrtov ter 
da je tudi to eden izmed vzro
kov za premajhno učinkovitost. 
Da bi ta vzrok odpravili, so 
predlagali, naj bi konferenca 
sprejela sklep o sprejemanju 
manjšega števila sklepov.

Naj bo manj sklepov, pa tiste 
uresničimo, je nauk te mo
drosti

Vojska bo
Boriti se je treba proti tem 

nepravilnostim, spopasti se z 
onimi slabostmi, dolžni smo iti 
v boj. . .  Take in podobne po
zive slišimo na mnogih sejanjih 
vzdolž in poprek naše domo
vine. Dr. Demšar je na zadnji 
seji republiške konference ZKS, 
ko je ocenjeval sklepe, napisane 
v takem bojnem slogu, dejal, da 
smo se borili tudi proti kolorad
skemu hrošču (rezultat je 
znan). Pri vsem tem pa nočejo 
zaostajati v Trebnjem. Minuli 
teden so na seji občinske konfe
rence ZK govorili celo, da se je 
,,trqba oboroževati za akcijo". 
'Hude besede, pa ne tako hudo 
mišljene.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Preširnov večer
( P r e š i r n o v  v e č e r ) ,  katerega je pri

redilo dolenjsko pevsko društvo v soboto dne 
28. nov, ni bil tako obiskan, kakor bi bilo že
leti. Spored je bil b.boren in so se tudi vse pev
ske točke dobro pele; najbolj je dopadel Medve
dov mešan zbor „Nazaj v planinski raj“ , kateri 
se je moral ponavljati; v obče so žele vse točke 
sporeda odobravanje od malo zbranega ob
činstva, kar je bilo posebno čutiti, ko je ves 
zbor na odru bil.

( D o l e n j s k i  S o k o l )  imel bode svoj 
običajni „Miklavžev večer“ v soboto dne 5. de
cembra v tukajšnji čitalnici. Na sporedu bode 
petje, pri katerem sodeluje iz prijaznosti „do
lenjsko pevsko društvo“ ; sv. Miklavž se sprem
stvom ter bode obdaroval deco.

( Č u d n o  j e s e n )  imamo, po dolgem le
pem vremenu, nastopilo je nekoliko mrzlo, 
zatem pa zopet gorko, med dežjem, gromom, 
strelo in točo.

( O d b o r )  Kranjske podružnice v Kostanje
vici je imel 26. novembra t. 1. sejo. Obravnavale 
so se razne reči kmetijstvu v korist. Sestavil se 
je tudi program ali dnevni red za občni zbor, ki 
bode dne 17. decembra 1 .1. ob 1. uri v Kosta
njevici. Vabijo sc s tem vsi častiti gosp. udje k 
temu občinskemu zboru.

( U t o n i l  j e )  dne 18. novembra v Cerovcu 
dve letni otrok Fr. Suša v neki mlaki.

( R u s i j a )  dela povsod na to, da katoliki 
prestopijo v pravoslavno vero. Preselilo se je na

Znana zagrebška popevkarica Biserka Spevec često obišče vojake garnizije v Cerkljah. Pred kratkim ĵ  bila že četrtič v dveh letih pred 
vojaki. Biserka pravi: „Vojaki so moja najdražja publika, dobro poznajo glasbo in jo cenijo. Njim sem hvaležna za dosedanje uspehe. Med 
letošnjimi manevri sem kar 16-krat pela za udeležence manevrov.“ (Foto: M. Jaranovic)

SMEHLJAJE ČEZ URO STRAHOV
Porodbrezbolečinnilevširoketi^^ filmske igralke,
princese in žene bogatašev — Pri nas na Dolenjskem že štiri leta de

luje šola za bodoče mamice — Pouk je celo jurezplačen!

Porod je bil že od nekdaj za ženo ura strahu in obupa, ki jo mora 
vsaka prestati po svoje.,Spomnimo se pripovedi naših mam, kako 
so včasih rodfle doma: na kmetih same, v mestih jim je pomagala 
babica, vendar pa so ^ o ro  vse nepripravljene na to, kaj jih čaka, 
doživljale porod kot nekaj strašnega, čemur se ne more izogniti ne 
revna ne bogata. Strašni kriki so parali ozračje ob spremljanju ba
bičinega dela. Tisočletna želja žena vseh celin pa se ponekod že 
dalj časa, pri nas šele nekaj let, uspešno uveljavlja.

Rusko 15.000 Cehov; od teh je že 9.000 pre
stopilo v razkolno vero. Šol nimajo čeških — 
ampak ruske.

( M a t i c a  H r v a t s k a )  ima v Novem 
mestu za svojega poverjenika g. Simona pl. Sla- 
doviča, lekarnarja.

( Ž u p n i k  n a  R u d a h )  blizo Samobora 
ima svojega in cerkvenega vina od leta 1889., 
1890. in 1891. okoli 160 hektolitrov po ugodni 
ceni na rodaj. Stjepan Mrakužič, župnik na 
Rudah pri Samoboru, Hrvatska.

(O d  p l u g a  d o  k r o n e )  izviren histo
rični roman, spisal Jos. Bedenek, je jako lična 
knjiga, katera je izšla v jako marljivem založ
ništvu Ign. pl. Kleinmayerju v Ljubljani. Knjiga 
ima dokaj zanimivega od našega rojaka Vega, 
kateri se je pospel od pluga do jako odličnega 
mesta, vslcd svoje učenosti in pridnosti. Pripo
ročamo jo slovenskemu občinstvu, ker jc jezik v 
nji gladek in umeven. Stane nevezana 1 gld. 50 
kr., elegantno vezana 2 gld. ter je dobiti pri 
založniku in vseli bukvarnah na Slovenskem.

( J a v n a  d r a ž b a )  V sredo dne 2. de
cembra bode se v mestni pisarni od 10. -  12. 
ure dopolne potom javne dražbe oddalo: 1. 
odgonska hrana za leto 1892, 2. odgonska pre- 
vožnja za leto 1892 in 3. mestna vožnja peska 
in lesa za leto 1892.

(IZ DOLI-NJSKIll NOVIC) 
1. decembra 1891

Leta 1933 je dr. Reed v L6ndonu 
začel uvajati metodo, s katero bo
doče mamice duševno in telesno pri
pravljajo na porod, da mine brez 
vpitja in skoro brez vsakih bolečin. 
Njegova odkritja so kasneje še do
polnjevali, tako se je pri nas uvelja
vila takoimenovana francoska šola,

Ro kateri v Ljubljani že več let, v 
lovem mestu pa štiri teta priprav

ljajo žene na porod.

TECAJI ZA NOSEČNICE
Dispanzer za žene v novomeškem 

zdravstvenem domu je s šolo za 
bodoče mamice v štirih letih več 
kot 1600 ženam s širšega dolenj
skega območja pomagal k porodu 
brez bolečin. Kako in na kakšen na
čin, pripovedujeta višja medicinska 
sestra Zora Ninič in diplomirana 
babica Danica Bukovec, ki praktič
no delata z nosečnicami pod vod
stvom dr. Milene Janžekovič.

-  Kako se na Dolenjskem obnese 
nova metoda in ali jo žene pre je 
majo v večjem številu? -

„Vsako leto gre skozi naše tečaje 
za nosečnice oluog 400 žena. Priha
jajo žene, ki prvič rodijo, in take z 
več otroki. Nekatere dvomijo, če 
jim bo šola res pomagala v težki uri, 
toda ko se oglašajo po porodu, izjav
ljajo: „Res je pomagalo! Prav tako 
je bilo, kot ste nam povedali. Niti 
enkrat nisem zavpila, ker ni bilo 
potrebno."

V tečaje prihajajo žene iz raznih 
krajev, iz mest in vasi, res pa je, da 
je med njimi več mestnih.

INŽENIRKE,
DELAVKE IN KMETICE

-  Kako so tečajnice zastopane 
po poklicih? Je med njimi več žena 
z izobrazbo ali so med njimi tudi 
preproste žene z dežele?

„Med nosečnicami glede tega ni 
opaznih razlik. Tečaje obiskujejo

tako zdravnice kot inženirke, de
lavke in kmetice, poročene in ne
poročene. Zdravstveno prosvetlje- 
vanje žena je danes prodrlo že glo
boko na podeželje."

-  Prosimo, opišite na kratko, 
kako poteka šola za bodoče mami
ce?

' „Vsak mesec odpremo nov tečaj. 
Na prvem sestanku zdravnica se- 

_ znani žene s potekom poroda, kar 
prikažemo na flanelografu, spoznajo 
zgradbo telesa itd. Skratka, gre za 
teoretični del pouka, na katerem se 
tečajnice med seboj tudi spozna
vajo. Nato jih po 6 ali 7 razvrstimo v 
skupine, te pa še štirikrat pridejo na 
sestanke,- kjer midve z njimi prak
tično vadiva. Na dveh sestankih ima
mo vaje iz gimnastike v posebnih 
dresih, ki jih žene dobijo pri nas. 
Vaje delajo večkrat same doma. 
Zadnja dva sestanka sta namenjena 
materinski šoli. Ženo na lutki na
učimo ravnanja z novorojenčkom, 
previjanja in kopanja ter jih sezna
nimo s pravilnim prehranjevanjem 
komaj rojenega otroka."

-  In kakšen je učinek vsega te- 
ga?

„Zene prihajajo v porodno sobo 
brez strahu, pripravljene na vse po
drobnosti, kijih čakajo ob rojevanju 
otroka. Ob pravilnem dihanju in 
pravočasnem izstiskanju plodu na 
pravilen način mine porod brez naj
manjšega vpitja in tarnanja. Seveda 
pri ženali, ki imajo normalen po- 
rod.“

-  Kako je s stroški takega šola
nja?

„Tečaj je brezplačen. Za odda
ljene predstavljajo strošek edinole 
prevozi, vsem pa je na razpolago 
tudi ustrezna literatura, ki prav tako 
ni draga.“

RIA BACER

S P L I C / y

.. . Seja upra\>nega odbora 
združenja cestnih podjetij na 
Otočcu prejšno sredo ni bila 
sklepčna: so že vedeli, da so 
ceste slabo phižili!

. . .  Ravnatelj muzeja prof. 
Janko Jarc je v televizijski od
daji o starih gostilnah toliko 
povedal, da sem mislil, da je bil 
on rojen v gostilni, ne pa akade
mik prof. Božidar Jakac. ..

. . .  Na vodilnih položajih jih 
je še vedno veliko s „franco
sko" šolo: kot vajence so jih 
mojstri tepli s francozi!

. .. Delavci milo prosijo, naj 
v novo tovarno, ki jo bo IMV 
osnovala v Belgiji pošljejo tudi 
Andreja Dularja, šefa kadrovske 
službe. . .

. .. Referentu za promet 
Ivanu Rolihu predlagam učin
kovito rešitev na kandijskem 
mostu: če bodo dobro skrbeli 
za poledico, ne bo mogel noben 
tovornjak niti do mosta!

' . . . Slišim, da je zavaroval
nica Sava zavarovala tudi dve 
nogi - predsednika občinskega 
sindikalnega sveta v Krškem 
Eda Komočarja. Začenja se 
smučarsko veselje. ..

. .. Strogo zaupno izjavljam, 
da mi sodnik občinskega so
dišča Leon Korošec ni ta teden 
nič strogo zaupnega povedal!

KRPANOV KOTIČEK

Otroke nam bodo Izpridili
Minuli torek, ko je v 

Mišjem dolu ravno avemarijo 
zvonilo, sem opazil, da so 
bile kmečke matere čisto 
obupane. Pred hišnuni vrati 
so se pregovarjale in menda 
niso vedele, kje se jili glave 
držijo, da so se prijemale 
zanje in vzdihovale. Ustavil 
sem se, da utresem sneg z 
obuvala, pa vprašam: „I, kaj 
pa je vendar? Menda ni kdo 
umrl, ka-li? “

„Ravno prav si prišel, leti 
nas boš rešil,“ mi pravijo. 
„Daj, prekreni nekako, da 
danes ne bo elektrike, saj 
druge dneve rada ugaša, ko 
moramo v temi pripravljati 
večeijo za družine.“

„Presneta reč vendar! 
Menda ni to ona stvar, ki 
sveti kakor sonce na vrvi? “ 
se začudim.

,,Tista, tista,“ zavpijejo 
vse v en glas. ,,Bojimo se, da 
bi se naši otroci izpridili.“

„Potem je pa kar prav, da 
včasih te nevarne reči nismo 
poznali. Morebiti bi še mene 
izpridila; bogu je vse mogo
če. Kako pa to dela? Si ne 
morete same pomagati,
ka-li? “

„Smo že poskušale, pa je 
vse zastonj. Elektrika nam 
sveti, pa še slike nam kaže v. 

‘ posebni škatli z lino, in ji 
pravimo televizija. Ravno 
danes teden je pokazalo.

kako pridejo otroci na svet. 
Samo pomisli, že tako majh
ne otroke učijo, da jili ma
tere rodimo! Le kdaj iri kje 
se je že tako učilo? Ze naše 
matere in naših mater ma
tere so nas učile, da otroke 
prinese štorklja; drugje jih 
ulovijo v studencu ali po
toku, eni jili pa kupijo kar v 
mestu^ Vidiš, zdaj tega ni 
več. Še svet se bo obrnil, 
ako bo šlo tako naprej."

„Menda jih niste spravile 
na svet po drugi poti,“ jim 
začnem tipati obisti, a jih ni
sem ugnal.

„Ni to tisto, za kar se hu
dujemo. Sram nas je, ko 
otroci gledajo, kar smo me s 
težavo skrivale. Pa še to je, 
da so se naši možje, akorav- 
no so že stari dedci, čisto 
poneumili. Kar naprej bi zi
jali tiste stvari. . .“

„Veste kaj? Meni se zdi, 
da se bojijo posmeha. Otroci 
se vam prav gotovo ne bodo 
posmehovali ali' vas zavoljo 
tega zaničevali. Le povejte 
jim: ko bodo oni dorasli, naj 
se imajo radi in tudi za svoje 
otroke naj pravdansko skr
bijo. Tudi ljubezni in spošto
vanja do starejših naj jih 
učijo, pa bo prav.“ Tako 
sem rekel, prestavil klobuk 
na glavi in spet krenil na za
sneženo pot.

MARTIN KRPAN

Ž E L IJO  ŠE VEČ TA K IH  V AJ

V Rogu se ne damo presenetiti!
Teritorialci iz Topliške doline so imeli v soboto v roških gozdovih nočno 
vojaško vajo, ki je ni motil visok sneg — Mladinci so igrali helikopterski 
desant, ki je bil kmalu odrezan od sveta zaradi dejavnosti partizanov, ki 

so poznali vsako stezo in ped zemlje

V soboto, 20. novembra so imeli rezervni oficiiji in podoficirji iz 
Dolenjskih Toplic skupaj z mladino uspešno nočno vojaško v^’o 
pod Bazo 20 v Kočevskem Rogu. Kljub temu d a je  zapadel sneg, na 
Rogu ga je bilo 40 cm, se je več kot 90 mož in deklet vživelo v 
vajo, ki je pokazala, da so teritorialci dobro pripravljeni. Vodja 
celotne akcije je bil Stane Goršič, ki je bil ob zaključku preiz
kušnje, ko so se vsi udeleženci zbrali v Lukovem domu, izredno 
zadovoljen.

Pod Bazo 20 se je spustil heli
kopterski desant. Sestavljali so ga 
topliški mladinci. Njihova naloga je

bila, da presekajo oskrbovalne baze 
v Kočevskem Rogu. Pojavili so se 
kot ,,plavi“ , ki so prežali pod mo-

Največja trgovina

Mladinci iz helikopterskega dc^^'ta so si poiskali najboljša mesta, 
da bi laže presenetili ,,rdeče‘*i so prodirali proti Bazi 20. Na 
sliki; mitraljezec išče najboljši z*^lon. (Foto; S. Dokl)

Od prejšnjega tedna je v Ljubljani 
odprta nova veleblagovnica MAX1- 
MARKET. Odprlo jo je podjetje 
Emona in je n^večja trgovina v Ju
goslaviji. V štirih etažah je skupaj 
22.500 kvadratnih metrov površine. 
Od tega jc prodajnega prostora 
10.000, gostinskega prostora 4000 
kvadratnih metrov, ostalo pa so 
skladišča.

Od vseh ljubljanskih trgovin je ta 
prodajalna najbolj pralctična za

tiste, ki radi parkirajo avtomobil 
pred trgovino. Na veliki ploščadi in 
podzemskih parkirnih prostorili je 
prostora za 500 osebnili avtomo
bilov. Podjetje pričakuje veliko kup
cev tudi iz Dolenjske, saj lahko od
slej kupite pod isto streho prav vse, 
po kar ste se peljali v Ljubljano. Ob 
sobotah popoldne je blagovnica za
prta, ob ponedeljih pa jo odpro šele 
popoldan.

gočnimi roškimi bukvami na „rde
če” , ki so prihajali iz Topliške doli
ne. ,

Mladi so se zakopali v sneg, celo 
sledi so zabrisali za seboj, ker bi jih 
na novo zapadli sneg hitro izdal. 
Opazovalci pa so se skrili v krošnje 
dreves in budno pazili na vsak pre
mik „rdečih“ .

Dve četi „rdečih“ so sestavljali 
prekaljeni domačini, med njimi je 
bilo precej gozdnih delavcev in po
znavalcev ro ^ ih  skrivnosti. Zato ne 
moremo mladim diverzantom za
meriti, da so jih „stari mački“ prese
netili. Morda pa je tudi „plavili" 
bilo premalo, niso mogli zapreti 
vseh prehodov. ,,Rdeči* so se kot 
lisice priplazili po skrivniii stezicali 
in brez večjih težav zasedli glavni 
štab „plavih“ . Pomembno vlogo je 
igrala tudi noč. Vsak drug bi imel v 
zasneženih in temnih gozdovih te
žave, za poznavalcc pa je ravno to 
bila velika prednost.

V prostem razgovoru, ko se je 
razvila živalia razprava, stf „rdeči“ 
omenili, da svoj Rog preveč dobi o 
poznajo, da bi sc pustili presenetiti. 
Zato so tudi svojo nalogo brez težav 
zanesljivo rešili. DOKL
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11. Tole igrišče za golf pi^‘.hišo bon. preštihal!“ 
je sklenil Paradižnik. „Vsaj 1’*̂* ^ la ti bova kaj pri-

— r hranila!“
In je zavihal rokave, naš .̂ *̂<’>‘enina, pa naročil 

Višja medicinska sestra Zora Ninič in diplomirana babica Danica cisterno najboljše uvožene Pridno je obračal
Bukovec se ne igrata s punčkami, temveč na lutki kažeta bodočim mehko prst, bogato jo je bla^ ‘ ^''•jal z gnojnico. Do
mamicam, kako ravnati z novorojenčkom. večera je obdelal pol igrišča.

V hiši ga je čakala ženica in deset konzerv, pogretih dolgih, razburljivih dneh potovanja sta «  zopet po- 
na supermodernem štedilniku. Paradižnik se je okrep- čutila kot doma v Košati lipi. Paradižnik je
čal, si sezul čevlje in namočil utrujene noge v toplo cigaro in zagrulil: ,JMo, sjjj ni tako napak, tu v Holly-
vodo. Ženica pa je zase pristavila tavžentrože. w oodu , . '

Pa se je fant prenaglil. Se ta hip je pesek zaškrtal na 
Sedela sta takole naša zakonca v novem domovanju dvorišču. Hrupne limuzine so os'vetlile mirni dom.

— po obilni večerji se jima je prijetno podiralo in po Gruča razgrajačev je potrkala na duri.

FLORENCE HUMPREV;

KOLEGA
S krajo sem se bavil vrsto let. Postal sem pravi strokovnjak v svoji 

obrti. Imel sem delovna pravila: nikoli nisem nosil orožja, vedno sem 
delal sam, raje sem se umaknil, kot da bi se zapletel v nasilje ali celo 
samo v malce večji hrup.

Akcije sem načrtoval do najmanjše podrobnosti.
Prvi neuspeh sem doživel včeraj. To me je tako prizadelo, da sem 

se sklenil umakniti iz poklica.
Nekaj mesecev sem ležal v bolnišnici. Ko sem si pozdravil pljuča, 

sem včeraj ^ e t  krenil na delo. Bil je topel jesenski dan in v najetem 
avtomobilu sem imel okna odprta. Moj cilj je bila pritlična hiša v 
predmestju, kjer je stanovala Ruth Whitby, lastnica krznenega plašča 
iz hermelina.

Moja obleka jc bila brez napake; za primer, če bi koga srečal. 
Seveda ne bom nikogar, ker bi morala ženska, ki je pospravljala sta
novanje Ruth Whitby, priti šele naslednji dan. Gospa Whitby je kot 
vsako sredo tudi ta dan odšla z dvema sosedama v kino.

Avtomobil s ponarejenimi tablicami sem parkiral pred hišo. Na
meraval sem odpreti nekaj ključavnK, pazljivo zložiti krzneni plašč v 
svojo torbo in mirno oditi na ulico.

Za to so potrebni močni živci, boste rekU. Pri mojem delu mora 
človek tvegati. Vedno je bila možnost, da na koga naletim. Na slu
čajnega obiskovalca na primer. V takih primerih sem nenadkriljiv. 
Vedno sem se izmotal iz neprijetne situacije in odnesel, kar sem 
nameraval.

Izvlekel sem sveženj ključev in odklenil vhodna vrata. Nekaj tre
nutkov pozneje, ko sem poskusil pet ali šest ključev, sem odprl vrata 
v stanovanje. Stopil sem v predsobo. Kuhinjska vrata so se odprla in 
pojavila se je neka ženska.

-  Vrata so bila prijjrta, sem rekel z nasmehom in snel klobuk. -  
Gospodična Whitby me pričakuje.

-  Nije doma.
Opazil sem, da premišljuje, ali naj reče, da se bo Ruth Whitby 

vrnila šele zvečer, pa se je odločila drugače. Ni mi hotela povedati, 
koliko ča.sa bo sama. Kar se mene tiče, je nisem hotel prestrašiti. Bal 
sem sc ženskega vreščanja.

Bila je nezaupljiva, vendar še ni prišel čas, da bi se umaknil. To 
sem vedel iz svojih dolgoletnih izkušenj.

-  Rekli so mi, naj pridem ob tem času. Počakal bom, sem rekel in 
sedel v naslonjač v predsobi.

-  To ni moj redni dan. Prišla sem napravit obložene kruhke za 
nocojšnji grejem. Cez nekaj minut bom odšla-.

Videti je bilo, dam e želi odgnati. Toda ne, hvala, jaz bom ostal. Se 
bolje, če bo tako hitro odšla. Odšla bova skupaj, in ko se bom pre
pričal, daje stopila na avtobus, se bom vrnil po plen.

Vrgla je pogled na veliko, delno odprto torbo na stolu v predsobi. 
Nekaj h^ov  je oklevala, nato pa se je obrnila in vrnila v kuhinjo. 
Zaprla je vrata. ,

Vstal sem in šel proti torbi. Obstal sem, ko sem zaslišal zvok 
mešalca iz kuhinje. Je namenoma napravila hrup, da ne bi slišal, kako 
telefonira policiji?

Sel sem h kuhinjskim vratom in jih hitro odprl. Bila je pri mešalcu 
in nekaj mešala. Ko m eje zagledala, je poskočila.

- Ne vem, je odgovorila. -  Sedaj pa moram iti, pa tudi vi boste 
morali.

-  Dobro, sem rekel.
Ko je pospravila po kuhinji, je z nasmehom rekla:
-  Takoj sem vedela, kdo ste. Prišli ste popravit srebrni servis za 

. čaj, kajne? Gospodična Whitby je mislila, da boste prišli jutri.
Zmedeno sem molčal.
Ženska je nato vzela iz omare velik srebrn čajnik, ga dala v kar

tonsko škatlo, jo zaprla in povezala z vrvico. Nato m ije dala zavoj v 
roke.

-  Na svidenje, je rekla in zaprla vrata za mano.
Škatla je bila težka. Komaj sem pričakal, da sedem v avto in si 

malo odpočijem. Bil sem še malce slaboten od prestane bolezni. Od- 
p,eljal sem se do najbližje avtobusne postaje in ustavil, dajo  počakam.

Nazadnje je le prišla in stopila v avtobus. Sedla je na prednji sedež 
, pri oknu. Najina pogleda sta se srečala. Nasmehnila se mi je kot sebi 

enakemu -  kot kolegu. Nenadoma mi je postalo vse jasno. Gospo
dična Whitby vendar ne bi dala čajnika od hiše na večer sprejema.

S pestjo sem lopnil po škatli. Prvič v svoji karieri sem se čutil 
ponižanega. Prelisičila me je in priznati moram, da je bila njena teh
nika brez napake. Pokimal sem ji v znak priznanja.

Lahko sem videl del njene torbe, ki jo je imela v naročju. Bila je 
precej lepa ženska. Vprašal sem se, kakšna bo neki videti v krznenem 
plašču iz hermelina.

SLOVENIJA -  DRŽAVA 
DELAVSKEGA RAZREDA
(Nadaljevanje in konec)

V tem amandmaju so določena 
tudi neposredna razmerja glede od
govornosti med predsedstvom skup
ščine in izvršnim svetom. Pred
sedstvo skupščine daje med drugim 
izvršnemu svetu mnenja in stališča o 
izvajanju politike, zakonov in drugih 
splošnih aktov skupščine SR Slo
venije ter predlaga ukrepe za nji
hovo izvajanje, ftedsedstvo skup
ščine lahko zahteva od izvršnega 
sveta, da mu poroča o vprašanjih iz 
svoje pristojnosti; predsedstvo skup
ščine laliko postavi v skupščini vpra
šanje zaupnice izvršnemu svetu. 
Tako določena razmerja med pred
sedstvom skupščine in izvršnim sve
tom bi torej narekovala, da je pred
sednik izvršnega sveta izven sestave 
predsedstva skupščine. Tak položaj 
bi mu hkrati ohranjal in zagotavljal 
večjo samostojnost pri izvrševanju 
nalog izvršnega sveta in omogočal 
potrebno prožnost in učinkovitost, 
kadar bi ukrepal v zadevah iz lastne 
pristojnosti. Na ta način so vzpo
stavljena tista razmerja, v katerili so 
odgovornosti in naloge med tema 
dvema organoma natančneje raz
deljene.

Značilnost tega amandmaja je 
tudi posebna, razšiijena sestava in 
posebna pooblastila predsedstva 
skupščine med vojno ali ob nepo
sredni vojni nevarnosti. Takrat se 
namreč redna sestava predsedstva 
razširi s predsednikom izvršnega sve
ta, predsedniki republiškili vodstev 
Zveze komunistov Slovenije, Sociali

stične zveze delovnega ljudstva Slo
venije, Zveze sindikatov in Zveze 
mladine Slovenije, V javni razpravi 
je bil podan tudi predlog, naj bi se 
sestava predsedstva skupščine raz
širila v tem primeru še s predsed
nikoma republiških vodstev Zveze 
združenj bnarcev NOV Slovenije in 
Zveze študentov Slovenije.

V XLVI. amandmaju sta oprede
ljena položaj in vloga izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije. Izvršni svet 
še nadalje ostane njen politično-iz- 
vršilni organ s svojimi dosedanjimi 
funkcijami. Prišlo pa naj bi do spre
memb glede načina izoblikovanja iz
vršnega sveta, njegove sestave, raz
merij do republiške uprave, glede 
pooblastil za izdajanje izvršilnili 
predpisov (uredb in drugih izvršilnih 
predpisov) ter glede odgovornosti iz
vršnega sveta v zvezi z vprašanjem 
zaupnice ter sprožitvijo inter
pelacije.

Ta amandma tudi celovito ureja 
vprašanje zaupnice izvršnemu svetu, 
in sicer glede vseh možnih pobud; 
tako za primer, da izvršni svet sam 
postavi vprašanje zaupnice, kakor 
tudi za primer, če vprašanje za
upnice postavi zbor republiške skup
ščine.

Podobno, kot to ureja XLI1. zvez
ni ustavni amandma, je v osnutku 
XLV11. amandmaja k republiški 
ustavi opredeljeno, da se za izvedbo 
teh ustavnih amandmajev in za za
gotovitev prehoda k njihovi uporabi 
sprejme ustavni zakon.

VASILIJ POLIC

#  Uredite sl svoje denarne zadeve tako, 
da vam bo banka kar najbolj pri roki.

•  88 poslovnih enot LJUBLJANSKE BANKE vam 

nudi hiter, učinkovit in zanesljiv bančni servis!

ljubljanska banka
pravi naslov za denarne zadeve!
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Dežurni 
poročajo

ZMERJAL NATAKARICO -  
Džuro Vajs iz Zrenjanina je moral 
prespati eno noč v novomeških za
porih. V roke pravice je prišel, ker 
je v Šmarjeških Toplicah vinjen 
zmerjal natakarico, skladiščnika pa 
je hotel pretepsti.

POŽAR V KPD DOB -  Hud po
žar, za katerega še ne vedo vzroka, 
je 24. novembra zjutraj izbruhnil v 
kazensko-poboljševalnem domu na 
Dobu in povzročil za približno
140.000 dinarjev škode. Ogenj je 
povsem uničil lakirnico industrijske
ga obrata ,4*ohorje“ , zgorele so vse 
naprave, polizdelki, orodje in razni 
drugi predmeti.

UKRADENI AVTO PRI OGULI
NU -  Prejšnji teden so Jožeta Vin- 
dišerja iz Novega mesta obvestili, da 
so njegov osebni avto „zastava 
1300“, našli pri Ogulinu. Poročali 
smo že, da so Vindišeiju ukradli vo
zilo v noči na 20. november.

VLOMILCI NE MIRUJEJO -  V 
eni sami noči (24. novembra) so ne
znanci v Novem mestu vlomili v štiri 
osebne avtomobile, eno vozilo pa 
cek) odpeljali. To je zastava 750 NM 
79-97, last Cveta Kostrevca iz Kette
jevega drevoreda. Avto so ukradli s 
parkirišča pri Novoteksu v Bršlinu. 
Kaže, da je bil to zadnji od vrste 
vlomov to noč. Vtomilci so najbrž 
vlamljali toliko časa, dokler niso 
naleteli na vozilo, ki so ga lahko 
vžgali in se z njim odpeljali. To kaže 
način vloma, ki je bil pri vseh vozi
lih enak, vlomilci pa se prej niso 
mogli odpeljati, ker so lastniki avto
mobilov krmila zaklenili. Vlome v 
s’/oja vozila so miličnikom prijavili: 
Jože Mehle iz Sokolske ulice (NM 
122-09), Aljoša Murn z Zagrebške 
ceste (NM 114-20) in Milan Burger, 
tudi z Zagrebške ceste (NM 67-03).

PO n e s r e C i Se  n a  i z t r e z n i -
TEV -  22. novembra dopokine je 
na Zagrebški cesti v Novem mestu 
zaneslo osebni avtornobil, ki ga je 
vozil 22-letni Dušan Žibert iz Rago- 
vega. Zaradi prevelike hitrosti je vo
zilo pred IMV zaplesala in treščilo v 
prometni znak. Ugotovili so, da je 
Zibert vozil vinjen, zato je moral z 
miličniki na iztreznitev.

OKRADENA RESTAVRACIJA
-  V noči na 20. november je bilo v 
Kočevju vlomljeno v restavracijo. 
Tat je odnesel 180 din in nekaj ciga
ret. Storilcu so na sledi.

NA SODISCU HOTEL UBITI 
SOSEDA -  Jože Božičnik iz Mrčne 
vasi pri Senovem je letos julija na 
hodniku občinskega sodišča v 
Krškem z nožem napadel soseda 
Franca Možka. Možek je sunek pre
stregel z roko in mu je nož prerezal 
le suknjo na prsih. Tisti dan sta ime
la z Božičnikom pravdo zaradi raz
žalitve časti. Obtožili so ga za po
skus uboja. 25. novembra je bil pred 
okrožnim sodiščem v Novem mestu 
obsojen na leto dni strogega zapora.

Šolarji za spuščenimi železniškimi zapornicami v Bršlinu opazujejo premikanje vlaka. Nihče jih ne 
odganja, najbrž jih tudi ni nihče opozoril, kako nevarno je lesti pod zapornicami — huje pozimi, ko je  
dovolj, da samo malo ^odrsne  na snegu ali ledu, pa si že ob nogo, če ne tudi ob življenje. Nekdo bi 
otrokom pač moral povedati, da se takole na tirih — nič hudega sluteč — igrajo z življenjem. (Foto: M. 
Vesel)

S ponarejanjem izkazoval ljubezen
22-letni Arif Begulić, rudarski tehnik brez zaposlitve, je na svojevrsten 
način izkazoval ljubezen svojim dekletom: ponarejal je njihova spričeva
la in hranilne knjižice — Prva njegova žrtev pa je bil mladoletni pekov

ski vajenec Iz Dolenjskih Toplic

„Zakaj sem to storil, zakaj sem tu? “ O tem najbrž premišlja 
22-letni Arif Begulić iz Todorova pri Veliki Kladuši. Časa ima 
dovolj: v novomeških zaporih čaka, da bo sodba, ki mu jo je iz
reklo okrožno sodišče, postala pravnomočna. Dve leti strogega za
pora, ker je ponarejal uradne listine in goljufal, so odločili. Sodili 
so mu novembra, prav tako Mariji Stola, 21, iz Prištine — 8 me
secev zapora — in Justini Murn, 22, iz Stopič — 6 mesecev zapora, 
pogojno za dve leti. Begulić mora poleg tega povrniti bankam 
14.823 din.

za 1278 din. Stolova je denar dvig
nila dvakrat na novomeški pošti, 
skupaj 1310 din, vendar pa svojemu 
ljubimcu, ki jo je spremljal, ni dala 
nagrade.

Stolove se je Begulić kmalu odkri- 
žal in začel hoditi z Justino Murn, 
ki je bila tedaj nezaposlena. Begulić 
je svojo „uslugo“ novi ljubici takoj 
ponudil: pregovoril jo je, da si je 
preskrbela hranilno knjižico in vpla
čala začetnih 20 din, on pa je to 
vsoto s pripisom ničel povečal na 
2000 din. (Odpeljala sta se v Trebnje 
na pošto, kjer sta hotela na to knji
žico dvigniti denar, vendar pa se 
Murnova pred uslužbenko ni mogla 
izkazati, kdo je . . .

Arif B^ulič, diplomant srednje 
m e rsk e  šole, je bil nekaj časa za
poslen v Ivančni gorici v livarni. 
Nato je nekega dne delo pustil in 
postal „neodvisen". Zahajati je za
čel v Dolenjske Toplice, kjer je 
kmalu poznal mladoletnega pekov
skega vajenca A. G.. Ponudil mu je 
„uslugo“ : za 250 din mu odlično 
ponaredi šolsko spričevalo o kon
čanih osmih razredih, čeprav jih je 
imel A. G. le pet. Rečeno -  stor
jeno in A. G. se je končno lahko 
izkazal, daje  končal osemletko.

Begulić je ^re tnost ponarejanja 
kmalu še potrdil: v hranilni knjižici 
na ime A. G. je s pripisom nekaj 
ničel povečal hranilno vlogo, enako 
popravil tudi svojo hranilno knji
žico, potem pa povabil vajenca A. 
G., da sta šla dvignit denar. Vsak s 
svojo knjižico sta dvigala denar na 
poštah v Trebnjem, Straži in Ljub
ljani, B^ulić pa poleg tega s svojo 
knjižico še v Ljubljani, Novem 
mestu, Šentvidu pri Stični, Treb
njem in Brežicah. S svojo knjižico je 
Begulić dvignil 3900 din, 8318 din 
pa je dobil na knjižfeo vajenca A. 
G., s tem da je fanta odpravil s 350 
din nagrade.

Arif Begulić je podobno kot A. 
G. ponaredil šolsko pričevalo tudi 
svojemu dekletu Mariji Stola, ki je 
tedaj živela pri starših v Straži, v nje
ni hranilni knjižici pa povečal vlogo

Pred sodniki je B^ulić priznal, da 
je topliškemu vajencu ponaredil 
pričevalo, trdil pa je, da je bil nago
vorjen. Nič ni hotel vedeti tudi o 
tem, da bi z A. G. dvigala denar; 
kolikor ga je dvignil, ga je na svojo 
hranilno knjižico. Seveda mu sod
niki niso vsega verjeli, saj je zaslišani 
A. G. marsikaj povedal drugače kot 
obtoženec.

Da ni kriva, je trdila tudi Stolova, 
češ da je takrat, ko so bila dejanja 
storjena, sploh ni bilo v Sloveniji. 
Priče so bUe prepričljivejše: dekle je 
pazUa na otroke v Straški okolici, 
tega se dobro ^ominjajo.

Odkrito je zablodo priznala Mur
nova. Dejala je, da je bila mlada in 
neizkušena in pod velikim Beguli- 
ćevim vplivom. To so ji upoštevali 
tudi v razsodbi. Stolova, mati enega 
otroka, je bila že v mladosti dvakrat 
pred sodniki in so jo med drugim 
odredili za VPD Radeče. Beguliću 
so zamerili, da se je vdal kaznivim 
dejanjem, čeprav je imel dobro kva
lifikacijo in tako možnost, da bi 
dobil zaposlitev ter od nje živel.

OKO POSTAVE
Po vijugasti cesti od mesta 

proti bližnji vasi je brenčal mo
ped. Mrak je padal in v mestu so 
prižigali luči. Cesta se je zavijala 
v temo. Mopedist ni imel pri
žgane luči in je  hitel, da bičim- 
prej prišel domov. Ko je pripeljal 
do znamenja ob cesti, kjer se ta 
prevesi navzdol, se je iz teme iz
luščila moška postava. Cepiča na 
glavi, uniforma . . .

,.Tovariš, brez luči vozite!“
„Oprostite, resje. Toda prav

kar se mi je pokvarila . . .  Do 
doma imam še slab kilometer. 
Pustite me, prosim . .

Toda uniforma je bila neiz-
?rosna. Mopedist je moral od- 
teti dvajset dinarjev, pa še mo

ped je moral potlej riniti po 
cesti.

Ni minilo pol ure, ko seje po 
isti cesti pripeljal enak grešnik. 
Tudi predenj je stopil moški v 
uniformi, s kapo na glavi in služ
benim pasom, in tudi to pot ni 
bilo nič drugače. Voznik se je 
sicer izmikal, zatrjeval, da ne 
more plačati, klical vse svetnike 
na pomoč, pa brez uspeha. Na
posled je le moral seči v žep in 
potegniti iz njega tisti denar za 
kazen, ki je sicer majhna, a za 
tistega, kdor ni pri sredstvih, kar 
dosti pomeni.

In tako se je onega večera po
novilo še enkrat ali dvakrat. Ni 
kaj reči: za narod, ki ima toliko 
prometnih in prevoznih sredstev, 
niti ni veliko!

Minil je dan in spet je jel pa

dati mrak. Za Krivo brezo, tam, 
kjer se asfaltna cesta zravna in 
požene naravnost čez polje, je 
pripeljal osebni avtomobil, zvo
zil ovinek in se zapodil v rav
nino, da je bilo veselje gledati. 
Človek bi mislil, daje na dirkah, 
tako je šlo. Pa glej ga vraga: na 
drugem koncu ravnine se je iz 
teme pojavil moški, v uniformi 
seveda, in dvignil roko. Zavore 
so zaškripale in avtomobilist je 
ustavil.

„Kaj pa je, hudiča? “ je zakli
cal šofer.

„Prehitro ste vozili,“ je dejal 
neznanec v uniformi.

Voznika je ob tem glasu nekaj 
prešinilo. Zdel se mu je namreč 
nekam znan.

,Jaz, pa hitro vozil? Be
ž i te . . .  bežite . . .“

,,Vozili ste najmanj sto kilo
metrov na uro . . .“

„Figo!“ je vztrajal voznik, pri 
tem pa ugibal, od kod je poznal 
ta glas. Zastopnika oblasti nam
reč ni mogel prepoznati, ker je 
deloma ostal v temi.

,,Kazen . . .  ali pa prometno 
dovoljenje . . . “ je vztrajalo oko 
postave.

Takrat pa se je onemu posve
tilo. ,,Mil»ol!“ je zaklical. ,,Kaj 
ga pa seiješ? “

Ob teh besedah pa se je vrli 
mož v uniformi zdrznil, se obrnil
-  in zbežal. Bil ni namreč -  
nihče drug kot Pumpkov Mihol, 
ki si je nekje sposodil staro uni
formo in šel - urejat promet.

JAKA PRAVIČNIK

Tatovi odpirajo s ključi
Iz vseh občin z območja 

novomeške V JV so se avto
mobilisti pritožili, da jim ne
znanci kradejo t  avtomo
bilov transistorje, boljše 
aktovke, ženske torbice in 
dru§e predmete.

Ze od septembra dalje je 
prava morija. V Črnomlju so 
celo v eni noči doživeli pet 
vdorov v avtomobile. Lovci 
na transistorje so marljivi 
tudi v Novem mestu, o če
mer smo sproti poročali tudi 
v rubriki „Dežurni poro
čajo*'.

Vrednost, ki so jo odnesli 
tatovi, gre v stare milijone, 
ljudje pa še kar naprej pu
ščajo v avtomobilih dragoce
nosti, ki so neznancem ne
nehno na piki Ko pridejo za 
praznike na obisk, je marsi

komu zadnja stvar, kako za
varuje vozilo.

V zadnjem času so na 
dehi tatovi -  specialisti za 
odpiranje osebnih avtomo
bilov brez sile. Nekaj avto
mobilov so našli lastniki po 
kraji zaprte. Očitno gre za 
posameznike (ali skupine), 
ki tuje avtomobile odpirajo s 
ključi. Kakšni ključi so to, 
nihče ne ve, ker še niso ni
kogar zasačili pri dejanju.

Ker je prišlo že tako da
leč, da niti zaklenjeni avto
mobili niso varni pred zli
kovci, lastnikom ne pre
ostane drugega, kakor da po 
parkiranju svoje vozilo čim 
bolj izpraznijo. To priporo
čajo tudi na UJV, kjer so v 
zadnjem času povečali bud
nost zaradi kaznivih dejanj.

Ker mu niso pomagali
V bolnišnici so Fišerju obljubili pomoč, potem 
pa je ostal na cedilu — Preživljati se je začel s 

kaznivimi dejanji — Ostal v priporu

Jože Fišer, po rodu iz Kranja, sicer pa brez stalnega bivališča, se 
je 27. oktobra zagovaijal na okrožnem sodišču v Novem mestu 
zaradi vloma na železniški postaji v Velikem Gabiu letos 28. maja.

Tedaj je vdrl v zaklenjen prostor 
in vzel za 240 din predmetov. Takoj 
po dejanju so ga prijeli, predmete pa 
vrnili lastniku. Fišerje bil od areta
cije v priporu. V njem bo do pravno
močnosti sodbe: obsojen je bil na 5 
mesecev zapora. Kaže, da bo tako 
prestal kazen že kar med priporom.

Sodnikom je l išer pojasnil, da je 
zašel na stranpot, ker je pač moral 
od nečesa živeti. Skoraj 10 let jc bil 
v bolnišnici za živčno bolne. Ko so 
ga odpustili, mu ni nihče pomagal, 
da bi dobil stalno zaposlitev.

Ni bil on, ampak brat

Alojz Hočevar iz Poloma 13 nas 
je obvestil, da ni bil on tisti, ki je s 
svojim avtom trčil na cesti od Ko
čevja proti Polomu s kombijem, ki 
je vozil šolarje, ampak da je bil to 
njegov brat Andrej. Nesreča se je 
zgodila 26. oktobra.

Do napake je prišlo, ker smo do
bili napačen podatek (ime). Alojzu 
Hočevarju se zaradi pomote opravi
čujemo.

Prvi koraki »pločevine«...
Dana Osolnik, najstarejša slovenska voznica, no
silka značke vzorne voznice, pripoveduje o 45 letih 

vožnje brez prekrškov in nesreč

Ce se Novomeščanka Dana Osolnik v letošnjem letu že drugič 
pojavlja na straneh Dolenjskega lista, je za to dovolj vzrokov. Lahko 
smo ponosni, saj imamo na Dolenjskem prvo Slovenko, kije opravila 
vozniški izpit, vrhu vsega pa je (čeprav res s precejšnjo zamudo, pa 
vendarle!) pred kratkim prejela tudi častni znak „Vzornega voznika!* 
Med kramljanjem na slavnostni podelitvi častnega naziva in znaka 
vzornega voznika je povedala o prvih korakih „pločevine" (kot z 
drugo besedo rečemo bolj v šali avtomobilizmu) marsikaj takšnega, o 
čemer mladi, sodobni vozniki šc ne sanjajo.

-  Kdaj ste začeli voziti avto
mobil in icako ste se v tistih starih 
časih učili voziti?
-  Avto vozim od leta 1926, voz

niški izpit pa sem opravila 1929. v 
Ljubljani pri inž. Štolfu, Danes se to 
čudno sliši, da sem bila tri leta „šo
fer na črnot* takrat pa ni to bilo nič 
posebnega. Na vsem Dolenjskem so 
bili samo trije osebni avtomobili, 
vozniškega dovoljenja pa takrat še 
nihče ni teijal. V tistih časih tudi še 
nismo poznali šol za voznike, te
čajev in podobnega,.kar se danes zdi 
samo po sebi umevno. Kupili smo 
FIAT, to je bil moj prvi voz. Voz
nike so takrat učili avtomehaniki: 
imela sem izbiro: ali poklicati avto
mehanika, ki bi me učil, iz Ljub
ljane v Novo mesto ali pa se lotiti 
sama. Odločila sem se za poslednje.
V bližini doma sem našla blago 
strmino, po kateri so me porinili 
otroci. V vožnji navzdol sem se na
učila obvladati krmilo, zavore in 
sklopko (takrat ni bila nobena brzi
na sinhronizirana, pri vsaki menjavi 
je bilo treba dajati vmesni plin!). 
Nato sem se ojunačila in se odločila 
za vožnjo navkreber z motorjem. 
Počasi je šlo, vozila sem nadvse pre
vidno in previdnost med vožnjo je 
odtlej ostala moja stalna spremlje
valka.

-  Koliko avtomobilov ste za
menjali in kaj je bila največja ne
varnost na cesti v prvih letih va
šega vozništva?

-  Za prvim FIATOM, ki sem ga 
že omenila, smo kupili franno^i 
voz Donet. Fiat je bU brez strehe, 
menjalnik pa je imel ob strani vozila 
na zobnik, kolesa so imela „špice“ .
V njem sem sedela v usnjeni obleki, 
takšni, kot jih imajo motoristi Za 
donetom smo imeli balUo, za njo 
DKW, sedaj pa imam fička. Vsega 
sem prevozUa gotovo več kot 
500 000 km. Največja nevarnost je 
bila tiste dni na cesti konjska 
vprega: konji so se avtomobilov 
tako plašili, da so po štirje držali par 
konj, kadar je po cesti prihajal avto.

Vožnja sicer ni bila hitra, toda ceste 
so bile slabše, kot so danes, in 
nobenih prometnih znakov ni bilo: 
ne pred železniškimi prehodi, ne 
pred ostrimi ovinki, vzpetinami itd. 
Vsa leta pred vojno, ko je bil moj 
avto med zelo redkimi na 
Dolenjskem, sem bila voznica za 
vse: klicali so me za prevoze

porodnic, če se je primerila nesreča, 
če je bil tepež, vozila sem živino- 
zdravnika i t i

-  Ali ste doživeli kakšno ne
srečo kot voznica in kaj menite o 
današnjih voznikih in vozilih?
-  V vseh 45 letih, kar vozim, ni

sem doživela niti najmanjše praske 
ali karambola, res pa je, da med vož
njo nikoli ne tvegam. Vožnja je dan
danes nekaj povsem drugega: vozila 
so popolnejša in udobna, tudi hitrej
ša, promet je neprimerno gostejši, 
pa tudi veliko bolj urejen. Sedanji 
vozniki vozijo veliko hitreje, vrlin, 
ki smo jih poznali mi, je morda 
manj, toda kaj slabega o sedanjih 
voznikih ne bi mogla reči: takšni so, 
kakršen je čas, ki ga živimo!

M. JAKOPEC

JESENICE NA DOL.: TUJCA 
MRTVA -  22. novembra zvečer je 
pri nadvozu avtomobilske ceste fiat 
128 italijanske re^stracije treščil v 
tovornjak s prikolico: 37-letni
Nbtthias Meyer, voznik fiata, in 
45-letni Johannes Jansen, sopotnikf 
oba nizozemska državljana, sta 
umrla, sopotnico Ireno -  Ano 
Reipert, doma iz Katovic na Polj
skem, pa so hudo ranjeno odpeljali v 
brežiško in nato še v z ^ e b šk o  bol
nišnico. Voznik tovornjaka Ivan No- 
vačič iz Dubrave in njegov sopotnik 

.Pajo Majstrovič sta bila ranjena. 
Trčenje je bilo tako silovito, da sta 
se obe vozili prevrnili: osebni avto
mobil po visokern nasipu, tovornjak 
pa na obcestni travnik. Trdijo, da je 
bil tovornjak, ki je vozil proti Za
j e b u  (osebni avto pa proti Ljub
ljani), pred trčenjem na svoji strani 
ceste.

MEDVEDJEK: KLANEC USO
DEN -  22. novembra zvečer je ho
tel Mateo Benussi iz Rovinja, ko je 
potoval proti Zagrebu, z osebnim 
avtomobilom na medvedješkem 
klancu avtomobilske ceste prehiteti 
tovornjak -  hladibiik, ko je nasproti 
Franc Brezovšek pripeljal avtobus 
kranjske registracije. Benussi je zavi
ral, da bi se izognil trčenju. Tedaj je 
zaneslo hladilnik, da je zadel osebni 
avtomobil in ga odrinil s ceste čez 
nasip 50 metrov dale; Benussi in oba 
sopotnika so bili la^e ranjeni, gmot
no škodo pa so ocenili na 30.000 
din.

MOKRICE: TOVORNJAK
VRGLO S KOLES -  23. novembra 
se je na avtomobilski cesti pri Mo
kricah prevrnil tovornjak s prikolico 
ljubljanske registracije in obtičal ob 
vznogu 8 metrov visokega nasipa. 
Voznik Jože Cekuta iz Drče na Do
lenjskem, kot poročajo, ni bil ra
njen, škodo pa so ocenili na 15.000 
din.

LESNICA: v o z n ic a  IN SIN 
RANJENA -  22. novembra zjutraj 
je Pepca Žura iz Češnjice vozila 
osebni avto od Mačkovca proti Leš- 
nici. Na cesti jo je zanašalo in je pri 
tem zadela tovornjak celjske regi
stracije, ki ga je nasproti vozil Peter 
Iskra z ^Otočca. Voznica in njen 
11-letni sin sta bila ranjena.

NOVO MESTO: Z AVTOM JO 
JE ZADEL -  Ko je. šb 21-lelna 
Marija Ilenič iz Tribuč 22. novem
bra okoh 12.30 po Šmihelski cesti 
proti železniški postaji v Kandiji, jo 
je zadel z osebnim avtomobilom 
Ludvik Povile iz Blata pri Trebnjem. 
Ko je omahnib, jc Ileničeva udarila 
z roko po vetrobranski šipi avtomo
bila in jo razbiki. Na srečo pa se je 
to „srečanje" končalo brez hujših 
poškodb.

KRONOVO: RANJENI TUJCI -  
Pri čelnem trčenju na avtomobilski 
cesti pri Kronovem 23. novembra 
(kratko smo o nesreči že poročali) 
so bili ̂ ranjeni: voznik kombija Wl- 
ford Gordon — Hoover iz Združenih 
držav, Kanadčanka Josephine Anne 
de Brineat in Michel Roussel, iz 
Francije. Kombi se je zaletel v to 
vornjak ljubljanske registracij^ ki ga 
je proti Zagrebu vozil Stane Špelič. 
Se ena posledica trčenja: 15.000 di
nari ev gmotne Scode.

ŠENTJURJE: TOVOR ZAUSTA
VIL PROMET -  23. novembra 
opoldne se je na avtomobilski cesti 
pri Šentjurju ustavil tovornjak s pri
kolico, naložen s kaolinom. Voznik 
Vlado Madžar iz Lonjače pri Zagre
bu je postavil varnostni trikotnik in 
se odpravil po rezervne dela v Za- 
^ e b . Med oranjem snega je plug od
rinil varnostni trikotnik in edino 
opozorilo je tako odšlo s ceste, ne 
da bi kdo vedel. Posledice odstrani
tve opozorilnega znaka so se kmalu 
pokazale: od Ljubljane je Sbbodan 
Sedlarović, doma iz okoUce Sremske 
Mitroviče, pripeljal tovornjak, pre
pozno opazil oviro na cesti, zaviral 
in zadel Madžarovo vozilo. Pri trče
nju je s prikolice padel tovor (kao
lin) in zasul dve tretjini ceste. Zve
čer je bila ovira še vedno na cesti. 
Ko se je ponoči Jozsef Nagy iz Bu
dimpešte, ki je vozil od Zagreba, 
izogibal razsutemu kaolinu, je zape
ljal na bankino in se prevrnil. Skup
no gmotno škodo so ocenili na
24.000 din,

PODBORST: po  TRCENJU
ZGOREL -  Damjan Sego iz Zemu
na je 23, novembra na avtomobilski 
cesti pri Doljnem Podborštu z oseb
nim avtom beograjske registracije 
prehiteval tovornjak novomeške re
gistracije, ki ga je vozil Ciril Novak 
iz Gradca. Med prehitevanjem je z 
zadnjim delom treščil v tovornjak, 
ki ga je naproti pripeljal Josip He- 
gediš iz Sesvete pri Zagrebu. Po 
trčenju se je Scgov avtomobil vnel 
in zgorel. Ranjenega voznika so pra
vočasno potegnili iz vozila. Poško
dovana je bila tudi Novakova sopot
nica Ema Novak, da so jo odpeljali v 
bolnišnico. Gmotno škodo so oce
nili na 20.000 din.

POLJANE: NEVARNA POLE
DICA -  23. novembra je italijanski 
voznik Domenico Canedolli vozil to 
vornjak s prikolico proti Novemu 
mestu. Na poljanskem klancu je 
zavrl, na poledeneli cesti pa je sicer 
težko vozilo zaplesalo. Zaviral je 
tudi Tomo Hrudin, ki je vozil za 
njim, pri tem pa s tovornjakom za
grebške registracije zad-1 italijansko 
vozilo. Škode je bilo za 2500 din.
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GETRTHQV INTERVJU

Začeti pri šolarjih
Ludvik Kebe: »Kadrovsko politiko je treba 
začeti v osnovni šoli in jo graditi od tam pa 

do visokih šol!«

T R I IS K R E  — T R I ZGODBE. r "

Prejšnji četrtek je Andrej 
Dular, vodja splošnega sek
torja v IMVNovo mesto, na
čel vprcmnje pomanjlamja 
strokovnega in ostalega 
kadra, ki močno pekli go
spodarske organizacije. Želel 
je, naj bi novomeški Zavod 
za zaposlovanje bolj upošte
val pri zaposlovanju IMV 
kot veliko tovarno, in konč
no še povprašal, kaj je nare
jenega in kakšni so načrti za

zaposlovanje zdomcev, ki se 
vračajo, pa bi jih lahko do
bršen del zaposlil IMV. Na 
vprašanja odgovarja direktor 
Zavoda za zaposlovanje 
Novo mesto Ludvik Kebe.

„Strokovnjakov ne pri
manjkuje samo pri nas, 
ampak tudi v bolj razvitih 
deželah in v bolj urejenih to
varnah in organizacijah, kot 
jih imamo pri nas. Mislim, 
da je osnovna napaka v tem, 
ker vsi želimo'že popolnega 
strokovnjaka dobiti na de
lovno mesto. Pot do stro
kovnjaka pa je žal zelo dolga 
in zavita. Te poti ne bomo 
prešli samo z dogovarjanjem 
in z razpravljanjem o ka
drovski politiki, pač pa z de
janji. “

-  Kaj torej predlagate, 
da bi se stanje izboljšalo?

„Začeti moramo že pri 
osnovni šolL Tam je treba iz
birati nadarjeno mladino in

jo nato podpirati in sprem-̂  
Ijati skozi osnovno šolo, s 
tem nadaljevati v srednjih in 
strokovnih šolah in nato na 
višjih in visokih šolah. Ta 
proces pa je zelo dolg in tra
ja tudi 15 do 20 let, če zač
nemo že v osnovni šoli, kot 
sem predlagal “

-  Kakšna pa je naša 
praksa?

-  Ko gre za materialno 
podporo dijakom in študen
tom, smo skopi in bi najraje 
dali majhno materialno po
moč le zadnjega pol leta 
pred diplomo, zato nam 
strokovnjakov manjka. De
nar za investicije znamo naj
ti, za naložbe v kadre, ki bi 
investicijo oplemenitili, pa 
ga ne najdemo. Načrte za to
varno znamo izdelati, načrte 
za potrebe kadrov pa ne. Za
vod vsako leto zbira nadar
jeno mladino in predlaga na 
priporočila šol to mladino 
delovnim organizacijam, naj 
jo štipendirajo, odziv pa je 
zelo majhen. “

-  Kaj pa velikost IMV in 
zaposlovanje?

„Zavod ne more delati 
razlike med velikimi in 
majhnimi tovarnami. “

-  Zdaj nama ostanejo še 
zdomci Kako je s tem?

„Že nekaj let imamo za 
novo leto razgovor z zdom
ci, na katere vabimo tudi de
lovne organizacije. Zdomci 
in prireditelji želijo na teh 
razgovorih čimveč neposred
nih informacij o pogojih za
poslitve, o osebnih dohod
kih, o odnosih v naših kolek
tivih itd., na žalost pa se de
lovne organizacije udeležu
jejo teh razgovorov le v 
majhnem številu. Takšni raz
govori bodo tudi letos in ob 
tej priložnosti ponovno va
bim podjetja" k sodelo- 
vanju!“

Moje vprašanje: Ker se 
bliža novo leto, prosim naj 
tovariš Janez Grašič, pred
sednik DPM, odgovori, kako 
tečejo priprave za dedka 
Mraza M. JAKOPEC
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Žarimo, ugašamo, obstajamo
Novi prostori žužemberške Iskre pomenijo za Suho krajino napredek, če
prav zaradi slabe prodaje keramičnih kondenzatorjev še ne vedo, kaj bo

do sploh delali pod streho nove Iskrine tovarne

Pod žarečimi kroglami pa se bijemo, vijemo, sijemo, hasnemo, 
gasnemo . . .  tako nekako poje Oton Župančič. Življenje ga vedno 
znova potrjuje. Koliko n^ ljučnosti in groteske v enem samem 
tednu- v enem samem velikem podjetju oziroma v treh njegovih

obratih! varno, ki je zaenkrat še prazna.
Vsekakor je žužemberška otvori

tev najbolj spodbuden dosežek IskreV Novem mestu so v Iskri izrekli 
nezaupnico direktorju in vodji kon
trole, v Mokronogu so iz Iskre po
slali odprto pismo o nemogočih raz
merah v podjetju, za katerega obstoj 
se je zaskrbljen vprašal Mokronog in 
vsa občina, v Žužemberku pa so v 
II .  letu obstoja odprli novo to-

DVA SEKRETARJA 
KOMITEJA ZKS

Občinska konferenca ZKS je na 
seji 25. novembra sprejela sklep, da 
bo imel bodoči komite konference 
dva sekretarja profesionalca. Sklep 
so utemeljili s potrebo po tesnejši 
povezanosti komiteja z organizaci
jami ZK, ki je bila do zdaj v marsi
čem onemogočena, ker je bil en sam 
sekretar preveč obremenjen s ^ ro t-  
nim delom in mu za stike z organi
zacijami ni ostajalo dovolj časa. 
Konferenca je kot kandidata za se
kretarja komiteja potrdila 1'ranca 
Šalija, kot kandidata za njegovega 
namestnika, ki bo tudi profesionalec 
in član komiteja, pa Janeza Slapnika 
ml. Oba bo volila konferenca.

Večje obresti
Tako kot vse druge banke po Ju

goslaviji bo tudi Dolenjska banka in 
hranilnica povečala obresti za hra
nilne vloge. Držala se bo namreč 
sklepa upravnega odbora združenja 
jugoslovanskih bank, ki je odločilo, 
da bo zaradi zmanjšanja vrednosti 
dinarja in letošnje inflacije primerno 
dvigniti obrestne mere za dinardce 
in devizne vloge do 7,5 odstotkov . 
Za devizne vloge bo še naprej ostalo 
v veljavi, da bo del obresti v devizah, 
del pa v dinarjih.

UJETIH JE ŽE 
13 SULCEV

Ribičem -  sulčarjem ob Krki se 
je v prejšnjih dneh sreča večkrat na
smehnila. V slabili dveh mesecili so 
potegnili na breg že 13 sulcev, kar je 
skoraj tretjina dovoljenega letnega 
odlova sulca. V glavnem so med' 
sečneži domači ribiči, ki bolj po
znajo skrivnosti Krke.

s  KONFERENCE ZA DRUŽBENO 
AKTIVNOST ŽENSK

Večletno mrtvilo prekinjeno
Žene v novomeški občini zahtevajo več besede 

pri odločanju na vseh ravneh

23. novembra je v Novem mestu zasedala konferenca za druž
beno aktivnost žena, ki deluje v okviru občinske konference So
cialistične zveze. Žene začenjajo znova organizirano delovati, pri 
čemer pa izrecno poudarjajo, da ne gre za reševanje zgolj žen^ih , 
temveč vseh družbenih težav.

Konferenca za družbeno aktiv
nost žena ima predvsem eno, toda 
zahtevno nalogo: opozarjati družbo 
na nerešene težave zaposlene žene in 
matere, kamor sodijo otroško var
stvo, prevozi na delo, prehrana, iz
obraževanje itd. Obenem bo poma
gala tovarišicam utreti pot do odlo
čanja v krog vidnejših samouprav
ljavcev.

V novomeški občini je med zapo
slenimi nad 44 odst. žena, ob tem 
pa njihov delež v samoupravljanju še 
daleč ni primeren temu, kar družbi 
prispevajo. Prav zato se tudi po 
polžje rešu^jo stvari, pri katerih so 
žene najbolj prizadete.
• Otroško varstvo in razmere v po
sebni šoli sta trenutno najbolj boleči 
točki. V razpravi so zahtevali, da je 
treba na obeh področjih hitreje na
prej, predvsem z dejanji. Ustanovili

so tri komisije, katerih delovni in 
akcijski programi bodo vključevali 
pospešeno reševaflje teh zadev, se
veda v sodelovanju s pristojnimi in 
zainteresiranimi dejavniki.

Konferenca je predlagala uvedbo 
krajevnega samoprispevka za grad
njo novih vrtcev v mestu in na po
deželju ter za gradnjo posebne šole, 
obenem pa bo od pristojnih repub
liških organov prosila za oprostitev 
sedaj obveznega 30-odst. gotovin
skega pologa za take investicije.

R. B.

SEJA OBČINSKB KONFERENCE ZKS

Tokrat kadrovski prepih
Razprava o kadrovski politiki je bila sicer resda malce nenavadno obar
vana, zato pa resnično zavzeta — Kadrovanje je najpomembnejša in hkra

ti dolgoročna naloga ZK

r-

v  gradivu, ki so ga prejeli člani 
konference in v uvodni besedi sekre
tarja komiteja Borisa Gabriča na 
seji, je bila podčrtana misel, da je 
treba narediti konec kampanjskemu 
kandidiranju in doseči, da bo javno 
in demokratično evidentiranje kan
didatov za razne dolžnosti, ki naj za
jame ZK in vse druge politične orga
nizacije in strukture, postalo stalna 
naloga in skrb vseh članov ZK in 
organizacij. Hkrati s tem pa se v ZK 
postavlja še druga nič manj po
membna naloga: sprejemanje novih 
članov. Povezovati bi ga morali z 
evidentiranjem in si prizadevati, da 
bi v ZK pritegnili kar največ mladih 
ljudi in delavcev.

V razpravi so se najdlje pomudili 
ob ugotovitvi komisije za organizi
ranost in razvoj, ki jih je posredoval 
predsednik Franc Sali. Komisija je 
pozdravila dejstvo, da sta ?a sekre
tarja komiteja na izbiro dva kandi
data in da so bile letos kadrovske 
priprave na letne konference organi
zacij veliko boljše in obsežnejše. 
Hkrati s tem pa je komisija menila, 
da dva kandidata za sekretarja komi
teja nista toliko izraz premišljene 
kadrovske politike kot naključnega 
spopada nasprotujočih si interesov v 
obdobju kandidiranja, pri čemer so 

zakulisno reševali problemi različ
nih interesov, stalisč in mnenj s 
hkratnimi posegi „od zunaj“ s strani 
posameznikov, ki za to niso po
oblaščeni.

Ob vprašanjih, ki so razumljivo 
sledila, sta komite in kadrovska ko- 
niisija vztrajala pri stališču, da sta 
oba kandidata za sekretarja plod

večmesečnih samostojnih priza
devanj komiteja in kadrovske kon
ference. Konferenca pa je bila sezna
njena s tem, da je eden izmed obeh 
kandidatov Božo Kočevar, svojo 
kandidaturo tik pred konferenco 
umaknil Nato je na konferenci

umaknil svojo kandklaturo še drugi 
kandidat Franci Sali z utemeljitvijo, 
da si v sredini, ki ni odkrita, ne upa 
delovati. Na prigovarjanje je na kon
ferenci kandidaturo končno po
novno sprejel.

M. J.

Promet
Dolenjski list je zadnje čase 

večkrat pisal o prometnih teža
vah v Novem mestu, še posebej o 
kandijskem mostu čez Krko. 
Cesto grem tudi po konzolnem 
mostu, ki je pritrjen na železni
škega: pešci so tam v nevarnosti, 
ker so nedisciplinirani kolesarji 
odstranili znak, ki je prepove
doval vožnjo. Zdaj pa se vozijo 
po mostu, namenjenem izključ
no pešcem, tudi motoristi. Na 
obeh straneh mostu pa so posta
vili še znak, ki ne dovoljuje 
pešcem, da bi se zadrževali na 
njem -  na prejšnji znak pa so 
pozabili!

Neurejena prometna situacija 
je tudi na Novem trgu, pred 
avtobusno postajo, kjer je veliko 
pešcev. Vozniki motornih vozil 
sploh ne zmanjšajo hitrosti. Prav 
bi bilo, da bi prometni organi 
naredili red.

Marjan Tratar
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na našem območju v tem tednu, če-. 
prav prinaša 1.700 kvadratnih 
metrov pod stropom nove proizvod
ne dvorane tudi nove skrbi; v času, 
ko so tovarno gradili, so se razmere 
na trgu tako spremenile, da kera
mični kondenzatorji ne gredo več 
tako v promet kot doslej, kaj šele, 
da bi jih delali trikrat toUko, kot so 
imeli v nčrtu v tem obratu ljubljan
ske tovarne za elektroniko.

Nekdo bo rekel: tržišče so slabo 
preučili, tepe jih lastna neprevid
nost. Bržkone tudi to! V revni Suhi 
krajini so bili gotovo presrečni, ko 
je Iskra začela graditi novo tovarno. 
To predstavlja nova delovna mesta, 
nove zaposlitve, novo proizvodnjo, 
prinaša kraju in ljudem napredek.

Zdaj sicer še niso odločeni, kaj 
bodo delali. Nekateri so mnenja, da 
bodo postali kooperanti ene izmed 
tovarn za gospodinjsko opremo. Za 
Suho krajino bo to napredek: po
membneje je, da tovarna že stoji -  
dela najbrž ne bo tako težko najti, 
kot je danes težko zgraditi tovarno.

Prav zato predstavlja žužem- 
berških novih 1.700 kvadratnih me
trov uspeh, vsem vprašajem in teža
vam navkljub! j. SPLICHAL

PLENUM 
O 21. IN 22. AMANDMAJU
Plenum občinskega sindikalnega 

sveta je na seji 24. novembra raz
pravljal o obeh ustavnih dopolnilih 
zvezne ustave, ki se tičeta samo
upravljanja. Po daljši razpravi so 
ugotovili, da bi morali v del. org. ta
koj začeti razmišljati o temeljnih 
organizacijah združenega dela, sindi
kat pa bo dal pobudo za ustanavlja
nje zadevnih skupin, sestavljenih iz 
strokovnjakov in političnih delav
cev.

IZLOŽBENA OKNA 
POD LUPO

Turistično društvo Novo mesto je 
od 1. maja do 15. septembra razpi
salo nagrade za najbolj urejena izlož
bena okna v Novem mestu. Namen 
akcije je bil, da Novo mesto tudi v 
tem pogledu napreduje. Odziv na 
razpis turističnega društva ni bil rav
no najboljši, čeprav so se nekateri 
precej potrudili.

Posebna komisija je določila, da 
denarne nagrade dobijo: „Droge
rija", ,4*ogača“ in ,,Nova moda“ , 
priznanja pa ,J*EKO“, ,,Mladinska 
knjiga" in ..Manufaktura". Odziv bi 
bil verjetno boljši, če bi lahko bili v 
konkurenci trgovini Novoteksa in 
Borova, ki sta pa ravno v tem času 
bili v gradnji.

VECJI OBISK 
AVTOKAMPINGOV

Avtomobilska kampa Krka v No
vem mestu in na Otočcu sta imela v 
letošnji turistični sezoni precej večji 
obisk kot prejšnje leto. V Novem 
mestu, kjer je prehodni kamp, so 
imeli 1.934 nočitev, " glavnem so 
bili tujci. Na Otočcu pa je bil obisk 
precej večji, prenočevalo je 5535 
gostov, ravno tako so prevladovali 
tuji gostje.

V primerjavi z lanskim obiskom 
je moč ugotoviti, da so letos naši 
turisti in gostinci imeli za 30 odst. 
večji obisk v avtomobilskih kampfli.

MINI A N K E T A

Zima — sneg
Letošnji prvi sneg je prišel še 

pred uradno napovedano zimo, 
zato je presenetil vse: avtomobi
liste, ki še nimajo zimske opre
me, cestarje, ki niso pričakovali, 
da bodo morali tako zgodaj v 
akcijo, komunalno podjetje, ki 
ima svoj bager še v generalnem 
popravilu . . .  Otroci so se snega 
najbolj razveselili -  trgovci pa 
ne, ker skoraj ni mogoče dobiti 
sank!

Kaj sodijo o prvem presene
čenju?

Jože Ficko, komandir postaje 
milice: Opozarjamo, da sproti 
čistijo pločnike. V mestu so prvi 
sneg dobro prenesli, samo par
kirni prostori so slabo očiščeni. 
Voznike pa opozarjamo na zim
sko opremo. Zimske gume ali 
verige na pogonskih kolesih so v 
takih razmerah obvezne!

Andjelo Gatta, šef potoval
nega urada Gorjancev: f ^ i  sneg 
nam jo je najhuje zagodel na 
cesti od Vinice do Črnomlja, ki 
je bila najslabše očiščena, zato je 
bil promet tam najtežji. Sicer pa 
smo imeli zamude na vseh pro
gah, ker ceste niso bile dobro zo
rane. Je pa menda že kar navada, 
da je vrag ob prvem snegu. Zme
raj so zastoji. . .

Inž. Alojz Ušaj, vodja vzdrže
vanja v Cestnem podjetju: Sko
raj vsi naši plugi so ŠU takoj, ko 
so ceste postale bele, na delo. 
Prednost pri pluženju imajo se
veda pomembnejše ceste. Soli in 
peska imamo dovolj na zalogi, 
toda če namerava zima kazati 
svoje zobe kar štiri mesece ali še 
več, kot jih je začela zdaj, nas 
bo še bolela glava!

Jože Gosenca, direktor Ko
munalnega podjetja: Doslej smo 
napad zime prenesli normalno, 
brez večjih težav. Naš večji ba
ger je sicer še v generalnem po
pravilu, a bo v naslednjih dneh 
že začel delati. Čistimo mesto in 
ceste četrtega reda. Težave pa 
nam delajo vozniki motornih 
vozil, ki ponekod puščajo vozila 
tako ob cesti, da s stroji ne mo
remo zraven.

Anica Tomšič, tajnica osnov
ne šole Bršlin: Prvi sneg je na
redil največ škode pri vožnji 
avtobusa iz Prečne, ki je imel 
tako zamudo, da so otroci za
mudili začetek pouka. Sicer pa 
so vsi avtobusi pripeljali in tudi 
snega ni toliko, da tisti, ki ho
dijo peš, ne bi hiogli priti v šolo. 
Pritožujejo pa se starši iz Kar- 
teljevega, da avtobus včasih 
otroke pusti na cedilu.

PROGRAMSKO DELO 
NA PRVI TIR

Programdco delo v KS, v občini 
in v raznih drugih skupinah, ki zdru
žujejo skupne interese občanov, bo 
v bodoče postalo veliko bolj po
membno. Tako so ugotovili na ne
davnem plenumu občinskega sindi
kalnega sveta v razpravi o temeljnih 
organizacijah združenega dela -  bolj 
po domače enotah -  ki jim dajeta 
21. in 22. ustavno dopolnilo, večje 
pravice kot doslej. Delavci bodo 
namreč razpolagali z več sredstvi, 
namenili pa jih bodo tistemu, ki bo 
v svojih načrtih bolj prepričljiv.

K o v o m e š J o  k r o n i k a

Namesto starega mostu na cesti Gor. Sušice-Verdun so čez potok Sušica začeli graditi novega, pa je 
delavce prehitela zima. Most so začeli graditi z denaijem in stroji prebivalcev Verduna in Gor. Sušic, 
Gozdne uprave Podturn ter krajevne skupnosti Dolenjske Toplice. (Foto: Stanko Avguštin)

PRIZNANJE -  Ob dograditvi no
vomeške bolnišnice je kolektiv dobil 
tudi najvišje priznanje v občini -  
plaketo Novega mesta. Primariju 
prof. dr. Otonu Bajcu jo je izročil 
predsednik Franci Kuhar.

KIP -  V gaju pri Študijski knjiž
nici so v četrtek odkrili doprsni kip 
skladatelja Marijana Kozine, v knjiž
nici so razstavili njegova dela, v 
Domu kulture pa je bil še koncert 
njegovih komornih skladb.

SEMAFOR -  Pri Industriji 
obutve so začeli kopati: tam bo stal 
prvi novomeški semafor. Na Dolenj
skem imajo semaforje zdaj samo v 
Brežicah.

CESTE -  Novomeške ulice in 
ceste niso najbolj očiščene, še po
sebno pomanjkljivo pa so urejena 
parkiri&a. Prvi sneg je očitno nare
dil precejšnje presenečenje.

SVEČE -  Ledene sveče, ki visijo 
z robov streh in z žlebov, so le z 
redkih hiš odstranili: ko bo 'odjuga, 
bo hudo nevarno. Mar mora komu 
pasti na glavo, da bo red?

Sp o r t  -  Zima je pregnala šport
nike z Loke. Preselili so se v obe 
telovadnici, v Bršlinu in na Grmu, še 
naprej uporabljajo tudi stari osnov
nošolsko in gimnazijsko.

SAH -  V preurejenih prostorih 
šahovskega kluba v Seidlovi ulici se 
je v petek začel drugi novomeški 
šahovski turnir z dokaj dobro za
sedbo.

RJBE -  V ribarnici na živilskem 
trgu dobijo vsak petek pošiljko mor
skih rib. Izbira je zdaj še pestrejša

kot včasih. Prodajajo tudi sladko
vodne ribe.

TRŽNICA -  Na petkovem trgu 
šo veljale naslednje cene: cvetača 5 
din, čebula 3, česen 8, fižol 10, 
krompir 1, korenje 5, ohrovt 4, pesa 
3,5, peteršiH 6, paradižnik 7, kisla 
repa 3, radie 15, solata 8, špinača 3, 
zelje 2, kislo zelje 4, zelena 6, suhe 
fige 8, grozdje 5, hruške 4, jabolka 
5, kostanj 4, limone 6, mandarine 8, 
kaki 4, pomaranče 8, orehi 5, orehi 
-  jedrca 30, suhe slive 4, banane 6, 
jajca 1, smetana 30, sirček 0,50 -  L

ROJSTVA -  V porodnišnici sta 
rodili Martina Tomc iz Koštialove 
25 -  Gregorja in Jožefa Hrovat iz 
Kolodvorske 2 -  Jožeta.

POGREBI -  Umrl je Franc 
Muser, 94 let, z Nad mlini 44.

-  Ena gospa je rekla, da je ko
munalno podjetje ob pravem času 
dalo veliki bager v generalno popra
vilo -  takrat, koje zapadel sneg . . .



PORAZNI POOATKI NAS OPOZARJAJO

Podhranjenost ploske noge in,..
Kaj vse odkrivajo pregledi šolsite mladine v brežiški občini

Zdrav naraščaj Je želja staršev in družbe, zato v brežiški občini z 
veseljem sprejemajo novico, da bodo sistematski pregledi v teko
čem šolskem letu zajeli že štiri tisoč otrok. To pomeni, da bo še 
marsikaj odkrito in da bomo lahko tudi kaj izboljšali v korist mla
dega rodu.

v  minulem šolskem letu je bilo 
pregledanih 1.756 učencev, vsi prvi, 
tretji, peti in sedmi razredi osnovnih 
šol in otroci v vrtcu. Vse otroke, pri 
katerih so ugotovili bolezen ali dru
ge motnje, so poslali na dodatne 
preglede in zdravljenje. V primerih, 
ko so ugotovili podhranjenost in sla
be socialne razmere, j e  zdravstvena 
služba obvestila patronažne sestre in 
razrednike.

Letošnji podatki govore, da ima 
15 odst. učencev, ki vstopajo v šolo, 
slabo telesno držo. Ta se z leti po
pravi, je pa posledica okolja, v kate
rem otrok odrašča. S telesno vzgojo- 
se te napake lahko precej popravijo.

Zelo velik odstotek otrok ima 
ploske noge. Tej telesni hibi posve
čamo nasploh premalo pozornosti, 
čeravno pomeni resno oviro v kas
nejšem otrokovem življenju, pred
vsem v poklicu. Zdravniki opozar
jajo šolska vodstva, da bi posebej pa
zili na te stvari pri urah telesne 
vzgoje.

Porazni so tudi podatki o pod
hranjenosti med šolsko in pred
šolsko mladino. Od uravnovešene 
prehrane jc odvisen tudi učni uspeh

učencev, kajti le zdravi učenci lahko 
normalno sledijo pouku. Zato naj 
šolska malica ne bo le topel obrok, 
ampak dopolnilna prehrana. To je 
nova zahteva za šolske kuhinje, ki jo 
sicer ponekod že upoštevajo, drugod 
pa ne pazijo dovolj na sestav teh 
obrokov.

Tudi s stanjem zobovja v brežiški 
občini niso zadovoljni. Največ zob
ne gnilobe odkrivajo pri prvo
šolčkih, pozneje je tega manj, ven
dar vseeno preveč. Za sedaj je to 
vprašanje zadovoljivo rešeno le v

brežiški osnovni šoli, kjer imajo šol
sko zobno ambulanto, ki dela skozi 
vse leto.

J. I.

Morda tudi Vas 
pekli krivica? 

Napišite pismo, 
objavil ga bo: 

»Dolenjski list«

Nocoj gostujejo 
Ljubljančani

Drevi ob 20. uri bo Slovensko 
narodno gledališče iz Ljubljane v 
prosvetnem domu uprizorilo ko
medijo Branislava Nušića ,,Žalu
joči ostali". Predstava je name
njena abonentom, vendar so 
vstopnice še v prodaji in jih 
lahko dobite pri blagajni kina. 
Izkoristite priložnost in oglejte 
si uprizoritev osrednjega sloven
skega gledališča.

DESETLETNICA KLUBA 
POSAVSKIH ŠTUDENTOV
Študentje krške in brežiške ob

čine so 27. novembra proslavili de
seti jubilej ustanovitve Kluba posav
skih študentov. Zbrali so se v hotelu 
Sremič, kjer so istočasno priredili 
brucovanje. Delovne organizacije so 
jim pomagale z denarnimi prispevki, 
ker seje klub zaradi svoje delavnosti 
uveljavil v obeh občinah.

PIONIRSKO
SODELOVANJE

Predsednica občinske Zveze prija
teljev mladine v Krškem Rezika Pirc 
je na nedavni pionirski konferenci v 
Artičah predlagala, da bi se v pri
hodnje ob teh priložnostih srečevah 
predstavniki vseh odredov iz Po
savja. Kaže, da je njen predlog na
letel na razumevanje in da bo ob 
letu dni že skupna pionirska konfe
renca za vse tri občine.

DO KONCA LETA 
PROGRAME!

Skupščina temeljne izobraževalne 
skupnosti je na zadnji seji sklenila, 
da morajo zavodi in drugi uporab
niki njenih sredstev do konca leta 
dostaviti pismene delovne programe 
za tekoče leto, do marca 1972 pa 5e 
srednjeročne programe do leta 
1975.

Stolp mokriškega gradu (Foto: J. Teppey)

ODBOiRNIKI O PRIKLJUČITVI

Mokrice je treba rešiti
Kako bo z napeljavo termalne vode, pa se še ne 

ve — Zadržati čimveč samoupravnih pravic

Odborniki brežiške občinske skupščine so na četrtkovi seji 
dobili informacijo o dosedanjem poteku pogovorov za priključitev 
gostinskega podjetja „Grad Mokrice" k novomeški tovarni zdravil.

Razprava je bila dolga in živahna, 
kajti prepletala so se številna mne
nja, zataknilo pa se je pri termalni 
vodi. „Krka“ namreč v svojih pogo
jih navaja, da želi napeljati v Mokri
ce vodo iz toplih vrelcev na Čatežu. 
Skupščina zagotovila za toplo vodo 
ni mogla dati, ker sta se temu posta
vili po robu Agraria in zdravilišče 
Cateške Toplice. Na seji so pouda
rili, da nihče ne želi kratiti njunih 
razvojnih potreb, da pa je treba naj
prej ugotoviti zaloge termalne vode 
in se nato ponovno pogovarjati o 
tem, če bi jo lahko ocfstopili v upo
rabo tudi Mokricam.

Glede priključitve Mokric je pre

vladalo mnenje, da je .„Krka“ ven
darle zaupanja vreden poslovni part
ner, ki je že dal zagotovila za kom
pleksno ureditev Mokric. Ta bo po 
sedanjih cenah veljala okoli 60 mili
jonov dinarjev. Del te vsote bo 
podjetje investiralo že 1974. leta, če
bo orišlo do priključitve.

skupščina jc izrazila želj 
po možnosti „Krka“ pustila Mokri-

NOVO V BREŽICAH
PREDSTAVNIKI mladinskih 

aktivov in poklicne šole za blagovni 
promet so se minuli teden oglasili 
pri sekretarju občinske konference 
ZK z željo, da bi jih komite podprl v 
prizadevanjih za ureditev kluba in 
jim pomagal pri programski usme
ritvi. Mladi želijo imeti klub "Siaprte- 
ga tipa za obe šoli in mestno mla
dino, medtem ko drugi vanj ne bi 
imeli vstopa. Prostor Imajo v stari 
osnovni šoli.

IMATE DOMA STAR PAPIR? 
Brežiški taborniki imajo v načrtu 
akcijo za zbiranje starega papirja. V 
dnen od 10. do 15. decembra se 
bodo oglasili pri mestnih družinah, 
zato se priporočajo, da bi jim do ta
krat pripravili zaloge starega papirja. 
Taborniki bodo hvaležni, če jim 
boste pomagali.

KMALU NOV DELOVNI CAS? 
Odborniki so se na zadnji seji občin
ske skupščine pritožili nad delovnim

časom v trgovini z avtomobilskimi 
deli in v trgovini z reprodukcijskim 
materialom Agrarie v Brežicah. Zve
deli so, da pri Potrošnji samoupravni 
organi že razpravljajo o drugačnem 
delovnem času. Trgovina je zdaj 
odprta le do pol treh popoldne in 
zato sc zaposleni ljudje ne morejo 
oskrbeti med delom. Zaželeno bi 
bilo, da bi tudi v semenarni ;pre- 
menili delovni čas.

p r i h o d n j i ; L1;T0 b o  Komu
nalni zavod za socialno zavarovanje 
sam izterjeval prispevke kmetov, pri
silna izterjava pa bo Se vedno ostala 
občinam. Občinska skupščina poslej 
tudi ne bo več reševala prošenj, ko 
gre za problematične primere družin 
v hribovskih predelih. Ločeno izter
javo davkov in prispekov za socialno 
zavarovanje so kmetje zahtevali že 
prejšnja leta, da bi imeli boljši pre
gled nad tem, v katero blagajno na
kazujejo denar.

cam tudi vnaprej potožaj samostojne 
pravne osebe in s tem vse pravice, ki 
iz tega izhajajo. Ce to za „Krko“ ne 
bi bilo sprejemljivo, naj bi imele Mo
krice vsaj vse samoupravne pravice, 
ki jih imajo sicer organizacije zdru
ženega dela, če zadržijo položaj 
samostojne pravne osebe. Pogodba o 
priključitvi pa mora vsekakor vsebo
vati tudi možnost odcepitve z vsem 
premoženjem z gradom in 43 hek- 
tiirji parka v primeru, če ,,Krka“ no 
bi izpolnila danih obljub. Pogovori 
naj .se torej nadaljujejo, pričakovati 
pa je tudi srečanje predstavnikov 
„Krke“ , Agrarie in Cateških Toplic, 
kar zadeva uporabo tople vode.

J Tl PPI Y

Vodovod v Skopicah
v  nedeljo, 28. novembra, so v 

Skopicah slavili otvoritev vodovoda 
in trgovine. Trgovino bo imela v vusi 
Ljudska potrošnja prizidali pa sojo 
vaščani sami h gasilskemu domu. 
Vddovod je prav tako letošnja pri
dobitev Imel bo 98 priključkov, pri 
čemer so upoStevani tudi gasilski 
dom, trgovina m šola. Vsaka liiša je 
prispevala za vodovod 1500 dinar
jev, dolžna pa je bila opraviti tudi 
vse izkope.

Sindikalno srečanje
v  nedeljo, 5. decembra, bo v Bre

žicah medobčinsko srečanje sindi
kalnih dclavcev. V goste bodo prišli 
člani sindikata iz Simiobora m sc 
pomenil /  Brežičani v šestili šport
nih panogah: v kegljanju, odbojki, 
šahu. namiznem tenisu, malom no
gometu in streljanju z zračno puško. 
1 etošnjc srečanji' je /e  pelo po vrsti.

NAJLEPŠE SO URE TIHEGA DELA

Spomini, ohranjeni v lesu
Zdomci jemljejo miniaturne kozolce v tujino — Doslej 

jih je Erjavec napravil več kot 100

So obdobja v človekovem življenju, ko se misli vse pogosteje vra
čajo nazaj v preteklost in tam iščejo vesele pa tudi žalostne podobe 
čas;i, ki ga ni več moč priklicati nazaj. Marsikdo se ob obujanju 

•mladostnih spominov zapre še globlje sam vase, drugi spet poskušajo 
spominom dati oprijemljivo obliko.

Tako je v Krškem Ivan Erja
vec, nekdaj mizar, nato miličnik, 
sedaj pa že več kakor mesec dni 
upokojenec, začel izdelovati le
sene kozolce. Spominjajo ga na 
dolenjsko pokrajino, ki se danes 
v.se hitreje spreminja, na rodni 
Podljuben, na travnike in kmeč
ke domačije, kjer je predstavljal 
kozolec vedno moč kmečkih go
spodarjev in zanimivo krajinsko 
značilnost. Marsikako veselo uri
co so preživeli pod kozolci; v 
času zadnje vojne, ko je bil Ivan 
nekaj časa partizanski kurir, pa 
je bil prav eden izmed okoliških 
kozolcev prizorišče mitingov, se
stankov in ljudskih zabav. V voj
nem času je zgorel Erjavčevi 
družini popolnoma nov kozolec, 
ki so ga z velikim trudom zgra
dili vsi družinski člani in jim je 
bil v velik ponos . . .

,,Za izdelovanje kozolcev sem 
se odločil pred leti,“ pravi Ivan 
Erjavec in^<Jadrflj;uje; „Prav take 
naredim, jih imam v spo
minu iz domačih krajev. Manj
šega izdelam v desetih urah, za 
večjega ne potrebujem veliko 
več časa. Pri delu mi pomagajo

le nož, žagica-rezljača, smirkov 
papir in lepilo. Odpadni les do
bim zastonj v krškem „Mi
zarstvu" . .  .“

V kletnih prostorih svoje nove 
stanovanjske hiše je Ivan Erjavec 
naredil že več kakor 100 kozol
cev. Nekaj jih je podaril prija
teljem in znancem za pomoč pri 
gradnji hiše ali ob kaki drugi pri
ložnosti. Tudi svojim stanovskim 
tovarišem jih je poklonil, ko so 
se poslovili ob odhodu v pokoj.

Sedaj, ko ni več v službi, bo 
Ivan posvetil svojemu „konjič
ku" več časa. Njegovi lični iz
delki postajajo naimeč v Krškem 
vse bolj znani in vedno več ljudi 
potrka na vrata z željo, da bi ku
pili ročno izdelan kozolec. Med 
kupci je največ takih, ki žive v 
tujini in jim pomeni dolenjski 
kozolec enega izmed stikov z do
movino, ki so jo zapustili -  ne
kateri med njimi tudi za vedno. 
Prav gotovo pa bi lahko leseni 
kozolci Ivana Erjavca izpolnili 
praznino na trgu z nepotvorje- 
rfimi ljudskimi turističnimi spo
minki . . .  . ^

Z. SEBEK

Ivan Erjavec, zatopljen v ustvarjanje na domačem dvorišču. 
(Foto: Jožica Teppey)

Optimistični 
napovedi

pred referendumom

FRANC ARH,
KRŠKO: Dobro bi bilo, da te siv j  
.uredimo. Na vasi je veliko , _a1 
di, ki niso več kos težkemu “ , 
posestvih, zato jih iz d a ti M 
nico, zdravnika in zdravila »e ju ,
bolj prizadenejo pri kil
in tako odteče marsikateri 
bi ga kmetija lahko ijmi^
nim, da bo večina delavcev s 
glasovi podprla akcijo 
zdravstveno zavarovanje 
ljudi.

ANTON ARNSEK, DOLENM ^in 
KRŠKEM: ^elave,..SemPRI KRŠKEM: „Sem 

kmet obenem, zato ^  v so*
kmečkih ljudi od blizu, saj 
seski vsak dan srečujem j 
Kdor je imel smolo in jf p(y 
časa odležati v bolnicu J® ^  bil
ravnal velike stroške. Ze . 
prikrajšan, ker doma ni 
prijeti za delo. L ju i  P° 
ka. Prepričan sern, da bom 
rendumu z večino S*?* _(jai iriot  ̂
kmeta za breme, ki varstvo-
plačevati za zdravstveno

V K R ŠK I O B Č IN I Š T IP E N D IR A JO ' 
K M E Č K O  IZ O B R A Ž E V A N JE

Koliko v kmetijski sklad
Prihodnje leto se nadejajo več denarja

Stara pravila so sklad za pospeševanje kmetijstva v krški občini 
pretirano omejevala pri flnanciranju, zato so z napovedanimi spre
membami na široko odprli vire sklada novim dejavnostim.

Do sedaj je bil denar namenjen 
pretežno za preživnine kmetom in 
za nakup zemljišč v družbeni last
nini. Zdaj pa bodo iz teh virov lahko 
izdelovali usmeritvene programe za 
kmečka gospodarstva, regresirali 
obrestno mero pri najemanju poso
jil, šolali kmečko mladino, krediti
rali obnovo vinogradov in sadovnja
kov, prispevali delež za nakup ple
menske živine in pomagali kmetu 
pri vseh oblikah pospeševanja kme
tijstva.

Letos je na voljo 220 tisočakov. 
Vehk znesek gre za preživnine, in si
cer 65 tisoč din. Za nakup plemen
ske živine .so namenili sto tisoč di
narjev, za štipendiranje dijakov v 
zimski kmetijski šoh pa 15 tiso
čakov. Pri raziskavi cvička bo letos 
sklad udeležen s 35 tisočaki.

Razve.seljivo je, da se je povečalo 
zanimanje za zimsko kmetijsko šolo, 
zato upravni odbor upa, da bo ustre
gel tistim, ki jo želijo letos na novo 
obiskovati, in seveda tistim, ki so 
končali lansko zimo prvi tečaj. Do 
M.'daj so plačevali in štipendije po 
280 din mesečno, kar letos najbrže 
ne bo več dovolj.

V sklad za pospeševanje kme
tijstva se bo moralo v prihodnjih le
tih zbrati več denarja, kajti tudi nje
gova vloga se bistveno spreminja in 
zahteva več sredstev za usmerjanje.

STANE DROBNIČ, 
družnice Komunalnega 
socialno zavarovanje ^ .-ijsKi 
„Prepričan sem, da bo , vstvef** 
ferendum o izenačenju z . [e v 
pravic delavca in kmeta u y 
naši občini, ampak v ce 
Ze temeljite priprave 
Socialistične zveze stro*‘°!!
društva zborn*^
nega odbora gospodarsK jgjajo 
Krškem na.s vse po 
upanjem, da se bo teh 
nagnila v korist kmečktg

KRŠKE NOVICE

KOLIKŠNE SO PLACE?
Krško gospodarstvo izplačuje po

prečni mesečni osebni dohodek 
1.558 din, v negospodarstvu pa do
sega to poprečje 1.796 din. V ob
čini je septembra letos .še 6 odstot
kov zaposlenih prejemalo manj kot
1.000 din plače. To je opozorilo 
.samoupravnim organom, da omc*- 
njeni kategoriji zaposlenili čimprej 
omogočijo osebni dohodek nad
1.000 din.

VLOGE 
V GOSPODARSTVO

V krški občini so v devetih me- 
secili letošnjega lela vlomili v go'^io- 
darstvo 18,8 milijona novili ilinai- 
jev. Med podjetji, ki jili je devet
najst, si> vložili največ sredstev v to
varni celulo/.e in papirja „Djuio 
Salaj", krški enoti celjskega Elektia, 
krškem Agrokombinatu m v trgov
skem podjetju Preskrba.

Z. .<5.

DANES DOPOLDNE SE BO SE
STAL na prvi jesenski seji med
občinski svet ZK — Posavje. Njegovi 
člani obravnavajo naloge komuni
stov pri odpravljanju socialnih razlik 
v naiii družbi in razpravljajo o delu 
medobčinskega sveta v mandatni 
dobi 1970/71.

„DAN REPUBLIKE" SO SVE
ČANO PROSLAVILI na vseh 
Osnovnih šolah krške občine. Pov
sod .so jih združili s svečanim spreje
mom cicibanov v pionirske vrste. Na 
ta način so sprejeli na trinajstih ma
tičnih in podružničnih šolah v pio
nirske vrste 453 prvošolcev.

SENOVŠKA OSNOVNA ŠOLA 
BO v kratkem pripravila za svoje 
učence -  vozače pomembno no
vost. Da bi jih obvarovala vseh ne
varnosti zimskega čas;i, bo zanje po
stavila več lesenih čakalnic. Ce sc 
bo ta novost obnesla, bodo enake 
čakalnice pričeli uporabljati tudi na 
ostalih šolskih progah v krški 
občini.

MED ZIMSKIM ČASOM BODO 
l*OSKUŠAl I narediti študijo o nuj
nosti gradenj otroških igrišč in 
športnih objektov, ki jih v krški 
občini primanjkuje. Občinska /.ve/a 
društev prijateljev mladine in temelj
na izobraževalna skupnost se ogre
vata za to akcijo, ki naj hi jo finanč
no podprl sklad, v katerem se /bira 
denar za uresničenje srednjeročnega

tvenil'
načrta gradnje vzgojno^^ 
ustanov. jVO^

RAZSTAVA kije^
SLOVANSKIM
odprta v kostanjcviške 
vem likovnem salonu, J . )jiti> 
med občinstvom in liko po*”?: 
veliko priznanje, l^jetnen jg Ki 
razstave potrjuje tudi ’
so ga zanjo „,enesl‘-. rt
kamor naj bi jo v celot* P g-fl

SE PRED DESETIMI *5
BILO V Sloveniji m e n d a | c j  
nošolskih kmetijskih za .j ijul̂ .̂ î 
tedaj imele nalogo vzbujatMJj3„jeit> 
do
času,
našega kmetijstva 
Se 30 ali 40. su-r-ti)
društev prijateljev „jf-
zaupali nalogo, da v -je
pripravi republišl^J „jj b ig
jev zadružnikov. S r c Ć jcfJKj. 
tekalo pod pokroviteljstvo 
Agrokombinata in v oK 
vanskih pionirskih.igcr- 

PRI OBČINSKI KON 
ZVI'ZI- mladine so splo ,̂
ustanovili lastno J
ljudski od|H)r, ki , i,o
„ekaj nalog. V k ra tk e m ^ ,  ob«;; 
vojaški načrt in ga p3
ski skupMini, H  »
pravlja skupaj r. z voj»Jj •
renco tovariško srečanj dn
cerkjjanskega garnizona 
JNA.

aj imele nalogo vzbup .

BREŽIŠKE VESn



V Čast 20. obletnice ustanovitve TVD Partizan, k ije  bila 24. novembra v Novem mestu, 
n^rajenci bilo tudi deset telesnovzgojnih delavcev iz sevniške občine. Nagrajenci so prevzeli 

lUoipn lf ^  fok predsednika Juleta Novljana. Na sliki: sevniški nagrajenci, ki so prišli po priznanja v 
"̂jsko galerijo. (Foto; S. Dokl)

je »odmrznila«
'Obf*

skupščina je 26. novembra dovolila 
*̂ n̂alno stanovanjskemu podjetju podražiti 

—  vodo
hav

isti dan, ko je zvezni iz- 
 ̂stofjj členil zamrzniti vse cene 

Jišlia Qk|. novembra) je sev- 
, ‘'^ska skupščina ugodila 

%  5̂ o*stanovanjskemu pod- 
•'ica ter dovolila podražitev

^ Iž  ima 
konkurenco

!1̂ ''RovnS Ograjena cesta Zavra- 
vsega en 

^ Oinncl-L̂® doslej delež-
''6C. 1 besedi. Pa še ni ko- 

uporabljajo, 
.u’, . ® j® zaradi pre- 

'%na ^  tako iz-
L  j® skoraj neprevoz- 

'sttouw i ali naj bi
J *fteea J občinske ceste
^ n a  bi bila potem

pomoči. Vlogo so 
so avgusta, odgovor

iN kh . n*’ ~ P°
*11 Povrhu pa še odkloni-

ce« ̂  mogoče uvrstiti
strtega reda, ker ni 

*%Howi  ̂ je svet krajevne 
odborniku, naj 

i* doseči ustno na seji
siiupsgine

vode. Računi so prepričljivi: od 
1966. leta, ko se je voda zadnjič 
podražila, so se stroški vodovoda 
povečali za 245 odst., zato je bilo 
ceno zdaj nujno ^rem eniti, zakaj 
podjetje ni moglo več stakniti do
hodkov z izdatki.

Izmed več inačic o novih cenah je 
skupščina sprejela tisto, ki jo je 
predlagal svet za finance in go^o - 
darstvo. Voda za go^odinjstvo bo 
zdaj po 1,5 din, za ustanove 3,00 
din in za podjetja po 4,00 din za 
kubični meter. Razen tega bo treba 
plačevati še kanalščino v znesku 50 
odst. cen vode. Na ta način se bo 
skupaj nabralo še enkrat več denarja 
kot dosleg in mogoča bodo nujna 
popravila sevniškega vodovoda.

Občinska skupščina je dala so
glasje tudi k novim taksam za pri
ključitev na vodovodno in kanali
zacijsko omrežje, ki so večje kot 
dosedanje.

KRMELJ:
KAJ BO S POSTAJO?

Veterinarska postaja Trebnje ima 
v Krmelju prostor za osemenjevanje 
živine v neposredni bližini stano
vanjskih blokov. To je gotovo nepri
merno mesto, vendar doslej ni ufoe- 
njeno še nič, da bi našli mesto za 
osemenjevanje kje drugje, na primer 
ob klavnici novomeškega Mesnega 
prehrambnega podjetja. Na seda
njem prostoru osemenjevalec nima 
na voljo niti vode, kar je skoraj ne
verjetno, toda resnično.

ZASPALI 
OB 40-LETN7CI?

Prostovoljno gasilsko društvo Stu
denec je bilo ustanovljeno pred 40 
leti. Še na letošnjem občnem zboru 
so ugotavljali, da je eno najboljših 
društev, čeprav mu kot drugim pri
manjkuje mladih gasilcev. Za razvoj 
društva ima mnogo zaslug dosedanji 
predsednik Jožko Žnidaršič, ki je 
kar osem let vodil organizacijo. Z 
njegovo boleznijo pa, kot kaže, je 
delo društva zadalo . Letos bi bilo 
treba praznovati 40-letnico obstoja, 
vendar proslavljanja ne bo. Tudi po
žarnovarnostni teden je šel mimo 
studenške organizacije.

K. Z.

s  SODELOVANJEM IN VOLJO:

Sami do svojega kotička
Ob izlivu Vranjega potoka v Mirno so si sevniški 

ribiči uredili svoj dom z valilnico

SEVNIŠKI PABERKI
TONČKOV DOM -  

ni v Tončkovem 
■ To noben^a  prostora

iii^Uosti priljubljenosti in
• Konf.u .. Planindcc posto- 

l i s c a ,  ki skrbi 
cesto, tako da je 

Wio ^  niogoče z avtomobilom 
y Mojj. *

»rež {S^ENI -  Ce bi šlo 
Pri gradnjo n o v ^ a .

liJi 1972 Is^iko začeli že v
predsednik ObS 

u.. ne na petkovem zase- 
'  e. V pred- 

sogla^

'oti’* petkovem za
skupščine. V pr« 

da hi so soglaMli _
zgradUi pri seda- 
mostu, kar bi bilo

n a  s n e g u
ima Že

„ 'i^encev, od tega ve- 
večkrat so 

naj bi uredili pri

merna čakališča, da otroci ne bi ča
kali ha prostem. Pri temeljni izobra
ževalni skupnosti so naredili ^ isek , 
iz katerega je videti, da bi potrebo
vali 24 čakališč. Predlagali so tudi, 
da bi del denarja prispevala TIS, del 
občinska skupščina, nekaj pa pre
bivalci sami. Ko so se predstavniki 
TIS pozanimali, kdo bi izdelal take 
čakalnice, so ugotovili, da v Slove
niji tega nihče ne dela. Morda jih bo 
nareduo podjetje BOHOR?

DOMICIL KOROŠKIM BORCEM 
-  Skupščina je v petek sklenila dati 
domicil koroškim borcem, ki živijo 
na območju sevniške občine. Po šte
vilu jih je 43.

ZADIHALA BO POSEBNA 
So l a  -  Na zadnjem zasedanju je 
občinska skupščina dodelila stavbo 
nekdanjega starega zdravstvenega 
doma v upravljanje osnovni šoli 
,,Savo Kladnik". S tem bo posebna 
šola dobila šele prave možnosti raz
voja.

E

Imeti svoj dom in svoj prostor. 
Iger bi se shajali ljubitelji ribolova, 
to je bila stara želja sevniških ribi
čev. Pred tremi leti je sedanji tajnik 
družine Ivan Novak kupil zemljišče 
ob izlivu Vranjega potoka v Mirno, 
najbolj zavzeti člani, Cešek, Sala
mon, Sušin, Vrtovšek in drugi, pa so 
izvolili gradbeni odbor, ki gaje vodil 
Darko Skoda.

Zdaj je dom že pod streho, zgoraj 
ima klubski prostor in pisarno, spo
daj pa valilnico za 105.000 postrvi, 
ob domu pa je še bazen za večje 

ostrvL Vse skupaj je vredno več 
:ot 8 milijonov starih dinarjev.

Da bi dokončali vse svoje načrte, 
je zmanjkalo denarja. Toda že tako 
je gradnja velik uspeh za ribiče. So
seda Murnca, ki je tudi pomagal, 
smo povprašali, kako so delali. „V 
družini imamo različne mojstre, 
samo zidarja smo morali dobiti od 
drugod, drugače pa je dom delo na
ših rok,“ je odgovoril. Tajnik Ivan 
Novak pa je na vprašanje o nadalje
vanju del dejal, da bodo morali ne
kaj časa prenehati in počakati, da 
bo družina prigo^odarila kaj de
narja. Ko bodo osmukah plemenice 
in v prihodnjem letu obogatili svoje 
vode s postrvmi, lahko pričakujejo 
tudi večji dohodek.

A. ŽELEZNIK
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Potrebno je več narediti za razvoj kmetijstva, to je pot, ki zanesljivo pelje iz sedanjih težav, katerih 
skupni imenovalec je premajhen dohodek, da bi kmetijstvo moglo vzdrževati socialno varstvo. Kmetje 
želijo napredovati, o tem pričajo tudi obiski naših kmetov na Koroškem (na sliki), kjer so si ogledo
vali, kako kmetujejo Slovenci onkraj meje. (Foto: Legan)

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE PREID GLASOVANJEM:

Poziv delavcem naj glasujejo »Za«
Zadovoljstvo ob predvideni združitvi zdravstvenega zavarovanja, skrb 

kmetovalcev zaradi slabih obetov za pokojninsko zavarovanje

Enako kot na javnih razpravah, k ijih  je organizirala Socialistična 
zveza, enako mnenje so povedali kme^e tudi na zasedanju občin
ske skupščine Trebnje 25. novembra: pokojninsko zavarovanje, 
tako, kot je  predlagano v tezah, za nas ni sprejemljivo. Je pre
uranjeno, ob tako velikem deležu za kmete neprivlačno. ,,Stvari 
lahko spremeni samo večji prispevek družbe, do katerega smo 
kme^e po vseh postavah upravičeni.“

Predlogov in različnih mišljenj je 
toliko, da jih ni mogoče vseh strniti 
v nekaj misli. Občinska skupščina je 
zaradi tega imenovala posebno od- 
borniško komisijo, ki jih bo teme^i- 
teje obdelala, potem pa poslala re
publiški skupščini, ki bo ^jrejemala 
zakon o pokojnindcem zavarovanju 
kmetov. Načelno trebanjska ob- 
čindca skupščina zamisel o pokoj
ninskem zavarovanju podpira, ne so
glaša pa s pogoji za pridobivajte po
kojnine in z načinom zbiranja de
narja. Najmanj, kar naj bi dosegli, so 
poudarjali odborniki, je treba iz
poslovati, da bi družbene skupnosti 
plačevale polovični delež v sklad po
kojninskega zavarovanja.

ZVEZA
KOOVrUNISTOV

Novo vodstvo
Ob pohvali za doseda

nje delo partije

Od srede naprej vodi občinsko 
organizacijo Zveze komunistov nova 
konferenca, nov komite in nov se
kretar -  Tone Žibert, ki je doslej 
opravljal dolžnost predsednika 
občinske konference SZDL. S tem 
se je končalo več tednov trajajoče 
volilno obdobje in za 397-čIansko 
organizacijo se bo zdaj začelo novo:

Upajmo, da bo toliko u^ešno, 
kot je bila dosedanje, ki ga je na 
konferenci ocenil tudi sekretar med
občinskega sveta ZK Novo mesto 
Ludvik Golob, ko je dejal, da je 
organizacija v občini Trebnje doslej 
prednjačila na Dolenjskem po svoji 
prizadevnosti in konkretnem sprot
nem obravnavanju najrazličnejših 
vprašanj. Te besede veliko povedo in 
niso samo pohvala dosedanjemu 
vodstvu, marveč vsem tistim, ki so si 
prizadevali, da bi bila Zveza komu
nistov napredna idejna sila v občini.

Življenje gre naprej in z delom je 
treba nadaljevati. Občinska konfe
renca je v sredo po uvodnem poro
čilu dosedanjega sekretarja Romana 
Ogrina o delu organizacije ter po 
uvodni besedi Avgusta Gregorčiča, 
člana republiške konference ZKS, 
že lotila občutljivega vprašanja -  so
cialnega razslojevanja in sklenila sle
diti poti, ki je nakazana s sklepi 
republiške konference. Prav socialne 
razlike pa so preizkusni kamen Zve
ze komunistov, ki je in ostane raz
redna organizac^a in se ne sme od
povedati svoji revolucionarni vlogi.

Da bi občinska organizacija lahko 
dobro delala, je praksa pokazala, da 
so nujne tudi nekatere organiza
cijske spremembe. Tako je že konfe
renca sklenila, naj bi Dol. Nemška 
vas, Trebelno in Dobrnič imeli svojo 
krajevno organizacijo, potrebne pa 
bodo šc nekatere druge izboljšave v 
delu. M. L.

Povsem drugačno razpoloženje pa 
je bilo v razpravi o združitvi kmeč
kega in delavskega zavarovanja, o 
katerem bodo kmetje glasovali v ne
deljo, .5. decembra, zaposleni v de
lovnih organizacijali po en dan kas
neje. Že na samem skupščinskem

Franjo Bulc 70-letnik
Kdo bi mislil, da si je še vedno 

tako čil in dinamičen Franjo Bulc 
naložil že sedem križev! In vendar je 
v četrtek izpolnil 70 let -  v enako 
delovnem vzdušju kot družbeni de
lavec in poslovni človek. Predstav
niki družbenopolitičnih organizacij 
so mu pripravili sprejem in mu če
stitali z željo, da bi še dolgo sodelo
val v delu družbenopolitičnih orga
nizacij in društev.

Franjo Bulc si je s svojo dolgo
letno vsestransko aktivnostjo pri
dobil celo vrsto znancev in prijate
ljev ne samo v trebanjski občini 
temveč tudi drugod. Predvsem je 
pomembno njegovo delo v gasilstvu, 
kateremu se je posvetil že od mladih 
let. Se zdaj je predsednik občinske 
gasilske zveze, opravlja pa še vrsto 
drugih funkcij v organih oblasti in 
raznih društvih. Za svoje delo je pre
jel vrsto državnih odlikovanj in vi
sokih gasilskih priznanj.

zasedanju seje izkazalo, da je  večina 
ljudi naklonjena združitvi in da so v 
delovnih organizacijah voljni solidar
nostno pomagati kmetom do naj
večjega človekovega bogastva -  
zdravja. Ce bo ljudsko glasovanje 
organizacijsko dobro pripravljeno in 
če bodo ljudje seznanjeni z name
nom združitve, se za izid ni treba 
bati, je bilo rečeno. Občinska skup
ščina poziva vse, ki imajo glasovalno 
pravico, naj pridejo na volišče in iz
kažejo svojo dobro voljo.

M. L.

Odlikovanja 
za dan republike

v  Trebnjem so minuli četrtek iz
ročili odlikovanja štirim družbeno
političnim delavcem. Prejeli so: Ciril 
Pevec, predsednik ObS Trebnje, red 
dela s srebrnim vencem, inž. Miha 
Krhin, kmetijski inšpektor in tajnik 
sklada za pospeševanje kmetijstva, 
red dela s srebrnim vencem, mr. ph. 
Jana Hillmayr in Tone Zidar, vodja 
lesne manipulacije v M o k ro n c^ ,p a  
sta prejela m ed iji  dela. Čestitamo!

DROBNE Z MIRNE
ZARADI ODPADKOV OPOMIN

-  Potok Mirna je bil letos regulirna 
do malega mostička za pešce. Z re
gulacijo se je polepšala podoba kra
ja, vendar že opažamo, da Hudje 
spet mečejo različne odpadke v 
strugo potoka. Krajevna skupnost 
Mirna je morala poslati pismene 
opomine in pom niti prebivalce, kje 
je mesto za odmetavanje odpadkov.

PRIPRAVE ZA REFERENDUM
-  Tudi na Mirni se pr^ravljajo na 
ljuddco glasovanje o združitvi delav
nega  in kmečkega zdravstvenega 
zavarovanja, ki bo 5. in 6. decem
bra. Na posvetu, k ije  bil v nedeljo, 
so določili volišča in razpravljali o 
udeležbi na volitvah.

POPRAVLJENO -  Svoj čas smo 
pisali,da je nujno potrebno zavaro
vati zasilni lesen prehod prek Mirne, 
zdaj pa so na pobudo krajevne skup
nosti delavci ^ lošne vodne skup
nosti Dolenjske, ki regulirajo potok, 
ta prehod že zavarovali in razširili.

SE VEDNO VPRAŠAJ NAD 
KOCO -  Kaj bo s kočo „Plaz“ na 
Debencu, še vedno ni odločeno. Na 
Mirni menijo, da bi bilo najbolje

stavbo prodati, denar pa uporabiti 
za obnovo doma TVD Partizan na 
Mirni, kamor bi iz sedanjega pro
stora prenesli tudi kinoaparaturo.

BOLNA LISICA? -  Kdo kolje 
ponoči kokoši v kokošnjakih v za
selku Sotla, vasi Trstenik in na Mir
ni, se zadnje čase sprašujejo lastniki 
premalo zavarovanih kurnic. Zjutraj 
najdejo kokoši z obgrizenimi gla
vami. Lovci menijo, da to verjetno 
počne kaka bolna lisica, ki se zadr
žuje okoli teh vasi.

ODGOVOR KZ TREBNJE -  Na 
notico, objavljeno v tej rubriki o 
odkupu mleka na Mirni, odgovarja 
KZ Trebnje naslednje: „KZ Trebnje 
je v začetku leta 1971 organizirala 
zbiranje in odkup mleka na progi 
Beli grič-M irna v veliko zadovolj
stvo vseh kmetovalcev. Tako zbrano 
mleko pripelje voznik na Mirno, kjer 
ob asfaltirani cesti počaka na ka- 
miondci prevoz. V sami Mirni smo 
našteli zelo malo krav, od katerih 
lahko zbiramo mleko. Drugega pri
mernega kraja za prekladanje mleka 
na Mirni ni. Pri prekladanju so mleč
ne kante zaprte, zato prah ne more 
škoditi, če bi tudi bil.“

TREBANJSHE NOVICE
VSAK DAN

v letu naj bo hkrati tudi DAN VARČEVANJA! Dokažimo svojo na
klonjenost koristni ideji varčevanja s hranilnimi vlogami v domači 
banki in hranilnici:

DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI

V Novem mestu, njeni podružnici v Krškem ter ekspoziturah 
v Metliki, Novem mestu in Trebnjem

D B H
NOVO MESTO
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Prvi sneg je prinesel na Kočevskem razen mnogih nevšečnosti tudi 
veliko veselja, seveda mladini in najmlajšim. (Foto; J. Primc)

Prvi sneg, prve nevšečnosti
v  Kočevju ni težav — Na Rudniku pretrgane žice

Niko Grabrijan
Nika Grabrijana, priljublje

nega občana, čebelarja in druž- 
beno-političnega delavca so po
kopali 22. novembra v Livoldu 
pri Kočevju.

Niko Grabrijan se je rodil 10. 
septembra 1901 v Pribancih v 
Beli krajini. Že s štirinajstimi leti 
je krepko, poprijel za delo na 
kmetiji. Posebno radj.e čebelaril.

Od 15. januarja 1942 pa do 
konca vojne je organizirano delal 
na terenu za NOV. Po vojni je 
pomagal pri organizaciji zadruž
ništva, nekaj časa pa je delal celo 
na ministrstvu za kmetijstvo. 
Komunist je bil od leta 1944. 
Razen tega je bil član raznih 
oblastnih in političnili okrajnih 
ter občinskih organov ter organi
zacij. Še tik pred smrtjo je kljub 
sedmim križem prizadevno delal 
v,ZZB, upokojenskem društvu, 
pri gasilcih, čebelarjih in drugod.

Za svoje delo je prejel več pri
znanj in odlikovanj, kot; orden 
bratstva in enotnosti III. stop
nje, medaljo zasluge za narod, 
gasilska odlikovanja itd.

Sorodnikom izrekamo ob 
smrti iskreno sožalje. J- P-

Na Rudniku pri Kočevju je že 
prvi sneg potrgal več žic (telefon
skih? ) prav nad trgovino. Do pone
deljka jih ni še nihče popravil.

V Kočevju, kjer sneg naletava že 
od petka zvečer, ni posebnih za
stojev. Avtobusi vozijo skoraj brez 
zamud. Tudi prevoz šolarjev poteka 
redno. Mnogi šoferji pa so imeli te
žave z vžiganjem (startanjem).

V Rajndolu je v ponedeljek trak
tor zdrsnil s ceste, a ni bilo nič po
sebnega. Miličniki so šli z avtom na 
ogled, vendar do Rajndola niso pri-

Več priznanj 
AMD Kočevje
Priznanja društvu in 

članom ob 25-letnici 
(dela)

Na nedavni svečanosti ob 25-let
nici AMZ Slovenije v Ljubljani so 
podelili tudi priznanja najzaslužnej
šim delavcem na področju vzgoje 
voznikov motornih vozil in za priza
devno uspešno delo v avto-moto 
organizacijah.

Izmed 9 plaket, ki jih je podelila 
Ljudska tehnika Jugoslavije sloven
skim delavcem v avto-moto organi
zacijah, sta kar dve romali v Ko
čevje: zlato plaketo in priznanje Bo
risa Kidriča je prejel .inž. Janez 
Trošt, bronasto plaketo in priznanje 
Borisa Kidriča pa Vladimir Ga- 
šparac.

Razen tega so prejeli medaljo 
Avto-moto zveze Jugoslavije nasled
nji prizadevni člani AMD Kočevje: 
inž. Janez Trošt, Stane Levstek in 
Bruno Ciglič.

AMD Kočevje, ki praznuje letos 
25-letnico dela, je letos odlikovala 
še občinska konferenca SZDL Ko
čevje, in sicer s srebrnim znakom 
OF.

J. PRIMC

tpeli. Miličniški kombi se je nekaj 
pokvaril in ga je nazaj v Kočevje pri
vlekel neki poltovornjak.

Sneg je napravil precej škode na 
električnih napeljavah. Vendar pa so 
prizadevni električarji škodo hitro 
popravili.

KOMUNALA je že začela čistiti 
mestne ulice. Sneg odvažajo kar v 
Rinžo, ki še ni zaledenela.

J. PRIMC
MLADI 

O TELESNI VZGOJI
Na zadnji seji občinske konfe

rence Zveze mladine Kočevje 25. 
novembra so mladi razpravljali o te
lesni vzgoji in o bodoči pomoči ob
činske konference ZM mladini in 
mladinskim aktivom v podjetjih. 
Več o ugotovitvah na seji konfe
rence bomo še poročali.

Kje bomo gradili?
Stanovanjsko podjetje Kočevje je 

predvidelo v svojem načrtu, da bo 
do leta 1975 uredilo oziroma komu
nalno opremilo skupno 288 grad
benih parcel. Teh parcel bo: v Dolgi 
vasi 38, v Kajuhovem naselju 16, 
Mestnem logu 50, Trati 10, za ru
darskim domom 17, za socialnim za
vodom 11, pri strelišču 60, pri 
Unionu 10, V Rožni ulici 7, za Se- 
škovim domom 5 in ostalih lokacij 
60.

Nagrajeni 
prosveta rji

Ob dnevu kočevskih prosvetnih 
delavcev so 20. novembra podelili 
najzaslužnejšim prosvetnim delav
cem nagrade. Dobili so jih; Angelca 
Blatnik, OŠ Stara cerkev; Ivan Bfu- 
dar. Stane Jarm, Francka Merhar, 
Pavla Resinovič Ana Savič, Nada 
Smola, Slavica Sneler in Iko Žgaj
nar, vsi osnovna šola Kočevje; Ma
tija Cetinski, delavska univerza; Her
man Kotar in Bruno Toić, oba gim
nazija; Nada Papež, posebna osnov
na šola; Jože Smolej, dom „Dušana 
Remiha,“ Anica Stimec, OŠ Osil
nica, in Pavla Vidmar, vzgojno- 
varstveni zavod Kočevje.

TRAVA:KLUB„BRLOG“
Na Travi v kočevski občini dela‘v 

osnovni šoli mladinski klub ,,Brlog". 
V klub zahaja ob sobotah in ne
deljah okoh 15 mladincev in mla-- 
dink s Trave in iz sosednje Srednje 
vasi. Ce jim bo uspelo, bodo naštu
dirali za novo leto igrico. Klubu so 
dali ime ,,Brlog" zato, ker je v oko
lici mnogo medvedov in njiliovih do
mov -  brlogov..

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Padali bodo v prepad
Nezavarovan kamnoloim tik ob priljubljeni san

kaški progi — Ne izzivajmo nesreče

Po cesti z Mestnega vrha so se 
vedno radi sankali kočevski otroci 
pa tudi odrasli. Prav na ostrem ovin
ku pri kamnolomu je že v preteklih 
letih vrglo marsikaterega sankača s 
ceste, da se je lovil med drevjem in 
grmovjem. Le srečnemu naključju 
gre hvala, da ni nobeden zletel v 
kamnolom, ki je le 10 m od ceste 
pri tem ovinku. Sankač, ki bi padel

DROBNE IZ KOČEVJA
SNEŽNI PING-PONG -  Sneg nas 

je tudi letos presenetil. Kaže, da v 
Kočevju nimamo u^ešnega progra
ma za čiščenje mestnih ulic. Tudi 
hišni sveti, lastniki hiš in najemniki 
lokalov ne poznajo dolžnosti v zvezi 
s čiščenjem snega s pločnikov. Ne
kateri imajo pločnike lepo očiščene, 
drugi pa sploh ne. Nekateri stano
valci ne očistijo snega niti z balko
nov! Kar čakajo, da jim bo zopet 
zatekalo, potem bo pa vsega kriv iz
vajalec gradnje. Ponavlja se tudi 
stara pesem: nekateri čistijo sneg iz 
pločnikov na cesto, plug ga pa zopet 
zrine na pločnik, oni ga zmečejo zo
pet na cesto itd. To je že pravi snež
ni ping-pong.

PTICE V STISKI -  Pritisnu je 
mraz in sneg, pa je pticam vse težje 
za hrano. Letos opazimo precej 
manj ptičjih krmilnic kot jih je bilo 
lani. Zakaj tako? Ali smo pozabili 
na ptičke ah pa smo jim tako malo 
hvaležni za to, kar nam ti koristnega 
naredijo, in za lepo pomladansko 
petje in žvrgolenje? Se ni vse zamu
jeno, kar hitro jih postavite! Najpo
membnejše pa je, da bodo potem 
tudi redno oskrbovane.

SMUČARSKO SREDISCE pri 
Livoldu, ki ga gradi Gozdno gospo
darstvo Kočevje, bo smučarjem na 
voljo že konec tega leta. Urejene 
bodo smučarske proge, skakalnica 
in žičnica-vlečnica. Izdelane proge 
in ostalo si je že ogledala posebna 
komisija.

DVORANA RAZPRODANA, SE
DEŽI PRAZNI -  To so ugotovili na 
letni skupščini Zveze kulturno-pro- 
svetnih organizacij občine Kočevje. 
Marsikdo bi mislil, da je trditev pre
tirana, pa ni. Člani delovnih kolek
tivov dobijo vstopnice kar v pod
jetjih. Podjetje vstopnice plača in jih 
jim razdeli. Veliko tistih, ki so do
bili vstopnk:e, na prireditev ne pri
de, in tako ostanejo sedeži prazni 
Nekateri starši pa dajo vstopnice 
svojim otrokom. Tako se zgodi, da 
je na predstavi po 20. uri precej 
otrok, ki bi morali biti sicer po vseh 
šolskih in človeških „paragrafih" že 
v postelji.

-  V ponedeljek, 22. novembra, 
je bilo Kočevje dobro založeno s 
kulturnimi predstavami in priredit
vami.

-  No. bomo imeli pa zdaj lep čas 
zimsko spanje!

50 m globoko v kamnolom, zelo 
verjetno ne bi ostal živ.

Letošnjo zimo bo sankanje tu po
sebno nevarno. Kamnolom se je še 
bolj približal cesti, razen tega pa so 
nad njim posekali drevje in grmovje 
in bo zato manj spreten sankač 
padel naravnost v prepad.

Prav bi bilo, da oddelek za sploš
ne zadeve pri občinski skupščini za
hteva, naj uporabniki kamnoloma 
zaščitijo nevarni prepad. Tega niso 
dolžni le zaradi predpisov, ampak 
predvsem zato, da zavarujejo življe
nja sankačev, med katerimi je se
veda največ otrok.

J. PRIMC

IZPITI 
ZA OFICIRJE

25. in 26. novembra so imeli v 
Kočeyju redne letne izpite rezervnih 
oficirjev in podoficirjev. Dokončni 
rezulrati še niso znani, prvi rezultiUi 
pa kažejo, da je večina rezervnih sta
rešin uspešno rešila izpitno nalogo.

Novice 
iz Osilnice

6 DIN NA OBCANA -  Za pri
hodnje leto ima krajevna .skupnost 
Osilnica na razpolago 4.000 din ali 
okoli 6,5 din na občana. Denarja je 
malo, potrebe pa velike (ureditev 
petih pokopališč, popravilo poli, na
peljava vodovoda in še preostale vasi 
itd.). Krajevna skupnost Osilnica je 
razpravljala o ureditvi pokopališč na 
njenem območju, ki zdaj propadajo.

RAZVOJ DOLINI- -  Vsklaje- 
valni odbor ,Akcije za razvoj osilni- 
šnike doline", ki jo je začela SZDL 
Osilnica, je imel prvi sestanek. Na 
njem so razpravljali o željah obča
nov in sprejeli načrt za nadaljnje 
delo. 19. novembra je bil v Kočevju 
sestanek predstavnikov Osilnice, 
občinske skupščine in družbeno
političnih organizacij občine Ko
čevje o razvoju Osilniške doline.

SPI T SLSrANl.K  ̂ 12. decem
bra 1971 lx) v Osilnici sestanek 
SZDL. Razpravljali bodo o razvoju 
Osilniške doline. Nanj so povabili 
predstavnike občinske skupščine, 
družbeno političnih organizacij, 
nekaterih podjetij ter nekatere posa- 
Dieznike.

JOŽI OŽURA

Naglo povečati 
proizvodnjo

PLETILNICA Sodražica, k ije  od 
aprila letos obrat podjetja DONIT 
Medvode, bo pril\odnje leto v pri- 
meijavi z letos povečala proizvodnjo 
kar za 150 od.stotkov. Tohko več 
tkanin bi namreč že letos potrebo
valo podjetje DONIT samo za lastno 
dodelavo.

Sodraški obrat bo že konec ja
nuarja začel dobivati nove stroje. 
Kam bodo postavili 25 strojev, še ne 
vedo. '^slekaj inačic še proučujejo, 
odločili pa se bodo za tisto, ki bo 
najugodnejša.

Zaradi velike potrebe po tkaninah 
stroji ne bi smeli stati. V začasnih 
prostorih bodo predvidoma obrato
vali do jeseni 1972. Do takrat papri 
DONITU upajo, da bodo zbrali to
liko denaija, da bodo lahko postavili 
zanje novo proizvodno dvorano.

J. P.

MANJ ZDOMCEV
Po podatkih komunalnega zavoda 

za zaposlovanje Novo mesto je odšlo 
v obdobju enega leta na delo v tu
jino z območja zavoda 278 delav
cev. Z območja ribniške občine jih 
je odšlo v tujino 47. Med temi 
zdomci je bilo 11 žensk. Zanimivo 
je, da je v drugi polovici letošnjega 
leta odšlo na delo v tujino razme
roma malo ljudi iz ribniške občine. 
Vzrok je verjetno odpuščanje delav
cev na tujem, posebno pa v Zaliodni 
Nemčiji.

Spet vroče smetf
Odkar je za Ribnico sprejet odlok 

o odvozu smeti, je med ljudmi huda 
kri. Nekateri odvoz plačujejo, drugi 
ne, ker si odlok vsak razlaga po 
svoje. KOMUNALA je zadevo, ki se 
vleče leto in več, predala advokatu^ 
ta pa jih bo, če ne bodo plačali, pre
dal sodišču.

Na sliki je peti ribniški stolpič, 
ki je kljub snegu in mrazu ostal 
brez ogrevanja. Ob njem je . pri
zidan dimnik centralne kuijave, 
ki jo montirajo v pritlični stavbi 
pri bloku (glej fotografijo). 
Zgraditi stanovanjski blok, 
hkrati pa ne poskrbeti za ogre
vanje, je skrajno neodgovorno 
(Foto: J. Primc)

Manjka jim 60 žensk
V obratu konfekcije KRIM potrebujejo še 60 de
lavk, v Ribnici pa si jih približno toliko želi delati 

v tem obratu — Organizirati prevoz

V preteklih letih smo pisali na pobudo krajevnih mož v 
Sodražici in občinskih mož r ib n i^ h , da „so v Sodražici 
neizkoriščeni poslovni prostori bivše Torbice, da je tu neza
poslenih okoli 120 žensk in da je zato vsekakor treba v 
Sodražici odpreti obrat, ki bo lahko zaposlil'vse te ženske“ .

Maja letos so prizadevanja krajevnih in občinskih mož ro
dila sadove. V bivši Torbici je odprla svoj obrat Modna kon
fekcija KRIM iz Ljubljane.

Obratovodjo Franca Čampo 
smo zaprosili za razgovor o dose
danjih dosežkih in bodočih na
črtih tega obrata.

-  Koliko ljudi zaposluje vaš 
obrat?

-  50 žensk, sprejeli pa bi jih 
še 60.

-  Zakaj jih pa ne zaposlite?
-  Ker jih v Sodražici ni. 

Občina bi nam morala pomagati

delajo že celo za izvoz.
-  Imate dovolj prostorov in 

strojev?
-  Prostorov je dovolj. Stroje 

imamo že naročene v Nemčiji, le 
še delavke je treba dobiti.

-  Je še kakšna druga rešitev 
za organizacijo prevoza delavk iz 
Ribnice?

-  Zdaj si pomagamo tako, da 
nekateri, ki se vozimo iz Ribnice

V letos ustanovljenem obratu Modne konfekcije KRIM v 
Sodražici žele zaposliti še 60 žensk, vendar toliko nezaposle
nih v okolici ni. Zato bo treba organizirati prevoz delavk iz 
Ribnice. Na sliki delavke z obratovodjem Francetom 
Čampo. (Foto: J. Primc)

urediti prevoz iz Ribnice, pa bi 
bilo ljudi dovolj.

-  Koliko žensk iz Ribnice je 
prišlo k vam že prosit za delo?

-  Osebno k meni okoli 10; 
na prvi sestanek za zaposlitev v 
našem obratu, ki smo ga imeli v 
Ribnici in ga je sklical Zavod za 
zaposlovanje, pa je prišlo 64 
žensk. To pomeni, da bi vse te 
ženske lahko zaposlili pri nas, le 
prevoz je treba urediti.

-  Zdaj delate v dveh izme
nah, bi potem v treh?

-  Ne, tudi v dveh, le v vsaki 
izmeni bi delalo več ljudi. Naše 
delavke dobro napredujejo. Zdaj

na delo v Sodražico, peljemo s 
seboj tudi nekaj delavk. Vendar 
to ne bo šlo dolgo. Pozimi bi se 
tudi mi raje vozili z avtobusom. 
Dogovarjamo se tudi z obratom 
DONIT in INLES v Sodražici, da 
bi skupaj uredili prevoz delavcev 
iz Ribnice za vse tri obrate. Ven
dar smo ali malo nerodni ali ni 
dovolj časa, da bi to hitro in 
učinkovito uredili. Zato bi bilo 
prav, da bi nam pomagala urediti 
prevoz občinska skupščina. Tudi 
zanjo je namreč bolje, če ima 
doma zaposlenih kar največ 
ljudi

1 PRIMC
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Blok brez ogrevanja
v  Ribnici pa je običajno pozimi sneg in mraz

Medtem ko so včasih jugoslovanski trgovski strokovnjaki poiz
kušali prebivalcem vroče Afrike prodajati težke okovane zimske 
čevlje, so ribniški strokovnjaki pogruntali še boljšo: letos so zgra
dili stolpič brez dimnikov in centralne kuijave.

Centralna kuijava je sicer bila v 
načrtu in 23. novembra -  ko to pi
šemo -  je celo že precej zgrajene, 
vendar so v poletni vročini graditelji 
na te načrte pozabili.

Odgovorni možaki pri STAN- 
GRADU in njegovi stanovanjski 
enoti prikimujejo, da vse to drži; 
vendar menijo, da so glavni krivci za 
tako stanje sami stanovalci, ki niso 
sklicevali sestankov (!) z odgovor
nimi tovariši in jili neprestano opo
zarjali, da je v Ribnici običajno po
zimi mrzlo, da zapade sneg in da bi 
bilo le treba z gradnjo centralne kur
jave pohiteti.

Priznati moramo, da običajno res 
primanjkuje raznep gradbenega in 
obrtniškega materiala, da je z obrt
niki težko in da moraš z njimi delati 
zato nekoliko preveč v rokavicali, 
vendar moramo pritrditi tudi sekre
tarju STANGRADA Andreju Kle
mencu, da bi pri njiliovem podjetju, 
kjer za vse te težave vedo, le morali 
pravočasno ukrepati. Ce bi to na
pravili, potem bi bila centralna kur
java zgrajena dovolj zgodaj in stano
valcev ne bi zeblo.

Pri STANGRADU so nam oblju
bili, da bo centralna kurjava zago

tovo dograjena do 29. novembra. 
Ko to pišemo, še ne vemo, če so 
obljubo izpolnili. Upamo lahko le, 
da ni prišlo spet kaj vmes in da sta
novalcev ne zebe več. J. PRIMC

PETKOVO HIŠO 
RUŠIJO

Te dni so začeli rušiti Petkovo 
hišo, kjer je bil rojen znani parti
zanski fotograf in avtor zgodovin
skih fotografij s pohoda 14. divizije 
Jože Petek. Hišo so morali odstra
niti zaradi komunalne ureditve tega 
dela Ribnice. Odločitev o odstra
nitvi te stavbe je stara že nekaj let. 
Iz objektivnih razlogov pa so jo 
lahko začeli uresničevati ^ le  sedaj.

-r

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

Cepijo proti gripi

v  Kočevju in nekaterili krajil\ ob
čine cepljcnje proti gripi lepo napre
duje. Računajo, da bodo letos cepili 
okoli 2000 odraslih in več sto šo
larjev. Vse šole še niso poslale prijav 
za cepljenje. Računajo, da bo ceplje
nje, ki ni obvezno, končano v de- 
cenibru.

CESTO POPRAVLJAJO -  Tik 
pred snegom so popravili večji del 
kockane ceste skozi Ribnico. Sneg 
je preprečil, da niso popravili še zad
njega manjšega dela ceste, ki pa je 
najbolj poškodovan. Glavna cesta 
skozi Ribnico je bila zaradi pogostih 
prekopavanj in posedanja močno va
lovita, v jamah ki se nabirale luže 
itd.

TRAKTOR NAMESTO AVTO
BUSA -  Zaradi snega v soboto, 20. 
novembra, ni peljal avtobus v Loški 
potok. Pravijo, da je 14 ljudi pre
prosilo v Sodražici traktorista, ki jili 
je naložil na traktor in odpeljal do
mov. Le traktoristovemu razume
vanju gre hvala, da niso predolgo 
zmrzovali v Sodražici. Avtobus je 
precej kasneje tudi peljal proti Lo
škemu potoku.

ZARADI SNEGA so bile v rib
niški občini še nekatere druge te
žave, med katerimi so bile najmanjše 
te, da so morali marsikateremu avtu 
pomagati v pogon voli in konji, npr. 
v Goriči vasi. Po Ribnici so nekateri

sneg tudi kidali; če jih je pri tem 
delu zeblo, pa so se segrevali s ke
panjem.

NA ANDREJEV SEMENJ v Go
rico bodo tudi letos odrinili ribniški 
,,vandrovci“ . Na pot bodo krenili 7. 
decembra.

-  Kdo je kriv, da za novi stolpič 
v Ribnici niso zgradili še pred zimo 
centralne kurjave?
. -  Menim, da novinarji, ker niso 

o tem začeli dovolj zgodaj pisiiti! ^

KUCEUSKE NOUKE R E Š E T B



Kako naj revež pomaga revežu?
Tretjina prebivalstva občine Črnomelj je včlanjena v organizacije Rdeče
ga križa, kjer vse delo sloni na dobri volji — Prizadevni starejši aktivisti 

pešajo, zato bi morali mlajši bolj poprijeti

V 17 osnovnih organizacijah RK na območju črnomaljske 
občine je 2.815 odraslih članov in 2.885 mladih. Medtem ko vaške 
organizacije'nimajo nobene lastne opreme, tudi občinska organi
zacija ni dosti na boljšem, saj razpolaga le z najpotrebnejšim pisar
niškim inventarjem.

Pogoji za delo gotovo niso dobri, 
^  vseeno pa se delovanje RK povsod 

pozna. Vsako leto priprav^ajo krvo
dajalske akcije, v katerih mora po 
planu sodelovati 800 ljudi. Od tega 
je 600 odvzemov krvi namenjenih 
Zavodu za transfuzijo v Ljubljani, 
250 pa za potrebe novomeške bol
nišnice. Praksa zadnjih let kaže, da 
je plan krvodajalstva za domače po
trebe vedno izpolnjen, medtem ko 
število krvodajalcev za ljubljanski 
zavod ni zadovoljivo. Vzrokov za to 
je več, eden glavnih pa je, da pod
jetja premalo ^odbujajo zaposlene 
h krvodajalstvu. Verjetno se boje 
škode v proizvodnji. Razen tega je 
precej rednih krvodajalcev odšlo na 
delo v tujino. Tudi akcije, ki so 
organizirane v času, ko imajo kmeč
ki ljudje največ dela doma, ne mo
rejo biti uspešne.

STARI TRG: 
SPET ZASTOJI

Vsako zimo so prebivalci Starega 
trga več dni odrezani od sveta, ker 
avtobus ne vozi. Letos so se zastoji v 
prometu že zgodaj začeli, saj že 23. 
in 24. novembra prometnih zvez s 
Črnomljem ni bilo. V četrtek, 25. 
novembra, je avtobus pripeljal, toda 
vprašanje je, če se bo prevoz redno 
nadaljeval. Verjetno ne, ker je moč
no snežilo. Tudi telefonske zveze so 
bile 2 dni prekinjene.

Aktivisti RK so letos zbrali že 
140 kg rabljenih oblačil in obutve, 
precej razvita pa je tudi zdravstveno- 
vzgojna dejavnost. Predavanj si 
ljudje želijo, posebno na deželi, žal 
pa vsem ni mogoče ustreči, ker pri
manjkuje predavateljev. V več de
lovnih kolektivih so imeli lani kljub 
temu predavanja o delovni medicini, 
letos pa je predvidena tema ,,Škod
ljivosti kajenja za pljuča".

Za redno delovanje prejema 
Rdeči križ dotacijo od občinske 
skupščine, ki pa ne zadošča niti za 
osebne dohodke edinega usluž
benca.

Krajevnim organizacijam ostane 
60 odst. članarine, s tem pa prav 
tako ne morejo kriti potreb.

Finančne težave so precejšnja 
ovira za boljše delovanje RK na vseh 
področjih dela, saj je zdaj celotna 
dejavnost odvisna v glavnem od 
dobre volje aktivistov. Opažajo pa, 
da starejši in dolgoletni člani, ki so 
bili zelo prizadevni, pešajo, medtem 
ko je mlade običajno težko prido
biti za funkcijo v tej organizaciji.

Kmeta nobena ne mara
v  dragatuškem koncu je vedno več starejših lju
di, otrok pa vsako leto manj — Kmečki fantje vse 

težje dobijo nevesto

Na območju krajevnega urada 
Dragatuš živi sedaj 1440 prebival
cev, od teh je 253 starejših od 60 
let. Najstarejša občanka je Marija 
Turk s Tanče gore, rojena leta 1883, 
isto rojstno letnico pa ima še Ana 
Kure iz Podloga.

Otrok je čedalje manj, kar se vidi 
iz podatkov krajevnega urada. Do 
15. leta starosti je na dragatuškem 
območju samo 353 otrok, od tega 
jih hodi v šolo 201, ostali so pred
šolski. Med aktivno in za delo zmož
no prebivalstvo štejemo 834 obča-

Zimsko ve%lje se je za otroke letos zgodaj začelo, odrasli pa nad 
novembrskim snegom niso navdušeni. Sani in smučke so črno
maljski otroci takoj privlekli na dan. (Foto: R. Bačer)

ČRNOMAUSKI DROBIR
n a  ž iv il s k e m  t r g u  je bilo v

četrtek malo kupcev, prodajalk pa 
precej. Zmrzovale so na prostem 
pod dežniki, ker je snežilo, blago pa 
so imele pokrito s polivinilom. Po- 
laite tržnice si kmetice najbolj že
lijo. Kdaj bo začetek gradnje?

SNEG JE PRED PRAZNIKI po
vzročil precej nevšečnosti. Na več 
krajih je potrgal telefonske žice in 
povzročil manjše zastoje tudi v cest
nem prometu. Krajevna skupnost 
Črnomelj je izdelala plan čiščenja 
ulic in ga posredovala komunali, ki 
delo opravlja. Določili so tudi, ka
tere ceste imajo pri pluženju in či
ščenju snega prednost. Komunalci 
so vse dni odstranjevali sneg z ulic, 
odvažali pa ga bodo šele po prazni
kih.

f o t o a m a t e r j i  DELAJO -  
Lani ustanovljeni foto-kino klub 
>.Iris“ ima že 15 članov, med njimi 
pa so najbolj številni gimnazyci. 
Klub deluje pod okriljem Prosvet
nega društva ,.Miran Jarc“ . V gimna
ziji imajo svoj prostor za sestanke in 
^anjše razstave, medtem ko si člani 
želijo še lastnega laboratorija.

d v a  STANOVANJSKA bloka na 
Čardaku gradi podjetje BEGRAD za 
r̂g, kupec pa je Stanovanjsko pod

jetje. V prvem opravljajo že obrtni
ška dela in bo februarja vseljiv, drugi 
blok še nima končanih gradbenih 
del, vseljiv pa bo julija prihodnje 
leto.

MALOMARNOST BO DRAGA -  
Na Čardaku se bo prej ali slej zama
šila kanalizacija, ko bo treba 3 m 
globoko odkopavati jarke, bo precej 
stroškov. Na začetku kanala ni re
šetk, tako voda nanaša kamenje v 
kanal. Na isti trasi kanalizacije pa je 
podrt še jašek, tako da se nanaša v 
kanale še debelo kamenje in blato. 
Kdo bo kriv?

TEK PO ULICAH ČRNOMLJA, 
napovedan za 25. november, v poča
stitev dneva republike, je bil zaradi 
slabega vremena in sneženja odpo
vedan. Tekmovalci se bodo pomerih 
spomladi.

V IZLOŽBI BO OGLED -  Svet 
za gospodarstvo je 16. novembra 
razpravljal o predlogu zazidalnega 
načrta za predel mesta za stadionom 
in za Viniško cesto. Načrt so odo
brili in ga predlagajo občanom na 
vpogled in v razpravo. Razstavili ga 
bodo v eni od izložb na Ulici Sta
neta Rozmana, vse informacije pa 
daje gradbeni referent v občinski 
upravi.

nov, od katerih je zaposlenih okrog 
300. Dobršen del jih je zaposlenih v 
tujini. Ugotavljamo, da vsak zaposle
ni preživlja poleg sebe še najmanj 3 
osebe. Kmetijstvo, ki je bilo tu še 
pred leti glavni vir dohc^kov, je pre
puščeno obdelavi starim in izčrpa
nim ljudem. Le malo mlajših se od
loči za kmetovanje, toda fantje ne 
morejo dobiti deklet za ženitev, ker 
se vsaka boji poročiti na grunt, ker 
ve, kaj jo čaka. Dekleta gredo raje v 
tovarno ali pa na delo v tujino. Za
radi vsega tega število rojstev močno 
upada.

Leta 1871 je bilo rojenih 96 
otrok, poročilo se je 28 parov, 
umrlo 91 oseb, v letu 1920 je bilo 
65 rojstev, 24 porok in 80 smrti, 
leta 1960 pa je bilo gibanje prebival
stva povsem drugačno. Imeli smo 12 
rojstev, 16 porok in 13 smrti. Lani 
je bilo slučajno nekoliko več roj
stev, kar 23, medtem ko so bile po
roke ukinjene, ker jili je bilo samo 
5. Smrti pa je bilo 14. Ženini in ne
veste morajo zdaj pred matičarja v 
Črnomelj ali na Vinico. Če se bo 
tako nadaljevalo, bodo dojenčki čez 
nekaj let prava redkost.

F. PAVLAKOVIC

Poslednji opomin
Bolje zamera kot pa odgovornost 

za mlada življenja, je načelo, ki je 
vodilo podjetje Gorjanci do odlo
čitve, s katero so seznanili občinsko 
skupščino v Črnomlju, da po 1. de
cembru ne bodo več prevažali šol
skih otrok na cesti Vinica-Sinji vrh 
in Vinica-Preloka. Odločitev ute
meljujejo s tem, da so ceste, ki sicer 
sodijo k republiškim, v tako slabem 
stanju, da prevoz po njih ni življenj
sko varen. Med prizadetimi vasmi je 
precej hude krvi, zlasti še, ko vidijo, 
da gre za brezbrižnost. Na teh 
cestah ni ne cestarja ne enega ku
bika gramoza.

Razumevanje je
Sindikat je organizator pri

prav na referendume v delovnih 
organizacijah, kjer se odločajo o 
izenačitvi delavskih in kmečkih 
pravic v zdravstvenem varstvu. 
Kakšno je vzdušje v kolektivih, 
je povedal predsednik občin
skega sindikalnega s^eta Jože 
Kolenc:

„Od 22. do 27. novembra je 
bilo v črnomaljski občini 49 
zborov delovnih ljudi po pod-

jetjili in ustanovah, kjer so dokaj 
podrobno razpravljali o pomoči, 
ki jo naj nudi gospodarstvo 
kmetu s tem, da prevzame nase 
za 0,60 odst. povečano stopnjo 
prispevka iz osebnega dohodka. 
Čeprav so bile tu in tam pri
pombe, je vzdušje pred referen
dumom dokaj ugodno. Velika 
večina zaposlenili odobrava člo
vekoljubno akcijo, ponekod pa 
celo pravijo, da bi morali s tem 
začeti mnogo prej. Upam, da bo 
v naši občini referendum uspel."

26. novembra so v Metliki odprli novi trakt otroškovarstvene usta
nove, kjer bodo po praznikih sprejemali v varstvo dojenčke od 3 
meseciev dalje. Posnetek je z otvoritvene slovesnosti, na kateri so 
malčki pripravili krajši kulturni program. (Foto: Ria Bačer)

Odličja 
KOMETOVCEM

Ob desetletnici konfekcij
skega podjetja KOMET so za 
svoje vztrajno in vestno delo pre
jeli odlikovanja naslednji člani 
kolektiva:

red dela z zlatim vencem: Ma- 
nek F'ux;

red dela s srebrnim vencem: 
Jože Bajuk, Stanislava Kompare, 
Nada Kopinič, Vida Kraševec, 
Anton Muc, Danica Orlič, Ivan
ka Pezdirc, Pavel Siročič, Ama
lija Skoliber, Jože Žabčič;

medalje zasluge za narod: Ve
koslav Bezek;

medalja dela: Elizabeta Bar
bič, Josip Cerjanec, Milica Cin- 
drič, Marija Gornik, Pavla Ivec, 
Nevenka Jerina, Marica Kabur, 
Ana Milojkovič, Milena Muc, 
Angela Nemanič, Marija Pro- 
senik, Ana Vipavec, Karlina 
Vukšinič in Ivanka Žnidaršič. 

Čestitamo!
V  _________ >

GRE ZA 30.000 DIN
Po dogovoru naj bi v sklad za so

cialne podpore, ustanovljen poleti 
za območje metliške občine, pri
spevali v delovnih kolektivih 20 din 
na zaposlenega. Samoupravni organi 
dokončnih odločitev še niso pove
dali, iznemogli in bolehni ljudje pa 
doma čakajo v nemogočih razmerah 
na obljubljeni raj v domu počitka. 
Do zdaj je pomoč obljubila edinole 
tovarna BETI, in sicer v znesku
16.000 din, vendar s pogojem, da 
bodo dali tudi drugi. Predsednik sve
ta za zdravstvo in socialno politiko 
pri občinski skupščini dr. Anton 
Suklje je na občinski seji ponovno 
prosil odbornike, naj posredujejo, 
da bi se zadeva premaknila z mrtve 
točke.

M ETLIK A  J E  PRAZNO^^ALA

Stopnička za stopničko više
Za svoj praznik je Metlika dobila novo otroško varstveno ustanovo za 65 

otrok in s tem prve otroške jasli na Dolenjskem

26. november, praznik metliške občine, so letos že devetin
dvajsetič počastili z vrsto slovesnosti gospodarskega, kulturnega, 
vzgojnovarstvenega in športnega pomena.

Na praznični dan se je okrašena 
Metlika kopala v soncu zimskega 
dne, odborniki občinske skupščine 
in občinskega odbora ZZB NOV z 
gosti vred pa so se zbrali na slavnost- 
iiem zasedanju, kjer je govoril Ivan 
Žele, predsednik občine. Zatem je 
bil ogled tovarne BETI, ki za letoš
nji praznik otvarja nov tehnološki 
postopek; tiskanje vseh vrst sinte

tičnih vlaken, kar je novost na jugo
slovanskem trgu.

Ob 11. uri se je slovesnost na
daljevala pred novo stavbo otroške
ga varstva, kjer je urejeno varstvo za 
dojenčke od starosti treh mesecev 
dalje. Vrtec ima zdaj prostora za 
130 otrok, od tega je 65 mest pri
dobljenih z letos dograjenim 
traktom. Tako ima metliška občina

158 priznanj BETI
Ob 15-letnici podjetja skromna oddolžitev članom 
kolektiva, ki so nosili glavno breme razvojne poti 

podjetja — Otvoritev tiskarne

27. novembra dopoldne so imeli v 
tovarni BETI svečano sejo delavske
ga sveta in poslovnega odbora, na 
kateri so v prisotnosti številnih go
stov izrekli priznanje za dolgoletno 
vztrajno in požrtvovalno delo čla
nom kolektiva, ki so v podjetju 15 
ali več kot 10 let.

Predsednik delavskega sveta Jože 
Pirkovič je imel prisrčen nagovor, 
zatem pa izročil spominske plakete 
in denarne nagrade v znesku 2.500 
din 58 zaposlenim, ki so v podjetju 
vse od ustanovitve in ki so za seda
njo podobo tovarne precej žrtvovali, 
ft-av tako se je podjetje oddolžilo 
članom kolektiva z desetletnim de
lovnim stažem. Prav tako so 100 
delavkam in delavcem iz proizvod
nje in uprave z vso hvaležnostjo pre
dali plakete in ročne ure.

BETI se je tokrat zahvalila še 
vsem predsednikom občinske skup
ščine Metlika, ter predstavnikom

denarnih zavodov za razumevanje 
pri dodeljevanju posojil, s pomočjo 
katerih zadnja leta širi zmogljivosti 
in uvaja modernizacijo.

Po slovesnosti so svečano odprli 
še proizvodnjo tiskanih sintetičnih 
vlaken in najnovejše pridobitve v 
barvarni, kar je. letošnji prispevek 
kolektiva k delovnim zmagam za 
občinski praznik.

že več kot 20 odst. otrok zajetili v 
organiziranem otroškem varstvu. 
Stavba je veljala 1,720.000 din, 
gradnjo pa je omogočila predvsem 
republiška skupnost otroškega var
stva s posojili in pa delež občanov 
ter domačili delovnih organizacij, ki 
plačujejo samoprispevke. K temu je 
prispevala svoje še občinska skup
ščina, tako da so lahko izvajalci del
-  komunalno podjetje Metlika ne
moteno končali drugo etapo grad
nje.

Odborniki so občudovali lepo 
urejene prostore z najsodobnejšo 
opremo, ustanova pa bo začela po
slovati takoj po praznikih. Slav
nostni, dan je bil zaključen na tova
riškem srečanju v hotelu Bela kra
jina, kjer so tekli živahni pomenki 
ob spominih, kako skromna je bila 
MetHka še pred 10 leti in kakšne na
črte imajo še za njen nadaljnji na
predek. V vseh uradnih govorih in 
neuradnih pomenkih so ugotavljali, 
da se življenjske razmere prebi
valstva nenehno izboljšujejo pred
vsem po zaslugi velikega delovnega 
poleta občanov in njihove požrtvo
valnosti. V povojnem obdobju je 
bilo namreč zbranih za okrog 15 mi
lijonov din samoprispevkov pri ob
čanih in v peščici delovnih organi
zacij, kar je verjetno izjemen primer 
za tako majhno občino.

SPREHOD PO METLIKI

ČIMPREJ PRIJAVE
Občinski odbor Rdečega križa or

ganizira 80-urni tečaj iz prve po
moči v Metliki in več 20-urnih teča
jev v mestu in po vaseh. Medtem ko 
je za tako obliko izobraževanja s te
rena precej prijav, pa zaposleni iz 
kolektivov še čakajo. Le česa? Ce 
bo dovolj prijavljenih, nameravajo 
organizirati po podeželju tudi tečaje 
za nego bolnika na domu. Intere
senti naj se čimprej prijavijo, sicer 
načrtov ne bo mogoče izpeljati.

Končno vodovod
24. novembra popoldne so Grad

čani slovesno odprli vodovod, na
peljan iz Čudnega sela. Pred pošto 
se je zbralo veliko domačinov z 
gosti vred, katerim je govoril pred
sednik domače krajevne skupnosti, 
na slavju pa je-igrala tudi metliška 
piiialna godba. Vodovod so gradili 
tri leta, veljal pa je okrog 2 milijona 
dinarjev, k čemur so domačini ve
liko prispevali s samoprisj)cvkom in 
prostovoljnim delom.

LJUBLJANSKI ŠAHOVSKI 
MOJSTER IVO BAJEC je v nedeljo, 
21. novembra, v Metliki odigral si
multanko z domačimi šahisti. Z 
mojstrom se je pomerilo 24 šahi- 
stov. Po štirih urah igranja je bil re
zultat naslednji: Bajec je dobil 19 
partij, 4 je remiziral, 1 pa izgubil. 
Od domačih je zmagal Slobodan 
Udovičič, remizirali pa so 1'erdo 
Avsec, Bojan Cimerman, Roman 
Keržan in Niko Selakovič.

OSEM METLIŠKIH TELESNO- 
VZGOJNIH DELAVCEV je 24. no
vembra v Novem mestu prejelo pri
znanja za dolgoletno požrtvovalno 
delo v organizaciji TVD Partizan. 
Priznanje za 20 in več let dela so 
prejeli Martin Crnugelj, Božidar 
Flajšman, Jože Gršič, Ignac Hoče
var, Dar'ca Orlič in Slavo Rajmer, 
za desetletno delo in več pa Zvonko 
Pavlovič in Jože Pirkovič.

PRIZADEVNO VODSTVO 
GLASB1!NE MLADINE Bele krajine 
je 24. novembra za .šolsko mladino 
in odrasle v avli osnovne .šole organi- 
.ziralo koncert ljubljanskega okteta 
Gallus. Ta je nastopil z izbranim 
sporedom klasičnih in ljudskih pes
mi.

m̂ etliški tednik

v  OKVIRU MEILISKEGA 
OBČINSKEGA PRAZNIKA je bilo
25. novembra podeljenih športni
kom domače občine 5 ekipnih po
kalov, 3 pokali za zmagovalce- 
posameznike, 4 plakete, 20 priznanj 
in 27 diplom. Odličja je zmagoval
cem podelil predsednik občinske 
zveze za telesno kulturo Božidar 
Flajšman in pred.sednik občinskega 
sindikalnega sveta Andrej Smuk.

OB OBEH STRANEH TOVAR
NIŠKE CESTE so pred občinskim 
praznikom zas-vetile na kandelabrih 
nove neonske luči. Sicer je tudi prej 
tu gorelo nekaj luči, vendar ima zdaj 
razsvetljena cesta docela drugačno 
podobo. Razsvetljavo je uredila to
varna BETI.

TAKO MRZLEGA IN ZASNE
ŽENEGA OBČINSKEGA PRAZNI
KA (26. novembra), kot je bil letos, 
Metličani doslej še niso dočakali. 
Sneg je zapadel že 20. novembra, 
naslednje jutro pa je bilo že 14 sto
pinj mraza. Na praznik se je nebo 
sicer zjasnilo, termometer pa je 
zjutraj kazal -10 stopinj Celzija. 
Snežna plast je čez pedenj debela.



T E D E N S ^ k i t E
Petek, 3, decembra -  Franc 
Sobota, 4. decembra -  Barbara 
Nedelja, 5. decembra -  Stojan 
Ponedeljek, 6. decembra -  Miklavž 
Torek, 7. decembra -  Urban 
Sreda, 8. decembra -  Marija 
Četrtek, 9. decembra -  Valerija

BREŽICE: 7. in 8. 12 ameriški 
barvni film „Drevo spoznanja**. 10. 
in 11. 12. ameriški barvni Tilm 
,3 u li t“ .

KOSTANJEVICA: 5. 12. ameri
ški barvni film ,>lajbolj neumni 
dne\i Stanlia in 01ia*‘.

KRSKO: 4. in 5. 12. am eri^i 
barvni film „Mož z imenom Konj**. 
8. 12. ameriŠci barvni film „Lisec**.

1
D A N A

MIRNA; 4. in 5. 12. ameriški 
barvni film „Alvarez Kelly“ .

METLIKA: 8. in 9. 12. angleški 
barvni film „Smešne stvari so se do
godile na poti v Forum**.

POTUJOČI KINO NOVO ME
STO: Od 3. do 7. 12. ameriški barv
ni film „Steklenica, ki ubija**.

SEVNICA: 4. in 5. 12. ameriški 
film „Tajna ceremonija**. 8. 12. 
am eri^i film „Afera Thomas 
Crowna*‘.

RIBNICA: 4. in 5. 12. angleško- 
nemški barvni film „Klub ubijalcev 
iz Brooklyna“ .

SODRAŽICA: 4. in 5. 12. angleški 
fibn „Sherlock Holmes proti Jacku 
Razparaču**.

ŠENTJERNEJ: 4. in 5. 12. „Rde
či plašč**.

TREBNJE; 4. in 5. 12. ameri
ški barvni kavbojski film „Ognjena 
karavana**.

OS
S L U Ž B O  D O B I

ZA LAŽJE DELO na mali kmetiji 
iščem dve dekleti od 15. leta sta
rosti dalje v stalno zaposlitev. Ce 
bi se pa želeli zaposliti v tovarni, 
jima preskrbim tudi dobro služ
bo. Oglasite se na naslov; Janez 
Trkov, Sadinja vas 24, Dobrunje 
pri Ljubljani.

P R O D A M

PRODAM dnevno sobo. Vlajko Mi
tič, Jerebova 16, Novo mesto.

POCENI PRODAM malo rabljeno 
spalnico. Tomazin, Trdinova 20, 
Novo mesto.

PRODAM sobno in kuhinjsko pohi
štvo. Naslov v upravi lista 
(2451/71).

UGODNO PRODAM kuhinjsko 
opremo. Kranj, Gregorčičeva 14.

R A Z N O

V NAJEM dam za več let enega ali 
dva prostora za letovanje v novo
gradnji ob jadranski magistrali tik 
morja tistemu, ki mi posodi 
20.000 do 30.000 N-din. Vračilo 
po dogovoru, lahko tudi s čol
nom za prevoz turistov (8 x 2,44 
M; diesel motor). Coln tudi na
prodaj. Nujno potrebujem denar. 
Ante Maraš, D. Đakovića 7/1, 
Rijeka.

STE V ZADREGI, KAJ BI KUPILI 
ZA TRAJNO DARILO? Stopite 
k Otmarju Zidariču, zlatarju v 
Ljubljani, Gosposka 5 (poleg uni
verze). -  Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta.

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k ,  2. d e c e m b r a ;

16.00 do 16.15 -  Napoved progra
ma, poročila, šport in turistični na
potki — 16.15 do 17.00 Nove plo
šče RTB -  Aktualnost tedna -  Ob
vestila in reklame -  17.00 do 18.00 
G la^ena oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 4. DECEMBRA: 16.00 
do 16.30 Pol ure za pojf glasbo -
16.30 do 16.40 Radijska univerza -  
16.40 do 17.00 Med zabavnimi zvo
ki nekaj obvestil in reklam ter melo
dije za vas — 17.00 do 17.10 Prehra
na zdravega in bolnega človeka -  
17.10 do 17.30 Za naše najmkOše — 
FDca priredi izpraševalni ^ o r t  ter 
skladbica iz naše glasbene šole -
17.30 do 18.00 Narodnozabavne na 
valu 192 m.

NEDEUA, 5. DECEMBRA:
10.30 Domače zanimivosti -  Bolj 
upniki ali dolžniki? -  Koliko nas 
prizadeva nelikvidnost -  Za naše 
kmetovalce: Veterinar svetuje -  Ne
deljski razgovor o delu Lovske zveze 
Posavje -  Obvestila, reklame in spo

red kinematografov — 12.00 do 
15.00 Občani čestitajo in pozdrav
ljajo.

TOREK, 7. DECEMBRA: 16.00 
do 16.15 Napoved programa in sre
čanje s pevcem Otom Pestnerjem -  
16.15 do 17.15 Poročila — Novo v 
knjižnici -  Tedenski športni komen
tar — Nove plošče Jugo tona -  Kaj 
prinaša nova številka Dolenjskega 
lista -  17.15 do 17.30 Iz življenja v 
JLA -  17.30 do 18.00 Mladinska 
oddaja -  Delo in načrtovanje akti
vov v delovnih organizacijah.

Dolenjska banka in hranilnica
v Novem mestu

O B J A V L J A

NOVE OBRESTNE MERE 
za hranilne vloge

Po sporazumu jugoslovanskih bank se uveljavljajo no
ve obrestne mere za vse vloge pri Dolenjski banki in 
hranilnici od 1. decembra 1971 dalje, kjerkoli so te 
vloge naložene- na njeno ime (torej tudi pri Poštni 
hranilnici, pri KZ itd.).’ kot sledi:

a) za dinarske vloge;
navadne (a-vista) 7 */<
vezane nad 13 m esecev 9 ' i
vezane nad 24 m esecev 10

b) za devizne vloge in devizne račune:
navadne "J '/••
(5 H v  devizah, 2 v dinarjih) 
vezane nad 13 m esecev 9
(7 v devizah, 1 U v dinarjih) 
vezane nad 24 mesecev 10 Vr
(7 M v devizah, 2 H v dinarjih)

Višje obrestne mere veljajo za vse stare varčevalce, 
seveda pa tudi za vse nove varčevalce pri DBH — 
Nove obrestne mere veljajo za vse vloge, ki niso na- 
mensiko vezane za pridobitev posojila.

Dolenj'ska baniča in hranilnica
Novo mesto

Komisija za volitve in imenovanja pri

OBČINSKI SKUPŠČINI KRŠKO

R A Z P I S U J E
delovno mesto

RAVNATELJA
osnovne šole Senovo
Kandidati morajo poleg .splošnih pogojev izpol
njevati še naslednje pogoje:
— imeti morajo srednjo, višjo ali visoko izo

brazbo pedagoške smeri s strokovnim izpitom 
in najm anj 10 let neposredne pedagoške pra- 
k.se

Kandidati naj se prijavijo v roku 15 dni od dneva ob- 
ja\'e  tega razpisa komisiji za volitve in imenovanja pri 
občinski skupščini Ki*ško.
Prijavi je  potrebno priložiti življenjepis z riavedbami 
o dosedanjih zaposlitvah.

Komisija za volitve in im enovanja  
občinske skupščine Krško

tovarna 
baterij in
baterijskih naprav 
zmaj

S P R E J M E

2 NEKVALIFICIRANA DELAVCA
za nedoločen čas, za delo pri mletju m anganove  
rude v  obratu Šentvid pri Stični

Pogoji;
moški, starost od 18 do 35 let, izpolnjevanje 
splošnih zdravstvenih pogojev

Osebni dohodek 2.000,00 dinarjev za 182 ur.
Pismene vloge sprejema kadrov'^ska služba tovarne 
ZMAJ Ljubljana, Sm artinska cesta 28 — 8 dni i»  
objavi.

Ob smrti naše drage mame, stare 
mame in tete

ANTONIJE KADIVNIK
s Senovega 177

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom in znancem, ki so 
jo v tako velikem številu spremili na 
zadnji poti, ji poklonili vence in 
cvetje. Prav lepa zahvala zdravniku 
Malavašiču za zdravljenje. Še poseb
na zahvala sostanovalcem, ki so pri
čevali za venec in nam kakorkoli 
pomagali. Zahvaljujemo se tudi go
spodu kaplanu za opravljeni cerkve
ni obred in poslovilne besede. Vsem 
skupaj iskrena hvala.

Žalujoči: družine Kadivnik in vsi 
sorodniki

Ob boleči izgubi naše dobre žene, 
mame, stare mame, tete, svakinje in 
botrice 24 otrokom

MARIJE KOPINA, 
roj. DEŽMAN

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam izrazili sožalje, sočustvovali z 
nami, ji darovali vence in cvetje in jo 
v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti. Posebna zahvala 
družinam; Weiss, Klemenčič, Bokal 
in Kupina. Še večja zahvala možem, 
ki so po njeni posebni želji nosili 
njeno izmučeno telo v njen večni 
dom. Nadalje se zahvaljujemo kolek
tivu Kom. podjetja „SNAGA“ Ljub
ljana za podarjeno cvetje in sprem
stvo pri pogrebu. Posebna zahvala 
velja gosodu župniku Francu Pustot- 
niku za opravljen obred in za poslo
vilne besede v cerkvi. Enaka zahvala 
Ivanu Permetu. Vsem še enkrat 
iskrena zahvala.

Smarjeta pri Novem mestu, 20. 
11.1971

Žalujoči: mož Alojzij, hčerka 
Mici, sin Lojze z družino, sestri 

’ Ivana Dežman in Ančka Gorenc z 
družino, bratje Tone, Nace, France 
z družinami, svakinji Marija Dežman 
iz Strelaca in Marija Dežman iz Mač
kovca z družinama ter družine Ko
pina — Kerne in Virant iz Krmelja.

Ob bridki izgubi nepozabnega 
moža, očeta in starega očeta

NIKA GRABRIJANA 
iz Livokla pri Kočevju

se najprisrčneje zalivaljujemo sose
dom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za sočustvovanje. Najlepša 
hvala vsem darovalcem vencev. Naj
lepša hvala za poslovilne besede tov. 
Jožetu Mikuliču, Rudolfu Vrabiču 
in Vekoslavu l-’igarju. Najlepša hvala 
gasilcem, godbi in vsem, ki so ga 
spremili na zadnji {K>ti.

Livold, dne 22. 1 1. 1971 
Žalujoči; žena Ivana, sinova Jože 

in Tone, hčerka Marica in Polde z 
družinami.

Še »hvala« niso rekli
Ko so Novomeš ani Jože Šali, 

Janez Banovec, Anica Kovarik in 
Boris Kos pri Mačkovcu zidali vi
kende, še pomislili niso, da bi se jih 
kdo tako p d o  privoščil.

Neznani zlikovci so vzeli njihove 
vikende na muho v času od 21. do 
23. novembra. Nemara so se že prej 
dogovorili, da bodo vlomili v vse 
hkrati. Sledovi, ki so jih pustili, ka
žejo, da so se dobro imeli; pojedli 
so, icar so našli, kuhali kavo, brez
plačno predali po „napornem 
delu“ , za nameček pa odnesli s se
boj še transistorje in druge tehnične 
predmete. Lastniki so prijavili skup
ne škode za približno 3000 din. Vto- 
milci pa, ko so se okrepčali, naspali 
in nakradli za posebne malhe pred
metov, še ,,hvala“ niso rekli.

Od Mačkovca na Trško goro ni 
daleč, zato so se začeli bati tudi ti
sti, ki so jim zrasle „zkianice“ od 
vznožja do vrha te znane vinorodne 
gorice. Najlaže se bodo ubranili hu
dodelcev tako, da bodo hrame za
klepali bolje kot zdaj ali pa da bodo 
čimveč prostega časa preživeli v svo
jih hramih.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

LJUBLJANSKE
OPEKARNE
L J U B L J A N A

G R A D IT E U l, PRESKRBITE Sl PRAVOČASNO 
GRADBENI .MATERIAL!

LJUBLJANSKE OPEKARNE
obveščajo graditelje in ostale interesente, da bodo lahko

PREKO VSE ZIM E DOBILI VSE VRSTE OPEČNIH 
IZDELKOV

V Industrijski prodajalni je na razpolago tudi ostali gradbeni material in 

stavbno pohištvo.
inform acije daje prodajni oddelek v Ljubljani, Cesta na Vrhovce 2, te lefon(061) 
61-965 in 61-805, ter naš zastopnik za Dolenjsko Ivo Praprotnik, Grosuplje, P rečna 
pot 8, telefon 77-358.

SOLIDNE CENE — HITRA DOBAVA!

AUSTIN-IMV1300
Cena:

Hfl 7.244,58 Dkr 15.460,98

DM 7.127,28 US dol. 2.113,00

Sch 51.578,52 Lstg 854,31

Sfr 8.410,51 Can. dol. 2.134,34

FF 11.652,58 Lit 1,296.319,00

Skr 10.700,55 Ffr • 101.424,00

dinarska cena: 35.226,50 din

Za devizna plačila, ki prispejo do 31. decembra 1971, 

G A R A N T I R A M O  D E V I Z N O  C E N O
Devizni račun IMV: 501-620-2-32009-10-3172, Jugobanka Ljubljana

inDUSTRURmOTORniH VOZIL 
novomESTO

Za podrobnejše informacije se obrnite na poslovalnico IMV:

LJUBLJANA, Titova 172-a tel. (061) 343-485, 341-779



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN; poročila ob 5.00,

6.00, 7.00 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00, Pisan glasbeni spored od 4.30 
do 8.00.

PETEK, 3. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  Radijska šola 
za nižjo stopnjo': Pes -  človekov 
prijatelj -  10.20 Pri vas doma -
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
Za naše goste iz tujine — 12.30 Kme
tijski nasveti -  Inž. Dušan Ogrin:

^em izacija kmetijstva in varstvo 
? '^ko lja  -  12.40 Cez polja in potoke

-  13.30 Priporočajo v a m . . .  -
14.10 Kaj nam pripoveduje glasba -
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo - 15.30 Napotki za tu- 
^ste -  16.00 „Vrtiljak“ -  17.10 
Človek in zdravje -  17.20 Operni 
koncert -  19.00 Lahko noč, otroci!
-  19.15 Petnajst minut za EP -
20.00 Slovenski zbori tekmujejo -
20.30 „Top-pops 13“ -  21.15 Od
daja o morju in pomorščakih -
22.15 Besede in zvoki z logov doma
čih.

SOBOTA, 4. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.05 Pionirski 
tednik - 10.20 Pri vas doma -
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine -  12.30 Kme
tijski nasveti -  Inž. Jaka Terjan: 
Možnosti za gospodarnost prašiče
reje -  12.40 Po domače -  13.30 
Priporočajo v a m . . .  -  14.10 So
botno popoldne za mladi svet -
15.30 Glasbeni intermezzo — 16.00 
Vrtiljak" -  16.45 S knjižnega trga

-  17.50 Z ansamblom I rancija Pu
harja -  19.00 LaJiko noč, otroci! -
19.15 Petnajst minut za EP -  20.00 
MLADINSKI RADIJSKI KLUB -
22.20 Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 5. DECEMBRA: 6.00 
do 8.00 Dobro jutro! -  8.05 Radij
ska igra za otroke -  Smiljan Roz
man: Čarobni pisalni strojček -
9.05 Koncert iz naših krajev -
10.05 Še pomnite, tovariši.. . Vin
ko Poteko -  Drago Kumer: Tako 
sem pobegnil -  10.25 Pesmi borbe 
in dela -  11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  11.20 do 13.00 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  13.15 do
15.15 Nedeljsko športno popoldne
-  15.30 Nedeljska reportaža -
16.00 „Po domače“ -  16.30 Humo
reska tega tedna -  Ilf-Petrov: Bolj 
na široko -  17.05 V svetu opernih 
melodij -  17.30 Radijska igra -  M. 
Hulke-E. Paice: Zlati pislaček -
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice -  20.00 V ne
deljo zvečer -  22.20 Zaplešite z 
nami.

PONEDELJEK, 6. DECEMBRA:
8.10 Glasbena matineja -  9.05 Pi
san svet pravljic in 2̂ odb -  10.20 
Pri vas doma -  ll.Č^O Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine -  12.30 Kmetijski nasveti -  
Dr. Jože Riliar: Koristi prognozira
nja o medenju v letu 1971 -  12.40 
Pihalne godbe na koncertnem odru
- 13.30 Priporočajo v a m. . .  -
14.35 Naši poslušalci čestitajo in

TELEVIZIJSKI
SPORED

' n e d e l j a , 5. DECEMBRA

8.55 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) -  9.30 Pet minut po 
domače — 9.35 Kmetijski razgledi —
10.00 Kmetijska oddaja -  10.45 
Mozaik — 10.50 Otroška matineja: 
Doktor Dolittle, Svet, v katerem ži
vimo, Risanke — 12.00 Mestece Pey- 

~ 12.55 St. Moritz: Smuk mo
ških za svetovni pokal — prenos (do 
pnbL 14.15) -  12.25 Hokej Olim- 
P«a : Jesenice -  posnetek (JRT) -
16.45 Rokoborba Gavrilovič : Lika
-  17.55 Hiša na vodi -  ameriški 
film -  19.45 Cik-cak -  20.00 TV 
dnevnik -  20.30 3-2-1 -  20.35 
Boltove zgodbe in nezgode -  21.25 
Videofon — 21.40 Športni pregled
-  22.10 Poročila

PONEDELJEK, 6. DECEMBRA

9.()5 Odprta univerza -  9.35 TV 
v šoli -  10.30 Angleščina -  11.00 
Osnove splošne izobrazbe -  14.45 
TV v šoli -  ponovitev -  15.40 
Angleščina -  16.10 Francoščina -
16.40 Madžarski TV pregled (Po
horje, Piešivec do 16.55) -  17.45 
KJukčeve dogodivščine -  10. del -
18.15 Obzornik -  18.30 S kamero 
^  svetu: Vsakdanja Kitajska -
19.00 Mozaik -  19.05 Mladi za mla
de -  1930 Cik-cak -  20.00 TV 
dnevnik -  20.25 3-2-1 -  20.35 N.

Ječa -  irska TV drama -
21.30 Kulturne diagonale -  22.10 
Poročila

t o r e k , 7. DECEMBER

9.35 TV v šoli -  10.40 Ruščina
-  11.00 Osnove splošne izobrazbe 
~ 1^-45 TV v šoli -  ponovitev -
15.35 Ruščina -  ponovitev -  15.50 
T /^ '^rtec -  16.10 Angleščina -
16.45 Madžarski TV pregled (Pohor-

Plešivec do 17.00) -  17.40 Tik- 
tak: Snežna kraljica -  1. del -
17.55 Risanke — 18.20 Srečanje v 
studiu 14: The Tremeloes -  19.00 
Mozaik -  19.05 Iz psihiatrije: Du- 
^vno bolni nekdaj in danes -  19.25 
Sodobno gospodarstvo: Marketing
-  1. del -  19.50 CU-cak -  20.00 
r v  dnevnik 20.25 3-2-1 -  20.35

v travi -  ameriški film -  
“-•35 Likovni nokturno: Ive Šubic
-  22.50 Poročila

SREDA,8.DEa;MBRA

8.15 r v  v šoli -  17.05 Madžarski 
TV pregled (Pohorje, Plešivec do 
17.20) 17.50 Doktor Dolittle -
serijsld film -  18.15 Obzornik -
18.30 Zabavna glasba -  19.00 Mo
zaik -  19.05 C)d filma do filma -
19.20 Po sledeh napredka -  19.50 
Cik-cak -  20.00 TV dnevnik -  
20.25 3-2-1 -  20.35 Dostojevski- 
Pirjevec: Sreča v nesreči -  TV dra
ma -  22.50 Poročila

Če t r t e k , 9. d e c e m b e r

9.35 TV v šoli -  10.30 Nemščina
-  10.45 Angleščina -  11.00 Fran
coščina -  14.45 TV v šoli -  pono
vitev -  15.40 Nemščina -  pono
vitev -  15.55 Angleščina -  pono
vitev -  16.10 Osnove splošne iz
obrazbe -  16.45 Madžarsld TV pre
gled (Pohorje, Plešivec do 17.00) -
17.45 Veseli tobogan -  Ljutomer -
18.15 Obzornik -  18.30 Svet, v ka
terem živimo -  19.00 Mozaik -
19.05 Enkrat v tednu -  19.20 Vse 
življenje v letu dni -  19.50 Cik-cak
-  20.00 TV dnevnik -  20.25 3-2-1
-  20.35 Četrtkovi razgledi -  21.35 
F. Žižek: Napravite mi to deželo 
spet nemško -  III. del -  22.35 
Simfonični orkester RTV vam pred
stavlja -  E. Merkhel: Suita za ko
morni orkester -  22.55 Poročil9

PETEK, 10. DECEMBRA

9.30 TV v šoli -  11.00 Angle
ščina -  14.40 TV v šoli -  ponovitev
-  16.10 Osnove splošne izobrazbe
-  16.40 Madžarski TV pregled 
(Pohorje, Plešivec do 16.35) -
17.45 L. Suhodolčan: Naočnik in 
Očalnik -  IV. del -  18.15 Obzor
nik -  18.30 Jazz -  19.00 Mestece 
Peyton -  serijski, film -  19iO  Cik
cak -  20.00 TV dnevnik -  20.35 
3-2-1 -  20.35 Slavna imena: Law- 
rence Olivier: Rebecca -  22.15 Za
bavno glasbena oddaja

SOBOTA, 11. DECEMBRA

9.35 TV v šoli -  16.30 Košarka 
Rabotnički : Crvena zvezda — pre
nos -  18.00 Po domače — 18.15 
Obzornik -  18.30 Mali vitez -  serij
ski film -  19.20 Mozaik -  19.25 
TV kažipot -  19.45 Cik-cak -
20.00 TV dnevnik -  20.25 3-2-1 -
20.35 Gala Unicef -  barvni posne
tek iz Dunaja -  21J50 Oddelek S -  
serijski film -  22.40 Poročila

PODJETJE

I N T E R E U R O P A
MEDNARODNA ŠPEDICIJA IN TRANSPORT 
KOPER

R A Z G L A S A  
pro.slo delovno mesto

CARINSKEGA DEKLARANTA
za delo v poslovalnici podjetja v Novem mestu
Pogoji zii zasedbo delovnega mesta so naslednji 
— srednješolska izobrazba in odslužen vojaški 

rok, kot |>oseben pogoj pa poskusno delo tri 
mesece

Za/.elena je praksa. Zaradi narave dela pridejo 
v {X)štev le moške osebe.

Pismene p<jnudbe /. navedbo šolske izobrazbe m opi- 
J'f>m dosedanjega dela pošljite kadrovski službi pod- 
It^tja v Kopru, Vojkovo nab!'ožje št. 32, najkasneje v 

dneh po objavi tega razglasa.

pozdravljajo -  15.30 Glasbeni inter
mezzo -  16.00 „Vrtiljak" -  17.10 
Ponedeljkovo glasbeno popoldne —
18.15 Ob lahki glasbi -  18.35 „In
terna 469“ -  19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Petnajst minut za 
EP -  20.00 Giacomo Puccini: 
TOSCA -  radijska priredba opere -
22.15 Za ljubitelje jazza.

TOREK, 7. DECEMBRA: 8.10
Operna matineja -  9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  10.20 Pri 
vas doma -  11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  12.30 Kmetijski nasveti -  Inž. Ja
nez Koželj: Vlaganje v kmečke goz
dove na slovenjgraškem gozdno
gospodarskem območju -  12.40 
Vedri zvoki z domačimi ansambli -
13.30 Priporočajo vam . . .  -  14.30 
Z ansamblom Silva Štingla -  14.40 
„Na poti s kitaro“ -  15.30 Glasbeni 
intermezzo -  16.00 „Vrtiljak“ -
17.10 Popoldanski simfonični kon
cert — 18.15 V torek na svidenje! —
19.00 Lahko noč, otroci! -  19.15 
Petnajst minut za EP -  20.00 Pro
dajalna melodij -  20.30 Radijska 
i^ a  -  Friedrich Duerrenmatt: Stra- 
nitzky in narodni junak -  22.15 Ve
čer Felixa Mendelssohna in Roberta 
Schumanna.

SREDA, 8. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.05 Za mlade 
radovedneže — 10.20 Pri vas doma
-  11.00 Poročila -  Turistični na
potki za naše goste iz tujine -  12.30 
Kmetijski nasveti -  Dr. Franc Čer
ne: Zdravi pujski -  pogoj za uspeh 
pitanja -  12.40 „Od vasi do vasi“ -
13.30 Priporočajo vam . . .  -  14.35 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo -  15.30 Glasbeni intermezzo -
16.00 „Vrtiljak** -  17.10 Jezikovni 
pogovori -  18.15 Popevke sloven
skih festivalov -  19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Glasbene razgledni
ce -  20.00 Koncert simfoničnega 
orkestra RTV Ljubljana -  22.15 S 
festivalov jazza

Č e t r t e k ,  9. d e c e m b r a :
8.10 Operna matineja -  9.05 Radij
ska šola za višjo stopnjo -  10.20 Pri 
vas doma -  11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  12.30 Kmetijski nasveti -  Inž. 
Milena Jazbec: Rezultati poskusov 
gnojenja na Ust pri sadnem drevju -
12.40 Pihalne godbe -  13.30 Pripo
ročajo v a m. . .  -  14.30 Z ansam
blom Jožeta Kampiča -  15.30 Glas
beni intermezzo -  16.00 „Vrtiljak“
-  17.10 Koncert po željah poslušal
cev -  18.30 Iz kasetne produkcije 
RTV Ljubljana -  19.00 Laliko noč, 
otroci! -  19.15 Petnajst minut za 
EP -  20.00 Četrtkov večer doma
čih pesmi in napevov -  21.40 Glas
beni nokturno -  22.15 Partiture 
Oliviera Messiaena.

VELIKA NAGRADNA IGRA

slediteT
OD 5. NOVEMBRA DALJE V

VELEBLAGOVNICI □
IN V

[13. PRODAJALNAH TRGOVINE NA MALOi
PRI NAKUPU ZA VSAKIH POLNIH lO Odm  

DOBITE KUPON
NAGRADE:

•BARVNI TV SPREJEMNIK GORENJE 
- ‘ PRALNI STROJI 

•HLADILNIKI 
•ŠTEDILNIKI
•MOŠKE IN ŽENSKE OBLEKE itd.

ZATO sledite □
VEDNO IN POVSOD

T T R G O V S K O  P ODJ ETJ E NA V E U K O  IN MALO

T e h n o -m e r c a to r
C E U E

m O U S T R I J R m O T O R n i H  VOZIL  
n o v o m E S T D

VABIMO K SODELOVANJU

Zaradi razširitve poslovno tehničnega sodelovanja z inozemski m (< 
podjetji ter z ozirom na razvoj filial Industrije motornih vozil ter 
formiranja tovarne v Belgiji, vabimo k sodelovanju:

•  DIPLOMIRANE STROJNE INŽENIRJE

•  DIPLOMIRANE ELEKTRO INŽENIRJE

•  DIPLOMIRANE INŽENIRJE LESARSTVA

•  STROJNE TEHNIKE

•  ELEKTROTEHNIKE

•  EKONOMSKE TEHNIKE

•  VISOKO KVALIFICIRANE DELAVCE in

•  KVALIFICIRANE DELAVCE

ki so pripravljeni delati v tehničnih in tehnično komercialnih 
službah v tovarnah v tuzemstvu in inozemstvu

Pogoj: obvladanje enega od svetovnih jezikov: nemškega, an
gleškega, francoskega

Ponudbe za zaposlitev sprejema kadrovska socialna služba 
Industrije motornih vozil. Novo mesto

(1131) — 2. decembra 1971
DOLENJSKI LIST



1

»Pronicljiv čut za človeka«
to je poglavitno,« meni Ivan Videnič, dolgoletni di> 

rektor Gozdnega gospodarstva Brežice

Malokdo, ki sicer pozna 
Ivana Videniča, ve, da mu je 
stekla zibelka onstran 
oceana. Rodil se je 1916 kot 
sin ekonomskega emigranta 
iz Cerkelj ob Krki

-  Oče, železolivar po po
klicu, je prebil v Ameriki 18 
let - m i  poja snuje.

-  In kdaj ste se vrnili v 
domovino?

-  Leta 1921. Takrat je 
oče vložil prihranke v Slo
vensko banko. Šla je v stečaj 
in naša družina je bila ob ves 
denar. Spet je bilo treba 
znova začeti, tokrat doma. 
Nazaj nismo več mogli, ker 
ni ostalo denarja niti za pot. 
Drugič nas je prizadela oku
pacija. Pobegnili smo na ita
lijansko stran in ponovno 
ostali praznih rok.

-  Vi ste se seveda pridru
žili partizanom?

-  Da, marca 1942. Akti
vist sem bil že poprej.

-  V partijo pa ste vsto
pili .. .?

-  Pred 28 leti.
-  In koliko direktorskih 

let imate za seboj?
-  Dvaindvajset. Prvega 

januarja 1950 so me posta
vili na to mesto, „Direktor 
boš,“ je rekel Matevž Hace 
in mi kot članu partije nalo
žil to dolžnost. Kdo 'bi si 
mislil, da bom ostal na tem 
položaju tako dolgo ob
dobje? Ugovori, da nisem 
sposoben, takrat niso imeli 
veljave. Oblikovalo me je 
delo, zgradil pa kolektiv. Z  
njegovo pomočjo sem do
segel uspehe. Zdaj, ko za
puščam podjetje, menim, da 
ima kolektiv ob tej material
ni osnovi vse možnosti za 
nadaljni napredek, če bo le 
naprej ostal tako složen in 
enoten.

-  V dveh desetletjih di-

rektorovanja ste si gotovo 
nabrali dosti izkušenj, zato 
vam najbrž ne bo težko od
govoriti na vprašanje, kakšen 
mora biti direktor.

-  V prvi vrsti mora biti 
človek. Imeti mora pronic
ljiv posluh za vse ljudi, da 
čim bolje spozna sodelavce 
in večino članov kolektiva. 
To ni lahko, ker se direktor 
nujno pojavlja v dveh vlo
gah, na eni strani kot član 
kolektiva, na drugi strani 
kot vodja podjetja, do kate-̂  
rega ima svoje z^teve druž
ba. Direktor je odgovoren 
tudi družbi, katere interesi 
so večkrat v nasprotju s tež
njami posameznikov v ko
lektivu. Seveda pa mora di
rektor poznati tudi prot- 
vodni proces, stroko v kateri 
dela.

-  Katero obdobje je bilo 
v teh 22 letih najbolj te
žavno?

-  Čas prehoda od plan
skega gospodarstva k samo
upravljanju in pa zadnja leta 
po reformi zaradi neuskla
jenih političnih zahtev s 
prakso. Dandanes je še po
sebno težko. Direktor je 
med tremi ognji Delavci že
lijo imeti čim boljše dohod
ke, upoštevati moramo druž
bene norme, ob vsem tem pa 
nas tare še nelikvidnost. Ko 
sem prišel k podjetju, smo 
bili vsi vajeni izpolnjevati 
samo planske naloge. Stro
kovnjakov nismo imeli razen 
dveh visoko kvalificiranih 
gozdarjev. Z leti smo so tudi 
po tej strani opomogli Da
nes zaposlujemo že 15 inže
nirjev ter 32 tehnikov. Ko
lektiv šteje 430 ljudi in bo 
konec leta ustvaril za 36 mi
lijonov vrednosti

-  Katere stvari štejete v 
podjetju za največje 
uspehe?

Nad 1000 ha na novo 
osnovanih nasadov plovcev, 
6600 ha topolovih plantaž 
in nad 100 kilometrov novih 
cest.

-  Vsa leta ste opravljali 
vrsto odgovornih političnih, 
oblastnih in gospadarskih 
funkcij. Kako ste to delo 
uskladili z delom v pod
jetju?

-  Marsikdaj mi je to po
magalo do širših horizontov. 
Bil sem na tekočem z gospo
darskimi dogajanji in kori
stilo mi je tudi, da sem bU 
vedno vnaprej seznanjen z 
ukrepi, ki so jih pripravljali

JOŽICA TEPPEY

»Tovarištvo«
Sneg je nasul kopico skrbi 

vsem, ki se niso pripravili na 
tako zgodnjo zimo. Mnogo avto
mobilov z gladkimi gumami je 
obtičalo, avtobus in vlak sta spet 
postala priljubljeno prevozno 
sredstvo.

Hudo se je prejšnji teden raz
burjal nad sostanovalci Novo- 
meščan z Grma. „Da je še tova
rištvo na svetu, da še kdo ve za 
solidarnost -  iigo!“ Prepoten in 
premočen je z žganjem preganjal 
prve napade prehlada Ko je ta
kole, opiraje se na šank, počasi 
srebal alkohol, je iztresel zgod
bico.

Z avtom je obtičal pred blo
kom. Pogonska kolesa niso in 
niso hotela prijeti. Ko je malo 
bolj pritisnil na stopalko za plin, 
ga je vrglo s tira. Poskusil je vo
zilo premakniti s tira. Ni šlo. Ne
močen se je ozrl naokrog: mu 
bo kdo pomagal? Ne, ne, tisti 
lepi, komaj zbujeni moški in 
ženski obrazčki, ki so se prilepili 
na šipe in ga s smehljaji „bo- 
drili“ , naj ne odneha, v tem že ni 
videl solidarnosti. Še pol ure je 
poizkušal zaman. Potem je še 
enkrat zbral vso svojo moč in z 
zadnjimi napori premaknil avto 
iz poledenelih utajenih kotanj.

(Tale zgodba se mi zdi po
učna, čeprav v njej ni tistega 
pravega tovarištva. Nauk: pustite
avto raje v garaži, sploh ga ne 
premikajte, sicer boste morali na 
svoji koži občutiti tisto smehlja
jočo se „solidarnost** izza za
prtih oken!) N. N.

BLOlUDKOVOl P R IZ N A N JE

Za Kovačičevo in Lovšina
Dolenjska telesnovzg6jna delavca Ruža Kovačič 
in Štefan Lovšin sta prejela Bloudkovo plaketo

25. novembra so v Ljubljani že 
sedmič podelili Bloudkove nagrade 
in plakate, najvišja družbena jirizna- 
nja za delov telesni kulturi. Žirija je 
tokrat namenila nagrado štirim po
sameznikom (Tonetu Bučerju, Tine
tu Orlu, Marku Rožmanu in To
mažu Savniku) in dvema organiza
cijama; plaketo pa je prejelo 23 po
sameznikov in sedeni organizacij. 
Med nagrajenci sta tudi dva dolenj
ska telesnovzgojna delavca: Bloud
kovo plaketo sta prejela Novo- 
meščanka Ruža Kovačič in Rib
ničan Stefan Lovšin.

V petek, 26. novembra, so na posebni svečanosti v Krškem počastili praznik republike. Govoril je v 
Lojze Štih. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja za najboljše dosežke ob letošnjih jubilejnih 10. j 
delavskih igrah. Gost večera je bil naš najboljši športnik vseh časov Miro Cerar in dva mlada telovadca, i 
Dvorana Svobode je bila polna do zadnjega kotička; zbralo se je najmanj 500 ljudi (Foto: Slavico i 
Dokl) -----------------------------------------

GORJANCI 72 - 16. septembra
Podkomisija za avtomobilski ^ o r t  pri AMZJ je potrdila avtomobi

listični tekmovalni koledar za prihodnje leto. Vnesena je tudi medna
rodna gorska dirka, ki bo hkrati veljala za prvenstvo Jugoslavije „NA
GRADA GORJANCEV 72“ . Za državno prvenstvo na krožnih stezah 
je razpisanih 10 dirk za gorsko prvenstvo 5, za prvenstvo na odprtih* 
cestah pa 9 rallyjev. Novost pri rallyju je razširitev razreda do 
1000 ccm na 1150 ccm, „da bodo lahko uspešno konkurirala tudi 
vozila domače proizvodnje" (? ). Rally za republiško prvenstvo ,J)o- 
lenjska osmica“ bo predvidoma 14. maja 1972.

Novomeški tekmovalci in ^o rtn i delavci se žele temeljito pripra
viti na prihodnje leto, kot so sklenili na skupnem sestanku v Krono- 
vem (po rallyju „Vožnja v neznano"), ki se ga je udeležilo več kot 80 
članov. I^tos so organizirali s pomočjo pokrovitelja Industrije mo
tornih vozil iz Novega mesta dve veliki gorski dirki in rally za republi
ško prvenstvo, izpit za to rtnega  funkcionarja je naredilo 28 članov 
(zdaj imajo že 41 izprašanih funkcionarjev), evropsko gorsko prven
stvo na Dobraču v Avstriji sije ogledalo 12 članov, organizirali pa so 
tudi ogled dirk za svetovno prvenstvo v Zeltvvegu z dvema turi
stičnima avtobusoma GORJANCEV. IMV je kupila letos elektronsko 
napravo HEUER za merjenje časov do stotinke sekuijde natančno, 
športna komisija pa je s sodelovanjem smučarskega društva ROG 
izšolala 10 časomerilcev za delo s to uro. m.

RUŽA KOVACi C je prejela pri
znanje za organizacijsko delo in delo 
z mladino. Saj se že vrsto let ukvarja 
z gimnastiko kot trenerka in kot 
sodnica. Pred leti je postala celo 
mednarodna sodnica za gimnastiko 
in sodeluje na pomembnih medna
rodnih gimnastičnih srečanjih.

ŠTEFAN LOVŠIN je znan ribni
ški telesnovzgojni delavec, ki je tri
deset let zvest športu. Več kot 20 
let dela tudi v vrstah Partizana in je 
opravljal pomembne zadolžitve. Ve
like zasluge ima tudi pri gradnji te- 
lesnokulturnih objektov v ribniški 
občini.

Nepozaben večer z Rusalko
V Trebnjem: razstava slikarja Iva Lackoviča- 
Croate in proslava srebrnega jubileja prvakinje 

Opere Vilme Bukovčeve

Proslava dneva republike, kakršne prav gotovo ni bflo tokrat v 
vsej naši pokrajini, je preteklo soboto, 27. novembra zvečer, obi-" 
skovalcem doma kulture v Trebnjem zapustila enkratne vtise. Prva
kinja ljubljanske Opere, trebanjska ro j^ in ja  Vilma Bukovčeva, je 
svoj srebrni um etn ic i jubflej preživela med domačini in jim tokrat 
zapela tako kot si tega lahko zaželi tudi najbolj razvajeno uho in 
srce ljubitelja pevske kulture.

Paliković na Gorjancih letos spomladi (Foto: B. Pilih)

V prenapolnjeni dvorani so do
mačini in gostje od blizu ter daleč 
priljubljeno umetnico in spoštovano 
rojakinjo pozdravljali tako navdu
šeno, da ano bili ganjeni vsi: pevka, 
ki se je svojim rojakom pred koncer-

KUPITE MORDA NAGELJNE?
Mojca je nesla v šolo zlat prstan, Irena je kupila tovarišici 

enak obesek, Peter je imel v zavitku kristalno vazo. Jožica je 
pred novim letom ubupana Kako naj svojo ljubezen izkaže 
ona, ko ji mama še šolske malice ne mora plačati? Spati ne 
more zaradi tega. Ko pride usodni dan, se naredi bolno. V 
šolo ne gre, ker jo je revščine sram

čicama“ in je več otrok, se
Kdor ima otroke v šoli, 

ve, da so tovarišice zanje bo
govi, in vsak si prizadeva, da 
bi svojega malika kakorkoli 
razveselil. V nižjih razredih 
je otroška misel še nepokvar
jena, v višjih s tem že špeku
lirajo. Ko pridejo prazniki: 
novo leto, dan žena, konec 
šolskega leta, vmes pa še 
„turšicin*‘ rojstni dan in 
god, hočejo otroci nesti da
rilo.

Od staršev zlepa ali zgrda 
zahtevajo denar. Premož
nejši zmignejo z rameni, 
morda zagodrnjajo,da včasih 
takih navad ni bilo, konec 
koncev pa sežejo v žep. Ško
da se jim zdi časa za prere
kanje z otrokom. Kje živijo 
z eno plačo ali dvema ,,pla-

upirajo bolj, običajno pa 
rav tako popustijo. Dajo, 
olikor zmorejo.

Tako pride dan, ko gre 
vsak s svojim zavitkom v 
šolo. Eni imajo v celofanu z 
lepo pentljo zlato verižko, 
dragoceno knjigo, kristalno 
vazo. Drugi nesejo kičast 
kipec ali velik šop nageljnov, 
tretji le tri rože v navadnem 
svilenem papirju. Socialne 
razlike so na dlani!

Morda se tudi učiteljem 
upira sprejemati darove, 
toda ker je to postala na
vada, vzamejo. Vem, da v 
marsikateri učiteljski družini 
kipci kužkov in mačk ter 
skrotovičenih pepelnikov le
žijo na podstrešju, če jih ta
koj ne zmečejo v smeti. Z

nageljni in rožaini pa je 
tako, da se ob množici šop
kov učiteljica doma počuti 
kot na parah. Bil je primer, 
da je pri hiši zmanjkalo ne le 
vaz, temveč tudi praznih 
konzervnih škatel za'šopke, 
zato so šli v cvetličarno 
vprašat, če vzamejo nageljne 
nazaj: po izredno nizki ceni!

Če se bomo sprijaznili s 
tem, da gre za nove navade, 
bomo drveli globlje in glob
lje v vedno večje izdatke, 
učiteljstvo pa v vedno večje 
materialne koristi, za katere 
nima nobenih zaslug.

Tudi stare navade niso vse 
slabe! Zakaj jih ne bi znova 
privlekli na dan, čeprav iz
pred 50 let?

Naj otroci izkažejo svojim 
ljubljencem pozornost, pa 
tudi hvaležnost za trud, toda 
s skupnim šopkom vsega raz
reda, ne pa s posamičnimi 
darili, ki niso nič drugega 
kot v celofan zavita ko
rupcija.

IVANKA ROBIDA

tom prisrčno zahvalila za vse če
stitke, tople želje, šopke rdečih rož, 
darila in nepričakovano velik obisk, 
pa tudi vsi, ki smo jo ta večer gledali 
in poslušali. Posebno prisrčne be
sede je naslovil umetnici v imenu 
domačih organizacij in rojakov Ja
nez Gartnar; njegov pozdrav bomo 
objavili v prihodnji številki Dolenj
skih razgledov. Umetničin nastop je 
nato napovedoval Marjan Kralj, 
Vilma Bukovčeva pa nam je pela 
kot Rusalka, Tosca, Marinka in ne
pozabni Metuljček -  Co čo  san. V 
duetih jo je spremljal Rajko Korit
nik, oba pevca pa sta požela navdu
šenje množice v dvorani.

Uro poprej so v trebanjski galeriji 
likovnih samorastnikov odprli samo
stojno razstavo znanega hrvaškega 
umetnika Iva Lackovića-Croate. 
Izbor njegovih del iz zadnjih let je 
prepričljiv dokaz izredne ustvarjal
nosti tega znanega slikarja -  samo
uka, o čemer je govoril na otvoritvi 
umetnostni kritik Vladimir Male- 
ković iz Zagreba. Lackovićeve raz
stave v Trebnjem, ki bo odprta do 
12. decembra, res ne kaže zamuditi.

TONE GOŠNIK

ZA 1 MILIJON ŠKODE
Mesec dni so po manevrih 3 ko

misije popisovale Škodo na območju 
obeh belokranjskih občin. Ocenje
vali so po enotnih merilih, ugotovili 
pa, daje bilo za l,lOO.OCtO din izpla
čanih odškodnin za kmetijske kul
ture, poškodovane gozdne poti, 
stavbe in ceste. Ocenjevalci sodijo, 
da je bila škoda v celoti povrnjena.
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Preplah v spalnici
V Zupančičevem stanovanju v bloku sredi Čr
nomlja se je ponoči odilepil omet — To ni prvi 

primer nevarnosti v tem bloku

Pred tremi leti so se ljudje vselili v 
novi blok v Ulici 21. oktobra 15 v 
Črnomlju. To je prvi blok s central
no kurjavo v mestu in eden naj
lepših. Toda kaže, daje lepota le zu
nanja stvar, znotraj pa m vse tako, 
kot bi moralo bitL

Pretekli teden je nastal v družini 
Zupanič pravi preplah, ko je ponoči 
odpadel omet v spalnici, kjer spi

tudi majhen otrok. Na srečo je tre
ščilo pred vrata in ne na posteljo, 
sicer brez poškodb ne bi šlo.

Podobna nesreča se v tem bloku 
ni prvič zgodila, saj sta že prej dve 
stranki doživeli isto. Vzrok bo treba 
čimprej ugotoviti, saj ni mogoče ča
kati, kaj se bo še pripetilo. V tem 
primeru najbrž krivca ne bo težko 
najti, če ga bodo iskali

SAMOPOSTREŽBA pri mostu

MARKET v Bršlinu

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJI: Občinske konference SZDL Brežice, Črnomelj, 
Koćevje, KrSko. Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje 
•  IZDAJATELJSKI SVET; Franc Beg, Viktor Dragofi, inž. Janez 
Gačnik, Jan e /  Gartnar (predsednik sveta), Tone GoSnik, Jože Jeke, 
Franc Lapajne, Lojzka Potrč, Slavko Smerdel, Franc Stnjdohar in 
Ivan Zivlč •  UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnik (glavni 
in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, Marjan Legan. 
Jože Primc. Jože SpUchal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred 
Železnik. Tehnični urednik: Marjan Moškon •  IZHAJA vsak 
četrtek — Posamezna številka 1 dinar — Letna naročnina 49 di
narjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo 
100 dinarjev ali 6 ameriških dolarjev (ali ustrezna druga valuta 
v vrednosti 6 ZDA dolarjev, pri čemer Je že vštet lO-odstotnl 
popust, ki pa velja samo za tiste, ki pošiljajo naročnino v devizah 
na naš devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-9 ali Jo vplačajo v devizah 
pri upravi lista) •  OGLASI; l e m  višine v enem stolpcu (45 mm 
oz. 10 cicero) 33 din. l cm na določeni strani 45 din, 1 cm na 
1.. srednji In zadnji strani lista; 06 din. Vsak mali oglas do 10 
besed 10 din, vsaka nadaljnjo beseda l din. Za vse ostale oglase 
in oglase v barvi velja do preklica cenik St. 4 od 6. I. 1971 — 
y,n oglase odgovarja Mirko Vesel #  TEKOCI RACUN pri podruž
nici SDK v Novem mestu ' 521-B-9 — NASLOV UREDNIŠTVA IN 
UPRAVE: 68001 Novo mesco. Glavni trg 3 — Poštni predal 33 — 
Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih rokopisov in fotografij ne 

vračamo — Tiska tiskarna .Ljudske pravice« v Ljubljani


