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Marinc, novi predsednik
Sklep vodstva Socialistične zveze, ki je dobil 
podporo v občinah: inž. Andrej Marinc naj bo 
novi predsednik republiškega izvršnega sveta

Po odstopu Staneta Kavčiča, d o 
sedanjega predsednika republiškega 
izvršnega sveta, katerega delovanje 
so odločno grajali na zadnji seji CK 
ZKJ, b o  sestavil nov izvršni svet inž. 
Andrej Marinc, doslej sekretar sekre
tariata CK ZKS, ki naj bi bil tudi 
novi predsednik.

Tako stališče sta po živahni celo
tedenski politični aktivnosti v obči
nah sprejela v soboto predsedstvo in 
izvršni odbor republiške konference 
Socialistične zveze, ki je nosilka 
k a n d id a tsk eg a  postopka. Andrej 
Marinc je dobil v občinah in v repu
bliki ko t celoti soglasno podporo 
predvsem zato, ko t pravi poročilo  o 
poteku predlaganja možnih kandida
tov, „ker je s svojim dosedanjim de
lom izpričal privrženost samouprav
nemu socialističnemu razvoju in 
sposobnost, da tako politiko tudi

(Nadaljevanje na 4. strani)

Po stopinjah Novega mesta
Enake pravice kmetov do zdravstvenega varstva 
tudi v brežiški, sevniški, ribniški in kočevski ob

čini -  Izreden uspeh pri glasovanju

Če bi jutri mogli povabiti v novi tehnični oddelek Dolenjskega lista slavnega novomeškega tiskarja in 
založnika Janeza Krajca, bi se mu razvedril obraz. Toliko novega v cehu, ki mu je posvetil največji del 
svojega življenja! Več o tem na 8. in 9. strani današnje številke! (Foto: S. Mikulan)

METLIŠKI KOMUNISTI UGOTAVLJAJO:

V čaši še ni povsem čistega vina
Titovo pismo je pripomoglo, da so metliško gnilobo le začeli ometati s sir
kovo metlo -  Odkrita komunistična kritika se je začela na občinskem vrhu, 

seže pa naj v vsako organizacijo in kolektiv

Velika akcija vzajemnosti se je 
končala z zmago. Po zgledu novo
meške skupnosti (referendum je bil 
v lanskem decembru) so zdaj delavci 
in drugi podprli km ete tudi drugod 
po Sloveniji.

V brežiški občini je  v nedeljo na 
63 voliščih glasovalo 3088 kmetov 
in 2641 obrtnikov, upokojencev in 
drugih. Za izenačitev kmetovih pra
vic do zdravljenja z delavčevimi se je

izreklo 93,86 odst. kmetov in 89,16 
odst. upokojencev in obrtnikov. V 
ponedeljek je na 44 voliščih obkro 
žilo „ZA “ 87,90 odst. volilnih upra
vičencev iz delavskih vrst. Za združi
tev skladoiFdelavskega in kmečkega 
zavarovanja so se stoodsto tno  izrekli 
pri Kovinoplastu na Jesenicah pri 
Dekorlesu v Brežicah, na enem voli-

(Nadaljevanje na 4. strani)

Stokrat je bilo rečeno: „Prekiniti 
s staro prakso, razčistiti do dna“ , pa 
kaže, da razmere v Metliki še niso 
popolnoma jasne. Občinska konfe
renca Zveze komunistov je 20. no
vembra začela s kritiko preteklih 
napak in posameznikov, toda delo 
bodo še nadaljevali v prvi polovici 
decembra.

Neenotnost in različna gledanja 
na celotno družbeno-politično delo, 
posebno na posamezne zadeve v 
okviru tega, so sc pokazale tudi to 
krat, ko so obravnavali poročilo. Za 
nekatere je bilo dovolj konkretno in 
kot tako je ocenil tudi komite, ne

kateri člani konference pa so v njem 
videli še premalo jasnih opredelitev. 
Slo je predvsem za posameznike in 
funkcionarje, ki so ob začetku pri
mera Vujčič stali na strani BETI in 
zagovornikov direktoija. Zdaj, ko so 
znani dokazi o Vujčičevem pobegu

Protest Mirenčanov
Na seji volilne konference SZDL 

Mirna v polni dvorani kina na Mirni 
so minuli četrtek  ostro grajali odnos 
novomeškega zdravstvenega doma 
do podeželskih ambulant. V miren
skih tovarnah dela sedaj že okrog 
1000 delavcev, Mirna pa je z odho
dom zobozdravnika v sredo 15. nov. 
izgubila slehernega stalnega zdrav
nika v kraju. Za zobozdravnika in 
zdravnika splošne prakse sta na raz
polago stanovanji. Kot so menili na 
konferenci, se zdravniki izogibajo 
podeželskih ambulant zaradi izred
no slabe opreme, ko t je tudi na Mir
ni. Od novomeškega zdravstvenega 
doma teijajo jasen odgovor o tem, 
kaj nameravajo ukreniti glede zdrav
stvene službe na Mirni.

A. 2 .

Sevnica: 77% ZA
i

Občani sevniške občine so v ne
deljo glasovali tudi o uvedbi 5-let- 
nega samoprispevka za šolstvo in 
otroško varstvo. Za samoprispevek 
se je izreklo kar 77,48 odsto tka vo-‘ 
lilnih upravičencev, kar je v primer
javi s pred leti izglasovanim samopri
spevkom za zdravstveni dom, ki je 
uspel le z neznatno večino, velik 
uspeh. Z zbranim denarjem ,'republi
škimi posojili in drugim bodo zgra
dili 5 novih šol, obnovili 5 drugih 
šolskih zgradb, prostore posebno 
šole in dogradili 2 nova vrtca ter do 
zidali sevniškega.

A. t .

in okoriščanju, so drugega mnenja. 
Pripravljeni so na kritiko in jo  spre
jemajo, ampak to  nekaterim  članom  
konference ni dovolj, zahtevajo 
kazni.

Bolj enotna je bila kritika Slobo
danu Udovičiču, predsedniku ob
činske konference Zveze mladine, 
ne pa mladinski organizaciji v celoti 
ali vsemu vodstvu, so izrecno pouda
rili. Predsedniku so očitali, da v 
osmih mesecih po  januarski konfe-

(Nadaljevanje na 4. strani)

Popit na Suhorju
V nedeljo, 26. novembra, bo  ob 

30. obletnici uničenja fašistične 
postojanke na Suhorju veliko m no
žično zborovanje za vso Belo kra
jino. Govoril bo  France Popit, pred
sednik CK ZKS, prišla pa bo tudi 
Milka Planinc, predsednica CK ZK 
Hrvatske. Na proslavo bodo vozili 
posebni avtobusi.

-  Dober si: vilo imaš, vikend, mercedes, jahto pa ie  
bicikl!
-  Ja, ampak je vse pošteno pridobljeno! Vilo sem priženil, 
vikend pristradal, mercedes je darilo, jahta je ženina, 
bicikl sem si pa kupil s prihranki od plače.

kat. de|0v°Ve tovarne KOMET bo za letošnji praznik Metlike naj- 
Poski3 zma8a.na gospodarskem področju občine. Na foto- 

(£• Veg Usn» proizvodnja v novih prostorih kaže odlične rezul- 
B- prazniku v posebni prilogi te številke. —

V sredini tedna bo še 
nestalno vreme in razme
roma toplo. Okoli petka 
verjetne padavine z ohla
ditvijo. Okoli nedelje iz
boljšanje.

Novo otroško varstveno ustanovo, ki bo sprejela 160 otrok, bodo"odprli v Kočevju v torek, 28. 
novembra. Ker je treba urediti še okolico in nekatere druge manjše zadeve, bo novi vrtec sprejel prve 
otroke v začetku decembra. Zaradi varnejšega dostopa otrok do vrtca je predviden pri vrtcu tudi nov 
most, ki pa bo zgrajen kasneje. (Foto: J. Primc)



tedenski
mozaik

Peron se je pripravljal leta in 
leta na vrnitev v Argentino. 
Režijo sprejema je zaupal svo
jim najožjim sodelavcem Po 
predvidevanjih zahodnih listov 
bi morala sprejeti Perona mili
jonska množica. Samo 300 naj
ožjih zaupnikov je bilo tisti dan 
na velikem letališču pri Buenos 
Airesu. Policija je blokirala vse 
ceste, ki vodijo iz glavnega me
sta na letališče. Peronova rezi
denca je v hotelu, na letališču. 
Kakšno žalostno presenečenje 
za bivšega predsednika, ki je 
pričakoval kraljevski sprejem!

Srednji vzhod je še vedno 
„nemimi vzhod“. Egipčani go
vore o vojni, vendar na tihem 
upajo, da bodo rešili vsa (ali 
vsaj glavna) vprašanja za konfe
renčno mizo. Novi vojni mini
ster Ahmed IsmaU obiskuje vo
jake na fronti, v rovih, egiptov
ski zunanji minister Zajat od
haja v New York, na razpravo o 
Srednjem vzhodu. Arabci ne 
morejo začeti nobene vojaške 
akcije, saj za spopad sploh niso 
pripravljeni. Druge fronte ni, 
Izraelci stalno krepijo svoj po
tencial Vendar pa morajo arab
ski voditelji kar naprej poudar
jati, da je vojna edina rešitev.

Če bi bile volitve danes, bi 
dobil Tanaka, japonski premier 
-k a r  62% glasov. Tako zatrju
jejo japonske statistike. Volitve 
bodo 10. decembra. Tanaka je 
navezal diplomatske stike s Ki
tajsko, japonske delegacije obi
skujejo Severno Korejo. Obzor
ja japonske trgovine se širijo, 
nekega dne se bo odprlo tudi 
vietnamsko tržišče. AU ni zna
čilno, da je sedaj na tokijski 
borzi večji denarni promet kot 
na frankfurtski! Japonska je 
tretja industrijska velesila sveta!

Se ena runda v farizu? O 
tem ugibajo dopisniki zahodnih 
listov v Parizu. AU bo prišlo po 
razgovorih med ameriškimi in 
sevemovietnamskimi predstav
niki do končnega sporazuma o 
Vietnamu? Nihče v tem trenut
ku ne misli na mir, marveč na 
ustavitev sovražnosti Že tak 
sporazum bi bil uspeh. Tudi 
med pogajanji v Parizu se nada
ljujejo boji -  kako zamotana je 
slika! Zanimivo je, da so tak 
razvoj nekateri že prej predvide
vati.

Novi ukrepi 1973
Potreben je politični pogum in pripravljenost na 
zahtevno delo, ko se bomo kmalu spopadli v no
vem boju proti nelikvidnosti! V mnogih podjetjih 
ne bodo mogli izplačevati celotnih osebnih do
hodkov in se marsičemu tudi sicer odpovedati -  

Izgube bo treba pokriti, terjatve pa plačati

Morda izzveni nekoliko čudno, da je bilo kljub že sprejetemu 
predpisu pred dnevi dano soglasje republik, pokrajin in zveznega 
izvršnega sveta za dosledno uresničevanje ukrepov zoper nelikvid
nost in porabo sredstev brez kritja. Tega soglasja pa ne bi opraviče
vali z dejstvom, da smo neredko že sprejete predpise v praksi ali 
zanemarjali ali pa odlagali njihovo uresničevanje. Prej velja namreč 
omeniti, da to soglasje izpričuje svojstveno odločnost, da gremo po 
poti stabilizacije dosledno naprej ter politični pogum in priprav
ljenost na zahtevno delo, ko bo treba v praksi urejati težave, na
stale z veljavo novih ukrepov proti nelikvidnosti: številna podjetja 
ne bodo mogla izplačevati celotnih osebnih dohodkov in marsikje 
se bo treba lotiti sanacije.

V bistvu bodo novi ukrepi 
prizadeli okrog 2.000 gospodar
skih organizacij v državi in pre
cejšen odstotek zaposlenih. Gre 
tudi za okrog 80 velikih pod
jetij, na katere odpade velik del 
neporavnanih računov in nepo
kritih naložb. Primer niške 
Elektronske industrije kaže, da 
bi bilo pričakovanje o lahkot
nem urejanju pričakovanih te
žav samo vtikanje glave v pesek.

Treba je takoj pripraviti sana
cijske programe na vseh ravneh 
za tiste delovne organizacije, ki 
jim je treba pomagati pri kritju 
izgub. To pa pomeni, da je tre
ba tudi poiskati vire za kritje iz
gub in poravnavo terjatev, od
kriti možnosti za nadaljnjo, po
nekod le začasno razbremenitev 
gospodarstva, in tako naprej. 
Z e iz povedanega je lahko spo
znati, da posledice novih ukre-

-bia

Willy Brandt je zmagal na koncu dolgega maratonskega teka. Socialdemokrati sami 
parlamentu večino glasov. S pomočjo svobodnih demokratov pa bodo imeli v Bund* _ 
poslancev več kot opozicija. Brandt je imel v torek že prvi sestanek s člani vlade. N - 
Bundestag se bo sestal 13. decembra. Sele potem se bo politična scena nekoliko uminia 
UPI)

(Iz zadnjega PAVLIHE)

pov proti nelikvidnosti niso 
samo stvar gospodarstva, ampak 
tudi družbeno političnih skup
nosti in celotne negospodarske 
sfere.

Marsikje bo boleče, vendar 
so stvari neodložljive. Pri tem se 
moramo zavedati, da je treba v 
prid stabilnosti najprej porav
nati stare račune in omejiti vča
sih že kar gigantske apetite po 
silni rasti proizvodnje ne glede 
na posledice.

In drugič: nujno je treba z 
razumljivo besedo in jasnimi 
dejstvi pritegniti k snovanju in 
uveljavljanju sanacijskih progra
mov vse delavce, da bodo to de
jansko programi za izhod iz te
žav vseh zaposlenih, torej celot
nih kolektivov in družbeno po
litičnih skupnosti.

TONE KRAŠOVEC

£ — Mamca, pojdite Stran s temi metlami* tu notri imamo k0*£ 
^munisti sestanek in ne bo nihče nič kupil!
^ — A da ne, pa sem slišala, da morajo komunisti najprej^ 
^pometati pred svojim pragom.

TELEGRAMI

ATENE -  Grška vlada je km etom  
dala še eno pom em bno olajšavo. V 
celoti jih  je oprostila plačila stro 
škov za gradnjo melioracijskih siste
mov in drugih podobnih objektov 
infrastrukture, od katerih imajo ko
risti tudi kmetje.

tedenski no tran jepo litičn i p /eg led  - tedenski no tran jepo litičn i pregled

Čeprav je bil minuli teden dni spet vse
stransko zelo razgiban — kar zadeva dogodke 
na področju notranje politike in gospo
darstva (in s takšno razgibanostjo lahko ra
čunamo tudi v prihodnje — pravzaprav vse 
bolj, saj odmevna dejavnost na vseh ravneh 
po pismu predsednika Tita in izvršnega biro
ja prerašča v resnično vseobsežno akcijo ure-. 
’anja mnogih najbolj perečih družbenih pro- 
ilemov) — čeprav je bil torej ta teden spet 
joln vsakršnih dogodkov, ki zaslužijo pozor
nost, tokrat na prvem mestu vendarle ome
nimo USPEŠNO AKCIJO glede predvide
nega združenja zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov na vsem slovenskem 
območju.

Minulo nedeljo in ponedeljek so se de
lovni ljudje in kmetje vseh slovenskih regij -  
razen novomeške, kjer so to naredili že lani, 
kar je bilo pravzaprav učinkovit kažipot za 
sedanjo akcijo — z odločitvijo na REFE
RENDUMU domala polnoštevilno izrekli za 
izenačitev zdravstvenih pravic našega kmeta 
in delavca. Vsekakor je imela ta akcija tudi 
pomembno politično obeležje, saj je doka
zala, da ljudje pri nas vendarle mislijo soli
darnostno, da se zavedajo soodvisnosti vseh 
stanov in poklicev, če tako rečemo, da znajo 
opreti svoje odločitve na razredne osnove 
naše družbe.

Slovenija je tako postala PRVA republika 
v državi, ki je dosledno izvedla izenačitev 
tega zdravstvenega zavarovanja — in verja
memo lahko, da bo tudi to pomenilo dolo
čeno spodbudo za enak razvoj družbene za
ščite ljudi vse naše državne skupnosti.

Toliko o pravkar izvedenem referendumu 
— katerega podrobnejših rezultatov na tem 
mestu ne bi omenjali, saj so ljudem tako in 
tako znani iz dnevnih občil. V minulem ted
nu dni je bilo v Sloveniji v središču pozor
nosti tudi vprašanje v zvezi z NOVIM MAN
DATARJEM za sestavo republiškega izvrš
nega sveta -  za katerega je bil, kot smo po
ročali že zadnjič, predlagan sedanji sekretar 
sekretariata CK ZKS inž. Andrej Marinc.

Minulo soboto sta o tej kandidaturi raz
pravljala na skupni seji predsedstvo in izvršni 
odbor republiške konference SZDL -  in so
glasen sklep je bil (kar je bil odraz vsestran
skih mnenj pristojnih političnih vodstev in 
organov s terena), da je predlagani kandidat 
resnično primeren za odgovorno funkcijo, ki 
naj bi jo opravljal v republiškem vrhu. Po
udarjeno je bilo tudi mnenje, naj bi to vpra
šanje uredili ČIMPREJ, novi izvršni svet, ki 
naj ga sestavi mandatar, pa naj bo zares eno-

Izraz °a
O

solidarnosti
ten in učinkovit, da bo sposoben izvesti za
stavljene naloge, ki vsekakor niso posebno 
lahke.

Še isti dan -  minulo soboto -  je o pred
logu za novega mandatarja razpravljalo tudi 
predsedstvo republiške skupščine. Sprejet je 
bil predlog, ki ga je izrazilo republiško vod
stvo SZDL, in predsedstvo je soglasno skle
nilo, da bo REPUBLIŠKI SKUPŠČINI (kije 
za to pristojna) predlagalo, naj za manda
tarja novega republiškega IS izvoli kandidata 
inž. Andreja Marinca. Ob tem samo še po
vejmo, da so zasedanja skupščinskih zborov 
že sklicana za prihodnji ponedeljek -  tedaj 
bo torej skupščina izvolila novega predsed
nika IS, le-ta pa bo hkrati predlagal nov re
publiški izvršni svet.

Boj proti nelikvidnosti se nadaljuje — če 
lahko tako rečemo -  in jasno je, da bo ta 
boj še trd, saj odpira mnoga zares težavna 
družbena vprašanja. Sredi minulega tedna -  
prejšnjo sredo — so se v Beogradu pod pred
sedstvom Djemala Bijedića sestali vsi pred

sedniki republiških in pokrajinskih izvršnih 
svetov ter so izrazili SOGLASJE k dosled
nemu izvajanju že sprejetih ukrepov za od
pravo NELIKVIDNOSTI in za odpravo NE
POKRITE PORABE. Republike in pokrajine 
bodo sedaj takoj začela izdelovati bilanco 
sredstev in obveznosti ter sanacijskih progra
mov za tiste delovne organizacije, ki jim bo 
treba pomagati pri kritju njihovih izgub. Ob 
tem namreč ne smemo pozabiti, da se bliža 
začetek novega leta — in tega se mnogi zelo 
bojijo! -  ko bomo zares dosledno začeli 
izvajati sprejete ukrepe iz znanega „drugega 
paketa proti nelikvidnosti**, pa bo to neka
tere nedvomno precej neprijetno prizadelo, 
če ne bodo znali (oziroma mogli) urediti 
svojega gospodarskega poslovanja.

Vsekakor bo treba preučiti ustrezne poti -  
združene seveda s primernimi predpisi republik in 
pokrajin -  ki se jih bo treba držati, da v bližnjem 
zaostrenem urejanju našega najbolj perečega vpra
šanja v gospodarstvu (urejanju pereče NELIKVID
NOSTI) ne bom o sprožili nezaželenih posledic.

Ob tem  lahko samo z zadovoljstvom ugotovimo, 
da smo pri urejanju naših družbeno-ekonomskih 
vprašanj vendarle začeli ukrepati preudarno; 
ukrepi, ki jih  pripravljajo pristojni, se zdijo zares 
premišljeni in obetajo DOLGOROČNEJŠE učinke, 
pa čeprav si ne smemo delati utvar, da bom o vsa 
naša gospodarska vprašanja lahko rešili kar čez 
noč. Dolgoročnost ukrepov pa je tisto, kar nam je 
prav gotovo zelo zelo potrebno!

In slednjič samo še na kratko -  o novih DE
VIZNIH PREDPISIH. Z objavo v zveznem urad
nem listu (sredi prejšnjega tedna) je bil objavljen 
zvezni odlok o razpolaganju z deviznimi sredstvi 
občanov -  po dom ače rečeno, odlok o tem, kdo 
in kdaj lahko odpre svoj devizni račun, kdo lahko 
nat\j vlaga devize itd. Novica o tem je vzbudila med 
občani precej govoric (češ da pomeni to ukinitev 
deviznih računov občanov), vendar se zdi, da je bil 
preplah ob  tem za večino naših občanov vendarle 
čisto odveč. Seveda so novi predpisi nekoliko za
ostrili dosedanjo politiko odpiranja deviznih raču
nov (ki se je praktično žc povsem zliberalizirala), 
vendar to pravzaprav ni nič novega, siy so takšni 
predpisi -  vsaj uradno -  doslej že veljali. Vsekakor 
bo tudi poslej lahko vsakdo vlagal svoje v tujini 
zaslužene (ali prihranjene) devize na osebni račun 
-  gotovo pa je, da bodo ostrejši predpisi nekoliko 
pristrigli pe ru ti SPEKULANTOM in PREKUPCE- 
VALCEMz devizami, to pa je tudi prav.

tedenski zunanjepolitičn i p v jt

V razdobju med ameriškimi 
volitvami in zahodnonemškimi 
se je marsikdo spomnil na be
sede Jeffersona, nekdanjega 
ameriškega predsednika: „Slabi 
kandidati so bili izvoljeni zahval 
ljujoč dobrim državljanom, ki 
niso šli na volitve.**

Kar je veljalo pred 170 leti, 
ko je živel Thomas Jefferson, je 
še danes res. Jefferson je v ame
riški deklaraciji o neodvisnosti 
zapisal, da „so vsi ljudje svo
bodni in neodvisni**. Kako lepo 
zveni to , in vendar je imel iste 
sužnje in črne konkubine — pri- 
ležnice.

VOLITVE 

V N E M Č IJ I

šel v Varšavo. Pokazal ^  
besede „nikoli". V l » g  J 
centracijskem taboo*^ 
Oswieczinu se Je. L  1> 
žrtvam nemških talb 
hodna Nemčija bo 0,H 
ljakom vojno odskodi^  
Poljske se vračajo dota^f 
ci, ki so ostali v tej ^  
drugi svetovni vojni. ^  
yjetske zveze se v|^. :0 k
seveda le tisti, ki
Nemčiji še svoje soroJDr^ —

Ameriške volitve ^ I 
no vplivale na us? W ™ 
držav v naslednjih š _ jeiĵ  
Zmaga Brandta na ^  t-jj 
volitvah bo dala j f ;
vse do naslednjih v° ^  
nosi med zahodno in j ^  
polovico Evrope K  K *
mahzirali. Sam *>*.  In 
vzhodnem Beriinu P so
neralni sporazum 0 u  r '  
vprašanju. S tein 
dokumentu močen V ^  
Mnogi menijo, da 
stranka zmagala g  ,
njegovi osebnosti.  ̂ ^

KONFERENCA NA jj

V lej atmosferi s* J fPjj >« 
začela v glavnem m ^  ^
konferenca o e v r 0S c fa vljatl’ x;ii Si 
Ne moremo si P*dl j N ^ 2  
bi bUo, če bi v Z a i i ^ o  <  
zmagala opozicija- ko0fcl«%, 
bi imela citirana 
Odgovorov bi bil

r r » in C  0̂ 0*1

trdi, da m ProUin poIjŝ iarfspa&'S
z Vzhodno Nem J vpf3̂  
tivni rešitvi nen1* ^
bi se še danes v't'rerenca :ent' 

Evropska K K f c t f p f  Ji 
n o s ti-k a k o  g J J  v e ^  
Že vnaprej Iah H3
kaj posebnega >SP da J p 
jemo. Važno
obeh straneh . o£Jel\o p 
Zahodu -  volja £ sedfla« k 
Važen je duh ^
bodosprejeh. stra  ̂ ^ et

trdil) sedanjo raZ ofalno ĵfle 
in dal novo■
Vzhodni j ^
države P ' ^ f  >
Sovje« « ■ * £ £ #  ^

TELEGRAJJ,̂
KARTUM 

banke ^ ° ^ er!i..nskifn Prho syet°

banka poveča P da je ^ .

izs&safi*
„akc formalno ncP

Nixon je obljubljal, da bo še 
pred volitvami končal vietnam
sko vojno, in vendar ameriška 
letala še vedno napadajo. Isti 
Nixon je zmagal na predsedni
ških volitvah, kakor še nihče v 
ameriški zgodovini.

Ameriški predsednik je požel 
zmago pravzaprav s pomočjo 
tistih, ki niso glasovali. Od 115 
milijonov registriranih volivcev 
jih je glasovalo 80 milijonov, od 
teh je dobil samo 44,6 milijo
nov glasov. Več ko polovica 
ameriških volivcev je popolno
ma ignorirala volitve. Vendar, ti 
glasovi ne pomenijo nič.

Brandt je zmagal kar z veliko 
večino glasov. Predvsem mora
mo omeniti, da je bila volivna 
udeležba rekordna — skoraj 
92 % volivcev je oddalo glasove. 
Brandtova koalicija bo imela v 
novem Bundestagu (parlamen
tu) kar 48 poslancev več kot 
opozicija! Socialdemokratska 
stranka -  SPD -  je zdaj naj
močnejša parlamentarna stran
ka v Zahodni Nemčiji. 2ato bo 
poleg kancleija imenovala tudi 
predsednika Bundestaga.

Od druge svetovne vojne do 
1969. leta so bili v Zahodni 
Nemčiji na oblasti krščanski 
demokrati. Dali so Zahodni 
Nemčiji visok standard. Orienti
rali so Zahodno Nemčijo na 
Zahod. S pomočjo zahodnih 
držav bomo združili nemški 
narod pod eno streho, so trdili.

Nixon je prav gotovo eden 
najbolj podjetnih in odločnih 
šefov Bele hiše. Sel je v Peking, 
nato Še v Moskvo, na sprejemu 
v Kremlju je povabil Brežnjeva 
naj obišče Ameriko. Predvide
vajo, da bo Brežnjev prišel v 
VVashington aprila ali maja dru
gega leta.

Brandt je odprl okno na 
Vzhod, zgradil je mostove čez 
Labo, Odro, in še čez. Leta 
1970 je obiskal Moskvo, nato je



Ro ZU?la ^e â’ ^  80re sedela . . In res 
j, zima na Goijancih, vendar je cesta 

fepo vzdrževana. Te dni, ko je bila v 
in mračno vreme, se je vsa pokrajina 

itoPI, vode do Suhoria kopala v prekrasnem 
(Foto: R. Bačer)

Brežiška Agraria povečuje površine za peleno 
zlato“ za 14 hektarov. Tako bo imela vsega sku
paj 32 hektarov hmeljišč. Zasadila jih bo z dobro 
rodno sorto Atlas. Na sliki vidite postavljanje 
opornikov na hmeljiščih ob Savi v Brežicah. 
(Foto: M. Jaranović)

Kot četrti v Sloveniji šteje sevniški mladinski 
astronavtsko-raketarskr klub 12 navdušencev. 
Žal, med njimi še nobeden ni polnoleten, da bi 
smeli graditi močnejše rakete za polete nad 300 
metrov. Njihov statut dovoljuje članstvo samo 
dobrim učencem. (Foto: A. Železnik)

Vsak dež in sneg povzročita do pol metra visoko 
poplavo pod avtomobilsko cesto Ljubljana— 
Zagreb na krškem priključku. Nekateri vozniki si 
ne upajo čez vodo in se ji izognejo tako, da na
pravijo prekršek in zapeljejo kar čez cesto. Nad 
tem se pritožujejo tudi kmetje. (Foto: J. Teppey)

ovozo fižola
vinsj ^  je cenen vir beljako- 
svetn zato ga ponekod v 
veže nujej °  tudi živež za re-
* * *  nas obračunavamo z 
U tePo ln reveži> hkrati s tem 
W(lew ? a tudi zmanjšano 
Sed^ ^  fižola, ki je za po- 
Ob Vest.P°stal vse manj zanimiv. 
Za inat *’-^a je zvezna direkcija 

dnvCp ^ne rezerve zaprosila
*0n -ie za uvoz 1^-000
čejo n la> zahtevamo, da pokli-

uPoštevai°dP Vor Planerja» ki ni 
r̂ voia ,bistvene značilnosti 
^ eienciV^ družbe -  socialne

Delavčev žep plača novoletna darila
Novoletna darila že zdaj?
Ne — sploh ne! Tak je pred

log osnovne organizacije ZK to
varne avtomobilov v Mariboru. 
Pobudo so podprle tudi druge

Se/m/isca

 ̂ n Zaradi slabega
rt ' kik‘I Do^unedel^ ov živinski sejem 
J HI . °biskan. Naprodaj je 
I M 11* in ? s^ov v starosti do 12 

)0 rn0 38g. ^3 večjih. Sklenjenih je 
\ f  ^  20n; pčiJ> cene Pa so se gibale 
$ to ̂  dir!1 ^  za mâ e ter “"̂0
>4 k Jerali Za ve<-ie pujske. Tokrat 
'l. ^ t * ^  prašičke draže pla

z m u  prejšnji teden.

?(*! So Dri ',X  .s°b o to , 18. novem- 
£  n>ani?ir^ali na brežiški sejem 

3 i « J i ih p - j^ o v .  
do V °  Pr°dali 623 pujskov, 

d0 22 star ^ Sece’ Je šlo v denar 
EL11’* Ce" e so bile: 11

j: Za večje in 14 din za 
ĉ . Ve teže za mlajše pra-

če ve eden, ne ve nobeden, če 
vesta dva, ve pol sveta. .  . 
(Ljudska modrost)

partijske organizacije: letos in 
sploh za vedno naj bi ukinili no
voletno obdarovanje poslovnih 
partnerjev. Mariborski predlog 
bodo poslali republiški konfe
renci SZDL in republiškemu 
svetu sindikatov.

Res je, v posameznih delov
nih organizacijah so o tem raz
pravljali že prej, vedno znova pa 
so ugotavljali: ena sama delovna 
organizacija ne more prenehati

Kmetijski nasveti

Ko gradimo nov hlev
si Hi ̂ .ertlajhnih, zatohlih, nesmotrno urejenih in temnih hlevih 
M , M  predstavljati donosne živinoreje, zato smo lahko 
Po nas;]!11 z novimi gospodarskimi poslopji in hlevi, ki rastejo 

a rol! Vasê - Žal se Pr* mnogih premalo pozna strokovnja
k i * 3’ ne 8radijo jih s pomočjo gradbenega in kmetijskega 

ki vsak po svoji plati prispevata k boljši gradnji. 
eve O?3 ^  PriPomba, da naši kmetje gradijo premajhne 

°b bojjl-ltn° ne računajo, da lahko en hektar kmetijske zemlje 
r°v̂ da? °)>̂ e*av* >n gnojenju preredi dvoje glav velike živine 

f  ^  več. Premalo računajo tudi na možnost, da 
V,l̂ ein e^Ja več zemlje, bodisi dajo bo dokupila ali dobila

Wtev^e Je.nekaterim gradnjam moč očitati tudi, da premalo 
0drasioajo *̂v^enJske potrebe živali in človeka, ki dela v hlevu. 
Jaln0 Sovedo izloči na dan tudi po deset litrov tekočine, kar 

Vê uJe vlažnost in je zato prostornost in zračnost hleva 
fyadi a P°treba živali. Hlevi morajo biti dovolj prostorni tudi 
%  pro ? anja sodobnih strojev. Če je hlev količkaj večji in če 
J*ata in^0ra. VSaJ za deset ali dvanajst glav govedi, morata biti 
*̂ikrrv, n* hodnik tako široka, da je mogoče v hlev pripe- 

, s trakt°rjem.
^or ^me gradnje velja železno pravilo: stavba naj bo 

. Mogoče poceni — vendar ta cenenost ne sme iti na 
5* *ač,,°P otne “ olacije. Skrajno neprimerno je tudi varčevati 
S e .  i^11 Prezničevalnih naprav, ki jih vsak hlev nujno potre
ba, i\̂ <- P1"* živini stalna vlaga, mora biti tudi kovinska opre-

Kot ; 1 **?°“ ne naprave, iz zares najboljšega materiala. 
l!rejen x Poudarjeno že na začetku, mora biti hlev smotrno 
^adi«A 0 Vê ia ^a njegovo notranjost kot tudi za zunanjost. 
{*°niO/ne Za ^rmo» zbiralnik za gnojevko ali gnojišče ter druge 

fiiop llaPrave naj bodo primerno prilagojene, tako da bo 
Soče tudi povečati, kar se često zgodi.

INŽ. MM. L.

s to prakso. Če bo akcija stekla 
po vsej Sloveniji in morda tudi 
po vsej Jugoslaviji, pa bo prav 
gotovo uspela. Tako poroča o 
vprašanju POLITIKA 7. novem
bra.

Spiski pa so gotovi že od lani 
in prejšnjih let. Na njih so „vo
dilni poslovni partnerji44, direk
torji in veliki odjemalci doma in 
v južnih republikah. V  neka
terih naših podjetjih, tudi na 
Dolenjskem, so prav tako sužnji 
te grde razvade. Recimo ji raje 
kar „podkupovanje44 ali pa ma
zanje, da bo bolj „šlo in teklo44. 
Res je, ne gre za milijonske 
vrednosti, toda paketič izdel
kov tovarne, vreden tja do 10 
ali 20 starih tisočakov, ponov
ljen deset in stokrat -  spet da 
milijone. Samo enega direktorja 
poznam, ki je pred dvema leto
ma zavrnil „novoletni pozdrav44 
nekonkurenčne novomeške to
varne — pa je bila „nasprotna 
stranka44 užaljena . . .

Pometimo z grdimi, nesocia
lističnimi razvadami! Delavci, 
zahtevajte red pri izdatkih za 
reprezentanco, napravite konec 
medsebojnim novoletnim „ob
darovanjem44 vodilnih ljudi! Za
čelo se je pred leti z vodico za 
britje in po britju, nadaljevalo z 
aktovko ali potovalnim kovč
kom, zbirko dragocenih knjig 
itd. -  vse pa je šlo iz delavče
vega žepa.

T. G.

Inž. Perovškova: vsebino pospe
ševalnega dela izpopolnjevati — 
ne pa spreminjati.

(Ne)krivda
Zdaj, ko je „zapihal drugačen 

veter11 v našem družbenopolitičnem  
življenju, dvigajo glasove nekateri 
„kritiki*1, ki so v bistvu delovnemu 
kmetu nenaklonjeni, in skušajo raz
vrednotiti pospeševalno delo v za
sebnem kmetijstvu, češ da se je s 
tem podpirala privatizacija.

Inž. Pepca Perovšek, direktorica 
ljubljanskega kmetijskega zavoda, ki 
ima na skrbi tudi pospeševalno delo 
na Dolenjskem, jc na nedavnem sre
čanju članov društva kmetijskih in
ženirjev in tehnikov Novo mesto ta 
kole zavrnila te očitke:

Nismo podpirali privatizacije in 
neupravičenega bogatenja, če smo 
pomagali km etom  do boljših delov
nih razmer. Od dela se ni še nihče 
zredil. Kmeta smo učili in mu po
magali k boljšemu gospodarjenju in 
delu, k človeka vrednejšemu življe
nju. Tudi tovariš T ito  je rekel, da ne

preganjamo delovnega človeka, tem 
več negativne pojave, okoriščanje, 
življenje na račun drugih ljudi.

Če smo pospeševali tako, da smo 
pomagali preusmerjati kmetije v go
vedorejo (kar je bilo največkrat pri
mer), smo ravnali prav. Bodimo ve
seli, da kmetje sploh hočejo delati v 
govedoreji in živinoreji nasploh, saj 
vsi poznam o tisto: „Privežem kravo, 
krava pa m ene.“ Znano je, d a je  go
vedoreja s pom očjo velikih aglome
racij (velike črede, veliki hlevi) ne
rešljiva in da je pri tem  pom oč za
sebnega kmetijstva in zasebnega dela 
dragocena.

Pri vsem tem  lahko trdim, da je 
edina napaka, ki smo jo zagrešili v 
tem, da smo premalo naredili in da 
smo šli premalo v širino, za kar pa 
nam je zlasti manjkalo denarnih 
možnosti.

M. L.

Odgovor Sevnici: po drugi poti 
do enakih pravic v zdravstvu.

Zavrnjeno
„Bogati vkup, reveži vkup,“ s tem 

naslovom smo maja letos karikirali 
sedanji položaj, ko imamo v Slove
niji 9 skupnosti zdravstvenega zava
rovanja z dokaj različnimi pravicami 
zavarovancev. Sevniška občinska 
skupščina je nekajkrat razpravljala o, 
tem in menila, da ni prav, zlasti pa 
ne v sklsdu s stališči Zveze kom u
nistov glede socialnega razslojevanja, 
da so zdravstveni zavarovanci na rev
nejših, kmečkih obm očjih organi
zirani zase, na bogatejših pa zase. ^

Iz Sevnice so poslali republiški 
skupščini tudi predlog, naj bi le-ta z 
zakonom izenačila pravice in zdru
žila vse komunalne skupnosti v eno 
samo skupnost ter izenačila pravice 
zavarovancev. Predlog so utemelje
vali tudi s tem, da bi bilo ceneje, 
zlasti pa  pravičneje, če bi Slovenija 
imela eno samo rizično skupnost.

Na zadnji seji socialno-zdravstve- 
nega zbora republiške skupščine, ki 
je bila prejšnji teden, so poslanci ta 
predlog zavrnili. V obrazložitvi je 
bilo rečeno, da je v naših samo
upravnih družbenih razmerah mogo
če izenačiti pravice v zdravstvenem 
varstvu samo s samoupravnim dogo
varanjem  m ed skupnostmi, ne pa z 
zakonsko prisilo. Dodali so še, da je 
treba vsekakor težiti za tem, da bi 
sčasoma izenačili pravice v zdrav
stvenem varstvu, vendar naj bi to 
dosegli postopno, v skladu z mož
nostmi.

Kako na tuje
Konec „ tem nih poslov", kot to 

imenujejo v Zvezni republiki Nem
čiji, obeta predlog novega zveznega 
zakona, ki bo drugače urejal zapo
slovanje naših državljanov v tujini.

Po predlogu tega zakona bodo 
smeli naši delavci prek svoje delovne 
organizacije v tujino le, če gre za po- 
slovno-tehnično sodelovanje s tujim 
partnerjem, nadalje, če gre za stro-

Konec prekupčevanja z „belim 
blagom44 — našimi delavci.

kovno usposabljanje ali strokovno 
tehnično pom oč tujini. Delavci 
bodo smeli na  delo v tujino prek 
svoje organizacije, če' le-ta tam 
opravlja investicijsko dejavnost v 
svoji organizaciji in za svoj račun. 
Izjemoma bo dovoljeno poslati v tu 
jino začasno odvečne delavce, ven
dar bodo v tujini lahko le določen 
čas. V predlogu zakona je posebej 
prepovedano, da bi naša podjetja za
gotavljala tujim partnerjem naše de
lavce in na ta  način sodelovala s tuji
no.

Zakon bo natančno predpisal 
tudi, v kakšnih pogojih lahko pod
jetje pošlje svoje delavce v tujino. 
Potrebna bo delavčeva, privolitev, 
najmanj pol leta zaposlitve v doma
čem podjetju, zagotovljeno delo ob 
vrnitvi na istem ali podobnem  delov
nem mestu, odslužen vojaški rok ter 
zagotovljena tolikšna p lača v tujini, 
kot jih  imajo tamkajšnji tuji delavci, 
zaposleni na podobnih delovnih 
mestih in ob enakih kvalifikacijah. 
Urejene morajo biti tudi primerne 
življenjske razmere za delavce, ki jih 
podjetje pošlje na delo v tujino.

M. L.

Strah nad glavo
Preplah so, razumljivo, prvi začeli 

dimikarji. Silvo Osovnikar, dimni
karski mojster iz Sevnice je pozimi 
dejal našemu sodelavcu, kaj je odkril 
pri pregledovanju dimnih vodov: 
„Dimniki propadajo. Ljudje kupu
jejo novejše peči, na olje ali trajno 
žareče ter peči za centralno kurjavo. 
Pri tem  ne upoštevajo, da nastajajo 
pri gorenju plini, ki se v dimnikih 
kondenzirajo, s tem pa nastajajo 
kisline, ki uničujejo običajno ope
ko. Ker so ljudje začeli drugače ku
riti zadnja leta, največ nevšečnosti z 
dimniki šele prihaja.

Inž. Dušan Gregorka, svetnik pri 
IMP. v Ljubljani, ki ima štiri deset
letja izkušenj pri načrtovanju in pre
učevanju centralne kurjave, je sode
lavki Tedenske tribune • razložil 
znanstvene osnove za vse te nevšeč
nosti z dimniki. Krivo je žveplo, ki 
ga vsebuje olje, pa tudi premog.

Boljši izkoristek pri gorenju in 
nižje izhodne tem perature ter me
njajoče se segrevanje in ohlajevanje 
dimnih vodov pri avtomatskih cen
tralnih kurjavah (ki se vklapljajo in 
izklapljajo), vse to pospešuje uteko- 
činjenje izpušnih plinov in pare ter 
tvorbo pogubne kisline, ki prej ali 
slej uniči dimnik.

Kaj torej narediti, se lahko vpra
šamo z vse številnejšimi lastniki cen
tralnih kurjav? Inž. Gregorka odgo
varja: „Za nesrednike, ki imajo na
vadne dimnike (in še s slabo vleko 
povrhu, kar propadanje še pospeši), 
žal ni druge tolažbe, ko t da bodo 
morali prej ali kasneje dimnike prav 
od dna na novo postaviti oziroma 
temeljito obnoviti. Pri gradnji je tre
ba uporabljati posebne vrste sa
m otno opeko.

M. L.

č r e d n o  |* c  

z a p i s a t i

Stran  ured il: MARJAN LEGAN
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Vsaka teorija je siva, samo 
drevo življenja je vedno zele
no. Ta Goethejeva misel se 
vedno znova potrjuje -  tudi 
v našem političnem življe
nju.

Če je Zveza komunistov 
postajala organizacija sred
njih, uradniških slojev in se 
oddaljevala od delavcev, je s 
tem izgubljala svojo revolu
cionarnost, svojo razredno 
usmerjenost, svojo praktič
no uspešnost, svoje drevo 
življenja. Če se zdaj hoče 
spremeniti, okrepiti, postati

Brez delavcev

življenjsko močnejša, de
lavcu bolj potrebna, mora 
spremeniti kadrovsko se
stavo. Nikakor se ne more 
zadovoljiti s tem, da ima v 
svojih vrstah matij kot eno 
tretjino delavcev, in da so 
delavci -  neposredni proiz
vajalci v njenih višjih vod
stvih tako rekoč -  bele vra
ne.

Ko ocenjujemo dosedanje 
evidentiranje možnih kandi
datov za voljena vodstva 
Zveze komunistov Slovenije 
in Jugoslavije, ki je bilo 
opravljeno v slovenskih in s 
tem tudi v naših občinah, ni 
mogoče mimo ugotovitve, 
da se zaenkrat ni nič obrnilo 
na boljše in da v našo zavest 
ni prodrlo prepričanje, da 
morejo politiko ZK spreme
niti samo ljudje. Neobhodno 
je potrebno sodelovanje de
lavcev samih. Toda glej: med 
doslej evidentiranimi kandi
dati je le 9 odstotkov nepo
srednih proizvajalcev, sora
zmerno zelo malo pa je evi
dentiranih tudi mladincev in 
žena. Večina doslej predvi
denih možnih kandidatov je 
iz vrst „višjih slo jevvo d il
nih ljudi. Vprašanje je, če bo 
takim vodstvom razredna 
usmerjenost politike ZK 
tako življenjsko nujna kot 
delavcem samim.

Prvi „val” evidentiranja je 
mimo. Ni izpolnil pričako
vanj. Toda evidentiranje še 
ni končano -  trajalo bo še 
do sredine marca prihod
njega leta. Še je čas, da po
pravimo zamujeno, da po
iščemo med delavci -  nepo
srednimi proizvajalci dobre, 
poštene komuniste, ki bodo 
v vodstvih z življenjskim in

teresom odločali o delova- 
j nju svoje, delavske partije. 
^ _____________ M. LEGAN

DOLENJSKI UST
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'  NA KRATKO
RIBNICA -  Na današnji seji 

občinske skupščine bodo raz
pravljali o pismu predsednika 
Tita in izvršnega biroja ter o 
družbenem dogovoru o enotnih 
osnovah za kadrovsko politiko v 
občini.

KOČEVJE -  Za včeraj zvečer 
je bila sklicana seja občinskega 
komiteja ZK z dnevnim redom: 
analiza ocen razprav po pismu 
ter dogovor za nadaljnje naloge 
po pismu in 29. seji.

TREBNJE -  V okviru mla
dinske politične šole bo jutri po
poldne govoril o stabilizaciji go
spodarstva inž. Marko Bulc, član 
predsedstva SFRJ, v soboto pa o 
mednarodnih odnosih Jugosla
vije Bogdan Osolnik, predsednik 
zunanjepolitičnega odbora v 
zvezni skupščini.

NOVO MESTO -  V torek 
popoldne je medobčinski svet 
ZK Novo mesto obravnaval pri
prave na tretjo sejo ZKJ, posve
čeno mladini, razen tega pa je 
razpravljal tudi o uresničevanju 
pisma v naših kontrolnih in pra
vosodnih organih.

TREBNJE — V torek so se se
stali predstavniki republiškega 
cestnega sklada, občinske skup
ščine Trebnje in projektanti ter 
razpravljali o zahtevi Trebnjega, 
da je treba olajšati gradnjo v 
pasu ob avtomobilski cesti.

v________________

Več družbeno 
usmerjene 

vzgoje!
Na konferenci ravnateljev osnov

nih in posebnih šol iz 4 pbčin (v 
organizacijski enoti ZŠ Novo me
sto), ki je bila v torek dopoldan v 
Novem mestu, so zbrani najprej raz
pravljali o marksistični vzgoji na šo
lah. Zedinili so se, da je bila sedaj 
preveč poudarjena funkcija izobra
ževanja, premalo pozornosti pa so 
posvetili družbeno usmeijeni vzgoji, 
ki naj temelji na marksizmu kot kri
tični teoriji in idejni osnovi. Pouda
rili so, da mora prav vsak predmet in 
vsaka dejavnost vsebovati in uresni
čevati družbene vzgojne smotre. 
Ugotovili so, da je naša šola druž
beno angažirana, ne more in ne sme 
pa biti idejno nevtralna. Kritizirah 
so tudi neaktivnost učiteljev ob 
aktualnih političnih dogodkih.

Nadalje so se pogovarjali o ukre
pih za izboljšanje vzgojnih in izobra
ževalnih ukrepov, o težavah ob po
učevanju nove matematike, o oce
njevanju in napredovanju učencev z 
namenom, da bi bilo kar najmanj 
ponavljavcev, na koncu pa še o za
poslovanju učencev, k i‘ zaključijo 
šolanje na osnovnih šolah.

Jp-

Vsak po svoje
Predstavniki hišnih svetov, ke

mične tovarne, občine in Stanovanj
skega podjetja Kočevje niso bili na 
torkovem sestanku, 21. novembra, 
enotnega mnenja o novi ceni za cen
tralno kurjavo, zato so sklenili, da se 
bodo pogovorili o tem še na sestan
ku z inšpektoijem. Predstavnik ke
mične je namreč menil, da se dovo
ljeno 65-odstotno povišanje ccne 
nanaša na ceno kalorije (kot piše 
tudi v odloku), potrošniki pa, da se 
nanaša na mesečni prispevek za 
ogrevanje, ki so ga plačevau doslej. 
Razlika je precejšnja, saj bi se po 
tolmačenju kemične tovarne cena 
kalorije res zvišala za dovoljenih 65 
odstotkov, dejansko pa bi se zv;šal 
mesečni prispevek stanovalcev za 
centralno kurjavo v dinarjih kar za 
140 odstotkov. Nekaj je tu narobe. 
Ce bi namreč letos kurili enako kot 
lani in če b i bili izračuni o povišanju 
pravilni, potem ne bi smelo priti do 
razlike v ceni za kalorijo in meseč
nim prispevkom.

ČRNOMALJSKI PRIMER:

V petek so se v dvorani novomeškega dijaškega doma v Šmihelu zbrali na preizkus gojenci in gojenke, 
ki jih veselijo folklorni plesi. Izbrane plesalce z dobrim posluhom in občutkom za ritem bo vodila 
priznana in dolgoletna učiteljica folklornih plesov Tončka Marolt iz Ljubljane, organizator pa je 
priljubljeni pevec Tone Kozlevčar. S pomočjo novomeške glasbene šole nameravajo ustanoviti tudi 
tamburaški orkester. (Foto: S. Mikulan)

V čaši še ni povsem čistega vina
(Nadaljevanje s 1. strani)

renči Zveze komunistov tako rekoč 
„ni bil dosegljiv" za tesnejše stike s 
komitejem. Ni prihajal na razne seje, 
kamor so ga vabili, bil je veliko od
soten, zamerijo pa mu tudi, daje  ob 
zadnjem važnem sestanku komuni
stov Metlike sedel v restavraciji. Na 
sestanek ga ni bilo, izgovoril pa se 
je, da ima dopust. „Ob tako važnih 
zadevah, kot jih naša družba doživ
lja zdaj, posebno pa Metlika, za 
komunista ni dopusta," je bilo tudi 
mnenje medobčinskega sekretarja 
ZK Ludvika Goloba.

Konferenca tokrat ni mogla opra
viti z vsemi nerazčiščenimi stvarmi, 
ki zadevajo razmere v občini, delo 
posameznih organizacij ali posamez
nika po Titovem pismu. Sklenili so, 
da se bo  zasedanje nadaljevalo v prvi 
polovici decembra, medtem pa bo 
komite ponovno razpravljal, če je

Po stopinjah
(Nadaljevanje s 1. strani)

šču Agrarie, v dobovski osnovni šoli 
in v brežiškem zdravstvenem domu.

V sevniški občini jih je v nedeljo 
od 1883 kmečkih upravičencev vo
lilo 1814, od tega jih je bilo 1736 ah 
92,19 o d st za združitev skladov. 
Med 2060 upokojenci, obrtniki in 
ljudmi svobodnih poklicev, ki so gla
sovali (vpisanih je bilo 2212), jih je 
za združitev glasovalo 1825 ali 
82,05 o d st Po nepopolnih podatkih 
se je referenduma udeležilo v sevni
ški občini 92,08 odst. delavcev, za 
združitev pa jih je glasovalo 80 odst.

V*ribniški občini je prišlo na gla
sovanje vseh 747 kmetov, od katerih 
jih je 97,3 odstotka glasovalo za 
združitev, ostali pa p ro ti V kočev
ski občini je izmed 329 vpisanih vo
livcev -  kmetov glasovalo „za“ tudi 
97,3 odstotka. Od 3993 vpisanih 
volivcev delavcev, upokojencev, 
obrtnikov in ostalih jih je v ribniški 
občini 3637 ah 91,1 odstotka glaso
valo za združitev, ostalih 8,9 od
stotka pa se glasovanja ni udeležilo 
ali so glasovali proti oziroma so bile 
njihove glasovnice neveljavne.

V kočevski občini se je od 8629 
vpisanih volivcev udeležilo glasova
nja 8064 ah 93,4 odstotka. „Za“ jih 
je glasovalo 7850 ali 91 odstotkov 
(proti 156 in neveljavnih 58).

J. T. -  A. 2. -  J. P.

potreben za dokončno razčiščeva
nje še ostrejši veter.

Konkretne kadrovske spremem
be, ki sojih izglasovali-že tokrat, so: 
Dragico Nenadič so razrešili član
stva v medobčinskem svetu ZK za 
Dolenjsko, namesto nje pa izvolili 
Albino Tošesko, zaposleno v KO
METU. Razen tega so letos že tret
jič menjali nekaj članov občinskega 
komiteja. Toneta Štruclja, Nikolo 
Podrebarca in Rudija Dima so črtali

Marinc '
(Nadaljevanje s 1. strani)

odločno uresničuje. Tudi po svojih 
osebnih lastnostih je primerna oseb
nost za to odgovorno funkcijo." Z 
omenjene seje so poslali predsedstvu 
republiške skupščine zahtevo, naj 
novi mandatar čimprej sestavi nov 
republiški izvršni svet.

Andrej Marinc se je rodil 4. okto
bra 1930 v Celju, po poklicu je di
plomirani kmetijski inženir. Nekaj 
časa je delal v kmetijstvu, nato pa se 
je začel poklicno udejstvovati v poli
tiki. Bil je sekretar občinskega ko
miteja ZKS v Šmarju, predsednik 
okrajnega odbora SZDL v Celju, 
poslanec republiške skupščine, član 
CK ZKS, od leta 1968 pa je sekretar 
sekretariata CK ZKS. Član Zveze 
komunistov je postal s 17 leti in bil 
vseskozi družbeno aktiven.

iz komiteja, izvolili pa Jožico Cigič, 
Mirka Jeleniča in Nika Viktorov- 
skega. Predlagali so tudi osnovni 
organizaciji ZK v BETI, naj odpo
kliče iz članstva konference Toneta 
Štruclja in Podrebarca, obenem pa 
razpravlja, če sploh še lahko nosita 
partijsko knjižico.

R. BAČER

Zaščita reke Krke 
in njenih pritakov
Bralce domačega tednika 

obveščamo, da objavlja današnja 
številka Skupščinskega Dolenj
skega lista odlok o varstvu reke 
Krke, njenih pritokov in bregov, 
ki ga je ObS Novo mesto sprejela 
na svoji seji 7. novembra letos. V 
odloku je vrsta zanimivosti in 
opozoril, ki bodo prav gotovo 
zanimala vsakega našega občana 
in Dolenjce sploh, zato nanj po
sebej opozarjamo.

\ ________________   X
BREZICE — V ponedeljek in 

torek vabi Rdeči križ stare in 
nove krvodajalce k oddaji krvi v 
brežiški zdravstveni dom. Pridite 
in pomagajte sočloveku v nesre
či in bolezni!

SENOVO -  Praznik republike 
bodo v nedeljo počastili s kul
turno prireditvijo. Gostovalo 
bodo mladinske in pionirske fol
klorne skupine.

Nagrada za veliko delo
Republiški odbor Zveze združenj borcev nagradil 
prifarske pionirje za njihovo delo »30 let pionir

ske organizacije v Kolpski dolini«

V petek je bila v Vasi-Fari pri
srčna svečanost, na kateri so pred
stavniki republiškega odbora ZZB 
obdarili pionirsko organizacijo 
osnovne šole z radiom-gramofonom 
in ploščami. Prifarski pionirji so si 
zaslužili nagrado, ker so njihovi 
mladi zgodovinarji med vsemi slo
venskimi šolami najbolj opisali in 
prikazali delo pionirske organizacije 
od ustanovitve pred 30 leti do da
nes.

Ob tej priložnosti so pionirji izve
dli lep kulturni spored, na katerem

Vsaj pri otrokih ne raztikj.
Podjetja naj se za novo leto odrečejo svojim 
kom Mrazom, dragim voščilnicam in darilom/ n ' 
mesto tega pa prispevajo v skupen skjad za cn0‘ 

no obdaritev vseh otrok v občini ,

Prejšnja leta bi tak predlog 
Občinske zveze prijateljev mla
dine in sindikatov gotovo nale
tel na hud odpor, letos pa je 
takoj našel pristaše. Tudi to je

Er akt ič na posledica stališč, za 
atere se navdušujejo občani po 

Titovem pismu.

Znano je, da so poprej otroci 
obojestransko zaposlenih star
šev dobivali dedka Mraza v 
obeh podjetjih, od koder pri
haja v družino osebni dohodek, 
darila so bila doma pod okra
šeno jelko in še skromna vrečka 
na terenski novoletni prireditvi. 
V nasprotju s tem so bili malčki 
s podeželja, predvsem otroci 
kmetov, odpravljeni največkrat 
samo s pomarančo in zavitkom 
keksov, kar so dobili na novo
letni proslavi v šoli. Šlo je za 
velike razlike že pri najmlajših 
in že ti so lahko videli in ob-

Prav zato so letos z OM 
zveze prijateljev m^  ArtTa. 
Črnomlju vsem delovnJf11 ^  
nizacijam razposlali PlS® l v 
katerem prosijo za pnspe 
skupen občinski sklad.
bo organizaega nakupila eno

darila za mestne in vašk ^ 
ke. Tako bo siromak z ,

• Radenc dobil prav tol* 0 
uradnega dedka Mraza 
rektorjev sinček iz Črnoiiuj • 

Sindikati pa Pre^ gaJdr’agini 
se podjetja odpovedo . 
novoletnim voščilnicam ^  
rilom poslovnim prijatelje , ^ 
mesto tega pa podpr° s 
obdaritev otrok ali pa | 
ta denar za obdantev 
osamelih in bolehnih ob >
Tudi teh ne manjka. FmJ J j I 
ni bil dobro izrečen, že J ^  
odziv. Temeljna izobraz .j 
skupnost je prva n 
10 000 dinari ev.

Pionirjem osnovne šole Vas-Fara je v imenu republiškega odbora ZZB izročil nagrado Zdravko 
Klanjšček, predsednik komisije za zgodovino NOB. Učenci osnovne šole pa so izvedli lep kulturni 
program in pokazali gostom razstavo, ki so jo uredili za to priložnost. (Foto: Primc)

so zapeli in recitirali več partizan
skih in narodnih pesmi ter prebrali 
nekatere odlomke iz svojega nagra
jenega zgodovinskega elaborata. Pri
pravili so tudi razstavo, na kateri so 
predstavih v besedi in sliki 30 let 
dela njihove pionirske organizacije, 
partizansko literaturo, vojaško opre
mo, denar, ki je veljal med vojno na 
tem območju, pa tudi pisma borceV, 
narodnih herojev ter pesnikov in pi
sateljev, ki sodelujejo s prifarskimi 
pionirji.

Svečanosti v Vasi-Fari so se razen 
Staneta Urbančiča, Sekretarja Pio
nirske zveze Slovenije, in predstav
nikov rpeubliškega odbora ZZB To
neta Turnherja in Zdravka Klanjšč
ka udeležili še predstavniki Zveze 
prijateljev mladine iz Kočevja, do
mačini in seveda učenci osemletke 
Vas-Fara.

Vreme v Kočevju
Hidrometeorološki zavod Ljub

ljana je predlagal občinski skupščini

Kočevje, naj bi ustanovila sinoptič- 
no postajo, ki bi 3-krat na dan poro
čala v Ljubljano o vremenskih raz
merah. To je potrebno predvsem 
zaradi turizma, večjega prometa v 
bodoče na tem območju in drugega. 
Predlog je bil sprejet in postaja bo 
začela delati predvidoma že 1. de
cembra letos. Občinska skupščina 
bo plačala človeka, ki bo to delo 
opravljal, in telefonske stroške.

Seminar za ravnatelje
V Šmarjeških in Cateških Topli

cah bosta za ravnatelje vseh šol e  4 
občin (v organizacijski enoti Novo 
mesto) seminarja za družbeno-poli- 
tično izobraževanje. Prvi bo v Šmar
jeških Toplicah od 7. do 9. decem
bra, drugi v Cateških Toplicah od 
14. do 16. decembra

Javna priznanja za prosvetne de
lavce v črnomaljski občini niso dol
go v modi, zato je bila že večkrat 
kritika, Češ da dnižba ne vrednoti 
pravilno njihovega dela. Letos so 
drugič vpeljali prakso, po kateri so 
Sole dale predloge za najbolj za
služne člane kolektiva na področju 
vzgoje in izobraževanja, temeljna iz
obraževalna skupnost pa priznanja 
podeli na svečanosti ob koncu leta.

Izvršni odbor TIS je pred dnevi 
pretresal 12 predlogov šol in med 
njimi izbral 6 prosvetnih delavcev, 
ki po mnenju tega organa v prvi vrsti 
zaslužijo pohvalo.

Priznanja bodo dobili: prof. Ma
rijan Skrbinšek z gimnazije; Andrej 
Petek -  ravnatelj osnovne šole 
Črnomelj, Darinka Fabjan -  uči-

  .. T0[#
teljica iz Črnomlja;
-ravnateljica
to d  P lu t -  ravnatelj s® ateU 
prof. Marko Kobe '  r /^ov^-n je  
letke v Starem trg'
Vinica bo dobila občin ustanoV ^ 
kot edina tovrs^iw,5ju 
občini, ker ie na P n  
izobraževanja do.s. pri^^fijti'

Solnikom občinsk^ w a 
bodo prinesla m^ kjjCu je K  oi 
toda tudi v tem P ° ^ ment
U u d i . k i j i m p o h v ^ ^ ^ i
denarja. Letošnji d ravnat̂ ejfla
so večinoma dolgolc _ z yso 
ah pegagogi, ki so v0jc p 
razdajali za p ra v fc £ V
ustanove, zato jun P° vsaj ja ^
tru d  in prizadevnost vs*j

hvala.

DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA -  
organizira v sodelovanju z DELAVSKO

»J02E ŠEŠKO« -  Kočevje
v šolskem letu 1972/73

-  INŠTRUKTA2N0 OSNOVNO
IZOBRAŽEVANJE V KOČEVJU k0„.

Izobraževanje je  nam enjeno vsem tistim, pa ^
čali osnovne šole v času rednega šo lan ja , jnštr11
kombinaciji dopisne in E N K R A T T E ID B N i^ ^  
tažne oblike.
VtFUSOVAiNJE JE DO 5. DECEMBRA 1972.
Podrobne inform acije o sistemu izobraievai'j * dela =̂ 
p rogram u in pogojih za vpis dobite p n  V —-1« « »  
ski univerzi v Ljubljani, Parm ova 39, al 
univerzi »Jože Šeško« v Kočevju.

.,1

.  • • A n iDenar za obnovo doma TVD Partizan v Ribmci je zdaj t> ^ o 
in sicer okoli 625.000 din. Nič več resne ovire, da de 
dokončana še pred novim letom. (Foto: J. Primc)

Vsaj hvala z a  trudi
— ---------    7---- -—''7~nr0$ve
Letos bo dobilo občinsko priznanje šest p

nih delavcev črnomaljske občin®



Upravni odbor podjetja storitvenih obrti 

'KOVINAR« -  Kočevje

R a z p i s u j e  

d e l o v k o  m e s t o

RAČUNOVODJE za določen čas
^°goji: srednja strokovna -izobrazba ekonom ske sm eri
• in 10 le t dela v knjigovodsko finančnih poslih, 

od tega 5 let sam ostojnega vodenja računo 
vodstva.

Razpis velja 8 dni po objavi.

^ndidati naj vložijo prošnjo na  naslov »KOVINAR-« 
Kočevje.

SAVSKE ELEKTRARNE -  Ljubljana 
ELEKTROPRIVREDA -  Zagreb 
JuPa za pripravo gradnje NE Krško 
7*ko, Ulica 4. julija 38

o b j a v l j a t a  prosto delovno mesto

STENODAKTILOGRAFKE 
v skupini za pripravo NE. v Krškem -

končana srednja adm in istra tivna ali njej 
nisL°bna šola> znan3e stenografije, stro jep isja  in p isar- 
, ^ ega p °sl°van j a . — Prednost im ajo kand idatke z 

°Vnimi izkušnjam i na  enakih  ali podobnih delovnih 
. estih. .— Nastop službe je  mogoč takoj. S tanovan je  

na razpolago.

u jj^d a tk e  naj pošljejo podatke z dokazili o strokovni 
. bfazbi, delovnih izkušnjah  in  s k ra tk im  živ ljen je- 

^ °m  na gornji naslov. — ROK ZA PRIJAV O :
1 Po objavi razpisa.

osem

RAZPIS
n a t e č a j a  z a  Zu p a n č i č e v o  n a g r a d o

V SEZONI 1972/73 

2 ~ 1 -
ganamenom, da bi poživili, razširili in  vsebinsko obo- 
in u1 Prizadevanja na  področju kultu rno-um etn iškega 

kulturno-vzgojnega delovanja,

R A Z P I S U J E J O  
občinski skupščini Črnomelj in Metlika 

°Winski konferenci SZDL Črnomelj in Metlika 
°očinska sindikalna sveta Črnomelj in Metlika

NATEČAJ ZA ZUPANČIČEVO NAGRADO
V SEZONI 1972/73
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J ^ m o v a n j u  za Župančičevo nagrado so vab ljena vsa 
del . ^ 'P r o s v e tn a  društva  in  am aterske skupine, ki 

*®J0 na obm očju občin Črnomelj in M etlika.

na^Štva in skupine, ki žele tekm ovati za Zupančičevo 
siti ’ m orajo svoje sodelovanje p rijav iti na  Občin- 
rne, SVet Zveze ku ltu rno-prosvetn ih  organizacij, Crno- 
drui  P rijava m ora vsebovati naziv skupine ozirom a 
ali k 3’ naslov in v kateri zvrsti ku ltu rno-um etn iškega 

kulturno-vzgojnega delovanja želi tekm ovati.

r̂ir — 4 —
tekm ovanja sta občinska sveta ZKPO  C r- 

iiiova . in M etlika. O rganizacijske posle v zvezi s tek 
n e m  pa vodi občinski svet ZKPO Črnomelj.

— 3 —

W  — 5 —
za Zupančičevo nagrado bo trajalo od 

tekmov°bj-aVe tega razpisa pa do ot)jave zaključnega

grado Prireditev  tekmovanja za Zupančičevo na
jz a d  Pomeni revijo, pregled in oceno najuspešnejših 
8e20h. VanJ amaterskih kulturno-umetniških skupin v 

1972/73. Zaključna prireditev nosi naslov: BELO- 
^ JS(KA KULTURNA REVIJA.

t*0g0.. ^
OCejjjp U m o v a n ja  za Zupančičevo nagrado in način 
8kupinVan â oziroma vrednotenja uspehov tekmujočih 

So razvidni iz pravilnikov za posamezna umet- 
a Področja.

Sa Vs , 8 —
telja f o  umetniško področje bosta imenovala priredi- 

Kmovanja posebno strokovno komisijo.

citati
— 9 —

tekmovanja bodo javno objavljeni.

V  s — lo —
Ujern p°re in pritožbe, ki bi nastali v zvezi s tekmova- 
*^grad re êyal- Odbor za tekmovanje za Zupančičevo 
W*nik«°I ^1 ga bodo imenovali v primeru potrebe raz- 

*** tekmovanja.

To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali samiI

Martinu Barbu pomagata v drevesnici tudi otroka Danica in Tine (Foto: Sandi Mikulan)

Najbolj primemo je v jeseni
KQoperant Martin Barbo ima več kot 1.000 različnih sadik

Martin Barbo z Malega Kala pri 
Mirni peči je že 10 let kooperant 
novomeške kmetijske zadruge Krka. 
Srečal sem ga v zadrugi, kamor je 
pripeljal sadike različnega sadnega 
drevja.

letos sem pripravil v dreves- 
Jteč kot 1.000 različnih sadik,“ 

pravi. „Enoletne in dveletne sadike

v SPOMIN

Tovarišu Knavsu
Jože, hvala za vse, kar 

si za nas naredil!

Bilo je v letih 1943 in 1944, ko 
me je pot zanesla v malo kočevsko 
vas Zgornja Briga, ki so jo po odse
litvi Kočevarjev naselili z begunci. 
Tja so prihiteli iz požganih krajev 
pod Rogom, ob Kolpi, iz Loškega 
potoka in celo iz Gorenjske. S 
prvotno naseljenimi Slovenci so se 
begunci zlili v veliko družino, ki je 
vestno pomagala našemu narodno
osvobodilnemu boju velikokrat tudi 
z zadnjim koščkom kruha. Taka 
partizanska hiša je bila tudi v Zgor
nji Brigi pri Knavsovih. Tu sta živela 
pokojni tovariš Jože, njegova žena 
in hčerka Zefka. Vsa družina je bila 
predana osvobodilnemu boju, tova
riša Jožeta pa smo zasledili v TOOF, 
pri narodni zaščiti, v gospodarski 
komisiji in še marsikje drugje.

Sam sem se večkrat oglasil pri 
Knavsovih in velikokrat naletel na 
kurirja, ki je v težkih časih v hišici 
našel dobre ljudi, ki so mu poma
gali. Hči Zefa je poučevala vaške 
otroke, in kljub temu da ni imela 
potrebne strokovne pedagoške iz
obrazbe, so bili ljudje z njenim de
lom zadovoljni.

Potem je prišla svoboda. Kako 
sem bil vesel, ko sva si s tovarišem 
Knavsom še lani segla v roke. Bilo je 
pri odkritju spomenika partizanu 
komisarju Ladu. Nisem vedel, da ga 
takrat zadnjič gledam. 86 let starega 
dobrega aktivista so pred kratkim 
pokopali njegovi sovaščani in so
borci. Hvala, tovariš Jože, za vse, 
kar si prispeval k našemu boju, nje
govim domačim pa sožalje.

UCO

imam posajene na 30 arih gojitvene 
površine. Postrežem lahko z zlatim 
m rdečim delišezom, jonatanom, 
krivopecljem, zlato parmeno in vo
ščenko med vrstami jabolk ter s hru
škami vrste kleržo in pastorjevka. 
Prav tako imam naprodaj orehe, bre
skve in slive, medtem ko bom imel 
češnje godne za prodajo šele prihod
nje leto.“

V kmetijski zadrugi velja sadika 
jablane od 18 do 30 dinarjev, cene 
za druge sadike pa so od 30 dinarjev 
navzgor. Pri Barbu v drevesnici si 
lahko obiskovalec po želji izbere 
sadike, razen tega pa ga kooperant 
pouči tudi o pravilnem sajenju in 
gojenju, o zimskem in poletnem 
škropljenju v sodobnem kmetijstvu 
ali vrtičkarstvu.

„Bolje je saditi jeseni kot spo
mladi,“ trdi Barbo, „ker potem 
sadje prej rodi.“ Prav tako svetuje, 
kako pregnati sovražnika voluharja. 
Potem ko sem ga obiskal, sem se 
vračal z izkušnjami prekaljenega

sadjarja in z dragocenimi nasveti. 
Velja še to: vsak, kdor gre k njemu 
po nakupih, naj prinese plastične 
vrečke, da bo lahko vanje zavil kore
nine sadik.

S. M.

Smo za pravico
Pismo iz OŠ Šentrupert

Razredna skupnost 6. a osnovne 
šole v Šentrupertu se pridružuje 
vsem tistim našim državljanom, ki se 
z demonstracijami in drugačnimi 
zahtevami pridružujejo boju za pra
vice koroških Slovencev.

V tednu solidarnosti v boju z viet
namskim ljudstvom se tudi mi vklju
čujemo v solidarnostno akcijo z že
ljo, da bi se napovedi o prekinitvi 
vojne v Vietnamu čimprej uresni
čile.

Učenci 6. a razreda: Miro Brezo
var, Mari Šalehar, Ivan Dolinšek, 
Joži Brcar, Tonček Majcen, Verica 
Štrukelj, Viki Gregorčič, Jože Ra
movš, Franci Zgonc, Olga Steklasa, 
Slavka Dolinšek, Zdenka^ Jurglič, 
Marinka Mikec, Jože Krajšek, Dra
gica Kraševec, Franci Golob, Marjan 
Fajfar, Tone Gričar, Zdenka Šalehar 
in Dori Kovaljev.

Povsod gluha ušesa
Pred šestimi leti smo se obrnili na 

Socialistično zvezo zaradi mostu, ki 
je začel postajati nevaren za šest 
družin, katerih člani so stari od 3 do 
75 le t Ker ni zaleglo, smo za po
moč prosili stanovanjsko podjetje, 
občino, zadrugo, Ljudsko milico, a 
nikjer nismo naleteli na razumeva
nje.

Nekaj dni preden se je most po
rušil, smo šli na občino in obvestili 
predsednika, kakšno je stanje. Ker 
ni prav nikjer posluha za naše te
žave, smo odklonili plačevanje sta
narine. Če hočemo dp bloka, mora
mo hoditi čez njivo, ki je ob dežju 
kot drsalna steza. Ker PTT smatra, 
da je dohod njihovega uslužbenca 
nemogoč, smo tudi že tri mesece 
brez redne dostave pošte.

Na mostu je bila pritrjena tudi 
vodovodna cev in bili smo teden dni

brez pitne vode. Uporabljali smo 
Dobličico, v katero se izteka ne
snaga iz tovarne Belsad. Grozi nam 
zima, z njo prihaja nevarnost, da 
zmrzne viseča vodovodna cev. Kaj 
bo potem? V bližini bloka si je še 
zadruga uredila odpadno jamo za 
drobovino, ki jo vozijo iz klavnice, 
tako da se bojimo tudi medveda, ki 
ga privablja duh po mesu.

Predstavljajte si življenje v bloku 
brez poti, brez pitne vode, skozi 
odprto okno pa zaudaija duh po 
mrhovini. ''Kdo bo pozimi skrbel še 
za pluženje snega? Na občini dobi
mo zmeraj isti odgovor: počakajte! 
Čakali smo dovolj dolgo, zdaj smo 
prisiljeni prositi javno za pomoč in 
odgovor.

Stanovalci bloka 26 in 28 
Kočevje pri Črnomlju

   N

Ive Krevs 
praznuje

Med vidne in skromne druž
bene delavce prištevamo dolenj
skega rojaka Iveta Krevsa, ki je 
21. t. m. praznoval šestdeset let 
življenja. Rojen je bil v Višnji 
gori, kjer je odrastel v skromnih 
razmerah, toda obdarjen z du
hovnimi in telesnimi prvinami, 
ki ga spremljajo skozi življenje in 
delo. Že v zgodnji mladosti se je 
vdinjal športu, in še preden je 
pred vojno končal srednješolske 
študije, je v teku na dolge proge 
dosegel vidne uspehe. Kot član 
AŠK Primorje se je uvrstil med 
prvake! Bil je slovenski rekorder 
na 5 in 10.000 m, marsikdaj je 
zmagal na balkanskih in evrop
skih tekmovanjih, prinašal do
mov pokale in medalje ter kazal 
mlajšemu rodu prepričljive do
kaze, da se s skromnostjo in 
vztrajnostjo mnogo doseže. Za 
te lastnosti smo Iveta vedno 
občudovali in cenili.

Po ustanovitvi terenskega 
odbora v Višnji gori se je Ive 
med prvimi pridružil OF ter kot 
terenski delavec, kurir in funk
cionar odločilno vplival na do
godke v tem delu grosupeljsko- 
stiškega okrožja. Zaradi izredne 
aktivnosti, poštenja in priljublje
nosti je bil izvoljen v Kočevski 
zbor odposlancev slovenskega 
naroda, nato pa je kot partizan 
opravljal številne * odgovorne 
dolžnosti kot okrožni sekretar, 
poveljnik obveščevalne in var
nostne službe, po osvoboditvi pa 
je bil član republiških družbenih 
organizacij, Osvobodilne fronte, 
SZDL in Zveze borcev. Tu ni 
mogoče našteti vseh funkcij in 
odgovornih dolžnosti, ki jih je 
Ive opravljal v zadnjih petindvaj
setih letih, posebno tam, kjer je 
bilo treba reševati človeka-bor- 
ca, njegove probleme in druž
bene obveze, kjer je moral odlo
čati s čustvom in razumom, s 
skromnimi sredstvi in bodrilno 
besedo. Za vse to opravljeno 
delo ni nikdar terjal in si ni ni
kdar prilaščal predpravic, zaslug 
ali nagrad. Ostal je skromen in 
tih javni delavec, kateremu pa 
naša družba dolguje vsaj skrom
no priznanje.

Poleg rednih dolžnosti v se
kretariatu izvršnega sveta oprav
lja iz svoje notranje potrebe in 
za razvedrilo še nekaj drugih na
log. Bil je več let podpredsednik 
Lovske zveze Slovenije, zdaj je 
njen izvoljeni sekretar in eden 
od uglednih članov zelene bra
tovščine pri upravljanju rezervat- 
nih lovišč ali pa preproste lovske 
družine nekje na Dolenjskem. 
Spada med tiste občudovalce 
narave in ravnotežja v njej, ki 
odklanjajo lovske strasti iz ko
ristoljubja, in se dvakrat pre
misli, preden se odloči za go
jitveni odstrel.

Ne nazadnje naj omenim še 
njegovo pobudo, vztrajnost in 
prizadevanje za uveljavljanje in
teresov svojega rojstnega kraja 
Višnje gore in občine Grosuplje, 
za gospodarski napredek in kul
turni razvoj. Ive Krevs je sousta
novitelj, sodelavec in gospodar 
odbora za izdajo Zbornika obči
ne Grosuplje, član je uredniške
ga odbora in vodja uprave. Obja
vil je nekaj prispevkov iz NOV; 
predstavil je spomenike in spo
minska obeležja ter narodne he
roje iz območja občine Grosup
lje ter ureja gradivo za nadaljnje 
objave. V pripravi je namreč že 
peti letnik zbornika, ki tudi s 
Krevsovo pobudo dobiva vedno 
uglednejše mesto med krajevni
mi zborniki.

Našemu dragemu prijatelju, 
sodelavcu in slavljencu želimo 
ob prvem javnem jubileju vso 
srečo, zdravje in delovno spo
sobnost ter dosedanjo mero do
bre volje!

PRIJATELJI

Poslovni odbor podjetja »INK0T« odgovarja
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j? k ^ ' t ,naBeljčkov ali vrtnic je primemo darilo za vsa- ®  
^  cveto nost. N3*3 dnevna proizvodnja je več tisoč ^  

Da V v 6 ^arvah-Zahtevajte v najbližji cvetličarni

Učke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež! ^

Tov. Jože Bregar, predsednik poslovnega odbora podjetja 
IN KOT v Trebnjem, nam je poslal spodnje pismo, glede katerega 
njihov odbor v smislu določil Zakona o tisku zahteva objavo odgo
vora. Čeprav menimo, da odgovor iz podjetja ne zanika nobenega 
dejstva, o katerih smo poročali 16. novembra v sestavku „Delavca 
in predsednika DS se tako ne požene na cesto“ , zahtevani odgovor 
oz. pojasnilo iz INKOTA objavljamo.

Naše podjetje, to je podjetje 
„INKOT1 iz Trebnjega, je bilo usta
novljeno 1. januarja 1971 in je zelo 
mlado podjetje. Kljub temu, da šteje 
naš kolektiv le 120 delavcev, znaša 
realizacija našega podjetja samo v 
tem letu preko ene milijarde starih 
dinarjev. Taka realizacija ob tako 
majhnem številu delavcev pa seveda 
zahteva maksimalno angažiranje vsa
kega proizvajalca v procesu proiz
vodnje. Po drugi strani pa narava na
šega dela terja izdelavo proizvodov v 
podjetju na eni, nato pa montažo 
teh objektov na terenu na drugi stra
ni.

Ker je najbolj ekonomično in

smotrno, zaradi narave proizvodnje 
ter glede števila zaposlenih tudi edi
no možno, da tisti, ki je sodeloval 
pri izdelavi določenega objekta v 
matičnem podjetju, dela tudi s po
trebnim znanjem in odgovornostjo 
na montaži istega objekta, je kolek
tiv že pred časom na skupnem de
lovnem sestanku sprejel sklep, da 
morajo obvezno vsi, ki so sodelovali 
pri proizvodnji določenega objekta 
v podjetju, na montažo tega svojega 
objekta na teren.

Tako je bil tudi tov. Janežič že 
mesec dni pred predvidenim spoj- 
'nim odhodom na teren osebno se
znanjen s tem, da bo čez mesec dni

moral na montažo objekta, pri kate
rega izdelavi je sodeloval v podjetju. 
Pri tem je šlo tako v podjetju kot na 
terenu za delo v popolnoma enakih 
delovnih pogojih. In kljub temu, da 
je tov. Janežič že mesec dni pred 
odhodom na teren za to vedel, se je 
pojavil v pisarni direktorja Jurgliča 
dva dni po tem, ko bi že moral biti 
na terenu! Prosil je direktorja, naj 
on uredi, da Janežič ne bo odšel na 
montažo. Direktor Jurglič mu je od
govoril, da po sistemizaciji delovnih 
mest o tem ne odloča direktor, 
ampak delovodja, ki ga je poslal na 
montažo. Iz tega razloga direktor 
Jurglič tudi ni obravnaval spornega 
Janežičevega zdravniškega spriče
vala. Ker zaradi že opisane narave in 
organizacije proizvodnje v podjetju 
„INKOT“ dejansko za tovariša Jane
žiča ni bilo drugega dela v podjetju, 
je ta dejansko ostal doma. Na zahte
vo občinskega komiteja ZK Trebnje 
je bil nato tov. Janežič osebno na- 
prošen, naj se vrne na delo.

Takoj, ko je bil direktor Jurglič

pozvan na občinski komite, smo 
pismeno naprosili skupnost pokoj
ninskega in invalidskega zavaro
vanja, podružnico v Novem mestu 
za mnenje, ali zadošča zdravniško 
potrdilo trebanjskega zdravnika za 
Janežičevo oprostitev od dela na 
montaži. Omenjeni zavod nam je v 
svojem dopisu z dne 14. novembra 
1972 pismeno pojasnil, da naša de
lovna organizacija po omenjenem 
sporočilu Janežičevega zdravnika ni 
dolžna preskrbeti delavcu, v kon
kretnem primeru Janežiču, drugega 
ustreznega dela, ker lahko tako spo
ročilo izda le ustrezna z zakonom 
določena komisija.

Toliko želi poslovni odbor pod
jetja „INKOT“ povedati z namenom 
objektivnega informiranja javnosti, s 
pripombo, da bo tudi direktor Jur
glič vložil ustrezno pritožbo zoper 
sklep prve stopnje o izključitvi iz 
ZK.

Za poslovni odbor 
predsednik: 

JOŽE BREGAR
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Skupina jugoslovanskih ekonomi* 
stov je izračunala, da bi s takšnim 
tempom, kakršen je zdaj, potrebovali 
nič manj kot 30 let, da bi v vsakda
njem življenju uresničili ustavna na
čela o pravicah delavcev, da sami 
razpolagajo z doseženim dohodkom. 
Ustanavljanje temeljnih organizacij 
združenega dela je pot k temu cilju, 
vendar gre prav to pri nas zelo po
časi. Veliko je obotavljanja in pomi
slekov, pc tudi nezaupanja. Da bi ugo
tovili, kako je s tem v naših občinah, 
smo vodilnim ljudem zastavili nasled
nja vprašanja:

1 .
Ustanavljanje TOZD izhaja iz tako 

imenovanih delavskih amandmajev, 
ki so, kot se zdi, nekaterim vodstvom 
v podjetjih nekako nepriljubljena. Za
kaj je, po vašem, toliko obotavljanja? 
Gre za objektivne težave, nejasnosti 
ali morda celo za nenaklonjenost te 
zamisli?

2 .
V občinah, kjer imajo obrate, ne pa 

sedežev podjetij, kamor ti obrati spa
dajo, se nagibljejo k teritorialnemu na
čelu organiziranosti temeljnih organi
zacij združenega dela. V tem vidijo 
več jamstva, da se ustvarjeni prese
žek ne bo odtujeval, tako organizirane 
TOZD pa bodo bolj povezane s krajem, 
kjer obstajajo. Kakšno je vaše mne
nje?

3 .
Medobčinski svet ZK Posavje (pa 

tudi že nekateri drugi v preteklosti) ie 
te dni sklenil, da bo zahteval od re 
publiških organov, nai s predpisom 
določijo, da morajo podjetja obvezno 
dajati občinam podatke o gospodar
jenju dislociranih obratov. Ti podatki 
sn koristni in zanimivi že sami po se
bi. Zakaj jih vaše podjetje nima, ozi
roma zakaj z njimi ne seznanja ob
činskih skupščin?

4 .
Posamezni predstavnik delovne 

ennte ali obrata ne more sam bistveno 
vplivati na odločitve osrednjih samo
upravnih oroonov. Zato ie v težnii. dn 
bi samoupravo razširili, predvideno 
ustnnavlianie de!eqacii, ki bi se v 
imenu delovnih enot oziroma obratov 
lahko boli enakopravno poqovaria!e 
še ored ustanovitvijo TOZD in v zveTi 
z ustanovitvijo samo. Kaj boste nare
dili pri vas?

Odqevore so zbrali novinarji 
RIA BAČER. JOJR PRIMC. IO»CA 
TEPPFV IVAN ZORAN in ALFRFn 
ŽELEZNIK, vnra^nnia ie nostovH 
in stran uredil MARJAN LEGAN.

Inž. ALOJZ ŠKRABL, pred
sednik komisije za usklajeva
nje ustavnih dopolnil v krški 
tovarni papirja:

1. „Komisija deluje od le-' 
tošnje pomladi in se je poglob
ljeno lotila dela. Sprva smo ne
koliko čakali na modele, da ne 
bi ukrepali napak. Bilo je nekaj 
nejasnosti, saj smo amandmaje 
napačno razumeli in menili, da 
moramo podjetje razbiti na

atome. Po temeljitem tehtanju 
raznih možnosti, ki nam jih po
nuja ustava, je komisija izobli
kovala tri osnovne predloge.

.Po prvem naj bi v podjetju 
ustanovili sedem TOZD iz ob
stoječih delovnih enot. Seveda 
bi morali spremeniti in dopolniti 
organizacijo ter vzpostaviti nove 
samoupravne odnose.

Drugi predlog predvideva 
ustanovitev treh TOZD: prvo za 
proizvodnjo, drugo za predelavo 
papirja s sosednjo .Papirkon-

fekcyo‘ in tretjo za skupne 
službe.

Tretja možnost je, da v okviru 
slovenske papirne industrije 
ustanovimo TOZD. Po tem pred
logu naj bi vsako podjetje pa
pirne industrije Slovenije pred
stavljalo svojo TOZD v zdru
ženem podjetju.

Najbolj sprejemljiv je vse
kakor tretji predlog, vendar 
imamo na njegovo uresničitev le 
omejen vpliv, saj gre hkrati za in
tegracijo slovenskih papir- v

----------
niČaijev. Z nato |sklenili sezn^ti predstav®
podjetij, občinskih . 
bliskih instituc« m družen
političnih oiganizaaj.

2. Menim,daimajopr -
'i Moče podjetje sJcupŝ  

sproti seznanja s podova®^
4. V času prehodai »  

statutarno ureditev n t f jg f  . 
delavske svete enot .je
našo samoupravo k ^
ki bodo enakopravno soo 
pri odločanju/
1 ____

MILAN BRATOŽ, pred
sednik komisije delavskega 
sveta za razvoj samoupravne 
zakonodaje pri Labodu:

1. Pri nas ni bilo potrebe po 
mečkanju oziroma čakanju, saj 
smo že v statutu, sprejetem pred 
letom in pol, predvideli samo
upravno strukturo, ki jo hočejo 
delavski amandmaji. Načrtujemo 
tri TOZD (novomeški in krški 
obrat ter skupne službe) kot za

ključene samoupravne, proiz
vodne in dohodkovne enote.

2. Razpravljanje o načelih 
organiziranosti je izguba časa. 
Pri nas smo s tem že zdavnaj raz
čistili. Krškemu obratu hočemo 
dati popolno samostojnost in ga 
usposobiti. Nikakor ne bo nekaj, 
kar bi ožemali.

3. Žalostno je, da morajo Po
savci po poti, ki jo nakazujete v 
vprašanju. Sprašujem, kdo naj 
sicer seznanja občino, če ne 
podjetje. Glede tega pri nas ni

mamo moralnega mačka, saj 
smo se zadnji dve leti še posebej 
trudili negovati dober odnos z 
občino, kjer imamo dislociran 
obrat. Vprašanje je le, ali zado
stujejo informacije, ki jih zdaj 
dobi krška občina od nas.

4. Pri nas mora biti vsaka 
večja odločitev sprejeta soglasno 
v centralnih organih upravljanja. 
Pred tem o takih zadevah spre
govorijo sveti delovnih enot in 
zbori proizvajalcev. Zaposleni 
imajo dovolj možnosti, da po-

vedo, kaj misUg- 0 ^ “̂ ^  
tudi .skrinjice,
pisana in malo vpffLahko bi rekel, da javorih 
šanj, na katera ne bi

FELIKS VIDMAR, sekretar 
Združenega KGP Kočevje:

1. Priprave za ustanavljanje 
TOZD potekajo pri nas že dalj 
časa. Razčiščevali smo namreč 
nekatera notranja razmerja in 
nesoglasja, ki so se pojavila v 
podjetju že pred razpravo o usta
navljanju TOZD. Prav ustavni 
dopolnili 21 in 22 sta privedli do 
enotnih mnenj vodstvenih ka

drov o bodoči organizaciji 
TOZD.

2. Imamo dislocirane obrate 
v dveh občinah. V teh občinah 
potekajo razprave s kolektivi. To 
so organizirani shodi oziroma se
stanki družbenopolitičnih orga
nizacij, predvsem sindikata in 
ZK. Hkrati potekajo razprave 
tudi po samoupravni poti v okvi
ru dosedanjih obratov ZKGP. Na 
teh sestankih prevladuje mnenje, 
da je za organiziranje TOZD

bistveno proizvodno načelo, in 
ne načelo lokacije posameznega 
sedanjega obrata. Pričakujemo, 
da bomo do konca leta TOZD že 
dokončno oblikovali in začeli 
tudi po novem poslovati.

3. O celotnem našem delu in 
razpravah je seznanjena tudi 
širša družbenopolitična skup
nost v vseh občinah, na ob
močju katerih posluje naše 
Združeno KGP.

4. Po uvodnih informacijah,

ki jih podajamo prav te dni, me
nim, da bodo vsi zaposleni na
tančno seznanjeni z načelno vse
bino in usmeritvijo podjetja za 
organiziranje TOZD. 2e do da
nes so člani kolektiva dali ne
katere zelo dobre predloge o 
bistvenih premikih v samo
upravljanju, ki so v zvezi z orga
niziranjem TOZD. Razprave v 
več obratih so pokazale, da de
lavci poznajo probleme in smisel 
TOZD.

EDO VERSTOVŠEK, direk
tor obrata Slovin Brežice in 
predsednik komisije za usta
navljanje TOZD pri komi
teju občinske konference 
ZK:

1. Te stvari so se zavlekle, ker 
je bilo premalo zavzetosti od 
zgoraj, ker so bila matična pod
jetja premalo aktivna. Po pismu 
predsednika Tita se je to spreme
nilo in prepričan sem, da bomo

do 31. decembra tudi v brežiški 
občini imeli nekaj TOZD. Pri 
Slovinu je bil vzrok za odlaganje 
v tem, da smo šele konec okto
bra dobili naročeni koncept ce
lotne organizacije podjetja. Ko
misijo za TOZD so imeli v Ljub
ljani in pri nas. Naša je bila iz
voljena julija in je pripravila svo
ja stališča ter jih posredovala 
centralni komisiji. Odločno je 
zahtevala, naj se obrat Brežice 
konstituira kot TOZD. Zapletov 
ni bilo, zato pričakujemo, da

bomo dosegli, kar želimo.
2. Ustanavljanje TOZD je 

nujno potrebno. Ne gre samo za 
večji vpliv na delitev dohodka in 
osebnega dohodka, gre za samo
upravne odnose. Ce bodo imeli 
delavci v obratih več pravic, 
bodo laže reševali tudi probleme 
v občini,-kjer so obrati.

3. Občinski skupščini smo 
pri nas dajali podatke, ki jih je 
zahtevala, morda le z majhno za
kasnitvijo. Prav bi bilo, da bi to 
dosegli tudi za druge obrate, že

zaradi njih sam1*1- -
rajo, kakšen dohodek u 
če so rentabilni ah ne.

4. V naši osnoviu.o* wj  
ZK smo se dogovor*, 
delegacijo predstavljanje]
za ustanavljanje TU^- 5#
predsedniki delavs ^di^. 
upravnega odbora 0 . otfif 
ter sekretar 00 ZK. ^  1$ 
probleme obrata in ^  s? 
odločno zagovarali
lišča.

FRANC ŽELEZNIK, sekre
tar ITPP - Industrije teh
ničnih aparatov, žičnih ple
tiv in plastike, Ribnica:

1. Pri nas ni mečkanja in ne
naklonjenosti. 20. septembra 
smo sprejeli na sestanku ko
lektiva sklep o ustanovitvi dveh 
TOZD, in sioer „Sitoplet“ in 
,JBiterm“, ter da se obe združita 
v ITPP. Ustanovne akte bomo še 
enkrat pregledali in po potrebi

dopolnili, s 1. decembrom pa 
bodo predvidoma vsi potrebni 
akti o ustanavljanju in zdru
ževanju TOZD že veljali.

S 1. januarjem nameravamo 
namreč napraviti §e korak na
prej. Štiri delovne organizacije v 
občini in izven nje, ki so sedaj 
samostojna podjetja -  med 
njimi seveda tudi naš ITPP -  na
meravajo ustanoviti skupnost 
TOZD. Namen tega je, da bomo 
uspešneje, bolje in ceneje po
slovali. Tako bomo poenotili ne

katere službe (na primer pravno, 
ki bo skupni servis za vsa pod
jetja), vsi bomo imeli enega se
kretarja samoupravnih organov, 
poenotena bo informacijska 
služba, združevali bomo do
ločena sredstva itd.

2. Dislociranih obratov ni
mamo.

3. Menim, da mora občina, 
kjer je sedež podjetja, vedeti, 
kako gospodari podjetje kot ce
lota (tudi dislocirani obrati); vsa
ka občina, v kateri je dislociran

obrat, pa mora vedeti, k**0 
spodari ta obrat. . ^ jel*

4. M nasjezap^gJjJ  
ljudi, zato ne bom . t rf 
gatskega sistema v jp
novitvijo TOZD. N ^ 1 #  
cati na sestanek vseg 
Razen tega ima vs^o g  
da vpliva na obhkovanj ^  
upravnega sPoraZHhmorgajioy 1 
prek samoupravnih 
političnih organizacij

Inž. JANEZ GAČNIK, di-. 
rektor Kmetijske zadruge 
Metlika: .

1. Malce je strahu in neza
upanja zaradi prakse preteklih 
let, ko so se važni predpisi tako 
rekoč čez noč spreminjali. Res
?a je, da zahteva ustanovitev 

ODZ tudi nemalo priprav. Pri 
nas v zadrugi se sekretar podjetja 
bavi samo s tem delom.

2. Tudi v naši občini vidimo, 
da so obrati večjih podjetij v

podrejenem položaju, čeprav 
imajo formalno svoje samo
upravne organe. Največ pripomb 
imamo glede samoupravljanja v 
obratih IM V, razmeroma dobro 
pa so pravice zaposlenih za
stopane v enotah podjetja Mer
cator in v obratu Novoteks.

3. Strinjam 9e, da moramo 
zlepa ali zgrda doseči, da bodo 
matična podjetja dajala občinam 
podatke o gospodarjenju obra
tov, ki delajo na njihovem ob
močju. Tudi odborniki naše

občinske skupščine so že ne
kajkrat zahtevali, naj v občinski 
upravi podatke izposlujejo, ven
dar uspeha ni.

4. Imam vtis, da zahteva po
sameznika zbledi, zato soglašam 
z delegatskim sistemom pri usta
navljanju TOZD. V naši zadrugi 
smo že ustanovili enoto za 
kooperacijo, ki posluje kot te
meljna organizacija združenega 
dela. Zdaj pripravljamo zanjo 
statut in druge akte, ki bodo

kmetov in ustavne spremembe. 
Računamo, da bo enota koope
racije, ki jo bodo upravljali 
kmetje sami, zaživela v nekaj 
letih tako močno, da bo postala 
ena najtrdnejših dejavnosti za
drege.

tako, da dobi produkt vsake 
TOZD ceno, ki jo sprejema fi
nalni produkt, namenjen tržišču.

Naša proizvodnja je specifična 
in organizirana na več mestih in 
v različnih občinah. Analize, ki 
smo jih opravili v tej smeri, nam 
kažejo, da je potrebno rešiti še 
marsikatero vprašanje, posebno 
kar zadeva merila za ugotavljanje 
dohodka TOZD. Pri tem je treba 
upoštevati, da naši dislocirani 
obrati izdelujejo sestavne ele-

mcnte, na 
Vrednost teh elcn? „ 
meriti, njihova tržfl u 1 
lahko potrdi šele n jj& ^  
nalni tfL *1
dajna f na P ^ u l , visna od naših Kai trgu. $ 
od cen na zunanj'e j0 po j« 

Sodim, da Je
zaciji ustavnih uJi'
samo zahtevno s 
temveč tudi zdejavfl°s 
ficirana politična

Inž. SLAVKO NEMANIČ, 
direktor Kmetijske zadruge 
Trebnje:

1. Tudi v kmetijskih organi
zacijah je treba uresničiti ustav
na dopolnila. To terja še po
sebno zakon o združevanju kme
tov. Nimamo nobenih po
mislekov, da dohodka, ki so ga 
ustvarili vsi, ne bi po pravičnih 
kriterijih tudi razdelili. 2e pred 
leti smo v nekdanjih 9 malih 
kmetijskih zadrugah izvolili po
sebne odbore kooperantov že 
poldrugoletno delo teh odborov

je izredno razveseljivo. Izjavili so 
se za to, da bi bila zadruga eno
vita organizacija združenega 
dela, da se torej kooperacija ne 
izloči kot samostojna TOZD. Do 
sedaj je doživel podporo pred
log, da bi na vseh 9 odborov od
padlo 30 odst. čistega dohodka 
zadruge po zaključnem računu, 
70 odst. čistega dohodka pa bi 
namenili za razširjeno repro
dukcijo na območju vse orga
nizacije. Odbori bi teh 30 odst. 
denaija, kolikor bi ga dobili, de
lili dalje za naslednje namene: 5 
odst. bi izločili za kmetijsko po

spe še valno službo v občini, 10 
odst. bi namenili za potrebe kra
jevnih skupnosti. Preostali denar 
bi v prvi lazi uporabili za razši
ritev kmetijske proizvodnje na 
svojem območju, kasneje pa tudi 
posameznim kmetom, seveda po 
ustvarjenem dohodku, ki ga je 
le-ta dosegel preko kmetijske za- 

1 druge.
2. in 3. vprašanje za našo de

lovno organizacijo ne prihajata v 
poštev.

4. Ker so kmetje, člani svetov 
kooperantov istočasno tudi de
legati zadružnih svetov in po-

siovnega odbora> 
vez med enota^ |oVaflj* 
organi. Do p&B 
kmetov 
priti, ker
čini. V zadružne1" tov 
primer 70 odst. $
rantov in 30 od • d j,,tJ
druge. Tudi če P^ srn e o
TOZD, odnosi ne ^  
nikomur v 'sjdh & f  
tem bodo še v ** ^
pričakujemo, da J
pravljeno za sp*F plfP 
medtem ko zakon 
šele konec junija-

FRANC ERNESTL, pravni 
referent v sevniški ,JLisd“:

1. Vsekakor ne gre za nena
klonjenost zamisli o ustanav
ljanju TOZD, temveč za ob
jektivne težave. 2. novembra je 
centralni delavski svet imenoval 
iniciativni odbor za izvedbo pri
prav pri uresničevanju ustavnih 
dopolnil. Ostalo je pripravljeno, 
izdelati je treba še posamezne 
oblike samoupravnih spora
zumov. Lisca ima obrate v več 
občinah, vendar, kot ugotav-

ljamo, je tehnološka in orga
nizacijska povezanost tolikšna, 
da ni mogoče govoriti o več 
TOZD, saj skoraj vse podrob
nosti proizvodnje pripravimo v 
osrednjih službah, v obratih pa 
se v glavnem le šiva.

2. Doslej ni bilo težav, obrati 
so novi in še niso vrnili, kar je 
bilo vanje vloženo. Nekatere po
trebe sredine obrata smo Že do
slej reševali. Tako se npr. za 
obrat v Senovem v občini Krško 
uresničuje dogovor za zbiranje 
prispevka za Šolstvo in otroško

varstvo,, ravno tšdco tudi za otro
ško varstvo v Zagorju.

3. Lisca ugotavlja pri vsakem 
periodičnem obračunu, po
navadi 3-krat na leto, dohodek, 
dosežen v posameznem obratu 
na ozemUu drugih občin. Te po
datke tudi posredujemo službam 
občinskih skupščin. S tem so se
znanjeni tudi obratni delavski 
sveti, ki imajo nekatere svoje- 
sklade, Id jih marsikje še niti za
dostno ne izkoriščajo.

4. Ustanovitev takih delegacij 
bi bila vsekakor koristna. Ni

lenamreč bistvena {U(Ji JfiO' 
oblik, marveč g* ^  
binske obog ^ d p i * ' \  
upravljanja. ^  aJmioV 
upravnih sP?r®foV 
biti delavci obr®£ni s 
partnerji,
teresi. Gre za T° fl«
političnih organ  ̂ ,0 pfl ^  f 
največ naporov. jjjiJh 
bo prišlo do P<^ „jej *
samoupravnih a*
pol leta.

DOLENJSKI LIS' Št. VI (1182) -  23.

ANDREJ DULAR, poslovni 
sekretar IMV Novo mesto, je 
svoj odgovor na vsa štiri 
vprašanja strnil v naslednje:

V zadnjem času smo v pod
jetju veliko razpravljali o mož
nostih za realizacijo ustavnih 
amandmajev in o tem, kakšno

organizacijo podjetja izdelati, da 
bo najbliža novemu komu
nalnemu sistemu. Zato mislim, 
da ne gre za nikakršen odpor do 
ustavnih amandmajev ali za meč
kanje, gre za odločen samo
upravni korak, ki zahteva pre
mišljeno akcijo.

Ce hočemo ustanoviti TOZD, 
moramo ustanoviti pogoje, ki jih 
določajo amandmaji, ti pa so 
predvsem:

Delo je treba organizirati
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^S^tivnostih se zrcali kriza

našem poklicu bolj velja 
3 *ost delu kot pa zado
s t i  za t0 delo.
l,wte; pri nas ima vodja 
l ̂  dinarjev osebnega dohod- 
' e bi šel pa v gospodarstvo 

u . Veijemite mi, da bi lahko 
* J*? težav, kaj šel, stepli bi 

7  bi jih imel gotovo

vršjjec“ '“  p rav i Ig o r  L o t r i č > 
||u7; % dolžnosti načelnika 
Rdft-eJ avne varnosti v Celju. 
^  gor Lotrič?

dalj p n -̂» to smo že pove- 
nič ni podoben in- 

obve7°^u Maigretu, saj nima 
5i si.neSa dežnega plašča. Tudi 
pipg er̂ °ck Holmes: niti nima 
mta v Ustih in si tudi ne do- 
tiosjj ’ da lahko z jasnovid- 
Pafl' re^  vsak primer. Danes

• cr°utakičasi
reva J . bi prej rekel, da izža- 
Oioža !? usPešnega poslovnega 
°bjazi rav lahko bi si k temu 
niore.. Podstavljali direktorja, 
polici v1 spretnega politika. Nič 
.nitjnj v Uradnega ni na njem, 
senceh pristrižen, lasje na 
iijeo Pa mu že sivijo. Toda 
W C ro*e so zato toliko bolj 
kaj0 y e> neprestano se premi- 
prižggi dveurnem pogovoru ni 
Qiu je ^  ®ne cigarete, kava se 
srl̂ ii aĉ a na mizi, ne da bi 
^očn̂ 611 Sam požirek. Človek 

Cne volje!

Lopovi 
J Doi 011 ovrotniki
^ • ^ i s k i  list: Dr. Anton 
Ô̂iiec* .Ubljanski okrožni javni 

Jvetu ’ Pred dnevi na po- 
v°rji ^dnikov  in tožilcev go- 

• lopovih z belimi ovrat- 
t°rej 'n 0 „gospodih goljufih“ , 
krij^ Modernem poslovnem 
oprava Tovariš Lotrič, vaša
venske med najboljše slo*
^ Č n  UPrave pri odkrivanju 
”8osnr>̂ a kriminala. Kaj pa 
. l & p f c B " ?
H v  h * Res je negativnih po- 
Vptave * na območju naše 

da^ edalje več, najhuje pa 
D„£.v*  bolj zapleteni, 
te, * J  ^ ^st: Lahko postre-

4.0r»n leto imamo več 
Vfst, kaznivih dejanj vseh
to*j>$tr̂ e dejemo kaznivih de- 

DoL^^ih v prometu. 
H J «  ^st: Nas zanima 
..lotHA1. gospodarski kriminal!

1 Ha v ^ a območju 11 ob- 
?°Ha , ; aterem delamo, pošlje- 

*̂  24° ovadb iz
5 dejan' P°£laYja. To so kazni- 

S°darsJ a .ZoPer narodno go- 
i W  Ufadno dolžnost. 
% 30a1 mesecih letos smo po-

%  LiVadb'
Ust: Kako je v treh

l o S !  občinah?
* v teh treh občinah je 
ena tretjina teh kazni-

DRUŽBI DELA SIVE LASE KRIZA MORALE

PRETKANI 
GOLJUFI 

S KRINKO 
POŠTENJAKOV

vih dejanj. To je sorazmerno ve
liko.

Dolenjski list: „Lopovov z 
belimi ovratniki41 je vse več. Se 
to pri vas pozna?

Lotrič: S sedanjim kadrom — 
imamo 13 referentov — številk 
ne bomo mogli bistveno pove
čati.

Dragocena pomoč ljudi
Dolenjski list: Imamo vtis, da 

dobivamo novinarji nekatere 
podatke prepozno v roke. Bral
ci večkrat sumijo, da mi name
noma ne objavimo. Mi dostikrat 
dobimo podatke šele takrat, ko 
ulica o tem že govori in veliko
krat tudi pretirava.

Lotrič: Razumite nas; značaj 
dela je tak, da . raziskujemo v
• { ■

„Direktor mora biti kot zako
niti zastopnik podjetja vedno 
odgovoren za svoje ravnanje!"

anonimnosti, konkretno pa go
vorimo šele takrat ,~ko zadeve že 
„sedijo“. Molk je dostikrat po
močnik preiskave.

Dolenjski list: Kako sploh 
delate?

Lotrič: Največ dosežemo s 
pogovori, preverjanji, zbiranjem 
in zavarovanjem dokumen
tacije. Velikokrat nam signali
zirajo tudi miličniki.

Dolenjski list: In občani?
Lotrič: Tudi od njih dobimo 

podatke in namige. Pretežno to 
borijo javno, nekateri pa tudi 
anonimno: s pismi ali po tele
fonu. Vse namige vestno preve
rimo. Cenimo njihovo pomoč,

I

*a$tonj u ^ t e n m  ras*°’ * °  PosoJ^a dobivali tako re

ke r brez zaslombe v ljudeh ne 
moremo uspešno delati.

Dolenjski list: Lahko nare
dite hišne preiskave brez dovo
ljenja?

Lotrič: Samo izjemoma je 
dovoljena hišna preiskava brez 
odredbe.

Dolenjski list: Ko pridejo kri
minalisti v podjetje, je preplah, 
ki je lahko v škodo preiskave. 
Kako torej delate?

Lotrič: Prakticiramo, da, če 
je le mogoče, niti ne kličemo 
ljudi k nam. Sploh je načelo, 
naj preiskava poteka čimbolj 
tiho.

»Strici« si ne upajo
Dolenjski list: Iz preteklosti 

vemo za primere, ko so „strici“ 
pritiskali na potek preiskave in 
skušali posredovati v korist 
obtoženih.

Lotrič: Zdaj tega ni, to lahko 
odločno zatrdim. Nihče ne po
skuša preprečevati ali ovirati 
našega dela.

Dolenjski list: Imajo priza
deti pripombe glede metod pri 
vašem delu?

Lotrič: Ugovarjali so na pri
mer, če smo prišli popoldne na 
dom ali če smo osumljenca za
slišali na delovišču. Vsem nepri
jetnostim se pač ne da izogniti.

Dolenjski list: Uspešnost dela 
organov prenoga je odvisna tudi 
od sodelovanja subjektivnih sil 
v družbi.

Lotrič: Zato sodelujemo z 
družbeno-političnimi organi
zacijami in jih vedno seznanja
mo s težjimi primeri.

Dolenjski list: Pričakujemo, 
da je sedanje politično vzdušje 
izjemno naklonjeno vašemu 
delu.

Lotrič: Prej smo imeli obču
tek, da smo sami. Zdaj je klima 
zares ugodna, in če bo taka še 
naprej, bomo lahko močno 
zmanjšali tovrstni kriminal.

Iz družbenega 
v zasebne žepe

Dolenjski list: Y naših obči
nah poznamo primere, ko za
vestno trpijo nepravilnosti v 
obrtništvu, ker le-to prinaša ob
činskemu proračunu lep doho
dek. Ali skuša kdo tudi pri vas 
posredovati?

Lotrič: Povem vam, da s 
področja klasičnega kriminala 
že vrsto let ni bilo nobenega po
vpraševanja. Ko pa smo začeli 
preiskavo proti kakemu obrt
niku, smo poslušali telefonska 
vprašanja: „Kaj je? Kako je? 
Zakaj? “ To da misliti!

Dolenjski list: Znano je, da 
ima brežiška občina prijavljenih 
neobičajno veliko število obrt
nikov. Sumimo, da vsi računi 
niso čisti.

Lotrič: V Posavju je največ 
gospodarskega kriminala prav v 
obrtništvu. Nekaj zadev smo že 
odstopili tožilcem oziroma 
ustreznim službam (tudi pri nas 
smo poročali o Kerinu in Tiški, 
op. ur.), nekaj pa jih še razisku
jemo.

Dolenjski list: Nekateri obrt
niki zaposlujejo več ljudi, kot je 
po zakonu dovoljeno, vendar 
nihče ne ukrepa, čeprav ljudje 
za<to vedo.

Lotrič: Danes ni več tako 
pomembno, koliko ljudi zapo
sluje, marveč s kakšnim kapita
lom in stroji razpolaga. V tem 
je poglaviten vir neupravičenega 
bogatenja in okoriščanja. Pro
blem niso krojači ali čevljarji, 
niti gostilničarji ne tako, kot si
cer mislijo ljudje. Problem so iz
delovalci plastike, kovinske ga
lanterije, torej proizvodna obrt, 
razen teh pa še prevozniki.

Dolenjski list: Kakšne nepra
vilnosti obrtnikov ste doslej pri
javili?

Lotrič: Preveliko zaposlo
vanje delovne sile in utajo dav
kov. Mimo tistega, kar sem prej 
povedal, pa raziskujemo še, 
kako dajejo prevozniki pod
jetjem v najem tovornjake in so 
še na boljšem, kot če bi imeli 
obrt. Gre za utaje premoženja 
in za lažne obračune dnevnic. 
Sodelavce imajo ti obrtniki tudi 
v gospodarstvu. Najhuje je, da 
se kapital družbenih podjetij 
preliva v zasebne žepe!

Dolenjski list: Torej smo pri 
tistem, kar je ostro kritiziral 
centralni komite ZKS na zad
njem zasedanju.

„Problem je v tem, ker premo
ženja ni treba dokazovati z 
uradnimi potrdili. . . “

Vzrok: kriza morale
Dolenjski list: Podjetja so 

dolžna prijavljati prestopke svo
jih zaposlenih. Po drugi strani 
pa se trudijo varovati svoj ugled 
in se zato bojijo preiskav in jav
nega obravnavanja teh nepravil
nosti. Kakšne so vaše izkušnje 
pri tem?

Lotrič: Največ težav imamo, 
kadar prestopnik povrne škodo. 
Takrat pravijo, da pri tem pod
jetje ni bilo ogoljufano. Upošte
vamo načelo, da so vsi občani 
dolžni varovati družbeno pre
moženje in odkrivati nepravil
nosti. Zanimivo je, da se skoraj 
redno dogaja, da odkrijemo še 
nove prestopke, kadar pridemo 
v podjetje zaradi ene nepravil
nosti.

Dolenjski list: Ob podkupo
vanju je običajno tako, da oba 
molčita: tisti, ki je dal, in tisti, 
ki je dobil denar. Odkrivanje

„Veselje bo delati ob taki na
klonjenosti družbe, kakršna je 
zdaj. . . “

korupcije je zato izredno težko. 
Zakaj se je po vašem mnenju 
tako razpasla?

Lotrič: Zato, ker smo dopu-. 
ščali že njene blage oblike. 
Tako nismo imeli za nepošteno, 
če so na primer trgovska pod
jetja gostila potnike, če so po
slovni partnerji dajali darila in 
različne ugodnosti svojim sode
lavcem in podobno. Draga no
voletna darila so se pa že tako 
kar uveljavila. Da bi bili uspešni 
proti podkupovanju, moramo 
vse oblike korupcije že v kali 
zatreti ter zelo ostro ukrepati.

Dolenjski list: Kaj ni tako 
ravnanje, ki se je zadnja leta v 
našem poslovnem svetu močno 
razpaslo, hudo navzkriž s socia
listično moralo? O krizi te mo
rale je govoril posebno preprič
ljivo Stane Dolanc.

Komisije -  
dobre sodelavke, če. . .

Dolenjski list: Vse občine 
imajo komisije za ugotavljanje 
izvora premoženja, ki naj bi bile 
družbeni organ kontrole. Kaj 
pomenijo te komisije vaši služ
bi?

Lotrič: Dobrega sodelavca, 
če bodo odločno, dosledno 
ukrepale. Bogatenje se kaže na 
različne načine ali pa sploh ne. 
Poznamo več vrst ljudi: eni se s 
premoženjem bahajo, ga kažejo 
navzven, drugi ga prikrivajo na 
hranilnih vlogah ali kako dru
gače.

Dolenjski list: Na zadnjem 
zasedanju centralnega komiteja 
ZKS so poudarili, da mora 
davčni zavezanec sam dokazo
vati državi izvor svojega premo
ženja, tako, kot sicer delajo V 
svetu.

Lotrič: To je star zakon. 
Tudi pri nas je tako, vendar pa 
je težava v tem, da lahko davčni 
zavezanec dokazuje z vsemi mo
gočimi, tudi neresničnimi in 
uradno nepotrjenimi dokazi: 
češ da je dobil darila, posojila 
prijateljev in znancev in podob
no. Tudi prič za to ni težko do
biti. Pravilno bi bilo, da bi ve
ljali samo uradni, sodno over
jeni dokumenti.

Dolenjski list: So nekateri 
vzroki, ki so mnogim pomagali,

„Razumite nas, raziskujemo 
anonimno — v interesu preiska
ve ..

da so obogateli, čeprav ti ljudje 
niso goljufali ali kako drugače 
nezakonito ravnali.

Lotrič: Točno. Precej ljudi je 
prišlo do premoženja na račun 
inflacije in devalvacije dinarja. 
Imeli so velika posojila, ki so z 
leti postala ob nizki obrestni 
meri in dolgem odplačilnem 
roku zelo poceni. Denar so do
bili tako rekoč zastonj. Če smo 
ob razvrednotenju dinarja dajali 
dodatne obresti na hranilne vlo
ge, bi bilo po mojem prav, da bi 
tudi na posojila predpisali do
datne obresti.

Velike in majhne ribe
Dolenjski list: Težko razu

memo precejšen nered v evi
denci davkoplačevalcev. Tu mi
slimo primere, ko imajo posa
mezniki premoženje in vir boga
titve v različnih občinah, pa 
matična občina za to uradno ne 
ve.

Lotrič: Delati bo morali 
tako, da bi matična občina zbi
rala in obvezno dobivala podat
ke od vseh jugoslovanskih 
občin: na primer o vikendih na 
morju, v planinah in podobno. 
Tako bi matična občina imela 
na voljo vse podatke o premo
ženju svojega občana, zato bi 
bila obdavčitev v marsikaterem 
primeru bistveno drugačna, kot 
j e ' zdaj. S tem bi bila tudi 
manjša možnost za pretirano in 
neupravičeno bogatenje posa
meznikov.

Dolenjski list: Javnost se 
boji, da se bodo v mrežo ujele 
le majhne ribe, velike pa bodo 
šle skoz.

Lotrič: Mislim, da te bojazni 
ni. Problem je pa v tem, da 
lahko tisti, ki je na višjem polo
žaju, torej večja riba, bolj zaple
te položaj in bolj pretkano sku
ša goljufati družbo.

Dolenjski list: Pri nas se je že 
udomačil sistem, kako izigrati 
zakonitost. Družba je nekako 
trpela nezakonitosti, lco je šlo 
za korist delovnih organizacij, 
češ da je to manj kaznivo, kot 
če bi se okoriščal posameznik. 
Kako naj se temu izognemo?

Lotrič: Najbolj učinkovito 
bomo take prestopke prepreče
vali tako, da bo direktor kot za
koniti zastopnik delovne orga
nizacije vedno spoštoval zako
nitost, kar je dolžan po zakonu, 
in če bo v resnici odgovoren za 
vse svoje ravnanje.

Dolenjski list: Tovariš Lo
trič, hvala lepa za pogovor.

Z vršilcem dolžnosti 
načenlika uprave javne  
varnosti v  Celju Igorjem  
Lotričem sta se pogovar
ja la Marjan Legan in Jo
že Splichal, fotografiral 
ga je Sandi Mikulan.

J. Splichal M. Legan
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N a jv a ž n e jš a  č lo v e k o v a  o d k r it ja  so  s  p o d ro č ja  o b v e š č a n ja :  go
v o r , t is k ,  r a d io t e l e v iz i ja . . .  -  Kaj je  t is k  in  k a k o  je  p r iš e l  n a  Do
le n js k o  -  Iz p o p o ln je n a  o fse t  te h n ik a  je  o m o g o č ila  p o s ta v i te v  od
d e lk a  z a  g ra f ič n o  p r ip ra v o  v  N ovem  m e s tu  -  Kaj to  pom en i za 
D o len jsk i l is t  in d ru g e  iz d a ja te l je  -  Ju tr i  o tv o r ite v

ij (Snj^ežko si danes predstavlja- 
£ mo življenje na zemlji brez 

kovin, elektrike, poljedel-. 
stva, antibiotikov in podobnih 
prednosti civilizacije. Tako sa
mo po sebi umevne se nam zdi
jo, da jih sploh ne poskušamo 
primeijati z velikimi odkritji in 
dosežki sodobnega časa. Zato 
se tudi poredko kaj bolj poglo
bimo v pomen tiska. Lahko pa 
mimo zapišemo, da bi brez pi
save in tiska človeštvo še danes 
tavalo med najpreprostejšimi 
oblikami življenja. Se več, naš 
priznani pisec in strokovnjak s 
tega področja Zvonimir Kulun- 
džič pravi, „da navzlic. vsem 
uspehom znanosti in tehnike 
navzlic vsemu, kar je človek do 
danes ustvaril s svojim umom in 
s svojimi rokami, da lahko bolje 
živi, je knjiga kot instrument 
tega napredka bila in ostala ne
dvomno najvišji dosežek njego
vega razuma in njegovih ustvar
jalnih zmožnosti. “

Kiti najboljši in najbolj priznani 
zastopniki znanstvenih panog 
nam ne morejo zanesljivo po

vedati, v katerem davnem in tem
nem trenutku preteklosti človeškega 
rodu se je začela zgodovina tiskarst
va. Vemo samo, da sta ga pogojevali 
dve važni iznajdbi:

-  da se zamišljena ali izgovorjena 
misel nekako ohrani ali po posredni 
poti prenese v daljavo, je bilo treba 
imeti PISAVO;

-  da bi bilo mogoče pisavo ohra
niti, je bilo treba imeti dovolj prak
tičen in dovolj cenen material, ki bi 
služil za pisanje ah odtiskovanje — 
PAPIR!

Šele ko sta bila uresničena ta dva 
pogoja, je lahko začel človek raz
mišljati o temeljnih prvinah tiskar
stva:

-  odtiskovanje večjega števila od- 
tiskov z ene predloge, žiga, šablone, 
klišeja;

-  nanašanje barve na neko plo
skev s to predlogo;

-  uporabljanje predlog, recimo 
črk, v različnih zvezah, besedah, 
stavkih -  črke morajo biti zato pre-

Pogled v tiskarno v 16. stoletju.

mične, se pravi, da se mora dati 
uporabiti vsaka sama zase.
/T\dtiskovanje v mehkejšo snov 
lilzasledimo že pred dobrimi 
^■^^4000 leti v Prednji Indiji v do
lini Mohendžo-Dara; premične črke 
so na Kreti uporabljali pred 3500 
leti in pred skoraj 1400 leti so Kitaj
ci odtiskovali lesoreze, tako da so 
nanje najprej nanesli barvo. Neki ki
tajski kovač je pred 900 leti posa
mezne pismenke poljubno sestavljal 
in z njimi tiskal besedila na papir.

Po kakšni poti so te zamisli prišle 
v Evropo, o tem si zgodovinarji še 
danes belijo glave. Prav tako niso 
čisto prepričani, kdo je pravi izumi
telj „klasičnega" tiskarstva, kot ga 
razumemo danes - s premičnimi ko
vinskimi črkami: ali Nizozemec 
Coster iz Haarlema (1430) ali slavni 
nemški plemič Gutenberg iz Mainza 
(1445) ah morda celo kdo drug. 
Leta 1814 se je londonski „Times“ 
že tiskal na cilindru, leta 1860 pa so
v New Yorku pognali prvo časo
pisno rotacijo. Vsekakor je tiskar
stvo naredilo spoštljivo pot skozi 
zgodovino in nikakor ni izum enega 
samega človeka, ampak dosežek 
vrste duhovitih in nadarjenih ljudi 
na tem področju.

komaj 50 let po haarlemski tr
skami je že delovala prva 

ktiskama na slovanskem jugu v 
Kosinju na Hrvaškem (1482), 11 let 
pozneje na Obodu (Cetinju) v Črni 
gori (1493), leta 1552 v Beogradu, 
1575 v Ljubljani, 1788 v Celju, prvi 
novomeški tisk pa je dokazan šele 
leta 1819...

Prvo slovensko knjigo „Kateki- 
zem“ (1551) je moral zato Primož 
Trubar tiskati na Nemškem. Res je 
že leta 1562 poskusil s tiskanjem v 
Ljubljani, toda do ustanovitve prve 
prave tiskarne na Slovenskem je 
prišlo šele trinajst let kasneje, ko je 
Janž Mandelc izdal Dalmatinovo 
knjigo Jezus Sirah v slovenščini.

Svojo tiskamo je Novo mesto do
bilo kot drugo mesto na Kranjskem, 
za njim pa še Postojna, Kranj, Kam
nik, Kočevje (1903), Krško (1905) 
in Idrija. Brežice so imele tiskarno 
leta 1909.

„Možno je, da je obstajala tiskar
na v Novem mestu že pred letom 
1819, ker so ohranjeni v Dolenj
skem arhivu drobni tiski brez na
vedbe tiskarja, ki po obliki črk od
govarjajo prvim novomeškim tiskom 
z označbo tiskarne4* (B. Komelj). Za 
leto 1819 pa hrani novomeška Stu
dijska knjižnica Mirana Jarca šolsko 
letno poročilo, ki ga je v nemščini 
tiskal prvi novomeški tiskar Henrik 
Tandler. Tandlerji so imeli v Novem 
mestu tiskarno še 46 let, potem pa 
je mesto ostalo brez tiskarne do leta 
1873, ko je pričel, verjetno na 
Tandlerjevih strojih, spet tiskati 
Vincenc Boben. Cez tri leta je 
tiskamo od njega kupil Janez 
Krajec.

Vf/Novem mestu sc je leta 1848 
\W  tiskal časnik Slovcnicns Blatt, 
^  najpomembnejši tiskarski do

godek tistega časa v Sloveniji pa je 
bil Krajčev ponatis Valvasorjeve 
„Slave vojvodine Kranjske1*. Novo
meška izdaja Valvasorja je bila ta
krat razstavljena na pariški razstavi 
in je dobila pismeno priznanje. V 
slovenščini je Krajec izdal tudi zbir-

Liuiciiuciy mm — ' . i.a/.
mentirano prvenstvo v , 
stvu in je tudi zasluženo P 
„oče tiskarstva".
ko Tisoč in ene noci, "rjjote)ca 
membna pa je, Narodna > - ^

" -60 snopičev izvirnih sloven 
in prevodov. ^Oyo

Po Krajčevi zaslugi je ^  
mesto dobilo leta 1885 tud* nj, 
venski lokalni časnik 
Novice**, ki so potem, ceP ,Q jeti 
drugim vodstvom, izhajale
1919- • i,ts 190JKrajčevo tiskamo je , inJja& 
kupilo tiskovno društvo v Jjneniv 
vendar do druge svetovne JbDej$i 
njej tiskalo nobenih pome 
f icknv

S kapitulacijo Itahje so * po- 
1943 partizanski tiskarji P ^ e 
gnali stroje Krajčeve tis ^di 
potrebe osvobodilne vojsk 
nemških bombardiranj s0R . 0jr 
15. septembra preselili na ’gey 
roma v Dolenjo Brigo na 
skem.m  t Kr^c'V^»ovomeška tiskarna ,, • v it , 
V |  in nasl." je s l* * W « > J  " 

partizanih, zato je do pjvJ^ 
vo mesto maja 1945 osta i f0 
ličkove tiskarne iz 1
tiskamo je vodil Fran 1
dokler niso strojev o P 
Ljubljano (1947), kjer s J ^  
zamislil ustanovitev .»c . 
slovenskih tiskarn. To je .
čen pogreb novomeškega 
ki je ostalo brez strojev v 
času, ko so se tiskarne v fiitf0 
venskih mestih, ki niso tjSjćar̂  
nasedla zamisli o central 
hitro postavile na 
poznejši ustanovitvi KNJ negflV̂ 
(1959) Novo mesto zamuje 
ka ni moglo več ujeti... 150-lê J 

Žalostna ugotovitev po đa je PP 
tradiciji! Se zlasti, če vern .> j0žef
smrti ljubljanskega tiskaj, j##
Blaznika postal novom g0yeP 
Krajec osrednja osebno 
skem tiskarstvu in da J 
obdržal nesporno celih F  ^0^ 
let. Janez Krajec jc um* 0 
posestvu na Grmu v N 
26. septembra 1921, 
sedemdeset let.

- ■ ■ ■ ! ■ ■ *
Ti dve strani sta 
in grafično obdela?.kflaa li*t0 nem oddelku Dolenjsk« J 

^Novem mestu.

9 gramov težka kroglica — nosilec črk v elektronskem stavnem stroju je zamenjala tisoče
svinca

L O S IO N  U P O R A B L JA JT E  T O Č N O  

P O  P R IL O Ž E N E M  N A V O D IL U

d u e t  .

l o s i o n  

p r o t i  p r h l j a j u
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^ k a r s t v o  -  n a j p o m e m b n e j š i  

č i n i t e l j  s o d o b n e g a  ž i v l j e n j a

.̂ menu tiskarstva za človeka so napisali tehtne bebede številni 
^ nStVeniki. umetn'ki in politiki — najlepšo in najbolj vzne- 
ŝitorgj V'ZU° ° vlogi tiska v zgodovini človeštva pa je ustvaril 
H }rg ret̂  Poldrugim stoletjem eden največjih in najbolj priljub- 

pisateljev Victor Hugo v svojem romanu „Notre- 
k̂atero 0n.â ,,■ Tu gleda pisatelj tiskarstvo kot veličastno zgradbo, 
tylef .^zadevno dela vse človeštvo in, ki je ne bo nehalo graditi, 
'sJa 0n- .e*° Kulundžič: Zgodovina knjige). Ko naš Miroslav 
'*Nio • v novel' »Smrt Florijana Kranjčeca" čas pred prvo 

n l?i '°' P0*0*1* sinu starega Florijana na jezik tele besede:
vajj k v t’s*<arn'‘> Kaj? Ali si videl tiste stroje in črke? 
)reen °ji v vaših biriških puškah ne zmorejo toliko, kolikor 

Hojj t Sarn.n.ai> stavni stroj . .. Več je vreden en časnik kakor pa 
'n bajoneti! Nimaš takšnih vojakov, ki jih tiskarne ne 

f̂stva* : iskarne zmagujejo. Tisk je strmoglavil že dokaj močnej- 
*̂ eiev or je tiranija tega tvojega madžarskega grofa!" Pozne- 
• e iê Unak ^ ‘e*sen v r°nnanu „Banket v Blitvi” modruje:

tt0 ^Se' kar 'mate' namreč te dve tri škatle svinčenih 
Vriberct n' .ve,'ko*» 9a je opozoril Kerinis tistega čudovitega 
V', a ^  iutra, ko se je vračal iz tiskarne z „Odprtim pis- 
f̂cnih * ^ pokaza,°- da ni imel prav . . .  Tiste dve tri škatle 

Î ega piSmenk so preživele konjeniškega polkovnika Kerenisa in 
. i Škat?Ve*̂ *ka ter °^e njuni kobili Rozamundo in Penelopo. 

ysi os!!6 sv'n^enî  pismenk je neprimerljivo več, kakor lahko 
Skati -r0ni 'n vs' Chevaux-legersi in vsi Masnovi skupaj, in te 
pu tiskarskih pismenk, to je pravzaprav vse, kar ima človek 
Vran.etu' jn je dobro, da je tako, in je modro, zakaj če je kaj 

[>a*e>Tî n°' ê to nje9ov občutek človeškega ponosa kot takega, 
•• -Kajti L^ii od neumnosti vsega sveta . . .  

j%ig Pomeni ustreliti Kmetynisa, ko pa je za njim ostalo 
z en'°n blitvanskih opankov, ki jih ni mogoče spraviti s pri- 

t h samim revolverskim nabojem, hoteti pa zavladati tem 
% ’ p°teti ukrotiti jih z Beauregarda, to se je pokazalo ne
to ni ve'r.tako ~ kaj nam še ostane? Škatla svinčenih pismenk, 
e* u' kakor ie deJal Kerinis, vendar edino, kar je človek 

11 kot orožje za obrambo svojega človeškega ponosa.”

4?flet Je minilo od njego- 
v . Jčani i ’ smo se Novome-
2 9 : °živit« °®?eIi za P0^ 1̂ 0^  tita m tiskarstva, po kate- 
doî  VečJSto 10 njegova pokraji
ni Me tilu Potrebo. Stroški za 
J eč deseti 0v̂n.e znašajo na leto 

S te n imilijonov novih di-
U^oKno-enarjem smo P°ma'°Premiti številne 
Prsi !?°nia J 1S arne po vsej Slove- 

 ̂role, smo ostaii skoraj

: f S s a  nas je šele pohod nove
' Uska’ PraV‘e PriPrave stavka 
*' **4̂ * sbnii Lm/ ot°mehaničnimi 
1 ^Prpî i list, ki smo
1 ly li„. *et» vse od rokopisa

obdelovali in tiskali 
ptjJ1 letu „ tiskarnah, bomo po 
Ui{̂ a tiju oblikovali in pri-
l j ^  Oddoiu Ustnem novem teh- 
C ^ka « ,U v Novem mestu.

■ na bo poslej naš 
0 k tiskala na rotadjL

jje Je naredila tudi no-
S ^ o f w KNJIGOTISK> w ti;*et tiskarski stroj za
tiojj) akajo »j v manjšem obsegu.

P̂ravf6- na naročene po-
^C{ Upaj°’ da 1,0110 v1 novf>̂  Je*a leta že zares L  m stroju.
\ r ^
, T ^ .je ^  j? moč ofset tiska, 
I? sk >el izn j ltr° in zmagovito

„ G K Va,i vc4 ko1500H  ir, b>tko iP ,nbergov svinec*1? 
%«o J .  d°bil prav pri časo-

v ^ Ctlâ a VĈa VSa-* V ̂ r°bem
j5 S S  (& rcč ^iri vrste tiska:
bl°lb̂ a nePow? °dtiS 56 °dVZC' !Si) i ârva? e Predloge), iz

tii’^zi mr?»odvzema a  izdo1' 1 rail^ogo _u° .(barvo potiska- 
Površin' Predlogo-sito) 

(barva se odvze-

ma po fizikalnokemičnem načinu). 
Tisk z ravne površine (angleško 
off-set) in skozi mrežo (sitotisk) 
zahtevata samo fotografsko-kemič- 
no obdelavo predloge, ona dva pa 
kombinirano mehansko in kemično.

Pri ofsetu je treba vse, kar želimo 
tiskati, fotografsko prenesti na ti
skovno ploščo. Zato so morali vsa 
besedila, predno so jih lahko spravili 
na to ploščo, prej postaviti na „svin- 
čenem“ stavnem stroju, odtisniti na 
papir in šele nato preslikati na ofset 
ploščo. To dvojno delo pa je pripra
vo za tisk tako podražilo, da se je

bolj splačalo tiskati kar s svincem, 
še zlasti pri časopisih, kjer je veliko 
besedila in malo časa za temeljito 
tiskarsko pripravo, saj bi sicer novi
ce prej zastarele, preden bi prišle na 
svetlo.

Odločilen in množičen preobrat 
so poleg napredka kemije prinesli 
elektronski stavni stroji, v bistvu pi
salni stroji, ki hkrati tako hitro izra
čunajo, koliko črk bo šlo v eno ča
sopisno vrsto, kot bi jo postavil 
stavec na svinčenem stavnem stroju.
S še eno prednostjo: besedilo je že 
napisano na papir in ga ni treba več 
odtiskovati! Spreten človek z na
vadnimi škarjami in lepilom uredi 
postavljene stolpce na časopisno 
stran in časnik je narejen! Treba ga 
je samo še prefotografirati na tanko 
kovinsko ploščo, ki, vpeta v rotacij
ski stroj, že -  tiska. In to dosti 
lepše, kot je zmogla svinčena plo
šča. .. In ceneje!

Stavci, ki so delali s svincem, so 
morali pred prvim odtisom prebirati 
vsa besedila narobe (kot pri žigih), 
delo s svincem je zahtevalo izredno 
natančnost in precejšnje tehnično 
znanje; tiskarska barva se je držala 
rok, obleke in še česa; težki in ne
rodni svinčeni stolpci so se radi za
mešali, raztresli, vrstice zgubile; 
svinčene pare so spravljale tiskarje v 
prezgodnji grob . . .  Zato se je „Gu- 
tenberg“ moral posloviti. Sorazmer
no na hitro, čeprav težko, kar še 
bolj dokazuje, da nam je kot po
močnik v boju za napredek zares 
prirasel k srcu.
U v|ako bo Dolenjski Ust v okviru 
”  [^praznovanja občinskega praz- 

nika novomeške občine in 
dneva republike jutri dopoldne 
odprl svoj novi tehnični oddelek za 
ofset pripravo časopisov. Vrednost 
nabavljenih strojev, druge opreme in 
obnove prostorov presega 1,200.000 
novih dinarjev in kolektiv „Dolenj
skega lista“ si s svojim „dobičkom4* 
ni upal niti pomisliti na tako nalož
bo. Izredno razumevanje in posluh 
za težave domačega časnika pri 
večjih delovnih skupnostih ožje Do
lenjske in Bele krajine pa sta omogo
čila uresničitev zamisli, ki je lahko 
prva resna spodbuda za hitrejši na-, 
predek tiskarstva v naši pokrajini

Tehnični oddelek ima ameriške 
elektronske stavne stroje znamke

PAPIR 
BARVA 
T ISK A L O

PAPIR-

T1SM AID

PAPIR.
BARVA 
TISKALO

Shematični prikaz (prerez) štirih vrst tiska: od zgoraj navzdol — tisk 
z izbokline, tisk iz vdolbine in tisk z ravne površine (po M. Ambroži
ču). Ofsetni tisk je posredni tisk z ravne površine, ker se barva s 
predloge najprej nanaša na gumiran valj in šele ta jo odtiskuje na 
papir. — Spodaj sitotisk, najmlajši postopek za množično tiskanje

BARVA
T IS K A IO

PAPIR

\\w stavnico in montažni oddelek Dolenjskega lista — vse skupaj na dobrih 30 metrih površine! 
%

IBM (Composer System) z največjo 
zmogljivostjo 14 znakov v sekundi, 
vso opremo za oblikovanje strani ter 
kompletno italijansko reprodukcij
sko temnico za izdelav A o rastriraniih 
slik in preslikavo časopisnih strani. 
V načrtu je še nakup foto naslovne
ga stroja. V oddelku delajo v eni 
izmeni: dve strojepiski-stavki, stavec 
na izhodni enoti composerja ko
rektor, oblikovalec-montažer in re
produkcijski fotograf. Tako bo tudi 
Dolenjski list lahko zaposlil v dveh 
izmenah 1 0 -1 2  visokokvalificira
nih strokovnjakov, kakršnih na Do
lenjskem do zdaj nismo poznali.

moremo trditi, da bi nova 
elektronska stavnica Dolenjske
ga lista in prvi ofsetni stroj pri 
KNJIGOTISKU, morala biti 
osnova za hitrejši napredek 
novomeškega tiskarstva, če mu 
že njegove nekdanje slave ne 
moremo tako kmalu vrniti. 
Dovolj bo, če uspemo obdržati 
tukaj velikanske denarje, ki zdaj

S
za tovrstne storitve odtekajo £ 
drugam, dovolj, če zaposlimo#
nekaj visokokvalificiranih gra
fičnih delavcev, namesto da 
iščejo kruha zdoma, dovolj, Če 
tako po svojih skromnih močeh 
pomagamo h gospodarski in 
splošni veljavi naše pokrajine!

MARJAN MOŠKON

rprs^a domači tehnični oddelek 
omogoča dokončno obli
kovno pripravo poljubne 

tiskovine brez tiskarne; papirni 
stavek lahko obdeluje skoraj 
vsak, ki ima le nekaj oblikov
nega znanja in okusa. Kovinskih 
klišejev pri ofsetu ni več, re
produkcije slik pa je moč 
narediti z enostavno kamero. 
Tako odpadejo zamudna naro
čanja klišejev, saj jih v Sloveniji 
lahko naredi samo nekaj tiskarn 
z ustrezno opremo, pa tudi 
stroški za ofset reprodukcijo so 
manjši.

Poleg našega časnika bo novi 
tehnični oddelek Dolenjskega 
lista lahko takoj prevzel pripra
vo glasil delovnih kolektivov 
IM V, KRKE, BETI, NOVO- 
LESA, pozneje še PIONIRJA in 
drugih organizacij, ki žele imeti 
svoje glasilo. Korak bliže bomo 
tudi rojstvu družbeno-kulturne 
revije, za Katero se že dolgo 
kaže potreba na širšem do
lenjskem področju, odpirajo pa 
se seveda možnosti še za druge 
tiske, katerih osnutki so sedaj 
komajda v glavah, saj jih brez 
domače tiskarne ne moremo 
uresničiti.

Seveda pa tehnični oddelek 
Dolenjskega lista in Knjigo- 
tiskov ofsetni stroj ne moreta 
zagotoviti nobenega večjega 
razvoja grafične dejavnosti, če 
ne bo še vedno nebogljeno 
novomeško tiskarstvo pri svojih 
prvih resnih korakih deležno 
razumevanja in moralne pod
pore družbene skupnosti. Saj 
niti pri KNJIGOTISKU, niti pri 
Dolenjskem listu ni prostora za 
noben nov stroj več. Zamisel o 
novomeškem kulturnem centru, 
v katerem je predviden tudi 
prostor za obveščevalno in 
grafično dejavnost, najbrž še ne 
bo tako kmalu uresničena, prav 
tako načrtovani informativni 
center (časnik in druge izdaje, 
radijska postaja, propagandni 
oddelek, grafična priprava, 
tiskarna in drugo) pa je že 
danes nujno potreben.

/"F \b  primernem napredku 
^ t i s k a r n e  KNJIGOTISK, ki 

ji zdaj lahko odpade skoraj 
polovica skrbi za grafično pri
pravo, še zlasti .za stavek,

S U H E C ’  O f & T

s l i k a
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r o k o p i s  s l i k a  r o k o p i s
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KOREKTURA
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*
*

I t

IZHODNA ENOTA 
STAVLJENJE

KRTACNI ODTIS II.

R E V-l Z I JA

KALANDRIRANJE
STRANI

MONTAŽA
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REVIZIJA

FOTOGRAFIRANJE
STRANI

NEGATIVNA
MONTAŽA

STEREOTIPIRANJE
FOTOGRAFIRANJE 
NA PLOŠČO

ROTACI J A ROTACIJA

Če vziamemo, da je pot za transport v obeh primerih enaka, pa mora
mo upoštevati težo tiskarskega gradiva za eno stran časopisa — tako 
bi morali pri svincu tiskarji za poprečno številko Dolenjskega lista 
prenesti med posameznimi delovnimi postopki okrog 5 ton svinca. 
Teža papirnatih stolpcev za ofset je zanemarljivo majhna, saj doseže 
komaj morda nekaj tisočink teže svinčenih. -  Da bi en sam človek 
naredil časopisno stran v svinčeni tehniki, bi moral delati okrog 7 ur, 
za enako stran v ofsetu pa približno 3 ure in pol (korektor obakrat ni 
upoštevan). Razlika pa je dejansko še večja, saj smo za oba primera 
vzeli samo čas za osnovna opravila in enake razdalje za transport, 
teža tiskovnega gradiva, ki ga je treba prenašati ali celo prevažati, pa 
seveda navrže svincu še nekaj slabih točk! — Težki in nerodni stroji 
za svinčeni tisk so prave pošasti nasproti pripravam za ofset; poliče'in 
omare za shranjevanje svinčenega stavka so prava skladišča v primer
javi z eno samo kartonsko mapo, v katero gre ves papirni stavek za 
eno številko Dolenjskega lista! .

40*50

Fotografska temnica tehničnega oddelka Dolenjskega lista pripravlja za tisk. reprodukcije slik (Vse 
fotografije: Sandi Mikulan)
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Vladimir Lamut: KRKA, akvarel, o. 1960 — Z male retrospektive del pokojnega novomeškega slikaija

Stran uredil: IVAN ZORANDOLENJSKI LIST
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bu ija l, le m en i je neko dM« : 
„Pravijo , da so m oje b 
da se koljejo  m ed seb° h D ui^t 
kajo nekaj le t, p a  se b ^ J  
D obro  vem , da se bo?>}jeg0V*j 
obvladam  svoj p ° k “ c ' w  ob$  
poved  se je  uresničila 1 jm j#  
valci sedanje razstave ?  q bJ/v 
M ilčku K om elju , ko  govon 
u b ran o s ti  in z la tu  na s 
nek i rekli na to  v sloven 
k jer so še p red  kratk im  
seže slika kvalite tn i vrl W
nas tan k u , n a to  pa sam eg3 pjj
T o  ni le sodba  nepoučen 

m eznika , tem več U| ^ aItto P^ft* 
K ako  naj si sicer r a z k g j*  
da  v v eč in i uradov jg ^ i
navaden inven tar, Ki » ^
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Maratonec v Brežicah
Brežiška gimnazija je 85. šola v 

Sloveniji, ki jo je v minulih dneh 
obiskal Milan Knežević, maratonski 
recitator, književni kritik, diplo
mant akademije za gledališče, film 
in TV iz Beograda. „Poezija je umet
nost, 30 ur recitiranja pa je rekord, s 
kat'brim se predstaviš v občinah, da 
lahko za nekaj ur ariš poezijo tudi v 
njihovem okolju,“ je povedal po 
brežiški predstavi.

V ponedeljek: 
razstava kolonije

V ponedeljek, 27. novembra ob 
18. uri, bodo v Dolenjski galeriji v 
Novem mestu odprli razstavo del 
letošnje slikarske kolonije, ki jo je 
omogočil Novoteks. Predstavljeni' 
bodo vsi udeleženci kolonije s po 
več slikami. Razstava bo tako obse
gala več kot 50 del, ki sojih  slikarji 
ustvarili na temo ,gitare dolenjske 
domačije" v olju, akvarelu, gvašu, 
temperi In grafiki. O udeležencih 
kolonije in razstavi bo govoril prof. 
Andrej Pavlovec, ravnatelj škofje
loškega muzeja, sicer komisar oz. 
tajnik slikarske kolonije. Razstav
ljena dela bodo tudi naprodaj, 
mnoga tudi na obročno odplačeva
nje. Za otvoritev bo izšel tudi ličen 
razstavni katalog z vsemi podatki o 
udeležencih kolonije in z reproduk- 

šcijami. Oblikoval ga je študent slikar 
Branko Suhy. Razstava bo odprta 
do sredine januarja.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Vladimir Lamut: KRKA, akvarel, o. 1960 — Z male retrospektive del pokojnega novomeškega slikaija 
v Dolenjski galeriji, ki bo odprta še do nedelje, 26. novembra. • .

PREJŠNJI ČETRTEK V LJUBU ANI:

Nagrajene misli mladih o knjigi
Odbor za mednarodno leto knjige pri ZKPOS je nagradil tudi spise, ki so jih 
sestavile: novomeška gimnazijka Nežka Dular ter učenki Anica Mohar in 
Fanika Ilc iz Loškega potoka oziroma Cerkelj ob Krki -  žirija je morala iz

birati najboljše izmed 387 sestavkov

V dvorani Slovenskega pisateljskega društva v Ljubljani so prejš
nji četrtek podelili nagrade za najboljše spise o knjigi učencem 
osnovnih in srednjih šol, ki jih je izbrala žirija republiškega odbora 
za mednarodno leto knjige pri predsedstvu Zveze kultumo-prosvet- 
nih organizacij Slovenije.

šel konec vojne in Tomažek, vesel in 
žalosten, se je vrnil na pogorišče. Na 
eni strani je pisalo: Kri smo dali, 
svobode ne damo!“ I. Z.

V VSEH RAZREDIH NA VSEH ŠOLAH:

Sedež za marksizem
Smeri na področju vzgojnoizobraževalne d«*
javnosti so s Titovim pismom vidno naKa-

zane

Komunisti novomeških sred
njih šol so sklenili sprejeti v par
tijske vrste vse prosvetne de
lavce, ki so se pripravljeni z 
ramo ob rami spopasti z vsem, 
kar je Zveza komunistov na 
vzgoj no-izo hraževalnem pod
ročju proglasila za oportuni
stično, nenapredno. Taki po
skusi so bili že prej, a brez uspe-” 
ha.

Rudi Piletič, ravnatelj novo
meške gimnazije, meni, da bo 
zdaj, ko „smo ob pismu tovariša 
Tita in izvršnega biroja temeljito 
razčistili vlogo partije v naši 
družbi“ , bistveno drugače. Pi
smo in sklepi ter smernice partij
skih forumov, ne nazadnje sta
lišča s seje slovenskega CK, so 
odločno pokazali na kažipote za 
vlogo Zveze komunistov na šo
lah. Čimprej se bo treba poslo
viti od prakse, ko je bil učitelj 
komunist v razredu samo učitelj 
in morda še razrednik, pa nič 
več. Zdaj ni več dvomov, da so 
zlasti komunisti iz učiteljskih 
vrst dolžni priklicati v učilnice v 
minulih letih izza šolskih klopi 
malone povsem izrinjeni marksi
zem -  in ne samo pri pouku 
filozofije in naravoslovnih pred
metov.

Pomanjkljivosti, ki smo jih 
zaznavali in jih 'spodbujeni s Ti
tovim pismom zdaj tudi že 
obravnavamo na najrazličnejših 
področjih družbenih dejavnosti, 
so seveda pljusknile tudi na pod
ročje vzgoje in izobraževanja. 
Novomeški gimnazijski ravnatelj 
meni, da so v srednjih šolah sicer

nega
vendar

izpolnjevali program  marksi-^ 
nega p o u k a \  p re d p o n . . * g  
vendar je bilo tovrstne S 
o č itn o  p rem alo , kar so tu m 
začu tili naprednejši pred . 
in p redp isanem u  dodajali se 

po  svoji izbiri. . . = t.jio
P riznati je  treba, da 1 ^

zablod, s tranpo ti m nej .
na vzgojno-izobraževalnem
ro č ju  m anj, socialistični sro 
pa laže in h itreje zaznavn , 
imeli p rosvetn i delavci v ^  
p rep ro sta , jasna in vsako 
zum ljiva načela . Taica ijjati 
d o b n a  m nenja  je P°SoSt° '  V  
od  kom un istov , ki jim J ^  
žena do lžn o st za vzgojI 
obraževanje  m ladih poko ' 
tu d i od  drugih, ki delujej ^  
obraževan ju  podobnih  F J  j 
jih . K ajpak  s tak o  u g o to v i l  .  
m o g o če  op rav ič iti stanja, 
nared ilo  na vzg0]00" nyzro- 
ževalnem  pod ro č ju  m P v 
č ilo , d a  je  prišel 
števUnih šolah na beraško p«»

V novom eški gimnaziji
na ju tr i :  dijaški organizac^ y 
so dali nalogo, da sprej ^  
č lans tvo  kar največ nuao11 ^  
iz č e tr t ih  letn ikov . Zen) 
odšli v faku lte tne  
o z iro m a  na kadrovske v^J t  
soke šole s partijsko  ^ a z . .  
žepu . S tem  hoče jo  tiadiP_r0V3ti 
ni pok lic  že vnaprej zaV toPfli 
p red  ljudm i, k i bi vanj « 
sicer s trokovno  podkovan , ^  
t ič n o  p a  nezreli in o b  tem . ^  
bolj dojem ljivi za  vplive* 
tu ji socialističn i usmeritvi- _

IVAN Z O ^ V

Žirija, ki so jo sestavljali znani 
javni kulturni delavci in uredniki, je 
izmed 387 sestavkov, poslanih iz

Enourni koncert z deli od Bacha do sodobnih skladateljev je prejš
njo sredo priredil na novomeški gimnaziji avstrijski čembalist 
Guenther Rodhubert. (Foto: Z. Šeruga)

Mali kulturni barometer
„VERIGA" POJDE V MARIBOR 

-  Dramska skupina „Vcriga“ šele tri 
mesece deluje na novomeški gimna
ziji, pred kratkim pa se je uspešno 
predstavila z recitalom sodobne slo
venske poezije, posvečenim letos 
umrlemu pesniku Cenetu Vipot
niku. S tem recitalom bodo priza
devni novomeški gimnazijci gosto
vali 8. decembra v Mariboru, s čimer 
bodo hkrati vrnili obisk gimnaziji 
Miloša Zidanška.

ZBIRKE NOVE ZALOŽBE -  Iz 
časopisnih obvestil povzemamo, da 
pripravlja Kulturni ^atelje Slovenije, 
ki se pojavlja kot založnik novih slo-

Kaj v šolstvu?
Idejnopolitično izobraževanje 

in ideološko usmeijanje pedago
škega kadra se mora nadaljevati 
še dosledneje in bolj pogloblje
no, je rečeno v sklepih občin
skega partijskega komiteja v 
Novem mestu. Zato naj novo
meška enota Zavoda za šolstvo 
SRS še nadalje prireja seminar
ske in druge oblike idejnopoli
tičnega izobraževanja. Komuni
sti v šolali pa morajo zahtevati in 
si sami prizadevati, da na po
dročju vzgoje in izobraževanja 
ne bo pedagogov, ki bi ne delali 
tako, kot zahtevajo socialistični 
vzgojni smotri. Temeljna izobra
ževalna skupnost naj poleg tega 
začne s šolami takoj izdelovati 
merila in metode za dolgoročno 
načrtovanje kadrov za pedagoški 
poklic in hkrati začne načrtno 
skrbeti za to, da bodo v vseh 
osnovnih Šolah učili res pravilno 
usmerjeni pedagogi. Rezultati 
teh prizadevanj, vztraja komite, 
morajo biti otipljivi že v nasled

n je m  šolskem letu.

venskih izvirnih knjižnih del, števil
ne knjige -  od pesniških zbirk, 
zbornikov do romanov.

„OTROCI SVOBODE “ -  Pod 
tem naslovom je izšla že peta šte
vilka glasila pionirskega odreda in 
mladinskega aktiva v osnovni šoli 
Raka, posvečena pa je 30-letnici 
Zveze pionirjev Jugoslavije. Kot raz
beremo iz urednikovega pisma, ob
javljenega na začetku, vsebuje ta 
številka nad 50 sestavkov in 12 risb, 
ki jih je prispevalo 42 sodelavcev. 
Glasilo je precej množično, saj pri
dejo na vsakih 10 učencev štirje 
izvodi. Iz obvestila, priobčenega na 
koncu, razberemo, da bo naslednja 
številka glasila posvečena 400-letnici 
kmečkih uporov.

LAMUTOVA RAZSTAVA SE 
DO NEDELJE -  Malo Lamutovo 
retrospektivo v Dolenjski galeriji, ki 
je vzbudila veliko pozornost med 
ljubitelji likovne umetnosti od blizu 
in daleč, bodo zaprli v nedeljo, 26. 
novembra. Razstavo si je do zdaj 
ogledalo tudi veliko šolske mladine, 
razredi, ki razstave še niso utegnili 
obiskati, pa lahko te dni to še store.

PREŠEREN IN TRDINA -  Za 
obletnico Prešernovega rojstnega 
dne so priredili v Prešernovem spo
minskem muzeju v Kranju dvoje raz
stav, ki vsekakor presegata lokalni 
pomen. Prva z naslovom „Srečanja 
pisatelja Janeza Trdine s Prešer- 
nom“ vsebuje bogato gradivo o tem, 
kako je pisatelj jfanez Trdina -  zla
sti v Časih, ko je deloval na Dolenj
skem oz. v Novem mestu -  doživljal 
Prešernovega duha in mu postavljal 
spomenik tudi v svojih delili. Druga 
razstava pa obsega poskuse grafične 
opreme Prešernovega „Krsta pri Sa- 
vici“ , ki je delo inž. arh. Valentina 
Scargnettija. Pri tem bi omenili, da 
je v italijanščini pravkar izšla pre
pesnitev tega znanega Prešernovega 
epa.

104 osnovnih in 22 srednjih šol iz 
vse Slovenije, izbrala dvajset najbolj
ših — 12 osnovnošolskih in 8 sred
nješolskih -  ter jih nagradila.

Med nagrajenimi so tudi spisi, ki 
so jih poslale: Nežka Dular, dijaki
nja četrtega razreda novomeške gim
nazije, Fanika Ilc, učenka šestega 
razreda osnovne šole iz Cerkelj, in 
Anica Mohar, učenka osmega raz
reda osnovne šole Anton Debeljak iz 
Loškega potoka.

Žirija je pri odločitvi upoštevala, 
ali spisi ustrezajo razpisanim temam, 
če so izvirni, neposredni, neprisiljeni 
in sestavljeni z iskrenostjo pri izpo
vedovanju misli in čustev in da upo
števajo občutljivost za splošne člo
večanske vrednote. Na dokončen iz
bor je vplivala zgradba prispevkov, 
estetska in slogovna obdelava in jezi
kovna kultura.

Za primer še kratki odlomki iz 
nagrajenih spisov, ki so jih poslala 
prej omenjena dekleta z našega 
območja.

Nežka Dular (KNJIGA IN JAZ): 
„Čutim, da bo knjiga v mojem živ
ljenju vedno pred menoj. Učila me 
bo živeti prav in lepo, vodila me bo 
skozi težave, mi vedno znova dajala 
zavetje in mir. Le kadar se spomnim 
na vse tiste, katerim so lepote knjige 
za vselej zaprte, mi postane hudo pri 
srcu. Koliko manj svetlo je njihovo 
življenje, kako veliko bolj ubogi so 
in sami.“

Anica Mohar (KNJIGA Ml JE 
POVEDALA): „Knjige mi povedo 
vse, česar ne morem spoznati iz 
vsakdanjih stvari, naučijo nas ljubiti 
in spoznavati domovino, za katero 
je bilo potrebno toliko bojev in žr
tev, le da je našla pravico, mi pa jo 
moramo ljubiti in ji vmiti to, kar 
nam ponuja sama. To spoznavamo 
največ le iz knjig.“

Fanika Ilc (MOJA NAJLJUBŠA 
KNJIGA): „Prebrala sem vrsto
knjig, med njimi mi je bila najbolj 
všeč Bevkova „Mah upornik4*. Ko 
sem brala, sem v mislih videla, kako 
Tomažek zabija žebelj v vrata, na 
katerega bo obesil listek z napisom: 
Pazi se, izdajalec, v Črnem robu te 
čaka smrt! To sta z Zofko pripravila 
Smuku. To je bilo zame veselje, ko 
je Smuk zjutraj vse opazil in bil 
jezen. Potrlo me je, ko so Tomažku 
zažgali dom, njega in mater pa odpe
ljali v taborišče. Vesela sem bila 
spet, ko je karabinjerjem pobegnil in 
sta z Zofko rešila partizane, parti
zani pa njegovo mater. Kmalu je pri-

DVE NOVI IZDAJI
LJUDSKE KNJIGE

Kot 121. in 122. knjiga sta v zbir
ki „Ljudska knjiga“ pri Prešernovi 
družbi v Ljubljani pred krjitkim izšli 
naslednji izdaji:

„Senca in vrh“ , roman Richarda 
Masona v prevodu Milene Brinch 
Hansen ter v opremi Vladimira La
koviča. Zgodba opisuje vzgojna 
vprašanja ter odnose med starejšo in 
mlajšo generacijo pedagogov v svoje
vrstnem okolju Jam ške. -  
„Joakim“ je delo Acela Jensena, ki 
je novo ime med Slovenci; pred
stavnik mlade norveške literature je 
vnet zagovornik seksualne revolucije 
v književnosti, delo pa je sveže in 
prikupno branje, pogled v življenje 
mladega slikarja doma na Norve
škem in v Grčiji. Knjigo je prevedel 
Janko Moder, opremil pa prav tako 
Vladimir Lakovič.

0B LAMUTOVI RAZSTAVI V DOLENJSKI GALERIJI:

Zakaj priznanje šele po smrtiL
M * ”Tudi za Vladimira Lamuta bo prišel čas, ko bo v slovenski ume!

vzel mesto( ki mu nesporno pripada

Krka je kot ženska. Če ji spoštlji
vo poljubiš roko, se ti bo kot dobro 
vzgojena gospa sladko nasmehnila, 
sončni žarki se bodo zalesketali v 
njenih očeh -  globokih tolmunih -  
in nagajivo bo stresla s svojimi lasmi 
-  srebfnftni vrbami. Če pa jo stis
neš, da ji zapokajo kosti, se ji bo 
obraz skremžil od bolečine, obenem 
pa zažarel od vzbujene strasti. Okle
nila se te bo tudi sama in te ne bo 
več izpustila. Slednje se ie zgodilo 
Ladu Lamutu. Njegove slike -  to so 
pogovori s Krko. Slikal jo  je ob vsa
kem času in vremenu in vedno sta si 
imela toliko povedati! Žal pa je ta 
govorica ostala za večino sodobni
kov nerazumljiva. Kot plah šolar- 
ček, ki se sramuje svoje prve lju
bezni, je Lamut pošiljal svoje slike v 
Ljubljano. Upal je, da ga bodo vsaj 
poklicni tovariši razumeli, a je žel le 
posmeh. Redkokatero sliko je stroga 
žirija pustila na razstavo in tako je 
ostal Lamut širši javnosti nepoznan. 
Vedno bolj zagrenjen je nosil svoje 
slike domov, vabili so ga tovariši iz 
Zagreba: „Pusti vse skupaj in pridi k 
nam, mi te razumemo in prizna
vamo! “ Toda kako živeti brez 
Krke? Ostal je in delal vedno bolj 
zagrizeno in zagrenjeno. Le Krka ga 
je še razumela in končno je našel v 
njej tudi poslednjo uteho.

S sedanjo razstavo se je Novo 
mesto dostojno, čeprav skromno, 
oddolžilo svojemu rojaku. Izredno 
velik obisk dokazuje, da počasi spo
znavamo, kaj smo z njim izgubili. 
Celo Delo je objavilo krajši članek.

ki ne štedi s pohvalo, a ne pozabi 
omeniti, da Lamut ne spada v slo
vensko elito, temveč šele v drugi 
razred. Čemu še en žebelj v njegovo 
krsto? Čemu sploh klasificiranje? 
Preblizu smo še, da bi mogli objek
tivno soditi! Marsikateri umetnik si 
še za življenja ustvari ime, ker ima 
dobro namazan jezik, ker stanuje v 
centru, ker ima visoke zaščitnike, 
ker ima ostre kom olce,- vsega tega 
Lamut ni imel — toda tak umetnik 
je pozabljen takoj, ko mu pomro 
zaščitniki ali otopijo komolci. To se 
dogaja tudi drugod po svetu, ne 
samo pri nas. Prav poučen je na pri
mer ogled moderne galerije v Pa- 
lazzo Pitti v Firencah. Pred petdese
timi leti so dobivah prve nagrade sli
karji, ki jih danes nihče več ne po
zna. Razmere se še niso bistveno 
spremenile. Še živeči slikar Aldo 
Raimondi je dobil na razstavi v Ge
novi zlato medaljo in prodaja svoje 
akvarele po milijon lir. Nočem pri
merjati, vendar bi imel doma rajši 
Lamutovega, ker bi mi več povedal. 
Toda Raimondi je portretiral tri pa
peže, več kraljev m veliko drugih 
odličnikov! To mu je prineslo slavo 
in denar.

Katalog, ki je izšel ob sedanji 
Lamutovi razstavi, se kot izčrpna 
študija uvršča vsekakor med boljša 
dela o slovenskih slikarjih. Zanimiva 
je primerjava s študijo izpred dvajse
tih let. Takrat je Štefan Eržen zapi
sal med drugim, da je Lamut, kar se 
barv tiče, pravi sadist! Umetnik se 
zaradi tako krivične ocene ni raz-

BREŽICE1  ̂ ?

Kdaj n a jK
Ob razstovi do"'® pH' 
kovni kov, že,iflc;0rih 

m em ejših j^ !^
.. oV

Brežiški klub 
jev , ki deluje k o t sam ^  ^

pri o b č in sk em  sve^ , acij. ^ 1  ^  
no-p rosvetn ih  o i g a n j * ^ ^  > 
kaj več k o t teden \  j j l f i i n  
svojih o sm ih  članov* j^lcaJvjjii*

oU u, vosku , U n0hJin’stvl‘r !ejai,(?J’ 
akvarelu  so se o b g j*
JL A  predstavih :
B ranko F ian k o v ič . B ° g  j < j o ;  
Marija L upšina, *
L en im  P o l k ,
sip T avčar. Pretežno $o
d o m ače  m otive. doA, d®

R azstava je b ila  *J j p J
vem bra , vsekakor ip joi jj i*
bi si jo  lahko ogled® unietJ^w ^ 
vsi ljubitelji likovn ^
Spodnjega Posavja 1 ^  t ,jdL m* 
in o b m o č jj ,  ki Jim *  
njena . M o r d a b o d o P  
za likovnike b ie*1**®? fl$ o $6 
kaj km alu , o  U $n. H®'
spregovoril tud i
sedn ik  občinskega s vifojo p*1 •; 
vih nalog, ki j ih  ^ ^ j j l i t i  ^ df*? " 
n am reč  n i m ogoče tftjco *jt, #*" 

m ernejših  P rosto r^aVC n j^ 1 V.^‘ 
č lanov  ko t za  razstave

V RIBNICI SO SKLENILI:

Več novih služb pri TIS
štipendije redno izplačevati, saj denar je -  Otro

ško varstvo bo delalo ločeno

Novi predsednik skupščine TIS 
Ribnica je Ciril Grilj, predsednik no- j r f K S j 1
vega izvršnega odbora TIS pa Franc
Koprivc. N a  prvi seji novega vodstva  jjfcJI
so sklenil i,  da je treba u g o to v it i  de-
janski finančni položaj TIS, nakar &<. BS*"*
bodo laže programirali delo. Razen
tega no sklenili, da je treba zago- rnjgrnSm 1
toviti redno izplačevanje štipendij, * *
ker je v zaostanku že vse od prve fT'"
polovice k  ta. Denar za štipendije •.
namreč je. ^  p

Ugotovili so tudi, da sedanje pro
gramiranje dela TIS ni bilo dobro, \
saj načrtov izobraževanja sploh niso *
imeli. Uredili bodo tudi vse potreb- 
no za ustanovitev samostojne skup
nosti otroškega varstva, ki bo delala JŠŠi
ločeno od TIS. j/ m v

Pri TIS bodo ustanovili tudi neka- X |f
tere službe, in sicer finančno-admi-
n istra tivno ter strokovno-peda- J & j  m-imm
goško. Zato bo TIS zaposlila tudi ~ ... . . ,
več novih ljudi: tajnika, računo- tin l Gnij, novi predsednik
vodjo, pedagoga, psihologa in social- skupščine TIS Ribnica (Foto:
nega delavca. j, p. J , P rim c) ■
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ATLETIKA V NOVEM MESTU:

jole zaklad za društva
^ Marjan Kolarič: »Veliko načrtov za močan 
. atletski kolektiv v Novem mestu«

j y to
H"J\0v.?!T1 m estu imamo v števil- 

^ le«  v veKko mladine.
Lk .M le malo zavzema za 

začel pogovor o načrtih  
atletike prof. Marjan 

kij. > ^kretar Občinske zveze za 
kulturo v Novem mestu. 

u s 1"  moram, da so danes šole 
zaklad športnikov. Naloga 

Šiuu esoiiev, ki po šolah pouču- 
inSn? vzgojo, je odkrivati ta- 

usmerjati v različna 
• l*1* atletiki je veliko 

^  in vendar se le tako dobijo 
^D ii^a ijen i športniki. N ato pa 

znane težave: atlete 
prim erno oprem iti, 

vsaj 800 dinarjev.*4

Ta s trcnei3i? 
lj^en bom o imeli članski se- 

^ i ^ v e i j e t n o  je, koliko visoko 
v m!  atletskih delavcev ima

li^ M°.Vem mestu, a niso izkori- 
Prof. 1 vam jih naštejem: Špilar, 
Mlete) r» Hudetova, Mislejeva, 

 ̂ ? r°f. Penko in nekateri

ekipo, ki bi lahko stalno nastopali v 
republiški ligi. Če bodo nadarjene 
Črnom aljke nastopile za Novo m e
sto, bi bili v skupnem m erilu m očna 
ekipa. Prav tako želimo, da bi Novo 
m esto dobilo poklicnega treneija. 
Velenje, ki je veliko manjše, ima kar 
dva. Na dom ačem  stadionu bom o 
organizirali nekaj večjih tekm ovanj, 
uredili bom o skakališče za skok ob 
palici, za m ete kopja, diska in krogle 
pa bom o preuredili p rosto r za tribu 
nami. Da bi popularnost atletike 
med m ladino še povečali, bom o 
obetajoče mladince poslali tudi na 
atletsko prireditev v tujino, kjer se 
bodo pomerili s sovrstniki.41

J. PEZELJ

Pionir, ne Novoteks
Na letošnjih delavskih športnih 

igrah v novomeški občini je zmagala 
ekipa Pionirja, in ne Novoteksa, k o t 
so organizatorji najprej izračunali. 
Ponovni pregled uspehov je pokazal, 
da je Pionir zbral 356 to čk , Novo
teks 339 in IMV 273. Pri ženskah je  
zmagala Krka, pred Pionirjem in 
Novolesom.

3 ^  ^

Sneg je nagnal športnike v dvorane, na plan prihajajo zimski športi. Drugi se bodo v telovadnicah 
pripravljali na spomladansko nadaljevanje. Na fotografiji: tudi sindikalisti radi tekmujejo. Posnetek je s 
slovenskega prvenstva gradbincev. (Foto: M. Vesel)

PRILOŽNOST ZA UČINKOVITO AKCIJO:

Proti karierizmu in zlagani morali v športu
Intervju Staneta Dolanca za zagrebške »Sportske novosti«: »Mladi ljudje se v športu srečujejo $ ka

rierizmom, korupcijo, podkupovanjem« -  Tudi na Dolenjskem pričakujejo športniki več pomoči

[M  DJ  neaktivnost niso krivi 

v!S. da n e p ravn a  po litika. 
^ V d n ?  k0(*° P °  sestanku po- 

Da? ° *  P a  n e  s a m o  k o t  t o "
°Hlci “ ne*cateri tudi k o t tek-

i kai"air,ov?
S i v i ei Veliko skoraj vsi so 

imamo moško in žensko

Sekretar izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugosla
vije Stane Dolanc je v intervjuju osrednjemu jugoslovanskemu 
športnemu dnevniku, zagrebškim Sportskim novostim, ostro po
udaril, da je potrebno tudi na športnem področju narediti red.

Stane Dolanc je med drugim 
dejal: „Organizacije za telesno 
kulturo in šport imajo po
membno vlogo pri mladih. Ta 
vloga pa je lahko tudi v na
sprotju z našimi željami. Mladi

šah

2 enakim rezultatom
žačej

N  lig! u  ^  s ôvens^° šahovsko prvenstvo v zahodni skupini 
q, Med osmimi ekipami sodelujeta tudi Kočevje in Novo 

!NteUJ0̂  ip^j0 lepo priložnost za uvrstitev na visoka mesta, 
jSuafe pa sta favorita za prvo mesto ljubljanski Zmaj in

PJVdu’iT* ^ a ta  v svojih vrstah tudi največ kvalitetnih šahistov. 
Ni ^akim U sta zmagak ta^° Kočevje kot Novo mesto, oba celo 
a °Uie§A rezultatom — 6,5:3,5. Kočevje je zmagalo v Kopru, 

^lili v *̂ ranju- V dolenjskem derbiju se bosta ekipi zdaj
Kočevju že to nedeljo. ________________________

ljudje se v športnih organizaci
jah srečujejo s korupcijo, karie
rizmom, podkupovanjem. To je 
začetek pačenja moralnega lika. 
Ko športnik vidi, da se lahko 
materializira, to sprejme, ker 
mu je ponujeno. Prav to pa je 
tisto, proti čemur se borimo. 
Ne gre samo za razmere v nogo
metu, košarki, boksu, water-

Mokronog : Nanos 4:6
V prvem kolu II. šahovske repu

bliške lige -  zahod sta se pomerili 
ekipi Mokronoga in ŠK Nanosa iz 
Postojne. Zmagali so gostje s 6:4 . 
Zmage za dom ačo  ekipo so zabele
žili: F. Z upančič, Nada Peterle in 
Darka Zajc, remizirala pa sta God- 
njavec in Hočevar.

Nastopili so še: Borštnar, Godnja- 
s t ,  V idečnik, A. Peterle in V.

polu — take razmere prevladu
jejo v mnogih športnih organi
zacijah . .  “

Mladinske m studentske or
ganizacije, zlasti pa Zveza ko
munistov, bodo morale imeti 
poslej znatno več vpliva na delo 
športnih organizacij. Pri tem gre 
za odstranjevanje negativnih 
pojavov, ki jih je v zadnjem 
času vse več, hkrati pa za po
moč, ki si jo tudi na Dolenj
skem šport še kako želi! Ne sme 
se namreč več dogoditi, da bi 
funkcionaije, ki se ukvarjajo s 
športom in njegovimi problemi, 
označevali kot „črne ovce“.

Telesnovzgojne in športne 
organizacije so bile tudi na Do
lenjskem vrsto let potisnjene na 
stranski tir. Zdaj je priložnost 
za hitro ukrepanje in energično 
reševanje težav; ne gre zgolj 
samo za zagotovitev stalnih vi
rov financiranja. Gre za precej 
več: za določitev vloge športa 
in telesne vzgoje v naši družbi, 
za kadrovsko učvrstitev posa
meznih športov, republiških in 
občinskih organizacij ter posa
mičnih društev. Tak delovni 
načrt je tudi najboljša pot, da si 
jugoslovanski šport spet pridobi 
danes močno omajan ugled.

vec 
Z upančič. J. HOČEVAR

e : Novo mesto 
vpiv 3.5:6,5

% Vske ulStVen* tekm i slovenske 
faw0̂ es£ r- “  zahodna skupina so

S? na Pnlih P anju Wju° pora‘ u dveh deskah zanes-
Borec 6 ,5 :3 ,5 . Skoda

h,07  in jP vP® nima druge ženske
(k^ti en« al°  zato  Novo m esto
l*ft 5* re7^uP a r t i j °  b r c z  b ° J a - p o '
:& B* £ ? toti: Matjašič : Penko 
to eflj 0 1 v,: Istcnič 1:0, Murovec 
W  Miiič n ¥ ič : Sitar 0 :1 , Voji- 

Piri«.« '*• Djordjevič : Udir 
ĉ t°v« '' Isteničeva 0 :1 , 
dQ| J  Kor^pi; i ez nasprotnice, Kan- 

0 :1 , & žclak ; ’Pore_

J. U.

: Kočevje
K ^ a d j  * 6 ,5

'ti<hCr k  s!^Ae8a,Vreincnai c priSlo v 
*ih»a 50 osv^rl- ,očevskih l i s t o v ,  

so- 6 to čk  in p o l .
•£* Poh?  rm an» Čimer, Ivič,

Pa1 °̂ritnik in Rakovič, 
^  h r if  rem*ziral. Kočevski 

in ^ °u  dogovoriti s
v tudi ♦; *OVsko zvezo, da bi 
0 °  i g r j  f  .t n  Partijc, ki so jih 
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ŠPORTNI KOMENTAR

Šport, ki ni več šport
Bodo pristojni po hullgonskem izpadu na nogometni 

tekmi v Črnomlju ostro ukrepali?

Na športnih igriščih se 
bolj kot kjerkoli drugje raz
gali človekova duša: sicer 
običajen, dober državljan se 
spremeni v krvoločno zver, 
pobarvano z domačo klub
sko barvo, zaslepljeno in za
verovano v en sam cilj: zma
go za vsako ceno. Viteštvo, 
ta vrlina športa, je večinoma 
te  zdavnaj tginilo s športnih 
igrišč -  tako glčdalci kot 
igralci so se navadili, da tisti, 
ki so v športnem četverokot
niku ali kvadratu, niso nič 
drugega kot -  gladiatorji.

Zmaga za vsako ceno 
jemlje športu mnoge vred
note, gledalci in klubski 
funkcionarji pa, ki bi morali 
te strasti zatirati, jih običaj
no še podpihujejo. Niso red
ki tisti, ki mislijo: „Plačal 
sem vstopnino, zdaj lahko 
počnem, kar me je volja!'1

Televizijski prenosi žal 
odkrivajo tudi te najnižje 
človeške nagone: spotikanje, 
pljuvanje in pretepanje med 
igralci, psovke med gledalci. 
Dvorana v Tivoliju bi, če bi 
mogla, prejšnjo soboto za
rdela od sramu; gledalci so 
skoraj pet minut nepretrgo

ma skandirali: „Sudije lopo
v ir

Se hujši, naravnost divja
ški izpad pa so si privoščili 
na dolenjskem podzveznem 
nogometnem derbiju v 
Črnomlju nogometaši Bele 
Krajine. Pri rezultatu 0:0 so 
napadli sodnika in ga skušali 
pretepsti Zaščitili so ga go
stujoči nogometaši in neka
teri drugi, ki jim strasti niso 
zameglile razuma. Ni na
ključje, da se je to zgodilo 
prav za Martinovo nedeljo. 
Alkohol je namreč tudi med 
športnimi gledalci še vse pre
pogost gost.

Mislim, da bi bilo edino 
pravilno, ko bi pristojni zdaj 
igrišče v Črnomlju za dlje 
časa zaprli. Tam, kjer se 
neha šport in se začenjata 
huliganstvo in podivjanost, 
je potrebno najostreje ukre
pati! Prav zato, ker smo si 
zapirali oči in nismo naj
strožje ukrepali že pri majh
nih nepravilnostih -  zmerja
nju, pljuvanju, grožnjah -  je 
na naših igriščih vse več ti
stega, kar s športom in 
športnim zadržanjem nima 
ničesar več skupnega!

J. SPLICHAL

I. SNTL
Sobota 5 5 0 25:8 10
Ljubljana 5 4 1 23:8  8
Kem ičar 5 4 1 22:15 8
Kajuh 5 2 3 16:19 4
Gradis 5 2 3 17:21 4
Sava 5 2 3 13:20 4
NOVO MESTO 5 1 4 14:22 2
Lendava 5 0 5 10:25 0

ATENE — Olimp bo  kmalu do
stopen za vse, saj bodo  postavili ž ič 
nico, ki ga bo  povezala z obalami 
Katerini, kakšnih 4 5 0  km  severno 
od Aten. Petletni razvojni turistični 
n ačrt v Grčiji predvideva tudi, da 
bodo na Olimpu uredili smučarske 
proge ter zgradili hotele in restavra
cije. Olimp jc visok 2917 m.

Filatelisti
razstavljajo

V osnovni šoli v Krškem bo ju tri, 
24. novembra, ob  16.30 odprta  fila
telistična razstava. Z njo bo krško 
filatelistično društvo počastilo praz
nik republike 29. november.

U l
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namizni tenis

Danes: priložnost za skok
Novomeščani so, kakor je bilo pričakovati, izgubili v domači 

telovadnici prvenstveni spopad z Ljubljano, neposredni tekmeci na 
dnu lestvice pa so zmagali in tako so Novomeščani po petih zavrt- 
ljajih spet na predzadnjem mestu v slovenski namiznoteniški ligi. 
Priložnost za beg z dna lestvice pa se jim ponuja že danes, ko 
gostujejo v Lendavi. Domačini namreč še niso zmagali in zmaga 
tokrat velja dvojno! Sobota je premagala Kemičaija in zdaj vodi 
brez poraza.

NOVO MESTO: V soboto bo v 
Subotici gimnastični dvoboj pionir
skih in mladinskih vrst Slovenije in 
Vojvodine. V vrsti slovenskih m la
dink bo telovadila tudi Novo
me ščanka Maja Dokl. {O. L.)

KOČEVJE: V prijateljski košar
karski tekm i so dom ačini izgubili s 
športniki novomeške tekstilne to 
varne Novoteks 71:75 po izenačeni 
igri v obeh polčasih. (J. S.)

BREŽICE: Nogometaši Brežic so 
v zadnjem kolu prvega dela prem a
gali Senovo 6:1 in tako zanesljivo 
osvojili prvo m esto v celjski nogo
m etni podzvezi. Z 21 točkam i od 
22 možnih in s šestimi točkam i na
skoka pred Stražo so na najboljši 
poti, da se bodo uvrstili v drugo slo
vensko ligo tudi po končanem  spo
m ladanskem delu. (A. B.)

NOVO MESTO: V ljubljanski 
podzvezni nogom etni ligi je po je 
senskem delu na čelu m oštvo Save 
iz Tacna s 16 točkam i pred Kamni
kom , ki jih ima 14. Novomeščani 
imajo 11 to čk  in tekm o manj (pre
kinjena tekm a v Črnom lju), nogo
metaši Bele krajine pa 9 to čk  in dve 
tekm i manj (vendar bodo zaradi 
dveh izgredov bržkone obe tekm i 
izgubili s 3:0). (M. P.)

KOČEVJE: V občinski ligi v m a
lem nogom etu vodi še naprej ekipa 
Kolodvor A z 18 točkam i, tesno pa 
sta ji  za petam i Rog s 17 in Mahov
nik s 16 to čk am i

LJUBLJANA: Na sobotnih izbir
nih tekm ah m ladih slovenskih telo
vadcev so nastopile tudi Novo- 
m eščanke Zupančičeva, Hočevar
jeva, Furlanova in J. Doklova pri 
pionirkah in Maja Dokl pri m ladin
kah. Nobeni pionirki se ni posrečila 
uvrstitev med prvih šest, m edtem  l:o 
je bila Maja Dokl tretja kljub hudi
ma spodrsljajema na bradlji in gredi. 
Vsi, ki so se uvrstili do  šestega me
sta, so dobili republiški grb.

MARIBOR: Na šestem sloven
skem prvenstvu slepih v igri z zve
nečo  žogo je sodelovalo 10 ekip. 
Zmagali so dom ačini pred Mursko 
Soboto  in Ljubljano, Novomeščani 
pa so bili 10. — zadnji.

LJUBLJANA: V počastitev dne
va republike je tekmovalo šest ekip 
invalidov, m ed njimi tudi ekipi iz 
Črnom lja in Kočevja. V kegljanju je 
bilo Kočevje p e to  in Črnomelj Sesti, 
v streljanju z z račno  puško pa je bil 
Črnomelj tretji, Kočevje pa četrto .

KOČEVJE: V  Ljubljani je biJ 
drugi judoistični turn ir v drugi slo
venski ligi. Mladi judoisti iz Kočevja 
sicer tudi tokrat niso zmagali v no 
benem  srečanju, vendar pa p o  sploš
nem mnenju tako h itro  napredujejo, 
da bodo kmalu nevaren tekm ec dru
gim ekipam. (F . P.)

NOVO MESTO: V pet«m  kolu 
občinske kegljaške lige je Železničar 
premagal Luknjo 665:655 , Krka : 
Novoteks 797:771 , Vseh devet pa 
Iskro 755:745. Vodi Krka brez po
raza pred Železničarjem , ki je izgu
bil dva dvoboja. (J. M.)

POREČ: V Poreču jc bil prvi 
m ednarodni simpozij o ekonomski 
vrednosti športne rekreacije v turiz
mu. Sodelovali so strok .•/njak' iz 
Evrope, Azije in A m r ..J. S )

MARIBOR: V M -ib  or u b i m oral 
b iti tretji republiški turnir kegljaških 
skupnosti. Med sedmimi skupnostm i 
naj bi nastopila tudi novomeška, 
vendar so m orah turnir prekiniti, 
ker je  zmanjkalo toka. Elektrike 
tud i po  Štiriumem čakanju ni bilo.

C  ........................  >

Iščejo nasprotnice!
Igralke rokom eta iz Šentjer

neja so v jesenskem delu prven
stva v zasavski ligi osvojite prvo 
m esto. Ker bi bile rade tudi na 
koncu prvenstva na vrhu lestvi
ce, želijo čez zimo čim  več 
igrati. Z ato vabijo ženske roko 
m etne ekipe na Dolenjskem, da 
se pom erijo v prijateljskih tek
mah. Sodijo, da bo  pom oč d o 
brodošla njim in tudi nasprotni
cam.

^uspeh
Več tekem večji

11 plaket

Adolf Šuštar izroča predstavnikom tovarniških sindikalnih organi
zacij plakete ob 10-letnici delavskih športnih iger občine Novo 
mesto. (Foto: J. Pezelj)

V  soboto je občinski sindikalni 
svet Novo m esto pripravil v Domu 
kulture slavnosten zaključek letoš
njih delavskih športnih iger, ki so 
bile 10 po vrsti. Zato so organiza- 
toiji iger razen pokalov, priznanj in 
medalj podelili 11. najprizadevnej- 
šim tovarniškim sindikalnim organi
zacijam še plakete.

Zaključku iger so prisostvovali vsi 
delavci, ki so osvojili v raznih disci
plinah prva tri m esta, medalje pa  sta 
delila A dolf Šuštar in Avgust Avbar. 
Po podelitvi so organizatoiji po 
skrbeli še za predvajanje sedmih naj
novejših slovenskih športnih filmov.

Plakete ob 10-obletnici delavskih 
. ortnih iger so dobile naslednje sin

dikalne organizacije: Bor iz Dolenj
skih Toplic, Novoles, Kremen, Že
leznica, Gozdno gospodarstvo, 
Občinska skupščina Novo mesto, 
UJV, Krka, Pionir, IMV in Novo
teks. j  p

3S

Novo mesto : Ljubljana 
1:5

Som rak je sioer premagal Der
ganca in v dvoboju z Ljubljano 
izenačil na 1:1, potem  pa so Ljub- 
ljančani zmagali štirikrat zapored in 
napovedi so obveljale. Izidi: Berger : 
K em  0 :2 , Som rak : Derganc 2:0, 
Kapš : Gabrijelčič 1 :2, Som rak : 
Kern 0:2, Berger : Gabrijelčič 0 :2 , 
K a p š : Derganc 0 :2 .



Jože Splichnl

Hej, Slovani v Sporthalle
Dokler bom živ, gotovo ne bom pozabil tistega večera v 

muenchenski Sporthalle, ko so jugoslovanski rokometaši igrali z 
Nemci. Nemški časopisi so sicer pred tekmo opozarjali, da bo 
boj hud, ker so Jugoslovani dobri in nevarni -  toda vsi so 
pričakovali zmago domačinov, ki so hoteli prvo zlato medaljo. 
Muenchen 1972 je namreč hkrati začetek rokometa kot olim
pijske discipline

Nemci so sicer upali dolgo in vztrajno, a njihove resnice je 
bilo konec že po rezultatu 3:3 v prvih minutah. Do takrat je 
peščica Jugoslovanov v nabito polni športni dvorani trikrat po
skočila — ob vsakem golu. Nemec zraven mene je dokaj hladno- 
kvrno dejal svojemu prijatelju: „Si videl Jugoslovane, kako se 
veselijo! Toda njihovega veselja bo zdaj zdaj konec. Samo da se 
našim odpre!“

A Nemcem se ni odprlo. Ko je „tisti brkač“ Lazarevič, kot je 
zanj potem na sprejemu vprašal predsednik Tito, nekajkrat uda
ril tako silovito, daje nemški vratar videl žogo šele, koje bila že 
v mreži, je bilo nemških sanj konec.

Jugoslovani smo uživali. To ni bila zgolj zmaga, ki šteje dve 
točki in ki prinaša kolajno, ne, to je bilo veliko veliko več! To 
je bil obliž na rane dotedanjih neuspehov naših športnikov.

Nemci so onemeli in niso prišli k sebi. Ub polčasu so še upali, 
čeprav je bilo s sedmimi goli razlike že vse odločeno. Toda to, 
kar so počeli naši v drugih 30 minutah, to je presegalo n.eje 
dojemanja teh gledalcev, ki so prišli gledat zmago svojih.

Ne le da Jugoslovani niso imeli z Nemci nobenih težav, še 
več: v drugi polovici tekme so začeli igrati še za gledalce, izva
jati bravuro za bravuro, žonglirati z žogo, z nenavadnimi akci
jami so nekajkrat domače rokometaše tako zmedli, da sploh 
niso vedeli, kje je žoga . .,. In na koncu so bili Nemci tisti, ki so 
komaj čakali, da sta sodnika končala tekmo.

Jugoslovanska igra se je kazala med gledalci najprej kot ironi
čen nasmeh na nemških ustih. Potem je prišlo začudenje: „Kaj 
mislijo Jugoslovani celo tekmo igrati tako? “ Potem so Nemci 
izgubljali upanje, potem so doživljali katastrofo svojih roko
metašev, potem so bili hladni in so začeli žvižgati svojim, in 
potem, pred koncem, so začeli ploskati resničnim mojstrom, ki 
pa niso imeli belih majic s črno črto, pač pa modre z našim 
grbom.

Naslednje jutro so se v nemških časopisih pojavili naslovi: 
„Lahko noč, nemški rokomet!44 In del tiska je zakoval Jugoslo
vane v zlato medaljo.

Takrat, ko so tisoči Nemcev ob koncu tekme stali in ploskali 
veselim Jugoslovanom, ko je peščica jugoslovanskih gledalcev na 
tribunah razvila transparente in norela od navdušenja — takrat 
je bil za jugoslovanski rokomet prvi vrhunec triumfa.

Ponovil se je nekaj dni pozneje v drugega, potem ko so tudi 
Čehi v finalu morali priznati premoč najboljših in ko so jugoslo
vanski rokometaši na zmagovalni stopnici s solzami v očeh sreč
no peli „Hej Slovani!“

Hej Slovani v Sporthalle sredi Muenchna, na olimpijskem pri
zorišču: kako prijetni trenutki! Hkrati so bili to eni izmed red
kih trenutkov pravega veselja športa in olimpijske misli. Amater
jev je pač vse manj — a Jugoslovani so s svojim rokometom 
takrat to še bili! (Previdnost velja: zdaj se lahko pokvarijo, kot 
se je pokvarila košarka, in potem lahko pričakujemo tudi po
dobno krivuljo uspehov in neuspehov ..,.)

(Prihodnjič: 
USPEHI IN NEUSPEHI)

Z.
v*tw

Salon za likanje
Oni dan smo dobili obisk s 

podeželja, pa smo gostom raz
kazali Kočevje in se pohvalili s 
tem in onim.

-  Tole je pa naš Likovni sa
lon, je nekdo poučil gosta, ta 
pa je v sveti preproščini vprašal:

-  A, to pomeni, da doma 
perete, sem nosite pa na lika
nje?

Pripravljenost
Ob še tako resni stvari, kot je 

bil sevniški referendum za šol
stvo in otroško varstvo, ni 
manjkalo zabavnih domislic. Ko 
je Nace Strmole v volilni komi
siji na Krsinjem vrhu ugotovil, 
da ni volila le še druščina moža
kov iz bližnje gostilne, je stopil 
mednje in naročil pijače, hkrati 
pa jih je pozval na volilno dolž
nost. Takoj so jo opravili, pre
den pa se jim je Nace utegnil 
zahvaliti, so mu odvrnili: 
„Lahko še prideš!"

V ledenici
Metličani se pogovarjajo o zi

davi krematorija, zato je ondan 
tudi Slavo vprašal Martina, kaj 
o tem misli.

„Po mojem je to brez pome
na, “ je odvrnil ta, „dokler ima
mo ledenico. Tu jih bo nekaj 
zmrznilo. V domu onemoglih 
cisterna za centralno kurjavo 
stoji še na dvorišču, ko po go
rah že sneg leži. “

Sekal 
brez dovoljenja
Franc Knavs iz Smuke pri Ko

čevju je dovolil bratom Antonu, 
Stanetu in Rafaelu Kastelic iz Di
šeče vasi, da so v njegovem gozdu 
posekali 36,64 kubičnih metrov 
smrekovega lesa in ,4,93 kubične 
metre hrastovega lesa. Posek so 
opravili v nedeljo, 12. novembra. 
Dtel posekanega lesa so odpeljali na 
žago v Ambrus, preostalo pa k Ra
faelu Kastelcu domov.

Franc Knavs je kršil zakon o 
gozdarstvu, ker je dovolil posek lesa, 
oziroma ker je sekal brez sečnega 
dovoljenja. Miličniki so njegov pre
kršek prijavili oddelku za gospo
darstvo občinske skupščine Ko
čevje, ki bo nato zelo veijetno pred
lagal Knavsa v kaznovanje sodniku 
za prekrške. Knavs je bil zaradi po
dobnega dejanja že kaznovan.

Prevrnjeni vlaCilec

Tovorni avto-vlaČilec, naložen s 
smrekovim lesom, se je prevrnil 10. 
novembra ob 14. uri na cesti med 
Svetlim potokom in Kočaiji v ko
čevski občini. Škode je po nestro
kovni oceni za najmanj 20.000 din, 
če se bo ugotovilo, da je prikolica 
zvita, pa je lahko škoda celo 5-krat 
večja. Poškodovan ni bil nihče. Do 
nesreče je prišlo, ko je voznik Alojz 
Oblak iz Ljubljane peljal vlačilec po 
2,90 m široki gozdni cesti in so na 
ostrem levem ovinku zadnja kolesa 
zdrsnila pod cesto, nakar sta se pri
klopnik in vlačilec prevrnila 4 m 
globoko pod cesto.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjsko Novice.

Dovoljene usmiljenim bratom
( No v o  m e s t o )  dobi bolnišnico. Usmiljeni 

bratje so dobili iz Rima od generala svojega do
voljenje, da smejo vstreči želji novomeščanov. 
Veseli smo te novice gotovo ne samo novome- 
ščani, ampak tudi vsa doljna Dolenjska. Sedaj 
bodemo imeli vendar gotovo pomoč bliže, ako 
nas zgrabi stiska. Želimo le, naj si še gospodje 
zdravniki — redovniki zbero za bolnišnico pri
praven kraj v mestnem obsegu.

(V F r a n c i j i )  zgodila se je zopet strašna 
nesreča. Policist je našel bombo, nesel jo je na 
policijo, postavil jo na mizo — ta se je razpočila 
in ubila šest oseb. Bombo so položili anarhisti 
pred neko jim neljubo pisarno v mestu Karmo.

( Ne mc i )  liberalci kar ne morejo dopustiti, 
da je vlada razpustila prusaški mestni zastop v 
Libercu na Češkem -  celo ministra so v tem 
ostro poprijeli. Pač mu.odgovor ne bode težak.

(K u s k i) veliki knez Sergej je bil v Rimu. 
Papež so govorili z njim pol ure. Naš cesar so 
mu poslali nasproti do meje posebni dvorni 
vlak. Eden dan je bil na Dunaju gost presbitlega 
našega cesaija, potem pa se je odpeljal na Rusko 
v Petrograd.

( P r e j e l i )  smo sledeče svarilo: V našem 
okraju se nahajajo ljudje, ki jako hitro bogatijo;

kupujejo namreč zadolžena posestva in te zopet 
razprodavajo. Kakor prinese ptičar svoje lima
nice, tako pripeljejo ti „gospodje44 trgovci na 
dan razprodaje seboj pijače, sodček žganja itd. 
ali pa v krčmi gostijo napravijo. Ko so naši kme
tovalci nekoliko dobre volje in „ugreti44 za pa
metno besedo, hajdi se pa licitanda prične. 
Drugi dan se kupovalci „shlade44 in spoznajo, da 
so „prav dobro44 plačali — „gospodje44 razpro- 
dajalci pa, da so jako fino baratali -  za par 
tisočakov dobička. — Prosimo, svarite naše ljud
stvo pred tacimi dobrotniki!

( K d o r  bi )  hotel tako potrebni HOTEL V 
NOVEM MESTU zidati, bil bi kaj pripravni kraj 
ob koncu mesta proti železnici, na razpotju ce
sarske in okrajne ceste. Na pol dozidana hiša za 
to pripravna se stavi v ponudbo. Več o tem 
pove opravništvo „Dol. Novic44.

( K m e t i j s k a )  šola na Grmu išče dva po
štena hlapca, volarja in jednega kravaija. Nastop 
službe ob novem letu 1893.

( N e k a j  n o v i h )  denarjev po 20 kron v 
zlatu so vže izdali na Dunaju. Ljudje so baje 
tako hrepeneli po njih, da so po 5 krajcaijev 
dobička dajali pri goldinaiju.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC, 
15. novembra 1892)

Franc Gole: buče kot dolge voščene kapl^

rBučna vas: vrt za skrivn£al

Listje na pritlikavi hruški pred hišo št. 10 v Veliki Bučni vasi se 
je obletelo s prvim mrazom, ki je oktobra pritisnil nekje od Hmelj- 
nika ali iznad Kačjih rid. Gospodaija Franca Goleta, ki tu že deset
letja prebiva s francosko pokojnino, nisem spraševal po mladnem 
sadu, ampak po tistih čudnih bučah, ki so visele z vej kot velikan
ske razpotegnjene kaplje iz rumenega voska. Začel sem jih šteti, a 
nisem prišel do konca, ker me je Gole prekinil:

„Tele buče, ki imajo kratek 
vrat, so zagrljenke, uporabne za 
steklenice, zajemalke, lijake. 
Včasih, njega dni, so jih ljudje 
za vse to tudi uporabljali, danes 
pa so lep okras v hiši.44

Stopila sva za lučaj, še na 
njegovi zemlji, kjer so na kosu 
žive meje „obrodila44 vinska dvi
gala. Tako pravi Gole bučam na 
ne veliko manj kot meter dolgih 
vratovih. Izmišljal sem si, za kaj 
bi lahko te buče uporabljali, a 
mi nič pravšnega ni prišlo na je
zik. Ko sem le vrtal, zakaj neki 
vinsko dvigalo, me je Gole po
učil: „Če imate poln sod'kap- 
ljice, jo lahko s takole bučo po
vlečete. Kdor je spreten, mu 
tako opravilo s tako pripravo ne 
dela preglavic. Ampak spretnost 
sije treba pridobiti.44

Buče teh čudnih oblik in ve
likosti so sestavni del Gole- 
tovega življenja. „Uživam, če 
lepo zraste,44 pravi mož, ki je 
krpo zemlje okoli majhne do-

Čigav je denar ?
Zensko torbico z večjo vsoto de

narja je našla v ponedeljek, 20. no
vembra, neznana ženska pri knji
garni na Ljubljanski cesti v Kočevju. 
Najditeljica je najdeno torbico odne
sla v knjigarno in prosila prodajalke, 
n^j jo predajo miličnikom. Verjetno 
ni pogledala v torbico in ni vedela, 
da je bilo v njej precej denarja. Pro
dajalkam tudi ni povedala, kako se 
piše. Na postaji milice v Kočevju se 
doslej, ko to poročamo, ni zglasila 
niti lastnica (ali morda lastnik) tor
bice in denarja. Seveda pa miličniki 
pričakujejo, da se bo kmalu oglasila 
vsaj lastnica denarja, Če ne tudi naj
diteljica. Trenutno pa je položaj pre
cej čuden, saj ni znano niti, kdo je 
denar izgubil, niti kdo ga je našel -  
le denar je v varnih rokah.

mačije v podaljšku Cestnega 
podjetja spremenil v vrt za igre 
narave. Zagrljenke in vinska dvi
gala sadi vsako leto — od tedaj, 
ko je bolj za šalo kot zares vzel 
pri Jožetu Corlu v Čabru pol 
prgišča ploščatih bučnih se
men.

Poleg buč je Goletova „slast44 
tudi nenavadna, okrasna .ko
ruza. Nekega dne je pri sestri v 
Zagorici pri Dobrniču videl 
male stroke z gostim črnim 
zrnjem, odčrhnil dva ali tri -  
„za seme44 -  pa vsadil doma . . .  
„Če sem sadil Črno koruzo, je 
zrasla rdeča, če sem posadil 
rdečo, se je pokazala bela. Vi, 
kaj bi bilo to? Slišal sem, da 
imajo čebele nekaj vmes, 
ampak tega ne verjamem. Nekaj 
drugega mora biti, po mojem se 
narava poigra.44 Več let sadi, 
vsakokrat dobi enako zaporedje 
— no ja, letos je rdeča dosegla 
260 cm v višino, navadno zraste 
do pol metra; zakaj iz črne rde
ča, iz rdeče bela in spet iz bele 
črna — tega pa si Franc Gole ne 
zna razložiti. Kaj bi si belil gla
vo! Dokler ne bo naletel na 
strokovnjaka, bo ponavljal tisto 
„o čebelah44, čeprav ne bo ver
jel. „Narava je res čudna, po 
mojem je prav zato tako lepa, 
ker je skrivnostna.44

Za spomin mi je dal vinsko 
dvigalo, saj veste, tisto bučo, ki 
je „praktična za vino vleči iz 
soda“. Morda bo kdaj naneslo, 
da bova kdaj skupaj vlekla. Če 
ne, nič zato; vinsko dvigalo bo 
ostalo v stanovanju za okras. 
Vsakomur bom pojasnil: „Tole 
mi je podaril Goletov stric iz 
Bučne vasi.44

I. ZORAN
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Lepo vas po2a

Drevo je padlo na prikolico
Vanjo se je zaletel avto -  škode 15.000 din

Nekoliko nenavadna nesreča sc je 
zgodila 13. novembra na cesti med 
Nemško vasjo in Prigorico v ribniški 
občini. Na srečo ni bilo človeških 
žrtev, škoda pa je znašala kar 
15.000 din.

Franc Cinkelj iz Slovenske vasi 
19 pri Kočevju je vozil ob 17. uri po 
cesti traktor s prikolico. Močan 
veter, ki je takrat pihal, je podrl ob
cestno drevo, ki je padlo na traktor
sko prikolico, da se je odklopila od

traktorja. Traktorist je nato zapeljal 
traktor s ceste, prikolico pa je pustil 
nezavarovano na cesti.

Okoli 20.10 je peljal po tej cesti 
Stane Skrabec iz Ribnice. Ker je 
vozil z zasenčenimi lučmi, je pre
kasno zagledal prikolico. V zadnjem 
trenutku je zavrl in ostro zavil v 
levo. Vendar jc z avtom oplazil pri
kolico. Škode jc okoli 15.000 din. 
Nihče ni bil poškodovan in tudi vi- 
njen ne. j .  p.

7. n i e k l r o n s k ^ n i *  

je udarila tn.
Mravljinci s ° . 
tekel stopljen*

Pomela sii j e . . 
sedla v skled« ju* 
je zmanjkalo-

Jože Splichal
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V s e m  o b č a n o m ,  d e l o v n i m  

k o l e k t i v o m  in p r i j a t e l j e m  

n a š e  o b č i n e  č e s t i t a m  v i m e -  jMZf,
nu o b č i n s k e  s k u p š č i n e  in - •• 

d r u ž b e n o  p o l i t i č n i h  o r g a n i -  WBHik ^

z a c i j  z a  l e t o š n j i  ju b i l e j n i  't / " ) V l i t -  

o b č i n s k i  p r a z n i k  in d o s e ž e -  I i I I I F ' ' '  £
n e u s p e h e .  I s k r e n o  se  z a h v a -  -• J2?
I juj em  z a  s o d e l o v a n j e  v s e m ,

t u d i  t i s t i m ,  ki s o  o b j e k t i v n o ,  W
k r i t i č n o  o b r a v n a v a l i  n a š e

d e l o  v m i n u l e m  l e t u .

N a š e  ž e l j e  in p o t r e b e  s o  

v e l i k e ,  saj m o r a m o  p r e m a g o -  | | | |  mšLj§: 
vat i  z a o s t a l o s t ,  ki  i m a  d e s e t -  mm iPllil 
l e t n e  in p e t n a j s t l e t n e  k o r e n i -  

n e ,  t e r  u s tv a r ja t i  b o l j š e  m o ž 

n o s t i  z a  ž i v l j e n j e  in d e l o  n a 

š ih  o b č a n o v .  Pri t e h  p r i z a d e 

v a n j ih  s m o  z a d n j i  d v e  l e t i  v i z r e d n o  t e ž k e m  p o l o ž a j u ,  ker  

s m o  ž e  pr e š l i  m e j o  s k r a j n e  n e r a z v i t o s t i  in s m o  z a t o  d e l e ž n i  

m n o g o  m a n j š e  p o m o č i  š i rš e  d r u ž b e n e  s k u p n o s t i .  R a z u m l j i 

v o ,  d a  z  l a s t n i m i  s i l a m i  n e  z m o r e m o  v s e h  n a č r t o v ,  ki  s m o  j ih  

h o t e l i  i z p e l j a t i .  L a h k o  p a  s m o  v z l i c  v s e m u  z a d o v o l j n i  in 

m o r e m o  tr d i t i ,  d a  s m o  v s e ,  kar  s m o  v z a d n j e m  l e t u  n a r e d i l i ,  

d o s e g l i  p r e d v s e m  s p r i d n o s t j o ,  p a m e t n i m  g o s p o d a r j e n j e m  in 

p o ž r t v o v a l n o s t j o .  T o  je  n o v  k o r a k  k z a s t a v l j e n i m  c i l j e m ,  o b  

t e m  p a  o d l o č n o  o d k l a n j a m o  n a m i g o v a n j a  l ju di  i z v e n  o b č i n e ,  

d a  je b i l  n a š  r a z v o j  h i t re j š i  n a  r a č u n  c e l o t n e  d r u ž b e  z a r a d i  

n e k a t e r i h  s i s t e m s k o  in p o l i t i č n o  š k o d l j i v i h  k r š i t e v  p r e d p i s o v ,  

ki p a  s o  b i l i ,  ža l ,  res  s t o r j e n i  v t o v a r n i  B E T I .  N a š o  p o ž r t v o 

v a l n o s t  d o k a z u j e  t r i n a j s t o  l e t o  n e p r e k i n j e n e g a  p l a č e v a n j a  

s a m o p r i s p e v k o v  in d o l g o l e t n a  p o m o č  d e i o v n i h  o r g a n i z a c i j  

pri  v s e h  k o m u n a l n i h  d e l i h .  K a d a r  p a  d e l a m o  p r i m e r j a v e  z 

d r u g i m i  o b č i n a m i ,  m o r a m o  v e d e t i ,  d a  je  m e t l i š k a  o b č i n a  s 

7 3 0 0  p r e b i v a l c i  n a j m a n j š a  v S l o v e n i j i .

I V A N  Ž E L E  

p r e d s e d n i k  o b č i n s k e  

s k u p š č i n e  M e t l i k a

ZA 26. NOVEMBER -  PRAZNIK METLIŠKE OBČINE

ZA 26. NOVEMBER -  PRAZNIK METLIŠKE OBČINE

gospodarstvu, kmetijstvu, komunali in šolstvu se  uspehi zadnjega leta 
[5 v  nizajo v verigo splošnega napredka

. in d ™ ^  g ° sP °dar-
J rtdowfr,,Smo zadnja leta vidno 
» Prehi1' y  P ^ b  letih je zaposle- 
š ° v  wl lstva "Masla za 45 od- 

deu E°meni, da je 800 ljudi

! $0p!S  daj Je v občini z okoU
i S C i ? ^ . 26 2500 zaposlenih, 
i ^ Icon , bilo pred 15 leti zapo- 

or ^tni odst. prebivalstva. 
-2$%cii dohodek gospodarskih 

Je porastel od lanskih 
S S * ? ! *  dinarjev na okrog 310 
iai °b v tošnjem letu, dohodek 
(č  fla<| j2(?ncu letošnjega leta zna- 
Hi?,r*stbr|J bilijonov dinarjev. Hi- 
■ «0dL *ežimo tudi pri narodnem  

1 sL£rebivalca. Leta 1968

narac?9 din. letos Pa bo (P°
k t S S  el na 11-00° dinarjev. 
\ J  Priča h^ . sP°darjenju naših pod- 
&  C * ?  porast dobička, ki bo 
^ eviii^e* nad 30 milijonov di- 
taL %  n* * lo v n e  organizacije na- 

Skladom. Prav 
2o?^nih i?! ujei °  osebni dohodki 
L 0(tst.y«>.} *0 letos za približno 

m bodo o b  zaključku 
bfh?b0m:  Poprečju 1500 din. Se

'Vri?1 P o n /^ aslužkoni P°d rePu* 
a največ zato, 

d J \ta  j dela v tekstilni indu- 
hod^ed l*? Sloveniji in v ostali 

jkih, ‘adnjimi po osebnih do-

' 4tta°.uSD«wne B £ T l letos izredno  
‘ *25?il1 tov?0 - tu di v kmetijski za- 

fctot tovam« J11 Otvoritev
toed " ,tega kolektiva štejemo  

- W ,  “ Večje gospodarske do-

sežke občine, saj bo v prihodnosti 
om ogočena zaposlitev nadaljnjih 
300 ljudi. Želimo pa, da bi podjetja 
iz drugih občin  (izjemi sta Mercator 
in Novoteks) imela do svojih obra
tov pri nas vsaj tak  odnos, k o t ga 
kažejo m etliška podjetja do obratov 
v drugih občinah. Gre za urejanje 
proizvodnje, za rast teh obratov in 
povečanje zaposlenosti. Ob naglem 
večanju m aterialne baze našega go
spodarstva, J/e žal m očno zaostajal 
razvoj samoupravljanja, napredek pa 
pogrešamo tildi na področju  za
sebne obrtne  dejavnosti.

Oprijemljiv
napredek

Vrsta družbenih ukrepov in po 
bud dom ače kmetijske zadruge je 
začela prem ikati na bolje tudi zaseb
no kmetijsko dejavnost, posebno pa 
vinogradništvo. Letos je bilo za naše 
km ete na razpolago 770.000 din 
raznih kreditov in nad 150.000 di
narjev za regrese pri zavarovanju vi
nogradov, za nabavo semen in ple
menske živine. Razen tega je občin 
ska skupščina prispevala še 200.000 
din za sofinanciranje zdravstvenega 
varstva km etov, m edtem  ko zbere v 
proračunu samo 180.000 din vseh 
tovrstnih davkov.

Vse to  daje trdno  osnovo za na
daljnji napredek zasebnega km etij
stva, če bo  le urejen trg in pa cene

Asf * i
Prvi'* V1' ° d  M e t l i k e  d o  V i n o m e r a  m  š e  m a l o  d l j e  je  

ro d t ( *' s ° d ° b n e  c e s t e  p r o t i  D r a š i č e m ,  n a j b o l j š e m u  v i n o -  

U‘m u  o b m o č j u  B e l e  k r a j i n e .

km etijskih pridelkov. Tudi vasi 
bom o m orali kom unalno bolj ure
jati, graditi več cest in vodovodov. 
Seveda pa tud i take izboljšave ne 
bodo pomagale manjšim km etom , ki 
pri nas prevladujejo, zato bomo m o
rali om ogočiti zaposlitev vsaj enemu 
iz take družine. Tudi ta m ožnost se 
z letošnjo uvedbo Viatoijevih avto
busnih prog za delavce znatno pove
čuje.

Drobno, 
a pomembno

Tudi na področju  kom unalnih de
javnosti smo letos vidno napredo
vali. Asfaltirali smo nekaj nad 4 km  
cest: od Metlike do Vinom era in od 
Metlike do Rosalnic, zgradili 3 km 
vodovoda, gradili kanalizacijo na 
Bregu revolucije v m estu in prvo 
etapo gradnje kolektorjev za čistilne 
naprave. Preuredili smo staro šolo v 
Metliki in šolo v Gradcu, končali re
gulacijo Sušice, preuredili ali na 
novo zgradili 5 transform atorskih 
postaj, napeljali trofazni to k  na pod
ročje Dobravic in opravili še vrsto 
manjših kom unalnih del. Skupna 
vrednost vseh takih investicij je zna
šala nad 6 milijonov dinarjev. Od 
tega so prispevali občan i s samopri
spevkom 1.900.000 din, podjetja 
800.000 din, ostalo vsoto pa so pri
maknili drugi sofinancerji ali smo 
najeli posojila.

Med drobne, toda za delovnega 
človeka pom em bne izboljšave v le
tošnjem letu  štejemo tud i delavske 
prevoze podjetja Viator. S tem je 
bila izpolnjena dolgoletna želja pre
bivalcev odročn ih  krajev.

Na višji ravni
Vidne izboljšave opažam o tudi v 

šolstvu in otroškem  varstvu. Sred
stva, vložena pred šestimi leti za ure
ditev razmer v šolstvu, in denar, ki 
smo ga pred dvema letom a namenili 
otroškem u varstvu, se je začel obre
stovati. Imamo m očno zmanjšan 
osip učencev v osnovnih šolah (od 
60 odst. v letu 1966 se je zmanjšal 
na 35 odst. letos), učn i uspehi pa so 
za približno 15 odstotkov boljši, ko t 
so biU pred nekaj leti.

V organizirano predšolsko varstvo 
je zajetih že nad 130 o trok  v pred
šolski starosti, kar pom eni 21 odst. 
vseh o trok  v občini. Male šole so bili 
deležni že vsi m alčki pred vstopom  
v prvi razred, naš namen pa je v 
dveh i$ tih  postopom a vključiti vse 
otroke v celoletno malo šolo, s 
čim er bi m očno zmanjšali razlike 
med m estnimi in km ečkim i o trok i 
ob začetku v osnovni šoli.

Im am o pa še vrsto perečih in kri
čečih  socialnih problem ov, ki jih  za
voljo pičlih proračunskih sredstev 
nismo uredili. Prizadeti so zlasti 
ostareli ljudje brez svojcev in nespo
sobni za sam ostojno preživljanje. 
Socialne podpore so znatno pre
majhne, precej potrebnih  občanov 
je še brez te pom oči, m arsikateri bi 
morali v dom  počitka  itd. V prihod

njem letu bom o morali zlasti na tem  
področju  storiti mnogo več, kajti iz 
leta v leto  se tovrstne težave kopi
čijo in poglabljajo.

Pred 30 leti na Suhorju
Bela krajina je bila od za

četka revolucije vsa na strani 
partizanov , zato ni čudno, da 
je slovenski belogardizem prav 
na njenih tleh doživel svoj 
prvi veliki poraz. V noči od 
26. na 27. november 1942 so 
enote hrvatske XIII. proleter
ske brigade „Rade Končar“ 
ob sodelovanju borcev Can
karjeve brigade in vzhodnodo- 
lenjskega odreda uničile moč
no belogardistično posto
janko na Suhoiju pri Metliki.

Sovražna postojanka je šte
la 130 belogardistov in 30 Ita
lijanov, v bojih pa jih je padlo 
okrog 30, medtem ko so jih 
100 ujeli in so bile partizan
ske izgube le malenkostne. 
Skoro polovica ujetih belogar
distov, večina prisilno mobili
ziranih ali očitno zapeljanih, 
se je kasneje pridružila parti

zanom.
Ta velika zmaga slovenskih 

in hrvaških partizanskih enot 
je imela v tedanjem času iz
redno veliko vojaški in poli
tični pomen. Razbit je bil 
obroč, ki so ga belogardisti 
sklepali okrog Gorjancev, ra
zen tega sovražnik ni imel več 
varnega prometa na progi 
Novo mesio-Metlika.

Politični pomen te zmage 
je bil izredno pomemben, saj 
je bil zadan prvi in hud udarec 
nastajajoči slovenski protire
volucionarni beli gardi. S tem 
je bil za vedno zavrt nadaljnji 
razvoj belogardizma v Beli 
krajini. Vse do osvoboditve 
pokrajine v septembru 1943 
po porazu na Suhoiju, sovraž
niku ni uspelo drugega, kot 
zadržati nekaj manjših voja
ških skupin v večjih krajih in

pod zavetjem okupatorja.
Zmaga na Suhoiju, še pred- 

tem pa uničenje fašistične po
stojanke na Hrastu, je pome
nila tudi moralno zmago par
tizanskemu gibanju v Beli kra
jini in na Dolenjskem. Napad 
na Suhor je bila tudi prva veli
ka skupna akcija slovenskih in 
hrvaških partizanov. V teh ča
sih se je začelo kovati pristno 
in resnično bratstvo med na
šimi narodi, ki je ostalo pri
sotno vse do danes. Za to so
delovanje ima velike zasluge 
prav XIII. proleterska brigada, 
ki je bila te dni odlikovana z 
redom narodnega heroja. Vsi 
Belokranjci iskreno čestitamo 
ob tem velikem in zasluženem 
priznanju, s katerim je borce 
slavne brigade odlikoval pred
sednik Tito ob 30-letnici usta
novitve brigade.

ZA PRAZNIK NASE OBČINE ČESTITAMO VSEM KOLEKTIVOM IN OBČANOM 
ZA DOSEŽENE USPEHE V MINULEM LETU IN HKRATI ŽELIMO, DA BI TUDI 
V PRIHODNJE DOSEGALI TAKO POMEMBNE DELOVNE ZMAGE!

SKUPŠČINA OBČINE METLIKA
IN V S F DRlJZBENO-POLITlCNE ORGANIZACIJE TER DRUŠTVA V OBČINI
Če s t i t k a m  se  p r i d r u ž u j e j o  t u d i  k o l e k t i v i : ►►b e t i «, »k o m e t --,
»KMETIJSKA ZADRUGA-, »METLIKATRANS-« IN KOMUNALNO PODJET
JE, KI SO OMOGOČALI DANAŠNJO PRILOGO

Odklanjamo namigovanja!



V kolektivu BETI, ki ima svoje 
obrate v Mirni peči, Dobovi, Čr
nomlju in Ljubljani, je skupno za
poslenih 1350 ljudi. Letošnje leto 
je bilo za vse sila težavno, saj so 
doživljali težko krizo znotraj ko
lektiva, kljub temu pa je ves čas 
delo nemoteno potekalo. Mar ni to 
dokaz, da preveva kolektiv zdrav 
duh? Vsak delavec se namreč za
veda: »Proizvodnja ne sme trpeti! 
Preveč smo žrtvovali za tovarno, 
da bi lahko podrli, kar smo leta 
gradili.«

Bolj kot kdaj prej želi kolektiv 
BETI dokazati javnosti in poslov
nim partnerjem, da ga noben vihar 
ne zamaje, četudi je tovarna pre- 
cej trpela na ugledu zaradi direk
torjevega pobega v tujino, ne gre, 
da bi ves kolektiv mešali v nečed
ne posle. Delavec in uslužbenec, 
ki soustvarjata proizvodnjo, imata 
zasluge za izreden poslovni uspeh 
letošnjega leta, prav to pa je na
men pokazati javnosti za občinski 
praznik.

iejo ponu 
BETI pa 
ugodnejšo c 
rije naročil.

Del novega računalniškega elektronskega sistema, ki ga je BETI 
kupila pri znani firmi Honeywell. Za mehanografski center so na 
novo uredili tudi primerne prostore. (Foto: R. Bačer)

26. november 1972 bo metliška tovarna BETI pričakala po stari navadi s 
kopico delovnih zmag: letos nov računalniški center, rekorden poslovni 

uspeh in uspešen prodor na ameriško tržišče

Ko za letošnji občinski praz
nik tovarna BETI slavnostno 
otvaija elektronski računalniški 
center, je treba poudariti, da je 
to prva mehanografska naprava 
v Beli krajini in na ožjem do
lenjskem območju. Priprave za 
uvedbo mehanografskega siste
ma so se začele že v začetku 
lanskega leta. Podjetje pa se je 
za veliko naložbo — ves sistem 
stane okrog 5 milijonov dinar
jev — odločilo, ker se zaveda, 
da je mehanografija sodobna 
nujnost.

Čez čas bo tovarna na ta ra
čun mnogo prihranila. Za ob
činski praznik bodo svečano 
odprli nove prostore mehano
grafskega centra, ki bo ob tej 
priložnosti začel poskusno de
lati. Do novega leta bodo z 
elektronskimi stroji opravljali le 
fakturne posle, knjiženje izdel
kov, obdelavo naročil in prodaj
no statistiko. Ko bo mehano
grafija popolnoma stekla, kot si 
jo zamišljajo, pa bo vsak dan in 
vsak trenutek na razpolago še 
vrsta najrazličnejših podatkov, 
za katere bo točnost zajamče
na.

Zdaj imajo v podjetju za taka 
dela vpeljano ročno obdelavo, 
kar pa pomeni: manj podatkov,

dostopni so za mesec dni nazaj, 
razen tega je zmeraj mogoče, da 
se kje skriva napaka. Elektron
skega računalniškega centra 
niso kupili samo zavoljo sprem
ljave finančnih rezultatov v 
podjetju in zaradi lažjega obra
čunavanja osebnih dohodkov, 
pač pa je namen mehanografije 
predvsem spremljati proizvod
njo in sproti dobivati podatke, 
kako se usmeriti vnaprej. S po
močjo teh strojev bodo odprav
ljeni zastoji v proizvodnji, opo- 
zoijeni bodo na ozka grla v pro
izvodnji itd.

Za začetek je v mehanograf- 
skem centru pod vodstvom eko
nomista Nikole Ladika zaposle
nih 10 ljudi, ki so vsi strokov
njaki, izšolani s pomočjo firme 
Honeywel, ki je dobavila stro
je. Kolikor se bo podjetje odlo
čilo kdaj kasneje še za usluge 
elektronike drugim kolektivom 
bo treba povečati strokovno 
posadko, ki zna brati elektron
ske možgane.

Tričetrtletje -  doslej 
rekordno poslovanje
Odkar podjetje obstaja, in, 

tega je 16 let, še nikdar ni bilo 
tako lepih uspehov, kot jih iz
kazuje devetmesečni obračun v 
letošnjem letu. Ustvarili so 
165,028.240 din celotnega do
hodka, dosegli 81 odst. celolet
nega plana ter 29 odst. več kot 
v enakem času preteklega leta.

Tudi proizvodnja kaže mo
čan porast za celih 36 odstot
kov. Za amortizacijo so odšteli 
že 7 milijonov dinarjev in je 
letos za polovico večja od lani 
odmerjenega zneska. Največ ve
selja pa ima kolektiv z ugotov
ljenim dobičkom, ki je za 132 
odst. večji kot v tričetrtletju 
lani.

Osebni dohodki niso več 
skromni, zato o zategovanju 
pasu ne govorijo več. Nasprot
no, zaslužki v tovarni BETI ve
ljajo za ugodne, če se primer
jajo z drugimi podjetji svoje 
stroke v republiki in državi. 
Poprečni osebni dohodek je v

prvi polovici leta znašal 1.420 
dinarjev, zdaj so šli pri vsakem 
zaposlenem za 140 din navzgor, 
ob koncu letošnjega leta pa ra
čunajo doseči poprečje 1.750 
din.

Poslovni uspeh tovarne BETI 
tudi v letošnjih težavah znotraj 
kolektiva nikdar ni bil vprašljiv. 
Čeprav ima BETI veliko kredi
tov, jih redno odplačuje, ustvar
ja močne sklade, skrbi za na
daljnjo rast in tudi z nelikvid
nostjo nima prehudih težav.

Veliko denarja so letos name
nih za rekonstrukcijo obrata v 
Dobovi, nove proizvodne pro
store gradijo v Mirni peči, med
tem ko za obrat Črnomelj re
konstrukcijo pripravljajo.

Petnajsta je Amerika

Izdelki tovarne BETI že več 
kot 10 let uspešno prodirajo na 
tuja tržišča. Izvažajo že v 15 
držav, od tega na vzhod: v So
vjetsko zvezo, na Poljsko, Če
ško, Madžarsko in v Romu
nijo. Na zahodu so kupci Beti- 
nih izdelkov v Zahodni Nem
čiji, Avstriji, Švici, na Danskem, 
v Franciji, na Norveškem, Šved
skem, v Belgiji in od letos dalje 
tudi v Ameriki.

Prav prodor na ameriško trži
šče pomeni za metliško tovarno 
enega največjih uspehov. Kupci 
iz velikih držav naročajo tudi le 
velike serije izdelkov, tako da 
za manj kot 25.000 kosov ni 
pogodbe. So pa tudi naročila 
po 300.000 kosov.

Letos gredo izredno v pro
met kopalne obleke, kombi- 
neže, spalne srajce in bluze iz 
čipkastega pletiva, za kar so 
najbolj navdušeni vzhodni 
kupci, medtem ko so Ameri
čani posegli predvsem po otro
ških kompletih iz helance. Iz
delke tovarne BETI lahko naj
dete torej v večjih blagovnicah 
Moskve, v skoro vseh evropskih 
državah, pa tudi v Chicagu, Phi
ladelphii in v več krajih države 
Ohio.

BETI je močno odvisna od

oteHala r
reprodukcijskega flj[
uvoza, zato si vsa iew vdaj50 
zadeva čimveč ngno,  ̂
se prebili že tako n* -za V 
izvoz pokriva potre'D 
nemoteno proizvodnjo- a 
je važno, da je izvoz ^5# 
odst. večji od 
kupčij s tujino v lan ^  

Tudi za leto 1973 ^
da kolekcija spomlad ^ ^
poletnih m odelov ne ,ô
mejo. Kupci se že ja J ^  
jejo ponudbe, P* 0 
BETI pa žehjo dose je, 
ugodnejšo ceno in cm  
rije naročil, kot 
za več let naprej. 1° 
voznika najbolj izpla ' ^

—  ^

Elektronski možgani dajejo najrazličnejše in vsak hip dostopne podatke o proizvodnji, kar je predvsem 
namen tolikšne investicije. Ravnati s temi stroji pa ni enostavno ne lahko, zato so morali hkrati z 
napravami dobiti tudi 10 posebej šolanih ljudi. (Foto: R. Bačer)

Delovni kolektiv tovarne BETI v METLIKI 
čestita za letošnji občinski praznik 26. no
vember in dan republike vsem prebivalcem 
metliške občine, želeč, da bi s skupnimi pri
zadevanji dosegli v prihodnje še veliko večje 
uspehe.

^ ^ ^ e l o yian 
Okoli ISO r a z l i j  ^ ,p ' < [  
vrst kopalnih L o 
mu proizvodnje tfa
za prihodnjo sezo 'vib * . ga 1 

grafiji: eden . Ljfr
lov, - imenovan podJeJ
predstavlja dekle *
(Foto: R. Bačer) .
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KOMET
ZDRUŽEN
V NOVI

TOVARNIšivalnica v novi tovarni je najsodobneje opremljena, delovna mesta pa povezuje tekoči trak. Za prijetnost skrbi glasba, ki je vključena 
tud* med delom.

več kot 10 let je tega, ko je pet metliških gospodinj po- 
S t0 šivalne stroje in na ta način položilo temeljni kamen konfek- 
J ^ e8a podjetja KOMET. Takrat so za milijon dvesto starih dinar- 

Kupili pet hitrošivalnih strojev Singer in dali napeljati električno 
S^avo. Danes je KOMET eno največjih belokranjskih podjetij. 
Jj^jkhzirario je za proizvodnjo nedrčkov, izdeluje pa tudi druga 
otv • * ^ ° ^ nj* pra211̂  metliške občine bo osrednja prireditev

<*itev nove tovarne, za katero se je 300-članski kolektiv Ko- 
 ̂ 1« vsa zadnja leta odpovedoval večjemu zaslužku. Čeprav je 

pila^ rase* v težkih P°g°j*h in brez tuje pomoči, je kolektiv kre-
Zavest zrelih in ponosnih samoupravljavcev.

Odslej 
v novih prostorih

Sen y vseJ Metliki je bil raztre- 
£omet. Delali so v poslopju 

Qa ^ngartu, v stari šoli, pri
Obrt’ uPravo so “Tiê  v bivšem 
^ n e m  domu, skladišča pa 
Konf3 ^ krajih. Čeprav je imel 

že leta 1966 pripravljen 
tjv s!̂ cliski program, ga kolek- 

mogel uresničiti, ker so 
pU nekateri nasprotovali, 

poldrugim letom so v 
•j^^icah pri Metliki začeli 
p-,1** veliko tovarno, ki ima 
Ulet Streh° 3780 površinskih
mont°X Prostora- Poslopje je 
tov • v/ kovinskih eleinen- 

 ̂ neie TRIMO in najsodob- 
prQ.. °premljeno za tovrstno 

r,. SjJ^dnjo. Največ prostora 
| | š i v a l n i c a ,  ki je urejena 
Hov* Pote^a izdelava nedrč- 

logj" P° najmodernejši tehno-
I jeV1' , ^ ^ 0 vseh šivalnih mest 
K L M jan  tekoči trak, po kate- 

de sSe Pomikajo posebne poso
li n v gojenimi nedrčki in do- 
v t n*mi izdelki. Seveda pa so 
pr Varni tudi drugi potrebni 

tori. Kolektivu sta v ponos

lepa samopostrežna restavracija 
in moderna kuhinja. Tu so še 
lepo opremljeni higienski pro
stori in prostori za pisarne.

Nova tovarna je veljala nekaj 
nad 10 milijonov dinarjev. Ve
čino denaija je zbral kolektiv 
sam. Ljubljanska banka je dala 
tri milijone kredita, 500.000 je 
dal Jugotekstil, nekaj pa Do
lenjska banka in hranilnica iz 
Novega mesta. V naslednjih le
tih nameravajo v tej tovarni od
preti nova delovna mesta, saj je 
prostora za blizu 600 zaposle
nih. Seveda pa bodo v tem pri
meru morali zgraditi nove pro
store za skladišča in pomožne 
prostore.

V Starem trgu 
že napredek

V obratu v Starem trgu, kjer 
je Komet letos s pomočjo do
mačinov odprl prvi industrijski 
obrat v Poljanski dolini, delo 
lepo napreduje. Sedaj dela v 
obratu že blizu 40 domačink, 
ki so prej morale zaradi zapo
slitve z doma. Kometov obrat je 
za to dolino ob Kolpi velika pri
dobitev in v te kraje se spet vra
ča življenje, kakršno je bilo ne

koč, ko ni šlo toliko prebival
cev po svetu za kruhom. Zapo
slene v Kometovem obratu si 
prizadevajo, da bi naredile čim- 
več in tako zaslužile ter upravi
čile gradnjo, za katero so pri
spevali vaščani.

Letos 
dobro gospodarili

Komet je v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta dosegel

30 odstotkov več celotnega do
hodka kot lani v istem obdobju. 
Najpomembnejše je to, da je 
kolektivu ostalo kar blizu pet 
milijonov ostanka dohodka. Po
prečne plače v tem obdobju so 
bile 1385 din. Najboljše delavke 
zaslužijo tudi 2000 din in več, 
poprečje v posamezni brigadi 
pa je tudi med 1600 in 1700 
din. Delitveno razmerje OD : 
skladi je 55 %:45 %.

za
Zanimanje 

izdelke »KOMET«

Komercialisti v Kometu si 
prizadevajo, da bi potrošnikom 
čimbolj približali izdelke, saj je 
za kvalitetne izdelke in stalne 
modne novosti iz Metlike veliko 
zanimanje. Podjetje uspešno so
deluje tudi v mednarodni delitvi 
dela in dela s svetovno znanimi

firmami, kot so SUSA, WOLL- 
MUELER, BENGER RIBANA, 
BLEYLE, in drugimi. Izdelki, 
narejeni v metliškem Kometu, 
se ne razlikujejo od tistih, nare
jenih v Zahodni Nemčiji. Ko
met izvaža svoje izdelke tudi na 
vzhodno tržišče. Na Madžarsko 
je prodal za več kot milijon 
dinarjev.

Skrb za delavce
Omenili smo že, da imajo v 

Kometu sedaj lepo samopo
strežno restavracijo, kjer kuhajo 
okusno hrano in kjer lahko po
ceni jedo vsi zaposleni. Poskrb
ljeno je za prevoz na delo v Ro- 
salnice z lastnim avtobusom in 
v organizaciji prevoznih pod
jetij. Za posojila za zgraditev 
stanovanj delavcev je kolektiv 
odobril 325.000 din. Ta znesek 
je bil razdeljen 14 prosilcem. V 
načrtu je predvidena zgraditev 
otroške varstvene ustanove pri 
tovarni v Rosalnicah in uresni
čitev še drugih, za zaposlene 
pomembnih reči.

Sicer pa bo načrte za prihod
nje sedaj laže uresničiti, saj bo
sta prizadevnost in storilnost v 
novi tovarni prav gotovo še 
boljši, s tem pa tudi zaslužek in 
dohodek podjetja.

M. V.

iM et
<A> s

Vrstne hiše v Metliki, ki jih gradijo Kometovi delavci s pomočjo posojil, ki jih je odobril kolektiv

Delo pri krojenju izdelkov V obratu v Starem trgu dela že blizu 40 domačink, ki so zadovoljne z delom in zaslužkom



Kmetijska zadruga Metlika se je letos izredno 
utrdila, tako v finančnem kot v poslovnem smi
slu -  Kažejo se uspehi večletnega varčevanja, 

trdega dela in dobrega gospodarjenja

Kaj prinaša leto 197#
Prihodnje leto bo zadrugi •

poudarek trgovski dejavnosti .
rom a obnovi in modernizacij* 
lov na podeželju. PreurediU

V vinski kleti so pred kratkim zamenjali del vinskih sodov z novimi. V načrtu imajo zamenjavo vse posode, saj je nova primernejša 
shrambo vina kakor prejšnja. Tudi zmogljivost kleti se bo tako povečala. (Foto: M. Vesel)

Metliška zadruga tudi v najtežjih letih za družbene kmetijske 
organizacije ni povzročala občini sivih las. Malenkostno izgubo so 
lahko krili sami, medtem ko zadnji dve leti zadružni dohodek sko-

Temeljito obnovljena stavba metliške zadruge na Trgu svobode je 
ena najlepših v mestu, zadovoljne pa bodo tudi stranke, ker bodo v 
sodobnem lokalu imele več izbire. Poslopje je preuredilo Komu
nalno podjetje Metlika. (Foto: R. Bačer)

kovito narašča.
Za letošnji občinski praznik 

o tvaija zadruga prenovljeno stavbo 
na metliškem  Trgu svobode. Uredili 
so zelo sodoben lokal za prodajo 
km etijske mehanizacije, orodja, za
ščitnih sredstev, razen tega pa še po
sodobili upravne prostore. Kolektiv 
je  leta 1965 štel 130 lju.di, ko je 
ustvaril 5 milijonov dinarjev celot
nega dohodka, danes pa s prav tako 
velikim kolektivom  ustvarjajo 50 
milijonov na leto.

Obseg dela se je m očno  povečal 
in pridnost kolektiva je vzrok za tak 
uspeh, ne toliko višje cene. V po 
slovnem uspehu beležijo velik skok 
zlasti zadnji dve leti. Medtem ko je 
lani celotni dohodek narastel za 70 
odst. v primeri s poprejšnjim  obra
čunskim  obdobjem , je letošnji spet 
za 45 odst. večji od  lanskega.

V devetm esečnem  obdobju  1972 
je  zadruga dosegla celo poslovni re
kord  odkar obstaja. Ponaša se s sko
ro 37 milijoni dinarjev ustvaijenega 
celotnega dohodka, z 99 odst. več
jim  dohodkom  k o t v tem  času lani 
in z nad 2 m ilijonoma dinarjev do
bička, kar je celo 327 odst. nad lan
skim uspehom  v devetih mesecih.

Kljub tako ugodni bilanci pa  z 
osebnimi dohodki nočejo p retira 
vati. Poprečen zaslužek znaša letos 
1600 din, dobiček  pa so namenili 
skladom, ne .pa naknadni delitvi za 
osebne dohodke. Prav zato imajo le
tos obnovljeno stavbo, začeli pa  so 
tudi po t modernizacije, ki jo že dlje 
časa planirajo.

Samo naravna vina
Zadruga je letos prelila med za

sebne km ete dom ače občine

770.000 dinarjev v obliki posojil za 
obnovo vinogradov in nakup km etij
ske mehanizacije. Ta sredstva so 
zbrali s pom očjo  republiških virov, 
Dolenjske banke in sklada za pospe
ševanje km etijstva ter sredstev za
druge. Poleg tega so dah še za
149.000 din regresa iz občinskega 
sklada za pospeševanje zasebnega 
kmetijstva in namenskih sredstev za
druge.

Odkup grozdja je bil m alenko
sten, čem ur botruje deloma slaba le
tina, delom a pa gre za špekulacijo 
vinogradnikov, ker so čakali višje 
cene. Zdaj n a  veliko ponujajo mošt, 
vendar prenekaterega zavrnejo.

V m oštu, ki ga zadruga kupi, ne 
sme b iti kaplje šmarnice ne kančka 
barvila, še manj pa sledi o vodi. Vsa
ko vino tem eljito analizirajo, preden 
ga vzamego, kajti v metliški ldeti so 
zgolj naravna vina.

trgovino v Gradcu in na SuhoO ^  
zen tega pa pripravili načrte za jgtu 
rekonstrukcijo vinske kleti 
1974 in 1975. Ker je ‘z a d ru g ^ SBb0 
jena izrazito v vinogradnik* >^a. 
taka naložba nujna in koristi1 - ^  
čunajo, da bodo prej ko t v 
vsa naravna vina z območja m jte. 
občine odkupili v zadrugi in J ni 
k leničena nudili potrošnik0
trgu. „seobe*

Pomembne spremembe pj* za- 
tajo tudi v organizaciji ^xne <Hanovili 
druge. Medtem ko so že u, \^ eijna
enoto  za kooperacijo, ki j e 1®” pn- 
organizacija združenega dei > ^
pravljajo še s ta tu t in druge a*. ’ za. 
bo kooperacija zaživela, ko \ g. 
mišljajo, in bo  postala ena nas e 
nejših dejavnosti v okviru z*

Delavnice v Rosalnicah pri Metliki

Stranke vedo povedati kdo smo
Pri podjetju METIMKATRANS pravijo: »Nismo se vajeni hvaliti, to

da kar smo ustvarili, je plod dela n ašega 180-članskega kolektiva.«

Uspehi metliških gradbincev

V metliškem komunalnem podjetju je gradbeništvo ncl|J 
membnejša dejavnost -  Pri enakem obsegu dela so pf'9 

spodarili veliko več kot lani __

prostore za mehanografski c®nt®5J! 
Beti, v novi tovarni Komet v R °S\ L .  
cah so izvedli vse vodovodne 1 - , 
lacije ter speljali priključek vodov 
na mestno omrežje.

V letošnjih devetih mesec^  ju rili 
približno enakem obsegu dela| ^  a 
45 odstotkov več ostanka dohoa 
sklade in to pri istem Številu zaF 
slenih.

Zaradi nelikvidnosti niso imeli po 
sebnih težav, saj so ta problem z 111 
stitoiji sproti reševali.

V podjetju niso pozabili tu^!^g^si 
lovne pogoje zaposlenih. Uredi" 
lastno menzo, vsa razpoložljiva . 
stva stanovanjskega sklada pa pojI . 
daje za nakup družbenih stan 
svojim zaposlenim.

V- prihodnjem letu bo kolektiv 
jo gradbeno dejavnost še razširil, 
da bo kos vsem potrebam v doma 
kraju.

V Komunalnem podjetju Metlika še 
naprej ostaja najvažnejša dejavnost 
gradbeništvo. V gradbeno operativo so 
vključene tudi obrtne dejavnosti, kot 
so stavbno mizarstvo, pleskarstvo, vo
dovodne in električne instalacije, tera- 
cerstvo, kleparstvo in drugo. Tako ob
sega gradbena dejavnost v podjetju že 
90 odstotkov vsega dela.

Podjetje je zgradilo v Metliki že dva 
12-stanovanjs>:a bloka, tretjega pa do
končuje. Lani so zgradili tudi klavnico 
in varstveno ustanovo. Pomembnejša 
dela letošnjega leta so vodovod Čuri- 
le-Rosalnice, gradnja kanalizacije, 
preureditev trgovine in upravnih pro
storov Kmetijske zadruge, preureditev 
pošte in prostorov za ATC, zgradili so

Prevozno podjetje METLIKA- 
TRANS je ena izmed najmlajših delov
nih organizacij metliške občine, ven
dar si je hitro pridobila stranke in 
ugled v svojih poslovnih krogih. Kako 
gre kolektivu in kakšne ima še načrte, 
je povedal direktor Franc Vrviščar.sB,

— Kaj lahko javnosti pokažete od 
ustanovitve do danes?

„V štirih letih, odkar delamo, smo 
napredovali tako, da lahko spreje
mamo tudi zahtevnejša dela, kot so 
prevozi pri gradnji avtocest. Imamo že 
precejšen lastni vozni park. Samo v le
tošnjem letu smo kupili 10 kamionov 
v vrednosti 3,600.000 din, računamo 
pa še na nabavo 10 kamionov, ki bodo 
veljali malo manj kot 6 milijonov di
narjev. Temu primerno urejamo tudi 
remontno službo.**

-  Kakšni so vaši letošnji poslovni 
uspehi in kje ste jih predvsem dose
gli?

„Letos delamo največ pn gradnji 
ceste Postojna-Vrhnika, Postojna- 
Razdrto, Hoče-Levec, Zagreb-Karlo-

vac. Sodelovali pa smo tudi pri manj
ših cestnih delih na območju Dolenj
ske, na Hrvaškem, v Bosni in celo v 
Srbiji. Letos je naš kolektiv porastel 
na 180 članov, ustvarili pa bomo 
okrog 30 milijonov dinarjev celotnega 
dohodka.**

-  Vreme graditeljem in prevozni
kom letos ni bilo naklonjeno. Se to 
pozna pri vaših obračunih?

„Prav gotovo bo na letošnji doho
dek podjetja vplivalo slabo vreme, saj 
je bil juiii — običajno najbolj donosen 
mesec — letos najslabši. Zatekli sta nas 
še podražitev goriva in povišanje cest
nih pristojbin.“

-  Nelikvidnost je bila v začetku 
leta huda težava za vaš kolektiv. Se je 
med letom stanje popravilo?

,.Dobršen del leta nas spremlja neli
kvidnost. To nas je prisililo, da smo 
opustili sodelovanje z nekaterimi pod
jetji, ki niso mogla v redu plačevati 
naših uslug.**

-  Kaj bi lahko v letošnjem letu zla
sti pohvalili?

„Nismo se vajeni hvaliti, zato tudi 
tokrat ne bi govoril o hvali. O naših 
sposobnostih bi morali vprašati naše 
partnerje, ugledna slovenska podjetja, 
kot so Slovenija ceste, Gradbeno pod
jetje Primorje v Ajdovščini, „Grad- 
njo“ iz Osijeka, „Viadukt** iz Zagreba 
itd. To, kar smo ustvarili, pa je plod 
prizadevanj celotnega kolektiva. Zave
damo se, da bomo morali tudi v pri
hodnje razvijati podjetje z lastnimi si
lami. Zaradi tega smo začeli štipendi
rati tudi svoje kadre. Štiri štipendije 
na srednjih šolah že imamo podeljene, 
medtem ko žal ne dobimo interesen
tov med visokošolci za poklic pravni
ka, ekonomista in strojn'ega inženirja.

-  Kaj voščite za občinski praznik 
kot dolgoletni družbenopolitični de
lavec in hkrati direktor podjetja?

„Želim vsem našim občanom še 
mnogo uspehov pri delu in veselo pra
znovanje, za dan republike pa najlepše 
čestitke tudi vsem poslovnim sodelav
cem “

R. B.

DOLENJSKI LIST

Pogled na že vseljena 12-stanovanjska bloka, ki ju je zgradilo Komunalno pod 
jetje, in tretjega, ki ga sedaj dokončujejo
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Dalj uživa pokojnino, kot je delal
»Saj bi nehal kaditi, pa bi mislili, da se žene bojim!« je rekel včasih, potem 
pa je zaradi zdravniškega nasveta le vrgel tobak v štedilnik -  Sorodnike 

ima po vsem svetu in tudi na Dolenjskem
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Vidiš, stari, to je kuhinja, in ne tista najina podrtija! 
In kadar ti rečem, da bi bilo treba kaj novega kupiti, 
vedno goniš svojo: za naju je dobro tako . . .  je Klara 
očitajoče zbodla svojega soproga.

milijon gumbov, lučk in vzvodov, malodane tako kot 
v raketi. _ . .. _ ^ . „ „ „ w _ «. -

/Moka,
MIHA MATE

V hladilniku je klokotalo od moče kot ob potoku v 
Košati lipi, kadar zapihajo pomladni vetrovi.

Paradižnik se je krepko uprl v vrata in zletel na 
piano. Za njim je padla na bleščeče kahlice super 
kuhinje še Klara. Prižgala sta luč in Klara je ostrmela: 
to je bila kuhinja iz njenih sanj! Vse bleščeče belo,

Mislil pa sem si: „Kako boste vi spomenike postavljali, če 
jih še kulturnim možem ne morete. Preveč govorite in se 
širokoustite, medtem vam pa sosedje tisočletno tradicijo kra
dejo.“ Naglas nisem rekel nobene, saj odkar nisem več 
občinski odbornik, mi lahko zaradi kakšne bolj popoprane 
besede davke zvišajo. Kljub temu se mi je pa kar dobro 
zdelo, da so začeli naši sosedje krasti vse tisto, kar je naše. 
Tuje je vedno slajše in če je ribniško, je še prav posebno 
dobro.

Nekega lepega dne je prišel nekdo od mesarjev k Bogu in 
ga hotel na vsak način pregovoriti, naj spremeni očenaš. Na
mesto „Daj nam danes naš vsakdanji k ruh“ , naj bi ljudje 
molili: „Daj nam danes naše vsakdanje meso . . . “

Dolgo časa ga je prosil in pregovarjal, da bi bilo to mnogo 
bolj pošteno in da si ljudje mnogo bolj želijo mesa kot 
kruha. Obljubil mu je celo deset milijonov na roko in nekaj 
procpntov od prodanega mesa. Toda Bog se ni dal pre
govoriti. Ko je mesar videl, da ne bo nič opravil, je še našel 
toliko korajže, da je vprašal: „Gospod Bog, če že nočete 
spremeniti očenaša, pa mi vsaj' povejte, koliko so vam dali 
podkupnine te barabe od pekov! “

Ko sem malo bolj premislil vse to, sem se spomnil tudi 
naše trgovine. Ta si izmišlja razne vrste reklame, ko tisti 
brivec v Ljubljani, ki je razobesil napis: „Masiramo z lastno 
vodo“ . Imel je toliko strank, da jih  sploh niso mogle dohajati 
njegove škarje.

Moj prijatelj Janez je pred nekaj meseci dobil prospekt 
Varteksa, na katerem je pisalo, da se je potrebno samo izme
riti in potem mere poslati na njihov naslov. Dobil bo obleko, 
ki bo kakor vlita pristajala njegovemu telesu.

Čakal je mesec, dva, t r i . . . ,  prav pred dnevi pa je le dobil 
pismo, v katerem je pisalo, „da nije gradjen po JUS-u i da im 
je vrlo vrlo žao.“ Janez je bil žalosten in dejal mi j e ,  da je 
vedno mislil, da je povprečen Jugoslovan.

„Veš“ , sem ga potolažil, „JUS ne pomeni tisto, kot neka
teri trdijo: jo š  uvijek slabo‘, ampak: jo š  uvijek Slovenac4, 
kar pa ne odgovarja meram jugoslovanske konfekcije/4 

Pri tem sem se spomnil starega Bate. Kaj vse ni napravil ta 
človek za reklamo? In ne samo to, tudi njegove trgovke so 
morale biti uslužne in postrežljive, drugače jim je kmalu 
pokazal vrata.

Deklica je umo skočila po lestev in hotela ustreči kupcu . . .

Nekega dne je prišel v eno svojih prodajaln in dejal: „Go
spodična, mi lahko pokažete tiste čevlje z zgornje police.“ 

Deklica je um o skočila po lestev in hotela ustreči kupcu. 
Pri tem pa je pokazala svoje vse čare. Bata je bil presenečen. 
Ko mu je prinesla zaželene čevlje, ji je dejal: „Veste, jaz sem 
ta in ta, svojih čevljev res ne bom kupoval, tu imate dvajset 
dinarjev, pa si spodnje hlačke kupite!“

Kaj je hotela uboga prodajalka, vzela je denar in se pri
srčno nasmejala'svojemu šefu. Toda komaj je šef odmaknil 
pete, je brž zavrtela telefonsko številko in sporočila kolegici 
v naslednjo prodajalno, naj si tudi ona sleče hlačke, če hoče 
dobro zaslužiti.

Niti pol ure ni minilo, ko je bil Bata že v njeni trgovini in 
zopet zahteval čevlje z najvišje police. Poskočno je skočila in 
mu jih prinesla.

Bata pa se je namrgodil in dejal: „Čevljev ne bom kupil, 
jaz sem vaš šef, tu imate dinar in pol, pa si kupite straniščni 
papir.“ Kmalu potem je izdal uredbo, da vsaki prodajalki na 
vsake tri mesece kupijo nove spodnje hlačke.

Če bi bil jaz gostinec, bi delal vse drugače. Kaj nam poma
gajo vsa leta turizma, če jih ne znamo obrniti v svoj žep. 
Silimo in silimo tujce, domačim gostom, ki znajo mnogo 
zapraviti, pa obrnemo hrbet. Tudi meni se je zgodilo nekaj 
podobnega.

Z Žličarjevim Francetom sva prišla v Ljubljano. Bila sva 
žejna in lačna, zato sva jo  mahnila v Slon. Zdelo se nama je 
res imenitno, ko sva opazovala stisnjene tujce, ki so prežve
kovali makarone za sosednjo mizo. Pa pride natakar in pravi:

„Veste, ta miza je rezervirana!"
,,Pa prinesite kakšno drugo, midva bova tudi s kakšno 

drugo zadovoljna!“
Fant ni rekel nobene, midva pa sva se naredila Francoza in 

obsedela tam do pozne noči.
Poslušala sva razgovore med kelnarji in tujci. Mejduš, je to 

odlično, sem si mislil, kako letajo okrog njih kot muhe, da 
ne rečem, okrog česa.

Najstarejši Ljubljančan je 
Franjo Wallas, ki stanuje v 
Šiški. 8. novembra je dopolnil 
98 let. Sodi torej tudi v krog 
naj starejših Slovencev. Sorod
niki smo ga obiskovali ves teden 
pred rojstnim di)evom in še po 
njem.

Na sreči ni bilo časa, da bi 
prišli vsi hkrati, saj v majhnem 
stanovanju ni bilo prostora za 
vse. Vendar je lepo urejeno, za 
kar skrbi druga Franjeva žena, 
ki je kar 25 let mlajša in jih 
šteje šele 73. Za našega pra
dedka dobro skrbi in njena za
sluga je, da je zdrav, čil, veder 
in srečen.

Franjo Wallas je koroški Slo
venec iz Podkloštra. V mladosti • 
je trdo delal, saj je bil na Koro
škem za hlapca. Poročil se je z 
Avstrijko, poštarico. Nato je bil 
delavec pri železnici. Nekoč bi

Dedek se je za bralce Dolenj
skega lista tudi takole podpisal.

ga skoraj stisnila tračnica, ki so 
jo nosili. Postajni načelnik ga ni 
maral, ker je bil Slovenec.

Pri hrani ni izbirčen. Nihč „ 
ne ve in tudi sam se ne spomi
nja, kdaj je bil nazadnje bolan. 
Ne kadi, čeprav je včasih kadil 
cigarete in fajfo. Franjo Wallas 
ima sorodnike ne le na Koro
škem in v Ljubljani, ampak tudi 
na Dolenjskem, pa na Hrva
škem, v Črni gori, Avstriji, 
Angliji, Španiji in celo v daljni 
Ameriki, morda pa še kje 
drugje.

Ob zaključku naj povem, da 
je še čvrst možakar, saj je še le
tos štihal na vrtu. Še vedno rad 
kaj prebere, med drugim tudi 
Dolenjski list, ki mu ga prinaša 
hči Mira.

Kličemo mu: še na mnoga 
zdrava leta!

J. PRIMC
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TVO LISTA

VMES je 95 LET -  Razgovor s četrto generacijo. Pradedek Franjo Wallas, 98 let, pravnukinja Barbara, 
3 leta, sta tudi rekla to'in ono o nekdanjih in sedanjih časih. (Foto: Primc)

Oče sinu: »Tukaj sem, zakolji me!«
Žalostno je, če mati in oče skačeta skoz okno, ker se bojita sina -  Sin trdi, 

da ga starši pač ne razumejo -  Ga bo zresnil zapor?

Jože Blatnik (20 let) iz Stare cer
kve 28 pri Kočevju je bil 7. novem
bra obsojen pred občinskim  sodi
ščem v Kočevju na leto  dni zapora, 
ker je s kuhinjskim nožem  grozil 
očetu , da ga bo ubil, in ker je z la
tam i (tri je  med tepežem  zlomil) te
pel mamo. Sodba še ni pravno
m očna.

Obdolženi je prvo dejanje zanikal, 
za drugo pa je trdil, da ga je  storil v 
silobranu, ker mu je prej m am a vze
la tranzistor in ga udarila s palico. V 
zagovoru je povedal še, da se s starši 
krega, ker ga ne razum eta in ga še 
vedno kontrolirata , kod hodi in kaj 
počenja. Zato se tudi večkrat nad 
njima znese. V zagovoru je  poudaril, 
da je pač m ateri storil tisto , kar s ije  
zaslužila. Zdravniško spričevalo pa 
pove, da je imela m ati m nožico

prask in podplutb  po glavi, obrazu, 
vratu in nogah.

Sodišče je menilo, da se sin ne 
zaveda dovolj zgrešenosti svojega 
početja, d a je  nevaren in da ga lahko 
spravi na pravo po t le strožji red, ki 
ga bo deležen v zaporu. Obnaša se 
nezrelo. Dokler je  bil zaposlen, je 
zaslužek porabil za pijačo, staršem 
pa ni za hrano in stanovanje dajal 
ničesar. Zadnjo redno zaposlitev je 
zapustil oktobra letos, češ da za 
tako slabo plačo ne bo delal (neka
teri pa morajo s tako „slabo p lačo“ 
preživljati celo družino!). Od staršev 
je izsiljeval tudi denar.

Mnogi o troci se v takih letih res 
ne razum ejo dobro s starši (trdijo, 
da jih  ne razum ejo), se včasih opi- 
jejo in podobno; vendar se le skraj

no nezrel in nekulturen človek ob 
naša do staršev tako, k o t se m ladi

Jože^ Blatnik. Ze trditve, ki jim  je 
sodišče veijalo, se berejo, k o t krim i
nalni rom an: „ . . .  Cim  se je  sin p o 
javil v spalnici, je tako m očno  odprl 
eno okensko krilo, da se je šipa zlo
mila. Hkrati je  sunil o če ta  na poste
ljo. Mati, ki je prišla v sobo, se je 
sinovega početja  tako prestrašila, da 
je skočila skozi okno , nato je skočil

skozi okno še oče. Potem  je prišel 
sin ven za njima in vsi so se vrnili v 
hišo . . .  Sin je prišel v spalnico s ku
hinjskim nožem  in grozil o četu , da 
ga bo  ubil. N ekajkrat je nož zabodel 
v sobna vrata . . .  Dvignil je nož nad 
očeta  in m u grozil, da ga bo ubil. 
O če, prestrašen in trd  od strahu, je 
dejal: „Tukaj sem, zakolji m e!“

SKOK IMA MARS
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Dežurni 
poročajo

VINSKA BRATCA -  Novomeški 
m iličniki so 15. novembra zvečer 
pridržali do iztreznitve Franca Cvet
ka iz Novega m esta in Milana Fran
ka iz Gornjega Vrhpolja. Ves dan sta 
popivala, zvečer pa sta se stepla v 
gostilni Rotovž in razbila steklo na 
igralnem avtom atu. Ker se nista ho 
tela pom iriti, so ju  morali m iličniki 
odpeljati na hladno.

POBEGLI VLOMIL -  Žužem ber- 
ški m iličniki so 15. novembra zve
čer prijeli 4 1-letnega Franca Zaletla, 
ki je dan prej pobegnil iz ljubljan
skih zaporov. V vasi Lazine pri Ž u 
žem berku je 14. novembra vlomil v 
hišo Zofije Rajer. Nasilno je odprl 
vrata, ko Rajerjeve ni bilo  dom a, vse 
prebrskal -  obrnil je  tudi posteljo  -  
vendar pa ni ničesar odnesel. Od
peljali so ga v novomeške zapore.

MESTECE PEYTON -  A nton 
Strajnar iz Brezovice pri Šmarjeških 
Toplicah je 16. novembra prijavil, 
da m u je  v četrtek  nekdo vlomil v 
stanovanje, m edtem  k o je  pri sosedu 
gledal televizijo. Vlomilec je  skoz 
okno zlezel v hišo in odnesel -  dve 
brisači!

PREDEN GA JE REGISTRIRAL
-  Alojz Blažič iz Stranske vasi je 
novomeškim m iličnikom  prijavil, da 
m u je neznanec 16. novembra zve
čer ukradel m oped, ki ga je pustil 
pred Drenikovo gostilno v Gotni- 
vasi Tht je to  storil, še preden je bil 
m oped registriran.

MEHANIK -  Tomažu Jancu iz 
Lešnice je ob koncu tedna nekdo z 
m opeda, ki je bil shranjen v dom a
čem  skednju, odm ontiral za 500 
dinarjev različnih delov.

DO IZTREZNITVE -  Sentjernej- 
ski m iličniki so pridržali do iztrez
nitve Milana Ž upana iz Dolne Stare 
vasi, ker je razgrajal v gostiščih po  
Šentjerneju.

IZ VIKENDA -  Med 15. in 18. 
novembrom je bilo vlomljeno v let
no hišico Ljubljančanke Štefanije 
Podbcvšek v Križevski vasi. V lomi
lec je odnesel nekaj oblačil, postelj
nine in živil.

VINO -  Albinu V idm arju iz Dol
njega Mraševega so vlomih v zida
nico v Gornjem Mraševem in odnesli 
60 litrov vina.

PETELIN IN SE KAJ -  Novo- 
m eščanu Jožetu  Puclju so iz kokoš
njaka ukradli petelina, tri kokoši in 
dva zajca ter ga oškodovali za 300 
dinarjev.

NADLEGOVALEC -  ^ .n o v e m 
bra popoldne so m iličniki pridržali 
do iztreznitve Ignaca Brajdiča, ker 
se je  v novomeški restavraciji „Pri 
vodnjaku** nedosto jno obnašal ter 
nadlegoval goste in strežno osebje.

PRAŠIČ V OGNJU
V nedeljo zvečer je  izbruhnil po 

žar v lesenem hlevu R udolfa Liparja 
v Šentjerneju. Mah hlev je  zgorel, v 
njem pa tudi prašič in 18 kokoši. 
Škode je za 3.000 dinarjev. Ugoto
vili so, da je začelo goreti na gnoji 
šču, kam or so tega dne odložili pe
pel in z njim tudi žeijavico.

Ste pripravljeni na zimske vožnje? Prvi sneg in prve nevšečnosti kaže fotografija Ma*jana Legana. Tudi 
avtomobilska cesta je bila nevarna. Uprava javne varnosti pa razveseljivo poroča o tem, da je bilo 
nesreč malo in da niso bile hude. Številna opozorila in akcije prometnih miličnikov so torej le obrodile 
sadove!

18 2IVALI JE PRODAL ZA SVOJ 2EP:

Pitana teleta izginila kot kafra
Ivan Kukovičič iz Pišec je pital teleta za ljubljansko Grudo, vendar jih je 

od 64 za svoj račun prodal 18 -30  mesecev strogega zapora

Na Dolenjskem je čedalje več kmetov, ki pogodbeno sodelujejo 
z različnimi podjetji. Predvsem so znane kooperacijske povezave 
pri pridelovanju krompiija, v vinogradništvu in pri pitanju živine. 
Tako pogodbeno sodelovanje pa si je hudo po svoje predstavljal 
29-letni delavec Ivan Kukovičič iz Pišec, ki ga je novomeško okrož
no sodišče pod predsedstvom sodnika Janeza Pirnata v četrtek 
obsodilo zaradi zatajitve na dve k  ti in pol strogega zapora.

Kaj je delal Kukovičič, da m u je 
sodišče naložilo tako , za zdaj še n e 
pravnom očno kazen? Konec leta 
1970 je sklenil z ljubljansko Grudo 
kooperacijsko pogodbo za dopitava- 
nje tele t, ki mu jih  je hkrati s krmili 
dobavljalo to ljubljansko podjetje.

ZAVIRAL NA SNEGU
V soboto zvečer se je peljal p ro ti 

Ljubljani Turek Mehmed Ayaz. V 
Veliki vasi je zaviral na zasneženi 
cesti. Zaneslo ga je , da je trčil v na-

6ro ti vozeči avto Franca Jesenka iz 
režic.

Po pogodbi je za prirejo dobil po 
1,80 dinarjev za vsak kilogram.

Od 3. decem bra 1970 do 26. no 
vembra lani je dobil K ukovičič v 
prirejo 64 tele t, vendar jih  je Grudi 
vrnil le 46. 18 tele t v skupni vred
nosti 46 .356,50 pa je prodal za svoj 
račun  neugotovljenim  kupcem  in si 
tako prilastil tuje premoženje.

Zaradi kaznivega dejanja utajitve 
je bil zato obsojen na dve leti in Šest 
mesecev strogega zapora, podjetju 
Gruda pa bo m oral povrniti škodo, 
ki jo je prizadejal.

Kukovič je na glavni obravnavi 
priznal, d a je  18 telet prodal, vondar 
pa je trd il, da je vsa teleta dal ne
kim a Hrvatoma, ki sta m u obljubila,

da  bosta namesto pitancev pripeljala 
manj vredne živali in mu za to  uslu
go dala 3.000 dinarjev. Zagovora pa 
n i mogel z ničem er dokazati. So- 
diščp tud i ni verjelo, da bi tako za
menjal 18 tele t, ki so tak ra t, ko jih  
je dobil od Grude, tehtala v po
prečju  po 232 kg.

P0RAZKE
UGOTOVITVE

Z milijoni 
na trg

SODBI ZA DVE HUDI PROMETNI NESREČI

Zadnje romanje k Hajduku
Ratko Duča je bil obsojen na 10 mesecev zapora/ 
Drago Holetič pa na 15 mesecev strogega zapora

Okrožno sodišče v Novem mestu je prejšnjo sredo izreklo pod 
predsedstvom sodnika Janeza Kramariča kar dve nepogojni sodbi 
za krivca prometnih nesreč, v katerih so umrli trije ljudje. Sodbi še 
nista pravnomočni.

12. septem bra lani se je 32-letni 
R atko D uča iz Zagreba odpeljal s 
prijatelji v Ljubljano gledat tekm o 
med Olimpijo in Hajdukom . Do 
ljubljanskega stadiona niso prišli, 
vožnja pa  je bila usodna za sopot
nika Ivana Blaškovića. D uča je v 
dežju pri Dol. Dobravi prehiteval 
k^jub omejitvi h itrosti na 80 k m /h  
in kfjub znaku, ki je opozarjal na 
spolzko cesto. Zaradi hitre vožr\je in

ZASTOPNIK

K

Č edna druščjna se nas je zbra
la onega večera v Bezgajbaijevi 
gostilni. Od zdravnika do u č i
telja, od sodnika do funkcio
narja. Sedeli sm o in m odrovali, 
pili dobro vino in v srcih nam je 
bilo lepo. Pripovedovali smo si 
svoja doživetja, drug za drugim, 
in na vrsti je bil advokat Sulec.

„Povem vam, ljudje, resnično 
zgodbo, kakršna se m enda še ni 

rimerila nikom ur v m ojem  po- 
cu . .

„Le naprej!“  smo ga spodbu
jali, natočili kozarce, pili in ča 
kali, oni pa je nadaljeval:

„Neki kolega iz sosednjega 
mesta me je prosil, naj pred sodi
ščem , ker sam ni utegnil, v nje
govem imenu zastopam  neko 
stranko. Poslal mi je tudi spis, 
m i dal nekatere pripombe in 
m nenja in tako sem se ob  napo
vedanem času odpravil na so
dišče. Ker pa sem gredoč srečal 
znanca in se nekoliko zagovoril, 
sem vstopil v razpravno dvorano, 
ko je bila obravnava že v teku. 
Dva m ožaka sta si sedela drug 
drugem u nasproti in m rko gle
dala. Ugibal sem, kdo bi lahko 
bil m oja stranka, in se po  kraj
šem preudarku odločil. Prisedel 
sem in mu prijazno p o k im a l. . .

Obravnava je tekla. P. iča je 
sledila priči in ure so tekle. Mo
ram priznati, da sem tokrat up o 
rabil vse svoje sposobnosti in 
vrtil nasprotnika, da je bilo vese
lje. Pobijal sem njegove dokaze 
k o t o troci milne m ehurčke. Vse 
mi je šlo od rok, kot že dolgo 
ne.

Sem in tja sem pogledal na 
svojega nasprotnika in zmerom  
bolj rdeč je bil. Mislim, d a je  za
vohal svojo polomijo. To me je 
še bolj spodbudilo in končno  
sem uspel, da sem zmagal. Raz
glašena je bila so d b a^s  katero 
sem v celoti uspel.

Zmagoslavno sem stopil k 
sodniku, pričakujoč, da me bo 
pohvalil. Pa me je samo čudno  
pogledal in vprašal:

„Koga pa sploh vi zastopate, 
kolega? “

„I, onega, ki je zm ag a l.
„Saj ste vi nam esto odvetnika 

Zagorca? “
„Da,“ sem odgovoril.

„Potlej ste se pa zmotili. Za
gorc zastopa onega drugega, ki je 
z g u b il. . .

Prešinilo me je kot strela z jas
nega. Sele takrat sem se nam reč 
zavedel, da sem zastopal -  na
pačno stranko.“ i

JAKA PRAVIČNIK

spolzke ceste je avto vrglo v levi 
breg, od tam  pa se je  prevrnil na ce
sto. Blašković je padel iz avtom obila 
in obležal mrtev. D uča je bil obso 
jen  na 10 mesecev zapora.

27-letni Drago Holetič iz R ako
vega po toka  pri Sam oboru pa je bil 
obsojen na 15 mesecev strogega za
pora. Sodišče je menilo, da je bil 
kriv nesreče, ki se je zgodila 11. 
marca 1969. T akrat se je  Holetič, ki 
je odpeljal iz Radovljice ob  9. uri 
zvečer, zaletel ob  5 .20 pri Mokricah 
v naproti vozeči tovornjak s priko
lico. Holetič je zaradi u tru jenosti za
peljal Čez sredino ceste in trčil v to 
vornjak s prikolico tako  m očno, da 
je ta  v loku odletel čez cesto, prebil 
ograjo ter padel pod nasip. Voznika 
Savo Savanovič m Ante Ladan sta 
bila takoj mrtva.

Tudi čuvajska služba 
ni dovolj močna

„Ko bi ljudje za družbeno 
premoženje skrbeli vsaj približno 
tako, % k o t skrbijo za lastno, bi 
imeli znatno  manj težav z zava
rovanjem družbenega premo- 
žanja in z iskanjem izgubljenih 
družbenih dobrin,“ sodijo na 
celjski upravi javne varnosti.

V dokaz te svoje trditve nava
jajo primere skrajne brezbriž
nosti tistih , ki jim je zaupano 
družbeno premožanje. Tako so 
na primer celjski kriminalisti na 
obm očju  uprave, ki zajema tudi 
brežiško, krško in sevniško ob č i
no, pregledovali, kako so ljudje 
nosili zaupan družbeni denar v 
banko.

Kaj so ugotovili? Naj se sliši 
še tako neverjetno, a je resnič
no: ženska, ki je iz nekega pod
jetja  nesla iztržek na banko, je 
imela denar v aktovki, spotom a 
pa je  šla še na trg! Manjkalo ie 
torej samo Še to , da bi solato, ki 
jo  je  kupila, stlačila k denarju v 
aktovko . . .

Tudi čuvaji se niso odrezali 
dosti bolje. Celjska uprava javne 
varnosti ugotavlja, da so čuvaji v 
večini podjetij stari, da so inva
lidi, da se dogaja, da med delom 
zaspijo. N em alokrat je zato ču 
vajska služba zgolj formalna, 
družbena imovina pa je zato la
hek plen čedalje bolj predrznih 
in bolj izvežbanih vlomilcev in 

 /

V gozdovih pod Mirno goro 
je lovec Karel Troja obstrelil 
divjega prašiča, vendar pa je 
merjasec ostal na nogah in ušel 
naslednjim strelom. Lovci so 
prašiča potem zasledovali. Na 
cesti med Vrčicami in Kleče- 
tom so stali na preži Anton Te
sari in Anton Šircelj iz Kota, 
Alojz Sever z Vrtače, medtem 
ko so drugi po gozdu sledili ra
njeno zver.

v zasedi čakali trije lovci, je 
popoldne prišel 56-letni lovec 
Nande Kapš iz Gabra pri Se
miču. Tesari, ki je zadišal iz 
gozda Kapša, je mislil, da gre 
proti njemu obstreljeni prašič, 
zato je ustrelil in zadel Kapša v 
levo stran prsi tako nesrečno, 
da je ta poškodbi podlegel. 
Kapša, ki se je takoj zgrudil, so 
sicer lovci odnesli do ceste, ven
dar mu ni bilo pomoči.

S kakšnimi gumami?
Pozimi bodo miličniki izločali s cest tfste avtomo’ 

bile, ki ne bodo dobro opremljeni

V naslednjih tednih  ne bodite 
presenečeni, če  vas bo ustavil 
m iličnik in podrobneje pogledal, 
kako obrabljene so že vaše 
gume. Tega vsekakor ne bo na
redil zato , ker m u je to všeč, 
marveč predvsem zato , ker hoče

stim, ki se morajo voziti po & 
stah, ki niso vedno liitro sp*®' 
žene. Strokovnjaki priporočajo 
nakup pasastih ježevk, ki so sc« 
dražje, vendar imajo z118®? 
boljše sposobnosti. Zavorna razj 
dalja je pri teh ježevkah na suni 
cesti za četrtino boljša.

Tistim, ki se ne vozijo veUKo 
in ki uporabljajo zvečine ceste, 
ki jih cestna podjetja najpW 
splužijo, bodo dobro služile tua 
navadne zimske gume, prav ta* 
so dovolj dobre tudi verig®• 
Najbolj brezskrbno pa se.b°* 
pozimi vozili, če boste avw 
obuli v ježevke, zraven teSa v  
na pogonska kolesa nataknii 
verige. .

Miličniki sicer ne bodo_ M* 
novali tistih, ki ne bodo lin 
ustrezne zimske opreme. V nasu 
trgovinah namreč še vedno 
mogoče kupiti tega, kar P . 
poročajo strokovnjaki. 
namreč ni ježevk, potem 
ka navadnih zimskih 
morete kupiti prrm ^^f
verig Toda ko boste na ce
z neprimernimi gumami, vas

M ilili —mhh

Obujte svoj avto v zimske 
gume!

obvarovati vaše in m orda še koga 
drugega življenje. T akrat, ko se 
bo sklonil pod kolesa vašega 
avtom obila, se spom nite: na  slo
venskih cestah je bilo letos že 
več ko t 500 m rtvih. Dobre gume 
stanejo neprim erno manj kot 
velja slab o b ču tek  nezanesljive 
vožnje.

Prvi sneg, prve poledice in 
prve zimske nevšečnosti pa opo 
zarjajo že tud i na to , da bo po
trebno  o b u ti avtom obile v zim 
ske gume. Kaj torej na  kolesa 
vašega avtomobila?

Ježevke bodo dobro pomagale 
tistim , ki vozijo navkreber, in 
tistim , ki se vozijo na <delo na 
večje razdalje, in kajpak tu d i ti-

mmm
v slabem vremenu doleteti 
hujša kazen. Ne samo da bo v
vožnja skrajno nezanesljiva
nevarna, ampak vas bodo 
ličniki izločili s ceste in vam 
volili vožnjo šele takrat, k° 
tud i cesta pripravljena tako> 
vožnja z vašimi gumami ne 
nevarna. j  gpLlCHA^

v GOZDOVIH POD MIRKO GORO:

Prašič ranjen, lovec mrtev
Lovec Anton Tesari je ustrelil Nandeja Kapša iz 

Gabra pri Semiču, misleč da gre prašič

V nedeljo popoldne se je lov na divjega prašiča tragično končal: 
člani lovske družine iz Semiča so v gozdovih pod Mimo goro zasle
dovali ranjenega prašiča — in ustriili lovca.

Po gozdu proti cesti, kjer so

ODRGA: UDRTA BANKINA -  
14. novem bra je Mirko Popržen iz 
Branjice pri Jajcu peljal tovornjak s 
prikolico p ro ti Zagrebu. Pri Odrgi je 
dvignilo prikolico, ki je bila nalo
žena z železno konstrukcijo in za 
dobre 3 m etre daljša od prikolice. 
Zato je zaneslo vozilo na bankino: 
ta se je pod težo udrla, prikolica se 
je prevrnila v jarek , m edtem  ko je 
prednji del vozila obstal na cesti. 
Škode je za 10.000 dinarjev.

VAHTA: VOLAN IZ ROK -  15. 
novembra popoldne se je  V iktor 
Lesar iz Ljubljane peljal z Gorjancev 
proti Novemu m estu. Na V ahti je 
začelo avto na m okri cesti zanašati. 
Lesar je  izgubil oblast nad vozilom , 
da je zdrknilo s ceste 80 m etrov da
leč. Šofeija in sopotnico Mileno 
Lesar so odpeljali v bolnišnico, 
škode pa je za 10.000 d inarev .

LESNICA: NA LEVO V AVTO
-  Ljubljančan Milan Knap je  15. 
novembra popoldne vozil tovornjak 
proti Ljubljani. Pri Lešnici je  tovor
njak na spolzki cesti zaneslo na levo, 
da je trčil v osebni avto, ki ga je 
naproti pripeljal Mirko Dragar iz 
Gabrskega. Pri trčenju sta se Dragar 
in njegov sopotnik Filip Križnik iz 
Novega mesta laže poškodovala, 
škode  je za 8 ^ 0 0  dinarjev.

MAČKOVEC: USODNO ZAVI
RANJE -  Franc Urbič iz Cilp pri 
Trebnjem  se je 15. novembra zjutraj 
peljal p ro ti Zagrebu. Pri Mačkovcu 
mu je naproti pripeljal drug avto, 
zato je Urbič zavrl. To pa je bilo 
usodno: avto je zaneslo s ceste, p re 
vrnil sc je na b ok , padel v jarek in 
trčil v sm reko ob  cesti. U rbič se je 
poškodoval, škode pa je za 1.000* 
dinarjev.

NOVO MESTO: OD ZADAJ -
16. novembra zjutraj je Jože Brod
nik z Gornjih Kamene na Ljubljan
ski cesti v Novem m estu z avtom 
zavijal na levo, zato  je zmanjšal hi
trost. Za njim pa se je v avtom obilu 
pripeljal Savica Pavkovič in trč il v 
Brodnikov avto. škode  je za 1.500 
dinarjev.

DOL: CEMENT NA TLEH -  
Franc Pižm oht iz Starega trga pri 
Trebnjem  je 15. novembra popoldne 
vozil tovornjak od Mirne p ro ti Treb
njemu. Na prikolici je imel 3 tone 
cem enta, prednji vlečni del pa je bil 
prazen. V desnem ovinku v Dolu je 
prikolico zaneslo na bankino, nato  
pa se je prevrnila po  nasipu, škode  
je za 5 .000  din.

SUHOR: VZVRATNO -  16. 
novembra dopoldne je Stanko Obrč 
z Dol. Težke vode vzvratno vozil 
tovornjak proti trgovini M ercator na 
Suhorju. Pri tem je trčil v osebni 
avto, ki ga je pred trgovino parkiral 
Uija Zivkovič iz Brezovice pri Su
horju. Škode je za 1.500 dinarjev.

KRAKOVSKI GOZD: EDEN V 
BREG, DRUGI V JAREK -  Gašper 
Povirk iz Zagorice pri Ljubljani je
17. novembra popoldne vozil tovor
njak p ro ti Zagrebu. V Krakovskem 
gozdu je  dohitel kolono vozil in 
zmai\jšal h itrost. Za njim je pripeljal 
tovornjak Ivan Ladavac iz Pazina, 
trčil v zadnji del Povirkovega tovor
njaka in ga zrinil s ceste v breg, m ed
tem  ko je sam zapeljal na levo v ja 
rek. Tedaj je iz ljubljanske smeri pri
peljal še Novom cščan Ivan Tratnik 
in z osebnim avtom obilom  trčil v

zadnji del tovornjaka Ivana *- 
Škode je za 6.500 dinarjev,

GOTNA VAS: MED P R j ^ j .  
VANJEM -  Ljubljančan JJ«* % 
kovič je 17. novembra z* . vaSj 
osebnim avtomobilom v gaje 
prehiteval drug avto, venaa F aVto- 
zaneslo s ceste na travruK. £  j eV. 
mobilu je škode za 6.000 ^y A L  

MIRNA: KO JE 
VPREGO -  Mirko Kovačič * =u.
pri Trebnjem  ie 18. novem jtei 
traj s tovornjakom na Mirmv ^  
konjsko vprego. Tala-at 
proti pripeljal z osebnim » 
lom Jože Dim iz Brezovi - . $  
mobila sta čelno trčila, $K
9.000 dinarjev. _  j8-

POTOVRH: SREČANJ*■ "poto-
novembra popoldne sta P ^  st» 
vrhu trčila  osebna av to rn o ^  v £i jji 
ju  vozila dom ačin Ivan & p-jtr#- 
Ljubljančan A nton Skubic, 
n ju je  bilo za tri tisočake s* 

ŠTEFAN: TRČENJE '
Verbič iz Štefana je 19. ? ^ j j  v 
vzvratno peljal tovornjaK^ ^ f l 
avto, ki ga je za njim pelJa* * & 
čan  Ciril K o le k  Škode *  
3.500 din. w nlfR l C & Z

LESKOVEC: NA M O K ^ m
-  16. novembra dopoldne pclp 
vorin Kom erički iz ^ cUgaje \  
p ro ti Krškemu. V L e sk o v e ^  ^  je 
m okri cesti zaneslo na o je v* 
oplazil obcestno drevo. *
8.000 dinarjev. „  j5<11

JELOVEC: V OVINK^ ^
vembra se je Branko 0tjf)d  
Velenja peljal iz Tržišča P 
nju. V desnem  nepregledne ■ gU 

v Jelovcu mu je Pr ' P £ e. 
Sulejman Aleševič iz &*** je 2* 
nik je zaviral, pri tem P8 y flapr0 
neslo na levo da je t r i  ^ qq() 
vozeči avto. Škode je 28 
narjev.__________

EDEN V Z A jC fif’ 
DRUGI V A V l ^ ^ v

V nedeljo je neznane ^ p^to

je neznani ta t  vlomil ^  egcihi** s 
Jožeta Draginca z novo j c l i l ^  
nih njiv in odnesel 
kabli.

KAP GA JE j
V soboto zjutraj je a5c i n a ^ rj. 

Leganja pri Skoc|anu
m  po ti m ed G o ri« «  g tiv  
ško goro mrtvega ^ r i f t e g 0*®; 
varja, starega 61 let« c(j potjo 
Ugotovili so, da ga Jc 
dela kap.

NI VEDEL, ^
V soboto zvečer ^ bice med 

noviću iz Bosanske D zm»n̂ vt0 
njo v Krakovskem gozdu ^  aVto 
električnega toka n J ^ 0j na . 
ustavil. Sopotnik je> p J
sto in mahal avtomo Liban ka
za njim. Henry B e n U g *  čiovcka. 
je sicer videl mahaj ^  r0(J pelj 
vendar jc mislil, da oSVetljen* 
njim -  in ie zadel d,nar
ječ i avto. Škode ĵ
jev.
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ČETRTKOV INTERVJU

Ponosen na garače
j Pavle Zupet: »Ljudje v škocjanski krajevni 
\skupnosti hočejo napredovati. 0 tem govore 
j tisoči udarniških ur«

s . '  prejšnjem četrtkovem 
\ intervjuju je tajnik žužem- 
| "trške krajevne skupnosti 
‘ Milan Senica želel, naj bi 
| Predsednik škocjanske kra- 
\ fone skupnosti Pavle Zupet 

Povedal, kako so pred leti 
uspešno gradili vodovode in 
finalizacijo in kako so pri 
tem sodelovali občani, de- 
w>ne organizacije in drugi. 
Pavle Zupet je odgovoril:

. >JVaša krajevna skupnost 
1* začela prve vodovode gra- 
diti že leta 1960, in sicer za 
Škocjan in Zloganje. S pri- 
sPevki občanov je dela opra
lo  podjetje Vodovod Dve 
teti pozneje je na tak način 
otekla pitna voda v Hrastov- 
u smo krajevno 

skupnost, je le-ta takoj uve- 
samoprispevek za popra

jo  cest in seveda za nove 
^dovode. Samoprispevek je 
H tako majhen, da se je 

^ l  za vrednostjo udami- 
ur in številom prevozov, 

. So jih ljudje opravili brez- 
Phčno pri javnih delih. Ker 
v tetih 1963 in 1964 samo- 
Popevka ni še nihče terjal,

Jp

J J * 10 mogU do 1968 načr- 
} at* drugega kot popravilo 
v ** in m ostov" 
j  je prišla prelomni-

\ h;i'^eta 1968. Dejavnost je 
i srft na vrtku. V tem letu 
S V) ° Zgradili vodovode v Za- 
\ liah . ^ tari vasi in Grmov- 
S D0i , v Gornjih in Dolnjih 
S hn pa sPeijali pitno vodo 
S Padec. Hkrati smo
\ jan, }  kanalizacijo v Škoc- 
\ jdou ln. asfaltirali cesto, ki 
S nLHuie naš kraj z avto- 
J Vrw °  cesto. Za vodo- 
S ciiJ Stn° dobili nekaj dota-
V Hqh°^  Vodovoda, nekaj de- 
S ie dala krajevna skup- 
> oh/ pa so prispevali 
S ?  denarju in delu.
\ jq !}ini računi kažejo, da 
S V(w?^e o p ć ili  Pri vodo- 
S 20 L in kanalizaciji nad 
\ Wh Prostovoljnih delov-
\ Ut' ^a kanalizacijo je bil

predračun 180.000 din, ob 
delu ljudi pa smo privar
čevali 20.000 din. Posamez
niki so za kanalizacijo dali 
od 500 do 3000 din, s tem 
denarjem pa smo plačali de
lavce. Za material smo dobili 
denar od občine in komu
nalnega podjetja, ki sta po
kazala res veliko razume
vanja za naš kraj. “

„Kot vem, ste enako mar
ljivo nadaljevali tudi nasled
nja leta. “

„1969 smo napeljali pitno 
vodo v Mačkovec, Dobruško 
vas in Jelendol, naslednje 
leto v Goriško vas in Zalog, 
letos pa smo imeli otvoritve 
novih vodovodov v Osrečju, 
Stari- Bučki in Tomaž ji vasi.
V zadnjih letih delamo po 
načelu, da damo za nov vo
dovod pol denarja v krajevni 
skupnosti in občani, pol pa 
podjetje Vodovod. Poleg 
tega smo popravili veliko 
cest. Od letos dalje koplje
mo pesek za na ceste v pe
skokopu Jelendol, ki ga je 
dobila krajevna skupnost v 
najem. S prodajo gramoza 
bomo dobili vsaj nekaj de
narja za delno povračilo 
stroškov za vzdrževanje poti 
in buldožerška opravila. “ 

„Kaj bi ob koncu še lahko 
povedali? “

„ Vsa ta leta smo uspešno 
urejali potrebe našega ob
močja z družbeno pomočjo, 
razumevanjem ljudi v kra
jevni skupnosti, ki ne želijo 
zaostajati. V načrtu imamo 
graditev vodovoda v Zagra
du, Klenoviku, Velikih Po
ljanah in Dobravi. Ljudje so 
spet pripravljeni primakniti 
velik delež. Če še enkrat po
vzamem osnovno misel tega 
pogovora, moram podčrtati: 
vsega, kar imamo, kar smo v 
tem dolgem času dobili, ne 
bi bilo, ko bi ne imeli takih 
ljudi. Verjemite ali ne: nanje 
$em ponosen kot predsednik 
krajevne skupnosti, odbor
nik občinske skupščine in 
kot prebivalec tega obmpč- 
ja.

Predlagam, da prihodnjič 
gostuje v tej rubriki Franci 
Cvelbar, predsednik komisije 
za samoupravljanje in poli
tični sistem pri občinski 
konferenci ZK v Novem 
mestu. Pove naj, kako komi
sija spremlja priprave na 
ustanovitev TOZD v naši 
občini. Še posebej me zani
ma, kaj pričakuje ta komi
sija od sodelovanja s stro
kovno političnimi komi
sijami za izvajanje delavskih 
amandmajev v podjetjih. “

I. ZORAN

*

MINI ANKETA

Takole je na Gumberku: Cigani trdijo, da jih kljub snegu nič ne zebe, češ da nenehno kurijo, pa gre. 
Taki pa so tudi domovi številnih tistih otrok, ki hodijo v šolo in morajo „doma“ pisati naloge. 
Cigansko vprašanje bo treba poslej v novomeški občini vse drugače reševati kot do zdaj. (Foto: Zvone 
Šeruga)

KOMITE ZK NAPOVEDUJE DOSLEDNOST DO KONCA:

Odstopanja od sklepov ne bo!
Najpomembnejše naioge: bitka za stabilizacijo, uveljavljanje TOZD, boj zlo
rabam, skrb za socialistično usmerjeno šolo -  V kratkem: najrazličnejši 

posveti na vseh ravneh v novomeški občini

Novomeški občinski komite ZK 
je 17. novembra razpravljal o tem, 
kako se je treba takoj lotiti sklepov 
in nalog, sprejetih na nedavni občin
ski partijski konferenci in hkrati 
vseh tistih, ki jih narekujeta pismo 
tovariša Tita in izvršnega biroja 
predsedstva ZKJ ter zadnja seja CK 
ŽKS. Komite je zadolžil posa
meznike, ki bodo neposredno odgo
varjali za uresničevanje sklepov in 
izvajanje nalog.

Na občinski ravni, je rečeno v 
sklepih komiteja, je nujno takoj skli
cati posvete, na katerih bi se zlasti 
dogovorili, kako odpraviti nelikvid-

S u h o kraj inski

V ŽUŽEMBERKU IN NA DVO
RU pripravljajo proslavo dneva re
publike. Na Dvoru bodo imeli pro
gram šolarji, v Žužemberku pa so se 
v program vključili mladinci, ki 
bodo imeli bogatejši program. Pro
slavo dneva republike bodo imeli 
tudi v drugih krajih Suhe krajine, in 
to v okviru šolskih proslav.

NA PREVOLSKI SOLI so uredili 
prostor za kurivo. Tako bodo odslej 
imeli kurivo pod streho, kar je po
trebno, saj ima ta šola veliko prosto
rov za ogrevanje in je bila vsako leto 
velika škoda, ker je bilo kurivo na 
prostem.

LETOŠNJE MARTINOVANJE V 
SUHI KRAJINI ni bilo tako živahno 
kot prejšnja leta. Obisk zidanic je bil 
zaradi slabe kakovosti vina dosti 
manjši kot v prejšnjih letih, pa tudi 
gostilne so imele manj gostov kot 
prejšnja leta.

DVORSKA RIBOGOJNICA bo, 
kot kaže, še letos dobila prostor za 
prepotrebno širitev. V teku so nam
reč pogovori z žužemberško kmetij
sko zadrugo in je samo še vprašanje 
cene zemljišča in drugih nepremič
nin.

M. S.

po pismu — bolj upoštevani?
0 toesto: borci niso zastareli v prepričanju in ravnanju, zastarelo je le 

tako mnenje o njih -  Prenos tradicij se ne sme končati
Cfp.

h* *le' in V ^  ena generacijsko pogojenih organizacij, ki
%fl>i pomlajevati, to ne zmanjšuje njenega pomena in vloge v 

80 prejšnji teden poudarili tudi na konferenci ZZB NOV 
\  in mestu in v duhu Titovega pisma razpravljali o sedanjem

J & * ! *  * .* * ■» „*•        _
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*n Pod°bno. Na 
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Manj pohvale je bila deležna skrb 
za spomenike in spominska iobe- 
ležja. Na konferenci so poudarili ne
moč borčevskih oiganizacij pri tem. 
Posebej so omenili spomenik NOB 
na Cviblju, katerega pomen je ne
dvomno vseslovenski, a se zanj pri
stojni ne zmenyo. Spomenik je po
treben temeljitega popravila, po
trebnega denaija pa borci nimajo.

Za spomenike, spominska obe
ležja, grobove padlih borcev in žrtev 
fašističnega nasiUa naj bi skrbela šol
ska mladina ob denarni ppdpori kra
jevnih skupnosti, ki bi Jim morali v 
ta namen zagotoviti denar. Ponekod 
so partizanska grobišča skrajno za
nemarjena, ljudi pa ni sram zasaditi 
niti pese na osamljen grob, ki so ga 
izkopali med vojno . . .

Spodbujeni z besedami iz Tito
vega pisma so borci ugotavljali, da

revolucija zanje ne more biti kon
čana. To je uvodoma poudaril tudi 
predsednik ZZB Janez Potočar in 
podčrtal, da so mnenja borcev pri 
reševanju družbenih vprašanj pre
malo upoštevana, celo odrinjena. 
Borčevske organizacije pa si morajo 
to vlogo same priboriti in iz javnosti 
pregnati zmotno mnenje, da so člani 
ZZB prestari, da bi razumeli novejše 
tokove v družbi. j ^

Pohod na Kozaro
V okviru Zleta bratstva in enot

nosti se bo mcdzletne akcije, izleta 
na Kozaro, udeležila tudi novo
meška delegacija 20 predstavnikov. 
Akcije , .Spoznavajmo kozarsko epo
pejo in pojdimo po sledeh udele
žencev AVNOJ se bo udeležilo okoli 
ISO ljudi, trajala pa bo od 24. do 
28. novembra. Start bo na Kozari

Eri novem spomeniku, udeleženci pa 
odo morali preko Jajca priti do Bi

haća. Med potjo se bodo ustavljali 
pri spomenikih, se pogovarjali z 
borci in obiskovali udeležence 
AVNOJ.

nost, nadalje pa bi pregledah, kako 
poteka uresničevanje delavskih in 
drugih amandrrtajev, ugotoviti, kaj je 
z integracijskimi procesi, kako ure
sničujemo program graditve šol in 
podobno.

Podobni nasveti bodo za kra
jevne skupnosti, pri čemer bodo 
pretresah zlasti vprašanja krajevne 
samouprave v luči ustavnih dopol
nil. V krajevnih skupnostih bodo na
posled osnovali tudi politična jedra, 
ki jih bodo tvorila vodstva vseh 
družbeno-političnih organizacij. S 
tako organiziranostjo političnih de
javnikov bodo spodbudili k delu 
tudi Socialistično zvezo, o nemoči 
in neustrezni vlogi, katere je bilo sli
šati tudi na občinski partijski konfe
renci.

Nadalje bodo šle skozi preveijanje 
interesne skupnosti (izobraževalna 
in kulturna skupnost, občinska zve
za za telesno kulturo itd.). Pogo
vorili se bodo, kaj je s programi, 
samoupravnimi odnosi in ne nazad
nje tudi z organiziranostjo na teh 
področjih.

Eden izmed komitejevih sklepov 
pravi, da so vsi, zlasti komunisti, 
dolžni onemogočati skupinskolast-

Oživljena SZDL
V novomeški občini prekinjajo 

mrtvilo v krajevnih organizacijah 
Socialistične zveze. Nove odbore s0 
v zadnjih dneh ustanovili v Bršlinu 
(predsednik Bojan Kekec), v Novem 
mestu II. teren (Rado Zupančič) in 
Šentjerneju (Karel Grubar). V krat
kem bodo podobno storili v Mo
krem polju, Vrhpolju, Čadražah in 
drugih krajih, kjer dejavnosti Socia
listične zveze ni č u t iti

Blok za upokojence

Vodstvu društva novomeških 
upokojencev je po težavnem delu le 
uspelo dobiti odobrena sredstva za 
gradnjo 45-stanovanjskega bloka za 
upokojence, ki ga bodo začeli gra
diti na Ragovski cesti. Blok bo imel 
dvigalo, v kletnih prostorih sobo za 
zdravniško ordinacijo, kuhinjo, je
dilnico in sobo za rekreacijo. Vod
stvo prosi vse tiste člane, ki imajo 
vložene prošnje za stanovanja, n^j 
bodo brez skrbi, saj bodo prošnje v 
večini ugodno rešene. Vse druge 
obveščajo, naj ne pošiljajo prošenj 
za stanovanjska posojila, ker je dru
štvena blagajna pra-zna. Vsi tisti, ki 
še niso poravnali članarine, naj to 
storijo čimprej.

Gojenci: skupne akcije

Občinska konferenca ZMS Inovo 
mesto in domska skupnost gojencev 
Dijaškega doma Majde Šilc v Novem 
mestu sta v nedeljo pripravila posve
tovanje predsednikov domskih skup
nosti gojencev dijaških domov in 
predsednikov občinskih konferenc 
ZMS Dolenjske. Na posvetovanju so 
razpravljali o idejno-političnem delu 
mladih v dijaških domovih, o njego
vem pomenu in uresničevanju, 
uvodne misli v to razpravo pa sta 
podala Boris Kralj in Zvone Filipo
vič, člana predsedstva RK ZMS. 
Nato so razpravljali še o vsebini in 
oblikah dela domskih skupnosti go
jencev in o skupnih akcijah mladine 
dolenjskih dijaških domov v letoš
njem šolskem letu.

niške odnose dp družbenega premo
ženja oz. njegove privatizacije. Zato 
bodo morali v delovnih organi
zacijah pod kontrolo takoj vsi pre
jemki, kreditna in kreditno-stano- 
vanjska politika, najrazličnejši fondi 
in podobno. Večkrat na leto bo po
trebno oceniti, kako in kje v delov
nih in drugih organizacijah odločajo 
o dohodku, kako gospodarijo z 
družbenimi sredstvi in podobno. Še 
posebej bodo morali paziti, ah ne 
gre tu in tam za zlorabe samo
upravnih pravic, za monopolizaćijo 
ali celo privatizacijo družbenih sred
stev.

Med pomembne naloge, ki jim je 
treba posvetiti veliko pozornost, 
šteje nedvomno skrb za marksi
stično vzgojo v vseh šolah. Po mne
nju komiteja je nujno izboljšati 
učne programe in učnovzgojno 
delo, zato je neobhodno ideološko 
izobraževanje pedagoškega kadra.

Na kratko bi naloge, ki jih je po 
mnenju komiteja potrebno pred
vsem uresničiti v novomeški občini, 
razporedih takole: bitka za stabili
zacijo, uveljavljanje ustavnih dopol
nil, boj za socialistično usmerjeno 
šolo, boj proti zlorabam vseh vrst, 
boj proti neustreznim socialnim raz
likam, skrb za pospešeno družbeno 
stanovanjsko graditev in izvajanje 
koncepta SLO. Komite od teh nalog 
ne bo odstopil -  tudi ne za ceno 
kadrovskih sprememb.

Na 37. seji predsedstva ZKJ 
so razpravljali tudi o mladini. 
Poudarili so, da mlada generacija 
ni sprejela teze, po kateri naj bi 
se vloga delavskega razreda pre
živela, kot trdijo nekateri. To 
dokazuje, da so mladi priprav
ljeni delati, in dolžnost ZK je, da 
mladino še bolj mobilizira za na
predne cilje. Kaj so nekatere 
mladinske organizacije naredile 
ob pripravah na 3. konferenco 
ZKJ in kaj od nje pričakujejo, so 
povedali:

MARINKA KRALJ, Novo- 
teks: „Zavedamo se, da sama 
konferenca ne bo rešila številnih 
težav, s katerimi se srečujemo 
mladi. V Novoteksu pričaku
jemo od te konference pozitivne 
smernice in pripravljamo se, da 
se bomo vključili, v delo< Zave
damo se, da se naši cilji ne smejo 
razlikovati od ciljev ZK, obenem

Pred konferenco

pa si želimo, da bi s komunisti 
čunveč sodelovali. Naloga ZK je, 
da socialnim razlikam, položaju 
delavske mladine v delu in samo
upravljanju in dostopnosti šola
nja mladih posveti večjo skrb.“

JANEZ BRATKOVIČ, SKŠ 
Grm: „O sedanjih dogodkih so 
vsi n a š  člani mladinske organi
zacije dobro obveščeni Na se
stanku, ki smo ga imeh pred 
kratkim, smo se zmenili, da ne 
bomo govoričili, pač pa delali. 
Imamo številne krožke, ki so se
daj oživeli, ustanovili pa smo še 
debatni krožek, na katerem se 
redno shaja precej dijakov. Pri
čakujemo, da bodo komunisti 
mladim naložili dovolj dobro za
stavljenih nalog. Pogovaljali smo 
se tudi o zaposlitvi kmetijskih 
tehnikov in se vprašali, zakaj ne 
dobijo tisti, ki bi radi po kon
čani šoli odšli na višje ah visoke 
šole, štipendije? “

VIDA KERIN, IM V: „O kon
ferenci in tezah smo našo mla
dino obvestili v tovarniškem ča
sopisu, sestankov pa zaradi ča
sovnih stisk sedaj ne moremo 
imeti. Pričakujemo, da bodo 
sklepi konference pozitivni, n i- 
loženo delo mladini pa vabljivo 
Prav tako razmišljamo, da bi m > 
rali vprašanje organiziranja mla
dih postaviti tako, da se jih bo 
čim več vključilo v tokove sa
moupravne družbe.41

DUŠAN LAZAR, mladinski 
aktiv Slatnik: „Po vseh številnih 
sestankih pri nas pričakujemo, 
da bo konferenca prinesla jasnej
še sklepe o delovanju mladih. 
Pričakujemo smernice, po kate
rih se bo mladina ravnala in na
stopala enotno. Ker živimo na 
vasi, želimo, da bi naše predloge 
bolj upoštevali in jih jemali 
resno, saj do sedaj nismo imeh 
nikakršne opore, zato pa se tudi 
ne moremo pohvaliti s kakšnimi 
večjimi uspehi, kot se v obdobju 
Titovega pisma lahko nekatere 
druge mladinske organizacije in 
aktivi."

J .P E Z E U

Novomeška kronika
ZA DAN REPUBLIKE -  V dru

štvenih prostorih upokojencev bodo 
upokojenci 27. novembra ob 18. uri 
pripravili proslavo v počastitev dne
va republike.

TRGOVINA NA TRŽNICI -  
Na tržnici pod kostanji so se proda
jalci kiča že kar udomačili. Vse več 
je tudi prodajalcev zimske obutve, 
hlač, puloverjev in plaščev, cene teh 
izdelkov pa so precej visoke. Kljub 
temu se ob stojnicah ustavi precej 
ljudi, prevladujejo pa predvsem 
kmetje.

GLASBENI VEČER -  V ponede
ljek, 27. novembra, bo v prostorih 
glasbene šole ob 18. uri produkcija 
glasbe. Nastopili bodo gojenci glas
bene šole, vstop pa bo prost. Vab
ljeni so vsi starši učencev in tisti, kj 
radi poslušajo glasbo.

ŠPORTNI FILM -  V soboto ob 
15. uri so si novomeški srednješolci 
v Domu kulture lahko brezplačno 
ogledali predvajanje sedmih najno
vejših slovenskih športnih filmov, ki 
so jih vrteli ob zaključku desetih de
lavskih športnih iger občine Novo 
mesto.

ZIMSKE NOGAVICE -  Proda
jalec iz Hrvaške bo po hišah še ves 
teden prodajal volnene ženske in 
moške nogavice. Za par volnenk za
hteva 15 dinarjev.

TRŽNICA -  Sneg, plundra in 
mraz sta preprečila branjevkam po
nedeljkovo prodajo, tako da je bila 
izbira ta teden slaba, cene pa sc 
kljub temu niso spremenile. Cene: 
solata 6 din, korenček 5 din kilo
gram, cvetača 6 do 8 din, motovilec 
6 din za krožnik, kisla repa 5 din,

limone 10 din kilogram, zelje 4 din 
za glavo, jabolka 4 do 6 din, man
darine 13 din, hruške 10 din, čebula 
5 din, česen 15 din, kislo zelje 4,50 
din, banane 8 din, jajčka po 1 dinar 
do 1,40 kos in domači med po 15 
din liter.

POGREBI -  Umrli so: Roman 
Šušteršič iz Kristanove 63, star 7 
tednov, Frančiška Duh z Glavnega 
trga 18, gospodinja v 72. letu staro
sti, Janko Predovič, Ivana Rob
ba 13, v petem mesecu starosti in 
Frančiška Rotar iz Jedinščice 3, go
spodinja, v 83 letu starosti.

Ena gospa je rekla, da bi prej 
spravila v integracijo mesarje in za
drugo, kot pa pripravila dedca do 
tega, da bi v podjetju odprl kljun za 
stanovanjski kredit, čeprav mu kap
lja na zadnjo p l a t . . .  Nekega dne ji 
je zabrusil, da bodo luknje v strehi 
vse dotlej, dokler bodo luknje v za
konih . . .
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Pred mostom na desnem bregu Save v Krškem so na pobu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu postavili dev 
forov za vozila in pešce. Semafori bodo začeli usmeijat* P' 
ta teden. Potrebni so bili predvsem zaradi pešcev, med ka'

BREŽIŠKE VESTI

KRŠKE NOVICE
SEKRETAR KOMITEJA OK 

ZKS MILAN RAVBAR jc v petek 
dopoldne sklical predstavnike obra
tov in matičnih podjetij s sedežem 
izven krške Qbčine. Razpravljali so o 
uveljavljanju ustavnih dopolnil in o 
pripravah na ustanavljanje temeljnih 
organizacij združenega dela. Posvetu 
so prisostvovali predstavniki La
boda, Lisce, Kremena. Metalne in 
Pionirja.

DANES V KRŠKEM KOSTA
NJEVICI, BRESTANICI in na Seno
vem zbirajo stare krpe in papir. V 
akciji sodelujejo mladi člani Rde
čega križa, da bi tako zbrali sredstva 
za pomoč Slovenskemu društvu za 
boj proti raku. Zato prosijo vse ob
čane in delovne organizacije, da jim 
priskočijo na pomoč in zagotovijo 
popoln uspeh akcije. 
r OBČINSKA ZVEZA ZA TE
LESNO KULTURO SE jc v torek 
ponovno sestala in skupaj s pred
stavniki društev in klubov delila 
sredstva, namenjena za njihovo 
osnovno dejavnost. Največje pod
pore so bili deležni plavalni klub Cc-

lulozar ter n o g o m e tn a  q

^ S S S T o v c m jfv
REDNE KINO predstave nl ,n 
škem, Brestanici, na Sen jj0 gi 
Kostanjevici. Povsod Pa e b®1 ; 
dalcev upada in se upr f0b ' 
vedno večjimi f in a n čn im i P $t 1» 
Temeljna kulturna skuP  ̂
meni, naj bi novi zak o n  {teVal P 
tografski dejavnosti up
seben položaj podežels*■ tnein Pia 
tografov, saj bo v nasp 
meru ta oblika k u ltu rn eg  

Še zamirala. a,,vjcKA
OSREDNJA OBČIN?

SLAVA „DNEVA R
bo j u t r i  ob 1 8 . u n  v d kuituJ*cj
Svobode na Vidmu. ^ uče
sporedu bodo nas to p  ^ s t f l

krške osnovne Sole, P°.'»ud‘ Pr!rtio 
govoru pa bodo izroču* & LsO
borcem-prostovoUcein pr°Lno
mejo 1918 -19.
bodo tudi letos zdrUL | 0iH ,nJ in ' 
podelitvijo pokalov, <•> P.jji oD1, 
znanj udeležencem le* ‘ r< 
skih delavskih Športnih t

Gonje proti 
osebam ne bo
Kritiino do dejanj

„V občini bomo razčiščevali 
več stvari, vendar ni razlogov za 
osebne napade/4 meni sekretar 
komiteja občinske konference 
ZK v Brežicah Franc Skinder.

„Kaj bo ZK najprej vzela pod 
drobnogled? “

„Ocenjevali bomo dejavnost 
davčne uprave in inšpekcijskih 
služb. Poskušali bomo ugotoviti 
njihove pomanjkljivosti, pa tudi 
nosilce njihovih delovnih kon
ceptov. S tovariško kritika 
bomo usmerili delo na pravi tir, 
če pa bodo napake grobe, se 
lahko zgodi, da bo kdo moral za
pustiti vrste ZK ali celo izgubiti 
funkcijo. Posebej bomo ocenje
vali delo sindikata, Zveze mla
dine, ZZB NOV in Socialistične 
zveze. To smo delno že štorih. 
Na konferenci ZK smo kritizirah 
sindikat, da se premalo vključuje 
v prizadevanja za uresničevanje 
ustavnih dopolnil in da je tu pre
vzela pobudo ZK. Pripombe smo 
imeli tudi glede dela drugih orga
nizacij. Ker so odnosi med vod
stvi družbenopolitičnih organi
zacij in skupščine dobri, sem 
prepričan, da bomo te stvari 
lahlco rešili tovariško.

Komite je kritiziral tudi komi
sijo za ugotavljanje izvora pre
moženja, ki dela šele dober me
sec. To je opravičevala s tem, da 
ni bilo predlogov, vendar meni
mo, da je sama dolžna dajati po
bude, saj njeni člani dobro po
znajo ljudi in razmere v občini. 
Stvari so se le premaknile.44

J .T .

Bitka za neposrednejšo samoupravo podira zadnje pregraje v 
praksi. Za večje delovne enote, kot so Tovarna pohištva Brežice, 
Zdravilišče Čateške Toplice in Agroservis, skoraj ni več ovir za 
položaj temeljne organizacije združenega dela. Kaže, da bo tudi 
kolektiv Podjetja za popravljanje voz v Dobovi uspel v prizade
vanjih po takšni osamosvojitvi.

Jutranjka iz Sevnice je bila doslej 
prva delovna organizacija, ki je ob
činski skupščini, komiteju ZK in 
občinskemu sindikalnemu svetu 
predložila pismeni osnutek o usta
navljanju temeljnih organizacij zdru
ženega dela (TOZD). Po tem osnut
ku bo imel tak status tudi brežiški 
obrat.

Slovenija vino ima v občini enoto 
v Brežicah in obrat na Bizeljskem. 
Oba sta želela svojo TOZD. Slovin je 
imel nekoliko drugačno zamisel: 
združiti proizvajalce vina v eno, pro
izvajalce brezalkoholnih pijač v dru
go TOZD itd. Zdaj se v Ljubljani na
gibajo k temu, da bi tak položaj do
bile večje enote, zato je občinska 
konferenca ZK priporočila KZ Bi
zeljsko in obratu v Brežicah, naj se 
zavzemata skupaj za eno TOZD.

Tudi stari obrat IMV v Brežicah 
hoče zase več samoupravnih pravic. 
Kolektiv in organizacija ZK vztra
jata pri zahtevi po TOZD. T i zapo
sleni delajo v slabih delovnih pogo
jih, zato si tem bolj želijo večji vpliv 
na odločanje o sebi.

V obratu metliške Beti v Dobovi 
se delavke prav tako zavzemajo za 
večjo samostojnost. O stališču ma
tičnega podjetja v Brežicah še ni-

Krvodajalci
Ker samo kri nadomesti kri, 

prosi Rdeči križ Slovenije vse 
krvodajalce v Brežicah in oko
lici, da se oglasijo pri občinskem 
odboru Rdečega križa in mu 
sporočijo, kateri dan želijo priti 
k oddaji krvi. Po programu red
nih akcij bodo na brežiškem 
področju jemali kri 27. in 28. 

^lovembra.

NOVO V BREŽICAH

majo podatkov, vendar menijo, da 
za TOZD ne bo ovir. Pri Petrolu so 
o teh stvareh sicer razpravljali, toda 
niti v Brežicah niti v Ljubljani še ni
majo izdelanega osnutka. Tudi Di
nos ni doslej ničesar posredoval 
skupščini. Čas pa hiti.

J .T .

Zmaga v nedeljo
Za večje kmetove pravice do 

zdravstvenega varstva je v nedeljo v 
brežiški občini glasovalo 3088 
kmečkih upravičencev. V volivnih 
seznamih jih je bilo vpisanih 3211. 
Za združitev obeh skladov se jih je 
izreklo 3014 ali 93,86 odst. Proti jih 
je glasovalo 55 ali 1,71 odst.

Tudi obrtniki, upokojenci in za
posleni v zasebnem sektorju so se 
dobro odrezali. Od 2845 vpisanih 
volivcev jih je glasovalo 2641 ali 
92,89 odst. Od tega jih je 2535 
obkrožilo odgovor ,,ZA44. V odstot
kih je to 89,16. Proti se jih je odlo
čilo 91 ali 3,20 odst.

Učijo se slovenščine
Sredi minulega tedna se je v 

domu Jugoslovanske armade začel 
trimesečni tečaj slovenskega jezika 
za pripadnike JLA. Obiskuje g^.nad 
60 slušateljev. Predavatelji osnovne 
šole bratov Ribar jih poučujejo v 
dveh skupinah dvakrat na teden po 
dve uri. Tečaj je organiziralo vod
stvo doma Jugoslovanske armade.

M. J.

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 
OPREME

V petek, 24. novembra, priredi 
Smučarsko društvo Brežice v telo
vadnici Partizana prvi sejem, na ka
terem bodo prodajali mladi smučarji 
rabljene smuči in drugo opremo za 
tovrstni šport. Društvo želi na ta na
čin pomagati staršem, da bi ceneje 
prišh do opreme za svoje otroke, 
tisti smučarji, ki so ji odrasli, pa 
bodo imeli lepo možnost za pro
dajo. Sejem bo odprt ob 15. uri.

KOROŠKI BORCI BODO 
RAZVILI SVOJ PRAPOR

Na svečan- akademiji v počastitev 
dneva republike, ki bo 24. novem
bra v Krškem, bodo borci za severno 
mejo razvili prapor. Akademijo 
organizirata občinska konferenca 
SZDL in občinski sindikalni svet 
Krško. Kulturni program priprav
ljajo učenci osnovne šole „Jurij Dal
matin44. Na tej prireditvi bodo raz
glasih tudi rezultate XI. delavskih 
športnih iger za leto 1972.

SOP: KLEPARSTVO
Pri občinski skupščini v Krškem 

so ustanovili tričlansko komisijo za 
pomoč komisijama pri Specializira
nem podjetju za industrijsko opre
mo v krškem in kostanjeviškem Kle
parstvu pri pripravah na integracijo.

GRAMOZ PREMALO DA
Direktorja podjetja IGM (Indu

strije gradbenega materiala) in Pio- 
niija sta pred nedavnim imela razgo
vor s predsednikom občinske skup
ščine v Krškem o tesnejši povezavi 
obeh podjetij. Njen cilj je, da bi gra
moz predelovali in za njegovo ople
menitenje dobili več kot smo za 
prodajo surovine.

Ples mladih 
na Senovem
V nedeljo, 26. novembra, bo v 

šolski dvorani na Senovem revija 
mladinskih in pionirskih folklor
nih skupin obkolpskih, kordun- 
skih, dolenjskih in posavskih 
občin, ki jo prireja občinska zve
za kultumo-prosvetnih organi
zacij Krško v počastitev prazni
ka republike.

Krvodajalci,
pridite!

V petek, 1. decembra, bo v 
Krškem krvodajalska akcija. Eki-

Ea transfuzijskega zavoda iz 
jubljane bo odvzemala kri v to

varni papirja od 5. do 15. ure.
Naslednji dan, 2. decembra, 

bo odvzem krvi na Senovem v 
prostorih osnovne šole od 6. do 
15. ure. Pridite, s krvjo rešujete 
sočloveka!

Nove cene obetajo
Občinska skupščina Krško bo na 

jutrišnji seji sklepala o predlogu za 
soglasje k novim cenam za komu
nalne storitve. Predvideno jc pre
cejšnje povečanje, zato je s strani 
skupščine pričakovati ugovore zo
per utemehitve, ki jih jc poslalo 
podjetje Kostak.

Samoupravni
kolegij

Novost v Celulozi

Tovarna papirja v Krškem za
posluje okrog 1200' delavcev. 
Podjetje je razdeljeno na sedem 
delovnih enot, delo v njih pa 
teče v izmenah. Že nekaj časa 
čutijo, da bodo morali v organi
zaciji samoupravnega delovanja 
nekaj spremeniti, ker vplivov 
enot v tem procesu ne čutijo do
volj.

Gre za večji učinek skupin in 
posameznikov, za njihovo nepo- 
srednejše odločanje. To bodo 
poskušali zagotoviti v času pre
hoda na novo statutarno uredi
tev. Delavske svete enot name
ravajo vključiti kot delegacije, ki 
bodo v centralnem delavskem 
svetu enakopravno sodelovale 
pri odločitvah, zlasti tistih, ki 
neposredno zadevajo enoto.

V Celulozi razen tega uvajajo 
samoupravni-kolegij, da bi nado
mestili pomanjkljivo samo
upravno povezavo. V njem bodo 
predsedniki in podpredsedniki 
centralnega in obratnih delav
skih svetov, predsedniki sindi
kata in ZMS ter sekretar osnov
ne organizacije ZK v podjetju.

Kolegij je posvetovalni organ, 
ki ga bosta po potrebi sklicevala 
predsednik delavskega sveta ali 
direktor.

J. TEPPEY

NA POTI K NEPOSREDNEJŠIM OBLIKAM SAMOUPRAVE

Zadnjo besedo bo izrekel kolektiv
Pred odločitvijo še posvetovanje z drugimi delovnimi enotami 2ita

Med nalogami, ki jih je sprejela občinska konferenca Zveze komunistov v Brežicah, je med drugim 
zapisano tudi tole: Aktiv komunistov prosvetnih delavcev naj v celoti prouči občinski program 
otroškega varstva ter posreduje komiteju svojo oceno in predloge. Dosedanji program namreč ne 
upošteva otroškega varstva v vseh krajih občine. Na sliki: otroci v dobovskem vrtcu. (Foto: J. Teppey)

USTAVNA DOPOLNILA DOBIVAJO POTRDITEV V KOLEKTIVIH

Povsod hitijo, klobčič se razvija
Pobudo prevzemajo komunisti -  Vsak večji obrat hoče zase več pravic

Jože Preskar je sekretar osnovne organizacije ZK v Imperialu, 
enoti ljubljanskega žita v Krškem. Eden tistih je, ki je resno sprejel 
dolžnosti do uresničevanja ustavnih dopolnil. Trenutno ga zaposlu
jejo priprave za temeljno organizacijo združenega dela.

„Ste morda član centralne komi
sije, ki pripravlja tovrstne predloge 
na sedežu matičnega podjetja v 
Ljubljani? 44

„Nisem, naš kolektiv zastopa v 
njej direktor Franc Kovačič. Za 
ustanavljanje TOZD je več predlo
gov, smo zvedeli.44

„In ste se že tudi opredelili? 44
„Zdaj se pripravljamo na razgo

vore z drugimi kolektivi kombinata 
Žito, z njihovimi delavskimi sveti, 
sindikalnimi organizacijami, organi
zacijami Zveze komunistov in seve
da z direktorji. Za nas bi bila spre
jemljiva možnost pokrajinske pove
zave. O tem smo imeli 15. novembra 
pogovor v Novem mestu. Izrekli 
smo se za to, da bi naša pekarna in 
naš obrat žvečilnega gumija pred
stavljala skupaj z novomeško pekar
no, skladiščem v Novem mestu in 
pekarno v Metliki eno temeljno 
organizacijo združenega dela. To je 
samo predlog, ki bo šel najprej v raz
pravo in šele nato pred komisijo. Po
trebno bo precej usklajevanja, pre
den bo zrel za razgrnitev pred kolek-

Nagradno žrebanje
Za udeležence jutrišnje proslave 

dneva republike v Krškem 50 delov
ni kolektivi pripravili nekaj daril. 
Vsak obiskovalec v dvorani bo prejel 
številko, izžrebani pa bodo nagra
jeni.

tivi, ki bodo pri odločanju 1® 
zadnjo besedo.1

„V Posavju je precej obratov*. 
malo vedo o svojem posloval • 
Kako je z obveščanjem p rivaS- -

„Kolektiv je dobro inform ^ 
Vsake tri mesece zvemo, koli^0- ^  
napravili in s kakšnim 
uspehom, nekatere poniefliN1  ̂
podatke pa dobivamo celo vsaK 
sec. Številke so nam nepog^ L 
kažipot za delo in usmeijanJe P 
vodnje.44 j ^

PODPORA IZGNANCEM Pred
log medobčinske sekcije za izgnance 
iz Posavja in Obsotelja po benefici- 
ranju delovne dobe v taboriščih v 
letih 1941 -  1945 podpira tudi ko
mite občinske konference ZK v Bre
žicah v prepričanju, da bo poseben 
položaj izgnancev upošteval tudi 
novi zakon za invalidsko in pokoj
ninsko zavarovanje.

RADIO BREŽICE je v nedeljo 
spremljal potek glasovanja za zdru
žitev zdravstvenih skladov delavcev 
in kmetov. Izredno slabo vreme vo
livcev ni zadržalo doma. Sneg je 
marsikje prekinil telefonske zveze in 
zavrl promet. Kljub temu je prišlo 
na volišča 96,16 odst. kmetov, 
92,89 odst. obrtnikov, upokojencev 
in zaposlenih pri zasebnih deloda
jalcih.

NAGRADE ZA SESTAVKE 
„Naš kraj v NOB“ . Občinska konfe
renca Zveze mladine in Zveza zdru
ženj borcev NOV Brežice razpisujeta 
nagrade za spise iz obdobja vstaje, iz 
vojnih let od 1942 do 1944 ali iz 
zadnjih vojnih dni. Odzvali naj bi se 
dijaki Centra srednjih šol in člani

aktivov ZMS v delovnih organi
zacijah in krajevnih skupnostih. 
Zadnji rok za oddajo je 20. novem
ber. Trije najboljši prispevki bodo 
nagrajeni s 300, 200 in 100 dinarji 
in trije naslednji s 50 dinarji. Na
grade bodo razglasili na praznovanju 
dneva republike.

PO SKLEPU medobčinskega sve
ta ZK Posavje so vse organizacije ZK 
dolžne ugotoviti, kateri komunisti 
imajo več stanovanj ali stanovanj
skih hiš. V teh primerih so dolžni 
stanovanja, k ijih  ne uporabljajo, od
dati v ‘n^jem. Merila za uresniče
vanje tega predloga bo izdelala ko
misija pri medobčinskem svetu ZK.

CENE V SOBOTO. Agraria Bre
žice je imela zelenjavo in sadje na
prodaj po tehle cenah: cvetača 7 
din, čebula 4, fižol 12 in 13, krom
pir 1,80, korenje 3 in 6, ohrovt 4, 
paradižnik 9, radič 15, solata -  
mehka 15, endivija 6, kislo zelje 
4,80, grozdje 9, jabolka 3,5 in 5, 
hruške 6,5, limone 7 in 7,40, po
maranče 7, banane 7,40, mandeljni 
70, sirček in smetana 3,50 din me
rica, jajca 1,25 din kos.

Prvi snegje zelo zaposlil nad
zornika PTT linii Martina Lapu
ha iz Brežic. Veliko zračnih te
lefonskih linij je bilo pretrganih 
zlasti v brežiški občmi. Pone
kod jih je prekinil sneg, drugod 
jih je potrgalo drevje. (Foto: 
Jožica Teppey)

Pred mostom na desnem bregu Save v Krškem so na pobud 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu postavili (jeve je 
forov za vozila in pešce. Semafori bodo začeli usmeijati so 
ta teden. Potrebni so bili predvsem zaradi pešcev, med ka^ ^  
številni učenci osnovne šole in dijaki tehniške srednje šote* v to- 
popoldne pa je na križišču velika gneča tudi zaradi iz*1* 
vamah. (Foto: Jožica Teppey)



vo*ivcev je opravila svojo dolžnost že v jutranjih urah. Uspeh na referendumu je dokaz enot 
Pianov. Prizor z volišča v Sevnici.

NARED ZA JAVNO RAZPRAVO:

toliko in kako bo kdo gradil?
^  le osnutek 5-letnega razvoja stanovanjskega gospodarstva— časa 
'vs^pravo ni veC mnogo -  Kaj je pokazala anketa 3000 zaposlenih

S  V sta ^  sosedu sicer ni
gospodarstvu 

S? ZakrJ k t °  Pr 'šli do en o t
n e m  no^aje > ki terja tudi v 

n ®crilu več dogovarjanja. 
le eni imeli stano- 

‘•iiosti ali vsaj bore malo
(j; la bi prišli do prim erne 

!%o nc  ̂ teden je kom isija za 
^n islt 5-letnega razvoja
v!.°Ptavif8a 8?spodarstva v glav
ič4 karT Svo-)e del°- Le-to pred- 
J Pofeg dJ aJetn°  knjižico 47 stra- 
%  in »Ieh samoupravnih spora- 
Jj’se j, |[e8a sta tu ta  pa še 5 odlo- 

v/tein jV^aŠa na stanovanja. 

Irl^dilfa?1014^  reči SV° je Pred‘
u  i Prihodnji mesec pa 

let a ^u p šč in a , saj m ora z 
SJ* Polcih .ze vse skupaj veljati. 
Slenih h ^  »nketa skoraj 3000 
y> •vcev? Največ stano-

«  ^ aj? , l raditi v Lisci: 88
36 n 158 zasebnih; v Ju- 

&!*Hi u  j  *n 44 zasebnih, 
v ’ tudi 7 m 2benih in- 25 zaseb- 

ln j  Pr°svetne delavce b i 
N^tih ^ . f t e n i h  stanovanj. V 

je še vedno 
drtt*^enih gradenj; 

cedv?%\naiP nnier le ^ družbena 
U ***** 18 zasebnih, za delav- 

**sebn;L ‘•prave le 2 družbeni in 
Rradenj. Podatki za To-

varno konstrukcij v Sevnici (Kovin
ska) pa predvidevajo nič drugega 
ko t bori 2 družbeni stanovanji do 
leta 1976!

Zemljišča za gradnjo v strnjenih 
naseljih po večjih krajih občine po 
stajajo že redkost. V m estnem  nase- 
lju Sevnice in Šmarja bi lahko zgra
dili še 590 stanovanjskih eno t: 27 
stolpičev ali blokov, 26 nizov vrst
nih hiš s 106 enotam i in 142 zaseb
nih hiš. V Boštanju bi bilo p rostora 
še za 59 zasebnih hiš in m orda še za 
kakšen dvojček; v Krmelju 1 osem- 
stanovanjski ob jek t, 4 četverčki, 3 
nizi s po 20 vrstnim i hišami in 56 
zasebnih hiš. V Loki b i bilo prostora 
še za 13 zasebnih hiš. Zasebna sta
novanjska hiša nam reč požre kar 
10-krat več prostora, k o t odpade na 
eno dvosobno stanovanje. Stroški 
kom unalnega opremljanja so zaen
krat na vasi še dosti manjši, vendar 
že sedaj marsikje boli člane svetov 
krajevnih skupnosti glava zaradi dra
gih kom unalnih naprav okrog zaseb
nih hišic.

Po družbenem  dogovoru naj bi 
podjetja odsto tek  denarja za stano

vanjski sklad povečala na 6 odst. V 
glavnem za družbene pom oči soli
darnostnega sklada p lačujejo organi
zacije po predvidenih osnutkih  20 
odst. od  najnižjega odsto tka  zneska, 
ki so ga predvidele za te namene. 
Najbolj zanimiva so posojila iz soli
darnostnega sklada za revnejše o bča 
ne; le-ti dobijo posojilo iz tega skla
da, če  dohodek na gospodinjskega 
člana ne presega 700 dinarjev na 
mesec, stanovanja tega sklada pa 
bodo lahko dobivale tudi mlade dru
žine, ki doslej stanovanjskih težav 
niso mogle zlepa re š iti

A. ŽELEZNIK
✓  N

Hvala za dar!
V nedeljo je bil moj praznik. 

O čka in mam ico sem spremljal 
na volišče. Tam je bilo veliko 
občanov. Vsi so glasovali za 
nove šole. Tudi moj očka in 
mamica sta glasovala. Zelo sem 
ponosen nanju. Rad ju  imam.

DRAGO ŽNIDARŠIČ,
1. b . OS SEVNICA

Kako smo glasovali?
i  JHačila
* 3  »MO!
*ko 0 žensko, mo- 
Cijo; °troSko konfek- 

Plašče, obleke, 
vse ’ bunde in drugo, 
% itl različnih veliko- 
vaih h godnih vzorcih,

Za samoprispevek 77,48 odst.; kmetje za izenači
tev pravic v zdravstvenem zavarovanju 96,33 %, 
obrtniki in upokojenci pa 82r50 odst -  Lep uspeh!

Med posameznimi volilnimi 
enotami je posebno v jutranjih 
urah vladalo pravo tekmovanje 
v tem, kdo bo prej zaključil vo
litve. Ali je bila to PreSna Loka 
ali D. Brezovo ali kdo drug, bo 
jasno šele po pregledu zapisni
kov. V kar 3 volivnih enotah so 
se 100-odstotno izrekli za sa
moprispevek za Šolstvo in otro
ško varstvo: na Impoljci v

SEVNIŠKI PABERKI
J*A ? nvj5 a  So l a  s e  ž e

■iu  *goVo‘1Vci te8a kraja so res
n « : y n S n dokaz’ da voUj°
'% naiurei 1 P red referendum om  

igran u leyi prednji strani
udrlo za okrog 2 m v

N0 > iveiS  na Š? o k o - Da Je stvar 
V i Ud> d«f* Pa ob tem  sPod*

zlo J nsicer sila ^ b e le g a , iz 
C ^ e j li  70ne8a temelja šole. Naj- 
i*Wn Uent° ?e spustili v nastalo 
% %  da je luknja pod
k ,  Zbilj n Ve^ a ,  d a 'b i  vanjo.

za velik tovor‘ 
eHa « , avba na tem delu ni

S f t v  oESSs1 drži le tanek sl°j
%  lukeni ° ‘!c> te8a kraja je več 
%Pod2eil 1 nastanejo z izpira- 

Mamnex Vode- Do zaključka
i Š\b0,l*isile n'SO znanc u8°tO"

’V  °dfou -  Čeprav ob-
Vlasti v °-nalaga lastnikom  

^ v .^ P r e m n ^ ^ n e m  naselju, da 
\  S u  8 snegobrani, le-teh 
N  ^  Ven n n ,G lavnem trgu v 
N« Din? P1, HiSe 50 stisnjene 
L P e ic e f^ n ik e  in cesto tako, da 
C  ni ni?® »eh pločnikih ob  od-
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vanjskega podjetja pokosili dokaj 
veliko površino med bloki v Naselju 
heroja Maroka. Dokler ne bo tam 
kaj drugega, bi morala biti urejena 
zelenica, raslo pa je polno zeli.

ČASTNA IZJEMA -  V nedeljo je 
bilo republiško tekm ovanje radio
amaterjev za pokal Zveze radioam a
terjev Slovence. V nedeljskem do
poldnevu je  bilo treba vzpostaviti 
zveze s čim  več postajam i po obči
nah v Sloveniji. Od Sevničanov se je 
vključil v tekmovanje le predsednik 
radiokluba s svojo postajo. Od 8. do 
pol enajste ure, kolikor je trajal čas 
za telegrafijo, je vzpostavil zvezo s 
30 občinam i, kar je polovica vseh, 
ki imajo amaterske postaje.

POROKE -  V soboto na sevni-
škem m atičnem  uradu ni bilo po
rok. 4. novembra sta se. poročila  
Igor Golob iz Ceija in Ivanka Jekoš
iz Orehovega; v četrtek, 9. novem. 
Stefan Koštrun iz Laz in Zlata Grilc; 
v soboto, 11. nov. pa Medard Gabri
jel iz Drušč in Jožefa Tršinar, Anton 
Koželj iz Vrhtrebnjega in Štefanija 
Les iz Sevnice, A nton Kolman iz 
Zurkovega dola in Ljudmila Železen 
iz Prcšnc Loke, Franc Revinšek iz 
Skrovnika in Martina Mirt iz Ka- 
menškega ter Stanislav U rbančič z 
Vel. Cirnika in Darinka Vovk iz Sev
nice.

domu počitka, Krsinjem Vrhu 
in Trščini. Na Čanju in Sp. Vo- 
dalah so se temu izrednemu 
uspehu sila približali: 98,9 
odst., na Vrheku 97,4 odst. in 
Pokleku 97,3 odst.! Na Krajnih 
brdih je glasovalo „ZA“ 96,5 
odst. volivcev, na Jablanici nad 
Boštanjem 94,9 odst., Boštanju 
93,8 odst., na Blanci 93,6 odst., 
na Selcah 93,4 odst., v Prešni 
Loki 92,5 odst., Svinjskem 91,5 
odst. ter Zabukovju 91 odst. To 
je torej le nekaj najboljših. Kje 
pa so bili odstotki „ZA“ 
manjši?

Najmanj volivcev je za referen
dum glasovalo: na Druščah — 
le 22,9 odst., na Bregu -  40,8 
odst., na Križu 47,5 in Pod- 
borštu 47,8.

Vsekakor je bila udeležba vo
livcev kljub slabemu vremenu, 
saj je po hribih zapadlo mnogo 
snega, izredno dobra. Tako do
brega uspeha referenduma za 
šolstvo in otroško varstvo si 
niso upali napovedati tudi naj
večji optimisti. Ta uspeh jem
ljejo prosvetni delavci tudi kot 
potrdilo zaupanja občanov in 
priznanje njihovemu delu. Od
ziv kmetov na glasovanju za 
združitev skladov delavskega in 
kmečkega zavarovanja pa kaže, 
kako je bil ta ukrep že nujen.

A. Ž.

OPRAVIČILO

V zadnji številki Dolenjskega 
lista so bili na 13. strani po kriv
di tiskarne zamenjani podpisi k 
slikam v članku „Vsak ZA -  pri
spevek za boljšo vzgojo naših 
o tro k !“ . Prizadete tovarišice in 
tovariše ter bralce vljudno prosi
mo, da nam neljubo napako 
oprostijo!

UREDNIŠTVO
-—  _________________________ /

PRED TRETJO KONFERENCO ZKJ:

Tokrat tudi o mladini drugače
13. novembra so nadaljevali prekinjeno sejo občinske konference ZK Treb
nje z razpravo o tezah za 3. konferenco ZKJ o mladini. Uvodne misli je po

dal član predsedstva republiške konference ZMS Lojze Ratajc

Kaj teži mlade, kaj mislijo starejši
o vključevanju mladine v samo
upravljanje in ostale tokove družbe
nega življenja od krajevnih skup
nosti dalje? „Pravi čudež je, če se 
na m ladinskem sestanku v tovarni 
pojavi tudi vodilni delavec,“  je bilo 
slišati o č itek  v uvodni besedi. „Mi 
smo še vedno prišli,“ je dejal inž. 
Gregorčič, direktor Dane. „V  Dani 
so trije mladinci tudi člani delav
skega sveta, zaupanje drugih delav
cev so si pridobili z vestnim  in disci
pliniranim  delom .“  To je bil le eden 
od strpnih dialogov na konferenci, 
m arsikatera ugotovitev bo obem a 
organizacijama dobro služila pri na
daljnjem delu.

Pred leti je bilo pereče vprašanje 
raznih konferenc samo zaposlovanje 
mladih. Danes to  ni več pereče, po
rodilo p a  se je novo vprašanje -  do
datno  izobraževanje teh  delavcev. 
Dva razpravljavca, predsednik ob 
činske skupščine Ciril Pevec in Šte
fan Kamin iz osnovne šole Trebnje 
sta poudarila znano dejstvo, da je 
trebanjska občina med tistim i, kjer 
je v šolstvu največji osip v republiki. 
To pa terja dodatno;izobraževanje

m ladih delavcev. Tudi to  vprašanje 
im a več plati: TRIM O daje npr. po 
200 tisočakov na leto  za redni in 
izredni študij. Priredili so seminar za 
polkvalificirane delavce, vendar niti 
polovica m ladih ni tečaja obiskovala 
do konca, čeprav je vse stroške no
sila tovarna. TRIMO je  glede izobra
ževanja delavcev dokaj osamljen pri
mer. H krati so na osnovni šoli T reb 
nje pri večernih šolah ugotovili zani
manje m ladih, ko p a .je  bilo treba 
šolanje p lačati, so odpadli.

Zakaj ni tesnejše vezi m ed mla
dino in krajevnimi skupnostm i razen 
na Ponikvah in Mirni? Mladi se za
vzemajo, da bi pri delitvi denarja za 
pom oči krajevnim skupnostim  na 
občin i m orali nam enjati tudi delež 
za dejavnost mladih, ki ga bi vaški 
aktivi koristno obrnili.

K ot je pokazala razprava na kon
ferenci, so vprašanju mladine posve
čale pozornost osnovne organizacije 
ZK v m irenski Dani, Trim u, krajevni 
skupnosti Mirna, tud i aktiv prosvet
nih delavcev je  večkrat obravnaval 
delo m entorjev z m ladinskimi aktivi 
na šolah. Povsod, kjer je  vladala 
tesnejša povezanost m ed kom unisti

MLADI V KRAJEVNI SKUPNOSTI:

Predvsem je treba delati
Učitelj Stane Sitar: kako je postal mladinski aktiv 
Jožka Prijatelja-Slobodana iz Ponikev tretji v re

publiki po oceni Zveze mladine!

„Kako začeti, kaj delati, sem več
krat slišal tarnati m ladinske pred
stavnike na konferencah v Ljub
ljani,“  pravi Stane, ki je tudi pred

sednik tega skoraj 200-članskega 
aktiva, ki zajema m ladino iz 15 vasi. 
Pravzaprav je bilo o m ladih iz Poni
kev dosti slišati že leta  1970, ko so 
postali končni zmagovalci radijske

KAJ JE POSLEJ 
NA VRSTI?

Dopolnilo k  akcijskemu pro 
gramu občinske konference ZK do
loča najmanj 6 rokov za izpolnje
vanje posam eznih nalog, ko t so se 
dogovorili ob obravnavi Titovega 
pisma. Tako morajo vse osnovne 
organizacije ZK do 12. decembra 
oceniti aktivnost in idejno borbe
nost kom unistov v organizacijah 
SZDL, sindikatu, Zvezi mladine, 
krajevnih skupnostih, samoupravnih 
organih in društvih. O tistih , ki niso 
delavni, se bodo morali k ritično iz
reči, saj tak i organizaciji več škodijo 
ko t koristijo.

STALNO 
IZOBRAŽEVANJE

Kot smo že poročali, poteka ves 
teden po litična Šola za okrog 60 čla
nov ZK in aktivistov zveze mladine. 
Ne gre pa le za enkratno  Izobraže
valno obliko. Ob koncu šole bodo 
nam reč ustanovili stalen aktiv sluša
teljev, ki bo skrbel za dopolnjevanje 
družbenega izobraževanja. Sestavili 
bodo tudi skupino predavateljev, se
stavljeno iz dom ačih kadrov, ki naj 
bi vodila razne krajše sem inaije. Te 
skupine morejo s posameznimi telesi 
političnih organizacij tudi pripraviti 
tehten program stalnega usposablja
nja kom unistov.

MLADI 
IN SAMOUPRAVU ANJE
Med vsemi zaposlenimi delavci v 

trebanjski občin i je kar 700 mladih, 
v dosti samoraslih kolektivih je  sko- 
rjg večina delavcev iz vrst mladih. 
Od tega velikega števila mladih de
lavcev pa je po ugotovitvah uvodne 
besede Lojzeta Ratajca na zadnji seji 
občinske konference ZK, ki je govo
rila o m ladini, le 12 mladih v samo
upravnih organih. Mladi bodo m o
rali vsekakor pogumneje predlagati 
svoje predstavnike, seveda pa se 
bodo morali v posam eznih sredinah 
z delom  in ostalo dejavnostjo tudi 
ustrezno uveljaviti. Zato imajo po 
zaključkih konference vso podporo.

oddaje Spoznavajmo svet in dom o
vino in si priborili denarno nagrado 
18 tisočakov.

— Kako sodelujete v svetu kra 
jevne skupnosti, z Zvezo borcev, 
SZDL, gasilci?

„Sami smo ho teli b iti zastopani 
in sodelovati pri akcijah. K ar 4- naši 
člani so v svetu krajevne skupnosti, 
in sicer tako , da je  iz tiste  vasi, od 
koder je član  sveta m ladinec, še en 
starejši član. Ob zadnjem  evidentira
nju odbornikov za občinsko skup
ščino smo na treh  volilnih enotah  
predlagali tudi naše člane.“

Kako so mladi povezani s krajem , 
kaže skupen n ačrt, po  katerem  že
lijo v naslednjih 5 ali 10 letih z dru
gimi organizacijami v kraju priti do 
društvenih prostorov, saj so do sedaj 
načrtovali vse akcije v Grmovškovi 
gostilni. Marsikaj zanimivega je ta  
aktiv v preteklosti že izvedel. Pred 
dvema letom a je npr. izdelal celo 
anketo, kjer so ugotovili, da 40 
odst. m ladine ni končalo osem letke. 
Vendar m ed njimi ni razlik, od po 
hoda po  po teh  Gubčeve brigade in 
akcij za vodovod v Dol. Dobravi so
delujejo tako km etje, k o t delavci in 
študentje.

-  Kaj vas še posebno povezuje?
„Ni se kam dati! Radi bi prišli do

igrišča za odbojko, rokom et in  ko
šarko. Sedaj smo pričeli graditi 20 
do 25-metrsko sm učarsko skakal
nico. Dekleta želijo tečaj prve po
m oči in kuhanja. Seveda smo pri
redili tudi izlete, vse, kar vaški mla
dini še posebej m anjka.4*

O b takih razm erah bi marsikje 
drugod vrgli puško v koruzo. Naj
bolj razveseljivo dejstvo v delu m la
dine iz vasi okrog Ponikev je  poveza
nost z ostalim i organizacijami v kra
ju. O njih bo še dosti slišati.

A. Z.

in m ladinsko organizacijo, so našli 
tudi način za uspešnejše delo. T ito 
vo pismo pa nalaga kom unistom  
aktivnost na celotnem  občinskem  
obm očju, tud i tam , kjer doslej ni 
bilo vidnejših uspehov. Tudi v življe
nju mladih je  nam reč odsevalo živ
ljenje preostale sredine.

A. Ž.

DOBER POGLED
Med m irenskim i in postojnskim i 

lovci se odvija d obro  sodelovanje. V 
nedeljo, 12. novembra, je  odšlo na 
lov po  planini Babi pri Postojni 11 
m irenskih lovcev. Pavel Kovačič je 
ustrelil eno košuto in  enoletnega je 
lena, Aleksander Zakrajšek pa ie rav
no tako  uplenil košuto. Marsikdo je 
tako prvič sodeloval pri lovu na vi
soko divjad. Minulo nedeljo pa so 
postojnski lovci M irenčanom vrnili 
obisk. Ker so Posto jnčani dovolili 
Mirenčanom  lov v svojem rezervatu, 
so jim  to  dovolili tudi Mirenčani. 
Uplenili so 11 zajcev in več fazanov.

D. P.

MIRNA: SZDL DRUGAtE
Po treh  neuspelih sklicih so v če

trtek  le opravili volilno konferenco 
SZDL. T okrat je  bila udeležba do
bra. Ugodno so ocenili dejavnost 
sveta krajevne skupnosti, ki deluje 
na izredno širokem obm očju  skoraj 
22 vasi. Zoper predvideni program 
del, ki jih  naj bi krajevna skupnost 
opravila prihodnje leto , ni bilo po
sebnih pripom b, k o t je  dejal pred
sednik KS Ivan Janežič, b i želeli od 
nekaterih  odbornikov sveta krajevne 
skupnosti iz vasi več pobude za ure
janje p o ti in  krajev po zgledu neka
terih, ki se m učijo  z velikimi deli, 
ko t so npr. gradnja vodovoda na Se
lih ipd.

Dejavnost krajevne organizacije 
SZDL ni bila zadovoljiva, krivdo so 
iskali v prem ajhni dejavnosti od
bora, del krivde za takšno stanje pa  
so sam okritično vzeli nase tud i čla
ni. Po obsežnem  in dom ačem  po
jasnilu delegatskega sistema in vloge 
SZDL, ki ga je  podal član  izvršnega 
odbora republiške konference SZDL 
Miro Gošnik, sc lahko videli, da dela 
za to  organizacijo v prihodnosti ne 
bo manjkalo. Sedanje mrtvilo bo 
novi 11-članski odbor ob sodelo
vanju občanov vsekakor premagal.

NAŠI LIKOVNIKI 
GOSTJE CELOVCA

Slovenska prosvetna zveza iz Ce
lovca in U m etnostni paviljon iz Slo- 
venjega Gradca sta  pred kratkim  pri
pravila v Celovcu razstavo, na  kateri 
so se m ed drugim predstavili tud i sli
karji in kiparji skupine „Likovniki 
72“ . Med razstavljenimi deli so tud i 
dela A ntona R epnika in Jožeta  Tis
nikarja, ki ju  poznam o s trebanj
skega Tabora likovnih sam orastni
kov in vrste razstavišč na  našem 
obm očju.

MOKRONOG: 
NOVA VETERINARSKA 

POSTAJA BO!
Razm ere za delo veterinarske 

službe v M okronogu so dosti slabše 
kot v T febnjem . Sam oupravni o r
gani veterinarske postaje v Trebnjem  
so že sprejeli ustrezne sklepe o grad
nji veterinarske postaje v M okro
nogu. V eterinarska postaja je za
prosila za pom oč v obliki posojila 
tu d i občinski sklad skupnih rezerv.

DROBNE Z MIRNE
KDO BO PO PR A V U A L  POTI? 

Na volilni konferenci krajevne orga
nizacije SZDL na Mirni minuli č e tr
tek so ugotavljali, da so vaške poti v 
zelo slabem stanju, pa tud i sicer le 
malokje dajo kaj na podobo vasi, da 
bi npr. uredili gnojne jam e in po
dobno. Po drugi strani pa  tudi ko 
munalni odbor pri krajevni skup
nosti Mirna, ki je sicer zelo delavna, 
ni odigral svoje vloge. Tako je pri 
krajevni skupnosti ravno za urejanje 
vaških poti ostalo v tem  letu neizko
riščenih kar 24 tisočakov denarja! 
Kolikor so odrekli posamezni od 
borniki sveta krajevne skupnosti iz 
nekaterih vasi, bi jih  na njihove 
dolžnosti morali opozoriti volivci 
sami.

FILM ARJI SO KONČALI -  V 
sredo, 15. novembra, je ekipa ZA
STAVA filma iz Beograda opravila 
zadnja snemanja filma Krajevna 
skupnost v vojni. N ekateri občani 
pa so si v četrtek  po konferenci 
ŠZDL z zanimanjem še enkrat ogle
dali prvi del tega filma, ki ga je ta 
ekipa posnela na Mirni že lani. Sicer 
so snemalci dobro izkoristili kar pri
je tno  jesensko vreme, ki jim  zadnje

dni vsekakor ne b i bilo več naklo
njeno.

„MERKATOR44 IMA ZASTAVE
-  Poslovalnica M erkatorja na Mirni 
je dobila zastave različnih mer, od 
povsem m ajhnih do 3 m etre dolgih. 
Cena se zato tudi suče m ed 5 in 100 
dinarji. Ker je praznik republike 
pred durm i, si jo  lahko vsak, kdor 
zastave še nima, oskrbi.

CEMU NEGODOVANJE? Pre
teku teden so na Mirni ponovno me
rili stanovanja, saj je bilo ugotov
ljeno, da je marsikje prišlo do spre
memb, zato  plačevanje prispevka za 
m estno zemljišče ni bilo več v skla
du z dejanskim stanjem . Meijenje so 
izvršili uslužbenci občinske uprave. 
Pri odm eri so dostikrat naleteli tudi 
na negodovanja lastnikov stanovanj, 
kot da ne gre za skupne koristi 
kraja, saj ves denar ostane za te  na
mene.

TV -  5 V AKCUI — Na pobudo 
snemalcev Zastava filma so pionirji 
in m ladinci mirenske osnovne šole 
ustanovili partizansko kurirsko služ
bo T V - 5 ,  ime, ki je borcem  že zna
no. Kurirska služba se je že izkazala: 
tudi za zadnjo zelo uspelo konfe
renco SZDL so raznosili vabila.

TREBANJSKE NOVICE



KOČEVJE DO LETA 1975:

Bazen, središče za rekreacijo...
Pa še most pri vrtcu, otroško igrišča, čistilne naprave, razsvetljava, zele

nice, urejanje šeškovega doma in Likovnega salona

Osnutek programa urejanja 
objektov javnega značaja na ob
močju krajevne skupnosti (KS) 
Kočevje-mesto za obdobje do 
leta 1975 je obravnaval svet KS 
na zadnji seji. Sklenili so, da 
bodo izdelali še prednostni red 
posameznih del, stroške ureja
nja in vire financiranja. Nato bo 
dan dopolnjeni osnutek pro
grama v razpravo in potrditev 
občanom.

V programu je predvideno 
urejanje parkov, zelenic in na
sadov, obroba zelenic z granit
nimi kockami, tlakovanje okoli 
parkov in postavitev klopi. Kot 
pokopališči — park bosta ure
jeni bivši pokopališči na Trati 
in ob Črnomaljski cesti. Pred
videna so tudi ureditvena dela 
na novem pokopališču in par
tizanske grobnice.

Za oddih in razvedrilo je 
predvidena ureditev letnega ko
pališča v Mahovniku, rekreacij
skega središča pri Rožnem stu
dencu in na Trati ter sprehaja
lišča ob Rinži. Urediti je treba 
tudi zemljišče za Rinžo v Gaju 
in prostor za novo šolo.

Otroška igrišča bodo urejena 
v Podgorski ulici, na Trati in v 
Kajuhovem naselju. Dokončati

Rekli so:
Inž. DUŠAN O R A Ž E H  od 

bornik  občinske skupščine Ko
čevje: Č e drže podatk i o narod 
nem  dohodku  na prebivalca, ob 
javljeni v Delu, d a je  naša o bč ina  
nazadovala že na  32. m esto v re
publiki, po tem  bom o m orali 
odborniki s sklonjenim i glavami 
s tega forum a (m esta v skupšči
ni). O troci nam  ne bodo  o d p u 
stili, da je obč ina  nazadovala 
prav v obdobju  našega odbor- 
ništva.

DANA JERŠE, d irektorica 
osnovne šole Kočevje: Dobro je 
treba  p re teh ta ti, če  nova avto
busna postaja ne bo preblizu 
šole. Učenci m orajo im eti varen 
d ostop  do šole, razen tega pa  
ro p o t avtobusov ne bi smel m o
titi pouka.

e g i d u  Ši n k o v e c , o dbor
nik občinske skupščine K o
čevje: Naša železniška proga ni 
donosna in m orajo izgubo kriti 
naša podjetja  tak o , da pristajajo 
na višje prevozne tarife. V endar 
slišim in berem , da imajo slo
venske železnice 7 ali 10 mili
jonov din izgube. Železnica ne 
bi imela izgube, če  bi postopala 
povsod tako , k o t v prim eru ko 
čevske proge; če pa ne postopa 
povsod tak o , po tem  to  pom eni, 
da mi izgubo železnici povr

n e m o , drugi pa  ne.

je treba igrišča v Kidričevi ulici. 
Mini igrišči za košarko pa naj bi 
bili v Kidričevi ulici in pri va
jenskem domu.

Za asfaltiranje so predvidene 
ceste in ulice oziroma odseki: 
nova cesta od Bračičeve ulice 
proti Ljubljanski banki in od
cep proti novemu vrtcu, po
daljšek ceste v Mahovniku, nove 
seste od Podgorske ulice do 
kegljišča, cesta od uprave ZI
DARJA do doma TVD Par
tizan, promenadne poti v Gaju, 
nova cesta od Uniona proti 
Ožboltu s priključkom na Ljub
ljansko cesto, cesta za občino 
in poti pred občino in Roške 
ceste.

Urejene bodo ceste in ulice: 
na Trati (16 ulic), Trg zbora od
poslancev (dokončanje), ulice v 
naselju „Strelišče“ , od bodo
čega mostu pri novem vrtcu do 
kina, pd Kidričeve proti KO
MUNALI in leve strani Rožne 
ulice za bloki IT AS.

Ostala komunalna dela in 
objekti: gradnja kopališča — ba
zena, mostu pri novem vrtcu, 
ureditev ploščadi pred samskim 
blokom, novo osrednje sme
tišče, gradnja čistilnih naprav 
za mesto, povečanje upravne 
stavbe pokopališča in nakup 
furgona — prikolice zanj, posa
ditev žive meje pri pokopališču 
in razširitev pokopališča proti 
gozdu in postavitev semaforja 
na križišču pri spomeniku.

Javna razsvetljava bo urejena 
v Mestnem logu, Bračičevi ulici, 
na Trati, in Reški cesti, obnov
ljena pa bo na Roški cesti. Ra
zen tega bo dodatno postavlje
nih nekaj luči na Trgu zbora 
odposlancev in drugje.

Predvideno je tudi postopno 
urejanje Šeškovega doma (cen
tralna kuijava, ureditev odra in 
zunanjosti ter okolice), zame

njava strehe pri Likovnem sa
lonu in še nekatera dela.

Svet KS meni, da bo delo KS 
boljše in učinkovitejše, če bo 
potekalo po načrtu, ki bo iz
delan za nekaj let naprej. Bolj 
smotrno bo mogoče uporabljati 
tudi sredstva prispevka za upo
rabo mestnega zemljišča. Iz 
srednjeročnega plana bo na 
osnovi potreb in denarnih mož
nosti pač laže programirati delo 
za leto naprej, kot je bilo do
slej, ko KS ni imela srednje
ročnega programa.

Gibanje prebivalstva
V o k to b ru  se je na obm očju  ma

tičnega urada Kočevje poročilo  7

Barov, ro jeni pa  so bili trije dečki, 
fmrli so: V alentin  Mesojedec, u po 

kojenec iz Klinje vasi 18, star 81 let;
Marija Perenič, gospodinja iz S ta 
rega loga 15, stara 74 let; K arel Mer
har, upokojenec iz Željn 16, star 71 
let; S tefan  Bevc, upokojenec iz Ko
čevja K olodvorska 13, star 48 let; 
Zorka D robnič , gospodinja iz Stal- 
ceijev 3, stara 66 let;. Jože Knavs, 
km etovalec iz Livolda 50 , star 86 
let; Rozalija V idm ar, km etovalka iz 
Kočevja, Trdnjava 7, stara 70 let; 
Jakob  Šneberger iz Morave 8, star 
85 let in Milka Lesjak, gospodinja iz 
Kočevja, Kolodvorska 10, stara 90 
let.

še eno črpalko
Kočevje potrebuje  še eno ben

cinsko črpalko. To se vidi posebno 
zju traj, ko čaka, da pride na  vrsto 
velika m nožica avtom obilov. Čeprav 
se črpalkarji trud ijo , ne morejo 
vsem ustreči. Posebno pa je  hudo , 
če  se k a tera  izm ed č ip a lk  pokvari. 
Šofer ne m ore dobiti za svoj avto 
prim ernega goriva bliže k o t v Žle
b iču  (naprej od  R ibnice), pri Straži 
(pri Novem m estu) ali v Delnicah. 
Gotovo bo  kasneje, ko b o  stekla 
nova cesta K očevje-D eln ice, po 
trebna tu d i č rpalka nekje na sloven
skem delu te trase. Če je  ne bo po 
stavil PETROL, se bo  verjetno  po
nudila  INA, ki im a črpalko na drugi 
strani K olpe in ob Č abranki.

Krstili so brizgalno
Potrebujejo še avto -  ček za gasilsko opremo

Gasilsko društvo (GD) Predgrad v 
kočevski občin i je z lepo sveča
nostjo  počastilo  prevzem  in krst 
nove m otorne brizgalne. Predsednik 
GD Peter Koprivec je orisal delo 
društva.

Miran Sm ola, d irek tor ZKGP, ki 
je v im enu ZKGP botroval m otofk i, 
pa  je poudaril, da  je gospodarstvo v 
Kočevju urejeno in da je treba  zdaj

DROBNE IZ KOČEVJA
NOVEMBRSKO SONCE nas je 

uspavalo. Zbudili sm o se šele, ko je 
zapadel prvi sn<*g in nam  je lezla 
brozga v čevlje. R obantili smo na 
tiste , ki so odgovorni za vzdrževanje 
ulic. Njim n am reč  ne leze brozga v 
čevlje, ker se vozjjo z avtom obili. 
Ponovila se je vsakoletna pesem. 
Mreže jaškov so neočiščene in polne 
listja, papirja in druge nesnage, da 
komaj požirajo. Skratka: na zim o še 
nism o bili pripravljeni, že najm anjši 
sneg nas je iznenadil. D obro je, da je 
h itro  skopnel.

KRMILNIC NI -  Ko je zapadel 
prvi sneg, sm o se spom nili, da  ni še 
nikjer p tič jih  krm ilnic. Ni dovolj lju 
biti sam o ptice v k letkah. Skrbeti 
m oram o tud i za one v naravi, ki so 
sedaj v stiski. Zavzemajmo se za var
stvo okolja  bolj z dejanji k o t z bese
dami! Varstvo p tic  je  najcenejši del 
varstva narave, a ga k ljub  tem u zane
marjamo.

TELEFONI VZNEM IRJAJO raz
ne telefonske naročn ike. Neznanci 
telefonirajo ponoči. Ko v skrbeh 
dvigneš slušalko, dobiš po žici 
poduk: „Osel, kaj si pa  vstal? Kar 
pojdi spat, b u tec !“ Take in podobne 
„šale“  si privoščijo no čn i razgrajači 
iz javne telefonske govorilnice. Da
jejo  jim  poseben p eča t kulturne 
stopnje.

T ELEFO N IR A N JE se je zelo raz
paslo, posebno tisto  preko službenih 
telefonov za osebne, torej nesluž
bene potrebe. Tako se razm eče 
ogrom no družbenega denarja. V luki 
K oper so pričeli zasebne pogovore

zaračunavati. Letošnje prvo polletje 
so nabrali 2 .363,46 din. Zanimiv bi 
bil tak podatek  za Kočevje.

TABORNIKI odreda „T oneta  
T om šiča" iz ' Ljubljane so imeli v 
Kočevju teča j. 11. in 12. novem bra 
so se u taborili v ko č i planinskega 
društva Kočevje pri Jelenovem  stu 
dencu za Mestnim vrhom  (1022 m). 
Bilo je  16 tabornikov in 4 vodniki 
ter predavatelji. Ko so predelali vso 
u čn o  snov, so opravljali izpite za 
vodnike in za prvo zvezdico. Prese
netil jih  je prvi sneg (20 cm ), kar jih  
ni m otilo . Sicer pa so bili zelo zapo 
sleni z izpiti. H rano jim  je oskrbel in 
kuhal predsednik Planinskega d ru 
štva Kočevje Jože A dam ič. Z njo so 
bili izredno zadovoljni. Pohvalili so 
se tud i z bivanjem v ko č i, kjer so 
lahko v m iru in zdravem okolju  
opravili svoje družbene obveznosti.

— Zakaj so bazenska posveto
vanja le okoli Novega m esta, pri nas 
na Kočevskem  pa ne?

-  Zato, ker še nim am o bazena!

KOČEVSKE NOVICE

dajati več za podeželje. Gasilcem  je 
izročil ček  ua 6500 din, kar naj b i 
b il začetek  te  pom oči. Ta denar je 
darilo vsega kočevskega gospo
darstva društvu, da  bi kupilo  še ne 
katero  po trebno  gasilsko oprem o. 
Zagotoviti bo treba  tud i denar za 
gasilski avto, saj to  društvo deluje za 
obm očje  o d  Bilpe do Nemške Loke.

Kasneje, na pogostitvi v D olu , so 
spregovorili predstavniki dom ačih  
organizacij, k i so poudarjali, da  je 
treba  posvečati vec pozornosti po 
deželju. S tem  se je strinjal tud i

Eredsednik občinske skupščine Miro 
legler, ki je povedal, da  bo  v na

slednjem  obdobju  posvečena po 
sebna pozornost ustanavljanju vzor
n ih  km etij. V endar tu d i to  ni prava 
rešitev za podeželje, saj bo treba  za
gotoviti delo tu d i prebivalstvu po 
deželja. j  p

Spet več nočitev
O ktobra  letos so zabeležili v ho

telu PUGLED v Kočevju 1316 noči
tev (1117 dom ačih  in 199 tujih); 
istega m eseca lani pa 1118 (956 do
m ačih  in 162 tujih). T udi v vseh 
prvih desetih  mesecih letos je  število 
nočitev  dom ačih  in tujih  gostov 
m očno  porastlo . Letos so jih  našteli 
9 3 5 2 (7 1 2 8  dom ačih  in 2224 tu jih ), 
lani pa 8887 (7267 dom ačih  in 
1620 tu jih ).

Zahvala ZPM
O bčinska Zveza prijateljev 

mladine (ZPM) Kočevje se za
hvaljuje delovnim  organizacijam  
TEKSTILANA, MELAMIN in 
HOTEL PUGLED za denarne

PI T^K STILA N A  je odstopila  
ZPM denarni del Seškove na
grade v znesku 2.500 d in , in si
cer nam ensko za letovanje so 
cialno ogroženih o tro k . ZPM je 
že obvestila TEKST1LANO, da 
bo ta denar porabljen za leto 
vanje štirih  o tro k  mater-sam o- 
hranilk iz TEK STILA NE v pri
hodnjem  letu.

Podjetje MELAMIN je naka
zalo ZPM 1.000 din, HOTEL 
PUGLED pa 500 din, ki so jih  
zbrali v obeh  kolektivih v tednu  
o troka. Denar bodo porabili za 
financiranje raznih  dejavnosti 
o tro k .

Lani 1,4, letos 20 milijonov
Obrati prehajajo postopno iz poizkusne v redno proizvodnjo -  Prihodu! 
leto v ITPP že 40 milijonov din celotnega dohodka -  Prispevek, ki pw5 | 

ribniško občino vedno bolj v krog razvitih

Novo ribniško podjetje  ITPP -  
Industrija  term ičn ih  aparatov, ž ič 
n ih  pletiv in plastike hitro  na 
preduje. Lani je znašala njegova pro 
izvodnja (le tedanjega o b ra ta  Sito- 
p le t, ker drugi še niso bili ustanov
ljeni) 1,4 m ilijona dinarjev, letos v 
devetih  m esecih 4,5 m ilijona (do 
konca leta  bo znašala predvidom a 
preko 20 m ilijonov), za prihodnje 
leto pa načrtu jejo  že za okoli 40 
m ilijonov dinarjev proizvodnje.

Vršilca dolžnosti d irektorja  Cirila 
Grilja sm o zaprosili za razgovor o 
novem  pod jetju , ki doslej še ni bilo 
javnosti celovito predstavljeno.

— Kako to , da bo proizvodnja 
v zadnjih treh  m esecih tako  ob 
ču tn o  porastla  in bo znašala vsak 
mesec približno to liko , k o t je prej 
v vseh devetih  m esecih skupaj?
— Doslej sm o delali v glavnem 

poizkuse in n i bilo  zaslužka. Zdaj je 
proizvodnja ponekod  stekla in 
ustvarim o vsak mesec za oko li 5 m i
lijonov dinarjev celotnega dohodka.

-  Ketere obrate  ste imeli lani 
in kaj ste proizvajali in  katere 
im ate letos?
-  Lani sm o imeli le tkaln ico  „Si- 

to p le t“ , k i je tkala  ž ične  in p lastič 
ne m reže. Letos v o b ra tu  „S itop le t“  
še m etaliziram o plastiko, steklo in 
kovine. Metalizacija je še v poiz
kusni proizvodnji, do novega leta pa 
bo že začela redno proizvajati in 
ustvarila okoli 1,2 m ilijona dinarjev 
celotnega dohodka. Razen tega bo z 
novim  letom  začel ta  o b ra t p ro 

izvajali se cedila. „S itop le t“ je prav
zaprav naša TOZD, ki im a ob ra t ž ič 
nih  pletiv in ob ra t m etalizacije.

Druga naša TOZD je „B itherm “ , 
ki izdeluje naprave za ogrevanje. Ta 
se deli na  o b ra t „Idealstandard“ , ki 
proizvaja naprave za o p ev an je  vode, 
in „K uepersbusch“ , ki proizvaja na
prave za ogrevanje zraka. „Idealstan- 
la rd “ je še v poizkusni proizvodnji, 
id tem elji na sodelovanju z z ah o d n o -, 
nem ško firm o enakega im ena. O brat 
„K uepersbusch“  pa je začel delati s 
1. septem brom . Do k onca  leta bo 
proizvedel 7000  trajno  žarečih  peči 
in štedilnikov. Peči začnem o delati 
predvidom a v decem bru .

-  Zakaj boste lahko proizvedli 
prihodnje leto  približno še enkrat 
več k o t letos?
-  Ker prehajajo in bodo  še pre

hajali nekateri naši o b ra ti v redno 
proizvodnjo. Tako bom o na prim er 
po novem  letu začeli m on tira ti te r 
m oakum ulacijske peči.

— Torej povečanje proiz
vodnje ni odvisno o d  novih inve
sticij?
— Naš h itri razvoj je  m ogoč, ker 

je pri nas TEHNOIM PEX pod  ugod
nim i pogoji investiral okoli 11 mili
jonov  dinarjev. Prihodnje leto je na  
vrsti nova investicija, in  sicer 2500 
kvadratnih m etrov velika proiz
vodna dvorana. E lem enti zanjo so že 
prispeli v R ibnico. Tako bom o za
poslili še okoli 100 ljudi, m edtem  
ko šteje zdaj naš kolektiv  110 ljudi.

-  Kako bo v bodoče S<$ J 1  
valo vaše podjetje s sofl> 
podjetji v občin i in izven 
-  V okviru povezovanja J 5 

bom o lahko tesno sodelovali L 
sorodnim i podjetji znotraj 0 J  
ko t izven nje. Naš cilj bo, da 
segli najugodnejše, poslovne J  
ta te  v pod jetju , občin i in 
ter da bi prispevali k utr, 
spodarstva. Možnosti za sodei 
je precej. J.PR^l

IZLET V  NEZNANO 1

A vto-m oto društvo J
novem bra organiziralo p® 
znano. Udeležilo se gaj® ° j j j |  
članov AMD. Na pot so Kje J  
avtobusom . Obiskali so 
Toplice, Kostanjevico, prff l 
Šentjernej, Novo m esto m 
Dvora vrnili domov. V  Kos^ j i  
so si ogledali tudi Form o viv ^

V O JN A  KONČANA?

„Sm etarska vojna“  v R&jjjj 
h  kraju. N ekateri glavni p ^  
odpora  p ro ti plačilu  za oov S  
so dobili zdaj svoje vloge s ^  
sklepi zavrnjene. Tako se Oj 
tud i manjši del prebivalcev p j 
vpeljanem u redu o odvoz« 
plačevanju te  storitve. ^  ^ .„jjaml 
je kljub mnogim težavam KUP . 
avto za odvoz smeti. (

Slemenci zahtevajo boljše ceste
Zgraditi nameravajo še gasilski dom in športno igrišče

O bčani so v razpravi opozorili, da 
je vzdrževanje občinske ceste Sv. 
Gregor -O r tn e k  še vedno skrajno 
slabo. Predstavniki občinske skup 
ščine so občanom  razložili n ačrte  za 
posodabljanje ozirom a izboljšavo

Hočete vedeti, 
kaj se pri nas 
godi? Naročite 
Dolenjski list!

cest v  Slemenih. Skupščina je nem- 
rač  prav v teh  dneh  dobila  glavn 
n ačrt obnove občinske ceste Sodra
žica—Sv. Gregor. R azširitev ceste. 
znižanje klancev in ublažitev ovin
kov na tem  3400 m  dolgem  odseku 
b i po današnjih  cenah veljalo oko H 
2 ,4 71 .000 din. Vsi vzponi bodo 
manjfi k o t 8 odsto tk o v , le Bavčarjev 
k lanec in klanec pod Sv. Gregorjem  
bosta  imela še vzpon 12 ozirom a 13 
odsto tkov . Volilci so predlagali, naj 
bi že prihodnje leto posodobili en 
ali dva najtežja odseka.

Razen tega so predlagali, naj 
skupščina v svojem srednjeročnem  
načrtu  javnih del predvidi obriovo 
vseh pom em bnih  občinsk ih  cest na 
o b m o čju  Slem en, saj današnje stanje 
cest že m očno  zavira razvoj n jiho 
vega km etijstva in turizm a. Za tako

investicijo so pripravljeni tu \ |  
nekaj prispevati.

Pogovorili so se še o PrAfr .  
skega dom a in športnega »n „ 
volili so posebno komisi^»w ji j* 
predlagala, kje naj bosta 
objekta . ^

A nton Perovšek, predse^ ^  
krajevne skupnosti (KS) & 
ribniški ob č in i, je na neda ^  
ru  občanov  poudaril, daj« ■( 
v pretekli dveletni m a n ' # 
uspelo s pom očjo občine ^  ̂
n ih  organizacij napeljat .
dražiče telefon; temej£ ^   ̂
obraževalna skupnost Pa LjV' i  
prevoz učencev z a v to b u s  jjs, 
dražico in dom ov.

Milijarda za kmetijstvo
Vendar ga sama KZ ne bo zmogla, zato menijo, 
da je rešitev v združitvi -  Kmetje ne sekajo, ker 

pravijo, da je cena lesu prenizka

O km etijstvu v obč in i so razprav
ljali na nedavnem  sestanku sekcije 
za km etijstvo pri občinski konfe 
renci SZDL Ribnica. Nosilec te po 
litike naj bi bila km etijska zadruga 
R ibnica k o t najpom em bnejša km e
tijska organizacija v ob č in i. Zadruga 
pa je na  razpotju .

V  kolektivu razm išljajo, kako si 
bodo  začrta li p o t vnaprej. Ustavna 
dopolnila  dajejo zadrugi m ožnost 
združevanja v tem eljno organizacijo 
združenega dela s sosednjim a km e
tijskim a zadrugam a v Velikih 
Laščah in D obrepoljah. Spričo  so
delovanja, ki ga im a zadruga že ne 
kaj let z Ljubljanskim i m lekarnam i, 
je m ožnost še tesnejšega sodelovanja 
ali celo združitve s tem  podjetjem , 
KZ pa bi posta la  ena tem eljnih orga
nizacij združenega dela v tem  pod 
je tju . R ibniška zadruga im a v svojem 
program u za b o d o č ih  pet let p red 
videnih eno m ilijardo starih  dinarjev 
investicij za posodobljenje km e
tijstva. Sami pa  tega zneska n ikakor 
ne bodo spravili skupaj.

Na sestanku so razpravljali tud i o 
gozdarstvu in m ožnosti ustanav
ljanja tem eljnih organizacij zd ru 
ženega dela. Predstavnik gozdnega 
ob ra ta  R ibnica je opozoril na težave

)>ri izpolnjevanju sečnje lesa. Sečnja 
e precej pod načrtovano . Posek lesa

je znatno  manjši k o t druga leta. 
Predstavnik km etov v sekciji je po- 
vedal, da je  vzrok manjše sečnje lesa 
pač v prenizkih odkupn ih  cenah 
lesa, ki za km eta  niso spodbudne, 
č e  b i se cene lesu sprostile, bi k m et
je  sekali več lesa. To pa  bi rod ilo  
verižno reakcijo: povišanje cen iz
delkom  lesnopredelovalne indu
strije. Prej ali slej pa  se bodo  m orale 
cene lesu sprostiti. ^  q

Rekli so:
$ *0

FRA NC ŽELEZNIK, % 
ITPP Ribnica: Menim, J* ff ^ 
čini podjetij zaostaja o ^  j, 
ustanavljanju TOZD zat > ^  U 
vedo, kaj jc treba nared u p k  
zato , ker ustanavljanju .„  
b i bili naklonjeni. Čakajo v

V/(B O G O ' A B R A H A M S ^ :  j,, 
predsednik občinske sK v $  
Naša občina  iz leta v 
preduje pri narodnem  ^  
na prebivalca. Skladno 
narodnega dohodka pa V 
več nam enjati tudi za »  p #  
m aterialnega in kultu  m ^ . { s* 
žaj a n aših o bč anov, n9j t
bodo ljudje vprašali, cCÎ već #  
si sploh prizadevali za p 
narodnega dohodka

ORTNEŠKI POROČEVALEC

ŽIMARICE 
-  VELIKO ŽELJA

Zim aricc so večja vas v Sodraški 
dolinu Tu prebivajo km etje, ki ne 
m orejo živeti o d  svojih kn>ety, zato 
se jih  veliko ukvarja z izdelovanjem 
suhe robe. Nekaj jih  je zaposlenih v
industrijskih o b ra tih  v Sodražici, še 
več Ž im arščanov, predvsem  naj
boljših delovnih m oči, je na delu v 
tujini.

Med zadnjo vojno je bila vas po 
žgana, a so jo  vaščani, vneti za na
predek, h itro  obnovili. Sedaj želijo, 
da bi skozi njihovo vas vodila asfalti
rana cesta in da bi popravili cesto 
S odraž ica-B oncar, regulirali Bi
strico, uredili kanalizacijo in iz
boljšali elek trične napeljave. Tudi 
javna razsvetljava ni najbolje ure
jena , razen tega pa bi imeli v vasi 
rad i še telefon.

SKROMNO, A PRISRČNO -  
Tudi poljanski šolarji so počastili 
spom in na naše padle in um rle borce 
za svobodo z obiskom  na Žukovem , 
kjer so okrasili spom insko obeležje s 
cvetjem in prižgali trinajst rdečih  
svečk. Z recitacijam i so povedali 
svoje misli in želje ter se zahvalili 
tis tim , ki so darovali svoje življenje 
za njihovo lepše življenje. Pred šolo 
pa so se spom nili vseh um rlih  in 
padlih vaščanov.

PONOSNI SMO na našo cesto 
skozi O rtnek . Lepo so jo  uredili in 
dopolnili asfaltno podlago, da od  
Marinška pa  do  gostilne tečejo  vo
zila k o t po preprogi. Predlagamo, da 
bi uredili še cestne znake za vozila 
in pešce ter pri križišču ob  avto
busni postaji preko ceste vrisali 
„ zeb ro4 . Žal pa se stara zadeva z 
otrneškim  m ostičkom  še ni prem ak
nila z m rtve to čk e . O rtnečan i smo 
pač potrpežljivi.

PULJČANI SE SELIJO  -  Pulj
čani končno  praznijo  zapuščeni 
dom  in .„h o te l“  bo prazen, zapuščen 
in na razpolago novim gospodarjem . 
Včasih sm o zelo kritizirali puljsko 
upravo in si želeli drugih gospo
darjev. Zdaj nam  je pa kar dolgčas 
po puljski mladini, ki nam  je prina

. tffjM
šala vsaj za k ratek  čas _y]; 
zabavo. K do jih  bo nado j.iijO  , 

MEDVEDJE OpHAJ^ ? 
Kakor m i tako  tudi divj ^  <JiJ 
ozim nico. Č utim o, da ^  
um ika v zimski m ir, saj * 
bilo prave letine. McdveuJ fifi. 
v druge kraje, kjer si B> «, f  
zalog in poiskali PntP* ^  
m ovališč. Ni dolgo, <jj Jj 
lovske družine na 
družinski lov, vendar se ^  F 
bogatim  plenom  kot j0 k0* 
Taki pobratim ski se s ta n i 
ni in zabavni.

o b č a n
v p r a š u j e

o d 0
-  Zakaj trdiš, da 

pravice? . tl)di A
-  Ker bom mora« po 

sem bil vedno zaščiten* .i 
sodišča plačevati odvoz
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Ne gre, da bi še naprej mižali

stanje gasilstva se je  zadnja leta v črnomaljski občini m očno popravilo. Društva gradijo 
love in nabavljajo sodobno oprem o. Viniški gasilci (na sliki) so letos po dolgih letih dobili 
Uniforme, tako da se lahko vsaj uradno pokažejo na krajevnih proslavah. (F o to : R . Bačer)

♦

KOMUNISTI NADALJUJEJO AKCIJO PO PISMU

okrat so rekli bobu — bob
|unopok nikjer ni šla, je pa razlika med večjimi in manjšimi spodrsljaji 
 ̂°ceni dosedanjega dela se največ črnih pik piše občinski upravi in 

sindikatom, toda končno oceno bo dala konferenca

> W!®0bčinske konference Zve- 
ftti s ^ stov v Č rnom lju  je na  raz- 

2avzeto in k ritičn o  oce- 
S  k  t?11616 v dom ači ob č in i, pri 
»i*' krit* r.azgalil slabosti svojega 

^ n a ^ ^  P a  tu d * kom uniste 
j v drugih organizacijah

navita? ter v občinsk i upravi, ki 
j! odigrali.
&j ; 0yariša T ita  in izvršnega
I ^  ^ o  razgibalo delo v 

I  v ,°5>anizacijah, k o t nobena
adnjih letih . N apredek se 

^  ie h1 P°E tični odgovornosti,
I I ^bi “^ciplina, kar se vidi po 
N* O stankih , pa tu d i iz-

r J ^ a m n iv e č  
< Sf Oton 1)0(1 drobnogled delo 

' ' *1, so ,, e organizacije ZK po- 
S b i  ° tovili, da napak nikjer 

Ji*j '  o{iti°> k  da so bile ponekod 
v.iL ’ drugje ko mm vidne.

Kakšna 
Preskrba?

' t  l 1 novem bra zvečer,
'r S6 Drv* ?°bi občinske skup- 

^ivr’’3 Jayna tribuna o pre- 
\  Govorili bodo

i J  Sic ,?sti dom ačih  trgovin in 
>\  Potrebni razširitvi in
' lokalov ter o stal-

’ S ^ o r i^  te dejavnosti. Na 
J ** ga organizirata So- 

J|{' ^Pno« Zveza in krajevna 
w i * da k- Vab ij°  čim več obča- 
K  PtMia *P0Vedali svoje m nenje 

izboljšave.

Precejšnja k ritika  je veljala zlasti 
ljudem , ki so izstopili iz članstva, ko 
so dosegli položaj. N ekatere osnov
ne organizacije so že zahtevale, naj 
tak i odstopijo  s položaja, ker jih  
štejejo m ed karieriste. ^

T udi občinsk i kom ite ni b il do 
volj učinkovit z delovanjem  m ed 
članstvom  in v nekaterih  občinsk ih  
fo rum ih . Sprejel je na  prim er k o n 
kre tna  stališča do razm er v občinsk i 
upravi, šolstvu, ku ltu ri, v pod jetju  
Kovinar, to d a  ostala  so n a  pol p o ti, 
ker so se izvajalci te h  stališč po 
stavljali v nasprotn i tab o r.

Pri oceni dela drugih družbeno 
p o litičn ih  organizacij, Socialistične 
zveze, m ladine, sindikata, borčevske 
organizacije te r predsedstva občin- 
I'  >

ŽAL PREPOZNO
Km etijska zadruga Č rnom elj je 

letos razprodala  17 to n  semenske 
pšenice, ki so jo  dajali km etovalcem  
z regresom  občinskega sklada za 
pospeševanje km etijstva. N ekateri so 
se zanim ali tu d i za nakup semenske 
rž i, to d a  u streč i jim  niso mogli, ker 
je naročilo  prišlo p repozno.

BIFE JE ZAPRT
Semiški b ife, o katerem  je bile 

slišati že dosti p ripom b, ker je teser 
in nesodoben, so pred kra tk im  za 
p rh . Lokal spada k novem u hotelu  
m ker je tam  dovolj p rosto ra  in iz 
bire za goste razn ih  okusov, so ne 
ustrezni lokal na  trgu zaprli. Skoda 
pa  je , da je zaprta tu d i gostilna B u
kovec pri železniški postaji. T u  je 
b ilo  zmeraj dovolj gostov, vendar je 
gostiln ičar zbolel.

v d Priznanih tovarn  p rejem am o vsak dan  najno- 
|  m odele ženske, m oške in otroške konfekcije, 
|  ^kor tudi blago v razproda ji po izredno znižanih

I v S?h-Mesecu prodajam o tud i na 5-mesečno brez- 
®tno obročno odplačilo.

peleteksiil"  Č r n o m e l j

jtNOMALJSKI
f .  2 V V n 4 ' NOVEMBRA ob 
K  <ktev h ° mu kulture  proslava v 

republike. N asto- 

J r«  na P ihala- ženski in
S&fcr*1 zbor>učenc* «,as- 

v s , ° p b r e z - 

PODALJŠANEGA 
S ^  Je pokazala po-
C N n k JU kosU, kajti ob ma- 
I S f f o  mogli zdržati do  p o 

la^ 80 na šolah uredili, za 
in h,°groŽenc, ki so v po- 

l j \  pa p lača  pre-
Jna izobraževalna skup-

^  bo  svečana po-

i/Sov delavSiifrnx80valccm v ,c'  
r r a N o j e ^ '* 1 športn ih  igrah.
A  ekip s 478 tekm o-

c V &miSuPorItnikov da,a 
.n  Priznf ;  *stočasno  bodo 

0 ! ^ ^  •'ar^a tudi zaslužnim

DROBIR
telesnovzgojnim  delavcem  ob 30-let- 
nici športa  v Sloveniji.

27. NOVEMBRA DOPOLDNE 
bodo  svečano odprli novozgrajeni 
o troški vrtec na Č ardaku, začel pa 
bo  delati po  praznikih. To je prva 
nova stavba za o troško  varstvo v vsej 
črnom aljski občini.

BOLJŠI UČNI USPEHI na šolah 
v vsej občin i se kažejo predvsem  v 
zmanjšanem  osipu. K ot ugotavljajo, 
sc je v zadnjih štirih letih osip u čen 
cev zmanjšal za 17,55 odsto tkov .

IZ URBANISTIČNIH RAZLO
GOV je p o treb n o  v m estu ali naj
bližji okolici odstran iti naslednje 
stavbe: hišo Angele V idm ar na Č ar
daku so že porušili ob  gradnji vrtca, 
m edtem  ko  so stavbe Janeza C urka 
iz Loke, S tefana Brajkoviča iz Ulice 
21. o k tob ra  13 b in hiša A ntona 
Konde iz Viniške ceste 21 še v od 
kupnem  postopku .

ske skupščine in občinske uprave, je 
huda kritika  letela  n a  nekatere  ko 
m uniste v teh  in stitucijah , ker jih  
dejansko ni bilo č u titi  in so o d 
govorni za precejšnje spodrsljaje. 
Največ tak ih  č rn ih  p ik  so našteli v 
delovanju občinske uprave in v delu 
s indikata , delom a pa še v m ladinski 
organizaciji in drugod. O tem  je p ri
pravljeno obširno po ro č ilo , stvar 
bližnje občinske konference Zveze 
kom unistov pa  je oceni kom iteja 
dati dokončen  p eča t.

Mar jim j e . . .
Pri gradnji ceste Č rnom elj—Lokve 

so razrili traso ceste ih jo  za več ted 
nov zaprli za ves p rom et. Vozila 
m orajo p reko  Sem iča, kar pom eni 
20 km  obvozne po ti. N am esto  da bi 
posuli nekaj sto  m etrov ceste in jo  
zasilno usposobili za p rom et, se na 
ljudi in vozila n ihče  ne ozira. Vsak 
dan  so na  vrsti vprašanja: gre za ne
sposobnost izvajalcev del ali zafrka 
vanje? Zakaj prevzam ejo dela, če 
jih  ne m orejo pravočasno in do  roka  
opraviti? V sakom ur je bilo jasno, 
da z m anj ko t 10 delavci gradnja 
ceste ne m ore napredovati. N ič b o 
lje ni b ilo  p ri gradnji ceste p ro ti 
Adlešičem , kjer so določili obvoz za 
T ribuče  celo p reko  Vinice in  Bojan- 
cev. Ljudje se jezijo!

Edinstveno!
Prebivalci Preloke in Zilj, 

moški in ženske, so imeli prvo 
novem brsko nedeljo udarniško 
delo. Ne bi bilo n ič  izrednega, 
če ne bi šlo za popravilo repu 
bliške ceste, ki je vzdrževana 
tako  slabo, da  je življenjsko 
navam a za  odrasle in o tro k e , ki 
se po njej vsak dan vozijo na  
delo ali v šolo.

O bčani teh  vasi tu d i že leta in 
leta vsako zim o odm etavajo sneg 
na klancih te ceste in s svojimi 
vozm i vlečejo avtobuse naprej, 
ker ob ičajno  ni niti kupčke gra
m oza, da bi ga posuli na  zale
denelo cesto.

Zdaj so z enodnevnim  udar
niškim delom  zasipali jam e, ce
sto napraviti vozno in s tem  do 
kazali C estnem u podjetju , da gre 
le za m alom arnost. Ce bi cesto 
redno vzdrževali, z njo ne bi bilo 
težav. V isti sapi, ko je treba  dati 
vse priznanje ljudem  dveh vasi, 
ki se požrtvovalno lotevajo reše
vanja vseh krajevnih težav, pa  je 
upravičeno tud i vprašanje: zakaj 
na tak  način izm ozgavati pre 
bivalstvo najbolj o d ro čn ih  vasi 
zaostale občm e? ^  g

Vsi naj pridejo!
Prihodnje dni bo d o  v vseh 28 kra

jevnih organizacijah Socialistične 
zveze na obm očju  črnom aljske 
občine sestanki s članstvom . N ade
jajo  se dobre  udeležbe, ker b o d o  p o 
vsod kritično  pretresali dosedanje 
delo v du h u  pisma tovariša T ita, 
obenem  pa sestavljali nove delovne 
n ačrte , ki bodo odraz po treb . Na 
krajevnih konferencah bo d o  volili še 
nove odbore , razpravljali pa bodo 
tudi o starostnem  zavarovanju km e
tov, o gospodarstvu v občin i ter o

Erogramu javnih del za leto 1973. 
ocialistična zveza bo  obvestila o 

kraju in času sestanka še z letaki.

Bitka za zmanjšanje socialnih razlik teče, toda sliši se le prasket, ni pa no
bene zmage -  V Metliki bo treba resneje začeti akcijo

Skoraj v vsaki ob č in i prihaja do 
velikih razlik  v standardu občanov, 
to d a  v Metliki je to  vsakom ur o č it 
no . Kraj je  m ajhen in  Jjudje drug 
drugem u gledajo v lonec. Z nano je ,

Dokler bodo nekateri sm atrali, da je v redu, če kdo dobiva na 
mesec 50 din podpore in m ora s tem  živeti, avtomobilskemu pre
vozniku pa gleda tud i skozi prste, potem  ne m orem o reč i, d a je  boj 
za zmanjšanje socialnih razlik uspešen.

da je po vaseh še precej strganih, 
tu d i lačn ih  starejših ljudi, prav tako 
pa  gre glas o posam eznikih, k i v 
enem  mesecu zaslužijo milijon di- 
naijev, kolikor imajo vse leto pri
javljenega dohodka  na  ob č in i. Pred 
obojim i je u radna javnost do zdaj 
zatiskala o č i.

Podjetja so še najbolj uspešno za
čela reševati socialne razlike. Ob 
zadnjem  povečanju osebnih  do 
hodkov niso šli navzgor v odsto tk ih , 
m arveč so vsem č lanom  kolektiva 
dodali enako vsoto . Tako je delavec 
d obil več odsto tkov  k o t d irek tor. 
Za ta k  način  delitve so bili ljudje 
tu d i že prej, a s predlogi niso p ro 
drli, ker so se vselej našli zago
vorniki trd itve , da bi s tem  porušili 
ves sistem , ki nagrajuje prizadevnost 
posam eznika.

V  zvezi s štipendiranjem  je b il v 
ob č in i sprejet družbeni dogovor,

Podpora Marincu
Izvršni o d b o r občinske konferen 

ce SZDL v M etliki je  pretekli teden 
razpravljal o kadrovskih sprem em 
bah v vodstvu občinske organizacije. 
Znano je , d a je  predsednik inž. G ač
nik že od aprila v ostavki, to d a  nuj
ne posle je  vseeno opravljal. K ončno  
so dobili dva prim erna kandida ta  za 
predsednika in sekretarja organiza
cije, o katerih  p a  b o  tekla še beseda 
na konferenci. Izvršni o d b o r je tud i 
brez pridržkov po d p rl kand idaturo  
inž. A ndreja M arinca za predsednika 
izvršnega sveta Slovenije.

to d a  štipenditorji ga ne upoštevajo 
dosledno. Štipendije dobivajo tu d i 
o troci staršev, k i b i zlahka sami 
skrbeli za študij svojih o tro k . Pod
je tja  to  opravičujejo z izgovorom , 
da se za zahtevnejše poklice ne  jav
ljajo o troci iz socialno šibkih družin 
in da delovne organizacije po
trebujejo  kadre. Pogledati pa  b i m o
rati, če gre pri tem  za igro s čistim i 
kartam i.

Boj p ro ti socialnim  razlikam  d o 
slej ni b il dovolj uspešen. To je  tu d i 
ugotovitev poročila , ki so ga dobili 
č lani pred nedavnim  zasedanjem  
občinske konference Zveze kom u
nistov.

NE MORE BITI DIREKTOR, KDOR

delavce ščuva proti partiji
»Družbeno-politične organizacije in samoupravni 
organi v KOMETU naj čimprej obravnavajo direk

torja Maneka Fuxa,« zahtevajo komunisti

Sam oupravljanje v pod jetju  KO
MET že dolgo ni zdravo, zadnje čase 
pa se razm ere celo slabšajo. Že v po 
roč ilu  za občinsko konferenco  Zve
ze kom unistov v M etliki je bilo 
jasno rečeno , da gre pri d irek torju  
KOMETA M aneku F u x u  za sam o 
voljo, s ka tero  se požvižga na m ne
nje sam oupravnih organov. Zaradi 
take samovolje je  odstopila  tarifna  
kom isija v pod jetju , pa  tu d i sicer je 
d irek to r rad  pozabljal, da  je  on  od 
govoren sam oupravnim  organom , in  
ne narobe.

V razpravi so ljudje povedati še 
veliko več. Zdaj je šel Manek F u x  
tako  daleč , da  vodi akcijo p ro ti ko 
m unistom  v kolektivu. Delavci so 
opazili, da  se začne d irek to r znašati 
nad vsakim iz pod jetja , k i zasede 
tako  ati drugačno funkcijo v o b č in 
skem m erilu. Ni pa  dolgo, ko  je skli
cal sestanek kar brez sam oupravnih 
organov in  izjavljal, da so si kom u
nisti v podjetju  razdelili lepe plače, 
da delavcem odžirajo dinaf in  „zato : 
s kom unisti ven!“  To so bile njegove 
besede, kakor so poročati na o b č in 
ski konferenci.

Razum ljivo je , da kom unisti, 
kom ite  in konferenca ZK ob  tem  ne

m orejo d ržati rok  križem  in m im o 
gledati, kako jih  Manek F u x  blati. 
D irek tor KOMETA je  izzval splošno 
obsodbo in po m nenju m etliških 
kom unistov n im a nobenih  m oralno
p o litičn ih  lastnosti, da  b i ostal na 
direktorskem  položaju. Sklep je  bil: 
kom unistom  v podjetju  KOMET 
d a ti vso p o d poro , o  d irek torju , ki 
ščuva delavce p ro ti Zvezi kom uni
stov in  njenim  č lanom , pa naj v po d 
je tju  čim prej rečejo  sklepno besedo.

Zakaj tako?
16. novem bra je bilo v M etliki 

sklicano predsedstvo občinskega 
sindikalnega sveta, da bi razprav
ljalo o nalogah sindikata po  zad
n ji seji centralnega kom iteja  in 
po pism u tovariša T ita  te r  izvrš
nega biroja. Prišla sta  predsednik 
in  tajn ik , razen njiju sam o en 
č lan , m edtem  ko se je eden 
opravičil. V  predsedstvu pa  je 9 
gudi, o d  katerih  j ih  5 ni poslalo 
opravičila.

N i prvič, a a  se v Metliki zgodi 
kaj takega, saj je nesklepčnost 
postala že krajevna bolezen, v 
vodstvu sindikata p a  so tu d i 
prejšnji m esec oboleti za njo .

M edtem  ko po vsej državi 
organizacije, zlasti pa  njihova 
vodstva najresneje razpravljajo o 
napakah in  iščejo p o ti za uspeš
nejše delo v b o d o če , io v Metliki 
režejo po  stari navadi. In to  po 
vseh dolgotrajn ih  prizadevanjih, 
da  b i se stara  praksa odpravila, 
in  p o  vseh ob ljubah , da bo res

tako! R .B .

Ljudski časnik 
vest socializma!

TRI DNI KASNEJE

Otvoritve dveh cest za občinski 
praznik so bile sprva predvidene za 
soboto , 18. novem bra, toda ker dela 
zaradi slabega vrem ena niso bila 
povsem končana , so se slovesnosti 
zakasnile za tri dni. T ako so imeli v 
sredo, 22. novem bra, zasedanje 
o b č irsk e  skupščine z delovnim  
dnevnim  redom , zatem  pa so se tud i 
odborn ik i udeležiti o tvoritve ceste 
M etlika-R osaln ice  in M e tlik a -
Vinom er, ki sta za podeželje izred
nega pom ena.

NOVO SMETIŠČE
Ob glavni cesti, ki p o tn ik a  čez 

Gorjance pripelje v M etliko, je prav 
tam , kjer napisna tabla naznanja 
začetek  m estnega po d ro č ja , nastalo 
veliko sm etišče. Res neprijeten* po
zdrav dom ačinu , zlasti tujcu! Ali ne 
bi pristo jn i tega griča sm eti zravnati, 
prekrili z zem ljo in prepovedati tja 
odlagati odpadke?

Hvala krvodajalcem
V nedeljo, 19. novembra, 

je bila v okviru proslav ob 
letošnjem občinskem prazni
ku Metlika tudi slovesnost 
za krvodajalce. V dvorani to
varne BETI je Rdeči križ 
pripravil za približno 250 
krvodajalcev kulturni pro
gram, v katerem so sodelo
vali recitatorji, godba na pi
hala in pevski zbor. Potem 
so krvodajalcem, ki so dali 
kri petkrat, desetkrat, pet
najstkrat, dvajsetkrat in pet
indvajsetkrat, razdelili znač
ke.

Ljudje, ki se požrtvovalno 
udeležujejo krvodajalskih 
akcij, so na tej slovesnosti 
dobili zavest, da jim je druž
ba zares hvaležna. Mnogim 
so izjavljali, da imajo zdaj 
novo spodbudo in da so pri
pravljeni še nadalje s svojo 
krvjo pomagati sočloveku v 
nesreči.

V Belokranjskem muzeju bo  še do konca leta odprta razstava aka
demskega slikarja Mihaela Kambiča, prav tako pa si obiskovalci še 
lahko ogledajo razstavo ob 30-letnici ustanovitve pionirske organi
zacije na Slovenskem. Prof. Jože Dular (na sliki), ravnatelj m uzeja, 
skupinam vselej rade volje pojasnjuje razstavo. (F o to : R . Bačer)

SPREHOD PO METLIKI »
ZUNANJOST IN NOTRANJOST 

pošte  bo  do  občinskega praznika 
preurejena. T ako bosta  na trgu svo
bode kar dve stavbi dobili lepšo 
podobo . Razen pošte je obnovljena 
še stavba km etijske zadruge.

V MESTU SO postavili več novih

Srom etnih  znakov, žal pa na križi- 
Su pri N ovoteksu napačnega. Tudi 

table z imeni naselij so nove; bile so 
že hudo  po trebne. U pajm o, da se 
zlikovci ne bo d o  takoj spravili nad
nje.

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR 
„Tone Tom šič “  iz Ljubljane bo  25. 
novem bra ob  19. uri gostoval v 
Dom u Partizana. V stopnice za ko n 
cert bod o  zaposleni dobili pri svojih 
podjetjih , v prodaji pa  bodo  tud i 
u ro  pred p riče tk o m  prireditve. Dvo
rana bo  seveda ogrevana.

NE SELE 7. DECEMBRA! Že

večkra t je b ilo  p o m o to m a objavlje
no , da  b o  M estno gledališče ljubljan
sko gostovalo z „D am o iz M axima“ 
'7. decem bra. Predstava pa bo  v so
bo to , 2. decem bra, v D om u Parti
zana.

VELIKO MLADIH SE JE  pred 
leti ukvarjalo z rokom etom . Zarad 
zelo slabih razm er so odnehati, zad 
nje čase pa  se ponovno  navdušujejo 
za ta šport. Prav bi b ilo , če  b i jih  
podprla  ka tera  od delovnih organi
zacij.

V TOVARNI BETI je  okrog 50 
m ladih ljudi, ki n im ajo končane 
osnovne šole. Tovarna jim  je  pri- 

p lača ti šolnino v večerni
šoli, a jih  je težko p rep riča ti, naj 
dokončajo  osem letko. O bičajno so 
dobri delavci in tren u tn o  ne vidijo 
od šole nobene koristi.

metliški tednik
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Nekaj vzornih kmetij ni rešitev
Proučiti, če ne bi kazalo uvesti kooperacije v sadjarstvu, perutninarstvu 

in pridelovanju krompirja -  Tudi na podeželje proizvodnjo

O kmetijstvu v občini so raz
pravljali na nedavnem skupnem 
sestanku komiteja ZK in izvrš
nega odbora SZDL v kočevski 
občini. Ugotovili so, daje treba 
v naslednjih petih letih izpolniti 
minimalni program razvoja za
sebnega kmetijstva, po katerem

Stara cerkev: 
kanalizacija

Novembra bo predvidoma dogra
jeno okoli 400 m kanalizacije v Stari 
cerkvi (občina Kočevje) v smeri 
proti Koblarjem. Vaščani kopljejo 
jarke in polagajo cevi s prostovolj
nim delom. To je začetek del za 
ureditev kanalizacije v vsej Stari 
cerkvi, ki jo bodo urejali posto
poma.

PREDGRAD: NOVA MOTORKA
Gasilsko d ru š tv i  Predgrad v ko

čevski občini je imelo 12. novembra 
krst nove motorne brizgalne. Boter 
je bilo Združeno KGP, ki ga je za
stopal generalni direktor Miran 
Smola. Kulturni program na tej sve
čanosti so izvedli učenci osnovne 
šole Predgrad, ki so ga dobro naštu
dirali, čeprav so ^meli na razpolago 
malo časa.

POPRAVITI ZAPORNICE
Na Rinži nameravajo letos popra

viti še zapornice, ki so počene in 
puščajo vodo. Gladina Rinže je bila 
po zadnjem popravilu zapornic za
dovoljiva, za kar gre pohvala tudi 
Francu Gregorčiču, ki skrbi za dvi
ganje in spuščanje zapornic. Rinža 
je bila letos tudi bolj čista kot pre
tekla leta, kar ni zasluga le letoš
njega obilnega deževja, ampak pred
vsem Rajka Jenka, k ije  pridno kosil 
zelenje v vodi, zaradi česar je ne
snaga na vrhu'Rinže lahko odtekala 
naprej.

naj bi uredili v občini 20 do 30 
vzornih kmetij, hkrati pa je tre
ba vzporedno reševati še mnoge 
druge nujne zadeve.

Na podeželju, predvsem 
'Kolpski dolini, je življenje tež
ko. Obupani in žalostni so ti 
ljudje. Nobene spodbudne be
sede ljudi v Kolpski dolini več 
ne ganejo in „Kočevje je lahko 
sram, da ima tako Kolpsko do
lino,“ je poudaril eden izmed 
kmetijskih strokovnjakov. „Vse 
to območje v je bilo, žal, le re
zervat za črpanje ljudi, sredstev 
in še česa,“ je opozoril drugi.

Predsednik občinske skup
ščine Miro Hegler je poudaril, 
da bi kazalo usmeriti koopera
cijo še kam, ne le v živinorejo. 
Pri tem je omenil sadjarstvo, 
krompir in perutninarstvo. 
Menil je tudi, da je treba v več
jih središčih odpreti proizvodne

obrate, kjer bi se ljudje lahko 
zaposlovali in bi tako dopol
njevali delo na kmetijah z de
lom v teh obratih.

Poslanec Drago Benčina pa je 
med drugim ugotovil, da je sta
bilizacija kmetijstva odvisna, od 
stabilizacije ostalega gospo
darstva, se pravi stabilizacije 
cen. Opozori je na nekatere 
spodrsljaje naše kmetijske in 
splošne gospodarske politike in 
poudaril, da ni bilo prav, ker so 
banke raje podpirale trgovino 
kot proizvodnjo, ker smo zahte
vali izvoz za vsako ceno itd. 
Predlagal je tudi ustanovitev ri
zičnih skladov, ki bi regresirali 
cene kmetijskih proizvodov, 
kadar bi bilo potrebno. Ob za
ključku pa je opozoril, daje po
sebna slabost tega sestanka, ker 
na njem ni prisoten noben -  
kmet.

Nova hala ITAS v Kočevju, ki bo kmalu odprta, meri 6.000 kvadratnih metrov in je sploh najvê  
objekt na zahodnem Dolenjskem. V njej bodo dobili delo tudi mnogi rudaiji, ki so se zaradi Pre •' 

ritve rudnika prekvalificirali v kovinarje. Občani pričakujejo, da bo prav ITAS največ p r ip OItl0S 
hitrejšemu gospodarskemu napredku občine. (Foto: J. Primc)

Ukinjamo šole -  Opuščamo vasi -  Drsimo vedno globlje med manj razvite -  Včasih po naro*̂ ® 
_________dohodku na prebivalca na 16. mestu v republiki, zdaj na dvaintridesetem

„€e bomo nadaljevali tako 
politiko do podeželja, kmalu od 
Kočevja do Črnomlja ne bo več 
nobene vasi in tu bo nastala 
džungla!“ je med razpravo o 
ukinjanju šol Vimolj in Polom

na zadnji seji občinske skup
ščine Kočevje poudaril odbor
nik inž. Savo Vovk. V razpravi 
je bilo namreč nakazano, da se 
obeta tudi ukinitev višjih raz
redov osnovne šole v Kopriv

niku, ker za to vas ne dobe še 
enega učitelja.

Nekateri so v razpravi na
kazali možnost, da bi 37 otrok 
iz višjih razredov osnovne šole 
Koprivnik vozili v šolo ali jih iz-

Številke, ki niso dolgočasne (III.)
V Kočevju imajo v novi šoli dobro opremljene kabinete za razne predmete, odložili pa so gradnjo 

»kabineta«, v katerem se kuje telesni razvoj in zdravje mladih, se pravi, telovadnice

Ko smo pred desetimi leti do
gradili dom telesne kulture, je bilo 
po vseh pravilih izračunano, da bo 
zadostoval tudi za šolsko telovadbo 
in da bo šele leta 1979 povsem za
seden. Načrt je predvideval, da bo v 
domu vsak dan lahko vadilo 50 od
delkov, ki bodo šteli po 20 učencev, 
ali 1000 oseb, torej na teden 6000 
učencev. Ta račun so postavili na 
laž naši mladi zakonci, čeprav ne 
spletajo tako širokih gnezd, kot so

jih naši starši, ki so imeli najmanj po 
6 otrok. Dom je povsem zaseden že 
od lani. Torej stare enačbe ne držijo 
več. Razen tega vozijo sedaj š  otro
ke s podeželja v mestne šole, pouk 
pa je skrčen na 5 dni na teden.

Tako smo prišli v nepremagljivo 
stisko, iz katere trenutno ni izhoda. 
Že pri gradnji nove šole smo opozar
jali, da je v Kočevju nujno potrebna 
še ena šolska telovadnica. A zmagale 
so formule in ljudje, ki so bili bolj

Manj govore in več narede
Delo krajevne skupnosti Kočevje uspešnejše, ker 

so oblikovali odbore za območja mesta

Svet krajevne skupnosti Kočevje 
je zaradi uspešnejšega dela ustanovil 
odbore KS za območja Mestnega 
loga (predsednik Jože Pirman), Ma
hovnika (Franc Košorok) in Trate 
(Feliks 2agar). Predsednike je ime
noval že svet KS, ostale člane od
borov, ki jih bo 5 do 7, pa bodo 
izvolili občani teh območij na jav
nih tribunah.

Za ustanavljanje takih odborov sp 
je KS odločila zato, ker s takim na
činom dela pritegne več občanov k 
razpravtfanju in odločanju o po
membnih zadevah na svojem ob
močju. Krog samoupravjjavcev bo 
tako večjih Prebivalci posameznih 
območij pa bodo svoje predloge, za
misli in sklepe uresničevali s posre
dovanjem svojih predstavnikov v 
svetu KS. Tako delo KS oziroma od
borov pritegne več občanov zato, 
ker je zanje bolj zanimivo, saj na 
zborih ne razpravljalo o zadevah vse
ga mesta, ampak le svojega ob
močja.

LUCI SO, 
ELEKTRIKE NI

Prebivalci Rudnika in Salke vasi 
pri Kočevju so negodovah, ker jim

svetila cestna javna razsvetljava. 
Pri gostilni Stimec na Roški cesti, 
kjer je meja med krajevno skup
nostjo (KS) Kočeyje in KS Rud- 
nik-Salka vas se je začela tema. 
Vzrok: KS ni plačevala računov za 
elektriko. Zdaj svetijo luči že do 
bivšega kina, čez vso Salko vas -  ki 
ima obcestne svetilke -  pa je še 
vedno tema. Vedno več krajevnih 
skupnosti si lahko privošči obcestne 
svetilke, vedno manj pa jih ima do
volj denarja, da bi plačale tudi elek
triko.

Krajevna skupnost je v zadnjem 
letu dosegla lepe uspehe zaradi no
vega načina dela in zato, ker je pri
dobila zaupanje občanov. To je 
uspelo novemu vodstvu. Prej je bil 
običaj, da so pri KS veliko govorili 
in manj naredili, zdaj pa je obratno.

J . P.

r.:alo poučeni o dejanskih potrebah. 
„Dom telesne kulture je prevelik in 
neizkoriščen," so se takrat uspavali, 
nekateri pa trdijo to še danes. 
Morda jih bodo zdramile naslednje 
nedolgočasne številke. V šolskem 
letu 1972/73 vadi vsak dan v 10 
urah šolske vadbe 1000 učencev v 
oddelkih po 30-35  učencev v teh 
vadbenih prostorih, to je v petih šol
skih dnevih 5000 učencev na teden. 
To je samo šolska vadba, brez vadbe 
športnih društev, ki pridejo na vrsto 
šele po 16. uri in tja do 22. ure zve
čer.

Površina treh telovadnic znaša 
skupaj 698 kvadratnih metrov telo
vadne površine, ki je izkoriščena za 
šole 5-krat na teden za 5000 učen
cev. Tako izračunamo, da pride na 
enega učenca 0,65 kvadratega metra 
telovadne površne.

Poprečje v naprednih državah, ki 
imajo razvito telesno kulturo, je na 
prebivalca 0,40 kvadratnega metra 
telovadne in športne površine. Za 
našo občino dobimo, če upošte
vamo samo ožji okoliš mesta, 0,064 
kvadratnega metra, za celotno obči
no pa 0,025 kvadratnega metra na 
prebivalca.

Se ob tem spoznanju lahko še ču 
dimo, da ima naša mladina toliko te
lesnih hib in da naborne komisije že 
s težavo naberejo mladeniče za po
trebe armade?

Stroški za obratovanje doma so 
znašali (upravni stroški, osebni do
hodki in material) skupaj leta 1963 
32.015,40 din, leta 1967 
120.637,25 din in leta 1971 
287.927,00 din. Kar grozljive šte
vilke, ki nam v starih dinarjih pri
kažejo ta vesoljski dvig stroškov 
obratovanja v desetih letih od 3 pre
ko 12 na 28 milijonov dinarjev na 
leto.

Te številke so nam torej pokazale, 
kakšno podporo imamo pri priza
devanju za uresničitev izreka „Zdrav 
duh v zdravem telesu41. Kaže, da 
smo „zdrav duh“ leta 1963 še 
zmogli, ker smo ujeli še zadnjo mi
nuto, da smo zgradili kljub vsemu 
nov dom telesne kulture za 164 sta
rih milijonov dinarjev in s pro
stovoljnim delom mladine. Koliko 
bi stalo to sedaj, ne morem izra
čunati, ker v Kočevju še nimamo 
elektronskih računalnikov.

ANDREJ ARKO, 
KOČEVJE

trgali iz družinskega okolja in 
dali v internat.

Predsednik občinske skup
ščine Miro Hegler je predlagal, 
naj bi preudarili, če ne bi bilo 
bolje, da se vozi en učitelj iz 
Kočevja v Koprivnik, kot 37 
otrok v Kočevje. Podpredsed
nik občinske skupščine Andrej 
Klun je opozoril, da pogosto 
pokleknemo pred težavami uči
teljev (ki jih primanjkuje tudi v 
Kočevju), ne pa pred težavami 
otrok. Ni prav, če vse breme 
mečemo vedno na otroke in 
starše, od pedagogov pa ne za
htevamo nobenega odpovedo
vanja. Direktorica osnovne šole 
Dana Jerše je opozorila, da po
dobno kot drugi strokovnjaki, 
žal, tudi učitelji preradi za
puščajo Kočevje.

Odbornik inž. Savo Vovk je 
poudaril, da bo zaradi take po
litike vedno več vasi praznih. Z 
ukinjanjem šol zapušča vasi 
vedno več ljudi. Vasi izumirajo. 
V kombiniranih podeželjskih 
šolah bi morali zagotoviti tak 
pouk, da bi prišel namesto na 
2 0  le na 1 0  učencev en učitelj 
in bi bila tako kakovost pouka 
boljša. Ne bi smeli preveč var
čevati pri denaiju, saj nam to 
zelo škodi kasneje in tudi na 
drugih področjih.

Razpravo o ukinjanju šol pri
kazujemo nekoliko podrobneje 
zato, ker v ljudeh vedno bolj
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Teritorialne enote v kočevski občini se pridno pripravljajo za primer, če bi bilo potrebno posredovati. 
Vaje imajo včasih tudi skupaj z odbori SLO pri krajevnih skupnostih in z drugimi. Naš posnetek je z 
ene takih letošnjih vaj ob Kolpski dolini. (Foto: Ivan Grgori£)

Slaba sezona
Le dve sončni nedelji

V Dolu ob Kolpi v kočevski 
občini smo zvedeli, da je bila letoš
nja turistična sezona izredno slaba, 
saj sta bili v vsem poletju le dve 
sončni nedelji.

Zaradi neprestanega dežja so bile 
vikend hišice, ki jih imata tu kočev
ski podjetji MELAMIN in LIK, sla
bo zasedene. Tudi izletnikov ob so
botah, nedeljah in praznikih je bilo 
malo.

Domačini so občudovali vztraj
nost neke ljubljanske družine, ki je 
tu v dežju vzdržala kar 14 dni, in to 
pod šotorom, čeprav je imela s seboj 
tudi majhne otroke. Vsega skupaj je 
bila ta družina deležna le treh dni 
lepega vremena.

Sicer pa bi Dol za večji turistični 
razcvet potreboval razen lepše ceste 
in boljšega vremena še trgovino, ki 

■. bi bila odprta vsaj poleti. Kadar je 
lepo vreme in pride veliko ljudi, ni 
zanje niti dovolj kruha. Nimajo ga 
niti v trgovini v Predgradu. Do
mačini pa ga za lačne izletnike tudi 
ne morejo napeči dovolj, saj jih pri
de ob lepem vremenu res veliko.
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PROSTA DELOVNA MESTA 

V UPRAVI OBČINSKE SKUPŠČINE 

NOVO MESTO!

Komisija za medsebojna razmerja 

UPRAVE OBČINSKE SKUPŠČINE 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e

prosta delovna mesta:

V 1 urbanističnega inšpektorja,
2. 2 gradbenih inšpektorjev,
3. cestnega in vodnogospodarskega inšpektorja,
4. referenta in svetovalca za urbanizem 

in gradbeništvo,
5. inšpektorja cestnega prometa,
6. referenta in svetovalca za splošne akte 

delovnih organizacij,
7‘ referenta za odmero od obrti 

in drugih dejavnosti,
8* referenta za javni red in iriir,
9- davčnega inšpektorja,

IO« komunalnega inšpektorja,
. analitika v davčni upravi,

12. analitika za gospodarske zadeve,
13> 2 referentov za obrambno vzgojo 

in civilno zaščito,
14. referenta za odmero davka od kmetijstva,
15. referenta za pokojninsko zavarovanje 

kmetov,
16> referenta za matično

in prijavno-odjavno službo,
I7* likvidatorja invalidnin,
18* 3 geometrov,
I 9* 2 strojnih knjigovodij,
2o- 2 statistikov,
31- 2 strojepisk,
22. blagajnika,
23. izvršitelja za upravne izvršbe.

Za razp isana delovna m esta  se zahteva:

p°d 1., 2., 3. in 4. fak u lte ta  za arh itek tu ro , g radbeni
štvo in geodezijo in 5 le t delovnih izkušenj;

5. dipl. p rom etni inženir, dipl. p ravnik , dipl. eko
nomist, 2 leti delovnih  izkušenj ali p rom etni

1 inženir, s tro jn i inžen ir prom etne smeri, p rav 
n ik , e k o n o m is t a l i  d ip lo m a  v iš je  u p ra v n e  šole 
ali d ruga visokošolska izobrazba in 5 le t de 
lovnih izk ušen j;

6. p ravna  fak u lte ta  ali fak u lte ta  za politične ve
de, novinarstvo in sociologijo te r 5 le t delov
n ih  izkušenj ali v išja  p ravna  ali up rav n a  šola

*  in 7 le t delovnih izkušenj;
^  7. višja upravna , p rav n a  ali ekonom ska kom er

cialna šola in  5 le t delovnih izkušenj;
8. višja u p rav n a  šola in 3 le ta  delovnih izkušenj;

^  9. v išja  ekonom sko-kom ercialna ali v išja  u p rav -
,  na šola in 6 le t delovnih izkušenj p ri podobnih 

delih;
^  10. višja u p rav n a  ali p ravna  šola, v išja  šola zd rav 

stvene sm eri ali I. stopn ja  FAjGG in 2 le ti d e 
lovnih izkušenj ali sredn ja  g radbena šola in 
3 le ta  delovnih izkušenj;

U. v išja  ekonom sko-kom ercialna šola ali I. s top 
n ja  ekonom ske faku lte te  ali v išja  u p rav n a  šola 
'statistične sm eri in 3 le ta  delovnih izkušenj;

12. v išja ekonom sko-kom ercialna šola ali v išja 
šola sta tis tične sm eri in 3 le ta  delovnih iz
kušenj ;

1)0(1 13. višja šola vojaške smeri, v išja  up rav n a  ali 
p ravna  šola in 3 le ta  delovnih izkušenj n a  po
dročju  narodne obram be;

14. in 15. sredn ja  ekonom ska, up ravno -adm in is tra - 
tivna  ali km etijska  šola in 3 oz. 2 leti delovnih 
izkušen j;

16. s redn ja  šola, m atični tečaj in 2 leti delovnih 
izkušen j;

^  17. ekonom ska sredn ja  šola in 2 leti delovnih iz
kušenj ;

1®. geodetski odsek sredn je  tehnične šole in 2 leti 
delovnih izk u šen j; /

19. sredn ja  ekonom ska šola, tečaj za stro jno  k n ji 
žen je  in 2 leti delovnih izkušenj;

20. sredn ja  šola in 2 leti delovnih izkušenj;
1)0(1 21. dveletna ad m in istra tivna  šola, 1 leto delovnih 

izkušenj in strokovna p reizkušn ja;
^  22. s redn ja  ekonom ska ali u p ravno -adm in istra tiv - 

n a  šola in 2 leti delovnih  izkušenj;
^0(1 23. sredn ja  šola in 2 leti delovnih izkušenj ali po

polna osnovna šola, 4 le ta  delovnih izkušenj 
in strokovna preizkušnja.

® vsa razp isana delovna m esta razen pod 21. se zah- 
va opravljen  strokovni izpit.
a delovna m esta z visoko strokovno izobrazbo je  p red- 
®ano 3-mesečno poskusno delo, za delovna m esta z 

In srednjo  strokovno izobrazbo 2-mesečno po- 
Usn° delo, za osta la  delovna m esta 1-m esečno po

d a n o  delo.

j^tljave z dokazili o izpoln jevanju  pogojev in s k ra t-  
*n življenjepisom  sprejem a kom isija za m edsebojna 
zm erja uprave občinske skupščine Novo m esto 15

od dneva objave.

KOMISIJA ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA

Komisija za odprodajo osnovnih sredstev 
pri KMETIJSKI ZADRUGI ČRNOMELJ

r a z p i s u j e  
JAVNO DRAŽBO

za odprodajo  sledečih osnovnih sredstev:

1.1 KAMIONA TAM 5000
2.1 VODNE ČRPALKE

z gar. n am aka ln ih  cevi

3.1 TROSILNIKA UMETNEGA GNOJA -  
CENTRIFUGALNEGA

4.1 SEJALNIKA Fe 
S. OSTREŠJA SENIKA (70 m)

tesan les — špirovci, grede, tram i in krovne letve
Pod točko 1—4 bo licitacija 28. 11. ob 8. uri pri m e h a 
nični delavnici. P od  točko 5 pa na  ob ra tu  K rasinec 
27. 11. ob 9. uri.
In teresen ti so dolžni p red  pričetkom  licitacije položiti 
10 odstotno varščino od izklicne cene.

Žrebna lista
blagovno denarne loterije Strelske zveze Slovenije, Ljubljana.
Žrebanje je bilo javno in izvršeno dne 18. novembra 1972 z začet
kom  ob 19. uri pod  nadzorstvom  komisije Skupščine občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik.

Srečke s Srečke s
končnicam i so zadele končnicam i so zadele

24500 500 din 04 10 din
08750 500 din 894 ' 30 din
55780 1.000 din 88914 1.000 din
52610 -1.000 din
66430 televizor č-b 52285 1.000 din
44240  televizor č-b 06775 osebni avtom obil
39090 1 vagon cem enta Zastava 1300

6991 100 din 76 20  din
8831 100 din 63426 500 din

93401 1.000 din ]2 4 0 6  500 din
58786 pralni stroj
00376 pralni stroj

26872 500 din
91842 500 din 377 30 din
10212 1.000 din 727^ 30 din
63002 1 vagon cem enta 08627 500 din
06402 osebni avtom obil 71537 1.000 din

Tomos-spaček
358 30 din

0928 100 din
753 30 din 5968 100 din

7303 100 din
94023 500 din 85019 500 din
20923 500 din 35799 1.000 din
11455 1.000 din 07409 1.000 din
07203 osebni avtom obil 33239 pony-ekspres

Zastava 750 36379 pony-ekspres

Pri izplačilu dobitkov nad 500 din odtegne organizator predpisani 
(10 %) davek na dobitke.

Dobitke izplačuje strelska zveza Slovenije, Ljubljana, Dolenj
ska cesta 11, vsak dan od 9. do 12. ure in tudi ulični proda- 

^ jalci dobitke do vrednosti 100 din.

ŠOLSKI CENTER 
ZA KOVINARSKO STROKO 

NOVO MESTO

r a z p i s u j e
naslednja prosta delovna mesta:

1.1 učitelja za slovenski jezik
2.1 učitelja za zgodovino
3.1 učitelja za matematikd
4.1 učitelja za telesno vzgojo
5.4 učiteljev za pouk 

strokovnih predmetov n

Kandidati morajo imeti poleg splošnih pogojev:
— pod 1, 2, 3 in 4 visoko izobrazbo ustrezne smeri;
— pod 5 visoko ali višjo izobrazbo ustrezne smeri. 

Nastop dela: 1. februar 1973.

Prošnjo z življenjepisom in dokazili o strokovni iz
obrazbi naj pošljejo kandidati do 31. 12. 1972 na na
slov: ŠOLSKI CENTER ZA KOVINARSKO STROKO, 
NOVO MESTO, ULICA TALCEV 3.

PRIVOŠČITE Sl 
TO ZADOVOLJSTVO!

ljubljanska banka

pravi naslov 
za denarne zadeve

SLUŽBA ZA PRODAJALKE!

DOLENJKA, trgovsko podjetje na debelo 
in drobno, NOVO MESTO

o b j a v l j a  prosta delovna m esta:

1. 2 PRODAJALK
2. KUHARICE

v p rodaja ln i M arket n a  L jub ljansk i cesti

3. PRODAJALKE
v p rodaja ln i Tekstil n a  G lavnem  trgu

4. PRODAJALKE
v p rodaja ln i M arket n a  K ristanovi cesti 
PO G O JI:

pod 1. končana šola za prodaja lce živilske ali m ešane 
stroke,

pod 2. kvalific irana kuharica  s prakso, 
pod 3. končana šola za prodaja lce oblačilne stroke, 
pod 4. končana šola za prodaja lce živilske ali m ešane 

stroke.

Za delovna m esta je  določen kot poseben pogoj po
skusno delo.
Rok za v lagan je  prošenj je  8 dni po objavi.

mi vsi
VARČUJEMO

PRI

~ \

DOLENJSKI BANKI IN
HRANILNICI v Novam mestu
in poslovnih enotah v KRŠKEM, TREBNJEM 
NOVEM MESTU in

METLIKI
•  kjer zbirajo hranilne vlage in jih obrestujejo od

7,5 do 10-odst.

•  vodijo 2lro račune in devizne račune občanov

•  opravljajo devlzno-valutne posle in odkup ter pro
daja deviz

•  dajejo kredite za stanovanjsko gradnjo, pospeševa
nje kmetijstva, obrti in turizma na podlagi namen
skega varčevanja

•  odobravajo kratkoročne in dolgoročne kredite

•  opravljajo vse druge bančne posle

Zaupajte DBH svoje denarne zadeve, saj je to vaia
banka.

PREBIVALCEM METLIŠKE OBČINE 

ČESTITAMO ZA PRAZNIK!



S L U Ž B O  D O B I

SPREJMEM VAJENCA s popolno 
osemletko za modelno mizarstvo. 
Modelno mizarstvo Saje, Ljub
ljana, Dražgoška 23, telefon 
o7-013. Stanovanje in hrana pre
skrbljena.

S T A N O V A N J A

TEHNIK išče opremljeno, ogrevano 
sobo s posebnim vhodom v No
vem mestu ali naj bližji okolici. 
Lahko gre tudi za sostanovalca. 
Naslov: Režek, Kovača vas, Stari 
trg ob Kolpi, ali telefon 
061-56-875.

SAMSKO DEKLE išče neoprem
ljeno, centralno ogrevano sobo v 
Novem mestu ah najbližji okohci. 
Naslov v upravi lista (2385/72). 

IŠČEM sobo in kuhinjo v Novem 
mestu ah n̂ jbližji okohci za kra-

- tek čas. Naslov v upravi lista 
(2386/72).

DVE NEOPREMLJENI sobi oddam.
Ločna 14, Novo mesto 

IŠČEM sobo in kuhinjo (opremljeno 
ah neopremljeno) v Novem mestu 
ah bližnji okohci. Bojan Jerančič, 
Jerebova št. 20, Novo mesto. 

ODDAM dve opremljeni sobi (vsaka 
svoj vhod) štirim fantom, najraje 
študentom. Možnost garažiranja. 
Jože Ajdič, Mestne njive 47. 

ODDAM opremljeno sobo usluž
benki v bližini Novega mesta. 
Naslov v upravi lista (2367/72).

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM RENAULT 4, letnik 
1970. Karoserija poškodovana, 
drugo brezhibno. Tomašič, Bre
stanica, telefon 75-101.

PRODAM zastavo 750, letnik 1968 
(cena 12.000 din) in električni 
štedilnik na trdo gorivo. Ogled 
možen ves dan. Jože Sever, Treb
nje 102.

VOLKSWAGEN, poltovorni 
(kombi), letnik 1964, ugodno 
prodam. Darko Štanta, Krško, 
Kvedrova 8 (pri Prijatelj).

UGODNO PRODAM austin IMV 
1300, letnik 1970, prevoženih
40.000 km, ah zamenjam za fiat 
750 z doplačilom. Stane Pu- 
stavrh, Krško, CK2 139, telefon 
71-367.

PRODAM traktor Pasqualy s plu
gom in grabljami. Anton Može, 
Dol. Kamence 41, Novo mesto.

PRODAM AMI 8, star eno leto. Špi- 
ler, Adamičeva 6, Novo mesto.

PRODAM NSU 1200 C, letnik 
1969, s 50.000 prevoženimi kilo
metri. Jelko Štojs, Sevnica, Cesta 
na Dobravo 15.

PRODAM dobro ohranjen fiat 
1300, letnik 1967. Cena
17.500.00 din. Stefan Galič, 
Novo mesto, Smihelska cesta 15.

PRODAM MERCEDES 5 ton, kiper, 
in peč na olje. Martin Černe, Vel. 
Bučna vas 4, Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM prikolico za prinza 1200 
z vsemi priključki. Nosilnost 
500 kg. Franc Omerzo, Cesta na 
Grad 20, Sevnica, telefon 
068-74-357.

PRODAM MALO rabljen vzdiljiv 
desni štedilnik (dve plošči in pol) 
s pečnjakom in bakrenim kotlič
kom. Silvo Vidrih, Ločna 40, 
Novo mesto.

PRODAM 4 kompletna Kolesa (zim
ski profil) za 750, dve zimski 
gumi, vložek na olje za kamin in 
električni štedilnik ter pomivalno 
korito. Ludvik Hočevar, Krista
nova ul. 24/7, Novo mesto.

PRODAM 1 kub. m smrekovih plo
hov, podpornike in bankine. Na
slov v upravi lista (2346/72).

UGODNO PRODAM malo rabljena 
zimska oblačila, dolg plašč, škor
nje in smučarske čevlje št. 35, tri 
puloverje in hlače. Naslov v upra
vi lista.

POCENI PRODAM električni stroj 
za izdelavo cementne strešne ope
ke ter 1700 dvozareznih podstav
kov. Lahko tudi samo podstavke. 
Naslov v upravi Hsta (2350/72).

UGODNO PRODAM nov gumi voz 
(13, 14 in 15 col), tomc, Lavrica 
14, Škofljica.

PRODAM rabljeno spalnico in nov 
štedilnik na trdo gorivo. Vpra
šajte pri Anici Matič, Lobetova 
38 (2abja vas), Novo mesto.

PRODAM malo rabljeno peč na olje 
EMO 5. Naslov v upravi hsta ( 
2355/72).

PRODAM v zelo dobrem stanju 
plinski štedilnik za 850 din in 
pomivalno omarico EMO za 450 
din. Amalija Blatnik, 68270 
Krško, Aškerčeva 8.

PRODAM mlatilnico Boben, novo. 
Dereanc, Zb ure 42, šmaiješke 
Toplice.

PRODAM peč na olje Gibo 70. Jer
man, Cesta belokranjskega odreda 
8, Črnomelj.

PRODAM pet mesecev staro psico iz 
rodu volčjaka. Naslov v upravi 
hsta (2362/72).

PRODAM žrebca z rodovnikom, sta
rega 3,5 let. Ciril Seničar, Mali 
Slatnik 6. Ogled vsak dan.

UGODNO PRODAM globok otroški 
nemški voziček. Pavla Gričar, 
DoL Nemška vas 42, Trebnje.

PRODAM harmoniko VVeithermai- 
ster, 80 basov. Vukomanovič, Za
grebška 18, Novo mesto.

P O S E S T

POSEBNA PRILIKA ZA OBRT
NIKE! Prodam starinsko zidano 
hišo (klet, hlev in 1 ha zemljišča) 
ob avtomobilski cesti Krško— 
Kostanjevica. Cena po dogovoru. 
Naslov v upravi hsta ( 2349/72).

KUPIM manjšo enostanovanjsko 
hišo na območju Kostanjevice, 
Krškega ah Leskovca. Hisa ima 
lahko tudi preužitek za eno sobo.
V poštev pride tudi nova gradnja 
v II ah III. fazi. Kličite na tele
fon (068) 85-535 ali pišite na na
slov: Kozole, Kostanjevica.

KUPIM v okohci Novega mesta (do 
10 km oddaljeno) gradbeno par
celo z lokacijskim dovoljenjem ali 
hišo, zgrajeno od I. do III. faze ah 
dograjeno. Naslov v upravi hsta 
(2384/72).

PRODAM nedograjeno hišo v 
Lokvah pri Črnomlju. Vlado Si
monič, Grajska 14, Črnomelj.

R A Z N O

ODDAM garažo v Uhci Majde Šilc. 
Naslov v upravi hsta ( 2362/72).

POROČNI PRSTANI! -  K modemi 
obleki -  sodoben nakit! Dobite 
ga po naročilu ah izbiri pri zla
tarju v Ljubljani, Gosposka 5 
(poleg univerze). — Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. po
pusta!

IZGUBIL SE JE lovski pes, kratko
dlaki ptičar temno rjave barve. 
Kdo o njem kaj ve, naj sporoči na 
naslov: Peric, V Ragov log 1, 
Novo mesto, telefon 21-501.

S 9 H H i n

Ob boleči in nenadomestljivi iz
gubi ljubega moža, očeta, sina in 
brata

ALOJZA PETROVIČA 
iz Kočevja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki so nam v težkih dneh 
stali ob strani, nam pomagali, so
čustvovali z nami in nam izrazih so
žalje. Posebno se zahvaljujemo dr. 
Tomiču za zdravniško pomoč, Ga
silskemu društvu Kočevje, kolektivu 
ITAS Kočevje, godbi ter govorni
kom za poslovilne besede. Najlepša 
hvala številnim darovalcem vencev 
in cvetja ter vsem, ki so pokojnika v 
tako vehkem številu spremili na nje
govi zadnji poti.

Žalujoči: žena Milka, sinova Bo
ris in Marjan, hčerka Metka in drugo 
sorodstvo

Po težki bolezni nas je v 83. letu 
starosti za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, stari oče, brat in stric

FRANC VIDE 
iz Žvabovega 

pri Šentjerneju
Iskreno se zahvaljujemo vsem so

rodnikom, znancem, posebno sose
dom in prijateljem za vso pomoč, 
SGP Pionir iz Novega mesta za izka
zano pozornost in podarjeni venec, 
gospodu župniku in drugim duhov
nikom za opravljeni obred, vsem, ki 
so nam izrekli sožalje, darovali cvet
je ter vsem, ki so dragega pokojnika 
spremili na njegovi poti do zadnjega 
počitka. Še enkrat hvala vsem, ki so 
z nami sočustvovali.

Žalujoči: žena Tončka, sinovi 
Franc, Jože in Albin z družinami, 
hčerka Slavica z družino, brata 
Ignac in Jože z družinama, sestra 
Francka in drugo sorodstvo

Dne 18. novembra je minilo leto 
dni, -odkar nas je v tragični nesreči 
za vedno zapustil v 71. letu starosti 
dobri mož inoče

JANEZ JEVŠEK 
iz Hmeljčiča 
pri Mimi peči

Za njim žaluje neutolažljiva žena 
Marija z otroki.

Ob smrti naše drage mame in 
stare mame

ANE JANČAR
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
darovali cvetje in vence, posebno 
gospodu kaplanu za poslovilni 
obred.

Žalujoči: hčerka Ani z družino

Ob izgubi našega dragega moža, 
očeta, brata in starega očeta

JERNEJA ZUPANČIČA 
mizaija iz Mirne peči

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem in sovašča
nom, ki so ga spremljali na zadnji 
poti in sočustvovali z nami. Posebna 
zahvala sosedom, Gasilskemu dru
štvu, Zvezi borcev, pevcem, daroval
cem vencev in govornikom za iskre
ne, pretresljive besede. Hvala tudi 
osebju internega oddelka splošne 
bolnice v Novem mestu za skrb in 
nego.

Žalujoči: žena Karolina, hčerki 
Draga in Milka, sinova Tone in Jer
nej, brat Tone, vnukinje in vnuk 
Miran

Ob izgubi naše drage žene, dobre 
mame, stare mame, babice, tete in 
tašče

ANE GOLOBIČ 
iz Sadinje vasi 
pri Semiču,

ki nas je zapustila v 80. letu starosti, 
se zahvaljujemo zdravnikoma dr. 
Kvasičevima, vsem sorodnikom, 
znancem in prijateljem, posebno 
sosedom, ki so jo spremili na njeni 
zadnji poti in nam pomagali v težkih 
trenutkih. Iskrena hvala.

Družina Golobič -  Regina

Ob težki izgubi dragega moža, 
očeta in starega očeta

JOŽETA KNAVSA 
iz Livolda

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
sočustvovali z nami, darovali pokoj
niku cvetje in ga spremili na zadnji 
poti Posebna zahvala dr. Rupniku 
in zdravniškemu osebju ter govorni
koma, godbi in družbenim organiza
cijam.

Žalujoči: ženil Antonija, otroci 
Marica, Franc, tena, Ludvik, Anton 
in Frida z družinami

Ob boječi in nenadomestljivi 
izgubi naše ljube žene in mame

OLGICE ŠTIRN 
iz Črnomlja

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
jc spremljali na njeni zadnji poti in 
jj/poklonili cvetje in vence. Posebna 
zahvala zdravnikom in strežnemu 
osebju internega oddelka splošne 
bolnišnice v Novem mestu, sestri 
Ančki iz zdravstvenega doma Črno: 
melj, sodelavcem PTT in družinam 
Zalokar, Judnič in Zupanič za nji
hovo nesebično pomoč.

Žalujoča družina Štirn

Ljubi in dobri Drčarjevi mami iz 
Podgore za 70. rojstni dan želimo še 
mnogo zdravih in srečnih let med 
nami, ata pa lepo pozdravljamo. 
Hvaležni otroci z družinami. Vnučki 
jima pošiljajo koš poljubčkov.

Jože Kozina, Zalog 7, Novo me
sto, opozarjam, da moja žena Fran
čiška Kozina, Zalog 7, ni upravičena 
prodajati premičnin, kakor tudi ne 
živine, in svarim vsakogar pred na
kupom.

Jožefa Bašelj, Obrh 20, Šmarješke 
Toplice, prepovedujem pašo kokoši, 
vsako hojo iri vožnjo po moji par
celi. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

Alojz Štine, Volčičeva 39, Novo 
mesto, prepovedujem vsako peš 
hojo, vožnjo in delanje kakršnekoli 
druge Škode po mojem zemljišču. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

Opozarjam Antonijo Sintič iz 
Velikega Mraševega 66, Podbočje, 
da ne širi o meni neresničnih govo
ric, ker jo bom v nasprotnem pri
meru sodno preganjala. Ana Rupar, 
Vel. Mraševo 12, Podbočje.

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Nasta Les s Čateža
-  Andrejo; Anica Andrič iz Samo
bora -  Anteja; Terezija Župevc iz 
Podvrha -  dečka; Marija Žnidarič iz 
Brežic -  deklico; Marija Hribar iz 
Prilep -  Mirka; Rezika Jazbec iz 
Loga — Boštjana; Marija Kodrič iz 
Brezovice -  Marijo; Alojzija Požun 
iz Vel. Podloga -  Martina; Marlena 
Marič iz Brežic — Erika; Frančiška 
Lavrinšek s Trške gore -  Jožeta in 
Janeza; Ana Ivanuševič iz Šipačkega 
brega — Mirka; Nada Runtas iz 
Otoka -  Marijo; Jožefa Cirnski iz 
Pišec r  Tonija; Terezija Plevnik iz 
Dednje vasi — Kristinko; Štefica 
Konosič iz Galgova — dečka; Danica 
Ozime iz Sel -  Gordano; Božena 
Gluščič iz Male Jazbine -  Tihomira.
-  Čestitamo!

UMRLI SO 
Pretekli teden so v brežiški bol

nišnici umrli: Ana Ribič, gospodinja 
s Senovega, stara 68 let; Magda Kri
žanec, gospodinja iz Rakitja, stara 
57 let
BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ 

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici: 
Franc Uršič je padel z motorjem in 
si poškodoval desno nogo; Ivan 
Strnad je padel pri delu in si poško
doval levo nogo; Alojz Završnik iz 
Krškega se je zastrupil s plinom; 
Janez Gorenc sije pri delu poškodo
val levo nogo; Peter Hictaler se je 
opekel po desni roki in desni nogi; 
Draga Gmajniča je nekdo poškodo
val z nožem v levo stran hrbta; 
Franc Strojanšek je padel z balkona 
in si poškodoval rebra in desno 
roko; Janeza Tomšeta je nekdo pre
tepel in mu poškodoval glavo.

*
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Z A H V A L A

Ob boleči izgubi ljubljene mame

TEREZIJE URBANC

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem. Posebno zahvalo dolgujemo kolektivu tr
govskega podjetja Dolenjka Novo mesto in kolektivu 
podjetja hotela Kandija, ki so nam izrekli sožalje, da
rovali vence in cvetje ter jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala tudi pevske

mu zboru »-Dušan Jereb« iz Novega mesta.
Žalujoči: sinova Lojze in Jože, hčerke Mici, Ivanka *n 

Anica z družinami

Z A H V A L A
Ob prerani in boleči izgubi moža, očeta, brata, strica 

in starega očeta
FRANCA KASTELCA

iz Bršlina 31
se iz srca iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, 
tel jem, sorodnikom in znancem, ki so z nami soČustv 
vali, nam izrekli sožalje, podarili cvetje in vence 
spremili pokojnika na zadnji poti. Posebna zahvala s  ̂
sedu Franciju Zagorcu za ves trud in prizadevanje 
najhujših trenutkih, zdravnikom in bolniškemu 
pljučnega oddelka novomeške bolnice, ki so mu 
bolečine v času zdravljenja, tovarni zdravil 
podarjene vence, ZB Novo mesto za venec, Drust 
upokojencev ter prečenskemu gospodu župniku za P 

slovilni obred. Vsem še enkrat prisrčna hvala.
Žalujoči: žena Marija, sin France z družino, bratje in 

sestre ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob smrti drage žene, mame in stare mame

FRANČIŠKE ROTAR,

ki nas je za vedno zapustila v 83. letu starosti.^ 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, p rija te^^  
sosedom in vaščanom, ki so nam v teh težkih 
pomagali, izrazili sožalje, poklonili cvetje in vene 
jo spremili do njenega zadnjega doma. Z,a*iva‘̂ 1ieî a 
se zdravnikom in strežnemu osebju internega od 
novomeške bolnišnice za vso skrb in nego v času nJ 
bolezni. Najlepša hvala za darovane vence in cv 
ter izraženo sožalje kolektivu Mercatorja v ,Dolen^ vni 
Toplicah, kolektivu Avtoprometa Gorjanci, kraj 
skupnosti in kolektivu Peskokopa v Žužemberku. ' 
iskrena hvala gospodu duhovniku iz Novega mesta 

spremstvo in obred na zadnji poti.

Za njo žalujejo: mož Franc, otroci Malči, Jože, 
in Štefka z družinami

Slavk«

očeta.

•kol‘

Z A H V A L A
Ob težki izgubi našega moža, očeta, starega 

brata in svaka

J02ETA  NEMANIČA
prometnega odpremnika v pokoju

se prav lepo zahvaljujemo vsem, ki so nam ^a^^va' 
pomagali in sočustvovali z nami v težkih urah. Z 
ljujemo se sodelavcem železniške postaje Gradac, ^  
dikalni podružnici ZTP Črnomelj, upokojencem. ^  
gasilskemu društvu, krajevni skupnosti Gradac, 
teksu iz Metlike in učiteljskemu kolektivu iz po hV*ls 
lja za podarjene vence in cvetje. Posebna za^ b ' 
zdravnikom interne klinike v Novem mestu, dr. cll 
scherju, dr. Fornazariču, dr. Starčeviču in dr. 
ter zdravnikom zdravstvenega doma Metlika, 
čaku in dr. Bienenfeldu. Za poslovilna govora se z3

ljujemo tov. Bajcu in tov. Šober ju. .
Žalujoči: žena Antonija, hčerki Breda in Milena * 
žinama, sestra in bratje ter družine Jakša, Jel 

Novak
Gradac, 9. novembra 1972

D O L E N J S K I  U S f

USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice^ jo 
melj, Kočevje, KrSko, Metlika, Novo mesto, Ribnica, o* Trebnje. 6veW;IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednic* jfle- 
Franc Beg, Viktor DragoS, Tone GoSnlk, Jože Jeke. gtaJ
nov&ek, Frane Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, *r** 
dohar in Ivan 2ivič. . ln odt?lUREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnik (glaVM »J, joZe 
vomi urednik), Ria Bačer, Marjan Legan, Janez <it\&
Primc, Jože Spiichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Ali* 
nik. — Tehnični urednik: Marjan Mofikon. .

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 2 dinarJ® ,na 39-r naročnina 79 dinarjev (za 1972 : 64 din), polletna narod* flrnerj' 
din, plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo 160 dinarjev au * vre<i 
fikih dolarjev oz. 30 DM (aU ustrezna druga valuta v 
nostl) — Devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-9. dol°cOGLASI: lem vlSlne v enem stolpcu 40 din, 1 cm na dlw-.lT strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista j <M- 
Vsak mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka nadaljnja bese«
Za vse ostale oglase ln oglase v barvi velja do preKi*
Št. 5 od 1. 7. 1972. — Za oglase odgovarja Mirko Vesel. 531-8'?TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu.  ̂ J
— Naslov uredništva ln uprave: 68001 NOVO MESTO, Gia roK°'
— PoStnl predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročen-*“e po
pisov ln fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljua
vice« v Ljubljani.
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RADIO LJUBLJANA
DAN: P oroč ila  o b  5 .00 , 

"!> 7.00, 8 .00 , 10 .00 , 12.00, 
16.00, 18 .00 , 19 .3 0  in ob  

^ P i s a n  glasbeni spo red  od  4 .3 0

J p E « .  24. N O V EM B R A : 8 .10  
.‘“tena m atineja  -  10 .20  Pri vas 

-  11.00 P oroč ila  -  T u ris tič n i 
za naše goste iz tu jine  -  

i K m e t i j s k i  nasveti -  inž. Jože  
^mun: Pitovne las tn o s ti  b ikov 
r 6 Pasme -  12 .40  Z d o m ač im i 
J^mbli — 13 .30  P ripo roča jo

• -  14 .10  Za o tro k e , o tro šk e  
5®1, -  14.30  Naši poslušalci če- 
*J.° *n pozdravljajo  — 15 .30  Na- 
s 2a tu ris te  -  16 .00  „ V rtiljak "  
*” •10 O pern i k o n c e r t  -  18.15 
*?nali“ -  19 .00  L ahko  n o č ,  o tro -  
8 , '1 9 .1 5  M inute s tr io m  Jo ž e ta  
J 1« 3 -  20 .00  O b 15-letnici delo- 
ohV* K oroškega akadem skega 
!l K rT  20 .3 0  „ T o p -p o p s  13“  -  
^  5 Oddaja o m o g u  in pom oršča-  
^ » 2 2 .1 5  Besede in zvoki iz logov

j f ^ O T A ,  25. N O V E M B R A : 
J -g la s b e n a  m atine ja  -  9 .05  Pio- 
'  li i ednik -  10 .2 0  Pri vas d o m a  
Poti,. 0 P oroč ila  -  T u ris tič n i na- 
r* jz a  naše goste  iz tu jine  -  12 .3 0  
H ujsk i nasveti -  Inž. T an ja  
o j r1 Dosedanji rezu lta ti selekcije 
- ,a w leske -  12 .40  Po d o m ače  
14lf tc 0 P ripo roča jo  v a m . . .  -  
slavi;- Pesm ijo in besedo  p o  Jugo- 
2 5  r  l 6 -00 „ V rtiljak "  -  17 .10  S 

H elm uta  W eglinskega -  
n,’ ” Gremo v k in o  -  18.15 D obi- 

^  ob isti uri -  19 .00  L ahko

noč, otroci! — 19.15 Minute z 
ansamblom Borisa Kovačiča —
20.00 Spoznavajmo svet in dom o
vino -  22.20 Oddaja za naše izse
ljence

NEDELJA, 26. NOVEMBRA:
6.00 do 8.00 Dobro ju tro ! 8.05 Ve
seli tobogan -  9.05 Srečanje v stu 
diu 14 -  10.05 Še pom nite, tova
riši . . .  Pred tridesetimi leti je nova 
Jugoslavija dobila prvi ljudski parla
m ent — AVNOJ -  10.25 Pesmi bor
be in dela -  10.45 do 13.00 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo
-  vmes o b  11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  11.50 Pogovor s poslušalci -  
13.30 Nedeljska reportaža -  13.50 
Z dom ačim i ansambli -  14.05 do
16.00 Nedeljsko športno popoldne
-  16.30 Humoreska tega tedna -  O. 
Henry: Zgubljena mešanica -  17.05 
Radijska igra — Paolo Levi: „Po 
čem  je resnica" -  19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Glasbene razgled
nice -  20.00 V nedeljo zvečer -
22.20 Zaplešite z nami 

PONEDELJEK, 27. NOVEM
BRA: 8.10 Glasbena matineja -  
9.05 Pisan svet pravljic in zgodb -
10.20 Pri vas dom a -  11.00 Poro
čila -  Turistični napotki za naše go
ste iz tujine -  12.30 Kmetijski na
sveti -  Vet. Janez Marinšek: Doma 
pripravljeni mesni izdelki -  12.40 S 
tujimi pihalnimi godbami -  13.30 
Priporočajo vam . . .  -  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo
-  .15.30 Glasbeni interm ezzo -
16.00 „V rtiljak" -  17.10 Ponedelj

kovo glasbeno popoldne -  18.35 
„Interna 469!“ -  19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Minute s Štirimi ko
vači -  20.00 Stereofonski operni 
koncert -  21.30 Tipke in godala -  
22.15 Za ljubitelje jazza

TOREK, 28. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.35 Slovenske 
narodne -  10.20 Pri vas dom a -
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine -  12.30 Kme
tijski nasveti - /  Inž. Rom ana Lon
čar: Gozdno okolje okrog Celja je 
ogroženo -  12.40 Z dom ačim i 
ansambli in pevci -  13.30 Priporo
čajo vam . . .  -  14.10 Kaj vam glas
ba pripoveduj? -  15.30 Glasbeni 
intermezzo -  16.00 „V rtiljak" -  
17.10 Popoldanski sim fonični kon
cert — 18.15 V torek na svidenje! —
19.00 Lahko noč, otroci! -  19.15 
Minute s kvartetom  „D o“ -  20.00 
Prodajalna melodij -  21.20 Majhen 
koncert lahke glasbe -  22.15 Po
pevke se vrstijo

SREDA, 29. NOVEMBRA: 8.05 
UMETNIŠKA PRIPOVED -  Tone 
Seliškar: Deklica z junaškim  srcem 
-  9.05 Jugoslovanska lahka orke
stralna glasba -  10.05 Silvo Mate
lič: VSI NAPORI V KORIST DE
LOVNEGA Č l o v e k a  -  10.30 
Pesmi junaške preteklosti -  11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
naše goste iz tujine -  12.10 Če
stitke za praznik -  13.30 Viktor 
Konjar: Mladi v samoupravljanju -  
14.05 Jugoslavija poje -  15.15 Po 
dom ače s pevci, godci in vokalnimi 
ansambli -  16.00 HUMOR V PAR-

1/lovvtiztes~
Z OBRATOM PREDILNICA!}

V METLIKI

ČESTITAMO ZA PRAZNIK METLIŠKE OBČINE IN DAN REPUBLIKE!

TIZANIH -  17.05 Sprehod po 
Ljubljani -  18.00 Radijska igra -  
R odoljub Čolaković-Mirislav Belo- 
vić: Hiša žalosti -  19.00 Lahko 
noč, otroci! -  19.15 Glasbene raz
glednice -  20.00 Modest Musorgski: 
Boris Godunov, radijska priredba -  
22.15 Malo glasbe za ples in raz
vedrilo

Č e t r t e k , 30. n o v e m b r a :
8.05 Veseli tobogan -  9.05 Iz slo
venske vokalne in instrumentalne 
zabavne glasbe -  10.35 Pesmi o je 
seni -  11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -  
12.10 Opoldanski cocktail -  13.30 
Sredi dela in življenja -  14.05 „Pa 
vseeno vas imamo rade“  — 15.05 
Drago Košmrlj: JUGOSLAVIJA IN 
SEDANJI TRENUTEK V SVETU -  
15.35 Za vsakogar nekaj — 17.05 
Rezervirano za glasbeno oddajo -  
18.20 Branko Somen: VRT KO- 
NOPLJASTE BARVE -  19.00 
Lahko noč, otroci! -  19.15 Petnajst 
m inut za EP -  20.00 Č etrtkov ve
čer dom ačih pesmi in napevov -  
21.00 Večer s pesnikom Petrom 
Levcem -  22.15 Paleta popevk in 
plesnih ritmov

TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k ,  23 . n o v e m b r a :

16.00 do 16.15 Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki 
-*  16.15 do 16.30 Minute z Gabi 
Novak — 16.30 do 16.45 Aktual
nost tedna — 16.45 do 17.00 Obve
stila in reklame — 17.00 do 18.00 
Glasbena oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 25. NOVEMBRA:
16.00 do 16.30 Pol ure  za pop glas
bo -  16.30 do  16.45 Sobotno 
kramljanje — 16.45 do 17.00 Med 
zabavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam ter melodija za vas -  17.00 
do 17.10 Javna tribuna o gradnji 
prve jugoslovanske jedrske elek
trarne — 17.10 do 17.30 Za naše 
najmlajše -  17.30 do 18.00 Na
rodnozabavne na valu 192 m.

NEDELJA, 26. NOVEMBRA:
10.30 D om ače zanimivosti -  Pred
sedstvo o nalogah občinske skup
ščine Brežice po pismu tovariša Tita
— Za naše kmetovalce: Iz dela obra
ta za kooperacijo pri AGRARII Bre
žice -  Poročilo s seje občinske 
skupščine Krško -  Obvestila, rekla
me in filmski spored -  12.00 do
15.00 O bčani čestitajo  in pozdrav
ljajo.
, TOREK, 28. NOVEMBRA:
16.00 do 16.15 Napoved programa 
in melodije z ansamblom Mihe Dov
žana — 16.15 do 17.15 Poročila, 
Jugoton vam predstavlja, Novo v 
knjižnici, Kaj prinaša nova številka 
Dolenjskega lista, Obvestila, reklame 
in filmski pregled -  17.15 do 17.30 
Tedenski športni kom entar -  17.30 ’ 
do 18.00 Mladinska oddaja!

SREDA, 29. NOVEMBRA: 10.30 • 
do 10.40 Beseda za dan republike -  
10.40 do  13.00 Praznična voščila 
delovnih kolektivov.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 26. NOVEMBRA:

10.30 Reklame in oglasi -  Po do
m ače -  Kmetijski nasveti -  Pred 
dnevom republike -  Naše delovne 
organizacije voščijo za dan repu
blike -  Za vsakogar nekaj -  12.30 
Poročila -  Č estitke in pozdravi na 
ših poslušalcev -  15.00 Zaključek 
oddaje.

SREDA, 29. NOVEMBRA: 16.00 
Poročila -  Reklame in oglasi -  Po 
dom ače -  II. zasedanje AVNOJ v 
Jajcu (zgodovinsko obeležje tega 
dogodka) — Disco klub brez imena
-  Zdravstveni napotki -  18.00 Za
ključek programa.

NEDELJA, 26. NOVEMBRA
9.05 Po dom ače s Koroškim 

oktetom  (Lj) -  9.45 Proslava ob 
30-letnici A V N O J- prenos iz Bihaća 
(Sar, Lj) -  11.00 Kmetijska oddaja 
(Lj) -  11.45 Mozaik (Lj) -  11.50 
Otroška m atineja: Vitez Vihar, Vsi 
vlaki sveta (Lj) — 12.40 Poročila 
(Lj) -  12.45 Mestece Peyton (Lj) -
13.35 TV kažipot (do 13.05) (Lj) -  
Nedeljsko popoldne -  18.15 Poro
čila (Lj) -  18.20 Dvanajst stolov -  
barvni film (Lj) -  19.40 Risanka 
(Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.30 Mojstri -  hum oristična 
oddaja (Bgd) -  21.15 Stih in pesem 
(Zg) -  21.30 Športni pregled
(JR T  -  22.00 Poročila (Lj)

PONEDELJEK, 27. NOVEMBRA
9.05 O dprta  univerza (Bgd) -

9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Angle
ščina (Zg) -  10.45 Nem ščina (Zg)
-  11.00 Osnove splošne izobrazbe 
(Bgd) -  14.45 TV v šoli -  ponovi
tev (Zg) -  15.40 Angleščina -  p o 
novitev (Zg) — 15.55 Nemščina — 
ponovitev — 16.10 Francoščina 
(Bgd) -  16.45 Madžarski TV pre
gled (Pohorje, Plešivec do 17.00) 
(Bgd) -  17.50 Gori, doli, naokoli: 
Voda -  barvna oddaja (Lj) -  18.15 
Obzornik (Lj) -  18.30 Krem enčko- 
vi -  serijski barvni film (Lj) -  18.55 
Mozaik (Lj) -  19.00 Maksimeter 
(Bgd) -  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20 .00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 
Mala antologija jugoslovanske TV 
drame: G. Mihič: Gospod tjulenj -  
drama TV Beograd (Lj) — 21.35 
Diagonale (Lj) -  22.15 Poročila

TOREK, 28. NOVEMBRA
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.40 

Ruščina (Zg) -  11.00 Osnove sploš
ne izobrazbe (Bgd) -  14.45 TV v 
šoli -  ponovitev (Zg) -  15.35 
Ruščina — ponovitev (Zg) -  15.55 
TV vrtec (Zg) — 16.10 Madžarski 
TV pregled (Pohorje, Plešivec do 
17.30) (Bgd) -  17.50 VrtUjak 
ugank (Lj) -  18.05 Risanka — 
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Zbor 
glasbene m atice iz Ljubljane (Lj) -  
19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 Regio-

KMET0VALCI!

Izkoristite izredno pri
liko in nabavite hišni 
mlin, ki vam bo pri
hranil veliko časa in 
nepotrebnih izdatkov. 
To je mlin, ki
-  moko preseje ali ne 

-  po želji
-  melje zdrob
-  Šrota vsa žita. 
Zmogljivost do 70 kg 
na uro, potrebna moč 
1,5 KW.
Z ahtevajte  prospekte in 
ceno! Rok dobave je  10 
dni po naročilu.
Naslov: Avgust OSET,
izdelava poljedelskih 
strojev, Bezovje 13a, 
63230 ŠENTJUR.

nalna arhitektura: Alpska hiša (Lj)
-  19.25 Tehnika upravljanja (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 
Odprti ekran (Sar) -  21.30 Film iz 
serije Vos (Lj) -  22.10 Zapoj srce 
partizansko (Lj) -  22.35 Poročila 
(Lj) -  22.40 Boks: Polfinale prva
kov -  posnetek (Lj)

S.REDA, 29. NOVEMBRA 
9.00 Č estitka (Lj) -  9.05 Risan

ka ali lutkovni film (Lj) -  9.20 S. 
Novakovič: Čas konj -  otroški spo
red (Lj) -  10.10 R adost Evrope -  
barvna oddaja (Bgd) -  11.10 Rezer
viran čas -  11.40 Promenadni kon
cert (Sko) -  12.25 Poročila (Lj) -
15.25 Vitez Vihar (Lj) -  15.50 Po
ročila (Lj) -  15.55 Mozaik (Lj) -
16.00 Boks -  finale prvakov (Bgd)
-  18.15 Desant na Drvar -  celo
večerni film (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) —
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 Z. Sintič: 
Korito ponikalnice -  TV  dram a (Lj)
-  21.40 Jugoslavija v partizanski 
pesmi (Lj) -  22.40 Poročila (Lj)

ČETRTEK, 30. NOVEMBER 
10.05 Poročila (Lj) -  10.10 

Folklora (Zg) -  10.40 Radost Evro
pe -  barvna oddaja (Bgd) -  11.40 
Beograjski amaterski zbori (Bgd) -  
13.10 Recital poezije (do 13.40) 
(Lj) -  14.45 Vsi vlaki sveta -  serij
ski film (Lj) -  15.10 Mestece 
Peyton (Lj) -  16.00 Vsi vemo vse 
(Pionirski TV kviz) (Lj) -  16.55 
Titovi m ornarji -  oddaja TV Zagreb 
(Lj) -  17.40 Poročila (Lj) -  17.45 
Se enkrat o Muenchnu (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
a j )  -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Č etrtkovi razgledi: Tone Čufar (Lj)
-  21.40 G. E lio tt: Mlin na reki 
Floss -  4. oddaja (Lj) -  22.30 W. 
Egk: Joan von Zarissa -  baletna 
oddaja (Lj) -  23.15 Poročila (Lj)

PETEK, 1. DECEMBRA 
9.30 TV v šoli (Zg) -  11.00 

Angleščina (Bgd) -  14.40 TV v šoli
-  ponovitev (Zg) -  16.10 Osnove 
splošne izobrazbe (Bgd) -  16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.00 (Bgd) — 17.40 Veseli 
tobogan: Pobrežje pri Mariboru (Lj)
-  18.10 Obzornik (Lj) -  18.25 Na
mizni tenis -  oddaja iz cikla Re
kreacija (Lj) -  18.35 Ekonom sko 
izrazoslovje: Narodna banka Jugo
slavije (Lj) — 18.40 Praški madriga
listi (Lj) -  19.00 Mozaik ( l j )  -  
19.05 Titovi delavci -  reportaža TV 
Zagreb (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 Re
portaža (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -  
20.40 Jesensko listje -  celovečerni 
film (Lj) — 22.15 Sedem morij -  
barvna serija (Lj) -  23.05 Poročila 
(Lj)

SOBOTA, 2. DECEMBRA 
9.35 TV v šoli (Zg) -  16.30 

Državno košarkarsko prvenstvo — 
prenos (Zg, ali Sk) -  18.00 Obzor
nik (Lj) -  18.15 Gospod Piper -  
barvni film (Lj) -  19.10 Mozaik 
(Lj) -  19.15 H um oristična oddaja 
(Bgd) -  19.45 Film ska burleska (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 V ečer z Mojmirom Šepetom, 
njegovimi gosti in PORL (Lj) -
21.35 Na po ti k zvezdam -  barvna 
oddaja (Lj) -  22 .00 Medicinski cen
ter -  serijski barvni film (Lj) -
22.50 TV kažipot (Lj) -  23.10 Po
ročila  (Lj)

iDu j? Rodovina, vse življenje 
Še ° tukaj- Njegov oče je 

^Un 7; i>r11P0ved0val, kako so 
Jia$e Od velike do maleq » » vauvv vi v/ i m n i*i-
Martin!?.®3 zidali, ob svetem 

s n, S?.se Pa vselili- Okna so
i^eČi Zadelali. Hišo v

S0.že Pr°dali, zato je 
t a t a J  * h,iteti- Brat je tudi 
?• Port a  Je majhnega otro

vali, P • n*k°m je bil, ko so 
ie Haj e Potegnila taka sapa, 

N n  * » odneslo na levo
Vala hrfZ ^ r.k°- Otroku pa se, 

Bu, ni nič zgodilo.

Jezna 
K. Tomaževa

se ustavila, so 
nekako nenavadno

na mlin in hkrati vdani

v usodo. Kot da bi čutili v sebi, 
da je to zakonitost, ki je ne 
kaže popravljati ali ki se ji ne 
gre upirati. Cas gre svojo pot, 
mlin melje moko, čas in mli
narje.

Pri Rojčevih v Žužemberku 
je bilo pa drugače. Ivan Rojc 
melje, a ga ni bilo doma. Mati 
Angela je bila pa besna. Po do
mače se pravi „Pri Tomaževih". 
In Tomaževa mati je bila kot 
furija: „Povem vam, ni pravice 
na svetu in je ni! Najraje bi šla 
po Žužemberku z*lučio v roki, 
in ko bi me vprašali, kaj iščem, 
bi rekla, da pravico. Pravico, ja, 
in prav pravico!“

Njen mož — oženila sta se si
cer pozneje -  je prišel iz Ame
rike in 1930. je kupil mlin. Prej 
je bil Vehovčev. Možje bil vdo
vec, imel je štiri sinove, potem 
sta pa z Angelo dobila še hčer 
in sina. Moža je v začetku druge 
vojne zadela kap, v mlinu so bili 
takrat Italijani.

Če gledamo tako, kot teče 
Krka, je  Rojčev mlin na za
četku Žužemberka. Jez je nena
vadno visok, stopničasto se 
spušča gladina vode. Sploh sva 
ugotavljala, ko sva veslala s 
tokom, kot da bi bil izvir Krke 
na 1000 metrih nadmorske vi
šine. Sami jezovi in slapovi: ne
prestano sva se spuščala . . .

No, Rojčev mlin je torej mar
kanten. Nič čudnega ni, da so

med zadnjo vojno v njem kar 
naprej imeli štabe: Italijani, 

VNemci, domobranci in parti
zani.

m m m

Franc Bedene je mlinar v Šmi
helu. Pravzaprav ne mlinar, zdaj 
je bolj zidar in kmet

To pove Rojčeva še posebej.
Zdaj melje sin, od 1960 je 

mlin na valjčke. Ko je mož 
kupil, je bilo dela v mlinu čez 
glavo, zdaj pa mline vsi za
puščajo.

Rojčevi imajo tudi žago, ve- 
necijanko. Melje pa le še za do
mače potrebe.

Rojčevi pristavijo: zdaj je po
vsod tako, da je glavni vir za
služka služba. Mlin ali kmetija, 
to je zasilno, dodatno. Kažejo 
se torej ljudje v treh zvrsteh: 
tisti najbolj nemarni so doma; 
srednji, zadovoljni z majhnim, 
so v službah; tisti, ki hočejo 
največ, so v tujini. Za stare 
ljudi: bo, kar bo. In za vso to 
usmeritev: dokler bo šlo, bo 
pač šlo tako. Potem bo kako 
drugače.

Pravzaprav preprosta filozo
fija.

Ko sva se spuščala po stopni
častem jezu, se je voda penila, 
koje bobneče padala čez steno. 
Pogovarjati se nisva mogla, pa 
sem se ujel v razmišljanju: prav
zaprav je bila Rojčeva mati v 
prejšnjem pogovoru nekako 
tako peneča kot voda, ki večno 
pada po jezu pred njenim mli
nom.

Na nasprotni strani jezu, na 
levi, je Vehovčev mlin. Letos je 
umrla mati in sin Andrej je zve
čine v Ljubljani. Le ob koncu 
tedna pride domov.

Doma, v mlinu, kjer se kolesa 
ne vrtijo več, je bila Franco
zinja s tremi otroki, Vehovčeva 
sorodnica, v mlinu je na do
pustu. Romantično in nenavad
no, bo potem gotovo rekla, ko 
se vrne med Francoze . . .

Dekletov ponos
Pravzaprav skrit očem, čisto 

blizu Vehovčevega mlina, je še 
Zajčev mlin. Pri Zajčevih, pra
vijo. Vehovčev je Praproče 19, 
ta je  Praproče 20.
, Zvonec je moderen, z globo

kim glasom bing-bong se je 
oglasil, ko sem pritisnil nanj. To 
bi lahko bilo potrdilo blaginje, 
ki jo uživa ta hiša.

Pokaže se 13-letna mlinarjeva 
hči Cvetka, učenka sedmega 
razreda osnovne šole. Nikogar 
drugega ni bilo doma, ampak 
tudi Cvetka je toliko velika, da 
ve povedati vse:

„Mlin je kupil stari oče. Štiri 
kolesa so, imamo pa še stroj, ki 
čisti pšenico, da gredo odpadki 
stran. Prej je bil mlin od nekega 
graščaka, od njega so ga kupili 
neki bogataši, od tega obuboža
nega bogataša pa gaje kupil sta
ri oče.“ Tak'a je zgodovina.

„Je dosti dela? “ vprašam, 
ker bi rad dobil potrdilo, če je 
zvonec z globokim glasom res 
simbol blaginje v tej hiši.

„O, je!“ zatrdi Cvetka.

V Žužemberku je dosti mli
nov.

„Večinoma nosijo mlet v na
šega, pri nas meljemo največ!“

„Cvetka, kaj misliš, zakaj 
meljete največ! Ker oče naj
bolje zmelje od vseh, ki meljejo 
v Žužemberku? “

„Zato, ja!“ pove sramežljivo 
in rdečica ji plane v lica. In 
hkrati ponos, ker njen oče 
kljub konkurenci, ki jo ima, 
melje največ. In najbolje!

Kako je hudič 
moko delal

Četrti mlin je Žužemberk 
93. Jože Gričar je lastnik: v 
mlin je prišel v vojni vihri. Po 
domače se reče „Pod gradom“ . 
Razlaga je preprosta: pogledati 
je potrebno le proti nebu, pa 
boste visoko zgoraj zagledali 
žužemberški grad, ki ga prav 
zdaj obnavljajo. Čez njegovo 
obnovo je povedala nekaj pikrih 
besedi Rojčeva mati.

Pri Gričarju pikrih besed ni 
bilo slišati.

Žena je v veži milila in men
cala perilo. V mestih kaj takega 
skoraj ni več videti. Kako se 
hitro preobrazimo: še pred ne
kaj leti je bilo nenavadno gle
dati, kako pere pralni stroj, zdaj 
se nam zdi tuje videti gospodi
njo, ki menca perilo.
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Namesto pomoči zasmeh
Ozdravljeni alkoholik je največji junak -  Družba bolj 
podpira alkoholizem kot boj proti njemu -  Prizade

vanje za ohranitev okolja zbližuje vse ljudi

Dr. Božidar Voljč iz Rib
nice je sicer star šele 33 let, 
a prizadevno dela na mnogih 
področjih, med drugim je 
tudi občinski odbornik. To
krat naj omenimo le dvoje 
področij, kjer „orje ledino“, 
to sta boj proti alkoholizmu 
in varstvo okolja.

Vsa prizadevanja dr. Volj
ča v boju proti alkoholizmu 
in odnos družbe oziroma ob
čanov do tega boja pove dej
stvo, da občani nazivajo 
zdravljene alkoholike kar 
„voljčki“, seveda po dr. 
Voljču.

,JVaš klub zdravljenih 
alkoholikov obstoji leto dni. 
Nismo napravili mnogo: 20  
do 25 ljudi smo rešili Uživa
nje alkohola pa je  še vedno 
zelo razširjeno. Ljudje pri
našajo pijačo s seboj na delo 
ali jo  gredo m ed delom ku- 
pit.

Rešimo nekaj posamezni
kov, a bi morali reševati vse. 
To pa bo mogoče, če bodo 
za boj proti alkoholizmu za
interesirane vse delovne 
organizacije in če bomo de
ležni ne le materialne, am
pak tudi moralne pom oči 
podjetij in vse družbe.

Nikjer ni statistično pri
kazano, koliko večja bi bila 
proizvodnja, če bi na delo 
prihajali trezni in spočiti 
ljudje. Razen alkoholikov 
trpi še vsa njihova družina, 
pogosto se družina razdre, 
mladost otrok je uničena, 
alkoholiki mladi umirajo. . .  
Ne moremo si niti predstav
ljati, kakšne so vse posledice 
alkoholizma.

Občutek imam, k o t da bi 
se zaletaval v ogromno goro, 
ki se ne premakne. Brez so
delovanja vse skupnosti ne 
bo šlo. Danes skupnost alko
holizem celo podpira Kar 
poglejte vse te reklame, spre
jeme, zabave. . .

Od zdravljenih alkoholi
kov veliko zahtevamo, saj ne 
smejo spiti niti požirka piva 
več. Tisti, k i to zdrže, so 
junaki Žal občani tega ne 
znajo prav ceniti Namesto 
da bi jim pomagati, jih celo 
zasmehujejo, jih spet silijo

piti, norce brijejo iz njih -  
vsaj v Ribnici to ni redkost
-  zato ponovno poudarjam, 
da so zdravljeni alkoholiki 
heroji!“

Dr. Božidar Voljč je po  
rodu Ljubljančan. K o t 
zdravnik splošne prakse se je 
takoj po  odsluženi vojaščini 
zaposlil v Ribnici in tu po
gnal korenine. . .

„Splošni zdravnik je da
nes m ed kolegi-specialisti in 
ljudmi malo cenjen, kar ni 
prav. Kriza splošne medicine 
je kriza vzgoje in mišljenja in 
ne kriza splošne medicine! 
Prepričan sem, da je splošna 
medicina osnova zdravstva, 
zato tudi vztrajam v njej. 
Menim tudi, da je to  najlepši 
poklic, ki si ga zdravnik lah
ko izbere. “

Prav na pobudo dr. Boži
darja Voljča so v Ribnici 
ustanovili komisijo, ki bo 
pripravila vse potrebno za 
ustanovitev občinske ali 
medobčinske interesne 
skupnosti za varstvo okolja.

„V  občinah Kočevje in 
Ribnica je še č ist zrak, še je 
veliko zelenja in vode so raz
meroma čiste, zato se bo 
marsikomu zdelo čudno, 
zakaj smo se začeli resneje 
ukvarjati z varstvom okolja  
Če govorim kot Ribničan, 
moram povedati, da revnejše 
občine okolja ne bi mogle 
učinkovito obvarovati, če bi 
bilo že onesnaženo, ker so 
čistilne naprave zelo drage.

Naše delo bo usmerjeno 
predvsem v to, da bi ohranili 
okolje tako, k o t je. To lahko 
storimo danes z  malo stroški 
in kasnejši rodovi nam bodo 
bolj hvaležni, kot da bi zgra
dili ne vem kako veliko to- 
vamo.

Ves svet se strinja, da je 
okolje ogroženo in ga je  tre
ba varovati, da bi preživeli. 
Naša komisija ima krepko 
podporo občinske skupšči
ne. Sodelovali bomo tudi s 
Kočevjem, ker narava ne 
pozna občinskih in drugih 
meja. Boj za ohranitev oko
lja je tudi boj za zbliževanje 
ljudi.

JOŽE PRIMC

„Sneg, naš beli br at . . Nič koliko pesmic ga opeva, nič koliko otroških src utriplje zanj, ko se nalaga — palec za palcem — n .̂ ^ 
ravan‘\  A nobena pesmica ne naredi otrokom takega veselja, kot sneg sam, naj bo zgoden ali zapoznel. Komaj gaje nekaj zaj)adl°> 

planili ven — s sankami in smučmi — in valili debele kepe za snežene može, kot tile malčki na Selih pri Ratežu. (Foto: Zvone Šerug ;

KOMUNISTI 0 SVOJIH NALOGAH:

Tudi moralne in politične obsodbe
Učinkovita obravnava in ostrejše kaznovanje -  Največjo skrb vzbujajo ne
zadostno usposobljene davčne službe na Dolenjskem -  Primer neučinkovi
tosti: en referent mora obdelati vse prijave obrtnikov v občini, zraven tega 

pa odmeriti še prispevke od skupnega dohodka občanov!

„V dosledni bitki proti vsem nepravilnostim je potrebna neiz
prosna, toda pravična akcija, da bomo lahko zagotovili pravo var
nost slehernega občana!“ je 21. novembra poudaril na sestanku 
aktiva komunistov v vodstvih organov pregona, predsednikov ko
misij za ugotavljanje premoženja ter sekretaijev občinskih komi
tejev ZK v štirih dolenjskih občinah sekretar medobčinskega sveta 
ZK v Novem mestu Ludvik Golob.

Na torkovem sestanku so sprego
vorili o nalogah po pismu tovariša 
Tita in izvršnega biroja predsedstva 
ZKJ. Ugotovili so, da bo potrebno 
dati kar največ poudarka hitrejšemu 
reševanju zadev s področja gospo
darskega kriminala. Učinkovitejša 
obravnava in ostrejše kaznovanje bo 
pomagalo k večjemu redu in disci
plini tudi na tem področju. Ne gre 
pa samo za obsodbo na sodišču,pa
marveč bi morali tiste, ki so zaple
teni v poslovni kiiminal, tudi 
moralno in politično obsoditi, kar 
bi pripomoglo, da se taki ljudje ne 
bi več mogli pojaviti na položajih, 
kjer bi svoja nečedna dejanja ponav
ljali.

Medtem ko ima služba družbe
nega knjigovodstva kot najvažnejšo 
nalogo pregled prelivanja družbe
nega denarja v zasebne roice, se je 
okrožni javni tožilec Jože Peterca 
zavzel, da je po trebno dati prednost 
zagotovitvi reda in zakonitosti v go
spodarjenju z družbenimi sredstvi v 
delovnih organizacijah ter uč in 
koviti in usposobljeni davčni službi.

Prav nad nezadostno usposob
ljenimi davčnimi službami so bili 
razpravljavci najbolj zaskrbljeni. 
Zato, ker te službe v preteklosti niso 
zajele vseh dohodkov davčnih zave
zancev, je tudi prihajalo do neupra
vičenega bogatenja. Najhuje pa je, 
da smo imeli v Sloveniji toliko davč
nih politik,"kolikor je občin. Še ved
no so na Dolenjskem obrtniki, ki 
imajo prijavljene obrti na takšnih 
hišnih številkah, kjer hiš znotraj 
sploh niso videli! Popuščanje ni pri
merno, čeprav si občine tako pove
čujejo svoje proračune. Značilen je 
primer Metlikatransa, kjer je obč in 
ska skupščina sprejela za prevoznike

celo tako mile dajatve, kot jih po 
zakonu ne bi smela.

K takemu položaju davčnih služb 
je pripomoglo pomanjkanje delavcev 
na davčnih upravah, njihova slaba 
izobrazba, neustrezni delovni pro
stori in majhni osebni dohodki. Ni 
mogoče pričakovati, da se bo stanje 
hitro popravilo. Značilen je novo
meški primer, kjer je pomanjkanje 
delavcev največje: en referent je mo
ral obdelati vso obrt,  hkrati pa so 
mu naložili na ramena tudi celotno 
odmero prispevkov od skupnega do
hodka občanov. Prav tako se še ved
no dogaja, da vplivneži posredujejo 
v korist davčnih utajevalcev, kar kaj
pak zbija delovno moralo na davč
nih upravah.

Ce je stanje v davčni službi kri
tično, pa se je uprava javne varnosti 
zlasti po letu 1970 znatno močneje 
vključila v odkrivanje gospodarskega 
kriminala. V zadnjih dveh letih je 
odkrila 18 primerov poslovnega kri
minala. Kriminala je več, vendar ga 
je težko odkrivati -  to je ena ugoto
vitev. Velja pa tudi druga resnica: 
tovrstnih nepravilnosti je na Dolenj
skem manj kot v nekaterih drugih 
pokrajinah. Učinkovitost pri odkri
vanju teh kaznivih dejanj se kaže v 
akcijah v Beti in Dominvestu, ven

dar pa je dela še dosti. Prav zdaj po
svečajo vso pozornost zadevam 
okrog tovarne zdravil Krka, Starega 
gradu in Dominvesta, kjer vsa zna
menja kažejo, da gre tudi za osebno 
okoriščanje.

Prav tako uprava raziskuje primer 
Inkot, kjer dosedanje ugotovitve ka
žejo, d a je  bila v podjetju huda anar
hija, da so sprejemali delavce brez 
odločb o vstopu na delo, da so jih 
ekspresno odpuščali in podobno. 
Žal se še dogaja, da nekateri raz
iskani primeri še niso doživeli konč 
ne sodbe na sodišču (Novotehna,

. v jjfli*
Dinos in Pogrebni zavod ^ e
mestu). Novomeška uPf?vsed$K 
varnosti bo raziskala tudi -0 ^  
Iskre na Dolenjskem, ki n j,er#  
tuša samostojnih obratov, 
meljeno sumijo, da so skor ^  
(podkupljene). Kajpak ne 
goče niti mimo vseh tisi 
kov, ki so si v preteklosti ^jc, 
ogromno denarja in ki 
vredne tudi po 5 milijonov 
medtem ko so plačevan

- davke. . „cu $
Na sestanku so se ob K,:anjê ' 

vzeli, naj komisije za u8°-ajnaii i€  
vora premoženja po obe ^  t,ili 
nejo takoj delati, hkrati 
enotni, da je potrebno tesn J 
lovanje med organi pregon > j s]u? 
cijami in SDK ter med t■ ■
bami in družbenopolitičnim

zacijami. sPL1̂

V SOBOTO POPOLDNE. ZVEČER IN PONOt|:

Težave z grmečim sneggjl
Potrgane telefonske žice, prekinitve na 

nem omrežju, snežni plugi v akciji

'iMEDELjO O D PRTO

D O L E N J K A

Snežna nevihta z mogočnim 
grmenjem in bliskanjem je povzro
čila na Dolenjskem hude težave. 
Najbolj je sneg v soboto popoldne 
presenetil Cestno podjetje, ki je šlo 
na ceste z več kot 15 plugi. Nekateri 
tovornjaki so bili namreč takrat, ko 
se je začel zimski ples, naloženi še z 
asfaltom -  potem pa so jih morali 
naložiti s soljo in peskom, da so 
ceste obvarovali poledice.

Na visokonapetostnem kablu je 
sedemkrat zmanjkalo elektrike. Vsa
kokrat ni bilo toka po tti minute. 
Tako so povedali pri podjetju Elek- 
tro  v Novem mestu. Večkrat je 
zmanjkalo toka tudi na nizkona
petostnem kablu.

Nič bolje sc ni godilo poštarjem, 
saj so bile prekinjene vse telefonske 
zveze s Trebnjim, Mirno, Šentjer
nejem, Metliko, Črnomljem, Žu
žemberkom, Šmarješkimi Toplicami 
in Kostanjevico, skratka povsod 
tam, kjer ni kabla. Sneg je namreč 
potrgal večino žic in pogovaijati se 
je bilo mogoče le z Ljubljano, Kr

škim in Brežicami, Straž 0a l ^ f f
skimi Toplicam i. Ce J j n i f V  
kabel preživel sobotni s totf 
pa ga je un ič i la  n ap ak i . jia zve; io 
poldne: od  9 .50  daljeJ® vjii s 
L jubljano „m rtv a“ ; o d p '3 ^  
šele popoldne. ^ t f t f #

A vtom obilis ti  so b i l 'P nesreč- ij, 
ni b ilo  hujših p rom etni ^  
upravi javne varnosti » vow  k0 
dl, so prometniki a f f f s o l * ; '  
pri Poljanah na O to č ^ *  t naa 
zagotovili norm alen  p r 
mobilski cesti.

Prihodnja
D olenjskega lista ho j 0poldne' 
rek , 28. novembra, , ^ 0; 
Ljubitelje križank nCdniPfl, 

da sm o jim  za p razn,('  veiik» fli 

pravili nekaj o reh ° Vkrij anld! 
g radni skand inavsk i^

Neko popoldne sem prišel 
iz službe domov. Iz sobe me 
je poklical otrok: „Očka, 
ku-kuc!“ Ozrl sem se naokoli, 
vendar ga nisem našel. Ko sem 
pogledal natančneje, sem vi
del, da se skriva za kupom 
dvignjenega parketa, ki se je 
kot gora dvigal nad okolico. 
Zgrozil sem se. Žena je obu
pavala. Namesto da bi se vese
lila otrokove igre, sva oba ne
močno strmela v gradbeniško 
čudo, ki ga nisva znala raz
rešiti.

Debela ura je minila, pre
den sem prišel toliko k sebi, 
da sem začel kot nestrokov
njak strokovno ocenjevati. 
Ugotovil sem, da je škoda na
stala brez naše krivde (nihče 
od otrok se ni v zadnjem času

PRAVICA DO REKLAMACIJE
polulal ali kako drugače mo
čil parketa), zato sem sklenil 
uveljaviti svojo pravico, pra
vico do reklamacije, kajti vsa 
gradbeniška dela imajo dve
letno garancijo.

Trikrat sem moral iti v me
sto na sedež podjetja v dopol
danskem času, za kar sem 
porabil tri dni letnega do
pusta, preden mi je uspelo do
biti pravega človeka. Dogovo
rila sva se, da pošlje delavce 
naslednji teden.

Minil je en teden, dva, trije 
in mesec je bil naokoli, a o 
delavcih ni bilo ne duha ne 
sluha. Tudi cela vrsta telefon
skih pozivov jih ni privabila. 
Kaj sem še hotel? Vdal sem 
se v usodo, čeprav so omare

stale postrani kot poševni 
stolp v Pisi. Postelje so pa slu
žile za tobogan, kar je bilo 
otrokom v veselje, meni in 
ženi pa je paralo razrahljane 
živeg.

Končno sem dočakal težko 
pričakovani dan in obljublje
ne delavce. Bežno so pogledali 
parket, skomignili z rameni in 
izjavili, da so nekaj takega kar 
pričakovali. Pri tej zgradbi so 
začeli prvič uporabljati nov, 
nepreizkušen patent. Seveda 
te napake niso oni krivi, tem
več zidaiji, ki tega niso upo
števali in so pustili nekaj cen
timetrov prenizko višino za 
nanos snovi, ki se drobi kot 
sveži keksi.

No, na tem so bile prilep

ljene dominam podobne plo
ščice, ki naj bi predstavljale 
parket.

Zavihteli so krampe in lo
pate, razkopali parket in vso 
maso do betonske plošče. 
Novo stanovanje je ponovno 
postalo gradbišče. Prah se je 
zažrl v posteljnino, v obleke, 
ki so visele v omarah, silil mi 
je v pljuča, skratka, čutil sem 
ga celo v kosteh. Še preden se 
je razkadilo, so delavci odšli 
in mi naročili, naj poiščem 
zidaija.

Lahko je reči: poišči zidar
ja! Poiskati je treba določe
nega zidaija, ki bo to delo 
opravil zastonj. Še za velike 
denaije ga ni blizu, nikar, da 
bi prišel zastonj. Cel teden

sem skakal po raznih grad
biščih, da sem našel ravno 
tistega, ki je gradil moje sta
novanje.

Zabetoniral je praznine 
(brez kakršnekoli toplotne ali 
druge izolacije), vmes pa za
bavljal in dokazoval, da so 
parketarji površni in da mora 
za njimi vedno popravljati.

Delo se je bližalo h koncu, 
ko je hotel kar oditi, ker je 
opravil svoj „šiht“ . Mimo
grede mi je omenil, da ga na
slednji dan ne bo, ker ima nu
jen zadržek. Blažen občutek 
sreče se mi je razlil po telesu, 
ker sem se pravočasno do
mislil dolžnosti gostitelja in ga 
s „kačjo slino“ ter jasnimi 
obljubami prepričal, da gre

nadurno delo posebej113 . ^j. 
stroške. Bal sem s6*;?, fci ga 
nil še en mesec, Pre^Cnrav s0 
spet dobil k rokam, ceP 
bolj ugodne obljube v & 
ciji. -gvil

Zidar je svoje del<> °Y. n0č 
Potlej sem cel teden K guJil. 
in dan, da se je ^eU’Vetaije. 
Spet sem poklical P£* eRaj- 
da delo dokončaj«- prišlj* 
tedenski zamudi so 
prilepili domine in sp . 0d- 

Tako vselej . 2e
hajajo. Spet jih t ' Ko
če t rtič se pariitt d J* nav-
l i k «  S o s a i S c ?  S e  b o < o P a n d ja  
Ijalo vse življenje. #
za slabo opravljen 
izteče že ta mesec. ^
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