
NOVO MESTO -  Danes ob 
18. uri bodo v domu JLA odprli 
razstavo fotografije z- naslovom 
„Ljudska oblast in socialistična 
demokracija". Razstava je posve
čena 30-letnici AVNOJ.

SEMIČ -  Odbor za proslavo 
30. obletnice oživitve delov^ja 
organizacije RK Slovenije, ki bo 
junija prihodnje leto v Gradcu v 
Beli krajini, bo organiziral jutri v 
Semiču pogovor s predstavniki 
črnomaljske, novomeške in 
metliške občinske skupščine.

METLIKA -  Jutri se bodo 
zadnjič sešli člani občinske 
konference ZKS. Na prihodnji 
seji jih bodo že „zamenjali” na 
novo izvoljeni člani. Na seji 
bodo pregledali delo konferen
ce in njenih oi^anov ter sprejeli 
sklep o organiziranosti.

SEVNICA -  Jutri bo v pro
storih AMD razširjen sestanek 
komisije za ugotav- Ijanje iz- 
vorljanje izvora premoženja, kjer 
naj bi se dogovorili za bolj učin
kovite ikcije. Uvodne besede bo 
povedal sekretar komiteja občin
ske konference ZK Viktor Auer.

ŠENTJERNEJ -  Na sobotni 
slavnosti v počastitev dneva re
publike bo predsednik občinske 
skupščine Avgust Avbar izročil 
kolektivu „Iskre“ „plaketo No
vega mesta".

BREŽICE -  Občinska skuj^ 
ščina bo v ponedeljek na svoji 
seji sprejela med drugim tiidi 
odlok o pogrebnem ceremonia
lu, katerega namen je zagotoviti 
slehernemu občanu dostojen 
pokop.

SEVNICA — V soboto bo v 
gasilskem domu slavnostna po
delitev priznanj sodelujočim 
ekipam v letošnjih občinskih 
sindikalnih športnih igrah. Po 
podelitvi bo ples, igral bo a n s ^ -  
bel „Seplan“ .

KOČEVJE -  Včeraj zvečer je 
bil ustanovni občni zbor Temelj
ne telesnokultume skupnosti.

France Popit in drugi gostje so si z največjim zanimanjem ogledali proizvodnjo. Jurij Levičnik razlaga. . . (Foto; Mikulan)

Samouprii in delovna zmaga
Na slavnostni seji centralnega delavskega sveta v Industriji motornih vozil so ob navzočnosti Fran

ceta Popita proslavili ustanovitev 8 temeljnih organizacij in milijardno vrednost proizvodnje

v  navzočnosti predsednika CK ZKS Franceta Popita, člana se
kretariata Franca Saliia, številnih predstavnikov dolenjskih občin
skih skupščin in družTCno-političii^ organizacij, bank in drugih so 
v soboto dopoldne na slavnostni seji centralnega delavskega sveta 
slavili dva pomembna jubileja: sredi novembra je namreč ta kolek
tiv presegel milijardno vrednost proizvodnje, pred dnevi pa so 
ustanovili v tovarni tudi 8 temeljnih organizacij združenega dela.

Predsednik centralnega delavske- na, čeprav kratka, delovna pot tega
ga sveta Anton Šepec je v svojem kolektiva, ki je začel z 28 zaposle-
govoru poudaril, kako je bila napor- nimi leta 1955 in se je razrasel do

današnjih 4.300 zaposlenih in štiri- 
vrstne poroizvodnje: dostavnih in 
osebnih avtomobilov, prikolic in ser
visne opreme. Na sobotnem slavju je 
bilo spet čutiti mladostni zagon tega 
kolektiva, ki je na trdi samorastniški 
poti pognal globoke korenine.

Na «eji so se spomnili na prvo 
domače dostavno vozilo iz leta 
1958 pa na zgodovinsko odločitev o 
proizvodnji prikolic -  s prvimi so se 
na evropskem trgu pojavUi 1966.

Z novo organiziranostjo pričaku
jejo še hitrejši napredek. Medtem

(Nadaljevanje na 4. str.)

Sevnica
protestira
Svet za gospodarstvo in fi

nance sevni^e občinske skup
ščine je minuli četrtek naslo^  
na republiški sekretariat za 
gospodarstvo in sekretariat CK 
ZKS posebno pismo. V njem 
navaja, da gre za nesprejemljiv 
odnos republiških organov, od
govornih za ceste, ki nočejo 
ceste Sevnica—Blanca—Brestani
ca uvrstiti nazaj med republiške 
ceste, čeprav je republika cesta 
od Ljubljane do Etobove.

To pismo ni prvo. Na enega od 
zadnjih Sevničani sploh niso dobili 
neposrednega odgovora, dobil ga je 
le sekretariat CK ZKS, ko je posre
doval. Res pelje vzporedna republi
k a  cesta po desni strani Save, toda 
ta je že dalj časa v glavnem zaprta 
z a j^ i  sila počasnega posodobljanja. 
Ves prpmet, vmes so tudi 30 in več- 
tonski 'tovornjaki prikoličarji, teče 
po št£yerski strani, kjer je bliže. V 
Sevnico tudi sicer ni lahko z desne 
strani Save priti s tovornjaki. Od 
Krškega do Radeč namreč ni pri
mernega cestnega mostu, zato je 
cesta po Štajerci strani še toliko 
bolj pomembna.

(Nadaljevanje na 4. str.)

Bolje pozno - kot pa nikoli
Optimistične izjave o razvojnem konceptu Posavja od 1971 do 1985

BREZICE 
V ČAST 29. NOVEMBRA.

Jutri ob 19. uri bo v prosvetnem 
domu v Brežicah večer samospevov 
v počastitev dneva republike. Nasto
pili bodo znani slovenski operni so
listi.

Ponedeljkovo zasedanje sveta posavskih občin, medobčinskega 
sveta ZK Posavje, medobčinske komisije in poslancev s tega obmo- 
^ a  je prevevalo zadovoljstvo nad tem, daje Posavje končno dobilo 
dokument, ki ga združuje in vodi iz zaost^osti. O ^utek gospodar
skega, socialnega in re^onalnega razvoja dokazuje, da ima regija vse 
pogoje za samostojno življenje in razvoj.

„Posavje se s tem dokumentom 
uveljavlja kot regija. Vse tri skupšči
ne so napravile velik korak, ko so ga
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OD DANES: NAŠA NOVA AKCIJA

Za vsa nove: do konca 1973 

BREZPLAČNO!
Ni kaj skrivati, vse naše delo je bilo vedno odprta knji

ga za vse naročnike, bralce, sodelavce in prijatelje našega 
Usta. Dobro poltretje leto je minilo, kar smo zaključili 
našo zadnjg veliko akcijo zbiranja novih naročnikov: od 
1. 11. 1970 do 15. 4. 1971 nam je dala predvsem po za
slugi prizadevnih pismonoš in drugih poštnih delavcev 
2818 novih naročnikov! Spomnimo se takratnih zmago
valcev:

Božo Kuzmički, Sevnica, je pridobil 301 novega naro
čnika; Mustafa Suljagić v Novem mestu 232, Jože Rade- 
šček iz Šentjerneja 138, Franc Žnidaršič v Novem mestu 
89, Martin Stopar v Podbočju 80, Ivan Volčanšek v 
Sromljah 60, Franc Glogovšek v Brežicah 42 novih naro
čnikov itd.

Pa obrnimo medaljo: po lanski nujno potrebni podraži
tvi domačega časnika smo od 1. julija 1972 do danes 
izgubili kakih 2500 starih naročnikov. Jeza, razočaranje 
nad podražitvijo, pri marsikomu pa tudi resnična stiska 
za dinar, vse to nam je „zbilo“ redno tedensko naklado 
od pribl. 30.500 izvodov na dobrih 28.000 izvodov, koli
kor znaša sedanje poprečje. Zato smo sklenili: skupaj s 
poštami vseh naših občin se obračamo na prebivalce v- 
pokrajini, na naše občane, zdomce v tujini in naše fante 
ter može v vrstah JLA: naročite si DOLENJSKI LIST, 
bodite obveščeni o vsem, kar vas zanima in kar se vsak 
teden zgodi v vaši ožji okolici! Recite tudi vi: V VSAKO 
HIŠO DOLENJSKI LIST!

N

Do konca 1973 ga bodo vsi novE naročniki 
dobivali brezplačno!

Naročilnico za vas ima vaš pismonoša
Pripravljamo vam vrsto prijetnih presenečenj -  zato ne 

zamudite naslednjih številk domačega glasila SZDL! Brez
plačen izvod Vašega Dolenjskega lista ima vaš pismonoša!

Starim in novim naročnikom: lepe pozdrave!

UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

m- ^

naročile in se dogovorile za skupno 
financiranje razvojnega koncepta. 
Ta nam daje spodbude za nove 
skupne k o r^ e , s katerimi bomo 
premaknili regijo s predzadnjega 
mesta v razvoju slovenskega prosto
ra," je poudaril predsednik sveta 
posavskih občin Jože Radej v svo
jem uvodu.

Ivan Živič je spregovoril v imenu 
medobčinske komisije o njeni vlogi 
pri oblikovanju koncepta in dejal, 
da je ta stremela k trdnosti znotraj 
regije in enakopravnim ekonomskim 
sodelovanjem navzven. V konceptu 
je ves čas prisotno razmišljanje o 
integraciji ter vključevanju v jugo
slovanski in slovenski razvoj. Posavje 
doslej še ni nastopilo tako enotno, 
kot to poskuša sedaj.

Dokument je prisotnim tolmačil 
Ermin Kržičnik, direktor inštituta 
za regionalno ekonomiko v Ljublja
ni, ki je ves čas sodeloval pri njego
vem nastajanju. Pojasnil je, da vse
buje koncept elemente socialnega, 
ekonomskega in prostorskega razvo
ja in da je v Sloveniji to prvi kom
pleksni pristop k tem stvarem. Na

štel je možnosti, ki se obetajo 
Posavju z zgraditvijo jedrske elektra
rne v Krškem, z drigim pasom avto
ceste, s hidrocentrdami od Blance 
do Vrhovega itd. Možnosti, ki se 
ponujajo, lahko izkoristijo občine 
le, če bodo imele ljudi in kapital in 
če bodo bolje izkoriščale svoje 
možnosti. Nosilce razvoja bo moralo 
imeti Posavje znotraj svojih meja, 
kajti samo zunanji (kot sta na pri
mer Emona in Slovenija vino) niso 
dovolj. JOŽICA TEPPEV

DBH

V torek je obiskala Novo mesto članica g^vnega4(fl>bra ljudskega 
združenja Toga in predsednica RK dr. ADJOA^MWEDOR iz afri
ške države Togo. S predstavniki Rdečega in občinske skup
ščine si je med drugim o^edala tudi pi^l^odnjo zdravil v Krki in 
osnovno šolo v Šmaijeti. (Foto: S. ^ (̂iKulan)

Slovenski patologi V Novem mestu - Odslej več
obdukcij

k m  «

JE VAŠA BANKA

V četrtek, 15..hovembra, so se v 
novomeški bolnišnici na oddelku za 
patologijo sestali patologi iz vse Slo
venije. Dtfcent dl. Pavla Mavec iz 
Onkofodcega inštituta v Ljubljani je 
pojasnila poklicnim kolegom svoje

N

odkritje virusom podobnih vklju- 
čkov v rakavih celicah človeka. Dr. 
Dolenje iz ljubljanskega sodnomedi- - 
cinskega inštituta je spregovoril o 
samomorih in njih vzrokih, dr. Jan 
Struhar pa o odpovedi srca zaradi 
množičnih zasevkov raka v pljučih.

Sprejeli so tudi nove naloge. Med 
drugimi so se zavzeli za boljše sode
lovanje s kliničnimi zdravniki. Meni
li so, da bi bilo treba vedno z ob
dukcijo ugotoviti vzrok smrti ljudi, 
ki umro nenadoma, brez predho
dnih bolezni. Ugotovili so, da pride 
na 200 zdravnikov le en patolog, kar 
je vsekakor premalo, saj bi moral 
priti na vsakih 100 bolniških postelj 
po en patolog ali bolje klinični pa
tolog. V vsaki b o ln i^ c i pa je po
trebna tudi vsa oprema za raziskave, 
predvsem elektronski mikroskop, 
ker brez njega ni nerednega razis
kovanja.

Gos^e so si ogledali tudi moder
no opremljeni patoanatomski odde
lek novomeške bolnišnice.

S. M.

Pred začetkom naše nove velike akcije za pridobivanje novih naročnflcov smo 14. novembra povabfli 
na o^ed tehničnega oddelka CZP Dolenjski list predstavnike PTT podjela Novo mesto in nekatere 
najuspešnejše dostavljavce iz posameznih pošt. Med njimi so se odzvali vabilu Jože Radešček iz 
Šentjerneja, Jože Jankovič s Senovega, Jože Adlešič iz Črnomlja, Darko Mušič iz Metlike in Ivan Irt iz 
Novega mesta. Predstavniki poštnih delavcev so bili prijetno presenečeni nad tehničnimi izpopolnitva
mi v našem podjelu. Na sliki: Stanka Gregorčič, strojepiska na stavnem stroju IBM, in direktor CZP 
Tone Gošnik rasdagata gostom potek dela v tehničnem oddelku. (Foto: S. Mikulan)

Zaradi pritoka novega 
hladnega ziaka, so bfle no
čne temperature v sredo že 
-2 in -7 stopil^ C pod ničlo. 
Do konca tedna bo suho 
vreme, po kotlinah ponoči 
in deloma še popoldne me
da, nočne temperature 

ibodo v jasnih nočeh n ^ a j 
I stopinj pod ničlo.



,JVisem goljuf, ničesar nisem 
storil, da bi moral odstopiti!*' 
Tako se je branil predsednik 
Združenih držav Amerike R i
chard Nixon pred radovednimi 
(in tudi malce napadalnimi) no
vinarji na svoji zadnji tiskovni 
konferenci na Floridi Toda vse 
njegove izjave ne morejo po
vrniti zaupanja, ki je verjetno 
na skoraj najnižji možni točki. 
Zaradi afere Watergate je nam
reč samo še 27 odstotkov ame
riških volilcev prepričanih, daje 
njihov predsednik pravi mož -  
vsi ostali pa menijo, da nekaj 
skriva in da bi bilo bolje, če bi 
se umaknil. To se v resnici tudi 
utegne zgoditi, kar pa Evropa v 
teh dneh, ko je njena pozornost 
usmerjena predvsem na Bližnji 
vzhod in na energetsko krizo, 
spremlja z zmanjšano pozor
nostjo . . .  Zato pa bo (če bo 
seveda) strela toliko bolj moč
no udarila. . .

Hudo prizadeta, čeprav zgolj 
v osebnem smislu, pa je še neka 
druga znana ameriška osebnost: 
dvanajstletnemu sinu Edwarda 
Kennedyja, brata pokojnega 
ameriškega predsednika Johna 
Kennedyja, so morali v bol
nišnici odrezati nogo. Fant je 
imel namreč raka na nogi To je 
zadnji v vrsti nedoumljivih 
udarcev usode, ki so prizadejali 
to znano ameriško družino. 
Najstarejši Edwardow brat Joe 
se je zrušil med nekim posebno 
nevarnim poletom z letalom 
med drugo svetovno vojno (za 
ta polet se je priglasil prosto
voljno), brata John in Robert 
sta bila umorjena, sestra pa je 
že od mladega v nekem zavodu 
za duševno prizadeto mla
dino . . .  nesrečna družina. . .

Medterr^ pa bi jo še f ko
ru m p iranega kamboškega 
režima, general Lon Nol, sko
rajda skupil. Neko letalo je 
namreč odvrglo na njegovo 
palačo tri bombe in ubUo ter 
ranilo več oseb. V trenutku, ko 
so začele padati bombe, je bil v 
palači ravno posvet državnega 
sveta. To je bil že drugi napad 
letala na palačo v središču kam- 
boške prestolnice in fako kot 
prvega, je tudi drugega izvedel 
neki pilot kamboškega letalstva, 
ki je potem zbežal k  Siha- 
nukovim silam. . .  čedalje glob
lje nezadovoljstvo. . .

Neznanke o krompirju
Dogovarjanje v ozkem krogu škoduje mnogim 
pridelovalcem -  Razpis za uvoz in tudi odkup

To jesen se je ponovilo tisto, kar je bilo že velikokrat grajano. 
Zvezni organi so sklenili, da je treba uvoziti krompir, čeprav so 
pridelovalci zatijevali, da so ga pridelali dovolj. Nesporazum je na
stal zaradi cene.

Na zveznem posvetovanju o 
krompiiju so se dogovorili, da 
bi bila odkupna cena 1,50 din 
za kg. Nekateri beograjski in 
drugi trgovci so se strinjali, če
prav je bila ta cena za 50 par ali 
50 odstotkov vi^a na njihovem 
območju od lanske. Za mestne 
prebivalce pa je bil tak krompir 
hudo drag. To je bil glavni 
vzrok, da so se odločili za uvoz.

Cena krompirja ni omejena 
kot npr. mesa. Na ustrezni ravni

TELEGRAMI

ADIS ABEBA -  Etiopslči cesar 
Haile Selasie je v Adis Abebi začel 
izredno zasedanje zunanjih mi
nistrov držav, ki so članice orga
nizacije afriške enotnosti. 2^asedanje 
bo trajalo tri dni. Edina točka dnev
nega reda, Id ga je predlagala Alži
rija, je sedanji položaj na Bližnjem 
vzhodu s posebnim ozirom na 
Afriko.

MILANO -  Italijanski študentje 
so sredi Milana demonstrirali zaradi 
ukrepov grških oblasti proti 
atenskim študentom. V demon
stracijah je sodelovalo 5000 mladih.

BONN -  Zahodnonemški mi
nister za gospodarstvo Hans 
FrMerich je sporočil, da bo izdal 
dekret, s katerim bo za en m ^ c  
prepovedana vožnja z avtomobili ob 
nedeljah. Omejiji bodo tudi hitrost 
na 100 kilometrov na uro na 
avtocesti. Namen teh ukrepov je 
štednja z bencinom.

naj bi jo zadrževali z interven
cijskim uvozom. Zvišanje za po
lovico so pristojni organi ocenili 
za preveliko in sklepali, da je 
posledica premalega pridelka. 
Krompir bo torej treba uvoziti, 
in sicer čimprej.

Zmoto so odkrili ob razpisu 
uvoza. Pridelovalci so zatijevali, 
da ga imajo več kot dovolj. 
Cena ni porasla tako močno za
radi pomanjkanja, ampak zaradi 
dogovora med nekaterimi večji
mi pridelovalci in trgovci. Za 
druge pridelovalce, ki ga niso 
m o ^  prodati, se niso zmenili. 
V Sloveniji je bil vso jesen ce
nejši. Tudi v drugih republikah 
ga nekateri pridelovalci ponu
jajo še zdaj po nižji ceni, pa ni 
kupcev. Na izvoz pa ni misliti. 
Italijani ga sicer uvažajo, a za 1 
kg plačajo na državni meji le 
okrog 1,20 din.

Sporazumeli so se, da krom- 
piija še ne bodo uvozili. Nihče 
pa ne ve, ali ga bo dovolj tudi 
spomladi. Morda ga bo celo pre
več. Ocene so preveč približne. 
Zato bi razpis uvoza in odkupa 
morala biti organizirana dru
gače.

Zvezna direkcija za blagovne 
zaloge in tisti, ki določajo, kaj 
naj se uvozi, ne .bi smeli ocenje
vati založenosti trga le v nekate-

BRUSELI -  Potem ko so arabske dežele -  proizvajalke nafte sklenfle, da obnovijo dobavo nafte 
državam 2^o d n e  Evrope (z izjemo Nizozemske), se je na stari edini porodil žarek optimizma, da 
sedanja energetska kriza, zaradi katere so skoraj vse ^žave morale vpeljati najrazličnejše omejitve v 
porabi goriva, ne bo tako huda, kot so sprva menili. Toda kljub temu ostajajo ^iade pri ukrepih, s 
katerimi bi zagotovili varčevanje (to isto so storili tudi v ZDA) gcviva. Na sliki: pogost prizor te dni v 
Zahodni Evropi — konji in kolesa na bruseljski ulici namesto avtomobilov, ki so morali zaradi omejitev 
v porabi bencina ostati v garažah. (Telefoto: UPI)

Iz zadnjega PAVLIHE

— Kako ndd so m o ^  ljudje nasesti govoricam o podra
žitvi bencina na 6 din, ^  pa je bilo vend^ od vsega začedca 
jasno, da kaj takega pri nas ni mogoče.

rih mestih. Pred odločitvijo za 
uvoz naj bi obvestili vse pridelo
valce o pogojih nakupa in ne le 
trgovce, ki imajo včasih poseb
ne račune. Če pridelovalci ne bi 
ponudili dovolj pridelkov ali bi 
zahtevali previsoko odkupno 
ceno, bi se odločili za uvoz.

Veliki pridelovalci bi lahko 
hitro odgovorili na tako obve
stilo ali razpis. Kaj pa kmetje, 
ki tudi pridelajo veliko krom
pirja in drugih živil? Kjer imajo 
dobrp zadružno organizacijo z 
manjšimi enotami po vaseh ali 
za nekaj vasi skupaj, lahko vedo 
prav tako kot veliki družbeni 
pridelovalci, koUko pridelkov 
imajo vsi kmetje in po kaki ceni 
bi jih prodali. Če se je treba še 
dogovoriti, pa se lahko v enem 
ali dveh dneh.

Slabše je tam, kjer kmetgske 
organizacije odkupujejo kmetij
ske pridelke le priložnostno, ka
dar dobgo naročilo trgovcev. 
Take nimajo potrebnega pre
gleda nad pridelki kmetov niti 
njihovo ponudbo blaga. Zato se 
l^ e ^ e  ne bi smeli zadovoljiti z 
njihovim delom.

JOŽE PETEK

tedenski notrdnjepolitiini pregled - tedenski notrdnjepolitični pregled

Razumljivo je, sedaj ko se nam že pribli- mične rasti gospodarstva itd.), pa izhajati od 
je konec letošnjega leta, da pristojni druž- tod dalje. Med razpravo na sindikatih so še stroškov 
ni dejavniki pripravljajo pregled opra^je- (upravičeno) menili, da republike pač ne 

luii nalog v tem letu (s tem menimo poti morejo vsaka zase oblikovati ekonomske po- gospoda: ♦ i
našega razvoja, rezultate gospodarjenja in litike, temveč se je treba čimprej dogovoriti poudarm na to a m j „ . a:,.

■
Podobno razpravo je imel ta ponedeljek v ito st gospodarskih naložb m kako ustvanti 

tudi zvezni izvršni svet — ko je obravnavi ve^i dohodek ter ^kumu acijo. 
osnutek resolucije o temeljih politike druž- sekcije p p
benoekonomskega razvoja v prihodnjem konferenci SZDL Slovenije je pr j j

® tek obravnavalo (m podprlo) predlog za

Pogled 
nazaj 

in naprej

spremenitev nekaterih ustavnih členov, ki se 
neposredno nanašajo na kmetovalce.

Če na kratko povzamemo te predlagane 
spremembe -  v prvi od njih (gre za 68. člen 
ustavej je v spremenjenem besedilu rečeno, 
ko je govora o položaju kmetovalcev, da 
ustava zagotavlja kmetu in njegovim družin
skim članom, ki z osebnim delom opravljajo

ai ac IlOlil uiiuii- illlL̂ llC laau HUOUWuaiai»a l/a   ̂ ^ ' ____ imz-̂ Aocni
žuje konec letošnjega leta, da pristojni druž- tod dalje. Med razpravo na sindikatih so še stroškov ter P J A . ukreni
beni dejavniki pripravljajo pregled opra^dje- (upravičeno) menili, da republike pač ne v nrihr»dniem letu -  so
nih nalog v tem letu (s tem menimo poti morejo vsaka zase oblikovati ekonomske po- gospoidMske po p j 
našega razvoja, rezultate gospod^enja in - t i  Doudanb na tokratm seji ZIS -  bodo pod-
drugo), saj si moramo začrtati otipljive na
loge za neposredno prihodnje obdobje — 
predvsem za leto, ki se že bliža. Svet Zveze 
sindikatov Slovenije je na minuli seji (prejš
njo sredo) sprejel predlog sklepov in s t^ šč  o 
oceni letošnjih gospodarskih gibanj — ob 
tem je sprejel tudi predlog st^išč za druž
beno ekonomsko politiko v letu 1974. To je 
seveda samo del teh razprav, ki jih bo v 
neposrednem prihodnjem obdobju vsekakor 
še več — na raznih ravneh in po vseh pristoj
nih forumih.

Na tokratni sqi sveta republiških sindika
tov so posebej opozorili na upadanje realnih 
osebnih dohodkov zaposlenih v minulem 
obdobju; opozorili pa so tudi na stopnjo 
gospodarske rasti in produktivnosti (ki nista 
ravno najbolj optimistični) ter še na neka
tere druge pojave, ki nujno terjajo ustrezno 
družbeno rešitev. Med razpravo o tem so 
npr. poudarili, da upadanje realnih osebnih 
dohodkov ter nespodbudne socialne težnje 
ob pojavih uravnilovke neugodno vplivajo na 
produktivnost — to pa je eno perečih vpra
šanj našega gospodarstva. Zato, so menili, bi 
morali uravnavanje socialnih družbenih vpra
šanj (kar je sicer prav in nujno) prenesti v 
območje zunaj proizvodnje, torej v območje 
neposredne družbene intervencije, če lahko 
tako rečemo.

Menili so še, da je treba pri ocenjevanju 
družbeno gospodarskih odnosov in gibanj 
izhajati predvsem iz tega, kako uresničujemo 
temeljne smernice zastavljenega srednje
ročnega načrta. Zatorej bi morali pri postav
ljanju ciljev za prihodnje leto predvsem ob
ravnavati vse tisto, česar pri izvajanju letoš
nje gospodarske politike nismo uspeli docela 
uresničiti (npr. planskih ciljev (^ede dina-

kmetiisko oziroma gozdarsko dejavnost, da 
razpolagajo z rezultati svojega dela, da za
dovoljujejo osebne in družbene potrebe ter 
si s svojim prispevkom zagotavljajo socialno 
varnost.

V drugem ustavnem členu (143.), ki naj 
bi bil prav tako spremenjen, pa je govora o 
tem, po kakšnih merilih kmetje uveljavljajo 
šte^^o svojih delegatov v novem delegatskem 
sistemu. Predsedstvo je menilo, da dosedanja 
formulacija tega ustavnega člena ne ustreza 
ker je po njej izračun števila delegatov vezan 
na produkt ustvarjenega družbenega proizvo
da v kmetijstvu.

Glede na specifičnost našega kmetijstva se 
Iiiciiiu «acpiivc .  Jganje, SO menUi, ali je možen
osnovnega dmžben«konomskega od"«**. „ ^ X n  te «  proizvoda -  zato bi bUo
zlasti pa njegove materialne osnove m repro- u.r<n^uu ..
duktivne sposobnosti gospodarstva.

letu. Eden od temeljnih cUjev razvoja v 
prihodnjem letu, ki so začrtani v omenjeni 
resoluciji, je odločno izvajanje ustavnih spre
memb zaradi krepitve s^oupravljanja kot

Naslednji temeljni cilj družbenoekonom
skega razvoja v prihodnjem letu je odločna 
usmeritev proti inflaciji ter ureditev trga in 
cen, sočasno s tem pa (kar nas pravzaprav 
najbolj neposredno prizadeva) zaustavljanje

nujno treba v ustavnih določilih upoštevati 
število kmetovalcev na določenem območju 
prav tako pa tudi specifičnost njihovega 
kmetovanja. S tako popravljenim ustavnim 
besedilom bi kmetovalcem prav gotovo za 
gotovili bolj ustrezno udeležbo v delegat 
skem sistemu.

tedenski zunanjepolitični pregled
Obisk libijskega predsednika 

Moameija El Gadafija v Jugo
slaviji, ki se je začd v nedeljo, 
se končuje, dosedanji tok raz
govorov pa kaže na visoko stop
njo medsebojnega razumevanja. 
To bo skupaj s položajem v 
Grčiji in na l^žnjem \^ o d u  
osrednja tema današnjega pre
seda.

Jugodovansko4ibijski od
nosi, ki veljajo za dobre, bodo 
po tem obisku nedvomno bi
stveno pridobili. Državnika in 
njimi s(^elavci so obdelali vsa 
najvažnejša področja medse
bojnega sodelovanja, pri čemer 
sta seveda izstopali politično in 
gos^darsko .

Čeprav uradno sporočilo še 
ni objavljeno, je mogoče soditi, 
da sta se obe strani sporazumeli 
za širše okvire tako gospodar
skega (kjer imamo v tem tre
nutku samo 15 milijonov dolar
jev letne blagovne menjave v 
obe smeri!) kot političnega so- 
ddovanja. Slednje ^  spričo 
bližnjevzhodne krize in dejstva, 
da gre za dve neuvrščeni d ^ v i ,  
še toliko bolj pomembno.

Več kot zgolj zanimivost je 
ob tem obisku tudi dejstvo, da 
je to pot libijski voditdj prvič 
potovd na ^lavšniški obisk v 
neko neafriško državo, kar tudi 
po svoje priča o ugledu Jugo- 
davije in predsednika U ta.

NEMIRNA GRČIJA: pet 
dni trajajoče ulične demonstra- 
dje, di^et mrtvih, nekaj deset 
ranjenih in več sto aretiranih, 
tanki in vojska na ulicah, poli- 
djska ura in izredno stanje — to 
je brzojavno skicirana podob? 
Grčije tega tedna.

Nemiri so se začeli s prote
stom študentov zaradi omeje
vanja političnih svoboščin, pri
družili pa so se jim tudi grad
beni delavci. Ni sicer mogoče 
govoriti o kaki organizirani ak- 
d ji večjih razsežnosti (pred
vsem pa ne akdji, ki bi združila 
vse plasti grške družbe), mo
goče pa je dejati, da predstavlja 
sedanja kriza resen izziv prvi 
civilni ^ d i ,  ki je prišla na 
oblast v sosednji Grčiji, odkar 
so tam polkovniki leta 1967 
izvedli drevni udar.

Ozadje ni čisto jasno, čeprav 
ga je mogoče uok^riti kot boj 
za večje politične svoboščine v 
dmžbi, ki je bila pet let v zna
menju očitne vojaške diktature. 
Toda tu so vmešani tudi de- 
menti sodalnega in ne zgolj po
litičnega nezadovoljstva, tu so 
tudi ra^čn a  hotenja in strem
ljenja naprednega dela g i^e  
družbe, ki ne vidi v sedanjem 
režimu zadostnih poroštev za 
bistven korak naprej.

BLI2NJI VZHOD: Izme
njava vojnih ujetnikov na Bliž
njem vzhodu je že skoraj kon
čana. Egipt in Izrad sta zame

njala okoli 350 izraelskih za 
nekaj več kot 8000 egiptovskih 
ujetnikov in s tem izpolnila ene
ga bistvenih {»edpogojev za 
začetek političnih razgovorov o 
mirni rešitvi bližnjevzhodne 
krize.

Sirija, ki ima okoli 100 
izraelskih ujetnikov, doslej ni

Gadafijev
obisk

hotda niti ^ ša ti o kaki zame
njavi za pribUžno 300 svojih 
borcev, ki so v izraelskih ujet- 
niških taboriščih.

Tudi preskrbovanje obko
ljene egiptovske Tretje armade 
se nadaljuje brez večjih zasto
jev, ker so bile sile Združenih 
narodov uspde zavarovati pro
sto pot za tovornjake z vodo, 
hrano in zdravili. Toda to je za 
zdaj tudi vse, kar se je na Kiž- 
njem vzhodu konkretnega zgo
dilo — vse ostalo je še vedno 
odprto.

Predno se bosta obe strani 
začdi pogajati, je treba urediti 
še vrsto izredno zapletenih pro- 
Uemov, med katere sodi tudi 
umik na črto prekinitve ognja 
od 22. oktobra.

Konec meseca bo v Alžiru 
sestanek voditeljev arabskih 
držav, ki naj bi določil skupno 
strategijo in dal podrobnejše 
napotke na temo: kaj storiti 
sedaj?

Libija in Irak sta že sporo- 
čfla, ^  se ne bosta udeležila 
tega sestanka in to je nekaj, kar 
ni mogoče ocenjevati kot do
bro, lujti ob vseh nespornih
razlogih, ki vodstvi obeh 
držav utegneta imeti za nesode
lovanje na tem sestanku, je prav 
tako nesporno, da bi z njuno 
odsotnostjo načenjali stare raz
prave o arabski neenotnosti, ki 
so bile med zadnjo vojno tako 
uspešno zanikane.

RIM -  Namestnik kitajskem- 
ministra za kmetijstvo Hao Cung S* 
je na konferenci FAO v Rimu ii 
javil, da Kitajska letos pričakuje rc 
kor dno žetev, l^ u b  suši na severu ii 
povodnjim na jugu države. Obetajv 
si, da bo pridelek žita bogatejši k<' 
v rekordnem letu 1971, ko so p 
spravili več ko 250 milijonov ton.
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Dirdctor Celuloze iz Krškega Janez Rošker in 
predsednik DS Zoran Dular sta 16. novembra 
podrsala pogodbo s predstavniki Politike, Vje
snika in G ra ^ e , ki so odobrili krški tovarni 40 
milijonov din posojila za nov papirni stroj. Posoji
lo so obljubila tudi slovenska časopiaia podjela.

S evn ik  Šolali se učijo samoupravljanja: takde 
je bUo nft občinski pionirski konferenci minuli 
petdc. Pioniiji so prebrali tudi pismo Rezike Pirc, 
kjer jih je pohvalila za vzorno udeležbo po poteh 
Matije Gubca. Razprava je presenečala po odlo
čnosti. (Foto: Železnik)

V hlevu Pavle Košir v Dolnji Straži pii Novem 
mestu so bili letošnjega kravjega naraščaja veseli 
tako kot lani, saj jim je krava Zora spet povrgla 
dva zdrava teUčlu. Krava je pravo dnižin^o bo
gastvo. Na sliki: Stane Košir s parom teličkov. 
(Foto: S. Mikulan)

V „Kiki‘* bo večina zaposlenih opravila po 24 ur 
dela v vrednosti 750 tisoč d ina^v; namenili jih 
bodo za stanovanjsko gradnjo delavcem, ki im£yo 
manj kot 2.000 dm dohodkov. V skladišče zdra
vilnih zdišč so p ri^  v soboto na prostovoljno 
delo člani zunanjetrgovinskega sektoga iz Ljub
ljane.

NOVI VINOGRADI

,^lovin“ , TOZD vinogradništvo 
vinarstvo Bizeljsko-Brežice s 
sedežem v Brežicah ima izdelan 
program obnove vinogradov do 1. 
1978. Po srednjeročnem načrtu 
obnove naj bi zasadili s trto 1.050 
ha, in sicer na področjih brežiške, 
sevniške in šmarske občine. Gre za 
tri sisteme obnove; na terasah — 
750 ha, na vertikalah 120 ha in v 
plastnicah 180 ha. Okrog 30 ha 
bodo obnovili v družbenem sektorju 
v Pišecah in na Bizeljskem. Hkrati s 
tem bodo kupovali potrebno meha
nizacijo, od traktogev in buldožer
jev do atomizeijev. V Brežicah pa 
bodo med tem zgradili potrebne 
kapacitete za skladišče, predelavo in 
polnilnico, skupaj za okrog 600 
vagonov. Take načrte so pozdravili 
tudi kmetje-vinogradniki, ki bodo 
poslej imeli štiri kooperacijske enote 
in prav toliko delegatov v delavskem 
svetu TOZD Slovin v Brežicah.

- Sejmišča

Dela je (pre)vellko, delavcev pa malo
V letu dni po pismu predsed

nika Tita in izvršnega biroja je 
davčna služba prišla v še bolj 
kritičen položaj, kot je že bila. 
Obseg dela seje povečal, število 
delavcev, ki naj bi ga oprevljalo, 
pa je enako ali pa se je celo 
zmanjš^o.

Tako je na zasedanju medob
činskih svetov ZK za Dolenjsko 
in Posavje zatrdil Uroš Dular, 
načelnik davčne uprave v No
vem mestu, in svojo trditev 
dokazal s številkami. V zadnjem 
letu se je na Dolenjskem pove
čala večina vrst davčni zavezan
cev. Enako ali celo manjše števi
lo davčnih referentov je dodat-

šičev, starih od 6 do 12 t^ n o v , in 
74 prašičev, starih 3 do 7 mesecev, 
skupaj 582 živali. Prodali so jih 456 
po 390 - 480 din za mlajše živali in 
po 490 -  680 din za starejše. Kupci 
so 'bili v glavnem iz drugih občin, 
kot je že skoraj pravilo.

BREŽICE -  Na sobotni sejem v 
^  Brežicah so rejci pripeljali 754 praši

čev, od tega 723 živali, starih do tri 
mesece, in 31 živali, starejših od tri 
meseca. Prašičkov, starih do tri me
sece, so prodali 627 po 270 dinarjev 
kilogram žive teže, starejših od tri 
mesece pa so prodali 26 po 20 di- 
naijev kUogram žive teže.

Uroš Dular: „Še v težavnejšem 
položiyu kot pred pismom**

no moralo pri svojem delu 
' upoštevati Se celo vrsto novih 
„elementov socialnega in dav
čnega značaja“ , kar je še pove
čalo obseg njihovega dela. K 
temu so se pridružili še nekateri 
novi zakoni (na primer staro
stno zavarovanje kmetov) in 

•predpisi, ki so davčne službe še

Kmetijski lwtičel(

Jablana v okras vrta
Lep je pogled na cvetočo jablano, prijetna je poletna senca, 

vabljiv jesenci plod. Zato jablan ne gojimo samo v pridobitne 
namene, temveč so tudi v okras vrta okoli hiše. Tu zasledujemo 
drugačne cilje, drugačne so potemtakem tudi zahteve.

Za vrtne nasade so prikladne nizkodebelne vzgojne oblike, 
predvsem grmi in palmete. Taka drevesa lažje oskrbujemo, obre
zujemo, škropimo, obiramo; ker jih gojimo na šibkih ali srednje 
močnih podlagah, prej zarodijo in prej ustvaijajo želeno okolico 
doma. Šibke podlage so priporočljive zlasti tedaj, če je vrt maj
hen in če bi radi gojili še kaj drugega.

Izmed sort so najbolj priporočljive jonatan in delišesi, zaradi 
barve in vonjave plodov. Pri načrtovanju nasada je treba tudi 
misliti, da so jablanove sorte samonerodne (avtosterilne), kar 
pomeni, da ne smemo saditi ene same sorte, posebno če ni v 
neposredni bližini kakega drugega jablanovega nasada.

Glede sajenja velja vse kot pri plantažnem nasadu. Na težjih 
zemljah in v hladnejših legah je bolje saditi spomladi, na lahkih 
in srednjetežkih pa jeseni. Jesensko sajenje ima nekatere pred
nosti in je priporočljivo, če le zemlja to dovoljuje. V vs^em  
primeru, naj sadimo jeseni ali spomladi, pa mora sadilec delati 
vestno po priporočilih, ki slonijo na izkušnjah.

Ce so bile sadike dalj časa na poti, jih čez noč namočimo v 
vodo. S koreninsko rezjo skrajšamo korenine poševno navzdol, 
prirežemo tudi nalomljene korenine ali pa jih celo odstr^im o. 
Sadilna jama naj bo široka in vsaj pol metra globoka, da bo 
dosti prostora za korenine.. Korenine drevesca ne smejo priti v 
Neposreden stik s hlevskim gnojem. Živica naj ostane pri vrhu, 
ne pa dajo zasujemo z mrtvico. Ob šibkem drevescu namestimo 
spodaj impregniran ali vsaj obžgan zaščitni kol, da mu je v oporo.

Inž. M. L.

bolj obremenili. Zlasti pri ob
davčevanju obrti se je zadnje 
čase zelo povečala zahtevnost 
dela, na ramena davčne službe 
pa je padlo tudi ugotavljanje 
izvora premoženja, popis vina 
ipd.

Kljub pismu in dobri volji v 
tej službi ni bilo večjih spre
memb. Kako se naj posvetimo 
poglavitnim problemom, če 
nam na primer novi predpisi o 
prodaji vina nalagajo, da mora
mo samo v novomeški občini 
popisati vino nad 5.000 zave
zancev, nastaviti kartice ipd., 
vse to v času, ko bi se morali 
temeljiteje lotiti politično in 
proračunsko važnejših zadev. 
Sicer pa: po že zastareli sistemi
zaciji delovnih mest manjka v 
davčnih službah širše Dolenjske 
46 uslužbencev. „Vtis imam“ , 
je dejal, „da je davčna služba 
tisto področje, na katerem naša 
družba najbolj eksperimentira."

M.'L.

njih število pa se bo v naslednjih 
letih še povečevalo, saj se bo, kot je 
znano, meja starosti upravičencev še 
dvakrat pomaknila po pet let na
vzdol.

Čeprav so dodatno v zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov 
izenačili ženo z možem in dali ustre
znejši položaj preužitkaijem, pa so 
vendar' še pomanjkljivosti, ki Iji jih 
bilo treba odpraviti. Življenje kaže, 
da so še vedno zapostavljeni solast
niki, ki niso nosilci l^tninske pravi
ce (tete in strici na kmetijah), pa 
tudi preužitkaiji, ki so si izgovorili 
preužitek od prevzemnika posestva
-  nekmeta. Četudi so že ^ a j  težave 
s financiranjem starostnega zavaro
vanja, pa bi vendarle kazdo zavaro
vanje še razširiti. To je konec kon
cev dolg do ostarelih; plačnika zanj 
je treba najti.

M. L.

^ v sk a  (LIK) pa na osnovi predelave 
lesa listavcev.

Nadaljnjo pot za ustanovitev inte
resne ^upnosti lesnega gospodar
stva bo pokazal iniciativni odbor, ki 
bo pripravil tudi dolgoročni pro
gram razvoja lesnega gospodarstva. 
Delo naj bo opravljeno dobro in 
odgovorno, da kasneje ne bi prišlo 
do razdruževanj, kot se je enkrat že 
zgodUo. • J p

m

Naš dolg do ostarelih

V prave roke
250-dinarske starostne pokojnine, 

ki jih že prejemajo mnogi nad 75 let 
stari kmetje, nad 70 let stari kmetje- 
borci ali nad 60 let stari socjalno 
ogroženi kmetje-borci, so res bolj 
podobne skromni socialni podpori 
kot pokojnini, vendarle pa so boljše 
kot nič. So predvsem dober znak, 
da smo v Sloveniji, kot prvi, le zače
li misliti na ljudi, ki jim je moči izpi
lo garanje na kmetijah.

Klic, naj z zahtevki kmetje sami 
uveljavljajo pravico do pokojnine, je 
povečini segel do pravih ljudi. Na 
Dolenjskem je bilo doslej vloženih 
2.100 zahtevkov. Za 1.600 so pri
stojni že izdali odločbe, od tega je 
bilo zavrnjenih le 130 zahtevkov. 
Kar lepo število ostarelih kmetov bo 
dobivdo mesečno denarno pomoč.

Lesna industrija drugih je hitre
je napredovala

Zmaga spoznanja
Interesna skupnost lesnega gospo

darstva za območje občin Kočevje 
in Ribnica bo ustanovljena v bližnji 
prihodnosti. Tako so sklenili na sku
pnem sestanku 9. novembra. Sprejet 
je tudi že predlog, naj bi v to skup
nost povabili še lesni obrat iz Dobre- 
polj (občina Grosuplje), medtem ko 
še ni rečena zadnja beseda o tem, če 
bi v skupnost povabili še predstavni
ke iz območja občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik.

Pohvalno je, daje  končno, čeprav 
malo kasno, zm ^alo  spoznanje, da 
je mogoče doseči največji gospodar
ski razvoj le z združenimi silami 
gozdarstva in lesne industrije z ob
močja celotne zahodne Dolenjske.

To območje, bogato z gozdovi, v 
zadnjem obdobju ni napredovalo na 
področju lesarstva tako, kot bi la
hko. Lesna industrija drugih obmo
čij, ki imajo manj surovin, je prehi- 

' tela zahodno Dolenjsko.
Posebno pohvalno je, daje bilo*ž6 

na prvem sestanku doseženo načel
no soglasje, da bo industrija na 
območju riljniške občine (INLES) 
razvijala svojo proizvodnjo na 
osnovi predelave lesa iglavcev, ko-

Pijača za desetino dražja

Dražji oktober
Po informacijah republiškega za

voda za statistiko so bili življenjski 
stroški 4-članske družine v oktobru 
za 1,9 odst. večji kot v predhodnem 
mesecu. Na rast življenj^ih stroškov 
je največ vplivala podražitev hrane, 
obleke in obutve, stanovanjske opre
me ter kulture, razvedrila in oddiha.

V primeijavi z decembrom prete
klega leta so skupni življenjski stro
ški večji za 13,3 odst., v primeijavi z 
istim mesecem lani pa za 16,2 odst. 
Življenjski stroški povprečne doven- 
ske družine so v letošnjih desetih 
mesecih za 19,3 odst. nad življenj- 
^ im i stroški v enakem obdobju 
1972. Glavni vpliv na rast stroškov 
je imela hrana, ki z največjim dele
žem sodeluje pri izdatloh povprečne 
družine. Tako je bila hrana v okto
bru za 11 odst. dražja kot decembra 
lani, tobak in pijače za 11,7 odst., 
obleka in obutev za 17,3 odst. sta
novanja (najemnine in komunalne 
storitve) za 18,7 odst., kuijava in 
razsvetljava celo za 23,8 odst., sta
novanjca oprema za 14,5 odst., 
higiena za 6,2 odst., kultura, razve- 
dmo in oddih za 14,5 odst., promet 
za 10 odst., storitve za 17,4 odst., 
industrijski izdelki za 14 odst., 
kmetijski izdelki za 11,8 odst. itd.

Tudi zvezni indeksi se ne razliku
jejo dosti od slovenskih. Iz poda
tkov zveznega zavoda za statistiko je 
razvidno, da so se življenjski stroški 
v primeijavi s septembrom povečali 
za 2 odst. ter da je tudi na zvezni 
indeks imela največji vpliv podraži
tev prehrane, obutve, obleke ter 
pohištva.

R. K.

< ^C > l-7 U F f7 E

— Lop po nepndipravu — kar s starim, preizkušenim strelivom . .
(Karikatiira: Maijan Bregar)

•••

Ustaviti drobitev zemlje, 
zagotoviti primemo obdela
vo, varovati kmetijsko zem
ljo pred pogoltno 
(ne)urbanizacijo, začeti z 
zložbo zemljišč, skratka: 
gospodariti z zemljo, rejnico 
našo, tako, da bo hvaležen 
zanamec, ne le sodobnik -  
ta velika naloga čaka zdaj 
zemljiške skupnosti Kot 
določa julija letos sprejeti 
zakon o kmetijskih zemlji
ščih, jih morajo ustanoviti v 
vseh občinah Zaživeti mora
jo  čimprej, med drugim tudi 
zato, ker je promet s kmetij
skimi zemljišči v naši repu
bliki že dalj časa zavrt, brez
vladje pa ne sme dalj časa 
trajati

Kmetijske zemljiške skup
nosti so novost, ki se jih 
nepoučeni kmetje nekako 
bojijo, češ da na nov način 
podružbljajo^ zemljo. Gre pa 
le za družbeno 'skrb nad 
zemljo, ne glede nato, čigava 
je, družbena ali zasebrm. Za 
družbo je pomembno, da je 
obdelana oziroma primemo 
oskrbovana, saj pušča ne 
more prinašati posebne kori
sti, V ta namen bodo zemlji-

Varuh zemlje
Ske skupnosti imele rvko 
nad skladom kmetijskih 
zemljišč, jih dajale v najem 
ali zamenjavo ob komasaci
jah in arondacijah, jih brani 
le pred zazidavo, skrbele zo 
izboljšanje zemlje in podo
bno.

Kot je pokazala razširjena 
seja kmetijske sekcije pri 
SZDL Novo mesto, ki pri
pravlja prvo zasedanje skup
ščine zemljiške skupnosti za 
konec novembra, je več stva
ri še nejasnih. Kmete na 
primer zanima, ali bodo tudi 
oni dolžni plačati poseben 
prispevek, če bodo spremi
njali namembnost kmetijske 
zemlje s tem, da podo kme
tijsko zemljo zazidali s 
km etijsko-gospodarskim i 
poslopji itd.

V večini naših občin o 
ustanavljanju zemljiških 
skupnosti sicer razmišljajo, 
vendar pa se obotavljajo, 
čeprav vsakdanji primeri sili
jo, da je treba stvari čimprej 
prilagoditi novemu zakonu. 
Ta daje obdelovalcem km e 
tijskih zemljišč resnično 
možnost, da skladno s pred
pisi in konkretnimi potreba
mi oblikujejo in izvajajo 
dobro, smotrno in učinkovi
to kmetijsko politiko. To pa 
ni majhna stvar.
^    M. LEGANJ
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Boljši odnosi - za ceno izključitev
V Sevnici so iz Zveze komunistov izključili prejšnjega sekretarja občinskega komiteja inž. Albina 

Ješelnika in Rudija Cimperška - Konstruktivno o zamisli razvoja Posavja

Sevniška občin^a oiganiza- 
dja ZK je imela že pred pi
smom ostra stališča do družbe
no Škodljivih pojavov. Tak od
nos se je naddjeval; kritičnost 
je vela tudi iz razprav na sobo
tni Jconferend, ko so člani te- 
ijali obračun ^ l a  že takrat, ne 
šele na volilni konferenci, ki bo 
20. decembra.

DR. FRANCE HOČEVAR, 
PREDSEDNIK 
FORME VIVE

Upravni odbor Fonne vive je 
pred kratkim izvolil za novega 
predsednika znanega javnega in 
družbeno-političnega delavca dr. 
Franceta Hočevarja, novome
škega rojaka. Predsedniško me
sto v tej svetovno znani kulturni 
ustanovi je dr. Hočevar prevzel 
na željo inž. Vilme Pirkovič, ki 
je Formo vivo uspešno vodila od 
.ustanovitve dalje.

Do takrat morajo, kot so sklenili 
v soboto, komunisti vseh organov in 
OMiovnih organizacij pregledati izva
janje sklepov, predvsem tistih, ki so 
bili sprejeti na štirih dosedanjih se
jah. Kdor ni teh sklepov izpolnjeval, 
si je zapravil zaupanje, in ga ne kaže 
več voliti v organe ZK, so menili na 
seji.

Konferenca je brez razprave spre
jela poročilo občinskega častnega 
razsodišča ZK, k ije , kot mu je nalo
žila konferenca v aprilu, po razpustu 
organizacije ZK v sevniikem kmetij
skem kombinatu razčistilo odgovor
nost za nenehna trenja med vodilni
mi. Iz Zveze komunistov so izključi
li prejšnjega s e k re ^ ’a občin^ega 
komiteja inž. Albina Ješelnika in

Rudija Cimperška, partijski opomin 
pa so dobiU še vsi člani nekdanje 
organizacije ZK v kombinatu. Raz
čiščevanje že kaže dobre posledice, 
s^  je v kombinatu zdaj čutiti večjo 
skrb za gospodarjenje in tesnejše 
sodelovanje s kmeti.

Člani konference so obširno in 
tehtno obravnavali koncept srednje
ročnega in dolgoročnega razvoja.; 
Posav^o „zeleno knjigo“ sprejema
jo, seveda z mnogimi dopolnili, kot 
zelo koristno študijo, slediti pa ji 
mora takojšnja akcija, da bodo za
stavljeni cilji pravočasno uresničeni. 
Zdravstveni in lekarniški delavci so 
svoje kritične pripombe predložili 
pismeno. Menijo, da za en zdravstve
ni dom v Posavju ni pogojev, so pa

za lekarništvo, organizirano v skladu 
z ustavnimi dopolnili, šolniki zame^ 
rij o, ker v komisiji za izdelavo kon
cepta niso imeli nobenega predstav
nika. Šolstvo je sploh slabo obdeh- 
no. Med drugim ni upoštevan sevni- 
ški občinski program razvoja šol
stva. Predstavniki lesne industrije 
zahtevajo natančnejšo obdelavo go
zdarstva, ker to industrijo pesti 
pomanjkanje lesa. Mnogo razprav je 
bilo usmerjenih v ugotovitev, da je 
treba v prihodnje tesneje sodelovati 
in bolje izkoristiti lastne razvojne 
možnosti, je treba v prihodnje tesne
je sodelovati in bolje izkoristiti la
stne razvojne m ožnosti O pripom
bah in konceptu razvoja Posavja 
bomo še pisali. a . ŽELEZNIK

Zahteva: bolj množično - manj forumsko
Medobčinski svet ZK Ljubljana o najvažnejših političnih nalogah

NOVO MESTO: 
USTANOVLJENA TTKS

V novomeški občini so za telesno 
kulturo v zadnjih letih namenjali po
500.000 do 600.000 din na leto. S 
tem denaijem so veliko naredili, 
čeprav je ves čas primanjkovalo 
kadra in športnih objektov. Poslej 
naj ta dejavnost postane vsakd^ja 
potreba vsakega občana, temelj pa 
n ^  bo v šoli — so menili v torek, ko 
so ustanovili temeljno telesnokultur- 
no skupnost. Za predsednika skup
ščine so izvolili Ivana Kočevaija, 
podpredsednik je Stane Zupančič, 
predsednic izvršnega odbora je po
stal Boris Gabrič, podpredsednik 
Janko Goleš, tajnik pa prof. Maijan 
Kolarič.

Na zadnji seji medobčinskega'sveta ZK Ljubljana so razpravljali
o uresničevanju sklepov 44. seje predsedstva ZKJ, povezovanju na 
m edobčin^ ravni, spremembi statuta ZKJ, sklepu o ustanovitvi, 
organiziranosti in ^lovanju medobčinskega sveta ZK in sprejema
nju v ZK do novembra letos.

organizacij morajo biti dogovori za 
delo ZK v prihodnjem obdobju in 
hkrati priprava na prvo sejo nove 
občinske konference.

Ugotovili so, da se medobčinsko 
sodelovanje, ki se je začelo pri ZK, 
ugodno razvija tudi pri sindikalnih 
organizacijah, občinskih skupščinah 
in SZDL. Menili pa so, da bi na ljub
ljanskem območju morale podobno 
sodelovati tudi občinske organiza
cije ZMS, ki bi skupno reševale 
mnoge pereče zadeve dijaške mla
dine in študentov, pa tudi druge.

O statutu ZKJ* bodo podrobneje 
razpravljali najprej po občinah. O 
predlogih in pripombah iz občin bo

Sklenili so, da bodo posveč^  
posebno pozornost ustanavljanju 
osnovnih organizacij v TOZD in 
krajevnih skupnostih ter aktivov ZK 
v samoupravnih interesih skupno
stih, nadalje uresničevanju ustavnih 
dopolnil o TOZD, pripravam na 
volitve, SLO, gradnji delavskih sta
novanj, delu komisij za ugotavyanje 
izvora premoženja, analizi političnih 
razmer v organizacijah in delu po 
pismu, izobraževanju samoupravljal- 
cev, akcijski sposobnosti itd. Pofiti- 
čno delo naj bo bolj množično in 
manj forumsko. Aktivi delavcev 
bodo o posameznih zadevah raz
pravljali prej kot občinska konferen
ca. Volilne konference osnovnih

Ce želite ekonomično malolitražno vozilo in z njim 
temperametno vožnjo po gorskih cestah, pa še mnogo 
prostora za tovor, poleg 4 potnikov, je odločitev lahka

Renault 4
iz dolgoročne Industrijske kooperacije

RENAULT
Značilnosti:

— motor: 845 ccm
— prestave; 4+1
— instalacija: 12 V
— minimalna poraba

Cena: 42.583,60 Din fco 
tovarna Novo mesto Doba
va: takoj po prispetju plačila 
na naš tekoči račun
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OLAJŠAJTE Sl NAKUP S KREDITOM!

OBRNITE SE NA POSLOVNO BANKO 
V VAŠEM KRAJU. DA VAM ODOBRI 
POTROŠNIŠKO POSOJILO

Tako], ko prejmemo vaše nakazilo, vam 
dobavimo romunski RENAULT 12

iD i i lC J L ž a ;  1800
Cena: 52.200 din fco iugo-romunska meja.

ZA DINARJE vam nudimo iz- konsigna
cije vsa vozila proizvodnega programa 
RENAULT: R-5, R-6, R-12, R-15, R-16, R-17. 
Redno oskrbo 2 nadomestnimi deli 
zagotavlja

inDUSTRIJRfnOTORniH VOZIL 
n o v o m E S T O

preko svojik poslovalnic in specializirane servisne mreže

Za podrobnejše informacije in navodila se obrnite na poslovalnice IMV:

Ljubljana, Titova c. 1 7 2 -a ............................................................................ 061-343-485
Ljubljana, Poljanska c. 12  .......................................................................... 061-321-294

Novo mesto, Zagrebška 18-20 ..........................................................................  068-21-075

nato razpravljal še medobčinski 
svet.

Pri sklepu o delovanju medobčin
skega sveta ZK Ljubljana so razprav
ljali, kakšen naj bo odnos občinskih 
organizacij ZK Ljubljana oziroma 
mestne organizacije ZK Ljubljana v 
primerjavi z ostalimi izvenljubljan- 
skimi občinami do medobčinskega 
sveta ZK. Ugotovili so, da bo n^pri- 
memejše, če ljubljanske občinske 
organizacije ZK oziroma njihove 
komisije ne sodelujejo neposredno z 
medobčinskim svetom (ker bi neka
tere naloge zato opravljali dvakrat), 
ampak le preko mestne organizacije 
ZK, v katero je vključen tudi univer
zitetni komite.

Nadalje so ugotovili, da poteka 
sprejemanje v ZK razmeroma ugod
no in da bo do konca leta sprejeto 
predvideno število novih članov. V 
kočevski občini so letni načrt prese
gli že za 10 sprejetih, v ribniški 
občini jim do načrta manjka 14 
novih članov, v grosupeljski 2 in 
Utijski 7. j_ PRIMC

Sevnica 
protestira

(Nadaljevanje s 1. str.)
V Sevnici grajajo počasno delo 

novomeškega cestnega podjetja in 
mu očitajo, da prevzema mnoga 
dela, potem pa zavlačuje. Najslabše 
pri tem je, so menili, da od te^ je jo  
za takšna dela cestarje, ki bi sicer 
morali S rb e ti za vzdrževanje cest.

sestanek med občani se začne 
in neha s cestami, povedo ko t brid
ko resnico. V Sevnici so še opozori
li, da zelo počasi napreduje moder
nizacija ceste Sevnica -  Planina, 
odkar je novomeško podjetje to 
delo pr«.vzelo celjskemu. Ugotovili 
so, da vse to načenja go^odarsko 
moč občine. Zato zahtevajo, da se v 
Sevnici sestanejo predstavniki odgo
vornih za ceste v republiki in novo
meškega cestnega podjetja ter poja
snijo, kdaj bo sevniška občina reše
na nezavidljivega prometnega 
položaja.

A. ŽELEZNIK

...zmaga
(Nadaljevanje s 1. str.)

kot naj bi letošnja vrednost proizvo
dnje dosegla 1,2S milijarde, pričaku
jejo prihodnje leto podvojeno proiz
vodnjo in leta 1975 proizvodnjo, 
vredno 3 milijarde dinaqev.

Še posebej je razumljiva jasna 
usmeritev v osnovni proizvodnji. Y 
kooperaciji z Renaultom in z ro- 
mundco tovarno bodo 1975. leta 
naredili že 25.000 osebnih avtomo
bilov, hkrati pa tudi 5.000 dostav
nih vozil.

Ob dveh velikih samoupravnih in 
delovnih zmagah so kolektivu česti
tali tudi g rm ^ i pionirji, nad kateri
mi ima tovarna pokroviteljstvo, 
predsednik občinske skupščine 
Avgust Avbar pa je poudaril pomen, 
ki ga ima tovarna za napredek obči
ne in Dolenjske. Po seji so predstav
niki tovarne z Jurijem Levičnikom 
na čelu razkazali Francu Popitu in 
gostom proizvodnjo avtomobilov in 
prikolic. France Popit, ki je bil prvič 
v tovarni, je bil ugodno presenečen 
spričo velikosti in proizvodnih spo
sobnosti tega najvecjega dolenjskega 
kolektiva.

J. SPLICHAL

METLIKA:
V SPOMIN NA PUNTE

V počastitev obćuiskega praznika 
in dneva republike so v petek, 16. 
novembra, v Belokranjskem muzeju 
odprli razstavo „Kmečki punti na 
Slovenskem v sliki in besedi“ . Zani
miva razstava, ki jo je posredoval 
Dolenjski muzej, prikazuje kmečke 
punte z likovnimi stvaritvami umet
nika Borisa Kobeta in z izborom li
terarnih del Studijske knjižnice Mi
ran Jarc iz Novega mesta.

Kiro Gligoro>^

Ni mogoče pričakovati naglih 
»razbremenitev« gospodarstva

. . .  Gmotni položaj delavskega razreda in samoupravno 
združenega dela se ni okrepil v okviru realnih možnosti in z 
že doseženo družbeno afirmacijo. Tako je zlasti v proizvod
nih dejavnostih. V tej zvezi je nujno treba razjasniti našo 
politiko krepitve materialnega položaja samoupravljanja. Ve
likokrat poudarjajo, da s tem, ko si z akcijo v družbi prizade
vamo za likvidacijo državnega kapitala, ukinitev ali transfor
miranje skladov, ko smo proti odtujevanju centrov gospodar
ske in finančne moči, v veliki večini neposredno še ne pove
čujemo sredstev na računih organizacij združenega dela.

Res je, da z vsemi temi ukrepi ne ustvarjamo novega do
hodka, vsekakor pa je tudi res, da pomenijo ti ukrepi bistve
ne spremembe na področju razpolaganja z dohodkom. Zara
di tega je treba to nalogo uresničevati brez odlašanja. Po 
drugi strani pa bi bilo nerealno pričakovati, da bomo lahko v 
kratkem času „razbremenili** gospodarstvo, ker se takoj za
stavlja vprašanje, kateri so tisti družbeni izdatki, ki bi jih 
lahko izraziteje zmanjšali. Zagotoviti moramo predvsem to, 
da bo delavski razred gospodar nad precej odtujenimi dohod-

(Iz uvodnega referata člana izvršnega biroja na seji pred
sedstva ZKJ 6. novembra)

ki.

Milan Kučan

Zakaj ni mogoče podpreti 
predlogov slovenskih škofov

. . .  Vendar je potrebno ugotoviti, da večina konkretnih 
pripomb in zahtev za spremembo predlaganih ustavnih 
rešitev, ki se nanašajo na položaj verskih skupnosti in pravice 
vernih občanov, izh^a iz predpostavke, da so pri nas verni 
občani v podrejenem položaju, in ne iz predpostavke, da 
družbeni polož^ človeka v naši družbi opredeljujeta delo in 
njegov konkretni prispevek k skupnim družbenim uspehom.

Da je torej bistvenega pomena za njegovo družbeno 
osvoboditev njegov položaj v družbenoekonomskih odnosih. 
Tak pristop je v nasprotju s temeljnimi izhodišči nove 
ustave, kar zmanjšuje vrednost načelne podpore ustavnim 
spremembam. Iz načelnih razlogov in zaradi tega, ker zanje 
ni realnih odnosov in utemeljitve v konkretni družbeni 
praksi in odnosih, je predloge nemogoče podpreti.

Dgstvo, da ti predlogi niso dobili podpore delovnih ljudi, 
je dokaz, da ljudje v novi ustavi vidijo svojo ustavo, v iijo  v 
njej možnost svoje družbene uveljavitve in osvoboditve.

Za novo ustavo je največjega pomena, da so jo delovni 
ljudje — samoupravljavci v razpravi sprejeli kot dokument, ki 
v celoti izraža in odseva njihove interese, potrebe in 
spoznanja, tako današnjega kot jutrišnjega dne . . .

(Iz ocene sekretarja RK SZDL o ustavni razpravi)

Zora Tomič

Ne gre za zmanjšanje vloge 
družine, temveč za krepitev

. . . .  Ko se razvojno nujno podružbljajo nekatere funkcije 
družine, se kažejo bistveno nove kvalitete — nova podoba 
družine v samoupravni socialistični družbi, ki mora najti svo
je mesto v ustavi. Posebej želim naglasiti, da ne ^ e  za zmanj
šanje vloge dmžine, temveč njeno krepitev, tudi zato, da se 
bodo odnosi v družini še poglobili in obogatili, da bodo 
predstavljali vir osebne sreče njenih članov.

Zgrešeno bi bilo misliti, da je to mogoče doseči čez noč 
ali celo z dekretom. Gre za proces spreminjanja odnosov, ki 
ni niti enkraten niti nagel. Pri tem je in "bo treba premagovati 
ne le materialne ovire, temveč tudi zastarele navade, misel
nost, predsodke in preživela stališča — še več, v zavest delov
nih ljudi in njihovo družbeno in delovno prakso bo nujno 
vgraditi ta temeljna spoznanja.

Ker gre torej za pomembna, da ne rečem osnovna vpra
šanja obstoja, pravic in dolžnosti človeka v samoupravni 
socialistični družbi, menim, da bi bilo prav dopolniti, spre
meniti nekatere člene v ustavi SFRJ, pa tudi ustavo SR Slo
venije.

Cvijetin Mijatović

Razredni smisel svobode 
in demokracije v kulturi

„V tem trenutku nê  smemo dovoliti, da bi svobodo in 
demokracijo zlorabljali in spreminjali v svobodo delovanja 
proti koristim delavskega razreda. Kdor zagovarja takšno 
„svobodo**, pušča delavskemu razredu malo prave svobode 
in zožuje njegovo vlogo na dolžnost, da zagotavlja denar za 
obstoj kulturnih ustanov. Obenem je treba povedati, da zah
teva po večjem vplivu ZK na kulturno politiko v ničemer ne 
ogroža svobode umetniškega ustvarjanja, (^slo o svobodi 
umetniškega ustvarjanja razpihujejo tisti, ki bi hoteli obdr
žati monopol na tem področju.

Upoštevati moramo, da imata tako svoboda kot demokra
cija svoj razredni smisel. ZK je pred delavskim razredom 
odgovorna za uresničevanje takšne razvojne usrneritve, Id bo 
delavskemu razredu predvsem zagotovila u re^č itev  njego
vih zgodovinskih interesov. Glede na pomen, ki ga ima kultu
ra za skupen nadaljnji družbeni razvoj, pa je jasno, da ne 
smemo nikomur dovoliti, da bi pod krinko svobode umetni
škega ustvarjanja napadal naše temeljne pridobitve in priza
devanje za uresničitev vodilnega položaja delavskega razreda

v družbi. predsedstva ZKJ na posvetovanju o delavskem razre
du in kulturi, ki je bilo te dni v Zenici)
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To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

Vnovič o stanovanjih za upokojence

MOJA UBOGA STARKA
Spet Čutim, da bom postala zaspana, če se le za trenutek 

prepustim toploti. Dekleta v garderobi klepetajo, vendar so 
nekoliko bolj tihe. Pogovarjamo se o bolnikih in o tem, kaj 
bomo danes delale. Še dvajset stopnic in hodnik, pa bom v 
sobi. Dremotna pridem do vznožja stopnic in se poženem 
navzgor. Na hodniku je še mrak. Tišina. Le dve bolnici gresta 
z drsajočimi koraki proti kopalnici. Za zaprtimi vrati sob 
slutim premikanje prebujajočih se in tistih, ki so vso noč 
godmjaU, da ne morejo spati, in tako budili svoje sosede. 
Tišina.'Le dve bolnici gresta z drsajočimi korald proti 
kopalnici. Za zaprtimi vrati sob slutim premikanje 
prebujajočih se in tistih, ki so vso noč godmjali, da ne 
morejo spati, in tako budili svoje sosede.

Velika ura na steni bo vsak čas pokazala šest. Sama grem 
po hodnflcu, zavijem na desno in zagledam brlečo lučko na 
mizi dežume sestre. Le-ta pripravlja sveže ijuhe in prevleke. 
Za steklenimi vrati slišim hropenje. Sestra sledi mojemu 
po jedu  in zmaje z glavo: „Nič novega!“

Ze tretji dan nič novega. Začneva postlati posteljo. 
Nezavestno telo je težko, shujšane roke obvisijo, kakor jih 
položim. Nežno obračava telo in s strahom prisluškujem 
hropenju. V umivalnik nalijem vode in začnem umivati. 

Ponedeljek.
Ležala je v razkopani postelji in se neprestano obračala in 

godmjala. „Da človek nima miru! Kako ste hudobni! Kdo je 
spet odprl vrata? Sestra, zaprite že vrata! Popravite mi ode
jo!"

„Saj vam bom uredila vso posteljo.“
„Meni ni treba prav nič urejati postelje, je čisto dobra. 

Popravite mi odejo! In okno bolj zagrnite! Ne toliko! Zdaj 
pa mi prinesite še čaja!“

Prinesem skodelico čaja in ji skušam pomagati,
„Bom že san^a. Pustite me pri miru!“
Hoče prijeti skodelico, pa se ji roka trese in čaj sumljivo 

pljuska prav do roba. Molče poprimem skodelico" in jo posta
vim na ustnice. Spije dva požirka in mi odrine roko.

„Dosti imam. Zdaj boih pa spala.“
Odidem iz sobe in vzdihnem. Za menoj zabrni zvonec. 

Stopim nazaj. „Ne zapirajte, no, vrat!“ 
lastim  malo priprta, čeprav vem, da bo čez pet minut 

klicala, zakaj jih nisem zaprla.
Torek.
Zjutraj je bila vsa objokana. Ko me je zagledala, je še 

glasneje zajokala, začela kašljati in se dušiti.
,,Kakšni ste! Nihče se ne zmeni zame. Najraje bi me kar 

pustili, da sama umrem!“
Neumno! Saj vendar vidi, daje vedno kdo pri njej, da ji vsi 

pomagamo. Začnem jo tolažiti, in ko se že skoraj umiri, 
nenadoma izbruhne v krčevit jok in se oklene moje roke. 

„Sestrica, prosim, ne bodite jezni. Menije tako hudo!“ 
Skozi solze jeclja: „Kdo bo zdaj skrbel zame? Tako sama 

sem. Doma nimam nikogar. Sestrica, pomagajte mi!“
Solze kapljajo na mojo roko, ki jo čvrsto drži njena. Moja 

mlada, bela, njena ijava, nagubana. Ena išče pomoči, druga 
bi rada pomagda, pa ne more,

„Ne bojte se! Saj vam bomo pomagali. Zato smo pa tukaj, 
kajne? In soseda bo tudi pisala. Boste videli, da bo jutri 
prišlo pismo.“

Počasi se umiri. Božam jo po laseh, dokler ne zaspi. Odi- . 
dem iz sobe. Za menoj se ne oglasi več zvonec.

Sreda.
Preskakujem po dve stopnici. Srečna sem .. Tečem po 

hodniku, v rokah pa držim pismo, ki sem ga dobila pri vra- 
taqu. Nasmejana vstopim in vidim, da spi. Toda sestra pravi, 
da je že vso noč v nezayesti. Zamenjam vodo v vazi, uredim 
cvetje in na nočno omarico položim pismo; Ko se bo zbudila 
in zagledala pismo, bo srečna. Pogledam na hropeče telo, 
toda oči v potnem obrazu se ne odprejo.

Četrtek.
„Nič novega! “
Petek.
,^ ič  novega! “ 
l^bota.
Primem za kljuko in se sprašujem: „Bolje? Enako? Slab

še? Odprem vrata. Soba diši po razkužilu. Postelja je sveže 
postlana, prazna. Prazna temperaturna tablica. Na omarici pa 
leži tako težko pričakovano pismo. Neprebrano in pozablje
no.

M.B.

Odborniki v Krškem bi morali slišati tudi mnenje upokojencev

v  Dolenjskem listu in Delu smo brali sestavka o stanovanjih za 
upokojence v krški občini. V teh člankih je omenjeno, da ne more
mo računati na gradnjo letos, če se ne bomo kmšdu omočili, kaj je 
za upokojence bolj smotrno: stanovanje v bloku ali skupna streha v 
domu upokojencev. Odborniki so na seji občinske skupščine 27. 
septembra podprli mnenje občin^e komisije, daje za krške razme
re primernejša graditev stanovanj. K takšnemu stališču dajemo 
upokojenci tole pojasnilo.

oiganizacij na Impoljci. Sestanku je 
prisostvoval predsednik sklada skup
nosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja tovariš Nagode. V ime
nu sekretariata za socialno varstvo 
SRS se gaje  udeležila Tabana Tren
ta. Vsi prisotni so zagovarjali gradi
tev domov in združevanje sredstev 
za te namene. Tov. Trenta je pripo
mnila, da so sredstva iz 4 odst. pri
spevka pri skupnosti pokoj, invalid, 
zavarovanja le del sredstev za po
moč pri graditvi stanovanj, zato 
nekaj teh odvajajo v solidarnostni 
sklad pri o b č in i ,  ki so dolžne reše
vati tudi stanovanjsko vprašanje 
upokojencev.

Pisec člankov v Delu 5. oktobra 
pod naslovom „Dovolj čakanja" 
navaja, da je veliko takih ljudi, ki bi 
se radi nastanili v Krškem, Senovem 
in v Kostanjevici, vendar zaenkrat ni 
možnosti, da bi prišli do ustreznih 
stanovanj. Vprašujemo se, ali so 
upokojenci tisti, ki nsg rešujejo sta-

Polemika okoli gradnje doma 
upokojencev v Krškem je po našem 
mnenju le plod nekaterih ljudi, za 
katere ne moremo reči, da so pokli
cani odločati o tem, kaj graditi za 
upokojence. Upokojenci so se po 
vsestranskem premisleku le odločili 
za graditev doma. V sporazumu z 
družbeno-političnimi organi in 
skupščino smo glede na takšno 
odločitev naročili skupno z upoko
jenci iz Sevnice načrte za gradnjo 
doma, ki naj bi bil depandansa 
doma počitka v Impoljci. Načrti 
bodo veljali 3.800 din. Razen upo
kojencev iz Sevnice in Krškega so se 
za to odločili tudi upokojenci iz 
Brežic.

Pri skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Ljubljani 
je za vse tri občine na razpolago 15 
milijonov din, kar bi bilo dovolj za 
gradnjo dveh domov, a premalo za 
tri. Zato smo se upokojenci sestali s 
predstavniki skupščin in političnih

novanjsko vprašanje za ljudi, ki mi
slijo priti v naš kraj. Pojasnimo naj 
še, da do sedaj nismo čakali, temveč 
smo že od ustanovitve stanovanj
skega sklada reševali stanovanjsko 
vprašanje pri upokojencih tako, da 
smo jim dajali posojila za graditev 
stanovanj v skladu z ob č in ^o  poli
tiko. Tako smo razdelili od 1966 do 
1971 nad 189 milijonov starih di- 
na^ev in vsaj dvakrat toliko jim je 
prispevala še ZB. Če bi ta sredstva 
združili tako kot v Sevnici in Breži
cah, bi pridobili lep stanovanjski 
blok za upokojence.

Ob vsem tem pa še nismo slišali, 
kako se bodo formirala sredstva soli
darnostnega sklada in koliko stano
vanj bo zgrajenih za upokojence, 
čeravno je bUo do sedaj vplačanih 
že 200 milijonov S din našega denar
ja  v ta sklad. Pripominjamo, da je 
namen gradnje doma upokojencev

ta, da bi naSei v njem vsakdo na sta
rost ugodje in kulturno okolje, po
trebno za normalno življenje. Pisca v 
Dolenjskem listu in D^lu nimata 
prav, da prikazujeta za primemo 
bivališče dom počitka na Impoljci, 
ker ima zavod povsem drug namen.

Odbornikom občinske ^upščine 
v Krškem je bila prikazana velika 
oskrbovalnina v takšnem domu, če
ravno vemo, da se pokojnine iz leta 
v leto večajo, da pa oskrbovalnina 
ne raste tako hitro. Odborniki bi bili 
morali slišati tudi glas in mnenje 
upokojencev, ki želimo, da bi dom 
upokojencev v Krškem začeli čim- 
prej graditi. To se pravi, da smo na 
vlaku, ki pelje in ga v nobenem 
primeru ne bomo zamudili. Tisti, ki 
nas na to opozaijajo in ovirajo, pa 
so na vlaku, ki stoji na slepem tiru.

Predsednik DU Krško: 
DUŠAN STUPAR

Hvala fantom za prispevek
Med tistimi, ki so krajevni organi

zaciji Zveze borcev Trava pomagali 
in prispevali denar za ureditev grobi
šča in postavitev ^ominskega obele
žja desetim tovarišem iz Cmega po
toka pri Cabru, so tudi Marija Mrle 
iz Pleše, ki je dala za prijateljsko 
srečanja Slovencev in Hrvatov Ca- 
branske in Kolpske doline brepla- 
čno na razpolago gostišče z vsem 
inventaijem in s svojo družino ves 
čas pomagala, ter ansambel mladih 
fantov iz Kočevja, od Ribnice do 
Broda na Kolpi, Osilnice iî  Cabra 
jih poznajo pod imenom „Škorpi
joni ki so na tem srečanju brezpla
čno igrali ter tako prispevali za 
spomenik svoj zaslužek, ki velja 
1.500 do 1.800 dinarjev.

Zanimalo me je, kdo so ti fan^e, 
o ^katerih sem že v Čabranski in 
Kolpski dolini slišal pohvalne bese
de. Želel sem jih spoznati in se 
pogovoriti z njimi.

V ansamblu igrata zdaj brata 
Ljubo in Peter Viličkovič. Prvi je 
pleskar, drugi kovinostrugar in vari
lec. Ljubo ima nekaj let glasbene 
šole za klarinet, igra pa tudi ritem 
kitaro in oigle. Peter igra bas kitaro. 
Oba sta zaposlena v ITAS v Koče
vju. Branko Podlogar je tekstilni 
preddelavec, z^oslen  v TEKSTILA- 
NI. Ima dve leti glasbene šole in igra 
v ansamblu kitaro. Anton Vizjak je 
gozdarski tehnik, zaposlen p ri‘GO 
Grčarice. Je samouk; igra na bobne. 
Harmonikar Milan Mihelič zaradi

Prebivalci Kolpske in Čabranske doline so hvaležni članom ansam
bla Škorpijoni za njihov prispevek za spomenik. Želijo, da bi jih še 
obiskovali in tako vrnili veselje in pesem v te lepe kraje. (Foto: D.
Mohar)

Ljudje si resnično želijo napredek
Če bomo imeli mačehovski odnos do šolstva in kmetijstva, ne bomo ures
ničili koncepta splošnega dolgoročnega razvoja Posavja v letih 1971-1S85

čeprav bodo načrt gospodarskega, socialnega in regionabega 
razvoja Spodnjega Posavja in priprave v zvezi srednjeročnega in 
dolgoročnega razvoja sevniške občine obravnavali šele kasneje tudi 
sdcretagi osnovnih in krajevnih organizacij ZK, sem o tem vpraša
nju na podlagi materiala že seznmiil pre^tavnike sveta krajevne 
skupnosti in dnižbenop<^tičnih organizacij Studenca na zadnji 
seji. Uravnovešenje našega razvoja z ostalimi razvitimi regijami vidi
mo predvsem v razvoju šolstva, dobrega strokovnega kadra in v 
razvogu kmetijstva.

Z gradnjo in prenovitvijo šol v 
vseh treh ^odnj^osavskih  občinah 
in z zgraditvijo stanovanj za učitelje 
se bo dvignil nivo potrebnih kadrov 
v prosveti, industriji in kmetijstvu. 
Ce hočemo uspešno voditi novo 
kadrovsko po lit^o , bo moral pasti 
o s^  učencev v osnovnih šolah na 
minimimi, zagotoviti bo treba šti- 
pendue za vse in zgraditi stanovanja 
za učitelje. Toda če se bodo sred
stva z b i r ^  tako počasi, kot se, je 
vprašanje, ali bo načrt uresničen.

Kmetijstvo v sevniški občmi ca
plja za razvitimi območji in odsto
tek kmečkega prebivalstva se manjša

Jože Butara nam pripoveduje...
Zapis mladega peresa o doživljaju med narodnoosvobodilnim bojem

Jože Butara, ki je bil med 
vojno namestnik poUtkomisaria 
XII. udarne brigade, se je rodil 
v številni družini v C erldj^ ob 
Krki. Takoj ob kapitulacjyi ju- 
foslovanske vojne so se vsi brat
je Butara vključili v osvobodilni 
boj.

Jože Butare pripoveduje: „Okto
bra istega leta so pričeli Nemci iz
seljevati prebivalce Posavja in Krške
ga polja. V Ljubljani sem dobU nalo- 

n ^  takoj o^dem  na Dc^enjsko 
Ul se priključim skupini, ki bo pre
koračila Krko' in pomagala prebival
cem pobegniti na desni breg reke. 
Tiste dni oktobra je zapadel zgodnji 

in Krka je narasla. Dogovorili 
smo se, da odvedemo v večernih 
urah prostovoljce na desni breg, ki 
je bil pod Italijani."

Okoli ene ure popoldne so že za
slišali iz vasi na levem bregu brnenje

avtomobilov in jok vaščanov, ki so 
jih Nemci grobo izganjali z domačij. 
Ljudje so imeli le toliko časa, da so 
v culo spravili nekaj imetja. Marsika
teri pa je v žep stisnil tudi prgišče 
domače zemlje za spomin.

„Prizor nas je tako pretresel, da 
smo se hoteli spopasti z Nemci. S 
čolnom smo se prepeljali že do sre
de Krke, ko so nas zasuli rafali iz 
nemškega orožja. Našega čolnaija, 
šestnajstletnega Franca Gramsa, so 
zadeli takrat kot naš čoln. Potegnil 
sem ga skupaj z Račičem iz Krke in 
ga sknl pod grmovje na bregu, da bi 
ga kasneje rešili, čeprav ni več kazal 
znakov življenja,”

V smrekovem gozdičku sta se Bu
tara in Račič skrivala vse do večera, 
dokler ju niso pobrali tovariši.

Gramsa pa so zajeli Nemci in ga 
odpeljali proti brežiški bolnišnici.

Grams je izkoristil trenutek ne
pazljivosti m pobegnil. Med po
begom se mu je odprla še ne ozdrav

ljena rana. Padel je v obcestni jarek 
in izkrvavel. ^

LILJANA MITIC 
OS Katja Rupena

ŽIVAHNO NA 
ČRNOMELJSKI GIMNAZIJI

Življenje in delo na gimnaziji v 
Črnomlju je v živahnem razmahu, o 
čemer priča delo številnih krožkov. 
Prvi je začel delati marksistični 
krožeic. Razpravljali smo o zgodo- 
.vinskih dokumentih in sedanjih. 
Seznanili smo se z vsebino Komuni
stičnega manifesta in z novo ustavo 
ter vlogo delegatskega sistema v 
samoupravni družbi. Ponovno smo 
ustanovili tudi klub OZN, ki je pred 
nekaj leti uspešno deloval.

Uspešno delujejo tudi športno
društvo, literarni, foto, biološki in
šahovski krožek. vi v  * uviN. KAJIN

v korist nekmečkega. Združitev vseh 
treh spodnj^osavskih kmetijskih 
kombinatov je prvi korak k reševa
nju tega problema. Vse panoge 
kmetijstva in predelovalne industrije 
se bodo lahko razvile le ob pravilni 
skrbi za strokovni razvoj kmetijskih 
proizvajalcev. Vse dokler ne bo 
kmetijski proizvajalec videl neke 
daljne per^ektive svojega gospodar
skega razvoja, se bo oklepal starih 
navad in odkupna politika ne bo 
mogla pravilno delovati, čeprav Je 
tudi neurejenost na tem področju 
kriva za slabo stanje kmetijstva.

Koncept načrtovanja razvoja 
sevniške občine mora nujno zajeti 
tudi razvoj krajevnih skupnosti. Na 
seji smo ugotovili, da sedanje občin
ske dotacije ne omogočajo reševanja 
vseh krajevnih problemov in potreb. 
Bodoči razvoj nujno teija ne samo 
od krajevnih, ampak tudi od občin
skih činiteljev večjo skrb za krajev
ne komunalne jsadeve. Dokler ne 
bomo z gradnjo vaških poti in cest

odprli okna v svet kmečkemu prebi
valstvu iz hribovskih predelov, ne 
bomo uresničili prosvetnega in kul
turnega razvoja podeželja, še manj 
pa uresničili kmetijski razvoj teh 
krajev.

Iz razgovora z občani iz teh kra
jev spoznavam, da ljudje želijo na
predek, le več sredstev bi morali 
imeti na razpolago za njegovo ure
sničitev. Ce bodo imeli družbeno
politični in samoupravni činitelji te 
nakazane probleme pred očmi, smo 
prepričani, da bo načrt gospodar
skega, socialnega in regionalnega 
razvoja Posavja uresničen do 1985, 
leta.

KAREL ZORKO 
Zavratec 32 

STUDENEC

bolezni zadnji čas ne sodeluje v 
ansamblu in si zato najemajo harmo- 
nikaija. Vsi tudi pojejo.

Z glasbo imajo veliko veselje. Žal 
nimajo prostora za vadbo. Nafel sem 
jih, ko so vadili kar pod kmečko 
lopo.

Zahvaljujem se jim za prispevek, 
ki so ga z dobro voljo dali Zvezi bor
cev, in želim, da bi še vnaprej zaha
jali v Kolpsko in C abran^o dolino 
ter s SVOJO glasbo temu območju 
vsaj delno vrnili veselje in pesem.

TONE OŽBOLT

Zakaj »ffirbec«?
Morda bolje: gledalcev 

ali gostov?

z  veseljem sem ogledoval v Do
lenjskem Ustu št. 44 z dne 31. okto
bra sliko ribniških krošnjarjev oz. 
pevcev, ki so sodelovali na letošnji 
„Kmečki ohceti“ v Ljubljani. Zakaj 
bi se ne veselil, saj sem Ribničan, 
čeprav sem sedaj v Kočevju po sili 
razmer „zdomec“ ali „domotožec“ , 
kakor pač želite. Ponosen in vesel 
sem vsega, kar se v Ribnici pohval
nega in za ugled kr£y a dobrega doga
ja. Tako sem vesel tudi zaradi po
novnega povabila za organiziranje 
prevoza bale po ribniško prihodnje 
leto. Prepričan sem, da ga bo pevsko 
društvo v redu izpeljalo.

No, bil sem tudi jaz nekdaj mlad 
in prevažal marsikatero balo. To je 
bilo takrat delo fantov in takemu 
opravilu smo pač rekli, da vozimo 
balo, brez priveska „po ribniško". 
No, pa v te zadeve se ne želim spu
ščati, boli pa me v navedenem se
stavku stavek: „Takrat seje namreč 
na območju Ribnice in Hrovače 
(mišljen je tu letošnji prevoz bale po 
ribniško 25. miga) zbralo okrog 
7000 „firbcev“ .“

Torej tako! Naprej vsemogoče 
reklame v časopisju, plakatih, radiu, 
televiziji ter gromki pozivi na udele
žbo z željo zbobnati skupaj čimveč 
gledalcev, ko pa se temu pozivu in 
vabilu o^oveš in se udeležiš o^eda 
„prevoza bale po ribniško", si kar 
naenkrat označen in- uvrščen kot 
vojščak armade flrbcev! Zdaj sem . 
res firbčen, koliko flrbcev bo drugo 
leto privabila turistična reklama v 
Ribnico. Ne tako!. V vsakem prime
ru smo bili v Ribnico vabljeni kot 
gostje in turisti, še zdaleč pa ne kot 
firbci.

ANDREJ ARKO

UNETIČEVI MAMI

V petek, 2. novembra, smo se na 
pokopališču v Bušeči vasi za vedno 
poslovili od Jožefe Unetič z Vinjega 
vrha.

Njeno življenje je bilo težko. 
Rodila je 12 otrok in prestala grozo
te obeh svetovnih vojn. Med drugo 
vojno so jo Nemci izgnali s celo 
družino. Bila je dobro znana med 
partizani, ki so Unetičevo mamo v 
Srebrničah velikokrat obiskali, saj 
so vedeli, da bo kljub siromaštvu v 
hiši zanje vedno kruha. Skozi vse 
življenje je bila skromna ženska in se 
ni pritoževala, ko je pet let preležala 
v bolniški postelji in so skoraj poza
bili nanjo. Kakor ona je bU skromen 
tudi njen pogreb. M ^o ljudi jo je 
spremUo na zadnji poti, toda tisti, ki 
so jo, so vedeli, zakaj so se poklonili 
njenemu spominu.

Zapojte še vi z nami!
Moški pevski zbor „DUŠAN JEREB", ki deluje nepretrga

no že od osvoboditve dalje, ima v svojih vrstah pevce najraz
ličnejših poklicev. Ves ta čas goji zbor lepo narodno, umet
no in partizansko pesem. S tako dejavnostjo daje pevski zbor 
mestu in vasi pečat originalnosti in značilnosti Dolenjske v 
preteklosti in sedanjosti, ker je pesem živ stik med izvcqalci 
in poslušalci, brez katerega naša družba in naša čas ne more
ta biti.

S  pesmijo pevci plemenitijo sebe in sočloveka. Starejši 
pevci so dolžni, da svoje uspehe in napredek varno in skrbno 
izročajo mlajšim, ker bodo v sposobnosti mlajših kadrov vi
deli svoje delo.

Cilj vodstva zbora in zbora kot celote je, da vzbudi pri 
občanih delovanje glasbenega amaterizma, da zbor pomnoži 
in pomladi Zato vabimo vse tiste, ki jim  je slovenska pesem 
pot do lepote življenja, izraz veselja, upanja, borbenosti in 
velike ljubezni do naše domovine, da pristopijo v pevske 
vrste DUŠANA JEREBA.

S potrpežljivostjo in vztrajnostjo, z disciplino in v<4ami 
bomo vsi skupaj dvignili pevsko raven in kulturo, ki bo v 
ponos in duhovno obogatitev Novemu mestu in Dolenjski

Zapojemo vsak ponedeljek ob 19. uri v pevski sobi Šolske
ga centra za kovinarsko stroko v Novem mestu. Ulica talcev 
3.

Pevski zbor 
DUSANJEREB
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Borštnikovo izročilo tudi pri nas
Posebno nagrado na Borštnikovem srečanju je dal Dolenjski kulturni fes

tival

SAM SVOJ OBRTNIK

Mladinska knjiga je izdala priro
čnik z nasveti za domača dela in 
popravila „Sam svoj obrtnik'* nem
škega avtorja, sicer znanega poliglo
ta Rolanda Goeoecka in s tem za
polnila še eno vizel na našem knji
žnem trgu.

Priročnik je napisan tako, da 
pouči bralca, kako mu lahko vsako 
orodje pomaga, da si sam popravi 
npr. izrabljena vrata ali okna, zame
nja razbite strešnike ali si zgradi 
bazen, vrtno uto, odpravi okvare pri 
avtomobilu itd.

Tekst . priročnika, opremljen z 
925 dvobarvnimi ilustracijami in 
134 čmo-belimi fotografijami, je 
razporejen tako, da sc lahko znajde 
tako začetni!: kot tudi že spretnejši 
„domači obrtnik“ , precej napotkov 
pa bo koristilo tudi pravim moj
strom. Sistematično in razumljivo 
so obdelana naslednja področja: 
osnovno orodje in uporaba le-tega; 
olepševalna dela in popravila; izbira 
in uporaba lepil, klejev in tesnilnih 
mas; izbiranje in razUčni načini dela 
z barvami in laki; pravilna obdelava 
lesa, kovin in umetnili mas; izdelo
vanje pohištva, notranja in zunanja 
hišna dela; nega avtomobila in ideal
na domača delavnica.

D .R .

SKLIC BREZ ODZIVA

Sobotni sklic delovnega srečanja 
področnega Združenja gledaliških 
skupin za Posavje v Brežicah se ni 
posrečil. Vabilu se je odzvalo pre
malo ljudi, da bi tako srečanje lahko 
izvedli. Dnevni red je obsegal sedem 
točk, med drugim delovni načrt in

f)roračun področnega združenja za 
eto 1974. Vse to bodo morali n e 

nadno obravnavati.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

KNJIGA RAZPRODANA

Knjiga „Šerceijeva bojna po t“ , ki 
jo  je napisal Tone Ožbolt iz Koče
vja, je že razprodana, čeprav je 
komaj pred kratkim izšla. Založba 
„Borec“ , ki jo  je izdala, jo bo takoj 
ponatisnila v 2.000 izvodih. Kar če
trtina ponatisa je že vnaprej razpro
dana. Kdor želi knjigo zagotovo 
dobiti, naj jo čimprej naroči pri za
ložbi „Borec“ .

„RAZTRGANCI" TUDI 
NA BREŽIŠKEM ODRU

Borove „Raztrgance“ so 
videli tudi v Brežicah. Mestno 
gledališče ljubljansko, ki je to 
delo našega znanega dramatika 
naštudiralo v počastitev 
500-letnice kmečkih uporov na 
Slovenskem, 30-letnice zbora 
odposlancev slovenskega naroda 
v Kočevju in 30-letnice sloven
skega narodnega gledališča 
(ustanovljeno na osvobojenem 
ozemlju), je na brežiškem odru 
gostovalo te dni na povabilo 
tamkajšnjega zavoda za kulturo. 
Nosilno vlogo kmeta Rutarja je 
zaigral Franci Presetnik, v osta
lih vlogah pa so nastopili: Dare 
Ulaga, Tone Kuntner, Vera 
Peer. Prireditev je bila abonmaj
ska.

Zadnjih deset dni oktobra je 
bilo v Mariboru Borštnikovo 
srečanje, ki pomeni pregled do
sežkov slovenskih ^edaliških 
hiš. Vsako ^edališče se potrudi, 
da vključi v spored srečanja 
svojo najboljšo poustvaritev 
leta. Vrh prireditve je slovesna

POGLED NA PLATNO

»Andrej 
Rubljov«

Film „Andrej Rubljov“ je moj
strovina, mimo katere ni mogoče iti. 
S svojo izredno umetniško močjo 
nas sUi v razmišljanje tako o filmu 
samem kot o položaju človeka v 
svetu. In če je režiser Tarkovski sam 
dejal, da hoče podati veliko sliko 
življenja, ta slika pa ni preprosta, 
potem je treba umetniško sporočilo 
filma dognati.

Film o srednjeveškem ruskem 
slikarju fi^esk in ikon Andreju Ru- 
bljovu je zgrajen na podoben način 
kot velike fireske. Sestavljen je iz 
prizorov, ki je  vsak zase celota, a 
vendar v povezavi z drugimi, ker 
edino tako lahko neki prizor (kader) 
dobi svojo polnost, oziroma se nje
gov pomen izoblikuje v razmerju do 
vseh.

Rdeča nit, ki povezuje posame
zne izredno izdelane kadre, je živ
ljenjska pot Rubljova. Na tej poti, ki 
jo ' začne iz samote samostana, se 
Rubljov srečuje z vsakdanjim življe
njem, ki je prepolno nasilja, trplje
nja, bratomomfli vojn in nesreč. In 

,^ o z i ta „križev po t“ srednjeveške 
Rusije in njenega ljudstva mora 
Rubljov kot človek in ustvarjalec do 
svobode in zmage. Ne more več v 
samotni mir razmišljanja in nedejav
nosti, čeprav kaže, da se bo ob spo
znanju grozljivosti življenja pogre
znil vanj. Toda kako delovati v sve
tu, kjer je nasilje, kjer mora celo 
moralno visoko razvit posameznik, 
kot je Rubljov, ubijati v imenu svo
jega ideala? Rešitev pokaže deček, 
ki vlije zvon, ob katerem vse zbrano 
ljudstvo zad^a  v občutku zmage m 
veličine človeka. Ko se izkaže, daje 
človekova dolžnost ustvarjati in z 
ustvarjanjem povrniti upanje v člo
veka in svet, se Rubljov odloči, da 
bo slikal.
' Tako se uvodni kader (smrt 

človeka, ki je hotel leteti) preko 
vseh grozot prebivanja, dvomov in 
padcev prelije v barvno simfonijo 
ustvaijenih fresk.

Ustvarjalnost je resnica življenja, 
edini pravi način človekovega biva
nja, edini smisel, ki je človeku dose- 
^jiv. Clovfek postaja človek z ustvar
janjem, človek ustvarja samega sebe.

To je dragoceno sporočilo, ki 
nam ga daje film „Andrej Rubljov“ .

MiM

podelitev Borštnikovega prsta
na, ki ga je letos prejela imeni
tna slovenska igraUca in gledali
ška vzgojiteljica Mira Danilova.

Razveseljivo je, da so letos poseb
no navdušili mladi, ki so se predsta
vili v Žmavčevo igro „Podstrešje", 
in Mladinsko gledališče s sijajno 
zaigrano igro ,^ndrokles in lev“ . 
Navdušili so tudi igralci domačega 
gledališča — drame SNG Maribor, ki 
so odlično zaigrali Hiengovo „Lažno 
Iv ^ o “ . Posebnost letošnjega BS je 
bila v njihovem geslu: „Gledališče 
ljudstvu -  ljudstvo gledališču**. To 
geslo so uresničevali s tem, da so 
prepredli s kvalitetnimi gostovanji

RAZSTAVA O PUNTIH 
TOKRAT V METLIKI

,,Kmečki upori na Slovenskem v 
besedi in sliki** je naslov razstavi, ki 
so jo 16. novembra odprli v Belo
kranjskem muzeju v počastitev me
tliškega občinskega praznika. Na 
otvoritvi je spregovoril ravnatelj 
muzeja prof. Jože Dular, ki je pose
bej omenil, da je na razstavi tudi 
nekaj pesmi metUškega rojaka pesni
ka Engelberta Gangla, čigar 
100-letnica rojstva je minila teden 
pred tem. Prof. Dular je posebej 
pozdravil slikarja 'Borisa Kobeta, 
katerega dvanajst podob z motivi iz 
kmečkih puntov zaokrožuje likovni 
del razstave.

E elitizmu
Na nedavnem posvetu o de

lavskem razredu in kulturi v 
Zenici je Dušan Petrovič pouda
ril, da je elitizem ostanek bivše 
razredne družbe. „Pod eliti
zmom ni mogoče misliti najvi
ših  vrednot, samih del in njiho
vih ustvarjalcev,** je dejal. „Na
sprotno, elitizem ne pomeni 
ustvarjati in občudovati Vojno 
in mir ali grški kip.**

„Sicer pa ima delavski razred 
ustvarjalce za delavce posebne 
vrste, za svojo podaljšano roko, 
mišljenje in čustvovanje. V nje
govem najglobljem interesu je, 
da bi bUo ustvarjalcev in njiho
vih del čimveč.**

„Elitizem torej niso ustvarjal
ci in njihova dela, temveč dolo
čena politika, izkoriščevalski 
egoizem v kulturi, odnos, po 
katerem naj bi kultura pripadda 
kulturnikom, prosvetljenim in 
izjemnim delavcem.**

Tretjič pred javnost
V Dolenjski galeriji kmalu razstava del udeležen* 

cev letošnje slikarske kolonije

Dva dni pred praznikom republi
ke -  v torek, 27. novembra -  bo 
odprla Dolenjska galerija vrata ude
ležencem letošnje slikarske kolonije 
v Šmarjeških Toplicah. Na razstavi 
bodo dela slikarjev: Grychowske, 
Leopolda in Mirana Hočevarja, Le
gata, Lugarič^ Maleša, Omerse, 
Perka, Seljaka-Čopiča, Simoniča in 
Suhyja. Pokroviteljica bo tovarna 
Novoteks.

Po treh letih je kolonija že obli
kovala svoj profil -  ne le da ima po

SEMINAR IN KONCERT -  Po
savska pevska zveza bo imela decem
bra seminar za pevce in zborovodje 
v KrŠcem. Ob koncu seminarja bo 
koncert, ki ga bo priredil eden bolj
ših slovendcih amaterskih zborov. V 
počastitev dneva republike bo 
krškemu občinstvu pel mešani pev
ski zbor „France Prešeren** iz Celja.

KMALU KULTURNA 
SEZONA

Črnomaljska občinska temeljna 
kulturna ^upnost se v teh dneh 
pripravlja za pripravo abonmajskih 
kulturnih prireditev v sezoni 
1973/74. Letos bodo v občini orea- 
nizirali ogled abonmajskih prireditev 
že tretje leto, in ker je bilo zanima
nje predlanskim in lani precejšnje, 
upajo, da bodo prireditve tudi v 
naslednji kulturni sezoni uspešne. 
Sedaj se dogovaijajo z nekaterimi 
gledališči v Sloveniji, ki naj bi gosto
vala v Črnomlju.

Predstavniki črnomaljske temelj
ne kulturne skupnosti se pogovapa- 
jo z Metličani, da bi gostovali v 
obofh mestih isti kulturniki, saj bi 
tako gostovanja v Beli krajini manj 
stala.

AKTIVI PREŠERNOVE DRU
ŽBE -  Ob izidu letne knjižne zbir
ke Prešernove družbe bodo v obči
nah ustanovili občinske aktive Pre
šernove družbe. Člani tajništva Pre
šernove družbe so že obiskali občin
ske konference SZDL in jih 
seznanili z delom teh aktivov.

RAZSTAVA LOVSKE FOTO
GRAFIJE -  Na lov s fotoaparatom, 
in ne s puško! -  je geslo lovcev na 
enkratne posnetke narave. Pod po
kroviteljstvom kočevske Lovske 
zveze so v Likovnem salonu v Koče
vju minuli petek odprli razstavo 
umetniške fotografije „Divjad in 
lov**. Razstavljena dela je prispeval 
fo to^ino  klub Diana. Zanimiva raz
stava bo odprta do 25. novembra.

NA SENOVEM PRED UPRIZO
RITVIJO -  Igralska družina na Se
novem je naštudirala Golarjevo ljud
sko igro „Vdova Rošlinka**. Delo je 
pred uprizoritvijo.

KRSKI ZBOR SI- PRIPRAVLJA 
NA KONCERT - Jeseni ustanovlje
ni mešani pevski zbor v Krškem bo 
imel prvi koncert v počastitev dneva 
JLA 22. dccembra. Zbor šteje 45 
članov, in ga vodi Adolf Moškon iz 
kulturne skupnosti.

vso severovzhodno Slovenijo. Pokro
viteljica prireditve je bila „Sladko
gorska**; pokazala.je toliko razume
vanja in naklonjenosti tej kulturni 
akciji, da je vredna iskrenega obču
dovanja in priznanja.

Na vsakoletnem Borštnikovem 
srečanju, ki se ga je lelos poleg slo
venske gledališke elite udeležilo tudi 
več gledaliških strokovnjakov iz 
Poljske, ČSSR in Sovjetske zveze, 
ima tudi Dolenjski kulturni festival 
svojega delegata. Še več: letos je 
imel celo posebno nagrado, veliko 
umetniško sliko Toneta Kralja 
„Bitka na Krškem polju**. Predsed
nik festivala, ki se je udeležil pred
stav in sklepnih slovesnosti, je ob 
izročitvi nagrad Primorskemu dram
skemu gledališču v svojem nagovoru 
takole utemeljil kostanjeviško nagra
do:

„Naša ustanova. Dolenjski kultur
ni festival iz Kostanjevice, se želi s 
to nagrado pokloniti prahu kmečkih 
upornikov ob 400-letnici Gubčevega 
punta, obenem pa počastiti praznik 
slovenske gledališke kulture, zaveda
joč se, da imamo marsikaj skupnega 
z Borštnikovim srečanjem. Le-to je 
veliko več kot s loven ja  gledališka 
parada, to je boj za osveščanje de
lovnega človeka in njegovo enako
pravno vključitev v mozaik sodobne 
družbe. Prav zato vidimo v tem sre
čanju kulturno-politično vlogo v 
najširšem smislu. Ko izročamo našo 
nagrado, si iskreno želimo nadaljnje
ga sodelovanja z BS. To sodelovanje 
pa naj se kaže prav v tem, da tu izbi
ramo gledališke predstave za naš 
naslednji festivalni spored in tako 
praktično prenašamo Borštnikovo 
izročilo tudi na Dolenjsko, v Spo
dnje Posavje in Belo krajino, zakaj 
vaše geslo „Gledališče ljudstvu** je 
in mora biti geslo vseh, ki se zaveda
mo, da nobena družba in noben na
rod ne more biti brez gledališke 
omike in brez tiste navdihovalske 
vloge, ki jo lahko opravlja dobro 
zastavljena kulturna akcija, kakršna 
je prav Borštnikovo srečanje. Pose
bej smo veseli nadvse živega stika BS 
z občinstvom, med katerim je mno
go mladine in delavcev, kar čvrsto 
dokazuje, da postaja BS splošna last 
vse širšega kroga naših delovnih lju
di, to pa je prva naloga gledališča.** 

Borštnikovo srečanje je že zdaj 
daleč preseglo vse to.

L. S.

Slediti željam ljudi
Adolf Moškon: »Naposled se obeta abonmat<

„ o kulturi samo dobro!“ 
To je izhodiščni motto 
Adolfa Moškona, kadar se 
pogovor zasuka na duhovno 
življenje. Takih pogovorov 
nirna malo, več zdaj, odkar 
je profesionalec pri kulturni 
skupnosti v Krškem,

„Prireditev bo več, naša 
dolžnost pa je poskrbeti, da 
jih bo videlo in slišalo čim  
več ljudi Zato smo tu, zato, 
denimo, tudi jaz prejemam 
plačilo. Sporeda si seveda ni 
mogoče izmisliti Sestavljen 
mora biti tako, da ga bodo 
ljudje sprejeli Torej je vse, 
kar nam je početi, hotenje 
ljudi, “ pravi

najrazličnejsin ob liK  javnega 
nastopanja domačih in go
stujočih skupin. Večji 
pomen bo dobila tudi Gla
sbena mladina, izobraže
vanje kadrov pa bo poslej še 
bolje izpeljano. Kajpak so 
nosilci vsega zagreti posame
zniki, med katerimi je tudi 
Moškon. Se vedno se vrača 
na koprivniško šolo, kjer 
vodi otroški in mladinski 
zbor, letos pa je prevzel tudi 
mladinski zbor na kostanje- 
viški šoli

Ta čas snujejo srednjero
čni načrt kulturnega življe
nja. Poskrbljeno bo, da bodo 
prireditve redne in da bodo 
ljudje o njih dobro obve
ščeni Osnova načrtu bodo 
redne prireditve: akademije 
za praznike, koncerti, sreča
nja pevskih zborov, gledali
ške predstave, gostovanja, 
razstave in drugo.

Moškon daje prednost 
glasbi To je razumljivo, saj 
je eden od najmarljivejših 
glasbenih pedagogov v obči
ni in Posavju. Glasbeno 
področje omogoča tudi 
večjo množičnost. Zaledje je 
dobro: na vseh šolah so 
pionirski ali mladinski pev
ski zbori, poleg tega je pre
cej razširjeno tudi zborovsko 
petje odraslih.

Glasbenemu življenju se 
obeta večji razmah prek

Adolf Moškon
Srednjeročni načrt bo dal 

poudarek tudi ^edališkemu 
življenju. Moškon pravi, da 
se mora le-to začeti že v šoli 
Zato so si zastavili nalogo, 
da bi na šolah ustanovili vsaj 
pet mladinskih oziroma 
pionirskih igralskih družin. 
Če se bo to posrečilo, bodo 
priredili revijo. Zavzemajo se 
tudi, da bi v samem Krškem 
osnovali amaterski oder. Si
cer bodo spored še vedno 
izpolnjevali z gostovanji 
slovenskih gledaliških (pokli
cnih in nepoklicnih) hiš. Z  
abonmaji želijo ustvariti 
hrbtenico občinska.

I. ZORANJ

Študijska knjižnica: bliže k bralcu
Prost pristop poslej tudi v novomeški ŠK Mirana Jarca - Bogo Komelj: »Ra

di bi čimprej osvojili nov način poslovanja« - Težave s prostori

kvalitetni strani mesto med prvimi v 
slovenskem kolonijskem slikarstvu, 
ampak pomenijo dela, zbrana v zbir
ki tovarne Novoteks in Dolenjskega 
muzeja, najbolj temeljit, večdesetle- 
ten prerez slovenskega krajinarstva 
od postimpresionističnih in drugih 
smeri do  novih iskanj najmlajše ge
neracije, ki zori na ljubljanski likov
ni akademiji.

Osrednja likovna razstava v Do
lenjski galeriji je bila do zdaj tudi 
najštevilneje obiskana prireditev 
Dolenjskega muzeja. Delo torej že 
po treh letih kaže svoje kvalitetne 
rezultate. _  Osnovo tega dela
moramo iskati v jasno začr
tanih izhodiščih in izdelanih meri
lih. Zato bi kazalo tudi v prihodnje
v tej smeri nadaljevati. Pokrovitelj 
Dolenjske slikarske kolonije, kolek
tiv tekstilne tovarne Novoteks, ki z 
velikim razumevanjem opravlja svo
jo mecensko vlogo, zasluži vse pri
znanje.

JANEZ BOGATAJ

Razvoj slovenskega knjižni
čarstva prinaša koristne novosti 
za bralce: prost pristop tudi v 
študijskih knjižnicah. Ustanov' 
samo za ,4zbrance“ — študente, 
strokovnjake, doktorande — bo 
poslej malo, na Dolenjskem 
nobene. Značaj Študijske knji
žnice Mirana Jarca v Novem 
mestu se bo spremenil.

Sprememb se v tej ustanovi 
dobro zavedajo. Tudi bojijo se 
jih -  ne zato, ker bi knjižnica 
izgubila dosedanji pomen, 
marveč zategadelj, ker se zave
dajo težav, ki jih prinaša poso
dobljenje. Težave pa so s pro
stori in denaijem.

Po prostem pristopu bi obi
skovalci študijske knjižnice pri
šli le do najnovejše literature, ki 
bi bila razvrščena po policah. 
Starejši knjižni fond bi „miro- 
val“ v depojih. Kajpak izposoja 
deponiranih del ne bi povsem 
„zamrznila".

„V Novem mestu bi radi 
čimprej osvojili novi način po
slovanja, vendar nam manjkajo 
primerni prostori,“ pravi uprav
nik Bogo Komelj. Prost pristop 
h knjigi zahteva razsežne pro
store. Take bi študijska knjižni
ca dobila v stavbi, kjer sta ljud
ska in pionirska knjižnica.

Preureditveni načrti so v 
izdelavi. Predvideno je, da bi 
podstrehe preuredili v veliko 
dvorano, v kateri bodo knjige 
za izposojo na dom. Poslovanje 
bo podobno kot zdaj v ljudmi 
knjižnici. Pionirska knjižnica 
naj bi se razširila v prostore se
danje ljudske knjižnice.

,J)o zdaj neizrabljeno vežo 
bi preuredih in dobili čitalnico.
V njej bi bila na voljo vsa teko
ča domača periodika in izbor 
tuje. V sami študijski knjižnici 
ne bi veliko spreminjali; ostala 
bi prostor za študij knjig, ki jih 
tudi v prihodnje ne bo posojala 
domov,“ zatrjuje upravriik.

DOLENJSKI LIST

Miran Hočevar: TRŠKA GORA, 1973. (Foto: I. Zoran)

Stran uredil: IVAN ZORAN

UČENJE IN POSLUŠANJE RADIA

Pri vsakem učenju je potrebna določena stopnja zbrano
sti. Učenec se mora pri delu koncentrirati in se naučiti pre
magovati različne motnje, ki prihajajo iz zunanjega okolja, 
ali ti§te, ki so v njem samem. Mnogo motenj je v zunanjem 
učenčevem okolju. Najpogostejše so naslednje motnje: hrup 
in ropot, govor, ljudje, radio, televizija in še razne druge. 
Nekateri dijaki izjavljajo, da se bolje učijo, če poslušajo ra
dio ali ^edajo televizijo, med tem ko se učijo Veijetno se pri 
takih pogojih lahko učijo, prav gotovo pa tako učenje ni 
najbolj uspešno.

Dr. Leon Zorman, Racionalna organizacija učenja

KOLI KO ČASA NAJ TRAJA UČENJE?

Na splošno bi rekli, da je to odvisno od starosti otroka in 
njegove duševne razvitosti. Majhen otrok se lahko uspešno 
uči le zelo kratek čas, recimo petnajst do dvajset minut, 
medtem ko odrasel človek lahko dela zelo dolgo, dve uri ali 
celo več. Vendar tudi za odraslega človeka ni vseeno, koliko 
časa se uči in dela. Bolje je delati eno uro, vzeti kratek 
odmor, nato pa nadaljevati z delom, kakor se nepretrgoma 
učiti dve uri skupaj.

Isti avtor

KAJ SPADA NA RODITELJSKE SESTANKE?

Na roditeljskih sestankih obravnavamo praviloma le skup
na vprašanja, ki zanimajo vse ali večji del udeležencev. Kadar 
pa gre za individualne probleme, so osebni razgovori najpri
mernejši, zato moramo z njimi dopolnjevati kolektivne se
stanke. Razveseljivo je, da so individualni razgovori (govoril
ne ure) postali stalna oblika že v premnogih šolah. Razen 
drugih prednosti smo s tem že v veliki meri odpravili tisto 
n epedagoško  4>rakso . . ki je starše postavljala na zatožno 
klop, na sramotilni oder.

Jože Valentinčič, Oblike in vsebine dela s starši
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odbojka

Krka zmagala. Trimo izgubil
Novomeške odbojkarice pri vrhu lestvice, Tre- 

banjci na dnu slovenske lige

Tekmovanje v sloveiijski od- *
b o jk a r^  ligi se nadaljuje s spre
menljivo srečo za dolenjski 
dupi. Medtem ko so Novome- 
šč a ^ e  po porazu v Mariboru 
zmagale proti močni celjski 
ekipi, so Trebanjci v derbiju 
slabše uvrščenih ekip izgubili 
proti Bovcu. Trebanjci sicer kar 
dobro igrajo, vendar nimajo sre
če. Kajpak pa jih odločilne bo- 
ibe še čakajo, ko bodo z nepo
srednimi tekmeci igrali na 
domačih tkh .

Nov poraz — Sila

BOVEC-TRIMO  
3:1

TRIMOVA ekipa je navzlic dokaj 
dobri igri -  posebno sta se odliko
vala Babnik in Opara — prišla iz
Bovca praznih rok. Bovec, ki se je 
ob vse boljši igri odlepil od repa 
prvenstvene lestvice, je zasluženo 
zmagal s 3:1 (3, -11, 12, 9), pred
vsem zaradi večje zbranosti v odlo
čilnih trenutkih. Razen v prvem 
nizu sta se moštvi menjavali v vod
stvu, tako da je bil zmagovalec 
skoraj do konca neznan. Za TRIMO 
«0 nastopili: Opara, Babnik, Slak, 
Sila, Masnik, Medle, Zupančič in 
Legan.

MOJSTRSKI TURNIR 

V RIBNICI _

V soboto, 24. novembra, se 
bo začel v domu JLA v Ribnici 
šahovski turnir, na katerem 
bodo sodelovali mojstri in moj
strski kandidati iz Ljubljane, 
Domžal, Kočevja in dva ^ g o -  
kategornika iz Ribnice. Trajal bo 
do 2. decembra, na njem bo 
sodelovalo 12 igralcev. Tunur 
bodo omogočile delovne organi
zacije iz ribniške občine, ki 
bodo prispevale potreben denar.

J. P.

Novi točki — Rajeijeva

KRKA-GABERJE
3:0

Novomeščanke so z bojaznijo 
pričakovale dvoboj s Celjankami, saj 
so prejšnjo nedeljo v Mariboru iz ^ -  
bile. Toda bojazen ni bila uteme^e- 
na, čeprav so se Celjanke'z borbeno 
igro močno upirale. ,JKrka“ je igrala 
prav dobro, še posebno pa se je odli
kovala Babnikova, ki igra od tekme 
do tekme bolj učinkovito na mreži. 
Domače odbojkarice so imele slabo
sti le v drugem setu, ki so ga na 
koncu izgubile z najtesnejšo razliko.

Krka: Dokl, Rajer, Fila, Pilič, 
Babnik, Boh, Forte, Fabjančič, 
Adamčič, M. Gostiša, J. Gostiša.

BREŽICE -  V zaostali prvenstve
ni nogometni tekmi vzhodne conske 
lige so Brežice v Celju premagale 
Olimp 4:1. Gole so dali Divkovič, 
Mirkac, Cvetkovič in Maršič. (V. P.)

NOVO MESTO -  V prijateljski 
nogometni tekmi so Elanovi nogo
metaši premagali Šentjernej 7:4. 
Goste so okrepili nekateri nogome
taši krškega Celulozaija.

■6

Zaključek je jesenski del nogometne sezone v nigrazličnejših tdcmovanjih. Podobnih prizorov, kakršen 
je na posnetku Z. Šeruge, to jesen ni manjkalo na naših igriščih.

nogomet

Uspešna nogometna jesen
Presenetljiv uspeh nogometašev iz Brežic - Novomeški Elan in Kočevje se 

borita za prvi mesti v svojih ligah - Drugi: spremenljivo

Nogometaši v podzveznih tekmovanjih in v drugi slovenski ligi so 
zaključili jesenski del letošnjega prvenstva. Od ddenjskih predstav
nikov so ta čas najboljši igralci iz Brežic, ki so kot novinci startali v 
drugi slovenski ligi-vzhodna skupina.

klubu. Prav dobro igrajo tudi njihovi 
mladinci.

Brežičani so se s 13 točkami uvr
stili na tretje mesto, saj so v zaostali 
tekmi premagali ce lj^ i Olimp. Zdaj 
imjgo le dve točki manj od Bakov
cev in eno manj od Dravinje. Vseka
kor je njihov u ^ e h  presenetljiv, 
kaže pa na resno in zavzeto delo v

V nogometni podzvezi Ljubljana 
ifeiata dva dolenjska kluba: Elah in 
Bela krajina. Zlasti Novomeščani so 
letos dobro pripravljeni in so v enaj
stih tekmah zbrali 18 točk ter so na~

Zmagi dolenjskih šahistov
V tretjem kolu slovenske šahovske lige - zahod zmagi z enakim izidom - 7:3

v  slovenski šahovski ligi vse po starem: prvi favorit je ljubljanska 
Iskra, dolenjski ekipi Kočevje in Novo mesto pa se borita za mesto 
pod Vrhom, ki jima po kakovosti tudi pripada. Novomeščani bodo 
od naslednjega kola, ko igrajo v Kopru, nastopali okrepljeni z bra
tom in sestro Praznik.

KOČEVJE : BOREC 
7:3

V tretjem kolu prve slovenske 
šahov^e lige 18. novembra je imelo

ŠPORTNI KOMENTAR

Je odbojka zavržena?
Zakaj tako slabo zanimanje za ta težki, a iz

redno lepi šport med gledalci?

Nedvomno so tudi sesiav- 
Ijalci pomembne odločitve o 
preselitvi odbojke s prostega 
v dvorane računali, da se bo 
število gledalcev nekoliko 
zmanjšalo. Bržkone pa so se 
ušteli bolj, kot so pričako
vali. Medtem ko je povsem 
zanesljivo, da edino selitev v 
dvorane prinaša napredek, 
pa je zdaj nastalo vprašanje, 
kdo izmed čedalje bolj za
htevnih in udobja željnih 
gledalcev bo še prihajal na 
tekme.

Zgovoren je primer na 
Dolenjskem, kjer odbojka 
sicer nima nekdanje veljave, 
ko je Novo mesto igralo celo 
v prvi zvezni ligi, vendar pa 
je ta šport zato zdaj bolj 
množičen kot kdaj prej. 
Trebnje pri moških in Novo 
mesto pri ženskah tekmujeta 
v slovenski ligi V drugi slo
venski ligi, kjer je prvi del 
prvenstva že končan, nasto
pajo celo tri dolenjske eki
pe: Novomeščani so z istim 
številom točk ko t kranjski 
Triglav drugi in imajo prilo
žnost, da se spet vrnejo v 
prvo ligo, Žužemberk in 
Mokronog pa sta kot novin-

ca z  dvema ozirqrna eno 
zmago tudi zadovoljila.

Bržkone ženska odbojka 
na Dolenjskem še nikoli ni 
bila boljša, kot je letos, da 
upoštevamo tudi ta mo
ment, k i je za gledalce dosti
krat odločilen. Pa vendar: v 
treh tekmah v grmski telo
vadnici v tem prvenstvu od
bojke ni gledalo bržkone niti 
50 gledalcev. Skoraj na vsaki 
tekmi je bilo mogoče gledal
ce prešteti na prste dveh 
rok.

Zakaj tako nezanimanje? 
Je odbojka zares popolnoma 
zavržen šport? Mar je res 
nezanimiva, ker ji manjka 
dinamike? Močno dvomim: 
zakaj je najbolj priljubljena 
na delavskih igrah, če je 
ljudje ne marajo? Zajec tiči 
tudi v drugem grmu: med
tem ko znajo v tujini tudi za 
ta šport navduševati in ga 
propagirati, smo ga pri nas 
odrinili na rob in ljubiteljem 
športa (se pravi tudi odboj
ke) ne znamo povedati, kaj 
je v njem lepega, viteškega, 
tekmovalnega. Tak odnos in 
tako pojmovanje bo treba 
hitro spremeniti -  v korist 
športa. SPLICHAL

igrala neodločeno. Kljub vsemu pa 
so si z novimi točkami že priborili 
mesto pod vriiom.

Rezultati: Penko — Zorko 1:0, 
Šporar — Krajnik 0:1, Milič — Kmi- 
čar 0:1, Škerlj -  Košir 1:0, Sitar -  
Ciuha 1:0, Istenič -  Ravnik 1:0, 
Isteničeva — Radičeva 1:0, b.b., 
Lavrinova — Svetinova 1:0, Komelj 
— Železnik 0:1, Poredoš — Grbič 
1:0.
___________________

MOKRONOG -  V tretjem kolu 
druge slovenske šahovske lige je 
Mokronog z vodilno Postojno izgu
bil 4:6. Za Mokronožane so zmagali 
Zajčeva, Peterletova in Hočevar, 
Žutič in Zupančič pa sta remizirala. 
(J. H.)

drugem mestu, dve točki za Kamni
kom. Medsebojno srečanje za prvo 
mesto bo spomladi v Novem mestu. 
Bela krajina je zbirala 8 točk in se je 
uvrstila na 10. mesto, kar je slabše 
kot v prejšnjih sezonah.

V prvem razredu podzveze igrajo 
tudi Kočevje, Kamnik in Mirna. Zla
sti Kočevje igra dobro in je najres
nejši kandidat za naslov jesenskega 
prvaka; ima namreč še odloženo 
tekmo, za Hrastnikom pa zaostaja le 
za točko.

V celjski nogometni podzvezi 
igrata Senovo in Celulozar iz Krške
ga, Po podatkih, ki smo jih dobili v 
prvih devetih kolih, je bilo Senovo 
tretje, Celulozar pa s tekmo manj 
osmi.

Vsi klubi imajo tudi svoje mladin
ske ekipe, od katerih je najmočnejša 
Bela krajina, ki je v svoji skupini 
trelja. Odlično igrajo tudi Elanovi 
pionirji, ki so po jesenskem delu 
drugi za ljubljansko Olimpijo.

V spomladanskem nadaljevanju 
imajo lepe možnosti za napredova
nje v višjo ligo ekipi Brežic, novome
škega Elana in Kočevja, vsi drugi pa 
bodo imeli priložnost da uvrstitev 
izboljšajo.

SEVNICA -  Na letošnjih delav
skih to r tn ih  igrah je nastopilo 11 
sindikalnih podnižnic z 290 nasto
pajočimi. Pri moških je zmagala 
Jutranjka s 344 točkami, slede 
krmeljska Metalna, Kopitarna, pro
sveta in drugi. Pri ženskah je zmaga
la Lisca z 206 točkami. Jutranjka 
jih je zbrala 173. (B. D.)

Točka na prvi deski — Osterman
Kočevje v gosteh Borca iz Kranja. 
Domačini so zmagali s 7:3. Posame
zni rezultati: Paunar — Osterman 
0:1, Bukovac -  Cimer 0:1, Matjašič 
-  Gornik 1:0, Podgornik -  Ivič 
0:1, Lesar -  Janež 0:1 Naglič -  
Podkoritnik 1:0, Pirc -  Sega 0:1, 
Božičevič -  Kirasič 0:1, Deželak — 
Žilevski 0:1 in Masi — Kirasič 1:0. 
Drugoimenovani so igralci Kočevja.

NOVO MESTO -  JESENICE 
7:3

Novomeški šahisti so zabeležili 
veliko zmago; nepričakovano sta 
popoln izkupiček prinesli šahisti, 
medtem ko je na članskih deskah 
malo škripalo, pa tudi mladinca sta

i I i I  ̂*i i

KOCEVJE -  Po sedmih kolih 
polfinalnega prvenstva Kočevja, na 
katerem igra 13 šahistov, vodi K. 
Mohar s 6 točkami. Slede: 2 i le v ^  
5, Ofak in Zupančič po 4, Kirasič in 
Cuk po 3,5, Kovač 3, Dobrič 2,5 
Vidrih in Jarc po 2, Kamičn& 1,5, 
Malnar in B.Mohar po 1. (Z. F.)

KRMELJ — V počastitev sevni- 
škega praznika je bilo več tekmo
vanj. V šahu je na hitropoteznem 
turnirju zmagala domača Svoboda z 
11,5 točke. Slede: Lisca 11, Metal
na Krmelj 8,5 in drugi. Za zm^oval- 
ce so igrali Debelak, inž. S ^ a r ,  
Markovič in Prosenik; dobili so pre- 

.hodni pokal krmeljskega obrata 
Lisce. Na rokometnem tumiiju za 
pokal krmeljske Svobode je zmagala 
Sevnica, ki je prem ^ala veterana 
Krmelja 19:17. Drugi rezultati: ve
terani Krmelj:Hrastnik 11:7, Sevni- 
ca:RK Krmelj 14:8, Hrastnik:RK 
Krmelj 12:22. (B.D.)

BREŽICE -  V torek bodo usta
novili v Brežicah temeljno telesno- 
kultumo skupnost. Skupščina bo 
imela 50 delegatov. Po predlogu naj 
bi imela brežiška skupnost na leto 
dobrih 107 milijonov starih dinar
jev. (V. P.)

KOCEVJE -  v 10. kolu občinske 
lige v malem nogometu, v kateri 
tekmuje 11 mladinskih aktivov iz 
Kočevja, so bili doseženi naslednji 
rezultati: Kidričeva:Podgorska B
1:1, Koprivnik:Mahovnik 2:2, Pod
gorska A:Trata 7:1, Koblaiji:Kolo- 
dvor B 3:2, Kolodvor A:Rog 0:3, 
Stara cerkev je bila prosta. Vrstni 
red: Rog 18 točk. Podgorska A 16, 
Mahovnik in Podgorska B po 11, 
Koprivnik in Kolodvor A po 9, 
Kolodvor B 5, Trata 4, Kidričeva 3, 
Koblarji 2 in Stara cerkev brez točk, 
(Z. F.)

LESKOVEC -  V soboto bo redni 
občni zbor Partizana. Na občni zbor 
vabijo tudi ljubitelje društva in vse, 
ki so kakorkoli prispevali k razvoju 
športa v tem kr^u. Vodstvo društva 
pričakuje veliko udeležbe. (L. S.)

LESKOVEC -  Pri Partizanu so se 
začele redne ure namiznega tenisa. 
Ker je za ta šport veliko zanimanje, 
bodo igralce razdelili v več jakostnih 
skupin. Vodja sekcije je Jože Arh, v 
društvu pa pričakujejo, da bodo 
igralci kljub množični udeležbi di
sciplinirani. (L.

Še n t j a n ž  — Na odbojkarskem 
tumiiju delavskih športnih iger sev- 
niške občine je pri moških zmagala 
Jutranjka, sledita Lisca in prosveta, 
pri ž e n s k i pa Jutranjka pred Lisco- 
(B. D.)

ODLIČEN START 
V LEOBNU

Na 8. mednarodnem nočnem 
avtomobilskem rallyiu v avstrij
skem mestu Leoben od 17. na 
18. november sta se odlično od
rezali posadki ribniškega AMD, 
ki sta zastopali Jugoslavijo: 
Tomaž Lupša in Tone Železnik 
sfa bila v skupni uvrstitvi druga, 
Milan Kajtna in Franc Ž e l e z i  
pa tretja. Startalo je 119 avto
mobilov, na cilj 400 km dolge 
proge, ki je drž^a po zasneženi 
c e s t^  in poledenelih gorskih 
prelazih, pa jih je p r i š l o  le 39,
V mednarodni konkurenci ude
ležencev iz Nemčije in Madžar
ske je u ^ h  Ribničanov izreden; 
za uvrstitev so dobili pokal in 
plaketo Leobna, poleg tega pa so 
povabljeni, naj se tekme udeleže 
tudi p ^ o d n je  leto.

Izgubil je — Šporar

Prejšnjo sredo je podpredsednik novomeške občine inž. Niko Rihar 
svečano odprl prvo trim stezo na Dolenjskem, ki so jo postavili 
^ a d  za pospeševanje turizma, zavarovalnica Sava-poslovna enota 
Novo mesto. Hotel grad Otočec, turistično društvo Šmageške 
Toplice-Otočec in krajevna skupnost Otočec. (Foto: Mikulan)

d o l ž i n a
s t e z e
2 0 6 5 m

OTOCEC



BREZ BESED

TI

— Preden ne boste uspešno opravili diujševalne kure, 
ne boste m o ^  zapustiti našega zavoda . . .

Mi smo borci za mir
KO GREMO sedaj spet na volitve ljudskih predstavnikov za 

Zvezno in Republiško ljudsko skupščino, lahko z veseljem ugo
tavljamo, da smo na tq  poti že dosegli velikanske uspehe. Nič 
več nismo izolirana in nepomembna balkanska državica, ampak 
smo trdna, na prostovoljnosti sloneča zveza jugoslovan^h 
narodov, ki ima čedalje več prijateljev in zaveznikov po vsem 
svetu. Nič več nismo nevarni balkanski sod smodnika, ki so ga v 
preteklosti izkoriščali imperialisti raznih branž za svoje cilje, 
ampak smo borci za mir na svetu.

STANOVANJSKA KRIZA v Semiču pa je dokaj čudna. 
Samci se šopirijo v treh sobah, tričlanska družina pa ima samo 
e(io, in še to v zidanici. Ta družina se že dlje časa poteguje za 
primerno sobo v župnišču, kjer žive samo župnik, kaplan in en 
podnajemnik. Stanovanjska komisija bi morala tako zadevo 
vzeti bolj resno v roke.

PLANINSKI DOM na Mimi gori nad Semičem je letošnje 
poletje začelo graditi mlado, pa zelo požrtvovalno planinsko 
društvo. S pomočjo Planinske zveze v Ljubljani, z materialnimi 
prispevki nekaterih podjetij in s svojimi lastnimi sredstvi je dru
štvo v slabih štirih mesecih dom postavilo pod streho.

ZNIŽANJE CEN tekstilnemu blagu je Ijilo tudi v Kočevju 
sprejeto z odobravanjem in je opaziti po trgovinah živahnejši 
promet. Vsekakor pa bi morala posvetiti trgovinska inšpekcija 
veliko več pažnje, da ne bi bili potrošniki izkoriščani, kot je bil 
to primer z nakupom torpeda za kolo.

MLADINKE iz Novega mesta so na tekmovanjih v Ljubljani 
presenetile ne samo Slovenijo, ampak vso Jugoslavijo. V težki in 
zanimivi odbojkarski tekmi so premagale večkratne prvakinje iz 
Zagreba in tako osvojile prvo mesto. Dolenjska je res upravi
čeno ponosna nanje, zato so zaslužile lep sprejem na novomeški 
postaji.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA, 
20. novembra 1953)

m

Zgodilo seje.
TEŽKA POT -  Kdor si hoče na 

Finskem privoščiti kozarček žgane 
pijače, mora pokaz.ati osebno izkar 
znico in potrdilo finančnega urada, 
da je v redu plačal davke in da ima 
tolikšne dohodke, da si lahko privo
šči alkoholno razkole. Na tem 
področju smo Fince daleč presegli 
in ne poznamo nobenih birokratskih 
ovir pri nacejanju.

AVTOMOBILISTI, POZOR! -  Iz 
kaznilnice v Salt Lake Cityju v 
Združenih državah Amerike je v 
treh mesecih ušlo že dvajset zi^om i- 
kov. Neznan šaljivec je ob avtocesti, 
ki pelje v bližini kaznilnice, ni^isal 
opozorilno tablo: „Avtomobilisti, 
pozor! Vozite previdno! Cez cesto 
tekajo pobegli kaznjenci!"

MILIJONTOMSKI TANKER -  
Japonsko ministrstvo za promet je 
sporočilo, da bo japonska ladjedel
nica km du začela graditi mllijon- 
tonski tanker. Doslej je bil največji 
„samo“ 483.000-tonski. Japonska je 
očitno žejna. Nekateri pa se bojijo, 
da bo tako velik tanker lahko preva
žal samo pajčevine.

DOKAZ ŽIVLJENJA? -  Šved
ska znanstvenika Olaf Rydbeck in 
Joe Ellder trdita, da .^ta odkrila in 
zbrala dokaze za obstoj življenja na 
drugih planetih. V vesolju sta odkri
la spojino ogljikovodika, k ije  skupaj 
z dušikom in kisikom eden prvih 
pogojev za nastanek organskih spo
jin, iz katerfli se lahko razvijejo žive 
snovi. Do sedaj so znanstveniki za
man iskali ogljikovodik v vesolju.

BOLNI PRESLEV -  Znani pevec 
rock and roUa Elvis Presley leži v 
bolnišnici in zdravniki pravijo, daje 
počitka resnično potreben. Morda 
ga je tako uničila ločitev od dolgo
letne življenjske spremljevalke Pri
selile, ki se jĵ  ločila od njega zaradi 
Elvisove velike ljubezni do avtomo
bilov. Bivša žena je za odškodnino 
dobila poldrugi milijon dolarjev, 5 
odstotkov izkupička od Presleyeve- 
ga petja in polovico hiše v Kalifor
niji. Ona jfe po vsem tem gotovo 
dobrega zdravja.

ZVEZDA JAKUTIJE -  Sibirski 
rudaiji so pred kratkim našli dia
mant, ki spada med največje, kar so 
jih doslej našli v SZ. Novi diamant je 
dobil ime Zvezda Jakutije. Velik je 
232 karatov.

ŽIVI SATELIT -  V sovjetskem 
satelitu Kozmos 605 krožijo želve, 
razne žuželke in glivice. Satelit so 
izstrelili, da bi ugotovili značilnosti 
bioloških ritmov, vpliv breztežnega 
stanja na žive organizme in spre
membe v ustroju in funkciji organi
zmov.

OPROSTILNA SODBA -  Južno- 
afrilko sodišče je ugotovilo, da ne 
zadene policajev, ki so streljali na 
stavkajoče delavce v rudniku zlata v 
Carletonwillu in pobili 11 ljudi, 
'nobena krivda. Po zaslišanjih so 
sodniki ugotovili, da so policaji 
pravilno ukrepali, saj so bili vsi pobi
ti delavci črnci. Pravica, ki jo umet
niki rišejo z zavezanimi očmi, v 
Južni Afriki torej dobro loči barve.

Se  e n a  -  Tovarno streliva v 
angleškem mestu Birminghamu je 
stresla silovita eksplozija. Domneva
jo, da je  do eksplozije prišlo v oddel
ku za športno razstrelivo. N e teča  je 
zahtevda sedem žrtev. Policija je 
mnenja, da tokrat ni šlo za peklen- 
^ i  stroj, k ijih  zadnje čase po Angli
ji postavljajo simpatizeiji IRA. 
Menijo ali ne, v Angliji poka!

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

žalostne vesti iz Amerike

Pijejo 
iz reke

Prebivalci velemest 
dovolj pitne vode

Lahko bi dejali, da v stru
gi francoske r ^ e  Sene teče 
več blata kot vode, pa ven
dar Francozi povsem mimo 
pijejo to vodo. Reka Mo- 
^v a , ki teče skozi glavno 
mesto Sovjetske zveze, ni 
nič b d j čista, a tudi njo 
bodo Moskovčani kmslu 
natočili iz svojih vodovodov 
in jo mimo pili. Vodo iz 
s v o ^  zastmpljenih in uma
zanih voda bodo kmalu pili 
tudi prebivalci Amsterdama 
in Singapura. Kako to?

V Frandji so odkrili nov 
postopek za čiščenje umaza
nih voda. Dosedaj so vOdo 
lazkuževali izključno s klo
rom, fr^coski znanstveniki 
pa so odkrili postopek, v 
k a te rem  s pomočjo ozona še 
tdco nezdravo vodo preči
s tio  v osvežujoč napitek.

Poskuse so začeli že pred 
dviysetimi leti, vendar dolgo 
niso m o ^  z izumom prodre
ti do javne uporabe, ker je 
ves postopek precej drag. 
Toda ko so ugotovili, da je z 
ozonom prečiščena voda 
zdravju povsem neškodljiva, 
poleg tega pa nima neprijet* 
nĉ ga okusa in vonja po klo- 
ro, so v Parizu zgradili velike 
prečiščevalne naprave in 
2Ediy teče iz vodovodnih pip 
v francoskih kuhinjah oku
sna in čista voda naravnost 
iz umazane in zastmpljene 
Sene. Ves očiščevalni posto
pek traja zelo malo časa, 
sama ozonizacija pa le 20 
minut.

Zaradi izrednega učinka 
tega postom a se je veliko 
vdemest o^očUo zanj. Med 
podpisniki sporazuma o 
graditvi ozon^dh prečišče- 
vafnih naprav je tudi Sovjet- 
dca zveza.

ČLOVEK IN DELO

Slavko Kržan

Rod
lončarjev

4 bratje lončarji • Tudi 
sin bo lončar

SVETOVNI „DA“ -  V sredo, 14. 
novembra, so po širnem britan^em  
kraljestvu zapeli zvonovi, ko sta v 
westminstrski opatiji svoj poročni 
„da“ zagrulila princesa Anne, edina 
hči britanske kraljice, in kapetan 
kraljičinih dragoncev Mark Phililips. 
Ta romp in pomp je po televiziji 
^»emljalo pol milijarde ljudi. _

( N i č  k a j )  veselega vam nimam sporočiti 
iz naše obljubljene dežele amerikanske. Mi de
lavci smo ubogi siromaki. Ako je kaj dela, nas 
trpinčijo in natezujejo kakor črno živino, ako 
pa dela ni, se pa tudi nihče za nas ne briga. Že 
je blizo štiri mesece, kar postavamo brez dela, 
ker so tovarne skoro vse popolnoma prenehale. 
Slabo, v resnici slabo! Denar nam je pošel, živeti 
je vendar treba, a zaslužka nikjer. Kdor je še kaj 
imel, zbasal je hitro svoje in hajdi v stari kraj k 
svojim ljubim domačim. Zato, rojaki, katerim 
še vedno roji po glavi Amerika, dajte si dopove
dati resnico; ^ o  doma poprimeš kot je treba v 
Ameriki, imaš doma še boljšo Ameriko.

( P r e š i R r n o v o  s v e č a n o s t ) ,  priredi 
Dolenjsko pevsko društvo v prostorih Narodne
ga doma. ftogram obsega zanimive moške, žen
ske in mešane zbore, dvo in samospeve. Posebna 
vabila z podrobnim koncertnim programom 
izidejo v kratkem.

(N a B e l o k r a n j s k e m )  se kaj pridno

dela na to, da se dolenjska železnica podaljša od 
Novega mesta do Karlovca. Potrebna je pač za 
Belokranjsko, pa tudi za vso kranjsko deželo; 
kajti ako se to zgodi, potem smemo trdno upa
ti, da bode železnica nesla dobiček ter tako od 
dežele ne zahtevala nikacih troškov. Pravijo, da 
se Ogri ne bodo ustavljali temu, da se dolenjska 
železnica zdmži z ogrsko pri Karlovcu.

( T a m b u r a š k i  z b o r )  je ustanovilo 
Dolenjsko pevsko društvo. Šteje sedaj osem 
tamburašev, ki se pridno vadijo, tako da bodo 
kmalu po novem letu v posebnem koncertu 
javno nastopili.

(N a Š p a n j s k e m) so se zgodile ^ozne 
nesreče. Priplula je ladija v Šantander, ki je bila 
naložena z dinamitom. Vnel se je — in strah! — 
ladijo je razneslo, pomorščake usmrtilo, velik 
del mesta pokončalo. Dandanes človek ni nikjer 
varen.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. novembra 1893)

Tretja vojna
Ljudje se vedno menijo o 

življenju, o rojstvu in smrti 
Zlasti o zadnjem človeko
vem koraku je obilo besedi. 
Zadnje čase so opravljive 
ženske na to navado pozabi
le, ker SQ jim stopila v giavo 
prerokovanja, da so vojne 
bile in še bodo.

Presneta reč vendar! Če je 
tako, bi se jaz moral kar 
naprej bojevati z Brdavsom. 
Akoravno sem prvemu odro- 
bil ^ v o ,  bi prišel še drugi 
ali tretji. Od takrat pa do 
danes je že mnogo vode 
preteklo, pa še nisem slišal 
za drugega Brdavsa niti za 
njegovega sina, ako ga je 
imel. Preroki so menda 
napovedali: „Tretja vojna bo 
kratka in huda. Komaj nekaj 
dni bo trajala in ljudje, ki 
bodo ostali, se bodo klicali s 
hriba na h ib  in vsega bo 
zmanjkalo. “

Niso se motili, kajti oni 
dan so ljudje šepetali: 
.^Voina bo, vojna."

Trajala je dva dni. Ženske 
so v pravem naskoku zavzele

trgovine in pobrale vse, kar 
se je dalo nesti ali peljati 
Police so bile prazne v me
stih in na deželi. Nikjer nisi 
mogel kupiti niti za ščepec 
soli, sladkorja ali za prašek 
moke. Videti je bilo, kot bi 
vse zastonj razdali Ženske 
so s pridorp. polnile shrambe, 
da sem le tu in tam srečal 
katero, ki je vpila s hriba na 
hrib: „Si kaj dobiiilaaa? “ 

„Seeest vreč moooke, pa 
dveee vreči sladkooorja in 
soliii, “ se je drla druga.

„Jaz tuuuudiii," je spet 
prijela za besedo prva.

Tudi mene so kar naprej 
nadlegovale, da bi vsaki pri
nesel vsaj pol tovora soli 
Smejal sem se jim  v brk, 
kajti čez dva dni so bile vse 
trgovine spet polne in tudi 
blaga bo še d o l^  dovolj, le 
žepi bodo bfez novcev in 
živila bodo plesnita, da še za 
živino ne bo dobro.

Ta vojna je bila kratka in 
huda, pa brez krvi, kar me s 
pridom teši

MARTIN KRPAN

Kmetijstvo 
leta 2000
Hrane dovolj za vse

Medtem ko v svetu traja 
prehrambna kriza in kmetijstvo 
išče nove poti za rešitev iz te
žavnega stanja, pa skupine 
znanstvenikov po vsem svetu 
premišljajo in ob upoštevanju 
že obstoječe in bodoče tehno
logije ocenjujejo, kako bo s 
kmetijsko proizvodnjo k o n ec ^  
tega in v začetku naslednjega 
tisočletja.

Če se bo število prebivalcev 
našega planeta nadaljevalo s 
tako stopnjo rasti kot sedaj, 
potem bo v 30 letih preseglo 6 
milijard. Ali bo za to ogrom no 
maso človeštva dovolj hrane?

Dmžba Ford je dobila nalo
go, naj s svojo znanstveno sku-

V Malem Podlogu pri Kr
škem gnete glino Slavko Kržan 
skupaj s svojimi tremi brati, 
tako da lahko govorimo o Krža
nih kot o rodu lončarjev.

Na Martinovem sejmu v 
Sevnici sem našel Slavka med 
majolikami, skledami, lončki za 
rože, petelinčki, ki v rep piska
jo, in podobnimi izdelki. Pogo
vorila sva se, kolikor se je dalo, 
saj so se neprestano oglašaU 
kupci; ta je hotel majoliko, oni 
skledo, fožan pa je med tem 
pripovedoval:

„Lončarstvo ni najboljši 
posel. Od vseh nas še najbolje 
živi peti brat, ki edini ni lončar. 
Pa tudi tako enostavno ni več 
kot včasih, saj lončaijenje ni 
več le na kolo in prste. Treba je 
z električnim bmsom nadrobiti 
fine zmesi za lončarsko loščilo, 
da se majolika sveti, kot je tre
ba, in je v čast svojemu moj- 
stni.“

Ko sem ga vprašal, kako bo z 
nasledstvom v obrti, je najprej 
potarnal, da težko dobiš člove
ka, ki bi se učil glino gnesti in 
peči, potem pa je s ponosom 
dejal: „Obrt bo nadaljeval naj
starejši sin.“

In tako roma Slavko Kržan s 
svojo lončeno robo iz kraja v 
kraj, od sejma do sejma kot 
eden redkih predstavnikov te 
stare in lepe obrti.

A. ŽELEZNIK

Ne bo več tako

pino preuči različne podatke in 
naredi program nadaljnjega 
razvoja kmetijstva. Poročilo, ki 
je plod dveletnega dela, se sliši 
kot kakšna fantastična povest, 
a je vendar plod dela,resnih 
ljudi. ;

Dela na poljih bodo vodili! 
računski centri, traktorji brez 
voznikov bodo vozili po radar
skem sistemu na poljih, ki jih 
bo velika streha iz plastike in, 
stekla ščitila pred vremenskiir 
neprilikami: Rast rastlin bodo 
avtomatsko kontrolirali. Poseb
ni aparati bo^o skrbeli, da bodo 
imeli posevki dovolj svetlobe in 
pravo vlažnost. In med že zna
nimi se bodo pojavile izboljšane 
vrste, ki bodo omogočile, da bo 
hektarski donos pšenice, soje, 
riža in ostalih do desetkrat 
povečan.

Revolucijo predvidevajo tudi 
v živinorejstvu. Za ploditev 
sposobni kravi bodo vzeli jajčne 
celice, jih oplodili, ostdo pJ fP  
bodo opravili veliki inkubatorji. 
Tako bo ena krava lahko dda 
potomstvo do 1000 telet.

Če se bo ta neverjetni pro
gram uresničil, se bo človeštvo 
rešilo svoje stalne spremljevalke 
— lakote.
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29. Takle je bU v tem trenutK  ̂
ladja je stala negibna na mal*̂  
Zzzzz! zzzzz! zzzzz! Tako nek^ 
glasu ni bilo več — vesoljski '  
znjen do dna...

Lepo bi bilo od ihtiozavra,

J
nutku posodil svoje mišice 
vozilo — tudi Paradižnik mu 
svojim odlokom. No, te vij'



ZA 26. NOVEMBER -  PRAZi\iiK METLIŠKE OBČINE

Pogled na Metliko z Veselice. (Foto: S. Mikulan)

Za letošnji občinski praznik prisrčno pozdravljamo vse prebivalce našega območja. 
Hkati čestitamo kolektivom za dosežene uspehe in jim želimo še mnogo novih delovnih 

zmag pri prizadevanju za lepši jutrišnji dan!

SKUPŠČINA OBČINE METLIKA
Vodstva vseh družbenopolitičnih organizacij in društev v občini. 

Čestitl(am za praznik se pridružujejo tudi kolektivi, ki so se predstavili v današ
nji prilogi ter kolektiv Dolenjskega lista!

„Mladinski klub oziroma 
prostori, ki jih je dobila metli
ška mladina za občinski pra
znik, so največja povojna prido
bitev metliške mlade genera
cije," mi je dejal pred dnevi

MLADI SE VESELE SVOJIH PROSTOROV

PONOSNI 
NA 
USPEHE!

Vsem občanom, delovnim kolektivom in prijateljem naše 
občine čestitam v imenu občinske skupščine in družbeno
političnih organizacij za letošnji občinski praznik in doseže
ne uspehe. Iskreno se zahvaljujem za sodelovanje vsem, tudi 
tistim, ki so objektivno, kritično obravnavali naše delo v 
minulem letu.

Naše želje in potrebe so velike, saj moramo premagovati 
zaostalost, k i ima desetletne in petnajstletne korenine, ter 
ustvarjati boljše možnosti za življenje in delo naših občanov. 
Pri teh prizadevanjih smo zadnje dve leti v izredno težkem  
položaju, ker smo že prešli mejo skrajne nerazvitosti in smo 
zato deležni mnogo manjše pomoči širše družbene skupno
sti. Razumljivo, da z  lastnimi silami ne zmoremo vseh načr^ 
tov, k i smo jih hoteli izpeljati. Lahko pa smo vzlic vsemu 
zadovoljni in moremo trditi, da smo vse, kar smo v zadnjem 
letu naredili, dosegli predvsem s pridnostjo, pametnim go
spodarjenjem in požrtvovalnostjo. To je nov korak k zastav
ljenim cHjem„ Našo požrtvovalnost dokazuje štirinajsto leto 
neprekinjenega plačevanja samoprispevkov in dolgoletna 
pomoč delovnih organizacij pri vseh komunalnih delih. 
Kadar pa delamo primerjave z  drugimi občinami, moramo 
vedeti, da je metliška občina s 7300 prebivalci najmanjša v 
Sloveniji.

IVAN ŽELE 
predsednik občinske 

skupščine Metlika

Metličan, ki mu mladinska 
problematika ni tuja.

Dolgo let so si mladi Metliča
ni prizadevali pridobiti prostore 
za svojo dejavnost. Velikokrat 
so bili že zelo blizu temu cilju.

in ko bi bilo treba postaviti le 
še piko na „ i" , se je zataknilo. 
In so pričeli biti svoj boj 
znova . . .  Sedaj pa se je metli
škim mladincem dolgoletna že
lja le izpolnila. Dobili so štiri 
prostore, ki jih je opremil „Slo
venijales", denar za opremo pa 
je prispeval občinski sindikalni 
svet.

Mladinci se v novih prostorih 
seveda ne nameravajo samo 
zabavati. Kje pa! Še največ časa 
bodo posvetili izobraževanju. 
Vsak dan, razen ob ponedelj
kih, se bodo zbirali v svojem 
klubu, organizirali literarne, 
filmske in glasbene večere, pa 
tudi predavanj, debatnih veče
rov in raznih pogovorov ne

bodo izpustili iz svojega progra
ma. No, nekaj časa mora seveda 
ostati še za zabavo. Tudi to, 
kako bodo izkoristili ta čas, so 
si že določili: xgledali bodo 
televizijski program, prebirali 
časopise in knjige, igrali šah in 
kdaj pa kdaj priredili ples. Kajti 
tudi zavrteti se je treba.

Za občinski praznik pa so 
odprli nove prostore za knji
žnico in čitalnico, ki je doslej ni 
bilo. Npve prostore ima knjižni
ca v Gradu, denar za opremo pa 
sta prispevali občinska temeljna 
kulturna skupnost in republiška 
kulturna skupnost. Sedaj name
ravajo izpopolniti zbirko knjig, 
da bo postala knjižnica zares 
bogata. Letos nadaljujejo modernizacijo ceste proti Draiičem.

V tem poslopju bo imela odslej metliška mladina svoje klubske 
prostore.

NOV KLUB UPOKOJENCEV
Zelo zadovoljni bodo občin 

ski praznik praznovali tudi me
tliški upokojenci. Jutri bodo 
namreč svečano odprli nove 
prostore Društva upokojencev 
zraven železniške postaje. Iz 
premajhnih prostorov v domu 
upokojencev, ki so jih nujno 
potrebovali tudi upokojenci v 
domu, se bodo metliški upoko
jenci preselili v lepo urejene 
nove prostore, kjer bodo lahko 
živahneje razvijali svoje 
dejavnosti.

Metliško Društvo upokojen
cev šteje 450 članov. Dru^vo 
pomaga svojim članom s čisto 
praktičnimi stvarmi, kot so 
kurjava, ozimnica in s.pravnimi

nasveti. Letos pa je priredilo 
tudi tri izlete, na katerih so 
udeleženci spoznali Benetke, 
Gorenjsko in Dolenjsko.

V novih prostorih, za katere • 
j« največ prispevalo republiško 
Društvo upokojencev iz svojega 
sklada za rekreacijo, bodo lah
ko upokojenci razvijali družab
no, kulturno in tudi športno 
življenje. Skratka, starejšim 
Metličanom se je izpolnila dol
goletna želja po pridobitvi 
primernih prostorov. Ker pa
imajo v svojih prostorih tudi 
bife in računajo, da bodo v 
njem tudi kaj „zaslužili", bodo 
lahko učinkoviteje pomagali 
svojim revnejšim članom.

Novoteksov obrat v Metliki slavi 15-letnico obstoja. Prihodnje leto bodo obrat razširili in namestili najmodernejše predilne stroje. 
Naložba bo več kot 45 milijonov dinarjev. (Foto: M. Vesel)
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Transportno gradbeno podjetje Metlika

Poznate nas, a kljub temu naj 
se predstavimo: Transportno 
gradbeno podjetje smo, nastali 
pa smo 1. julija z združitvijo 
Komunalnega podjetja in Metli- 
katransa. V našem podjetju nas 
je zaposlenih 320 delavcev; leto 
nameravamo doseči pet milijard 
starih' dinarjev bru to  dohodka, 
od tega pa nam bo ostalo v skla
dih 700 milijonov starih dinar
jev.

Združitev nam je prinesla 
uspeh. Bila pa je tudi logična 
posledica želja zaposlenih v 
prejšnjih kolektivih. Nismo se le 
„pravno" združili, združili smo 
tudi vse finančne, kadrovske in 
proizvodne zmogljivosti. Rezul
tati združitve pa se že kažejo.

Letos smo zgradili 12-stano- 
vanjski blok, v katerem srečni 
lastniki stanovanj že prebivajo. 
Pa še v en stanovanjski blok se 
bodo stanovalci vselili že letos. 
Tretjega bomo dokončali 80- 
odstotno. Adaptirali smo trgo
vino metliške kmetijske zadruge 
v Podzemlju, gradimo mrliško 
vežico, nadaljujemo gradnjo 
vodovoda Podzemelj — Gradac, 
čistilnih naprav in črpališča na 
Veselici, kanalizacije in kolek- 
torja v Metliki, gradimo več 
družinskih hiš ter opravljamo 
več manjših gradenj na obmo
čju občine in sosednjih hrvat
skih pokrajin. Če vse to  strne
mo, vidimo, da smo si v „TGP" 
ustvarili tolikšne gradbene 
zmogljivosti, da zadoščajo vsem 
potrebam občine in bližnje 
okolice. Ko govorimo o gradbe
nih zmogljivostih, mislimo pri 
tem tudi na vse potrebne obr
tniške dejavnosti, ki so potreb 
ne za dokončno  izgradnjo dolo
čenega objekta. Vse te obrti so 
razvite v okviru našega podjetja.

Vsi zaposleni smo imeli letos 
dovolj dela. To kaže na to , da 
smo organizacijo dela izboljšali.

TGP: združeni in močnejši praznujemo
C <n/ni

praznik občine in dan republike
r

ZA OBČINSKI PRAZNIK IN DAN REPUBLIKE ČESTITAMO VSEM DELOVNIM 

LJUDEM, POSLOVNIM PRIJATELJEM IN VSEM TISTIM, KI SO KAKORKOLI 

POMAGALI K USPEHOM IN NAPREDKU NAŠEGA DELOVNEGA KOLEKTIVA.

I

Dva 12-stanovaniska bloka, ki ju je Transportno gradbeno podjetje Metlika zgradilo do te f « e  v 
slabih 6 mesecih, čeprav s klasičnim načinom gradnje. Cena kvadratnega metra stanovanja bo 3.900 

din. Torej hitra in cenena gradnja.

s svojim solidnim poslovanjem 
pa smo si pri vseh poslovnih 
partnerjih pridobili tak ugled, 
da nam vedno zaupajo. Tako 
ko t gradbeništvo so dosegle 
zavidljive poslovne uspehe tudi 
enota stanovanjsko-komunalne- 
ga gospodarstva, obrtna in tran
sportna enota. Glede na utrjeni 
ugled pri partnerjih upravičeno 
pričakujemo, da nam dela tudi 
v prihodnje ne bo zmanjkalo in 
da bom o še hitreje napredovali.

Čeprav se v gospodarskih 
krogih dosti govori o nelikvi
dnosti raznih podjetij, o zaprtih 
žiro računih in podobnem , mi s 
tem nimamo težav. Naš žiro 
račun letos ni bil nikoli zapit, 
zaradi naših dolgov nobenemu 
delovnemu kolektivu ni bilo 
treba odpisovati terjatev, ki bi 
jih imel do  nas, mi pa smo odpi
sali le minimalno vsoto naših 
terjatev. Tudi to  potrjuje, da 
smo dobri partnerji in da sode
lujemo le s takimi podjetji, 
katerih poslovnost je na visoki 
stopnji.

Pri izpolnjevanju naših načr
tov pa so nam pomagale tudi 
banke, predvsem Dolenjska 
banka in hranilnica iz Novega 
mesta in črnomaljska podružni
ca Ljubljanske banke, ki sta 
nam odobrili posojila za zača
sna obratna sredstva in za inve
sticijske naložbe. Letos smo 
izdelali tudi program kratkoro 
čnega razvoja našega podjetja in 
upamoT'da ga bomo v treh  letih 
izpolnili. Če nam bo to  uspelo, 
bomo čez tri leta imeli za osem 
milijard starih dinarjev bruto 
dohodka.

Povemo naj še, da je pri nas 
zaposlenih okrog 50 odstotkov 
delavcev iz sosednjih republik, 
da se zelo dobro razumemo, kar 
pa je normalno, če vemo, da vsi 
delamo za isti cilj — za napre
dek našega „TGP".

zadrug a  ža n je  USPEHE
KOLEKTIV KMETIJSKE ZADRUGE METLIKA 

ČESTITA OBČANOM ZA PRAZNIKI

Kmetijska zadruga v Metliki 
si je že pridobila zaupanje med 
vsemi, predvsem med zasebnimi 
kmeti. To pa je zelo pom em 
bno, saj prinaša medsebojno 
^zaupanje tudi največje uspehe. 
In prav z uspehi stopa kolektiv 
zadruge v praznovanje občin 
skega praznika. Lani je bilo v 
zadrugi zaposlenih 126 delav
cev, ki so ustvarili z a . 
4 ,600.000.000 S din celotnega 
dohodka, letos pa bo 140 zapo
slenih ustvarilo kar 6 milijard 
starih dinarjev celotnega dohod
ka.

Dve nalogi si 'je  zastavil ko
lektiv kmetijske zadruge v zače
tku letošnjega leta: utrditi in 
razširiti svojo trgovsko mrežo 
te r  konstituirati delovno organi
zacijo tako, kot to  zahteva 
zakon o združevanju kmetov. 
In obe najvažnejši nalogi bo 
kolektiv letos tudi izpolnil. 
Trgovino v Podzemlju so že 
obnovili in razširili in sedaj 
prebivalci okoliških vasi v njej 
najdejo veliko več ko t prej. Ker 
je Podzemelj kmetijsko središče 
okolice, je z novo trgovino 
mnogo pridobil celoten kraj. 
Trgovina bo bolje založena s 
kmetijskim repromaterialom, 
od kmetov pa bo lahko odkupi- 
Ja več njihovih pridelkov. Trgo
vino so letos odprli tudi v Čuri-

lah in s tem oskrbeli s kmetij
skim repromaterialom tudi 
severovzhodni del metliškega 
območja. V Podzemlju pa gra
dijo še novo trgovino, v kateri 
bo tudi mesnica. Prvi kupci 
bodo lahko v tej trgovini k m ^  
tijske zadruge nakupovali zadnji 
dan pred prvomajskimi prazniki 
prihodnje leto.

Kolektiv zadruge se je pravo
časno zavedel, da brez moderni
zacije strojnega parka in nakupa 
novih avtomobilov za prevozni 
park ne bodo mogli več tako 
h itro  napredovati. Zato so pro
gram obnove strojnega parka in 
razširitve voznega parka v celoti 
izpolnili.

Kolektiv kmetijske zadruge 
je letos uresničil določila, ki jih 
je prinesel lani izšel zakon o 
združevanju kmetov. Pripravili 
so nov statut, izvedli reorgani
zacijo in vključili precej kmetij
skih proizvajalcev, zlasti tiste, 
ki proizvajajo grozdje-za trg. Ob 
koncu letošnjega leta bodo 
konstituirali zadrugo, ki bo 
zadostila vsem zakonskim pred
pisom. Letos so kmetje, pride
lovalci grozdja, izkazali zadrugi 
oziroma njeni vinski kleti še 
posebno zaupanje: prvič so se 
tako množično odločili za 
prodajo grozdja. Spoznali so, da 
je ponudila zadruga za odkup 
grozdja* poštene cene in da je 
odnos zadruge do njih korek
ten.

V prihodnjem letu bo posve
tila kmetijska zadruga še
posebno pozornost obnovi zase
bnih vinogradov. Že v teh  dneh 
bodo pričeli rigolati 30  hekta
rjev zasebnih vinogradov na 
Plešivici. Hkrati z obnovo bo, 
prvič v Sloveniji, izvršena tudi 
komasacija vinogradov. Kmetje, 
ki imajo sedaj svoje tr te  raztre
sene na raznih koncih, bodo 
postali lastniki vinogradov na 
enem mestu.

Kolektiv zadruge namerava 
zgraditi tudi novo valilnico, kjer 
bi lahko z enodnevnimi piščan
ci krili vse potrebe Belokranjcev 
in bližnjih obkolpskih krajev na 
Hrvatskom. Zadruga bo razširila 
tudi kooperacijo z zasebnimi

kmetovalci, ki se ukvarjajo s 
pitanjem živine in proizvodnjo 
mleka. Pripravljajo pa tudi pro
gram za razširitev vinske kleti. 
Zgraditi nameravajo novo pol
nilnico, skladiščne prostore, 
povečati zmogljivosti predelave 
grozdja in kupiti novo opremo. 
To je ogromna naložba, vendar 
upajo, da jo bodo s pom očjo 
bančnih kreditov zmogli.

Sicer pa postaja metliška 
vinska klet osnovni faktor pove
zovanja vinogradniške proizvo
dnje. Klet kmetijske zadruge bo 
pomagala vsem zasebnim vino
gradnikom, ' da bodo z dobi
čkom  prodajali svoje tržne pre
sežke, predvsem pa jim bo 
vsako leto zagotovila odkup.

■ f
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Lepo urejena prodajalna KZ Metlika v Podzemlju. (Foto: M. Vesel) Nova prodajalna V čurilih.
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Belokranjska trikotažna 
industrija „B eti" praznuje ob
činski praznik in dan republike 
z novimi uspehi. Zaposleni v 
podjetju so upravičeno ponosni 
na svojo tovarno, ki slovi s svo
jimi izdelki in solidnim poslova
njem ne le doma, pač pa tudi v 
tujini. Izdelki „B eti" vedno za
dovoljijo še tako izbirčne oku
se . . .

„B eti" je letos vložila v nove 
objekte in rekonstrukcije več 
kot poldrugo milijardo starih 
dinarjev. V obratu DOBOVA je 
zgradila novo proizvodno dvo
rano, v kateri se bo že v prvi 
fazi zaposlilo okrog 80 novih 
delavcev, v obratu MIRNA PEČ 
se bo v novih proizvodnih pro
storih zaposlilo 90  parov delov
nih rok, v črnomaljskem obratu 
pa še gradijo nove proizvodne 
prostore, v katerih bo našlo 
delo več kot 100 občanov. V 
Metliki so zgradili‘dve novi skla
dišči. Tudi v zgoraj omenjenih 
obratih so zgradili in uredili 

x>brate družbene prehrane ter 
ustrezne skladiščne prostore. 
Skratka, v vseh letos zgrajenih

obratih se bo zaposlilo okrog 
300 novih delavcev, tako da bo 
v celotnem kolektivu „Beti" 
zaposlenih več ko t 1.500 ljudi.

Seveda pa se v „B eti" niso 
zadovoljili z doslej doseženimi 
uspehi. Mislijo za naprej. Spo
znali so, da morajo svoje obrate 
približati delovni sili. Ljudje Iz 
Črnomlja, Dobove, l\Jlrne peči 
in od drugje se raje zaposlujejo 
doma, ko t pa da bi se morali 
voziti. „B eti" jim je izpolnila to  
željo. Prav zato so v teh krajih 
razširili in povečali proizvodne 
obrate. V njih bodo našle delo 
nove pridne roke Slovencev pa 
tudi ljudi iz obkolpskih občin 
na hrvatski strani.

J M M ,

Kolektiv je že sprejel načrt

Jf

razvoja v prihodnjem letu. Prav
zaprav so pričeli ta načrt že 
uresničevati, saj so že sklenili 
nekatere pogodbe in se dogovo
rili o raznih stvareh. V prihod
njem letu bodo vložili v osnov
na sredstva (največ za opremo 
iz uvoza) 1,800.000.000 starih 
dinarjev. Z letošnjimi rekon
strukcijami in na novo zgraje
nimi proizvodnimi in skladi
ščnimi prostori ter' z nakupom 
opreme v prihodnjem letu bodo 
uskladili zmogljivosti proizvo- 

'dnih prostorov, osnovnega 
strojnega parka in konfekcije. 
Predvidevajo, da se bo celotni 
dohodek povečal za 25 odsto t
kov. V letošnjem letu bodo 
ustvarili v „Beti" toliko celot
nega dohodka, ko t so ga predvi
deli, ' l e  ostanek dohodka bo 
malo manjši od predvidevanj. 
To pa je povsem razumljivo, saj 
50 cene surovinam in stroški 
proizvodnje naraščali hitreje 
ko t cene izdelkov. Pa še rekorv 
strukcije obratov so doprinesle 
k temu.

d -.m .

Praktično delo v poklicni ioli v Beti.

Seveda v „B e ti"”niso pozabili 
na uveljavljanje ustavnih dopol
nil, ki bodo še bolj uveljavila 
vpliv delavcev v tovarni. Pri
pravljeno imajo novo organiza
cijsko strukturo podjetja, z 
enim samim ciljem: dati zapo
slenim vse odločanje. Pripravili 
so tudi načrte  za gradnjo štiri
desetih stanovanj, v katere bi se 
morali zaposleni v „Beti" vseliti 
že spomladi prihodnje leto. Ta 
možnost in dobra volja kolekti
va zaradi neurejenih urbanisti
čnih rešitev žal ne bo uresni
čena, vendar v Beti upajo, da 
bodo ta stanovanja vseljiva 
konec prihodnjega leta. Tako

Manekenke Martina, Slavica in Katja prikazujejo hlače iz 
diolen lofta in bluze, ki jih BETI izdeluje iz diolen colvera, polsate- 
na, charmenseja in interlocka. .

bo 40 kolektivu predanih delav
cev dobilo ključe novega stanc 
vanja.

Za dan republike in praznik 
občine želi kolektiv „B eti" 
vsem delovnim ljudem mnogo 
delovnih uspehov pri nadalj
njem razvoju naše socialistične 
samoupravne družbe.

Pogled v šivalnico v metliSki tovarni BE11, kjer v velikih serijah izdelujejo ženska oblačila. (Foto: M. Vesel)
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Dostavna vozila IMV v 15 različnih 
izvedbah so  nepogrešljiva  za kombi
niran prevoz potnikov in blaga, za 
tovore in za sp ec ia ln e  nam ene v 
zdravstvu, gasilstvu , m ilici, arma
d i . . .

KELEKTIV INDUSTRIJE MOTORNIH VOZIL NOVO MESTO 

S SVOJIMI TOZD ČESTITA OBČANOM METLIKE ZA PRAZNIK!

::

Prikolice evropske vrhunske kako
vosti z najsodobnejšim i rešitvam i in 
v sem  komfortom za izviren oddih v
naravi.
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DOLENJSKE BANKE IN 
HRANILNICE v Novem mestu

In poslovnih enot v Krekem. 
Metliki,Novem mestu, 
Trebnjem in na Mirni

KJER ZBIRAJO HRANILNE VLOGE IN-JIH OBRESTU
JEJO OD 7,5 DO 10-ODST.
VODIJO ŽIRO RAČUNE IN DEVIZNE RAČUNE OBČA
NOV
OPRAVLJAJO DEVIZNO-VALUTNE POSLE IN ODKUP 
TER PRODAJO DEVIZ
DAJEJO KREDITE ZA STANOVANJSKO GRADNJO, 
POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA, OBRTI IN TURIZMA N̂ A 
PODLAGI NAMENSKEGA VARČEVANJA 
ODOBRAVAJO KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE KRE
DITE
OPRAVLJAJO VSE DRUGE BANČNE POSLE

ZAUPAJTE DBH SVOJE DENARNE ZADEVE, SAJ JE TO 
VAŠA BANKA.

D B H
IKIKSn

Proizvodna dvorana konfekcije KOMET v Rosalnicah. Prihodnje leto nameravajo tovarno še razširiti. (Foto: M. Vesel)

KONFEKCIJA KOMET METLIKA
KOLEKTIV KONFEKCIJE KOMET ČESTITA ZA PRAZNIK OBČINE IN DAN REPUBLIKE IN PRIPOROČA SVOJE IZDELKE! 
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NOVOTEHNA BO RAZŠIRILA DEJAVNOST
Trgovsko podjetje NOVOTE

HNA iz Novega mesta ima v 
Metliki dve svoji enoti. Proda
jalno s tehničnim blagom na 
trgu in avtomobilski servis pri 
gasilnem domu.

Prihodnje leto nameravajo 
pri sedanjem servisu zgraditi 
novo poslopje in v njem urediti 
prodajalno rezervnih avtomobil
skih delov in razstavni paviljon 
za osebne avtomobile, kjer bo 
poslej mogoče tudi kupovati 
avtomobile. Znano je, da Belo
kranjci že vsa leta pogrešajo 
prodajalno avtomobilov. Nova 
prodajalna bo zanimiva tudi za 
prebivalce bližnjih hrvaških kra
jev. saj na servis že sedaj prihaja 
veliko avtomobilistov iz Karlov
ca in drugih krajev.

Za zgraditev novih prostorov 
in ureditev prodajalne bo kolek
tiv Novotehne namenil okoli 
milijon dinarjev, z obratnimi 
sredstvi, ki jih tovrstna proda
jalna mora imeti, pa bo naložba 
blizu 1,6 milijona dinarjev.
Novost bo prav gotovo pridobi
tev za obe belokranjski občini.
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POSLOVNA ENOTA DBH V METLIKI. 
OBČANOM ČESTITAMO ZA PRAZNIKI

Avtomobilski servis Novotehne v Metliki, kjer bodo prihodnje leto zgradili prodajalno avtomobilov m 
rezervnih delov. (Foto: M. V.)

Kolektiv NOVOTEHNE čestita prebivalcem metliške občine za občinski praznik in dan republike!

PROMETNO
HOTELSKO
TURISTIČNO
PODJETJE
VIATOR
UUBLJANA

VA
VIATOR

poslovna enota

ČRNOMELJ
ČESTITAMO ZA OBČINSKI PRAZNIK VSEM 
PREBIVALCEM BELE KRAJINE IN JIM ŽELI
MO PRIJETNO BIVANJE V NAŠIH GOSTINSKIH 
OBRATIH TER UDOBNO VOŽNJO Z NAŠIMI 
AVTOBTUSI!



DOLGA JEZIKA

Javna tajnost je, da imata v 
Kočevju najdaljša in najbolj 
špičasta jezika Lado Gašparac 
in Stane Lukavečki, ki ju vsi 
dobro poznajo. Oni dan je Lado 
Gašparac prišel na pokušnjo 
mesarskih izdelkov mojstra 
Ivana Lampeta.

-  Glej, glej, saj to je vendar 
jezik našega prijatelja Staneta 
Lukavečkega!

Pri tem je pokazal na velik 
goveji jezik, razstavljen na oval
nem krožniku.

Vendar tudi Stane Lukavečki 
ne slovi zaman po dolgem jezi
ku. Takoj je „pičiV‘ nazaj:

-  M o r^  ve kdo, zakc^ ni tu 
razstavljen jezik Lada Gašparca!

In ker se ni nihče oglasil, je 
na svoje vprašanje sam odgovo
ril:

-  Samo zato, ker v hotelu 
nimajo zanj dovolj velikega 
krožnika!
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Kako bo umrla Zemlja
Kot vse stvari je tudi Zemlja zapisana smrti

njen iconec in propad

Danes se s precejšnjo 
gotovostjo ve, da je naš 
rodni planet nastal, takšen 
kot je, pred 4,7 milijarde 
leti. Takrat je iz prahu in 
plinov prvotne meg^ce na
stal naš sončni sbtem in 
Zemlja je začela svoje življe
nje. Toda ali bo ostala za 
vedno taka ali mora umreti?

Sonce s svojo velikansko 
energijo močno vpliva na 
usodo Zemlje, in dokler bo 
delovalo tako kot sedaj, bo 
Zemlja ostala v glavnem 
nespremenjena še milijarde 
let.

Dolgo časa so znanstveni
ki domnevali, da se bo Son
ce (in Zemlja z njim) počasi

I
I
I
I

Od usode Sonca je odvisna usoda naSega rodnega planeta 
Zemlje. Preden se bodo razžaljene mase plinov na površini 
Sonca ohladile, bo minilo več milijard let. Na sliki: površina 
Sonca.

Kako vidi znanost

ohlajalo in ugaševalo, da bo 
Zemlja počasi zaledenela. 
Tako bi kot mrtvi planet 
brez življenja na svoji obli še 
milijarde let krožila okoli 
temnega Sonca.

Toda novejša raziskovanja 
atomistov o delovanju eks
plozij na Soncu so to do
mnevo zavrgla.

Dognali so, da se bo Son
ce sicer res ohlajalo, vendar 
bo pred popolno ohladitvijo 
prišlo do močnega pregreva
nja, ki bo povzročilo, da se 
bo sončna krogla silovito 
razširila in razžarela ter šele 
potem spremenila v hladno 
nebesno telo.

Ce so te predpostavke 
točne, potem je usoda Zem
lje jasna. Naš planet se ne bo 
ohladil, am p ^  bo od silne 
vročine razšiijene sončne 
krogle izparel in izgorel. Od 
sedanje plavičaste krogle, za 
katero astronavti pravijo, da 
je najlepša med vsemi plane
ti, bo ostala izgorina.

Vsak strah je seveda od
več, saj bo do tega prišlo 
šele čez osem milijard let, 
takrat pa bo človek, če bo 
še obstajal, našel načine, 
kako se preseliti v druge son
čne sisteme.

PRISTANEK V PRASKUPNOSTI
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JOŽE SPLICHAL
Pravijo, da je član sekreta

riata CK ZKS Franci ŠaU‘ 
postal referent za zdomstvo: 
kar naprej je namreč zdoma 
— med Novim mestom in 
Ljubljano. . .

Predsednik občinske 
konference SZDL Franc Beg 
ne more razumeti, da smo 
zapisali, da je trebanjski 
župan iT dušo in telesom. 
Morebiti zato, ker Beg me
nja službo — in je le še s tele
som!

Ne vem, zdkčq je Otočec 
odprl trim stezo. Direktor 
Jože Lampret se vendar vsak 
dan trima z avtom v gostem 
prometu iz Novega mesta do 
Otočca!
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^*oiaj tam vrh gore: 
nje se je s l ^ o :  
Potem tudi tega 

'^'»slator je bil izpra-

v tem resnem tre- 
Porinil neubo^jivo 
*toril lepo uslugo s 
*̂ sti pač ne bomo

dočakali od neotesane pošasti, nasprotno! Zverina je 
buljila v okjro^o okence in mozgda le to, kako se 
odpira ta„mesna konzerva“ .

Paradižnik v ladji se je zavedel brezupnosti 
trenutka. Vedel je, da motor, zarjavel in zapacka, ne 
bo vžgal in da se zverina ne bo naveličala buljiti v 
okence. Edina možnost torej stopiti iz ladje, drgniti 
paličico ob deščico in prižgati r^ e tn i motor lastno
ročno je bila tako ničeva!

Dragi bralci, ne bi bil Paradižnik P&radižnik in ne bi 
bfl j u i ^  naše povesti, ko bi ne našel steze tudi iz te 
kaše!

,J>Iikamor ne poletiva, ženica!** je odločil. „Nič se 
ne bova sukala po vesolju in lovila drugih časov. Teh 
500 GOO let prebijeva tukaj -  zmrznjena! “

Objela ga je ženica Klara — saj je zaslužil — Para
dižnik pa je vključil kompresor. Zavalila sta se v 
sedeže, belo ivje je obrobilo njune speče obraze in 
okroglo okence so zastrle ledene rože...

ART BUCHVVALD:

PRI KOVČKIH
Zmeraj več ljudi mora potovati. Iz tega sledi, daje zmeraj 

več takih, ki težko dopovedo otrokom, da morajo ostati 
doma, medtem ko morata očka in mati na potovanje. A 
kako naj bi pojasnil sedemletnemu otroku, da gresta očka in 
mama le zato na potovanje, ker bi bila rada malo sama in v 
miru? Naslednji dvogovor bi utegnili nemara povsod slišati. 
Primerilo pa se je, da se je razvil v moji družini in zatorej sem 
ga tudi lahko spravil na papir.

Prizorišče je spalnica staršev. Povsod po tleh so skoraj 
pohii kovčki. Očka in mamica se trudita, da bi jih napolnila 
prej, preden bi otroci prikorakali noter. A delo ne gre tako 
hitro od rok in nenadoma planejo sedemletni fantek, 
šestletno in še petletno dekletce v sobo.

„Kaj pa delata? “ vpraša sedemletnik.
Očka pogleda mamo in čaka, kaj bo ona rekla. Mama pa 

se ozre na očka in misU, da bo on povzel besedo.
Tišina.
„Zakaj pa dajeta te svoje stvari v kovčke? “ poizveduje 

šestietnica, medtem ko petletnica vse zbeza iz kovčkov.
Najprej se je mama spomnila odgovora: , JCer mora očka 

na službeno potovanje in ga bom jaz spremila."
, JCam? “ hoče vedeti fantek.
„Na Korziko,” pravi očka, „pa le za nekaj dni.“
, Jaz grem tudi z vama,“ pravi deček.
„Jaz tudi!“ zavpije šestletna deklica.
Petletnica, ki se še zmeraj ukvarja z izpraznjevanjem 

kovčkov, zavrešči: ,Jaztud i!“
,JPa ne morete z nama,“ jim dopoveduje mama. „Veste, to 

potovanje je zelo važno in otroci ne smejo biti zraven.“ 
„Zakaj pa potem jemlješ kopalno obleko s seboj? “ vpraša 

fantek zvedavo.
Očka odvrne: „Ker bo morala mama iti s kakimi gospemi 

na plažo, medtem ko se bom jaz pogovarjal z moškimi.“
. „Zakaj pa ti potrebuješ kopalno obleko? “

„Ker bom moral iti mogoče z znanci na obalo. Pa povej, 
zakaj mp. tako neumno izprašuješ? “

Fantek ima koj solzne oči. Tudi oči obeh deklic se 
napolnijo s solzami.

„No, zdaj pa imaš!“ pravi mama, „ali je treba take 
surovosti? “ Vsi trije otroci zatulijo.

,godite vendar tiho!“ pravi očka. „Ko se bova vrnila, 
bova vsakemu nekaj prinesla.“

Jokanje ponehava.
„Kaj pa? “ bi fant rad vedel.
„Neko presenečenje,“ pravi očka.
„Kako veliko? “ poizveduje šestletna punčka.
Očka pokaže z rokami obseg darila.
Spet tuljenje.
Očka dvigne roke še više.
Tuljenje se nadaljuje.
Šele ko očka tako iztegne roke, da bi mu skoraj skočile iz 

sklepov, se otroški zbor pomiri.
„Kdaj pa se vrneta? “
„Cez nekaj dni.“
,JCdaj pa? “
„V soboto.“
„Kdaj pa je to? “
,J)an kasneje ko v petek,“ pravi očka. „A kaj vam bo to? 

Saj itak ne znate našteti vseh dni v tednu.“
Že spet izbruhne tuljenje.
,Jaz že ne maram, da bi se mama odpeljala,” zakriči 

sedemletnik.
,Jfaz tudi nočem, da bi se mama odpeljala,” zaihti 

šestietna deklica. „Očka naj se odpelje, mama pa ne!“
In petletno dekletce zastoka: ,J*estrna naj se odpelje!" 
Slednjič se otroci izrinejo iz sobe, da bi se igrali, dokler 

očka in mama he bi napolnila kovčkov. Pestmi izročita 
denar za gospodinjstvo, kuharici navodila za jedihiik. In 
nekaj prijateljev je že obljubilo, da bodo prišli vsak dan 
pogledat, kako in kaj.

Kočljivi trenutek se bUža. Očka in mama stopita s kovčki 
k otrokom. Mama se ojunači, rekoč: „Torej, otroci, zdaj 
pa!“ Nobeden se niti ne ozre iznad igrač.

Očka pravi živčno: „Zdaj se odpeljeva. AU naju ne bo 
nobeden poljubil za slovo? “

Ledeno molčanje.
Mama obupano reče: „Saj bova prej nazaj, kot si mislite.” 
Očka doda: „Mogoče že jutri.”
Otroci se delajo, ko da bi imeli vato v ušesih.
Nenadoma pravi mama: „Potem pa se jaz ne odpeljem!” 
Nato odvme očka: ,,To potovanje si si itak ti izmislila!” 
Zdaj pa se napolnijo mamine oči s solzami.
Ko sta očka in mama že spodaj na cesti in vstopita v taksi, 

se pojavijo trije obrazki pri odprtem oknu stanovanja in 
sedeniletni glasek zavpije: ,J)a ne bosta pozabila kaj 
prinesti!”
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Blondinka - spocializirana vlomilka
v šestih urah je Frida Petan trikrat vlomila, a je z nagrabljenim denarjem 

prišla samo do Ljubljane ■ Tam so je že čakali miličniki

Dežurni
poročajo

RAZDRL IN ODPELJAL -  Aloj
zu Gole tu iz Starega tiga pri Treb
njem so v noči na 13. november 
izpod kozolca odpeljali voz ^ m a r , 
vreden okrog 4.500 din. Tat je zvle
kel voz kakih 300 metrov stran, t p i  
pa ga je razdrl, naložil na tovornjak 
in odpeljal v neznano. Tako vsaj 
kažejo sledovi.

NEKULTUREN V KULTUR
NEM DOMU -  Črnomaljski mili
čniki so 13. novembra zvečer pridr
žali do iztreznitve Janka Mužeta iz 
Kanižarice, ker je v kulturnem 
domu opit razgrajal.

TO BO GOSTIJA! -  V noči na 
15. november so neznanci odnesli iz 
kumika Fanike Štrukelj na Vrhu pri 
Šentrupertu kar 22 kokoši. Oškodo
vali so jo za dobra dva tisočaka.

NA DELOVNEM MESTU 
OKRADEN -  Nežna tat je 15. no
vembra izmaknil denarnico s 50 
dinarji in mesečno železniško vozno 
karto Karlu Celiču z Uršnih sel, ki 
je bil v skladišču Dinosa v Novem 
mestu.

KAR LEŽALA NA PLOČNIKU 
— 15. novembra so novomeški mili
čniki pridržali do iztreznitve 59-let- 
nega Janeza Brajdiča in 36-letnega 
Bibka Brajdiča-Stanka. oba iz Zab- 
jaka. Zelo opita sta se potikala po 
Novem mestu, končno pa obležala 
na pločniku.

MILIČNIKI SO MORALI PO
SREDOVATI -  V Dolenjskih Topli
cah so 15. novembra zvečer posre
dovali miličniki, ker so 23-letni 
Bsgro Kovačevič iz Miričine, 27-let- 
ni Ratko Radić iz Vrsine in Josip 
Tadinac iz Trogira, vsi delavci iz 
Zagreba, opiti razgrajali v zdravili
škem bifeju.

MOPED SO NASLI -  Alojzu 
Sutaiju iz Ore^a je 16. novembra 
nekdo odpeljal moped izpod doma
čega gospodarskega poslpja. Se isti 
dan so moped našli na Otočcu, toda 
kdo se je z njim odpeljal, še ni zna
no.

OLJE SO KRADLI -  V noči na 
30. oktober je nekdo iz rezervoaija 
na Rojah pri Trebnjem ukradel več 
litrov olja in orodje, tako da je last
nik Jože Koščak iz Žalne oškodo
van za 750 din. Neznanec je imel 5. 
novembra tudi delo pri buldbžeiju; 
tu je izpraznil rezervoar in nalil 
vodo. Na vozilu je za 13.000 din 
škode.

ZA ENO NOC NA HLADNO -  
Žužemberški miličniki so 16. n ^  
vembra pridržali Jožeta Potočarja iz 
Gradenca, ker je razgrajal v žužem- 
berških gostilnah in se nedostojno 
obnašal. Zagovarjati se bo moral še 
pred sodnikom za prekrške.

Frida Petan, 42-letna ženska izrazito svetlih las, ki stanuje v 
staiem avtobusu v Smamtem pri Litiji in občasno prodaja na sej
mih jrfastične jelenčke in uinetne rože, je morala pretekli teden že 
šestič na zatožno klop zaradi vlomilstva.

„Ste videli morda žensko, ki pro
daja preproge? “ je povsem hladno- 
k ^ o  vprašala letos 6. julija Matildo 
Sotlar v Rojah, ko jo  je ta našla pri 
svoji hiši. Petanova se je tudi tako 
spretno obrnila, da gospodinja ni 
videla razbite šipe. Ko ji tu ni uspelo 
krasti, se je napotila dalje po naših 
krajih.

V Sentlovrencu je med 15. in 16. 
uro zlezla v Rakaijevo hišo, ker so 
domači pustili okon odprto in šli z 
doma. Kemeteno blondinko so 
srečali, a jim je prepričevalno tvezla, 
kako navdušena nabiralkagob daje.
Pri Rakaijevih so zato šele čez dva 
dni pogrešali 250 din. Denar je bil 
skrit v psihi, 50 din pa v predalu.
Zmanjkali pa so tudi trije avstro- 
ogirski srebrniki iz nočne omarice, in 
ravno ti so vlomilko nedvoumno 
izdali. Imela jih je pri sebi, ko so jo 
aretirali.

Se isti dan popoldne je Petanova 
na Malem Vidmu izkoristila enour

no odsotnost Jožeta Miklavčiča. V 
njegovi hiši je zmanjkalo z mize 23 
din, kar 4.000 din pa iz denarnice, 
ki je bila v suknjiču v omari.

Frido Petan so prijeli miličniki,

»božji grob« 
ni več varen

ko je isti dan okrog 18. ure izstopila 
na ljubljanski postaji. Pri sebi je 
imela tri Rakaijeve srebrnike in čez 
4.000 din. Niso ji pom ^ali izgovori, 
ki jih je imela pripravljene na glavni 
obravnavi, kajti ženska je stara znan
ka sodišč. Zaradi enakih kaznivih 
dejanj je bila namreč že petkrat 
obsojena.

Za „delovanje" na našem koncu ji 
je senat okrožnega sodišča pod 
predsedstvom Janeza Kramariča 
prisodil 2 leti in 6 mesecev strogega 
zapora, odvzeli pa so ji tudi denar in 
ga vrnili le tnikom . Do pravnomo
čnosti sodbe bo Petanova ostala v
p r i p o r u .

NI BILO DOKAZOV

Poročali smo, da je bil po 
nalogu občinskega preiskoval
nega sodnika poslan v pripor 
Alojz Potočar iz Laz, ker je opit 
razgrajal v domači vasi in svoji 
tašči celo grozil z nožem, hkrati 
pa vznemirjal vso vas.

Ko je bila pred kratkim raz
prava pred občinskim sodiščem 
v Novem mestu, je senat pod

Predsedstvom Cvete Matjašič 
otočaija oprostil obtožbe zara

di pomanjkanja dokazov. Med
tem ko so prej vsi s sorodniki 
vred vedeli povedati, kakšen 
surovež da je, so zdaj ob pričeva
nju umikali izjave.

Poročali smo, da je iz kapelice 
Emilije Fon (bivše Krajčeve) na 
Grmu v Novem mestu pred nedav
nim zmanjkalo več dr^ocenih  sta
rin. Zaradi suma kraje je preiskoval
ni sodnik novomeškega okrožnega 
sodišča S. Prijatelj odredil pripor za 
Ivana Banovca iz bližnje Trdinove 
ulice. Fant zadnje čase ni bil zapo
slen, iz k^e lice , znane pod imenom 
„božji grob“ , pa je po dosedanjih 
podatkih odnesel več starinskih 
nabožnih slik, kipec, nekaj svečni
kov in Pleteršnikov slovar.

Mladenič je nekaj ukradenih stva
ri že „pretopil" v denar in se zdaj 
dejanja kesa. Preiskava še teče.

Sam je vzel 
plačilo...

Zalcaj Ivan Bec iz Sev
nice ni hotel pihati?

Nekaj kozarcev v tej gostilni, ne
kaj drugod. Bil je s prijatelji, pa kar
te . . .  V petek, 16. novembra, je 
komaj petdeset minut po polnoči 
trčil z žabo v dva betonska stebra 
železniške ograje, zatem je avto 
obrnilo v zložena drva sevniškega 
Jugotanina. Ženo je vrglo iz avta 
skozi streho.

Žaba, menda le dan po popravilu, 
ki je stalo 20 tisočakov, stoji še 
vedno blizu kraja nesreče v opomin, 
kaj stori alkohol. Vratolomni vožnji 
po ravni cesti je bil na poti celo 
znak Stop! Objestni voznik Ivan Bec 
pa je odločno odklonil, da bi ga po 
nesreči preizkusili z alkotestom.

Hudo poškodovano ženo je še 
spremil v celjsko bolnišnico, tam pa 
spet ni dovolil, da bi mu odvzeli kri. 
Miličnikom jepobegnil! Bec bo o 
vsem tem lahko razmišljal trezen, 
beg pa ga ne bo rešil odgovornosti.

V prvih desetih dneh leto
šnjega novembra je prome
tna milica na območju Štirih 
dolenjskih občin z radarji 
kontrolirala, s kakšno hitro
stjo vozijo vozila na naših 
cestah in če šoferji upošte
vajo predpisano omejitev. 
Rezultat je bil porazen!

Zaradi majhne prekorači
tve dovoljene hitrosti je bilo 
samo opozorjenih kar 120 
voznikov osebnih avtomo
bilov, medtem ko jih je 43 
plačalo 20 din kazni; 65

Razen tega je radar zasa
čil ob prehitri vožnji še 13 
tovornjakov, vlačilcev in
tovornih vozil s prikolicami. 
Ti so bili za prvič opozorje
ni, 2 sta morala plačati po 
20 din kazni, 62 šoferjev je 
odštelo po 50 din, 1 je pla
čal 100 din, dva iz te skupi
ne pa bo obravnaval tudi 
sodnik za prekrške.

Kot su pričakovali, jih je 
od skupno 137 prehitro 
vozečih radar največ ujel na

V 10 dneh 323 kaznovanih
voznikov je moralo odšteti 
po 50 din, 116 pa po 100 
din kazni Med vozniki oseb
nih avtomobilov so jih 23 
predlagali še v kaznovanje 
sodniku za prekrške.

Da tudi avtobusi in tovor
njaki vozijo prehitro, je zna
no, tokrat pa J ih  je radar 
precej ujel. Štirje šoferji 
avtobusov so bili opozorjeni, 
5 jih je moralo plačati po 50 
din kazni, 2 po 100 din in 
dva bosta morala še pred 
sodnika za prekrške na kon
čni obračun.

g^vni cesti med Ljubljano in 
Zagrebom, v ostalih naseljih 
je bilo opozorjenih in kazno
vanih 54 oziroma 50 šofer
jev, v Beli krajini pa je bilo 
14 opozorjenih in 21 kazno
vanih z denarno kaznijo.

V desetih dneh so torej 
'zaradi prekomernega tišča- 
nja na plin vozniki 'A to m ih  
vozil plačali skupno 20.750 
din kazni, 27 pa jih bo šlo 
na zatožno klop pred sodni
ka za prekrške. Radar pa je 
še na delu!

R. BACER

„Lahko rečem, da se v Novem 
mestu veliko kvarta za denar po več 
lokalih. Smo pa tako previdni, da 
denarja ni na mizi. Ce slučajno pri
de miličnik, rečemo, da igramo za 
dva deci. Začnemo že okrog 16. ure 
in kvartanje traja pozno v noč . . . “ 
je odkrito povedal mladenič Adem 
Kajtezovič. Iz okolice Velike Kladu- 
še je prišel v Novo mesto in tu živi 
že dalj časa brez redne zaposlitve. 
Preživlja se samo s kvartopirstvom, a 
so ga pri igri le zalotili, zato je moral 
na zatožno klop novomeškega ob
činskega sodišča.

Fant je odkritosrčno priznal, kar 
je o tem vedel, in povedal tudi, da 
namerava prenehati s takim nači
nom pridobivanja sredstev za življe
nje. „Čakam poziva za k vojakom, 
potem bom začel drugače,** je rekel. 
Rad bi se v vojski izučil za šoferja. 
Predtem pa bo po sodbi občinskega

V BESU RAZBIJAL
19. no

vembra zjutraj so miličniki iz Šent
jerneja pridržali 18-letnega Ignaca 
Župana iz Brezja, ker je razgrajal v 
gostišču v Dol. Stari vasi. Razbijal je 
lipe, polotil pa sp je tudi osebnega 
avtomobila, ki je stal pred gostilno. 
Zaradi poškodovanja tujih stvari bo 
moral na zatožno klop občiriskega 
sodišča, za razgrajanje pa tudi pred 
sodnika za prekrške.

Ne mine teden, da ne bi v naši 
kroniki nesreč poročali „Nenadoma 
stekel čez cesto“ ali „Otroka je 
zbil“ itd. Ko tako ugašajo neizživeta 
življenja ali iz otrok nastiyajo invali-

O  mod n

pdrdgrdf
Na otroke preži smrt

Ž di, nas pretrese, ko izvemo za nesre
čo, še bolj pa, kadar sami vidimo na 
cesti ležati trupelce v krvi. „Pa res ru 
mogoče nič narediti, da takih pri
merov ne bi bilo vedno več? ** se 
tedaj sprašujemo.

Prometna vzgoja v šolah ima pri 
tem odločujočo vlogo. Tako so 
menili nedavno v Ljubljani na zase
danju republiškega sveta za preventi- 
,vo in vzgojo v cestnem prometu, 
enako stdišče pa zastopa tudi Za
vod za šolstvo SRS. Poglejmo, kaj 
pravijo 6 tem naši ljudje:

UROŠ KAPLAN, učenec 7. razre
da osnovne šole „Katja Rupena“ v 
Novem mestu: „Lani smo imeli 
prometno vzgojo pri tehniki. Največ 
smo se učili vožnje s kolesom iri 
prometnih znakov. Pouk se mi ni 
zdel posebno zanimiv, ke? nas faiite 
bolj zanimajo motorji in avtomobili. 
Baje bomo letos prometno vzgojo 
nadaljevali. Ce se mi zdi to potreb
no? Ne vem . .  .**

MIMICA MOLEK, predsednica 
konference za družbeno aktivnost 
žensk v Metliki: „Po moje bi m or^  
pouk prometne vzgoje v šolah koli
činsko in vsebin^o napredovati. 
Razen tega bi morali še starši nare
diti svoje, kajti šola ne zmore vsega. 
Nenehno opozarjanje otrok pa je 
dolžnost tudi nas vseh, slučajnih 
očividcev otroške igre ob cesti ali 
morebitnega naglega prečkanja ce
ste, če pot ni prosta. Večkrat otrok 
skoči na cestišče za sošolcem ali za 
žogo, pa nič ne pogleda, na levo ne 
na desno.**

ALOJZ TRONTELJ, miličnik iz 
Novega mesta: „Pri vsakdanjem delu 
v službi stalno opažam, kako so ne
kateri otroci neprevidni in nepo
učeni. Ko usmerjam promet na 
primer v kandijskem križišču, gredo 
nekateri šolarji kar poprek čez ce
sto, neglede na promet, in ne čez 
prehod za pešce. Ko takega otroka 
pokličem in opozorim, me prestra
šeno gleda, kaj je zagrešil Mnogo, 
mnogo premalo je narejenega v po
gledu prometne vzgoje!**

R. B.

Tako se je k o n č ^  vratolomna vožnja z „žabo“ , ki je v noči m  16. november veliko zdržala. V avtu so 
bili tudi varnostni pasovi, toda očitno niso biU uporabljeni. Drobci stekla so ostali na cesti vse do 
jutra.(Foto: Železnik)

Kvartopirec gre v zapor
Kupčkanje, remi, poker in »ajnc« za precejšnje 

denarje skoro vsak dan po Novem mestu

r

sodišča moral za 2 meseca v zapor, 
kajti igrar\je za denar je prepoveda
no in Adem Kajtezovič se je s tem 
na veliko ukvarjal.

LENART: 
PODTAKNJEN OGENJ

15. novembra zvečer je izbruhnil 
požar na gospodarskem poslopju, 
last Lada Gerjaviča iz Lenarta pri 
Brežicah. Pogorelo je g o ^ o d a r^ o  
poslopje, 15 ton sena, 5 ton koruze, 
razno orodje; skupna škoda znaša 
20 milijonov starih dinarjev. Komisi
ja, ki je raziskovala požar, sumi, da 
je bil ogenj podtaknjen. Primer še 
raziskujejo.

PREPOZNO 
POPRAVIL NAPAKO

15. novembra ob 20.15 je izbru
hnil iK )ž a r  na go^odarskem poslop
ju, l ^ t  Franca Colariča iz Slinovc 
pri Kostanjevici. Z p re lo  je ostrešje, 
3 tone sena in drugi predmeti v 
vrednosti 1,5 milijona dinarjev. 
Požar je izbruhnil zaradi dimne cevi, 
ki je bila speljana prek sena. Ko se je
greveč segrela, je začelo goreti. 

Gospodar je za slabo spehano cev 
vedel, toda s popravilom je odlašal 
toliko časa, da je bilo prepozno.

KANDIJA: BUM V DRUGEGA 
-  12. novembra popoldne je Julij 
Kavšček iz Črnomlja vozil za kolo
no po Partizandci cesti proti kandij- 
skemu križišču in ustavil. Za njim 
vozeči voznik osebnega avtomobila 
Stane Miklič iz Praproč pa je trčil v 
Kavščkov avto in povzročil za 5.000 
din Škode.

PRELESJE: MOPEDIST NA
STREHI AVTOMOBILA -  Rudi 
Berk iz Prelega se je 12. novembra 
peljal z mopedom iz Mokronoga 
proti Puščavi, naproti pa je pripeljal 
z avtom Anton Rožič iz Petrove 
vasi. Berk je bil na levi strani ceste. 
Avto se mu je skušal izogniti, kljub 
temu pa sta vozili trčili. Pri tem je 
mopedista vrglo na streho avtom ^ 
bila, od tam pa na tla, toda ostal je 
cel. Škode je za 4.500 din.

BRSLIN: PORINILA GA JE V 
ZID -  Stanislava Kocjan iz Novega 
mesta je 12. novembra zvečer parki
rala avto v Foersterjev! ulici. Ko je 
za njo pripeljala Novomeščanka 
Alojzija Bilobrk, je trčila v parkirani 
avto Kocjanove in ga porinila še ob 
zid. Škode je za 2.000 din.

JEZERO: DVA S CESTE -  14. 
novembra dopoldne je avtomobilist 
iz okolice Zagorja vozil mimo Jezera 
proti Ljubljani, ko ga je prehitevd 
na polni črti neki Z a ^ b c a n . Ko je 
tedaj pripeljal n ^ ro t i  Anton Lindič 
iz Mačkovca in zavrl, ga je začelo 
zanašati: trčil je v Zagorjanov avto 
in oba sta zdrknila s ceste. Škode je 
za 8.000 din.

MIRNA: PO LEVI IN BREZ 
LUČI -  15. novembra zjutraj seje  
Stanislav Smrke z Gomile peljal s 
kolesom na Mimo kar po levi strani 
ceste in še brez luči. Ni čudno, da 

* sta trčila z nasproti vozečim mope
distom Silvom Rugljem iz Okroga. 
Pri padcu si je kolesar zlomil nogo, 
Rugelj ima pa le odrgnine. Škode je 
za 1.000 din.

NOVOMESTO: V PRINCU
BREZ DOVOLJENJA -  16. novern- 
bra ponoči je 22-letni Jože Palčič iz 
Črnomlja s princem vozil brez vo
zniškega dovoljenja proti Gotni vasi. 
Med potjo je avto zaneslo s ceste v 
drog električne razsvetljave, od tam 
pa ga je odbilo na cesto. Pri mo
čnem trčenju je sopotnik -  Nemec 
padel iz avta. Palčic pa si je le odr
gnil kožo na n o g a h .  Sum go, d a je  
Palčič vozil pod vplivom alkohola. 
Škode je za 15.000 din.

KANDIJA: PREKRATIŠ
RAZDALJA -  Ko je 16. novembra 
Anton Malenšek s Hrasta zavijd z 
avtom proti bolnišnici v KEndyi» jc 
vanj zadel z avtom Jože K ^ š  iz 
Dolenjskih Toplic, ker je vozU za

njim v prekratki razdalji. Škode je 
za 1.800 din.

KLOSTER: VECKRAT NAO
KROG -  Anton Malenšek iz Malm 
je 17. novembra zvečer vozil avto iz 
Semiča proti Gradcu, v Keloštru pa 
je avto zaneslo. Zapeljal je na strmi
no ob cesti, se večkrat prevrnil, 
končno pa obstal na kolesih. Škode 
je za4.500‘din.

GRiC: KOMBI V OGRAJO -  
17. novembra popoldne je Alojz 
Matkovič iz Doblič vozil kombi 
proti Črnomlju, v Griču pa ga je 
zaneslo na levo v železno ograjo. ^  
Škode je za 3.000 din.

LOCNA: iz g u b il a  STA
RAVNOTEŽJE -  Novomeščan 
Franc Lukman se je 18. novembra 
zvečer peljal z motorjem iz Mačkov
ca proti mestu, z njim pa se je pelja
la tudi Marija Lukman. Pri tovam  
zdravil je motorist zapeljal na nasip, 
zato sta s sopotnico izgubila ravno
teže in padla. Oba so poškodovana 
odpe^ali v bolnišnico, medtem ko 
gmotna škoda ni velika.

ROGOVILILA V BIFEJU -  19. 
novembra okoli 2. ure ponoči sta 
D r^ o  in Slavko Sušin iz Družinske 
vasi rogovilila v bifeju na Otočcu. 
Med pretepom sta razbila tudi šipo 
na vratih.

Beg pred 
samim seboj

Franc Virant, 47-letni občasni 
delavec pri kmetih, je bil pred 
kratkim pri občinskem sodišču v 
Novem mestu obsojen na 4 me
sece zapora. Lani 24. decembra 
je namreč iz _ spalnice Antona 
Drganca v Z b u r^  vzel gospoda
rjevo denarnico z dokumenti in 
250 dinarji. Denarnico je odvr
gel, denar pa še isti dan pognal v 
vaški gostilni.

„Plačilo sem si vzel sam, ker 
mi ga gospodar ni hotel dati, ko 
sem mu tri tedne delal v gozdu,** 
se je izgovarjal pred sodiščem, 
toda te pravice nima.

Virant se v glavnem klati iz 
kraja v kraj, občasno se potika 
po zaporih in ni vajen živeti s 
stalnim, poštenim zadužkom. Po 
sodbi občinskega sodišča, ki jo 
je izrekel senat pod predsed
stvom Marije Kastelic, je Virant 
ostal v priporu do pravnomo
čnosti sodbe.
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EETRTO0V INTERVJU

Enotnost in zaupanje

i y

„Naša prizadevanja za 
uresničitev ustavnih dopol
nil segajo dve leti nazaj in so 
dosegla vrh, ko smo se na 
zborih delovnih ljudi odloči
li organizirati osem TOZD, “ 
pravi Drago Reba, sekretar 
0 0  ZK v IMV. Vprašanja 
mu je v prejšnjem četrtko
vem intervjuju zastavil Miha 
Burger, sekretar občinskega 
sindikalnega sveta v Novem 
mestu.

Ustavna dopolnila so zate
kla IM V v takšnem stanju, 
da so morali najprej izvesti 
novo delitev dela, to pa je 
zahtevalo zgraditev novih 
zmogljivosti. V tem času so 
zgradili moderno tovarno 
prikolic v Brežicah in tovar
no ploskovnega pohištva 
Podgorje v Šentjerneju.
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Drago Reba
„Takšna delitev in moder

nizacija proizvodnje sta nam 
omogočili, da smo posame
zne tovarne organizacijsko 
zaključili. Danes so zaklju
čene tehno-ekonomske celo
te, kjer je možno ugotavljati 
dohodek in kjer lahko vsak 
delavec uveljavlja družbeno 
gospodarsko vlogo in odgo
vornost, “ meni Reba.

Javno razpravo o TOZD 
so začeli v kolektivu maja 
letos. Neposredno izvoljeni 
delegati, ki so pripravili ana
lizo za oblikovanje TOZD, 
so na 38 zborih delovnih

ljudi -  udeležilo se jih je 
3.924 delavcev -  obrazložili 
pogoje in način poslovanja 
TOZD. Razprave so pokaza
le, da je večina kolektiva 
zainteresirana za novo orga
nizacijo podjetja in nove 
samoupravne odnose. Pri 
razreševanju teh vprašanj so 
imeli pomembno vlogo člani 
ZK, zlasti sekretariat 0 0  
ZK.

„Naj poudarim, da sta 
bila na vseh zborih delovnih 
ljudi znova potrjena naša 
enotnost in zaupanje v 
samoupravni sistem, kar 
nam vliva pogum in nam ne 
bo težko začeti akcije za 
izpolnitev nalog, ki nam jih 
nalaga pismo tovariša Tita in 
izvršnega biroja ZKJ," zatr
juje sekretar 0 0  ZK v IMV.

„Kaj pa stanovanjsko 
vprašanje pri vas? “

„Glede stanovanjske gra
ditve naj omenim, da so bila 
naša sredstva v ta namen 
zaradi dograjevanja tovarne 
vselej tehtno odmerjena. 
Imeli smo takšno stanovanj
sko politiko, k i je omogočila 
zaposlitev strokovnemu 
kadru. Organizirali smo tudi 
lastne avtobusne prevoze, s 
katerimi se zdaj vozi na delo 
1.400 delavcev. Na zadnji 
seji DS smo si zastavili na
črt, po katerem bomo lahko 
že prihodnje leto začeli 
graditi samski dom z 200 
ležišči ter dvoje blokov z 48 
stanovanj. Ni odveč omeniti, 
da je stanovanjska graditev v 
Novem mestu precej odvisna 
od lokalne urbanizacije in da 
je na tem področju napre
dek šele v zadnjem času. “

„Kako skrbi osnovna 
organizacija ZK za nove 
člane? “

„Sprejemu delavcev v 
vrste Z  K bomo morali po
svetiti večjo pozornost. Naša 
0 0  ZK je zdaj reorganizira
na po TOZD. Ocenjujemo, 
da je zdaj več možnosti za 
sprejem novih članov v ZK. “

n
8 ^ i
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Most čez Kiko v Žužemberku so betonirali. Naš dopisnik Milan Senica, sicer tajnik tamkajšnje 
krajevne skupnosti, je minuli petek dopoldne sporočil, da so betonirali do jutranjih ur tega dne. Most 
gradijo v režiji krajevne skupnosti, ljudje pa pomagajo s prostovoljnim delom. Posnetek kaže dela na 
mostu na dan pred betoniranjem. (Foto; I. Zoran)  ̂ ,

Ali dovolj mislimo na starost?
Danes v Novem mestu posvet socialnozdravstvenih komisij pri KS

Dokler je človek mlad, zdrav 
in pri moči, navadno ne razmi
šlja, kaj bo z njim na starost. 
Najbrž se tega premalo zavedajo 
vsi, ki kakorkoli odločajo. V 
Novem mestu so se občinski 
odborniki pred meseci zelo 
ogreli za dom počitka, zdaj pa 
že dolgo ni nič več slišati o 
tem.

O potrebi, da bi naposled le 
razmislili o gradnji (ali drugačni 
rešitvi) doma za stare in onemo
gle, bodo govorili tudi danes na 
posvetu predsednikov in tajni
kov socialnozdravstvenih komi
siji pri krajevnih skupnostih v 
novomeški občini. Predlagajo, 
da bi gradili ?a potrebe novo
meške in trebanjske občine. 
Pričakujejo, da bodo danes

SKLAD SE VEČA

Oktobra so občani enajstih kra
jevnih skupnosti in delovne organi
zacije v sklad za gradnjo šol v novo- 
m e ^ i občini vplačali 526.067,85 
din. Krajevne organizacije so prispe
vale: Novo mesto 267.218 din, 
Šentjernej 25.323, Prečna 2.138, 
Brusnice 6.916, Žužemberk 18.883, 
Stopiče 6.989, Orehovica 2.736, 
Straža 32.683, Bučna vas 6.644 in 
Gabije 3.843 din.

Malo rok za veliko dejanje
Skupni vaški vodnjak, ki ga grado prebivalci Plešivice, majhne vasi v SuHi 
krajini, s pomočjo žužemberške krajevne skupnosti, bo omogočil vsaj zno

sno življenje v tem slabo rodovitnem kraškem svetu

druga skupina, saj v tako m£yhnem 
kraju ni veliko delovnih rok. Eden si 
bolj želi od drugega, da bi tole kon
čali. Računamo, da bo sredi prihod
njega leta z Zgomice že tekla voda v 
hišne kapnice,“ so pojasnjevali dru- 
Si-

Od poletja sem stresajo eksplozije Katarino, malo več kot 200 m 
visok hrib nad Plešivico. Vsaj enkrat na teden zavrtajo žive skale na 
kamniti jasi, ki so jo domačini vzdeli ime Zgomica. V uro hoda 
oddaljenem Šmihelu pri Žužemberku trdijo, da takega grmenja ni 
bilo v tem delu Suhe krajine od vojne.

Pomanjkanje vode v tem kraškem 
svetu, kjer je na njivah in travnikih 
več kamenja kot zemlje, je prebival
ce majhne vasi -  Plešivica šteje vse
ga šest gospodarstev -  prisililo, da 
^  si omislili skupen vodnjak: zase 
in za živino. To ne bo vodnjak z 
izvirom, ampak kapnica; vodo bo 
prestrezala velika streha, ki jo bodo 
razpeli nad vodnjakom. Moralo bo 
biti veliko dežja -  in moče si v tem 
kraju ne želijo nič manj kot sonca, 
da se bo vodnjak napolnil.

„Približno 200.000 litrov bo 
d rž^ ,“ je prejšnji teden povedal 
Albin Pečjak, ko je skupaj z Jože- 
tonj in Vinkom Pečjakom ter Pe
trom in Albinom Erbido -  s fanti in 
možmi iz vasi krušil od eksplozije 
razrahlajna kamnito-ilovnata tla in 
ostenje bodočega vodnjaka. „Dela
mo kot črna živina, danes ta, jutri

mo, da bi voda ne pošla in d« nam 
divjad ne bi požria letine.

Pri izkopu vodnjaka Plešivčanom 
denarno in s tehničnimi pomagali 
pomaga Žužem berka krajevna 
skupnost. Tajnik Milan Senica, ki 
Plešivico večkrat obišče, pravi, da so 
ti ljudje vredni pomoči že zato, ker 
so tako složni in ker znajo vsak di
nar pomoči tako koristno obrniti.

I. ZORAN

oblikovali konkreten predlog.
Socialno delo je v krajevnih 

skupnostih precej razvito. 
Dobro se je uveljavila tudi so
sedska pomoč. Zlasti hvalijo 
mladino, ker rada priskoči, 
kadar je treba pomagati ostare
lim m onemoglim, ki iz najrazli
čnejših razlogov niso šli v do-

Ne papirnato
Zakonska določila nalagajo 

delovnim organizacijam veliko 
nalog v zvezi z obrambno pripra
vljenostjo v SLO. Reči je treba, 
da so zlasti naloge te vrste, ki jili 
v delovnih organizacijah oprav
ljajo odbori SLO, v veliki meri 
dobro opravljene.

Povsod imamo načrte, kako 
postopati v primeru potrebe. 
Nihče ne želi, da bi te načrte 
morali kdaj uresničiti. Toda ob 
tako pomembni nalogi, kot je 
obrambna pripravljenost, bi ka
zalo temeljito premisliti ali pa 
celo narediti preizkus (vajo), 
kako bi se tak načrt dejansko 
obnesel. Vsak načrt je namreč 
samo papirnat, dokler ni doživel 
preizkušnje v praksi.

Še tako skrbno pripravljen 
načrt ne more predvideti vseh 
tistih okohščin, ki jih prinese na 
dan uresničevanje. V primeru 
vojne pa je nemalokrat veliko 
odvisno od hitrosti ukrepanja. 
Praktična preizkušnja bi nas 
povsod zagotovo opozorila na 
vse tisto, česar nismo predvideli, 
pa je pomembno.

V njej bi najbrž povsod, zlasti 
pa v večjih kolektivih, prišlo na 
dan, da je za hitro ukrepanje 
potrebno obveščanje. Kako 
bomo delovni kolektiv, ki šteje 
nekaj sto ali pa nekaj tisoč čla
nov, na primer v pol ure ali pa v 
eni uri obvestili o novih nalogah, 
ki so pred njim v vojni? Ozek 
krog tistih, ki deluje zdaj v od
boru SLO, tega gotovo ne bo 
zmogel. Tudi zato bi morali v 
večjih delovnih organizacijah k 
obrambnim pripravam pritegniti 
sindikat in končno le oživiti 
komisije za SLO pri sindikalnih 
organizacijah.

V M. JAKOPEC

VIRMANI NA KILE

„Po 7 kg virmanskih nalogov 
(2.000 do 3.000 po številu) pri
našajo vsak mesec iz Pionirja na 
SDK,“ je povedal Anton Golo
bič iz novomeške SDK na skup
ni seji medobčinskih svetov ZK 
Dolenjske in Posavja prejšnji te
den na Otočcu. To je samo en 
primer uradovanja na podlagi 
našili zakonov in predpisov.

Kako hudo je, če v vasi ni dovolj 
vode, so poznali pred petimi ali še
stimi leti, ko je PleŽvica gorela. 
Gasilci so osušili vse kapnice, pa ni 
dosti pomagalo. Voda v zgomicijim 
bo vsaj deloma pregnala strah pred 
podobno nesrečo v prihodnje, bodo 
vsaj imeli s čim gasiti.

„Vsi ne moremo po svetu,“ pravi
jo, „nekateri moramo ostati in nada
ljevati, kar smo se naučili od staršev. 
Danes pa so taki časi, da ne bi shaja
li, če bi se držali starega kot pijanec 
plota. Trudimo se, da bi si olajšali 
življenje, da bi tudi k nam prilezel 
del naredka, o katerem beremo in 
slišimo govoriti. Predvsem pa si želi-

POMOČ TUBERKULOZNIM

Občinski odbor RK v Novem 
mestu je začel zbirati pomoč za 44 
tuberkuloznih družin, ki so jih od
krili med letošnjim fluorografira- 
njem v novomeški občini. Se pose
bno pozornost in varstvo namenjajo 
otrokom, ki so oboleli za tuberkulo
zo.

NOVOMEŠKA TRIBUNA

move počitka v Metliko ali 
Impoljco. Danes bodo podrob
neje razpravljali o tem, kako so 
razvite oblike pomoči sočlove
ku.

Socialnozdravstvene komisije 
so ustanovljene pri vseh dvajse
tih krajevnih skupnostih v obči
ni. Med najbolj delavnimi so v 
Šentjerneju, Žužemberku, Stra
ži, Mirni peči. Novem mestu in 
še kje. Na splošno velja, da so 
komisije delavne tam, kjer se 
tudi vodstva krajevnih skupno; 
sti ne izgubljajo v besedičenju.

I . Z .

„Večna luč“ gori ob Kiki na 
Dvoru tam, odkoder je narasla 
voda odnesla most. Doklej bo 
še tlel opomin odgovornim, da 
se je to zgodilo?

MINI ANKETA:

Za marsikoga je nakupovanje 
najprijetnejši posel na svetu, za 
marsiičoga pa tudi težava, ki se je 
otepa, dokler more. Se posebno 
v manjših mestih je slaba založe
nost trgovin stalni vzrok godr
njanja, nekaj pa je v tem tudi 
razvade, da hodijo niešcani 
nakupovat v druge kraje. Sicer 
pa naj spregovorijo sami:

Ko kupujemo
JANKO KOTNIK, uslužbe

nec: „Vse, kar potrebujem, na
kupim v Novem mestu in mi 
založenost novomeških trgovin 
povsem zadošča. To, da hodijo 
ljudje nakupovat obleko in če
vlje v druga mesta ali celo v Itali
jo, se mi zdi malomeščanska 
razvada, saj je tega dovolj dobiti 
v Novem mestu in tudi izbira ni 
slaba. Drugo je s tehničnimi 
predmeti, ki jih res ni mogoče 
dobiti v manjših mestih."

ZDENKA ŠKARJA, uslu
žbenka: „V novomeških trgovi
nah bolj malo kupujem, vsaj kar 
se oblačil in obutve tiče. Veliko 
si dam raje delat pri šivilji ali pa 
raje kupim v Zagrebu ali Trstu, 
ker je tam izbira veliko boljša. 
Vsakdanje stvari pa seveda kupu
jem v naših trgovinah. Z izbiro 
ne morem biti zadovoljna, ker 
vedno česa ni dobiti."

JOŽE CRNIC, delavec pri 
železnici: „V glavnem kupujem 
vse, kar potrebujem, v novome
ških trgovinah, čeprav je res, da 
pri nas nekaterih stvari ni dobiti. 
Morda se trgovci ne zanimajo 
dovolj za želje potrošnikov. Ni
sem izbirčen, a v številnih trgovi
nah s tekstilom in obutvijo mar
sikdaj zaman iščem želene stvari. 
Težave so tudi pri nakupu delov 
za avtomobil. Zato je večkrat 
treba po malenkosti v-Ljubljano, 
ki je trgovsko zelo dobro razvi- 
ta.“

MIRA ŽIVANOViC, tovarni
ška delavka: „Me ženske smo 
rade lepo in po modi oblečene, 
zato z novomeškimi trgovinami 
nismo zadovoljne. Ce hočem 
dobiti dobro in ne predrago 
obutev ali obleko, grem raje v 
Trst ali v Zagreb. Pa tudi druga
če marsikdaj ne dobim takih 
stvari, ki bi jih trgovine v vsakem 
mestu morale imeti.“

MILAN POPOVIČ, tehnik: 
„Novo mesto je dovolj veliko, da 
bi si lahko privoščilo malo bolj
šo izbiro in več trgovin. Kupu
jem sicer v domačih trgovinah, 
toda vsaj dvakrat na leto grem 
nakupovat v večja mesta ali v 
Italijo. Pogrešam zlasti to, da v 
celem Novem mestu ni nobene 
trgovine z glasbili in glasbenimi 
predmeti. Smešno je, daje  treba 
po navadno struno za kitaro v 
Ljubljano!"

Z „MASINSKIM" OLJEM

Skoraj dva stara milijona je „pri
hranil" gostilničar samo zato, ker ni 
menjaval olja v cvrtnjakih -  so ugo
tovili novomeški tržni inšpektorji. 
Olje, na katerem se je cvrl krompir
ček, je bilo še najbolj podobno stroj
nemu.

Kovomešl̂  kronika

Trd ^  ta kraški svet, toda Plešivčani ga z voljo, vztrajnostjo in 
upanjem na boljši jutrišnji dan zmagujejo. Vodnjak jim zdaj pome
ni največ. Na posnetku; izkop gre v ^obino. (Foto: Izvan Zoran)

TRGOVSKA UGANKA -  Ugan
ko, ki normalnemu kupcu ni razu
mljiva in rešljiva, so si privoščili 
trgovci pri švicarski uri Helvetia. V 
dveh novomeških trgovinah ima ista 
ara dve različni ceni. Uganka bi ne 
oila tako zagonetna, ko ne bi razlika 
znašala skoraj 30 din.

KULTURNI UŽITKI -  Novo
meški gledalci so izredno lepega 
obnašanja med filmskimi predstava
mi. Svojo kulturno razgledanost 
kažejo s k o m e n t^ i, glasnim krulje
njem, prskanjem in podobnimi near
tikuliranimi glasovi. Med predstavo 
jugoslovanskega filma „Brez", ki 
ima to značilnost, da v njem ni izgo
vorjena nobena beseda, so vrli Novo- 
meščani pomanjkljivi scenarij opre
mili z di^ogi, monologi in drugimi 
zvočnimi efekti, tako da resnično ni 
bilo dolgčas. Toda tudi filma ni bilo 
mogoče gledati.

ZIMSKI POCITEK -  Vodnjak in 
spomenik obešenima partizanoma 
na Glavnem trgu sta dobila zimski 
pokrivali, da ju vremenske neprilike 
ne uničijo in da bodo imeli kje nabi
jati plakate.

ZAPRT PREHOD -  Železniki 
prehod v Volčičevi ulici so zagradili, 
ker opravljajo delavci komunabia 
dela v tej ulici. Prebivalci t e p  razvi
jajočega se naselja se morajo voziti 
do doma po drugih poteh.

TRŽNICA -  Videti je, da založe
nost novomeške tržnice raste in 
pada s toplomerom. V petek je bila 
spet dobro, založena, ker mraz ni 
tako priti«dčal. Cene nekaterih živil: 
solata 10 din, jajca 1,80 -  1,90 din, 
fižol 12 din, smetana 9 din, sirček 1

dinar kos, pesa 6 din, orehova jedrca 
SO din, čebula S din in merica nari
bane repe 3 dinarje.

SMRTI -  Umrla sta: Marija Hri
bar, družinska upokojenka iz Ra
kovnika 7, v 65. letu starosti in Ivan 
Hohnjec, zidar iz Trubarjeve 3, v 37. 
letu starosti.

ROJSTVA -  Rodile so: Marija 
Žlogar iz Ulice Majde Sile 16 -  
Majo, Milka Mavsar iz Maistrove 9 — 
Mirana, Marija Stefanovič iz Volči- 
čeve 66 -  Liljano, Milena Košiček 
iz Koštialove 30 -  Liljano in Slavka 
Arsenovič, Na tratah 19 -.Davida.

„Zak^* vsaj ob ponedeljkih 
lo k ^ i  avtobus ne ustavlja ob 
sejmišču, kjer je za parkiranje 
tsddh vozil nalašč narejen pro
stor? “ je vprašala ena gospa že 
večkrat na pristojnem mestu.

— Avtobus ustavlja samo na 
Maleip Slatniku pred gostilno, 
— so ji pojasnili. . .



„Družbaio varstvo otrok bo imelo v programu socialnega razvoja Posavja v naslednjih 10 letih 
pomembno mesto. Šiijenje varstvenih ustanov bo zahteval v Posa\ju tudi oddelek ustrezne srednje šole 
za vzgojiteljice in negovalke*", je izjavila Nada Majcen, 19. novembra na medobčinskem posvetu v 
Kostanjevici.(Foto: J. Teppey)

2000 ha izpostavljeno poplavam
Prizadeti želijo čimprej varnostni nasip ob levem bregu Save

Na poplavnih območjih brežiške občine se vrstijo sestanki prebi
valcev s predstavniki občinskega štaba za civilno zaščito in pred
stavniki ^upščine. Občane z Mostca, Trnja, Mihalovca in Loč so 
najprej seznanili z graditvijo nasipa, ki bo zavaroval pred naraslo 
vodo levi breg Save.

Idejni načrt za to investicijo, 
vredno tri milijarde starih dinar
jev, je že napravljen. Nasip bo 
ubranil pred poplavami več kot 
dva tisoč hektarov najbolj ogro
ženih površin. Ker gre za var
nost ljudi in sadov njihovih žu
ljev, je pričakovati pomoč širše 
djužbene skupnosti, prizadeti

POSAVJE DO LETA 1985

Osnutek dolgoročnega razvoja 
Posavja, ki ga je pripravila medob
činska komisija skupaj z Regionom 
iz Brežic, je zagledal beli dan v 200 
izvodih. Knjiga obsega vsestranski 
razvoj pokrajine in bo dragocen 
pripomoček občinskim skupščinam 
pri uresničevanju nalog v prihodnjih 
desetih letih.

O razvojnem konceptu gospodar
skega, socialnega in prostorskega 
razvoja Posavja bo te dni stekla jav
na razprava. Člani medobčinske 
komis^e za pripravo osnutka so se 
najprej sestali s svetom posavskih 
občin in medobčinskim svetom ZK 
Po^^vje.

pa naj bi odstopili oziroma 
zamenjali potrebna zemljišča za 
graditev nasipa.

Prebivalci od Mostca do 
Mihalovca, ki žive na poplavnih 
območjih, so pokazali priprav
ljenost za sodelovanje pri tej 
gradnji. Zadovoljni so, da bodo 
imeli enkrat za vselej mir pred 
katastrofami, ki jih zadnje de
setletje pogosto presenečajo. 
Na Mostcu, v Trnju, v Mihalov- 
cu in Ločah so izvolili po enega 
predstavnika v občinsko delega
cijo, ki bo s tem težkim proble
mom seznanila republiške orga
ne.

Resnici je treba pogledati v 
oči. Prebivalci teh krajev so 
pogosteje izpostavljeni povo- 
dnjim, odkar imajo nove nasipe 
v Zagrebu in odkar je zgrajen 
nasip na desnem bregu Save od 
Budiča in naprej mimo Cate- 
ških Toplic. Reka se razlije iz 
struge že ob vsakem malo ve-

Ul

Delavke v dobovskem obratu Beti težijo za specializacijo proizvo
dnje, ker si z njo obetajo boljši delovni učinek in boljše osebne 
dohodke.(J. Teppey)

NOVO V BREŽICAH
MLADINSKO GLEDALIŠČE V 

GOSTEH. V četrtek popoldne je 
bila v prosvetnem domu predstava 
za osnovnošolsko mladino. Mladin
sko ^edališče je uprizorilo igro A. 
Harrisa „Androkles in lev“ . N^ladi 
gledalri so jo  sprejeli z navdušenjem, 
saj jim je prikazovala svet prijatelj
stva in nesebičnosti. Ogledat so si jo 
prišli tudi otroci s podeželskih šol, 
ne vsi, kolikor so jih pač lahko pri
peljali s kombiji in avtobusi.

KAJ, DRVA BI RADI? Tako vas 
bodo vprašali pri Kurivu, če boste ta 
čas ^raševali za kuijavo. Niti metra 
drv/nim ajo, ne mokrih ne suhih. 
Tudi s premogom so težave. Kdor je 
pripravljen dati nekaj tisočakov več, 
mu priskrbio premog iz Bosne, pa 
še tega nimajo na zalogi. Dobra 
izkušr\ja za ptihodnje poletje! Kdo 
si je pa mislil, da bodo s kurivom 
take težave?

PRENOVLJENA .OBUTEV*
Trgovsko podjetie Ljudska potro
šnja se je postavuo z novo trgovino. 
Hišo so prenovili zunaj in znotraj.

Prodajni prostor so povećah in po
sodobili prodajo čevljev. To, kar 
imajo na zalogi, si kupci lahko ogle
dajo razstavljeno v prodajalni. Tako 
ni treba po nepotrebnem siliti v 
prodajalce z vprašanji, kaj imajo, 
ampak si vsakdo izbere model in 
zahteva številko.

SEMINAR ZK. V soboto, 17. 
novembra, so se zbrali na seminarju 
v Brežicah člani komiteja, sekretarji 
organizacij Zveze komunistov in 
predsedniki komisij, da 
nijo poUtične razmere 
predvsem pa dejavnosti komunistov 
v minulem obdobju. Obravnavah so 
še vrsto drugih vprašanj, o katerih 
bo spregovorila bližnja seja Konfe
rence.

O KANALIZACIJI KONKRE
TNO. V torek so se sestali predstav
niki občinske skupščine z zastopni
ki Regiona, Slovenija vina, Industri
je motornih vozil in še nekaterih 
drugih organizacij. Razgovor je bil o 
prvi fazi izgradnje kanalizacije v 
Brežicah.

skupaj oce- 
V občini,

BRE2ISKE VESTI

čjem deževju, zato v Brežicah 
zahtevajo, da bi zgradili nasip 
najkasneje v prihodnjih petih 
letih. To pomeni, da ga morajo 
upoštevati v republiškem sred
njeročnem razvojnem programu 
za obdobje 1976-1980. Za 
gospodarstvo brežiške občine je 
kmetijstvo pomembna panoga, 
zato ljudem ni vseeno, če je 
2000 ha zemljišč vedno pogo
steje izpostavljenih poplavam.

V. P.

Blok v Dobovi, 
zakaj pa ne?
Ljudje smo vedno polni 

načrtov. Ko uresničimo ene
ga, že snujemo drugega in 
kljub temu komaj sledimo 
napredku. Vsak si želi izbolj
šav v svoji panogi.

Tako je tudi y dobovskem  
obratu Beti. Do pred krat
kim je bila največja želja 
kolektiva dobiti sodobne 
delovne prostore, kakršne 
imajo drugod že vrsto let. 
Zdaj jih imajo in to jih spod
buja k novim načrtom. Za 
200 delavk je prostora v 
topli, svetli in zračni proiz
vodni hali, kjer ni več stiske 
in kjer tudi zime ne občuti
jo.

Trenutno je zaposlenih v 
obratu 130 delavk, 22 pa se 
jih priučuje za delo pri šival 
nih strojih. Delavke v obratu 
resno razmišlajo o specializa
ciji. To pomeni, da bi s po
enotenjem izdelkov sčasoma 
skrajšale delovni postopek in 
se približale evropskim nor
mam, kar bi jim  prineslo 
tudi večje prejemke.

Seveda pa se še prej nade
jajo novih strojev, ker seda
nji ne ustrezajo povsem  
tehnološkem postopku. Ko 
jih bo v obratu delalo 200, 
bo lahko stekel še drugi 
tekoči trak in proizvodnja se 
bo bistveno povečala.

K bgljšemu počutju de
lavk bo v kratkem pripomo
gla tudi adaptacija stare stav
be, v kateri urejajo kuhinjo, 
jedilnico, garderobo, skladi
šča in druge prostore.

In o strehi nad glavo tudi 
razmišljajo dela\>ke Beti. Do 
zdaj obrat ni imel lastnih 
stanovanj, še za upravnika 
ne, zato so se ti tako pogo
sto menjali. Stanovanjske 
težave so reševali z dodelje
vanjem posojil, toda vsi ni
majo možnosti za postavitev 
lastne hiše. Tem bi ustregli s 
stanovanji v bloku, ki bo 
prej ali slej moral stati tudi v 
Dobovi.

J. T.

S STATUTOM NA PLAN!

Občinska konfcrcnca SZDL v 
Brežicah bo na naslednji seji obrav
navala statut občine. Za zdaj je izde
lan šele osnutek, torej imajo občani 
Se dovolj možnosti, da vnesejo vanj 
svoje želje in pripombe.

SPET PARADIŽNIK 
IN KUMARE

Vrtnarijo Čatež bodo po letu 
1975 razširili še za pet hektarov. 
Pod steklom bodo na novili 
površinah pridelovali predvsem 
vrtnine. Za ogrevanje bodo 
izkoriščali termalno in ogrevano 
vodo. V rastlinjakih nameravajo 
pridelati do I2SU ton kumar, para
dižnika in še nekaterih vrtnin.

Slaba stran podajanja kljuk
Jutri bo v Krškem ustanovna skupščina temeljne telesnokultume 

skupnosti, za katero je komisija pripravila pregled dosedanje dejav
nosti te vrste v občini. Gotovo bo ob besedah životaijenje, mrtvilo, 
denarne težave, razdrobljenost in podobnih marsikdo presenečen, 
če je do zdaj živel v prepričanju, da družba dovolj skrbi za razvoj 
telesne kulture.

Blizu je čas, ko telesna kultura v krški občini ne bo več zapostavljeni

turi 65.000 din ali 2 din n* 
prebivalca. Ta številka u - 
Krško prav na konec -  
slovenskih občin. 
januaiju 1974 se bo to bis 
spremenilo. S 
žbenega dogovorase bodo 
za telesno kulturo dost 
vsote ko t doslej.

ZA SLABŠI LES 
MANJ IZKUPIČKA

Pri sečnji v enoti 
spodarstva na Senovem se ••
danje tehničnega ĵ arZA.,
prodaja prostornmskega >  ̂
gospodarjenje ni ravno g , i
^ m e n i, da imajo manj& d o j ^  ^

lastnik gozda, »a obno'®* ^
organizacija in sklad 
gozdov. Zaradi vsega t ^  ijtj 
gojitvena dela 
1980 predvidevajo za zasadi 
hektarov.

Ugotovitve, ki jih lahko pre
beremo iz nepopolne analize, so 
zaskrb^ujoče. Nekdaj množi
čne telesnokultume manifesta
cije so se zožile na majhen krog 
občanov in izgubile tudi na 
kvaliteti. O telesni kulturni 
dejavnosti lahko govorimo le v 
treh krajevnih' središčih: v
Krškem, na Senovem in v Le
skovcu. Drugod je mrtvilo.

Zakaj? Zato, ker je bila tele
sna kultura do zdaj prepuščena 
sama sebi. Njen obstoj je bil 
odvisen od dobre volje posame
znikov v delovnih organizacijah 
in družbenopolitičnih organih. 
Zdaj je zaživela neka dejavnost 
tu, zdaj druga tam, pa je čez 
čas spet zatonila. Kjer so se bo
lje znašli, so imeli na voljo tudi 
več denarja. Zato so ponekod 
kar tekmovali, kako bi pridobili 
zase vplivne ljudi, katerih bese
da bi jim  lahko prinesla cvenka 
v mošnjiček. Tu ni veljalo nače
lo; Kdor več naredi, več dobi.

ZEMLJA, ZEMLJICA!

V ponedeljek, 14. novembra, seje 
v Krškem sestalo Društvo pravnikov 
„Posavje**. Člani so izmenjavali 
mnenja in stališča v zvezi s pravnim 
prometom kmetijskih ,,Posavje**. 
Člani so izmenjali mnenja in stališča 
v zvezi s pravnim prometom kmetij
skih so sc lotili z namenom, da bi v 
posavskih občinah zagotovili enotno 
reševanje omenjenih zadev.

Telesna kultura ni imela de- 
naija niti za najosnovnejšo dej 
avnost, zato so si posamezniki 
kar podajali kljuke v podjetjih 
in moledovali za denar. Koliko 
so v občini zbrali iz raznih vi
rov, se ne ve natančno. Raču
najo, da je skupna vsota sred
stev za telesno kulturo presegla 
300 tisoč dinarjev. Iz občinske
ga proračuna je šel za te name
ne zelo majhen znesek. Letos so 
na primer namenili telesni kul-

Užaljeni občan 
se pritožuje

»Prizadeli so reveža«

„To ni pravično, da člo
vek za nujne potrebe ne 
dobi bencina," se je pred 
dnevi ves ogorčen oglasil pri 
meni Stanko Kodrič s Prista
ve št. 7. Gorivo je prišel is
kat z desetlitrsko posodo na 
črpalko v Brežicah. Poskusil 
je tudi drugod, a zaman. 
Povsod so imeli najbrž navo
dila, da bencina posebej (za 
zalogo) ne smejo točiti.

„In tako sem oškodovan 
jaz, ki vse leto porabim 
komaj 20 litrov bencina, “ se 
ni in ni mogel pomiriti. 
„Potrebujem ga za motorno 
žago, zdaj pa sem prikrajšan 
še za delo z njo. Tistim z 
avtomobili gre bolje: zape
ljejo na črpalko, napolnijo 
tank, doma pa gorivo iztoči
jo. Jaz, ki imam samo kolo 
in sem tako razdaljo prevozil 
z njim zaman, sem pa takole 
prizadet.

Dobro se zavedam, da je 
treba omejiti porabo goriva, 
toda zakaj na račun reveža. 
Lahko bi bili ukrepali druga
če in dali lastnikom kmetij
skih strojev, motornih žag in 
drugih pripomočkov bone, 
da bi si z njimi zagotovili 
bencin. Tako pa se nekdo 
lahko vozi za šport, drugi pa 
mora z nujnim delom čakati 
na boljše čase. Trdno sem 
prepričan, da se te stvari 
dajo urediti tako, da bi bilo 
za vst' prav. Želim, da to 
zapišete, morda bo le kaj 
zaleglo!"

J. T.

Stanko Kodrič: 
dar ne gre.“

„Tako ven-

ZBORI V CELULOZI

V tovarni papirja v Krškem delav
ci na široko razpravljajo o ustanav
ljanju temeljnih organizacij združe
nega dela. Kot kaže jih bodo ustano
vili šest. Priprave so zahtevne in 
zamudne, vendar upajo, da kljub 
temu ne bodo zamudili roka.

PO ASFALTU V ARMEŠKO

Zima na srečo ne nagaja, torej 
bodo prebivalci Armeškega končno 
dobili asfalt. Ta bo sk ra j^  1500 m 
dolgo razdaljo do Brestanice. Asfal
tiranje bo veljalo 220 tisočakov. 
Krajevna skupnost Brestanica bo 
prispevala 140 tisoč din, ostalo pa 
vaščani Armeškega.

DANES JE POTEKEL 
ROK ZA PODPIS

Agrokombinat Krško, Gozdno 
gospodarstvo Brežice, občinska 
skupščina Krško in dvanajst krajev
nih skupnosti so podpisniki družbe
nega dogovora o ustanovitvi kmetij- 
sko-zemljiške skupnosti, o ustanovi
tvi kmetijsko-zemljiške skupnosti 
občine Krfko. Za podpis je bil za
dnji rok 22. november; to so spošto- 
vaU vsi, ki so dolžni sodelovati. S 
podpisom so določili tudi vire finan
ciranja kmetijsko-zemljiške skupno
sti. v

H

IZPITI, PA NE ZA '/SE ^

Vsi tisti vojaški r e z e r^
ki se niso udeležili 
ta mesec morali voj*’
sklenil odbor Zvew jvoji ^
šidh starešin v K r^  n®
dnji seji. Kdor se tu *  « 5 5  »  I«
O d z v a l , bo K u c a n  r 3 z W '
izost^ brez opraviclji 

Za 24. november jei t .  u u T v .. .  -
napovedano predavanje 
„Vojnopolitični pregled 
ia  obraiiibo SFRJ 
Oiganiziia ga ZRVS sk p pjggniJJ
mi družbenopoUtičniin
cijamL Na predavaje b ^aij#  
vsi tisti občani, ki se 
obrambnimi vprašanji. voj*^

Organizacija 
starešin v občim progj^siaresin v j -  ■
izpolnila obvezm delo . 
ki vsebuje predavMja, 
pohode in udeležbo na 
tekmovanju. Razen teg J . qiov  ̂
la za tehnični zbor, za e*
in streljanje.  ̂ /aiJO slA  

Krajevna združenja z P ^  
mesec volilne -jj, ju
stva v krajevnih z ^ ž e n j m ^ g /  
skem odboru ZRVS. ^ 
videnih kandidatov je ve 
vila že do konca

Ekipa Osnovne šole na Raki, ki je na republiške ^gppey' 
staro pravdo“ prinesla krški občini 3. mesto (Foto.

KRŠKE NOVICE
URK PRAVLJIC V „Mesecu 

knjige** vodstvo „Valvasorjeve knji
žnice in čitalnice** razmišlja, kako 
pridobiti čim več bralcev. Z urami 
pravljic za otroke med 5. in 7. letom 
naj bi si postopno vzgojiU a*dne 
izposojevalce knjig. I'o zamisel bodo 
veijetno uresničili že letos.

OCKNJEVANJK ZAKLJUČENO 
• Komisija, ki so jo sestavljali člani 

krškega foto kluba in občinske 
ZPM, je pretekli teden pregledala 
dela slovenskih pioniijev, ki so pri
spela za republiško razstavo ob 
400-letnici hrvaško-slovenskega 
kmečkega upora. Za razstavo v krški 
„Galebi** so odbrah 79 fotografij. 
O dprhjo bodo prihodnji mesec.

ZNOVA PREDAVANJA -  Sekci
ja za kmetijstvo pri občinski konfe
renci SZDL in enota za kooperacijo 
pri krškem Agrokombinatu bosta 
pozimi ponovno o^anizirali vrsto 
strokovnil) predavanj za kmetovalce.

jji

Tako kot lani -
braževali Živinorejci. .

drugi
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predsedniki kr^ to
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, I  j* lepa. Le nekaj truda bi bUo treba za ureditev. Nihče npr. ne privezuje za ograde na desni. Kdor 
, Uvozom do kraja sejmišča, ko proda, ne more ven, ker mu drugi zapro pot. (Foto: Železnik)

l^artlnov sejem bil je živ...
ta za občino! To slikajte! V takem blatu naj kmet prodaja?!« To 
nekaj bridkih ugotovitev na račun novega sevniškega sejmišča

da je bilo poceni. Ničesar ni manjkalo. Še zagrebški 
tokrat raje razstavil svoje plašče, hlače in suknjiče kar na 

jj ^  med voli, kravami in prašiči, ne na Kvedrovem t i ^ ,  kjer 
kratkim dražil sevniške trgovce . . .  Sploh pa nisem ute- 

J**^vati za cene ali kaj sejemskega, ker so me kmetje oblegali 
l>(̂ j perečim vprašanjem: Kdo je tisti, ki je zagrešil to 

j( Z ^aj ne moremo ,,^ihati“ na starem sejmišču . . .  In še
^  pa je bil tam tudi župan, drugih odgovornih pa ni bilo
u^pisali smo ndcaj nmenj:

‘ON U kNAR, kmet iz 
je že taka svižnata 

Hq, za najbolj zoprno 
it SA taJco. Voda se
^  ni dol s hriba. Kar prire- 

z velikim tru- 
v • napočil dan, 

ii ^  ^vinče, v katerega smo 
k  trud, spremenili v 
Ho star moramo

Je to prav? “
OMERZEL, Vel.

\  ^  poi tretji
vpregel. Sedaj sem 

poldrugo 
r' fCa'  ̂ vozom ne morem 

^^ega ni nikjer. V 
plač mesecem

P ^  sejmnine za 
‘ tu pa te odere-
Sjjje ^^3ija!? Cezkriži- 
^  ,.̂ tu pa prideš z vprego 

°  čakanju ne 
"  t,.j’ “odobne sitnosti je 

njegov rojak Tone

barako Odpada. Dosti je bilo 
takih, ki so se znašli na ta nač
in. Majcen se je čudil, da nihče 
ne kasira sejmnine, drugi so se 
jezili, ker so morali plačati še 
to.

Dežurni miličnik: „Dvakrat 
sem se danes že preobul zaradi 
sejmišča! Ob pol šestih zjutraj 
sva bila s kolegom že tu. Reda
lj a samo kasirata, ne razvrščata 
pa sejmaijev. Vlada splošen ne
red. Poskušala sva ga vzposta

viti, vendar ne gre. Huda pro
metna nevarnost je križišče pri 
Mlakarju. Nastajajo dolge kolo
ne vozil na Kvedrovi cesti, vpre
ge se zagozdijo na ozki cesti. 
Prometni red na tej cesti bi 
vzpostavili edino na ta način, 
da bi jo v času sejma spremenili 
v enosmerno. Kdor bi zapuščal 
sejmišče, pa bi moral z njega po 
drugi cesti čez hrib in v Sevni
co/*

Nisem mogel srečati sejma
rja, ki bi ,,pridobitev“ novega 
sejmišča hvalil. Marsikdo je 
sicer priznal, daje lega kot taka 
k o t nalašč: tehtnica, klavnica, 
veterinarji. Za silo bi bilo treba, 
če so vložili že v ograjo, vložiti 
še nekaj kamenja in peska in kje 
kakšno celo cev!

ALFRED ŽELEZNIK

Prav ob vhodu je izvir! Baje je to cev iz sevniškega vodohrama, ki 
ha tem mestu prispeva k izgubam mestnega vodovoda. Sejmarji pa 
takole telovadijo po blatu. (Foto: A. Ž.)

Kvedrov trg: mrtvo mesto?
^t*pi živina, ko jo je 
»idati! (Foto: A. Z.)

ekonom 
i6nn u, ^nipoljci: „Tod
t ne E)ostop je slab.

^ b a  *̂ ®da, vozove bi 
jjg ^^Porediti. Tega ne 

ne miličniki." 
iiiiA To m a ž i n , kmet 

® pri Raki: „Ko bi

Lokale spreminjajo v skladišča, stanovanja v p! 
sarne . . .  Komisija bo naredila red

Navajamo Ic bežen pregled loka
lov, ki to danes več niso na Kvedro
vem trgu: najmanj 100 kvadratnih

padt&e ‘Tevntta
I da

K ^ s u l i ?

^^-^CEN, Polšnik 
^e< vt®*^^rnost, da ni-

H n i
Pustii  ̂ prikolico je 

w na križišču pred

ki

^ a jo  tako, bi prišel v 
fkomjih! -  -Za

- pobirajo?
kaj gre 

Ne bi
uurim'

da bi človek 
sejmišče!“ Res,

9 1 1 -ii

Trgovci pravijo: ,JMe nese!'
Zatem pa visi tedne in tedne 
tak le p ^ . Je le moral biti nek
do, ki se je za trgovino zani
mal? (Foto: A. Ž.)w na križišču pred mair iro io : a . -t.;

l^RMEUA IN OKOUCE
k a k r š n e g a  Se

£  P^Pravn akademski
f\K Prijeten večer 150

^  Df\H *^^nccriov, Noro* 
v  Svobo-
iid> plošč s podpisi

2 b r n f
—■Sini pa so jim 

• brošuro „ 10-letni-

5  >1,1
J i ) -  -  Učenci
5^ Krmelj
100 >■ izkazali s svojim

C''»rejani, njihove
' v  in okolice ivtobu-

i t j  la akciji, gradnji
'lin'**Petn j **' ^0 v®si, rav- 

jitJj',. °  spdclujejo. Izkazali
l(f. K \.. cevi.

6  ‘Zb r a n i
dl<r *l®jvcčji krai

■ '■'anju cevi.
1)1

* ‘f**KANl Krmelj 
'  i' V  občini

,1 v tem delu
Ji* ^ 1«? 'citi-r za ustavno

f v q l  telcsnokulturne

1

^* * ' tlrmu*’* izvolili ^nanc
dclavce kraja;

Ntaijana Zamana, Kostjo Smuca, 
Milana Papeža, Antona Zvara in 
Borisa Debelaka.

LEPA BHOSURA -  Minuli teden 
je končno izšla spominska brošura 
ob 10-letnici obstoja krmeljske 
METALNE. Iziti bi morala že lani, 
vendar se je izid zakasnil zaradi 
pomanjkanja denarja in iz tehničnih 
razlogov. Na strnjenem mestu je sle
dnjič predstavljena zgodovina Kr
meljske doline, predvsem njena ru
d a r j a  tradicija in seveda preteklost 
sedanje METALNE. Oprema in tisk 
sta zelo lepa. Brošure so dobili v 
roko vsi delavci METALNE.

RADVANJCE SO HVALEŽNE 
Vaščani zaselka Radvanjca, zad

njega dela Murnic pri Šentjanžu, 
najtopleje zahvaljujejo vsem, ki w  
jim pomagali uresničiti davno željo 

elektrifikacijo naselja. Se posebno 
se zahvaljujejo scvniški občinski 
skupščini, krajevni skupnosti Šent
janž in delavcem 1'LEKTRA Celje 
delovna enota Sevnica, ki so izvajali 
dela.

B. 1)1 BI LAK

metrov velik lokal v nacionalizira
nem delu Cimperškove hiše je postal 
ropotarnica, stari prostori lekarne so 
že od preselitve zaprti, trgovina s 
čevljarskimi potrebščinami je 
menda postala skladišče. JUTRANJ
KA je, kot kaže opustila prostore 
pri občini. Trgovsko podjetje bo 
izselilo slaščičarja in v lokalu uredila 
skladišče in predpakimico sladkor
ja . .  . V novem domu upokojencev 
sta prazni dve pisarni z vsemi priti
klinami, v novi poslovno-stanovanj- 
ski stavbi stanovanjskega podjetja 
bodo dve stanovanji namenili za 
pisarne občinskih družbeno-poli- 
tičnih organizacij!

Spisek ni popoln. Taki lokali so 
še v Smaiju in drugih delih mesta. 
Po drugi strani se vrsta delavnih 
društev in organizacij spopada s te
žavo, kje sploh imeti arhiv. Sevniška 
krajevna skupnost ima nekaj 
papirjev pri predsedniku, nekaj pri 
drugih članih sveta. To ni edina 
težava. Najbolj nezaželeno je to, da 
se z zapiranjem lokalov -  dosti je 
res takih, ki so kaj malo primerni -  
^rem inja sicer mikaven krajevni 
videz.

Svet za gospodarstvo in finance 
pri občinski skupščini je zato na seji 
minuli četrtek ustanovil posebno 
komisijo, ki mora raziskati položaj 
in pripraviti tudi strokovno uteme
ljene predloge, kaj storiti. Ob vsem 
nastaja namreč tudi znatna škoda na 
samih zgradbah.

I

I

STEBRI 
KRMELJSKE LISCE

Ob otvoritvi sodobnih 
proizvodnih prostorov
LISCE v Krmelju niso poza
bili najstarejših delavk, ki so 
pred 14. leti začele s svojimi 
šivalnimi stroji. Te delavke 
so bile: Ivanka Božič, Vera 
Livk, Pavla Murn, Marija 
Murn in Antonija Žužek. 
Najstarejša delavka Pavla 
Murn je ob prisotnosti od
bornikov sevniške občinske 
skupščine in številnih gostov 
odprla nove proizvodne pro
store.

Dobra beseda dobro mesto najde
Ljudska tehnika: primer, kako se pride do radijske postaje -^Delajo sku

paj s trebanjskim mladinskim klubom - Kako dobro izrabiti barako

v  skupini za pripravo primo
predajne radijske postaje so 
učitelji, pa tudi inženirji iz 
TRIMA. Imeli so že več sestan
kov. Nezavidljiv prostor v bara
ki za zgradbo družbeno-poli- 
tičnih organizacij bodo uredili 
člani trebanjskega mladinskega 
kluba, ki bodo uporabljali osre
dnji večji prostor. Manjše obro
bne prostore bodo zasedle posa
mezne sekcije. Skoraj idealna 
rešitev bi lahko rekli. Kako pa 
bodo prišli do drage opreme za

 ̂ \  
POVABILI SO 
NOVINARJE

Komisija za pripravo refe
renduma o podaljšanju 
samoprispevka za šolstvo in 
komunalne objekte dela s 
polno paro. Izdelan je na: 
droben razpored vseh akcij, 
saj se vsakdo zaveda, v kak
šne hude težave bi zabredla 
vsa občinska skupnost, če bi 
referendum spodletel. V 
torek je zato predsednik 
občinske skupščine Slavko 
Kržan sklical tiskovno kon
ferenco za novinarje Dela, 
Ljubljanskega dnevnika, 
RTV in Dolenjskega lista. 
Novinarji so obiskali tudi 
posamezne šole v občini in 
krajevne skupnosti, da bi se 
tako najbolje seznanili s 
težavami šolstva in komunal
nih dejavnosti.

radioklub (postaja stane 17 ti
sočakov), o tem nam je povedal 
predsednik občinskega odbora 
LT in učitelj tehničnega pouka 
na trebanjski osnovni šoli Janez 
Medved:

JANEZ MEDVED: „Postaja bo 
kmalu v Trebnjem! “

„Naleteli smo "na ugoden 
odziv, ko smo poslali prošnje za 
pomoč. Odzvda se je že tre
banjska krajevna skupnost,

' šentlovrenški HRAST, ugoden 
odmev je tudi v DANI in TRI
MU. Podjetjem se bomo oddol
žili tako, da bomo na pozivne 
kartice, ki jih radioamaterji 
pošiljajo kolegom iz etra za 
potrditev zveze po vsem svetu, 
tiskali znake ali kak drug motiv 
tega podjetja. Nekaj amateijev, 
ki so vešči telegrafije, že ima
mo, druge bomo usposobili na

tečaju. Pomagala nam bo tudi 
republiška Radioamaterska 
zveza. O drugem se bomo pogo
vorili na občnem zboru čez 14 
dni.“ Tako torej mladi učitelj.

Da ni vse le zamisel posame
znika, sem videl po zapisnikih 
sestankov s konkretnimi nalo
gami posameznikov, ki jih niso 
obdržali zase. Marsikje je treba 
prijeti za kljuko. Morda tudi ne 
uspe prvič. Dosti je razlogov, 
zakaj je treba iti znova in zno
va. Uspeh pa ne izostane!

A. ŽELEZNIK

PREDSEDNIKI KS ZA 
SAMOPRISPEVEK

Po sestanku z direktorji glede 
podpore akciji za
samoprispevek za potrebe 
šolstva in krajevnih skupnosti 
12. novembra je imel 
predsednik občinske skupščine 
Slavko Kržan sestanek tudi s 
predsedniki krajevnih skupnosti 
v občini. Podobno kot direkto
rji so tudi predsedniki KS z 
razumevanjem sprejeli predvi
deno akcijo in se dogovorili o 
vodenju javne razprave po kra
jevnih skupnostih. Načrt razvo
ja šolstva in krajevnih skupno
sti, predvsem pa akcijo za samo
prispevek, bodo pojasnejvali ne 
le na sedežih krajevnih ^upno- 
sti, temveč tudi po manjših 
zaselkih.

Zaenkrat so še nasmejani tile trebanjski šolaiji, dolgo pa v taki baraki ne more biti dobrega 
vzdušja za pouk! Vseeno so se izkazali: učenci 5. c (na sliki) so pod vodstvom razrednika 
Staneta Sitarja že marsikaj storili, da bi bila tudi njihova baraka lepša. Čeprav za ta prostor 
navodila niso terjala, da morajo nositi copate, so se odločili za to. Tla čistijo sami, poskrbeli 
so za rože in še in še radi povedo, kako skušajo urediti razred. Pouk v barakah in garažah je 
izhod v sili, dolgo tako ne more ostati. Glasovanje za podaljšanje samoprispevka decembra 
zagotavlja, da bo nezavidljiva prostorska stiska trebanjske šole le prenehala. (Foto: Železnik)

RED V OBRTI

Novi obrtni zakon je omogo
čil tudi občinskih skupščinam, 
da po svoje uredijo nekatere 
stvari, ki se nanašajo predvsem 
na ugotavljanje družbenega 
interesa kot pogoj za izdajo 
obrtnega dovoljenja, pogoje, 
kdaj sme obrtna delavnica 
prodajati svoje izdelke tudi 
izven delovnih prostorov in 
kdaj smejo občani opravljati 
obrt kot postranski poklic.

Za trebanjske razmere je 
zanimivo tudi to, da smejo 
občani oddajati sobe za preno
čevanje le preko recepcijske slu
žbe turističnega društva. Ker te 
še ni, morajo oddajati sobe pre
ko organizacije združenega dela 
v gostinstvu. O tem morajo 
predhodno skleniti pogodbo.

PRAPROČE:
STRELCI 

DOBIJO ELEKTRIKO

Prizadevna strelska družina 
Franc Krese-Coban iz Trebnje
ga je lani zgradila v Prapročali 
lepo strelišče, vendar takrat ni 
imela denarja, da bi v stavbo 
napeljala tudi elektriko. z  
razumevanjem občmske skuj)- 
ščine so prišli do denarja, tako 
da bo vprašanje elektrike za 
strelišče v kratkem rešeno.

IZ KRAJA v KRAJ
TREBNJE: VIDELI BOMO „CVE

TJE V JESENI“ -  V soboto in 
nedeljo bodo v trebanjskem kinu 
vrteli domačo ljubezensko dramo 
po romanu Ivana Tavčarja Cvetje v 
jeseni. Film, znan že kot televizijska 
nadaljevanka je požel mnogo nagrad 
tudi v Pulju. Dobil je Zlato areno za 
režijo, ravno tako tudi za scenografi
jo in srebrno areno za žensko vlogo. 
Na niškem festivalu je dobil za na
slovno žensko vlogo celo prvo nagra
do. Film vreden ogleda.

DOL. JESENICE: VODE DO
VOLJ — Vaščani te vasi imajo do
volj vode, odkar so si napeljali vodo 
izpod Debenca. Vode ni zmanjkova
lo niti ob letošnjih največjih sušah. 
Težave z vodo pa so imeU v Gore
njih Jesenicah, kjer so še priključeni 
na vir, ki je predtem razočaral že 
Dol. Jesenice.

MOKRONOG: LARFARJI NA 
PLANEM VSAK PETEK -  So tudi 
sicer, vendar ne izključno za to 
stvar. Ob petkih pa imajo posebne 
sestanke, tako da je že marsikaj ja
sno, čeprav nočejo še ničesar izdati. 
Če drugje ne, se obeta konkurenca 
pri Pustu, čeprav so bili hudi, ko 
smo bodrili druge. Pa zaenkrat še 
nič o idejah, saj se dobre vedno 
same hvalijo!

TREBNJE: ZRVS POTREBUJE 
KAMERO -  Člani organizacije re

zervnih vojaških starešin že več let 
izražajo željo, da bi kupili kino ka
mero, ki bi jo koristno uporabili za 
snemanje raznih vaj in drugih zani
mivosti. Za takšno kamero kažejo 
zanimanje tudi v nekaterih delovnih 
organizacijah. Vse kaže, da bodo 
prizadevanja kmalu obrodila sadove. 
Kupiti želijo kamero za 16 milime
trski film.

LJUBLJANA: KROKANJE
ZAGOTOVLJENO! -  Tako so zapi
sali študentje na vabilu, s katerim so 
na lepakih po Trebnjem vabili na 
skupščino Goliovega akademskega 
kluba. Skupščina je bila minuh četr
tek, po lepaku pa ni šlo le za nava
dno krokanje, saj je pisalo: „Elitno 
krokanje zagotovljeno!" Martin je 
pač imel zapoznel odmev, pregovor 
pa tudi pravi, da je v vinu resnica, 
tako da vseeno ni moglo biti prehu
do!

MOKRONOG: SOLA -  KAJ PO 
NOVEM, KAJ PO STAREM? Pre
ureditev in dograditev nekih prosto
rov pri mokronoški šoli poteka (in 
tudi še bo) iz denarja, k ije  bil za to 
zagotovljen iz dosedanjega samopri
spevka. Po podaljšanju samopri
spevka, o čemer bo glasovanje de
cembra, pa bo mokronoška šola 
dobila še novo telovadnico. To ne 
bo velika pridobitev le za šolo, 
temveč za ves kraj, saj sedaj marsi
katera skupina hodi celo na Mirno.

mEUUSEE NOm



v ZK naj imajo večino delavci
Veliko napak je bilo storjenih prav zaradi premajhnega vpliva delavcev 

na reševanje pomembnih zadev - Delovni ljudje naj odločajo

Predvidena razprava o gospodaijenju v 9 mesecih letošnjega leta 
na seji občinske konference ZK Kočevje, ki je bila 14. novembra, 
je bila odložena, ker delovne organizacije še niso dale vseh potre
bnih podadcov za poročilo. Zato pa so podrobneje ocenili razpravo 
o izhodiščih za pripravo X. kongresa ZKJ.

Prvi krog razprave o izhodi
ščih je v kočevski občini kon
čan, čeprav ponekod z zamudo. 
Komunisti so za izhodišča in 
tudi občinska konferenca jih je 
na zadnji seji podprla. Vendar s 
tem razprava o izhodiščih še ni 
končana. V osnovnih organiza
cijah ( 0 0 )  ZK bodo zdaj po
drobneje d i celo študijsko raz-

VEČINA ZA 
KOMUNALNO UREJANJE 

IN BAZEN

00 vpr 
slanin

je bilo
razposiamn v kočevski ob
čim, da bi občinska vodstva 
dobila mnenje občanov o 
bodočem samoprispevku. 
Vprašalnik je vrnilo 1559 
občanov (52 odstotkov), od 
tega Jih je bilo za oonovno 
uvedbo samoprispevka 1390 
(S2,6 o^to tka), ostali [)a 
proti. Največ ^asov(877)je 
Silo za urejanje raznih 
komunalnih zadev po krajev
nih skupnostih, 388 jih ie 
bilo za plavalni bazen, 187 
za d o ^ d itev  otroškega 
vrtca, 12̂ 1 za telovadnico m 
21 za druge zadeve. (Nekate
ri občani so oddali glasove 
za dva predloga, zato je gla
sov več, kot ie bilo vrnjenih 

^vprašalnikov.)____________ ^

BO ALI NE BO OTVORITEV?

Zd dan republike je bila v Koče
vju predvidena otvoritev nove mle
karne. Vprašanje pa je, če bodo vsa 
dela do praznika končana. Zamude 
so nastale pri notranjih instalacijah.

previjali o posameznih delih 
oziroma t e m ^  izhodišč, kot so 
TOZD, dohodek itd., se pravi o 
vprašanjih, ki člane posamezne
0 0  ZK najbolj zanimajo, oziro
ma so zanje najbolj pomembna. 
Tudi dosedanja splošna razpra
va o izhodiščih je namreč poka
zala, da komunisti o njih niso 
razpravljali na splošno, ampak 
predvsem o posameznih delih 
izhodišč, ki so v njihovem delu 
in življenju bolj pereča.

Posebno je bilo poudarjeno, 
da aktivnost ZK v bodoče ne 
sme več tako nihati. Nekateri 
komunisti so prehitro užaljeni

in postanejo malodušni, če se 
nekatere zadeve ne rešijo hitro. 
Vendar je bilo doslej stoijenih 
precej napak in se vse ne da hi
tro rešiti. Veliko napak je nasta
lo predvsem zaradi premajhnega 
vpliva delavcev na reševanje 
zadev. ZK bi se morala prizade
vati, da bodo v njej imeli večino 
delavci. Pri pridobivanju novih 
članov ZK mora odločujočo 
vlogo odigrati aktiv komunistov 
neposrednih proizvajalcev, ki v 
občini zelo uspešno dela.

Vsa naša prizadevanja — pi
smo, ustavne spremembe, izho
dišča — imajo za glavni cilj, da 
se omogoči delavcem večja 
možnost za odločanje o vseh 
pomembnih zadevah pri nas.

J. PRIMC

Bolje izkoristiti zemljo
Ustanavljajo kmetijsko zemljiško skupnost

Na zadnji seji občinske skup
ščine je bil imenovan iniciativni 
odbor za oblikovanje kmetij- 
sko-zemljiške skupnosti v obči
ni Kočevje.

Njegovi člani so: inž. Franc 
Žlindra (predsednik), inž. Jože 
Andoljš^ (namestnik predsed
nika), Jože Kastelic iz Predgra- 
da, Miha Klarič iz Novih sel, 
inž. Rudo Zatler Kočevske 
reke, inž. Anton (Gregorič iz 
Kočevja, inž. Stane Letonja iz 
Šalke vasi, Peter Rauh iz Pred- 
grada, Matija Jakšič iz Slavske- 
ga laza, Slavko Frberžar iz Bo-

g i i

— Kočevske lastovke na svojih mestih 
drevi poletele. ^

kam neki bodo

DROBNE IZ KOČEVJA
KOMU NAGRADA — Coca-cola 

z a m a ^  prinesejo srečo in nagrade. 
O tem nas prepričujejo bučne rekla
me. V prašiije je, kako priti do za-\ 
maška, Ako kupiš stekleničko v 
trgovini, je še upanje na nagrado, 
drugače pa je v bifejih in gostinskih 
obratih. Tam dobiš stekleničko co- 
ca-cole že odprto, torej brez zama
ška in tudi brez možnosti za nagra
do in srečo.

MANJ ODKUPOVALCEV -  Di
vji kostanj je bil že od nekdaj pose
bno veselje šolskih otrok. Spomladi 
so delali iz mladega brstja piščake, v 
jeseni pa so nabirali zrele plodove. 
Tudi letos' so šolaiji pridno nabirali 
kostanj Žal ni bilo toliko kupcev 
kot prejšnja leta. Kostanja niso od
kupovale niti lovske družine niti 
kmetijska zadruga. Končpo ga je 
odkupilo podjetje „Lek“ iz Ljublja
ne.

POHVALE — Filatelistično dru
štvo Kočevje ie prejelo za uspešno 
organizacgo IH. republiške pionir
ske filatelistične razstave m bivanja 
razstavljalcev v Kočevju veliko za
hvalnih pisem. Tudi iz Novega mesta 
so pisali, da se iskreno zahvaljujejo 
društvu, posebno Andreju Arku za 
pogostitev. Podpisali so se „Hvaležni 
pioniiji filatelisti, posebno 9 razstav
ljalcev in voditeljica krožka na os
novni šoli Katja Rupena Lucija 
Budnova“. Pioniiji filatelističnega 
društva Kočevje se jim zahvaljujejo 
za obisk in si želijo še tesnejšega 
sodelovanja.

PO OREHE -  Gobarske, polhar
ske in podobne jesenske radosti so 
minile. Človeška iznajdljivost pa je 
bogata in neusahljiva. Skozi Kočevje 
je vozilo v pozni jeseni nešteto avto
mobilov z visoko naloženimi prtlja
žniki. Bile so to vreče, in občani so 
ugibali, kaj naj bi bilo v njih. Krom
pir? Ne. Skozi najlonske vrečke so 
se videli lepi orehi. Iz Ljubljane so 
dan na dan vozili izletniki v zapu
ščene kočevski vasi, kjer kljubujejo 
času edino še lipe in mogočni orehi, 
ki so letos zelo bogato obrodili.

o b č a n
v p r a š u j e

/  / m e d v e d  
o d g o v a r j a

-  Zakaj sveti pri RESTAV
RACIJI nasproti hotela ,J^i- 
gjed“ zvečer le pol neonskega 
napisa, in sicer RACIJA?

— Ali varčujejo z elektriko 
ali pa prerokujejo odgovornim 
za napise težke čase z racijami, 
kar bi bQo najbrž prav, saj je 
podobnih pomanjkljivih ne
onskih napisov še precej.

sljive loke, Anton Turk iz Drage 
in inž. Anton Pugelj iz Lipa.

Naloge tega odbora so, da pripra
vi družbeni dogovor o ustanovitvi 
zemljiške skupnosti za območje 
občine, da zagotovi sogla^e podpi
snikov tega dogovora, da opravi 
kandidacijski postopek za izvolitev 
začasnih organov ^upnosti in da 
skliče začasno skupščino kmetijske 
zemljiške skupnosti.

V novi skupnosti se bodo izobli
kovale zasnove za razpolaganje s 
kmetijskimi zemljišči (promet in 
zakup kmetijskih zemljišč, spodbu- 
j:mje zdiužcvanja dela in sredstev za 
smotrno izkoriščanje zemlje, ukrepi 
za obdelavo zemljišč f  varstvo kme
tijskih zem.yišč pred posegi nekme
tov), za izboljševanje rodovitnosti in 
za prostorsko-ureditvene posege pri 
izboljševanju posestne in zem ljice 
sestave tal.

NAJNOVEJSE IZ KOČEVJA

RAZPRODAJA — V trgovini 
podjetja TRIKON v Kočeyju je v 
teh dneh razprodaja moških, žen
skih in otroškžh pletenin ter konfek
cije. Popust znaša kar 40 do 50 od
stotkov. Trgovina je vedno polna. 
Razprodaja bo toliko časa, dokler 
ne bodo vseh izdelkov, predvidenih 
za razprodajo, prodali.

ZA ZIMSKE ŠPORTNIKE -  
Športni oddelek kočevske NAME že 
prodaja zimsko športno opremo, 
kot so smuči, sani, drsalke, smučar
ski čevlji in smučarska konfekcija.

MESO JE, DROBOVINE NI -  
Odkar se je meso podražilo, ga je 
dovolj, le drobovine še vedno ni 
dobiti, smo zvedeli v NAMI.

KEGLJIŠČE OBNAVLJAJO -  
Med poplavo je bilo kočevsko keglji
šče precej poškodovano. Obnovitve
na dela končujejo, tako da bo keglji
šče že jutri ali pojutrišnjem na veli
ko veselje kegljačev in keghavk, spet 
odprto. Tudi cesta iz Podgorske 
ulice do kegljišča je asfaltirana.

PRIZNANJE CERNACU -  V 
petek zvečer je odprl v Likovnem 
salonu v Kočevju prvo razstavo lov
ske fotografije članov FKK Diana 
Franc lic, predsednik Lovske zveze 
Kočevje, ki je pokrovitelj razstave; 
razstava bo odprta do nedelje, 25. 
novembra. Diplomi Lovske zveze 
Slovenije in Foto-kino zveze Slove
nije ter darilo Lovske zveze Kočevje 
za kolekcijo najboljših fotografij je 
prejel inž. Janez Cemač iz Kočevja. 
Otvoritve razstave se je udeležil tudi 
predsednik občinske skupščine 
Ribnica Bogo Abrahamsberg.

v  osnovni šoli v Loškem potoku malicajo skoraj vsi izmed 252 učencev. Jedilnica je premajhna, zato 
pridejo na vrsto v več izmenah. Kuhinja ima dovolj veliko zmo^jivost, da kul^a še za zaposlene v 
obratu BPT. (Foto: J. Primc)

Brez vode ni življenja
V Hribu (Loški potok) zmanjka vode že okoli 13. 

ure - Začasno še en delavec v črpališču

Ze zgodaj popolddne vsak dan je vas 
Hrib v Loškem potoku brez vode. 
Krajevna skupnost Hrib-Loški potok 
je zato pred kratkim sklicala sesta
nek s predstavniki HVDROVODA 
in občinske skupščine Ribnica, na 
katerem so se dogovorili, kako zago
toviti redno vodo. Predstavniki 
zdravstva, zobozdravstva in šolstva 
so namreč opozorili, da zaradi take 
oskrbe z vodo nastajajo mnoge resne 
težave.

HVDROVOD ima premalo denar
ja, da bi uredil avtomatsko uravna
vanje črpanja vode. S potoškim vo
dovodom imajo tudi velike stroške 
in b.gubo.

Domačini menijo, da se veliko vo
de Izgubi zaradi okvar cevi. Zato bo 
HVDROVOD preiskal vso traso. 
Veijetno pa bo najbolj držalo, daje 
danes potrošnja vode precej večja, 
kot je bila pred leti, ko ni bilo nove 
šole, zdravstvenega dom j in nekate
rih drugih objektov, pa tudi gospo
dinj s^'a porabijo zara^  ;'>ralnih stro
jev, kopalnic, stranišč na izplako
vanje in drugega več vode.

Osemurno črpanje vede zato ne 
zadošča več za ves daa. Občani so 
sklenili zaposliti eneg: delavca v 
črpališču za štiri ure. Osebni doho-

IZDELATI NAČRTE

Gradnja oziroma nadaljevanje 
gradnje vodovoda za Mali log v 
Loškem potoku je še vedno nejasno. 
Zato so na sestanku zainteresiranih 
sklenili, naj komunalno podjetje 
HVDROVOD, ki deluje za območje 
občin Kočevje in Ribnica, izdela 
potrebne načrte.

KMALU VOLITVE V SSS

13. novembra je bila seja iniciativ
nega odbora s^oupravne stano
vanjske skupnosti (SSS) Ribnica. 
Razpravljali so o osnutku samo
upravnega sporazuma o ustanovitvi 
SSS občine Ribnica. Sprejeli so za
časni poslovnik za izvolitev delega
tov v skupščino skupnosti. Volitve 
delegatov morajo biti izvedene do 5. 
decembra. Skupščina SSS bo štela 
37 delegatov.

Sprejeli so tudi začasne poslovni
ke za izvolitev delegatov v zbor skla
da za urejanje in oddajanje stavbnih 
zemljišč (13 delegatov), v zbor za 
gospodarjenje s skladom stanovanj
skih hiš v družbeni lastnini (15 dele
gatov) in začasni poslovnik za izvoli
tev delegatov v zbor vlagateljev (15 
delegatov).

Skupščino soUdamostnega 
sklada so preimenovali v zbor soli
darnostnega stanovanjskega sklada; 
razpravljali in sklepali so tudi o ne
katerih drugih vpra!^jih .

Urednikova pošta
Prišla je neprijetna pošta od advo

kata Staneta Poljanška, naj se zgla
sim pri njem zaradi članka „Spet 
zmrzujejo**, objavljenega v 41. šte
vilki našega lista. Predstavniki Sta
novanjskega podjetja namreč meni
jo, da nekatere trditve niso le neto
čne, ampak prav žaljive. Pokazal 
sem mu nekatere dokumente -  o 
njih sem sicer tudi pisal in bi si jih 
l^ k o  ogledali že sami -  na katerih 
je moja kritika slonela. Upam, da bo 
podjetje svoje sile bolj usmerilo v 
delo za korist hiš, k̂ i so jim zaupane 
v upravljanje, kot v tožarjenje, sicer 
se bo treba še oglasiti.

Drugo pismo sem napisal jaz tova
rišici Adi Bar, etnograhnji pri Med
občinskem zavodu za spomeniško 
varstvo Ljubljana. Zaprosil sem jo za 
razsvetlitev zadeve o starosti hiše na 
Pugledu, o kateri sem pisal v repor
taži o starinah na Slemenih. Kasneje 
je nekdo v našem listu pisal, da je 
veliko, Če je tista hiša stara okoli 
100 let, in da v našem časopisu pre

tiravamo starost starin. Ker ne bi 
želel nik(^ar zavajati, sem zaprosil 
za pojasnilo strokovnjakinjo. Upam, 
da ga bom kmalu prejel.

V članku ,^ o  32 letih Italijani 
vrnili uro**, objavljenem v 45. števil
ki našega lista na zadnji strani, je 
pomotoma izpadel podpis pisca 
Antona Ožbolta.

Jože Križ iz Kužlja pa nam je 
poslal članek „K dnevu republike**. 
Vendar naj povem, da take splošne 
članke ob raznih svečanih priložno
stih oziroma praznikih, če je potreb
no, piše pri nas glavni urednik. Od 
dopisnikov pa pričakujemo, da 
bodo pred takimi prazniki in po njih 
(taki prazniki so novo leto, dan 
žena, 1. maj, dan borca, dan vstaje, 
dan republike, dan JLA, dan pionir
jev, dan varčevanja itd.) napisni, kaj 
v posameznem kraju, šoli, občin
skem središču, delovnem kolektivu 
pripravljajo za praznik, oziroma 
kako so praznovali.

JOŽE PRIMC

aek mu bodo sami plačali. To pa je 
le začasna rešitev.

Svet krajevne skupnosti se je že 
odločil, da bo organiziral prosto
voljno delo za kopanje kanala, v 
katerega bodo polo 'ili kable, ki so 
potrebni za novo nipravo za avto
matsko uravnavanje črpanja vode. 
Verjetno zaradi zime ta naprava 
letos še ne bo delovala, vsekakor pa 
bo prihodnje poletje. Tako trdijo v 
Loškem potoku.  ̂ p

NOVA DELAVNICA

KOMUNALA Ribnica je kupila 
okoli 3 ha zemljišča v Podstenah, v 
neposredni bližini bencinske črpal
ke. Tu nameravajo zgraditi upravne 
prostore, garaže in servisno oziroma 
avtomehanično delavnico. Idejni 
načrt je že izdelan. Lahko p rič a ^ -  
jemo, da bodo začeli gradnjo spo
mladi.

TURISTIČNI DINARJI

Sklad za pospeševanje tu
rizma občine Ribnica naj bi 
imel letos 45.417 din dohodkov in 
izdatkov. V prvih devetih mesecih je 
bilo iz tega sklada porabljeni
15.000 din za prireditev „Prevoz 
bale po ribniško *, 3 000 din dota
cije pa je bilo dano turističnemu 
društvu Ortnek. Neizkoriščena je 
ostala ^  dotacija TD Loški potok in 
TD Slemena (za turistično tablo), 
porabljen ni bil še predvideni deim  
za reklamne table in za p o ^šev an je  
turistične dejavnosti v občini

Občan 
vpraauje

fmadved 
odgovarja

— Si slišal za letalsko indu
strijo v Dolenji vasi, kjer grade 
D C - 16?

— Grade le (D)družbeni 
(C)center, na katerega so čakali 
16 let.

Postaja pa 
kar propada

Lipovec, pred dobrim poldru
gim desetletjem. Slovesno je bilo 
izročeno svojemu namenu novo, 
lepo železniško postajno poslo
pje. Najtopleje ga je pozdravilo 
več deset stalnih potnikov, ki so 
se z vlakom vozili na delo in po 
drugih opravkih. Lončarji pravi
jo, da so tudi sami marsikaj pri
spevali pri gradnji postaje, če 
drugače ne, pa tako kot vsi 
skupaj — kot družba. Lipovška 
postaja je slovela kot ena najlep- 
sih na kočevski p rog i. . .

Pred desetimi leti je bila zgra
jena kočevska cesta in kmalu 
zatem je odsopihal poslednji 
potniški vlak. Lipovška postaja, 
oddaljena od Dolenje vasi skoro 
tri kilometre, je ostala  ̂'—»iiie- 
na, pozabljena, tudi nerabiik. 
Cez leta je bilo izpraznjeno tudi 
stanovanje, čas in hudobija ljudi 
pa sta opravila svoje.

Ogledal sem si stavbo, v kateri 
sem prečakal prenekatero uro na 
vlak, našel prenekaterikrat toplp, 
zavetje pred zimskim mrazom.- 
Uničeno je vse; cela ni niti eria 
šipa, vrata in okna so polomlje
na, trava prerašča tlakovani 
peron, do kraja je uničeno tudi 
stanovanje, pokradeno vse, kar 
se je dalo (Gnesti. V kopalnici 
sameva le še banja . . .  Žalost! 
Človeka stisne pri srcu, še bolj 
spričo poznanja, da nam pro
storov in stanovanj manjka na 
vseh koncih in krajih, tu pa bi 
lahko uredili dvoje stanovanj, 
manjši proizvodni obrat (žal je 
odd^jeno od ceste), po č itn i^ i 
domek ali karkoli, kar bi dnižbi 
bolj koristilo kot zdaj. ^

Dolenj evaški lovci so že pred 
časom prosili ŽTP, naj jim po
stajno poslopje odstopi za lovski 
dom, muzej in še kaj. Odgovor je 
bU negativen, češ da bodo sami 
uredili počitniški dom. Od tedaj 
je poslopje le še bolj razpadlo, 
streha pušča, uničeni so stropi 
Ljudje upravičeno negodujejo. V 
malomarnem odnosu podjetja 
do skupne lastnine vidijo malo
maren odnos družbe, ki dopušča 
propadanje tistega, kar smo s 
skupnimi močmi komaj zgradili. 
Negodujejo in pričakujejo pravil
ne rešitve, da bo poslopje v 
ponos, ne pa v sramoto!

-vec;
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OrtneškI poročevalec
V GONARS -  9. decembra bo v 

Gonarsu, otvoritev kostnice vseh 
umrlih in tam pokopanih interniran
cev taborišč Gonars in Visco. V 
obeh taboriščih je bilo mnogo Rib
ničanov, zato bo marsikdo ta dan 
obiskal te kraje. Enodnevni avtobu
sni izlet preko Trsta in nazaj preko 
Gorice bo veljal 100 din. Prijavite se 
lahko pri poveijcnikih in v stari tra
fiki v Ribnici do 5. decembra.

DARUJMO ZA KUMROVEC -  
Zbiranja prispevkov za gradnjo do
ma v Kumrovcu po zamisli tovariša 
Tita še vedno traja. Večina upoko
jencev naših občinskih podružnic še 
ni darovala dogovoijenega zneska 10 
din. Svojo obvezo naj izpolnijo do 
konca leta. To lahko store od 9. do 
11. ure v društveni pisarni v Ribnici, 
v ostalih podružnicah pa po dogovo
rjenem, načinu.

SLABA CESTA -  Cesta Ortnek 
—Praprošče-Hojče je slaba. To trdi

jo vozniki domačini in tujci. Tama 
pa tudi lastnica zemljišča ob tej poti 
Alojzija Marolt, ki je s svojo leseno 
kajžico in drvarnico stisnjena tik ob 
cesti. Morda sedanjim predpisom re« 
ne odgovarja, a kaj, ko pred petdeset 
timi leti ob tedanjem kolovozu rU| 
nihče mislil na tak promet, kot je. 
danes! Nekaj bi bilo res treba ob tej 
ožini urediti ali vsaj postaviti pri
memo opozorilo za previdno vo
žnjo, da priletna žena ne bo v stra
hu, kdaj ji bodo podrli hišo in drvar« 
nico.

RAZSVETLJAVA -  Vsak kraj, 
ki ima javno razsvetljavo, velja nekaj 
več. Na Velikih Poljanah in v Ortne- 

, ku tonemo v tem i Krajevni odbor 
bi moral skrbeti, da bi jo dobili. | 
Koliko velja samo javna luč na tran
sformatorju, vedo ceniti pešci in 
vozniki, ki hitijo v Dule in na Polja
ne in tisti, ki zavijajo pri avtobusni 
postaji v Ortnek.

V. P.

KOČEVSKE NOUGE RE5ET0
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v  črnomaljskem obratu gradijo nove proizvodne prostore. Ko se bo gradnja končala, se bo v
njih zaposlilo več kot 100 parov delovnih rok. (Foto; B. Podobnik)

Kaj vse se skriva v AMD?
Pogovor s komunisti, l(i delajo v Avto-moto društvu • Nepravilen odnos 

inštruictorjev do kandidatov - V AMD naj bo aktiv ZK

Govorice, da je črnomaljsko Avto-moto društvo preveč zaprto, 
da se v njem dogajajo razne nepravilnosti, da im^o inštruktoiji 
napačen odnos do kandidatov, predvsem pa kandidatk za voznice, 
so se po Črnomlju hitro razširile. Poudaijala pa sojih še anonimna 
pisma, naslonjena na vodstvo AMD. Zato je organiziral občinski 
komite ZK pogovor s komunisti, ki delujejo v AMD.

Izkazalo se je, da se v AMD 
resnično dogajajo nepravilnosti. 
Inštruktor, ki ga je neka kandidatka 
za voznico „očrnila", da ji je med 
vožnjo dejal: „Desetkrat vam ne 
bom ponavljal istih stvari," ji odprl 
vrata avtomobila ter ji še „svetoval", 
naj gre v Karlovac in si vozniško do
voljenje kupi, obtožb ni ovrgel. 
Društvo tudi ni moglo zanflcati 
obtožbe kandidatke z Vinice, ki je 
dvakrat zamenjala službeni čas, da 
je lahko prišla v Črnomelj, kjer naj 
bi se učila voziti, pa obakrat in- 
» ^ k to ija  ni bilo. Pa še druge nepra
vilnosti omenjajo Crnomalici.

Na posvetu so sklenili, da mora 
^ D  v Črnomlju širiti svojo mate
rialno "bazo; odprlo n£y bi k ^  servi^, 
kjer bi lahko opravljali tehnične pre
glede vsaj za mopede; inštruktoiji 
naj v bodoče pomagao pri prometni 
vzgoji v šolah; odnos inštruktorjev

;Ustanoviii TTKS
L Slovenskim občinam, ki so že 
ustanovile temeljne telesnokultume 
^ p n o s t i ,  se je 14. novembra pri- 
uružila tudi črnomaljska. Ustanovili 
lo skupnost, ki naj bi pomagala k 
poy organiziranemu in hitrejšemu 
l ^ o j u  ^ o r ta  v občini. Za predsed- ‘ 
bika so izvolili Miroslava Šujico, 
Rvolili pa so tudi 7-članski izvršni 
bdbor.

Razprava na ustanovni skupščini 
je bila pestra in realna, ugotovili pa 
so, da bo za telesno kulturo kljub 
^remenjenemu financiranju prema
lo denarja. Potrebe po objektih in 
pridobitvi novih kadrov so namreč 
;elo velike. Zato bodo za pomoč pri 
nvesticijah zaprosili republiški soli

darnostni sklad.
. V občini je sedaj le 6 profesional
nih telesnovzgojnih delavcev, ki so 
laposleni v šolah. Zato bodo pri- 
^gnili amaterske strokovnjake in 
(azpisali štipendije. Izvršni odbor bo 
pripravil delovni program in določil 
J ^ in  financiranja, hkrati pa bodo 
j^ r tn e  dejavnosti, ki ^ d a j zaradi 
fabega vodstva životarijo ali pa ga
?Jloh nimajo, na novo organiziradU. 

rizadevali si bodo nadalje, da bi 
Vnesli v delovne organizacije spozna
l e  o potrebnosti športa in rekreaci-

Pridobiti pa nameravajo tudi pro
fesionalnega delavca, ki bo vodil 
temeljno telesnokulturno skupnost.

B.P.

'  m

do kandidatov mora biti takten in v 
mejah dovoljenega; probleme pa naj 
AMD rešuje na sejah, ne pa kar po
samično v avtomobilih. Da bi „pre- 
magali“ zaprtost društva, v katerem

Skrbno delo
v  črnomaljski občini se vneto 

pripravljajo na občinsko konferenco 
ZKS, ki bo konec novembra. Na njej 
bodo pregledali delovanje konferen
ce v tem mandatnem obdobju, spre
jeli politično oceno razmer v občini,, 
listo kandidatov za člane nove ob
činske konference ZKS ter sklep o 
organiziranju občinske konference v 
prihodnjem mandatnem obdobju.

Na podlagi poročil osnovnih orga
nizacij ZK sedaj občinski komite 
ZK izdeluje politično oceno razmer 
v občini po pismu predsednika Tita 
in izvršnega biroja ZKJ. Razen 
osnovnih organizacij ZK v Dolenjki, 
Gozdnem gospodarstvu. Kmetijski 
zadrugi. Opekami in Rudniku Kani
žarica so vse druge komiteju to 
oceno posredovale.

Komite občinske konference ZK 
je v sodelovanju z osnovnimi organi
zacijami ZK sestavil tudi osnutek 
kandidatne liste za člane bodoče 
občinske konference ZKS in njenih 
komisij. Listo je potrdila kadrovska 
komisija pri občinskem komiteju. 
Pri sestavi kandidatne liste se je še 
enkrat pokazalo, da je vse premalo 
takih delavcev -  članov ZK, ki bi 
bili sposobni vsebinsko prispevati k 
delu raznih komisij občinskega 
komiteja ZK. Zato bo potrebno še 
bolj razviti idejno-politično uspo
sabljanje komunistov.

B. P.

USMERJANJE KMETIJ

Do konca letošnjega leta naj bi 
bilo v črnomaljski občini 80 specia
liziranih kmetij. Kmetje naj bi se na 
njih ukvarjali s proizvodnjo mleka in 
pitanjem telet. Kmetom pomaga pri 
preusmerjanju in specialiMciji kme
tijska zadruga v sldadu s petletnim 
načrtom, ki predvideva, naj bi bilo 
ob koncu 1977. leta v občini že 350 
usmerjenih kmetij. Značilno za 
črnomaljsko občino pa je, da se 
Imetje ne specializirajo le v nekate
rih krajih, pač pa nastajajo take 
kmetije na vseh koncih.

ČRNOMAUSKI DROBIR
' JEZNI STANOVALCI -  Stano
valci novega bloka na Čardaku so 
hudo jezni nad investitorjem in izva
jalci gradnje bloka. Stanovanja so 
fts zgradili, okolice pa niso uredili. 
Stanovalci pridejo domov s težavo 
^  peš, avtomobile pa morajo pušča
ti zunaj, čeprav imajo garaže. Zaradi 
^leurejenosti jekleni konjički ne mo- 
^^o priti do svojih „hlevov“ . . .

: DAROVANJE KRVI -  Občinski 
<Hlbor Rdečega križa vabi vse obča
ne, predvsem pa tiste s podeželja, 

.naj se 27. novembra udeležijo krvo- 
f^dajalske akcije v Novem mestu. Iz 

Črnomlja bo ob sedmih zjutraj z 
Avtobusne postaje odpeljal darovalce

krvi v Novo mesto poseben avtobus.

PROTI POŽARU — Krajevna 
skupnost Griblje je s pomočjo gasil
skega društva v vasi Cerkvišče, ki je 
precej odmaknjena od drugih vasi, 
kupila za gasilce iz Cerkvišča novo 
motorno brizgalno. Za Cerkvišče in 
njeno marljivo prostovoljno gasilsko| 
dništvo je to zares spodbudna in za
služena pridobitev.

O STATUTU -  26. novembra se 
bodo spet sešli odborniki obeh zbo
rov občinske skupščine. Razpravljali 
bodo o pomoči borccm NOV, 
zdravstvu, sociali, sprejeh pa bodo 
tudi osnutek novega statuta občin
ske skupščine.

je premalo inštruktorjev, ki pa seve
da zelo dobro služijo poleg svojih 
rednih plač, saj so zaposleni na dru
gih delovnih mestih, so sklenili, da 
mora društvo pridobiti še nove in
štruktorje.

V začetku prihodnjega leta bo 
moralo društvo razpisati prosto de
lovno mesto enega ali več poklicnih 
inštruktorjev za poučevanje kandi
datov za voznike motornih vozil. V 
občini je namreč nekaj poklicnih 
voznikov, ki pa so iz ra^ čn ih  vzro
kov brez dela. Upravnemu odboru 
AMD so naročili, naj prouči 
možnosti, da bi zadostili vsem pogo
jem, ki določajo možnost opravlja
nja vozniških izpitov. Šušlja se nam
reč, da v Črnomlju za opravljanje 
izpitov ni možnosti in da bodo mo
rali občani opravljati izpite bo 
možno, bodo zato v Črnomlju po
skrbeli za to, da bodo lahko izpite 
še naprej delali tu. bo možno, bodo 
zato v Črnomlju poskrbeli za to, da 
bodo lahko izpite še naprej delali tu.

Občinski komite ZK je od komu
nistov v AMD zahteval, da morajo 
ustanoviti svoj aktiv ZK in naj bo 
odnos med njimi bolj kritičen, ne pa 
familiaren.

BRANKO PODOBNIK

Trgovine hvali
Mahala jo je od črnomaljske 

tržnice proti avtobusni postaji pa 
dve veliki mreži je nosila s seboj. Ti 
sta jo' „izdali", da se vrača z naku
povanja. Mudilo pa se ji ni preveč. 
Francka Mausek, delavka v semiški 
„Iskri", je kar poklepetala z nami in 
razodela del položaja zaposlenih 
gospodinj.

-  Ste zadovoljni s trgovinami v 
Črnomlju?

„Zelo. Nekateri sicer pravijo, da v 
njih ni prave izbire, jaz pa vedno 
dobim vse, kar potrebujem. Raje 
grem nakupovat v Črnomelj kot pa 
v kako večje mesto. Tu se bolj znaj
dem . . . “

-  Pa na tržnico ste kaj jezni?
„Zakaj le, saj je običajno kar do

bro založena. Cene so sicer visoke, 
pa saj drugače biti ne more, ko pa je 
vsaka stvar tako draga. Ena podraži
tev pa, kot vsi vemo, potegne za 
seboj drugo. Saj slabi vzgledi že od 
nekdaj vlečejo. Sicer pa se nam, ki

kupujemo, zdi drago, prodajalci, ki s 
trdim delom v ^  to, kar na trgu pro
dajajo, pri garajo pa mislijo d^gače. 
Na srečo imamo pri nas doma nekaj 
zemlje in mi ravno vsega le ni treba 
kupovati."

-  Kako pa je kaj v Semiču?
„Hvala, kar dobro, le zaradi kru

ha se včasih jezimo. Vozijo ga iz 
Črnomlja; pripeljejo ga ob pol 
osmih zjutraj. Zaposlenih gospodinj 
takrat ni doma, in če ga prej ne re
zervirajo, ostanejo popoldne brez 
njega. Takrat ga namreč običajno 
zmanjka. Dobro bi tudi bilo, če bi 
kruh pripeljali bolj zgodaj zjutraj."

- S tovarno pa sc v Semiču hvali
te, kaj?

„Saj sc upravičeno; daje nam 
kruh, za katerega, če „Iskre" ne bi 
bilo, ne vem, kje bi ga zaslužili."

B. P.

Bela vina še v senci črnine
Zasebni vinogradniki so letos prodali vinski kleti 60 vagonov grozdja - 

Decembra bodo začeli odkupovati tudi kvalitetna vina

Let(w je metliška vinska klet odkupila 60 vagonov grozdja od 
zasebnih vinogradnikov. To je več kot v prejšnjih letih, ko so kmet
je grozdje zelo neradi prodajali, v klet pa so vozili le vino. Razen 
tega je zadraga pridelala okrog 32 vagonov lastnega grozdja. Iz 
vsega grozdja bodo v kleti iztisnili okrog 65 vagonov vina, med 
katerim bo največ — 4o vagonov — metliške črnine.

Kmetje so spoznali, da se jim 
marsikdaj bolj splača prodajati že 
grozdje kot pa vino. Zračunali so, 
da denar, ki predstavlja razliko med 
odkupnimi cenami za grozdje in 
vino, ne krije njihovih stroškov in 
dela, ki ga imajo pri pridelovanju 
vina iz grozdja. In ker je bila letoš
nja grozdna letina zelo dobra, lani 
pa so nekateri, ki grozdja ali vina 
niso prodali metliški kleti, svoj naj
bolj cenjen pridelek zelo težko pro
dali, so se letos odločili za večjo po
nudbo grozdja. V vinski kleti raču
najo, da bodo odslej vsako jesen 
odkupili več grozdja.

V decembru pa bo zadružna 
vinska klet pričel^odkupovati vino 
od zasebnikov. Sedaj je namreč klet 
polna, mnogo dela pa imajo tudi s 
prodajo, saj se b liž jo  prazniki. V 
kleti upajo, da bodo lahko odkupili 
vse tržne presežke vina od zasebnih 
vinogradn^ov iz vse Bele krajine.

Vodja vinske kleti inž. JuUj Ne
manič je povedal, da so belokranjski 
kmetje, ki pridelujejo bela vina, naj
brž spet oškodovani. Na slovenskem 
trgu je še vedno največje povpraše
vanje po metliški črnini, ki si je že 
pridobila sloves. Čeprav so tudi 
belokranjska bela vina kakovostna -

OBNOVA VINOGRADOV

V naslednjih dneh bodo pričeli 
delavci metUike kmetijske z^ruge  
rigolati okrog 30 hektarev zasebnih 
vinogradov na Plešivici. Hkrati z 
obnovo zasebnih vinogradov bo 
izvedena tudi komasacija. Kmetje, 
ki so imeli sed^ svoje vinograda na 
raznih koncih, bodo po izvedbi ko
masacije 'dobili vse vinogradniške 
površine na eni parceli.

ASFALTA ŠE NI

Čeprav so Metličani, predvsem pa 
prebivalci Drašičev upali, da se bodo 
za občinski praznik že lahko vozili 
do te vasi po asfaltu, bo ostala za 
zdaj to le želja. Kljub vsem prizade
vanjem asfaltni traJc Metlike in Dra
šičev do 26. novembra letos še ne 
bo poveza.. Ker pa ni ostalo več ve
liko dela, upajo, da bo cesta asfalti
rana še letos.

Tudi nova mrliška vežica je ostala 
le želja in do praznika še ne bo zgra
jena. Up^o pa, da bo kmaki.

odkupuje klet le vina, ki vsebujejo 
nad 8,5 maligana — si še niso utrla 
poti na tržišče. Ljudje jih ne 
poznajo dovolj, zato jih seveda tudi

ne cenijo tako kot črnino. Seveda ta 
vina ki so po mnenju strokovnjakov 
prav tako kvalitetna, kot je znana 
rebula, zato tudi nimajo prave cene. 
Pridelovalci pa tega pogosto ne razu
mejo in se jezijo nad vinsko kletjo, 
češ da ona slabo plačuje bela vina. 
Klet pa ne more ponuditi za ta vina 
vi^ih odkupnih cen, saj jih kasneje 
tudi ona na tržišču prodaja po 
mnogo nižjih cenah kot črnino.

BRANKO PODOBNIK

Ne razočarajmo otrok!
Tudi letos novoletno praznovanje v Metliki - Po
zornost je treba posvetiti darilom za najmlajše

člani izvršnega odbora zveze 
prijateljev mladine so na zadnji 
seji posvetili največ pozomosti 
pionirskim igram in organizacni 
proslav, na katerih bo mlade 
Metličane razveseljeval dedek 
Mraz. Izvolili so tudi člane 
koordinacijskega odbora, ki 
bodo sprem lj^ delo starešin
skih odborov na šolah.

Tudi letos bodo priredili naj
mlajšim prebivalcem občine za 
novo leto marsikakšno presene
čenje. Mesto bo že pred pre
lomom leta slovesno okrašeno, 
dedek Mraz pa bo obiskal otro
ke tam, kjer jih je največ. Seve
da bo to na metliški šoli. Pa 
tudi Šolarji na podeželju v 
podružničnih šolah se bodo sre
čali z njim.

Otroke bo dedek Mraz obda
ril. Da bi se izognili razočaranju 
mladih src, ki kaj hitro opazijo 
razliko med vrednostjo posa
meznih daril, se bodo v Metliki 
dogovorili s predstavniki delov
nih organizacij, naj bi bila darila 
za otroke staršev, ki so zaposle
ni pri njih, enaka.

Najbrž bi bilo dobro, če bi to 
upošteval tudi „domači“ dedek 
Mraz. Kaj lahko se zgodi, da se 
bodo sosedovi otroci, kot na
raščaj premožnejših staršev, ob 
novoletnih praznikih veselili bo
gatih, morda celo uvoženih

daril, njihovi vrstniki pa si svo
jih revnejših daril niti pokazati 
ne bodo upali. Na videz nepo
membno, a vendar silno po
membno je to. Gotovo ne mo
ramo otrokom že v njihovih 
rosnih letih vtisniti bolečega 
pečata, da zanje očka in mami
ca pač ne moreta toliko odšteti, 
čeprav bi hotela, kot sosedovi. 
Na to bodo morali pomisliti v 
delovnih organizacijah, pa če
prav bi morali potem nameniti 
različne vsote za obdaritev po
sameznih otrok zaposlenih.

B.P.

MANJ KS?

V Metliški občini deluje sedaj 13 
krajevnih skupnosti. Ker obsegajo le 
malo prebivalcev in taka razdroblje
nost ponekod zavira učinkovito 
delovanje, so člani občinske konfe
rence SZDL predlagali, naj se prouči 
možnost, da bi število krajevnih sku
pnosti zmanjšali, obstoječim pa bi 
dali trdnejše ekonomske osnove.

ZA VSE LETO

V prispevku „Darovali so kri", 
objavljenem v zadnji številki, neka
teri niso razumeli stavka, da je bil 
Novoteks najštevilnejši „darovalec" 
glede na števUo zaposlenih. Ta poda
tek se namreč nanaša na celoletno 
povprečje darovalcev krvi, k2yti v 
maju je iz Novoteksa darovalo kri v 
Novem mestu 60 darovalcev.

Metlika se širi. Nove zgradbe rastejo predvsem na območju zahodno od „Beti“ . Čeprav ne manjka 
prostora, rastejo hišice lepo v v rsti. . .  (Foto: B. Podobnik)

ZA PRAZNIK

Malce manj kot običajno, a 
vseeno svečano bodo Metličani 
proslavili svoj občinski praznik 
26. november. Spored prireditev 
pa je naslednji:

15. novembra so se zaključile 
delavske športne igre, ki so se 
pričele v začetku oktoT)ra.

16. novembra ob 17. uri so v 
prostorih muzeja odprli razstavo 
kmečkih uporov.

23. novembra ob 10. uri bodo 
svečano odprli prostore novega 
kluba upokojencev.

25. novembra bo v domu Par
tizana svečana akademija pred 
dnevom občinskega praznika, s 
katero bodo počastili tudi dan 
republike. Najboljšim športni
kom bodo ob tej priložnosti 
podelili priznanja.

Na praznični dan 26. novem
bra bo ob 10. uri svečana skup
na seja obeh zborov občiniJce 
skupščine in občinskega odbora 
ZZB NOV. Po seji bodo odprli 
nove prostore mladinskega kluba 
in knjižnice.

V decembru bodo priredili v 
Metliki še razstavo in pokušnjo 
domačih vin.

SPREHOD PO METLIKI
VRNILI OBISK -  Zadnjo soboto 

so metliški mladinci vrnili obisk 
vrstnikom iz Karlovca. Z njimi so se 
pomerili tudi v košarki, kegljanju, 
namiznem tenisu in v šahu. S karlov
škimi mladinci in predstavniki druž- 
benopolitičnili organizacij so se 
Metličani dogovorili za še tesnejše 
sodelovanje.

POKLICNI SEKRETAR -  Ob
činska konferenca ZMS bo končno 
kmalu dobila poklicnega sekretarja, 
pravzq)rav sekretarko, k ^ ti to delo 
bo opravljala Marjanca Bele, delavka 
v „Beti". Strokovno je za to delo 
usposobljena, saj je letos končala 
politično šolo.

PISATELJ IVAN POTRC V 
METLIKI — Pred dnevi je obiskal 
osnovno in poklicno šolo v Beti pi

satelj Ivan Potrč ter se z učiteljica
mi, ki poučujejo do 4. razreda, po
govarjal o tem, kako otrokom kar 
najbolj približati slikanice. Pogovar
jal se je tudi z učenci in odgovarjal 
na njihova vprašanja.

V HOTELU ŽIVAHNO -  Kar
lovški „Herpesi" so v soboto na 
Martinovo v hotelu „prisilili" mlade 
noge, da so se zavrtele . . .  V hotelu 
je ob sobotah sedaj sploh živahneje, 
največ pa je mladine. AU bo tako 
tudi sedaj, ko bodo dobili mladi 
svoje prostore?

KMALU TTKS -  Pripravljalni 
odbor za ustanovitev temeljne te
lesnokultume skupnosti hiti z de
lom. Skupnost bo v začetku posveti
la največ skrbi gradnji športnih ob
jektov.

metliški tednik
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Podmladek Društva za 
zaščito živali na osnovni šoli 
Kočevje praznuje letos 
KMetnico. Ustanovljenje bil 
v jeseni 1063 na bivši osnov
ni šoli ffioijč Šeško“ . Vse od 
ustanovitve do danes ga vodi 
glasbeni pedagog Ive Stanič. 
Ob desetletnici smo ga za
prosili za kratek razgovor o 
delu in uspehih podmladka, 
ki je štel ob ustanovitvi 
samo 36 članov, danes pa jih 
ima nad 300. Člani so pred
vsem učenci osnovne šole 
Kočevje.

„V četrtek, 8. novembra, so 
priSi v Kočevje člani RTV Ljub
ljana. Obiskali so tudi podmlad- 
kaije Društva za zaščito živali.

so posneli in kako so za vas 
zvedeli? “

Prijavljajo mu
čitelje živali

10 let dela podmlad< 
ka za varstvo žival! - 

Kmalu na TV

Ive Stanič; „Moja želja je, 
da bi imeli mladi lep odnos 
do živali.“ (Foto: F. Brus)

„Za nas so zvedeli v Ljubljani, 
saj smo znani po vsej Sloveniji. 
Pred leti smo imeli celo svoj 
časopis Gnezdece in škoda, da 
ga ne izdajamo več. Preko televi
zije bo javnost spoznala naše 
delo. Snemali pa so izdelavo 
krmilnic za ptice, postavljanje 
le-teh po mestu in v okolici šole, 
način zdravljenja obstreljenega 
goloba in razgovor s podmlad- 
kaiji.“

„Kdaj bomo lahko videli 
posnetke na televizijskem zaslo
nu? “

„Mislim, da v decembru v 
oddaji ,JPisani svet“ .“

,JKaj bi rad dosegel z delom v 
podmladku? “

,>Ioja želja je, da bi mladi 
imeli pravilen, se pravi lep odnos 
do živali. Za naše podmladkaije 
pa želim, da bi biU vzgled vsem 
otrokom v Sloveniji.

„Kakšne so še oblike del v 
podmladku? “

„Z ljubeznijo in velikim zani
manjem beremo članke o živa
lih, se pogovaijamo o oblikah 
dela in pomoči živalim, pišemo 
^ ise , gledamo filme in diapoziti
ve, poleg krmilnic delamo tudi 
škorčnice. Podmladkarji prijav- 
!j^o vse, ki mučijo živali. Naša 
^ r b  pa so tudi domače živali in 
pravflen odnos do njih. Pri delu 
smo samostojni, vendar organi- 
zacgsko povezani z republiškim 
Društvom za zaščito živali 
Ljubljani.**

„Ali sodelujete še s kakšnim 
društvom ali ustanovo v Kočev
ju? “

„Pri ZKGP Kočevje nam pre 
škilijo vsako leto okrog 500 kg 
krmil za ptice, brezplačno'seve
da. S člani lovske družine pa 
sodelujemo pri krmljenju di\ja- 
di.*‘

VILKO ILC

Prednost gradnji stanovanj
To zahtevajo mladi delavci, ki stanujejo v nepri

mernih stanovanjih in pri oderuhih

čeprav letos ne 
napredujejo vse 
(Foto: J. Primc)

bo asfaltiran noben odsek ceste od Broda na Kolpi proti Kočevju, pa dela le dobro 
do Banje loke. Na sliki: urejanje odseka med Čolnarskim klancem in Novimi seli.

Priča smo mnogim razpra
vam o novi stanovanjski politi
ki. Skoraj vedno pridemo do 
zaključka, da smo v zadnjem 
času posvečali premalo pozor
nosti gradnji stanovanj in da 
gradnja stanovanj ni dovdj hi
tra. Nismo dovolj odločni. Zato 
sklepamo, da stanovanjske krize 
še nekaj let ne bomo prebrodili.

V Kočevju je veliko mladih delav
cev. Se več bi jih bilo -  med njimi 
tudi strokovnjakov, katerih nam 
primanjkuje — če bi imeli primerna 
stanovanja. Nam vsem je jasno, da 
so zasebniki, pri katerih mladi ljudje 
najemajo sobe, pogosto oderuhi. Z 
oddajo sob, ki včasih niti primerne 
niso za bivanje, si pridobivajo lepe 
dohodke.

Pri občinski skupščini je bil usta
novljen solidarnostni sklad, v kate
rega delovne organizacije vlagajo del 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo. 
Na sestankih upravnega odbora tega 
sklada je bilo večkrat načeto vpraša
nje stanovanj za mlade "in za mlade 
družine. Vendar odločnejše akcije v

tej smeri ni. Zavedamo se, da stvari 
ne bodo spremenjene v kratkem 
času, vendar bo potrebna učinkovi
tejša akcija.

O vsem tem so mladi že večkrat 
razpravljali na sestankih mladinskih 
aktivov. Zahtevali so, da mora imeti 
to vprašanje prednost pri zagotavlja
nju standarda mladih ljudi.

VANDA OBERSTAR

VINKO ZAJC

Pred dnevi smo v Kočevju poko- ; 
pali Vinka Zajca, upokojenega so- 
darskega mojstra, ki je v 74. letu 
starosti nenadoma preminil.

Vinko Zajc se je rodil v Tacnu 
pod Šmarno goro, v Kočevje pa je ; 
prišel med gospodarsko krizo leta ; 
1930. Bil je prvi slovenski obrtnik 
sredi kočevskih Nemcev.

Vedno je bil napredno usmerjen. 
Član KPJ oziroma ZK je bil od leta 
1937 pa vse do smrti. Po vojni je bil  ̂
predsednik zadružbe poslovne zve- j 
ze, upravnik vinskega podjetja, pred- \  
sednik mestne občine Koče\je, kar i 
15 let okrajni in občinski odbornik j 
in' član vodstev mnopih družbeno- I

Ceste - osnova gospodarskega napredka
Cesta Kočevje-Brod na Kolpi bo posodobljena do jeseni 1975 - Že zdaj pripravljati posodobljenja cest 

proti Novemu mestu, Črnomlju, Čabru in Postojni, pa tudi drugih cest v občini

Poročali smo že, da prvega dela ceste Kočevje-Brod na Kolpi, in 
sicer od Broda proti Kočevju, ne bodo letos asfdtirali, ampak bodo 
počakali, da se bo zemlja usedla. Zato pa krepko delajo že na 
drugem odseku, se pravi v Čolnarskem klancu; pri Novih selih m 
celo vse do konca Banje loke.

Prebivalci občine Kočevje, poseb
no pa vasi pb tej cesti, so z navduše
njem glasovali za samoprispevek, s 
katerim so dali za posodobljanje te

IZOBRAŽEVANJE 
KOMUNISTOV

Komunisti v kočevski občini ugo
tavljajo, da bi mnoge naloge lažje in 
bolje izpolnili, če bi bili bolj razgle
dani. Komisija za idejnopolitična in 
družbenopolitična vprašanja je zato 
pripravila posebne programe izobra
ževanja za člane osnovnih organi
zacij ZK. Razen tega so pripravili še 
predlog programa za partijsko politi
čno ?nTo.

.ceste 3,5 milijona din. Ob našem 
nedavnem obisku ob tej cesti pa so 
na primer nekateri prebivalci Novih 
sel, ki imajo hiše tik ob trasi nove 
peste, že zmajevali z glavami, češ: 
„Zaradi nove ceste nas že boli glava, 
kmalu pa nas bo še bolj.“ Povedali 
so, da bo cesta na odseku skozi vas 
potekala preblizu hiš, da bo to zelo 
nevarno za prebivalce, posebno za 
stare in otroke, ter da se boje, da 
bodo zaradi težkega prometa hiše 
pokale.

O prometnih zvezah Kočevske s 
svetom in še posebno o cestah so 
razpravljali tudi ob nedavnem 
obisku predsednika izvršnega sveta 
Slovenije Andreja Marinca v Kočev
ju. Ob tej priložnosti so poudarili.

Med nedavnim obiskom Kočevja si je predsednik IS Andrej Marinc 
ogledal tudi ITAS. (Foto: J. Primc)

da so dobre propietne zveze osnova 
za vsestranski razvoj posameznega 
območja. Pri tem so omenili hiter 
razvoj Novega mesta, ko je mimo 
njega stekla nova avtomobilska ce
sta.

Cesta Kočevje-Brod na Kolpi bo 
posodobljena do jeseni 1975. Ko bo 
odprta, ne bo Kočevje oziroma 
Kočevska več prometni „žep“ ozi
roma „rokav". Odprla se bo proti 
jugu. Seveda pa bo takoj zatem 
treba odpreti oziroma posodobiti še 
cesto proti Novemu mestu, nato pa 
še proti Črnomlju, Cabru in seveda

SVEČANO MED PIONIRJE

V soboto, 24. novembra ob 9. 
uri, bo v avli nove osnovne šole 
Kočevje svečan sprejem 164 ciciba
nov v pionirsko organizacijo. Nove 
pionirčke bodo tudi pogostili. Sta
rejši pionirji jim bodo priredili za- 
bavno-kultumi program. Nastopili 
bodo tudi lutkarji III. in IV. razreda 
osnovne šole in otroški pevski zbor. 
Za organizacijo prireditve bodo pri
spevali občinski sindikalni svet in 
DPM Kočevje po 1000 din, starši pa 
po 10 din za vsakega učenca oziro
ma novega pionirčka.

VILKO ILC

KOČEVJE: USTANOVLJENA 
MLADINSKA POHODNA 

IX.SNOUB BRIGADA

Pri občinski konferenci ZMS 
Kočevje že dolgo deluje komisija za 
SLO. Njena poglavitna naloga je, da 
pripravlja mladino na oborožen 
odpor proti sovražniku v primeru 
vojne in obuja partizanske tradicije. 
Zato je bila oktobra ustanovljena 
mladinska pohodna IX. SNOUB 
brigada, ki šteje 37 članov. Razde
ljeni so v tri čete. Seveda število čla
nov brigade ni zaključeno, saj bodo 
pridobivali še nove.

Brigada bo izvedla več pohodov 
po poteh partizanskih brigad, sode- 
k)vala pa bo tudi na vseh partizan
skih srečanjih in proslavah. Ta bri
gada seveda ni namenjena oborože
nemu boju s sovražnikom, temveč 
deluje izključno v mirnem času.

VANDA OBERSTAR

tudi proti Postojni, ki pa ne bo 
potekala po ozemlju kočevske obči-

J. PRIMC

in' član vodstev mnogih družbeno
političnih organizacij in društev. 
Predvsem je prizadevno delal pri lov
cih in gasilcih. Za svoje delo je dobil 
več odlikovanj in priznanj, od zve
znih in republiških do društvenih. 
Leta 1953 se je spet odločil za svoj 
poklic in ga opravljal do smrti.

Vinko Zajc je bil znan kot po
šten, delaven, prizadeven človek, 
zato je bil zelo priljubljen med 
občani, ki so ga v velikem številu 
spremili na zadnji poti na kočevsko 
pokopališče.

Matija Zdravič iz Novih sej je pripeljal pošto v \as Žaga pod 
Kostelom. (Foto: J. Primc)

Težka je poštarska služba
Ko smo se oni dan v vasi Žaga 

pri Kostelu pogovarjali z Mir
kom Letigom o tem in onem, je 
nekaj vse glasneje ropotalo, 
potem se je zelo pokadilo in 
končno se je iz dima prikazal 
poštar Matija Zdravič iz Novih 
sel z mopedom. Med drugo po
što je prinesel tudi Dolenjski Ust. 
Povedal je;

„Od Kostela pa sem dol do 
Žage je taka strmina, da zavora 
nič ne pomaga. Zavirati moram s 
prvo brzino, potem se pa tako 
kadi.**

Dodal je še, daje  pridobil spet

dva naročnika na Dolenjski list.
Povprašal sem ga, če je bil res 

bolan.
„Teden dni sem bil v bolniški. 

Prehlad in revma pa še leta opra
vijo svoje. Vroč moraš na mo
ped, pa te prepiha in bolezen je 
tu,*‘ je povedal,' Mirko Letig pa 
je dodal, da je območje, kjer 
raznaša pošto tovariš Ždravič, 
zelo težko, saj se mora nepresta
no vzpenjati v strmine in spet 
spuščati v doline. Seveda zaradi 
redke naseljenosti ne raznaša 
pošte vsak dan, ampak le trikrat 
na teden. -c

Mladi so za spremembe
Hočejo več veljave in učinkovito organizacijo

v  vseh mladinskih aktivih v ko
čevski občini potekajo razprave o 
novi organiziranosti ZMS. Do sedaj

Prav prikazati delavcem potrebo po kadrih
Težave zaradi prehoda Iz obrtniške na Industrijsko proizvodnjo - Razdor med starimi in novimi kad

ri treba pametno odpraviti - Lastni način vzgoje kadrov najprimernejši

njak, ki je zrastel s podjetjem oziro
ma mestom, in tisti, ki v mestu nima 
le stanovanja, ampak si zgradi hišo.

J. PRIMC *

„Delavci pri nas gledajo na 
kadre še zelo nerazumevajoče. 
Pri nas je namreč veliko ljudi, 
ki so prišli s pridnostjo na polo
žaj, nimajo pa potrebnih šol. 
Zd^, ko prehajamo iz obrtniške 
na industrijsko proizvodnjo, je 
treba proizvo^jo drugače 
načrtovati, za kar so spet potre
bni drugačni ljudje,“ je načel 
med obiskom predsednika izvr
šnega sveta Andreja Marinca 
zanimivo razpravo inž. Miha 
Briški iz ITAS Kočevje.

Andrej Marinc: „Ne razumem, da 
delavci ne bi imeli razumevanja za 
strokovnjake. Kako ste jim potem 
spk^ pr&azali potrebo po strokov- 
1̂  k ^ rih ?  Tu je morda napaka.

Mnoga podjetja to uspešno rešujejo. 
Morda je stik z delavci preslaboten. 
Ni in ne more biti, da bi bili delavci 
proti strokovnjakom. Ce delavcem 
pokažete, kje so strateške točke, ki 
se dajo doseči le s takimi in takimi 
sredstvi in kadri, bodo razumeli. Res 
pa je tudi, da smo na standard delav
cev pozabljali. Ne poznam vaših 
razmer, a je treba analizirati, zakaj 
postavljajo delavci pod vprašaj Vla
ganje v kadre.**

Janez Hering iz ITAS je zadevo 
razložil tako: „Za reševanje stano
vanjskih vprašaj delavcev imamo 
61 prošenj. Vse so zelo pereče. 
Vsako leto se samo iz naše lastne 
šole na novo zaposli v podjetju 20 
do 25 delavccv. Hkrati pa smo na
menjali za stanovanja le toliko da 
smo lahko na leto zgradili 4 do 5 
stanovanj. Zato smo zdaj stanovanj
ski prispevek zvišali od 4 ne le na 6, 
ampak kar na 8 odstotkov.

Zaradi takega položaja delavci 
mislijo: ,Ce bomo dobili strokovnja
ka, bo ta dobil stanovanje, rešitev 
moje stanovanjske zadeve pa se bo 
spet odložila oziroma odm^nila.* V 
stanovanja smo doslej malo vlagali. 
Več smo v proizvodnjo, da smo iz 
obrtniške prešli na industrijsko.

Razen tega se je dogajalo, da de
lavci niso preveč zaupali strokovnja
kom, češ da znajo zelo dobro po
stavljati zahteve glede na svojo izo
brazbo, hkrati pa ne dajejo podjetju 
toliko, kot bi po izobrazbi morali. 
Strokovni ljudje morajo pokazati, 
da so s svojim delom koristni in 
potrebni. Res pa je, da je strokov
njakovo delo težko videti in oceniti 
v kratkem obdobju, medtem ko se 
na primer učinek VKV ključavni- 
čaria takoj vidi.

Pri nas sede na odgovornih delov
nih mestih ljudje, ki nimajo šolske

izobrazbe, imajo pa prakso. In ti 
ljudje, ki so zrastli s podjetjem, 
imajo vpliv na zelo velik krog delav
cev.

Vendar kljub vsemu le precej da
jemo za izobraževanje. Na višjih in 
visokih šolah imamo preko 30 ljudi, 
kar nas velja na leto okoli 590.000 
din. Naše strokovnjake, ki so komaj 
končali šolo, nam odkupujejo druga 
podjetja. Od nas ljudje (Shajajo, ker 
ni stanovanj, pa tudi ker v Kočevju 
ni družabnega življenja.**

Vsa razprava okoli kadrov je 
pomembna ne le za ITAS, ampak 
tudi za druge delovne organizacije in 
službe. Kaže, da vse preradi jokamo, 
da ni strokovnjakov, ko pa bi jih 
lahko dobili, se ne zavzemamo do
volj, da bi jih res zaposlili. Posebno 
pozornost zaslužijo mnenja obča
nov, da bo v Kočevju ali pri posame
znem podjetju ostal tisti strokov-

mm.

so bile že v NAMI, gimnaziji, 
AGROSERVISU, ITASU, TRIKO- 
NU, Predgradu in Livoldu. To pa ni 
dovolj, saj bi morale biti končane v 
oktobru.

Dosedanje razprave so pokazale, 
da so mladi za predvidene organiza-|\ 
cijske ^rem em be v ZMS, čeprav 
nekateri dvomijo, če so mladi v tem 
trenutku sposobni, da izpeljejo tak
šno demokratizacijo v ZM. Vendar 
je prevladalo j)repričanje, da so 
sposobni, saj je veliko mladih, ki so 
pripravljeni delati v mladinski orga
nizaciji.

Razprave o izhodiščih za novo 
oiganiziranost so tudi opozorile, da 
do sedaj Zveza mladine ni bila do
volj močna in učinkovita. Mladi 
bodo zdaj lahko znotraj sindikata v 
TOZD, SZDL na terenu in ZK nepo
sredno vplivali, da se bodo vprašanja 
mladih bolj upoštevala in da bodo 
prišla njihova mnenja bolj do velja- ) 
ve.

V. O.

Janez Hering: „Delavec m misli, 
da bo izgubil prednostni vretni. 
red za stanovanje,če zaposlimo 
strokovnjaka in mu damo sta
novanje, zato so mnogi delavci 
proti zaposlovanju strokovnja
kov/*

SODELOVANJE DVEH

Krajevna skupnost Kočevje in 
Jamarski klub Kočevje sta pred kra
tkim sklenila posebni sporazum, po 
katerem bo krajevna ^upnost ma
terialno pomagda jamaijem. V za
meno ji bodo jamarji nudili razne 
svoje usluge.
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Komisija za prodajo osnovnih sredstev tovarne BETI Metlika 
razpisuje prodajo:

1. DOSTAVNEGA AVTOMOBILA IMV-MORIS, leto izde
lave 1970. Vozilo je v dobrem in voznem stanju. Izklicna 
cena je 13.500 din

2. DOSTAVNEGA VOZILA MARCEDES „FURGON", leto 
izdelave 1968, nosilnost 2,5 toni. Vozilo je v dobrem in 
voznem stanju. Izklicna cena je 45.000 din.

Licitacija bo v torek, 27. novembra 1973, v Beti v Metliki, 
ob 8. uri za družbeni'sektor, ob 10. uri pa za ostale intere
sente.

„NOVOTEKS" 
tekstilna tovarna 
Novo mesto 
Foersterjeva 10

Ponovno razpisuje za dne 2 6 .1 1 .1 9 7 3  ob 12. uri 
JAVNO IN USTNO LICITACIJO 
za odprodajo naslednjih osnovnih sredstev:
1. TOVORNI AVTO TAM 2000, 1965, NEVOZEN

5.500,00 din
2. KOMBI IMV 1969, NEVOZEN 5.500,00 din

Omenjeni osnovni sredstvi si lahko ogledate vsak dan od 8. — 
12. ure na sedežu podjetja. Novo mesto, Foersterjeva 10. 
Pravico do sodelovanja imajo družbene organizacije in zaseb
niki, ki bodo plačali polog v višini 10 % za vsako osnovno 
sredstvo. Polog vplačajte na dan licitacije od 11. — 12. ure v 
blagajni podjetja. Licitacija bo v poslovnih prostorih Novote- 
ksa, Foersterjeva 10, Novo mesto.

PETROlJ

Trgovsko podjetje PETROL Ljubljana 
poslovna enota BREŽICE

razglaša 
prosto delovno mesto 

NA BENCINSKEM SERVISU ŠENT-PRODAJALCA 
JERNEJ.

. Pogoji: končana osemletka
odslužen vojaški rok 
prednost imajo trgovski delavci

, Poseben pogoj je poskusno delo, ki traja šest mesecev.
; Lastnoročno napisane ponudbe s kratkim življenjepisom je 
'treba poslati v roku 10 dni po dnevu objave tega oglasa na 
■ navedeno poslovno enoto.

SPREJMEMO V DELOVNO RAZMERJE

KVALIFICIRANE PEKE ALI PRIUČENE PEKE, DELAV
CE ALI DELAVKE ZA PRIUČITEV V PEKOVSKO STRO
KO, DELAVCE ZA DELO V EKSPEDITU.
Poskusna doba dva meseca.

Pošljite pismene ponudbe, ali se osebno zglasite pri nas. 
TOZD Pekama, Dolenjska Novo mesto. Ločna 21

i .

1

Kmetijska zadruga Trebnje

RAZPISUJE JAVNO LICITACIJO 
ZA PRODAJO

> KAMIONA TAM 5000, 
leto izdelave 1969.
Licitacija bo v Trebnjem, Baragov trg 3, v soboto, 24. 11. 
1973, ob 8. uri.

OBVESTILO VINOGRADNIKOM

Na pcdlagi zakona o označevanju vina (Uradni list SRS št. 
21/70) obveščamo vse vinogradnike našega območja, ki 
bodo prodajali vino, da morajo pridelek prijaviti pristojni 
službi občinske skupščine Novo mesto

NAJPOZNEJE DO 15. DECEMBRA 1973.

Pridelek vina mora prijaviti vsak vinogradnik sam. Skupin- 
,wih prijav ne bomo upoštevali.

Prijavo je treba kolkovati s kolkom za 7,00 din. Po navede
nem roku občinska skupščina ne bo več sprejemala prijav.

Oddelek za gospodarske 
in družbene dejavnosti 

ObS Novo mesto

PROSTA DELOVNA MESTA!
r a m r s i i r ^

MOVO MESTO

Splošno gradbeno podjetje
„Pionir", Novo mesto

razglaša prosta delovna mesta:

1. NABAVNEGA referenta za delo v nabavni službi v Novem 
mestu,

2. NABAVNEGA referenta za delo v mehansko-kovinskem 
obratu,

3. SKLADIŠČNI KA za delo v mehansko-kovinskem obratu,
4. 3 KV MIZARJEV za delo v lesnem obratu,
5. 3 NK DELAVCEV za delo v lesnem obratu.

Pogoji pod:
1. uspešno dokončana ekonomdca srednja šola in 4-letna 

praksa,
2. uspešno dokončana poklicna šola trgovske ali kovinske 

stroke in 4-letna praksa,
3. uspešno dokončana poklicna šola trgovske ali kovinske 

stroke in 4-letna praksa,
4. uspešno dokončana poklicna šola mizarske stroke,
5. starost 18 let.
Osebni dohodki po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov;
za vsa delovna mesta je uvedeno poizkusno delo.
Kandidati naj vloge z opisom dosedanjega dela in življenje
pisom pošljejo najkasneje lOdni po objavi na naslov: SGP
„PIONIR", Novo mesto, Kettejev drevored 37.

dražba
Delavski svet
Združenega kmetijsko-gozdarskega podjetja Kočevje

je na seji dne 4. 6. 1973 sklenil, da proda tele stanovanjske 
hiše:
MAHOVNIK št. 26, 26 a in 27 ~
SLOVENSKA VAS št. 28, 36 in 37 
KOBLARJI štev. 7, 9 ,1 0 in 25 
GORENJE štev. 12 oz. 10 
MLAKA štev. 4 ,1 5  in 28 
DRAGA št. 26 
ZAJČJE POUE št. 2 
LIVOLD št. 24 in 48 
BREZOVICA št. 1 
NEMŠKA LOKA št. 2 in 15 
MOZELJ — bivša gostilna,
RAJNDOL — nedograjeni stanovanjski blok.

Licitacija bo 4. 12. 1973 ob 8. uri v prostorih uprave ZKGP 
oziroma z enournim intervalom v posameznih vaseh. Pred
nost pri nakupu imajo nosilci stanovanjske pravice, ki stanu
jejo v hišah. Pogoji za nakup so usklajeni s predpisi o prodaji 
družbenih stanovanj zasebnim lastnikom. Točne informacije'
o cenah In pogojih prodaje dobite pri službi premoženjsko
pravnih zadev na podjetju.

zaposli

SNAŽILKO 

Nastop službe možen takoj!

PROSTO DELOVNO MESTO!

Tekstilna tovarna NOVOTEKS,
Novo mesto

razglaša
prosto delovno mesto

PLETILSKEGA TEHNIKA

Pogoji:
končana tehnična tekstilna šola —
pletilska smer; zaželena praksa.
Kandidati naj pošljejo ponudbe na naslov:
NOVOTEKS, tekstilna tovarna. Novo mesto, kadrovski
oddelek, do vključno 15. decembra 1973.

i>R0ST0 DELOVNO MESTO!
Komisija za sprejem in odpust delavcev 
pri Javnih skladiščih 
Novo mesto

objavlja prosto delovno mesto 
TRANSPORTNEGA DELAVCA.

Pogoji: odslužen vojaški rok, izpit „B" kategorije.

Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

ŠTIPENDIJE!

» K O V I N A R S K A «  

tovarna industrijske opreme 
In konstrukcij -  KRŠKO

RAZPISUJE 
štipendije za šolsko leto 1973/74  

na naslednjih šolah:

1 NA ELEKTROTEHNIŠKI FAKULTETI,
1 NA Ek o n o m sk i f a k u l t e t i ,
1 NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO,
1 NA SREDNJI ADMINISTRATIVNI ŠOLI.

Interesenti naj pošljejo pismene prošnje v 15 dneh po objavi 
na naslov podjetja. Prošnji priložite potrdilo o vpisu v šolo.

ORGANIZACIJA ZDRUZENEGA DELA 
PAPIR KONFEKCIJ A, KRŠKO

RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO 

RAČUNOVODJA PODJETJA
Pogoji:
— višja ekonomsko-komercialna šola finančne smeri z naj

manj 5-letno delovno prakso v računovodstvu gospodar
skih organizacij,

— srednja ekonomska šola ali druga ustrezna srednja šola z 
najmanj 15-letno delovno prakso v računovodstvu delov
nih organizacij, od tega vsaj 10 let na vodilnih delovnih 
mestih kot knjigovodja v gospodarskih organizacijah.

OBJAVLJA PROSTO DELOVNO MESTO 

MATERIALNEGA KNJIGOVODJA

Pogoji: '
— srednja ekonomska šola z najmanj 2-letno delovno prakso 

v računovodstvu gospodarskih organizacij,
— druga ustrezna srednja šola z najmanj 3-letno delovno 

prakso v računovodstvu gospodarskih organizacij.

Kandidati morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje ter morajo 
biti moralno-politično neoporečni.
Za računovodjo podjetja bo s 1. 8. 1974 na razpolago novo 
družinsko stanovanje v bližini delovnega mesta. Zasedba 
delovnega mesta računovodje podjetja je možna s 1 .1 . 1974 
ali po dogovoru.
Prijave s potrebnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba 
poslati v 15 dneh po dnevu objave.

Zavod za izobraževanje kadrov in produktivnost dela Novo 
mesto. Ulica talcev 3

BREZ PRATKE PAVLIHOVE 
PRAZEN JE DOM,
NIKOLI JE KUPIT 
POZABIL NE BOM!



Četrtek, 22. novembra -  Cecilija 
Petek, 23. novembra -  Klemen 
Sobota, 24. novembra -  Janez 
Nedelja, 25. novembra -  Katarina 
Ponedeljek, 26. novembra -  Konrad 
Torek, 27. novembra -  Bernard 
Sreda, 28. novembra -  Jakob 
Četrtek, 29. novembra -  Dan republike

BRESTANICA: 24. in 25. 11. 
ameriški barvni film , JCje je Jack? “ 
29. in 30. 11. sovjet^o-italijansko- 
francoski fibn „SOS Nobile“ .

BREŽICE; 23. in 24. 11.
italijanski barvni film „Razimi“ . 25. 
in 26. 11. angleški barvni film 
„Eskadrila smrti“ . 27. in 28. 11. 
Vedski barvni film ,J)nevnik 
poldevice".

ČRNOMELJ: 23. 11. ameriški 
barvni fihn „Ubijalec v vrsti“ . 25. 
11. ameriški barvni film „Polnoči 
kavboj“ . 28. 11. ameriški barvni 
film „Mačo Calagan“ . 29. 11. 
jugoslovanski film „Volk samotar'*.

KRSKO: 24. in 25. 11. ameriški 
barvni film „Letališče". 27. 11. 
jugodovanski film „Volk samotar**.

l i l j n

METLIKA: Od 23. do 25. 11. 
ameriško-angleško-francoski barvni 
film „OrU nad Londonom**. Od 28. 
11. do 2. 12. nemški barvni film 
„Truplo iz Temze**.

MOKRONOG: 24. in 25. 11. 
ameriški barvni film ,4-jubezenska 
zgodba**.

MIRNA: 24. in 25. 11. „Cakmul 
maščevalec**. 29. 11. „Maii veliki 
človek**.

NOVO MESTO: Od 23. do 25. 
11. ameriški barvni film „Spolno 
obveščanje**. 25. 11. fiancoski
barvni fifin „Astarix**. 26. in 27.11. 
domači barvni film „Živeti od 
ljubezni**. Od 28. do 30. 11. 
ameriški barvni film „Maščevame 
Hanni Caulder**. — POTUJOČI 
KINO NOVO MESTO: Od 23. do 
27. 11. ameriški barvni film
„Vrnitev bandita**.

RIBNICA: 24. in 25. 11. ameriški 
barvni film „Mali veliki mož**.

SEVNICA: 24. in 25. 11.
jugoslovanski film „Ljubezen na
odoru**. 28. 11. italijanski fibn 
„Garingo**.

ŠENTJERNEJ: 24. in 25. 11. 
„Zidovi greha**.

TREBNJE: 24. in 25. 11.
slovenski barvni trikrat nagrajeni 
ljubezenski film „Cvetje v jeseni**.

SLUŽBO DOBI

TAKOJ SPREJMEM fanta v priuči- 
tev za avtoličarja. Hrane in stano
vanja ni. Plača in ostali pogoji po 
dogovoru. Avgust Modic, avtoli- 
čarstvo, Trdinova 49, Novo me
sto.

FRIZERSKO POMOČNICO, samo
stojno, sprejme frizerski salon 
K r^j, Brežice.

DOBRO SITUIRANA petčlanska 
družina z moija išče resno pridno 
dekle ali mlajšo upokojei^o za 
varstvo otrok in gospodinjstvo'. 
Zagotovljena vsa o ^ b a  in dobra 
plača. Ponudbe pod šifro 
„UGODNA ZAPOSLITEV**.

MLAJŠE DEKLE dobi zaposlitev 
pri Vinku Stamcaiju, izdelovanje* 
žičnih vložkov, Grosuplje, Ljub
ljanska 22. Nastop službe je 
možen takoj. Plača po dogovoru, 
stanovanje preskrbljeno.

STANOVANJA

ZAKONSKI PAR brez otrok išče 
stanovanje ali sobo s souporabo 
kopalnice. Plača odlično. Ponud
be na naslov: Nad mlini 11, Novo 
mesto ali telefon 21-915.

MLAD FANT išče opremljeno sobo 
v Novem mestu. Naslov v upravi 
lista (2888/73).

LEPO VELIKO SOBO (center Ljub
ljane) menjam za enosobno stano
vanje v Novem mestu. Ponudbe 
pod „MENJAM**.

MLADA USLUŽBENKA išče opre
mljeno sobo 2 ogrevanjem in 
souporabo kopalnice v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 
(2910/73).

ZAKONSKI PAR išče enosobno 
stanovanje s kopalnico, lahko 
tudi v bližnji okolici Novega 
mesta. Plačava do 800,00 din. 
Naslov v upravi lista (2919/73).

ODDAM enosobno stanovanje sam
skim osebam v Trebnjem. Vpra
šajte pri Ludviku Mhkaiju, Stari 
trg, Trebnje.

Motorna vozila

AMI 8, letnik 1970, brezhiben, 
prodam. Hadl, Novo mesto, Kri
stanova 12.

PRODAM FIAT 600 D, letnik 
1961, generalno popravljen, za 
4.500 din. Naslov v upravi lista 
(2908/73).

PRODAM avto NSU 1200 C, dobro 
ohranjen. Regerča vas 17 a. Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM ami break, 
letnik 1969, dobro ohranjen, 
brezhiben, iz prve roke, vzdrže
van po predpisih, garažiran, pre
voženih 49.600 km (dokumenti
rano). Zelo majhna poraba goriva, 
primeren tudi za manjše tovore. 
Delimo plačilo možno s čekom in 
na kredit. Cetinski, Kočevje, 
Kolodvorska cesta 2, telefon 
86-564.

PRODAM FIAT ZASTAVA 1300, 
star 5 let, motor tovarniško gene
ralno obnovljen, za 12.000,00 
din. Božič, Cankaijeva 24, Novo 
mesto.

NUJNO PRODAM ZASTAVO 101, 
letnUc junij 1973. Naslov v upravi 
lista (2920/73).

ZASTAVO 750, letnik 1967, ugod
no prodam. Naslov v upravi lista 
(2932/73).

UGODNO PRODAM avto „Zastava 
1300**, peč na olje, EMO 5**, 
kombinirano samsko sobo. Ogled 
vsak dan po 15. uri. Mišič, Gre
gorčičeva 9, Brežice.

P R O D A M

PRODAM rabljen krojaški šivatai 
stroj z motoijem ali brez, rablje
no tridelno okno 150x130 z 
„oberlihtom**, zastekljeno, in tri 
trofazne motoije 34 KW. Stanko 
Galjot, Kranj, Savska cesta 4.

PRODAM žetveno napravo za BCS, 
kosilnico in grablje Maraton. Na
slov v upravi Usta (2882/73).

PRODAM tri leta starega žrebca in 
pet let starega konja, težka po 
500 kg, črne barve, in drobilnik 
za žito (šrotar). Pirnar, Šentjurje 
5, Mirna peč.

PRODAM žago venecijanko in hišni 
hidrofor, vse v dobrem stanju. 
Naslov v upravi lista (2897/73).

PRODAM nov gumi voz 13, in 
15-colski. Tomc, Lavrica 14, 
Škofljica.

UGODNO PRODAM lepo urejen 
120-litrski akvarij z ribicami. 
Dangel Žučak, Koštialova 42 , 
Novo mesto.

PRODAM malo rabljeno dvodelno 
omaro. Ilijevič, Nad mlini 21, 
Novo mesto.

PRODAM droben krompir za praši
če in hlevski gnoj. Krka 11, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM dobro ohranje
no dnevno sobo z dvema polkav- 
čema. Terezija Injac, Kristanova 
22, Novo mesto.

UGODNO PRODAM klavir nemške 
znamke. Cvetka Zajc, Šolska 2, 
Novo mesto, telefon 21-459

PRODAM rabljeno spalnico. Ogled 
ob nedeljah dopoldne. Valantiče- 
vo 16, Novo mesto.

PRODAM leto dni starega nemškega 
ovčarja, dobrega čuvaja. Ogled od

' 14. ure dalje. Naslov v upravi lista' 
(2928/73)..

KMETOVALCI! Zelo ugodno pro
dam nove traktorske grablje in 
nadomestne dele za Heublitz za 
samo 8.500 din. Cesta Dolomit
skega odreda 137, Ljubljana.

PRODAM hišo z gospodarskim pos
lopjem v vasi Mrtvice pri Krškem. 
Vprašajte pri Martinu Veličeviču, 
Drnovo št. 15 pri Krškem. 

PRODAM ali dam v najem manjšo 
. kmetijo v okolici Šentjanža. Na

slov v upravi lista (2879/73). 
PRODAM enostanovanjsko hišo in 

še eno poslopje. Možna adaptacija

hiše. Ogled pri Mariji Planinc, 
Vojinska cesta št. 15, 68340 
Črnomelj.

PRODAM hišo z vrtom v šmaijeti 
št. 30. Poizve se v trgovini z žele
znino.

PRODAM manjše posestvo, skupaj 
ali posamezne parcele, v Zalogu. 
Jože Kozina, Zalog 7, Novo me
sto. Ogled vsako nedeljo popol
dne.

POROČNI PRSTANI! -  Najlepše 
darilo za vašo nevesto vam pripra
vi zlatar v Ljubljani, Gosposka 5 
(poleg univerze). — Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. popu
sta.!

KATERA starejša upokojenka s 
svojim stanovanjem bi vzela v 
oskrbo starejšega upokojenca. 
Star sem 70 let, dobro situiran, 
imam našo in francosko pokojni
no, sem čedne zunanjosti, neaUco- 
holik in nesposoben za delo. 
Ponudbe pod „MOŽNO 
SKTTPNO ŽIVLJENJE**.

IZGUBIL SE JE lovski pes resasti 
istrijanec (dolga, pretežno bela 
dlaka, na ušesih in križu oranžno 
ijava). Prosim tistega, kdor ga je 
zadržal ali kaj ve, kje se nahaja, 
da sporoči proti nagradi na na
slov: Jože Počrvina, Birčna vas. 
Novo mesto. Pes sliši na ime Piko.

Ob nenadomestljivi in- boleči 
izgubi naše drage mame, stare mame 
in tete

MARIJE PETAN
iz Smolenje vasi 7

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom in znancem, ki so 
nam izrekli sožalje, podarili vence in 
cvetje ter pokojnico v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. 
Posebna hvala kolektivu Dolenjke, 
sosedom ter patru Mateju za oprav
ljeni obred in poslovilne besede. Šel 
enkrat vsem skupaj in vsakemu po
sebej iskrena hvala.
Žalujoči; hčerke Marija, Ton
čka in Anica z družinami ter 
drugo sorodstvo

Smoienja vas, 7. novembra 
1973

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, starega očeta in strica

VINKA ZAJCA
iz Koče\ja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nam pomagali in z 
nami sočustvovali ter ga s cvetjem in 
venci pospremili na zadnji poti. 
Zahvaljujemo se za poslovilne bese
de govornikom družbenih oiganiza- 
cq in upokojencev, prav posebno pa 
še za poslovilne besede predstavni
kom občinske gasilske zveze in gasil- 
dcega društva Kočevje, občinske 
gasilske zveze Ribnica in njenih dru
štev ter delavski godbi, najbolj pa 
lovskima družinama Kočevje in 
Mala gora, ki sta mu v slovo posled
njič zatrobili na lovski rog in mu ob 
slovesu priredili še zadnjo brakado. 
Žalujoči: žena Ivanka, sin Vinko z 
ženo Cilko, vnuki Marijana, Darinka 
in Gajči, sestra Kristina in ostalo 
sorodstvo.

Kočevje, 2alec, Tacen, Ljub
ljana

Ob prerani in boleči izgubi našega 
moža, očeta, starega očeta, sina, 
brata in strica

FRANCA PETANA 
iz Juriče vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v težkih trenutkih stali ob stra
ni in nam izrekli sožalje ter darovali 
cve^e in v tako velikem številu spre
mili pokojnika na zadnji poti. Po
sebna zahvala dr. Živkoviču in 
zdravstvenemu osebju internega 
oddelka bolnice, župniku, Novolesu 
in njegovi godbi, pevcem in govomi- 
ku ter vsem sosedom za pomoč. 
Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: žena Ančka, sinovi 
Rudi, Božo, Milan in Tone z 
družino, mama, b ra ^ , sestre in 
drugo sorodstvo

Po dolgotrajni bolezni me je za 
vedno zapustil moj dragi mož

FRANC LUKANIČ
iz Dragatuša

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so 
ga spremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna hvala družini Babičevi ter 
vsem sosedom, sorodnikom in znan
cem, ki so mi pomagali v času njego
ve težke in dolgotrajne bolezni, 
župniku za spremstvo in opravljeni 
obred. Vsem še enkrat iskrena hva
la.

Žalujoča; žena Frančiška 
Lukanič

Vsem, ki ste na zadnji poti spre
mili našo drago mamo

ANO KULOVEC
z Uršnih sel št. 41

se iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi 
vsem, ki so nam ob težkih trenutkih 
stali ob strani, in darovalcem ven
cev. Posebno se zahvaljujemo gasil
skemu društvu Uršna sela, oddelku 
oplemetilnice Novoteksa, župniku iz 
Dol. Toplic za opravljeni obred in 
vsem sosedom.

Žalujoči; mož Jože, sin Ivan 
in hči Mimica z družino

Ob smrti našega dragega moža, 
očeta in starega očeta

DANIELA PEZDIRCA
iz Drašič

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, znancem prijateljem in va
ščanom za izrečeno s o ^ je ,  cve^e 
in vence ter za spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Iskrena hvala kolektivu 
tovarne Beti-Metlika in domačim 
gasilcem. Še posebej hvala zdravni
škemu in strežnemu osebju novome
ške bolnice, kakor tudi metliškemu 
kaplanu za obred in ^rem stvo. 
Vsem še enkrat iskrena hvjda.

Žalujoči; žena Danica, sinovi 
Božo, Branko, Zvonko in Slavo 
z družinami, hčerica Nada z 
družino in drugo sorodstvo

Drašiči, Metlika, Ljubljana, 
Medvode, Sidney

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
tasta in svaka

JURETA FORTUNA
iz Krasinca

ki nas je zapustil v 70. letu starosti, se iskreno zahvaljujemo 
zdravnikom internega oddelka v novomeški bolnici za lajšanje 
njegove težke bolezni in vsem, ki so želeli, da bi mu podaljšali 
življenje, posebno dr. Štefaničevi in mr. Dujcu. Hvala vsem, ki so 
z nami sočustvovali, pokojnika zadnjič obiskali na domu in ga 
spremili na zadnji poti. Hvala župniku, predstavniku gasilcev in 
vaščanov, predstavniku Društva upokojencev Gradac za poslovil
ne besede in črnomaljski godbi; zahvaljujemo se tudi vsem daro
valcem cvetja in vencev. Ohranimo ga v trajnem spominu.

Žena Marija, Vladka s hčerkama in možem, svakinja 
Ana in drugo sorodstvo

IŠČEM inštruktoija ali inštruktorico 
za angleščino. Naslov v upravi 
Usta (2886/72).

V POPOLDANSKEM času inštrui
ram angleščino. Naslov v upravi 
Usta (2902/73). -

Z A H V A L A

Ob tragični izgubi naše drage žene in mame

M ARIJE ZAKRAJŠEK
roj. Obradovič, 

iz Dol. Podboršta

se najtopleje zahvaljujeva sorodnikom, sosedom, prijatel^m in 
znancem, ki so nama v najtežjih trenutkih^ s t ^  ob strani, iahva-, 
ljujeva se tudi darovalcem vencev in cvetja in vsem, ki ste jo v 
tako velikem Številu prem ili na zadnji poti, članom kolektiva 
„TRIMO** za podarjene vence in vse ostalo, še posebej pa zdravni
kom, strežnemu osebju in vsem, ki so kakorkoU pomagaU, da bi 
najino ljubo pokojnico rešiU iz objema smrti.

Žalujoča; mož Franc in sin Božidar.

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta in starega očeta

ANTONA BLATNIKA
miličnika v pokoju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, dobrim sosedom 
in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih priskočiU na pomoč in 
pokojnika v tako velikem številu 
^remiU k preranemu grobu, mu 
poklonih cvetje in vence ter nam 
ustno aU pismeno izraziU sožalje. 
Prisrčna hvala dr. Ostojiču, dr. 
prim. Šavlju in dr. C ^u d ru , ki so se 
trudili, da bi mu ohraniU življenje, 
ter strežnemu osebju kirurškega 
oddelka. Posebno se zahvaljujemo 
tov. Franku, komandirju Postaje 
mUice, njegovim souslužbencem in 
tov. Piškurju za organizacijo pogre
ba, kot tudi godbi in pevcem ter 
spremstvu s prapori družbenopoUti- 
čnih organizacij. Zahvaljujemo se za 
cvetje delovnim kolektivom Postaje 
miUce, UJV Novo mesto. Ribiški 
družini, TIP—TOP, Trimo, poUtični 
šoli Novo mesto. Zvezi borcev. 
Zvezi komunistov in drugim. Zahva
ljujemo se tov. Japlju za poslovilne 
besede pred pokojnikovim domom, 
tov. Žalcu in tov. Hribaiju za govo
ra, v katerih sta opisala težko živ
ljenjsko pot mojega moža. Še enkrat 
iskrena hvala vsem, ki ste nam ob 
t e ^ i  izgubi staU ob strani in nam 
pomagaU.

Žena Marija, sinova Zvonko 
in Vojko, hčerki Jelka in Vera

Ob smrti našega dobrega moža, 
očeta, tasta in staregax)četa

LEOPOLDA JAZBECA
upokojenega železničaija 

iz Sevnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, znancem ter so
sedom, ki so nam v težkih trenutkih 
staU ob strani in sočustvovaU z na
mi. Zahvaljujemo se duhovnikoma 
za opravljeni obred in vsem daroval
cem cvetja in vencev.

Žalujoči;^ žena Marija, hči 
Marija z družino ter sinova Ivan 
in Polde z družinama ter drugi 
sorodniki

Ob prerani in boleči izgubi našega 
dragega moža, očeta, sina, brata in 
strica

JOŽETA DETELE 
iz Črnomlja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem za 
podarjene vence in cve^e. Posebno 
se zahvaljujemo tovarnama Belt in 
IM V iz Črnomlja, govorniku tov. 
Pišcu za poslovilne besede, dr. Za- 
krajScovi in strežnemu osebju plju
čnega oddelka novomeške bohiice 
za vso pomoč. Vsem, ki ste dragega 
pokojnika spremili do njegov^a 
preranega groba, še enkrat i^ ren a  
hvala.

Žalujoči; žena Lojzka, hčer
ka Dra^ca, sin Danči in drugo 
sorodstvo

Zora SekuUč, z^oslena  pri IMV 
Novo mesto, se naj lepše zahvaljujem 
tov. Francu Košmrlju iz Žabje vasi 
za vrnjen mesečni osebni dohodek, 
ki sem ga bila izgubila.

Prav lepo se zahvaljujem tov. 
Petru Štefaniču, veterinarju iz MetU- 
ke, za njegov trud in uspešno ozdra
vitev konja v zadnjem trenutku dne 
16. 10. 1973. Hvaležni Niko Mavre
tič, Drašiči 32, Metlika.

FRANC PER, Žabnica 2 p r  Kranju, 
opozarjam vse ljudi, da nisem 
plačnik dolgov svoje žene Cvetke 
Per, Petane 2, Novo mesto. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

MARIJA PAVLIN, Družinska vas 
42, Šmarješke TopUce, prepove
dujem delanje v s^ e  škode po 
mojem travniku na dolgi njivi, 
posebno prepovedujem vožnjo po '-rr 
njem. Kdor tega ne bo upošteval, 
ga bom sodno preganjala.

MARIJA CIMERMANČIČ, Dol. 
Mraševo 8, Novo mesto, prekU- 
cujem, kar sem govorila o Petru 
Šuštaršiču iz DoL Mraševega 1, in ' 
se mu zahvaljujem za potrpyenje. i

MARIJA CONTA, Cerovi log 36, 
Šentjernej, prekUcujem vožnjo, !
pašo in delanje kakr^ekoU škode 
po mojem vrtu na Oštrazu. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala. i

RUDOLF BUČAR, Gor. Sušice 4, |
Uršna sela, opozaijam Gezo Lu- j
thar iz Gor. Sušic 9, naj odstrani .
smetišče iz moje parcele in popra
vi ograjo. Če tega ne bo upošteva
la, jo bom sodno preganjal.

FRANC KREN, Vavta vas 57, Stra- j
ža, prepovedujem vožnjo, hojo, 1
razkladanje in nakladanje lesa in j
parkiranje avtomobilov na travni- '
ku ob Potoku. Kdor tega ne bo’ !
upošteval, da bom sodno prega-- 1
njal. j

ANTON GORENC, Ratež 20/a , 
Brusnice, strogo prepovedujem j
hojo in sečnjo na vseh mojih par
celah v Ovčji gorici in Vihri. Kdor ■ 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

ČLANE Hortikulturnega društva 
Novo mesto prosimo, da plačajo 
članarino za leto 1973 v cvetU- 
čarni na Glavnem trgu št. 1.

PD GIMNAZIJA NOVO MESTO 
vabi na obisk sejma rabljene smu
čarske opreme, ki bo 24. novem
bra od 9. do 12. ure v gimnazjgi.

Dragi mamici MARICI ŠI
ŠKO za njen življenjski pra
znik iskreno čestitata In želi
ta vse najboljše

BOŠTJAN IN DANICA^

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Štajdohar in Ivan Živič 

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Branko Podobnik, Jože Primc, 
Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnik

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 2 din Letna na
ročnina 79 dinarjev, polletna naročnina 39,50 din, plačljiva vnaprej 
-  Za inozemstvo 160 dinarjev ali 10 ameriških dolarjev oz. 30 DM 
(oz., ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
52100-620-107-32002-009-8-9 

OGLASI; 1 cm višine v enem stolpcu 40 din, 1 cm na določeni 
strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji aU zadnji strani lista 80 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka nadaljnja beseda 1 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja do prekUca cenik št. 5 od 1. 7. 
1972 -  DOLENJSKI LIST šteje med proizvode iz 7. točke prvega 
odstavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu (Ur. list SFRJ 33^316/72), za katere se ne plačuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za informacije IS 
SRS š t.4 2 1 -l/7 2 o d  31. 1. 1973)

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom; CZP Dolenjski Ust, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk; Ljudska pravica, Ljubljana



TELEVIZIJSKI
SPOREDRADIO LJUBLJANA

' VSAK DAN: poročUa ob 5.00, 
|6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
115.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. 
risan dasbeni spored od 4.30 do
8.00.
i ČETRTEK, 22. NOVEMBRA: 
B.IO Glasben matineja. 9.35 Iz 
dasbenih šol. 10.15 Po Talijinih po
teh. 11.00 Poročila -  Turistični na- 
^ tk i  za naše goste iz tujine. 12.30 
icietijski nasveti -  Nada Rihtaršič: 
?«čilnosti trga, mleka in mlečnih 

-delkov. 12.40 Igrajo pihalne

Rdbe. 13.30 Priporočajo vam . . .  
.10 P o z id n e  za mladi svet. 15.30 

plsbeni intermezzo. 16.00 „Vrti
ljak'*. 17.10 Popoldanski siiijfonični 
»ncert. 18.15 S Plesnim orkestrom 
TV Ljubljana. 19.00 Lahko noč,^ 
•troci! 19.15 Minute z ansamlom 
ojmira Sepeta. 20.00 Cetrkov ve- 

'®r d o m a ^  pesmi in napevov. 
2.15 Popevke in plesni ritmi.

L p e t e k , 23. NOVEMBRA: 8.10 
plasbena matineja 9.05 Radijska 
wla za n i^o  stopnjo. 10.15 Teden 

na radiu. 11.00 Poročila — 
■Turistični napotki za naše goste iz 
Mjine, 12.30 Kmetijski nasveti -  
12.40 Po domače. 13.30 
^riporočjyo vam . . .  14.10 Iz
fnladih grl. 14.30 Naši poslušalci 
Pestit^o in pozdravljajo. 15.30 
Plasbeni intermezzo. 16.00 
i>Vrtiljak“ . 17.10 Operni koncert. 
»8.15 „Signali” . 19.00 Lahko noč, 
Mroci! 19.15 Minute s triom Vitala 
jM»«Čiča. 20.00 „Top-pops 15“ . 
‘2.15 Besede in zvoki iz logov
•domačih.

.  SOBOTA, 24. NOVEMBRA: 
° ip  Glasbena matineja. 9.05 
N nirski tednik. . 10.15 Glasbeni 

od tu in tam. 11.00 POročila 
* Turistični napotki — za naše goste 
® tujine. 12.30 Kmetijski nasveti. 
^ •40  Čez travnil^e in polja. 13.30 
^ p o ro č ^ o  v a m . . .  14.10 S
P«anijo in besedo po Jugoslaviji,

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
fr iiii pomoči v brežiški bolnišnici: 
Mirej Ivanšek je padel v kuhinji in 
P poškodoval levi kolk; Suljo 
"ehinedović si je z vrelim čajem 
f^aril obe n c ^  in levo roko; 
»§ttu Orešaiju • je cirkular 

i|p3codoval prste desne roke; 
KSnčiška Jalovec si je z brano 
^^odovala desno nogo; Jože Kink 
‘ le z motorno žago poškodoval 

Martin Piltaver si je pri 
pMtoju koniznice poškodovd levo 

Marjanu Žičkagu je konj 
jpiodoval desno roko; Franc Arh 

^  padel na poti in si poškodoval 
nogo; Franc Arh je padel na 

in si poškodoval desno nogo; 
P[*nc Ilc se je z žago porezal po 
rSu roki; Ehirdi Somek je cirkular 
5^odoval glavo;

15.40 Pojo naši operni pevci. 16.00 
„Vrtilkak“ . 17.10 Orgle v ritmu. 
18.15 Dobimo se ob isti uri. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Jožeta Privška. 20.00 
Radijski radar. 21.00 Večer z 
Alfijem Nipičem. 22.20 Oddaja za 
naše izselience.

NEDELJA, 25. NOVEMBRA: 
6.00-8.00 DOBRO JUTRO! 8.07 
Veseli tobogan 9.05 Se pomnite, 
tovariši'.. .10.05 Prvi aplavz. 11.00 
P o r o č i  -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 11.15-13.00 
Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo — vmes ob 11.50 
Pogovor s poslušalci. 13.30-16.00 
Nedeljsko ^ o rtn o  popoldne. 16.00 
Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo -  II. del. 17.05 
Nedeljska reportaža. 18.00 Radijska 
igra -  Roger Vailland: Kličem 
Jenny Merveille. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 V nedeljo zvečer. 22.20
Zaplešite z nami.

P O N E D E L J E K ,  26.
NOVEMBRA: 8.10 Glasbena
matineja. 9.20 Pisana paleta lahke 
glasbe. 10.15 Za vsakogar nekaj.
11.00 Poročila -  Turistični n j^otki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetgski nasveti -  inž. Jože 
Lešnik: Pridelovanje jagod na

izbrali skladbe. . .  18.15 S pop 
ansambli. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana. 20.00 Reprodukcija 
koncerta Simfoničnega orkestra 
RTV Ljubljana. 22.15 S festivalov 
jazza.

Če t r t e k , 29. n o v e m b r a :
8.07 Radijska igra -za otroke -  
Maijan Kolar: „Ura“ . 9.05 Veseli 
zvoki v prazničnem jutru. 11.00 
Poročila -  Turistični n ^ o tk i za 
naše goste iz tujine. 12.10 Čestitke 
za praznik. 13.30 Breda Senčar: 
Borci o sodobnosti. 14.05 Novosti 
iz domačega opernega arhiva. 15.15 
Pesmi moji domovini. 16.10 Za ples 
in razvedrilo. 17.00 „November 
73“. 18.30 Iz domače lahke
orkestralne glasbe. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Petnajst minut za 
EP. 20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 21.00 Radijska 
igra -  Ciril Zlobec: Moška leta 
našega otroštva. 22.15 Z 
jugoslovanskimi pevci zabavnih 
melodij.

Š tajercem , 
dihalnimi 
E*riporočajo 
Amaterski 
Glasbeni

tujmii
13.30 
14.10
15.30 
16.00

lovanji 
12.40 Š

Pmammii godbami,
riporočajo vam . . .

zbori pojo. 
intermezzo.

Vrtiljak". 17.10 Koncert po željah
Poslušalcev. 18.45 Interna 469. 

9.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute s kvintetom bratov Avsenik.
20.00 Predstavljamo vam nov 
posnetek Verdijevega „Othella".
22.15 Za Ijubite^e jazza.

TOREK, 27. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo. 10.15 Baleti 
na koncertnem odru. 11.00 Poročila 
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  dr. 
Janez Verbič: Betonski, leseni in 
plastični silosi za krmo. 12.40 Z 
domačimi ansambli. 13.30 
Priporočajo vamm. . .  14.10
Srečanja z glasbeniki. 14.40 „ N a  
poti s kitaro“ . 16.00 „Vrtiljak“ . 
17.10 Koncertni oder za domačina 
in gosta. 18.15 Z orkestrom Morton 
Gould. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Milana 
Ferleža. 20.00 Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. 22.15 Od popevke 
do popevke.

SREDA, 28. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.25 Otroške 
igre. 10.15 Urednikov dnevnik.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti — dr. Janez 
Furlan; Rezultati raziskav o varstvu 
okolja. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.30 Naši 
podušalci čestitko in pozdravljajo. 
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Loto vrtiljak". 17.10 Iz repertoarja 
našega komornega zbora smo vam

Berite 
»Dolenjski list«

PORODNIŠNICe
Pretekli teden so v brežiški 

porodnišnici rodile; Zdenka Čuček 
iz Kerestinca — Renato A ntonia 
Zofič iz Cirnika — Sonjo, Ankica 
Karija iz Ore^a -  Kristino Marija 
Tomažin iz Brezja -  deklico, Anita 
Pertot iz Krškega — Katjušo, Marija 
Lubšina iz Harmice — Marjeto, Olga 
Ivekovič i? Draš — Anito, Marijana 
Škacan iz Kerestinca -  deklico, 
Branka Jankovič iz Krške vasi — 
Natana, Vera Sicel iz Kerestinca — 
Mirodava, Marija Cizel iz Kladja — 
Matejo, Amalija Stare iz Reštanja -  
Boštjana, Ivka Trjgbar iz Ledin -  
Slavico. -  Čestitamo!

UMRLI SO

Pretekli teden so v brežiški 
bolnišnici umrli: Mirko Urbanč, 
delavec z Drnoveg^ star 21 let; 
Juraj Vincek, vojni invalid iz 
Zaprešiča, star 78 let; Karel Stopar, 
upokojenec iz Dečnih sel, star 84 
let; Rezika Cizelj, žena kmeta iz 
Harmice, stara 63 let; Ana Jurečič, 
žena kmeta iz Velikega Mraševega, 
stara 7 5 let.

a
. . i

UGODEN NAKUP!
POTROSNISKI KREDITI!

V VSEH PRODAJALNAH

N O V O T E H N E
V NOVEM MESTU,

METLIKI,

KRŠKEM IN 

TREBNJEM

IMAJO NA ZALOGI IN NUDIJO PO ZELO UGODNIH NAKUPNIH POGOJIH 
TEHNIČNO BLAGO, VSE VRSTE GOSPODINJSKIH APARATOV, GRADBENE 
MATERIALE, KERAMIKO, SANITARIJE, ORODJE, INŠTALACIJSKI MATERIAL 
ZA VODOVOD IN ELEKTRIKO, VSE VRSTE POSODE, ZMRZOVALNE SKRINJE, 
TELEVIZORJE, TALNE OBLOGE IN ŠE VELIKO DRUGIH UPORABNIH PRED- 
.VIETOV ZA GOSPODINJSTVA, GRADITELJE HIŠ, OBRTNIKE, KMETOVALCE 
IN DRUGE.

OBIŠČITE NAS IN SE BOSTE PREPRIČALI!

2. novem bra 1973

RADIO SEVNICA

NEDELJA, 25. NOVEMBRA:
10.30 Reklame, oglasi in obvestila.
10.45 Po domače. 11.00 Pred 29. 
novembrom — rojstnim dnevom 
SFRJ. 11.15 Naše delovne 
organizacije čestitajo za dan 
republike. 11.50 Nedeljski intervju. 
12.00 Za vsakogar nekaj. 12.30 
Poročila. 12.45 Čestitke in pozdravi 
naših poslušalcev. 14.30 Zaključek 
programa.

SREDA, 28. NOVEMBRA; 16.00 
Poročila. 16.10 Reklame, oglasi in 
obvestila. 16.30 Po domače. 16.45 
„Drobne misli za lepši vsakdan“ -  v 
štrenah življenja iščemo nit. 16.55 
Iz diskoteke naših poslušalcev.
17.30 O delu občinske pionirske 
otganizacge. 18.00 Zaključek 
programa.

M
SOBOTA, 1. DECEMBRA: 16.00 

SOBOTNI VRTILJAK. 16.15 Pet 
minut z a . . .  16.20 — I. del EPP.
16.30 Poročila. 16.35 -  II. del EPP.
16.45 Mini anketa. 17.00 Zaključek 
programa in napoved sporeda za 
nedeljo.

RADIO BREŽICE
ČETRTEK -  22. novembra:

16.00-16.15 -  Napoved program^ 
poročila, ^ o r t  in turistični n ^ o tk i. 
16.15-17.00 -  Nove plošče RTB,
Aktualnost tedna, Mala šola
avtomobilizma, obvestila in
reklame. 17.00-18.00 -  glasbena 
oddaya Izbrali ste samL

SOBOTA -  24. novembra:
16.00-16.30 -  Občani čestitajo in 
pozdravljao 16.30-17.00 -
Radijska univerza; Vlado Curin — 
Varstvo narave Jugbton vam
predstavlja. 17.00-17.30 — Drobne 
misli za lepši vsakdan, Med
zabavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam, Za naše najmlajše^ 
17.30-18.00 -  Od melodije do 
melodije z ansamblom Henčka 
Burkata.

NEDELJA -  25. novembra; 
10.30 -  Domače zanimivosti -  
Razprava o Konceptu razvoja 
Posavja 1971-1985, Za 
kmetovalce: Stanko Cerjak, Vtisi s 
sadjarske ekskurzije v Bolgariji, 
Nedeljski zapis; Kako smo v občini 
Brežice gospodarili v prvih devetih 
mesecih tega leta, obvestila, reklame 
in spored kinematografov,
12.00-15.00 -  Občani čestitajo in 
pozdravljajo.

TOREK -  27. novembra;
16.00-16.10 -  Napoved programa 
in srečanje z Jankom Ropretom, 
16.10-16.30 -  Poročila, Kaj prinaša 
nova številka Dolenjskega lista. 
Novo v knjižnici. 16.30-17.00 -

ČETRTEK, 22. NOVEMBRA: 
9.35 TV v šoli (Zg.) -  10.30 Angle
ščina 10.45 Nemščina (Zg.) -  11.00 
Francoščina (do 11.30) (Bg.) -  
14.45 TV v šoli — mnovitev (Zg.) -  
16.00 Šolska TV: Prirejanje elemen
tov dveh množič (Lj.) -  16.45 Mad
žarski TV pregled (Pohorje, Plešivec 
do 17.05) (Bg.) -  17.45 Iz Sloven
ske tonjiževnosti: A. T. Linhart: 
Matiček se ženi -  5. del (Lj.) -  
18.05 Obzornik (Lj.) -  18.20 Mo
zaik (Lj.) -  18.25 Shane -  serijski 
barvni, film (Lj.) — 19.15 Delavska 
TV tribuna: Socialna struktura sa
moupravnih organov (Lj.) -  19.45 
Risanka (Lj.) -  19.50 Cikcak (Lj.) 
-  20.00 TV dnevnik (Lj.) -  20.25 
Kam in kako na oddih (Lj.) -  20.40 
Monitor; TRGATEV (Lj.) -  21.30 
B. Lebovič: Nevarna srečanja -  na
daljevanka TV Sarajevo (Lj.) -  
22.30 Poročila (Lj.)

PETEK, 23. NOVEMBRA: 9.30 
TV v šoli (Zg.) -  11.00 Angleščiru 
(do 11.30) (Bg.) -  14.40 TV v šoU 
— ponovitev (Zg.) — 16.10 Anglešči
na — ponovitev ^ g .)  -  16.45 Mad
žarski TV p r^ led  (Pohorje, Plešivec 
do 17.05) (Bg.) -  17.45 Kuhinja pri 
violinskem k^uču -  Ce osminka in 
p lesk^eva m ^ c a  (Lj.) -  18.15 Ob
zornik (Lj.) -  18.30 Rekreacija:cm:
Turno smučanje (LJ.) -  18.40 Pet 

oUši jezi
marketing (Lj.) — 18.50 Mozaik
minut za boljši Inženiring in

(Lj.) -  18.55 400 let slovenske ^ s -  
be (Lj.) -  19.45 Risanka (Lj!) -  
19.50 Cikcak (Lj.) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj.) -  20.25 Propagandna 
reportaža (Lj.) — 20.30 3-2-1 in TV 
barometer (Lj.) — 20.40 Komu zvo
ni — barvni fSm (Lj) -  22.40 Poro
čila (Lj.) -  22.45 Umetnost in člo
vek -  barvna oddaja (Lj.)

SOBOTA, 24. NOVEMBRA:
9.35 TV v šoU (Zg.) -  11.00 TV v 
šoU (do 12.00) (Sa.) -  13.30 Nogo
met Olimpija; Borac (JRT — pre
nos) (Lj.) -  17.30 Narodna glasba 
(Lj.) -  17.55 Obzornik (Lj.) -  
18.10 Mozaik (Lj.) — 18.15 Daktari 
-  serijski barvni film (Lj.) -  19.05 
Moda za vas -  barvna oddaja (Lj.) -  
19.15 Gledališče v hiši (Bg.) -  
19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 Cikcak 
(Lj.) -  20.00 TV dnevnik (Lj.) -  
20.25 3-2-1 in TV barometer (Lj.) -
20.35 Moji gostje in jaz: Durvovački 
trubadurji (Zg.) -  21.25 Barvna 
propagandna oddaja (Lj.) — 21.30 
Pravnuki -  barvni film (Lj.) -  
21.55 Colditz -  serijski barvni film 
(Lj.) -  22.45 TV kažipot (Lj.) -  
23.05 Poročila (Lj.)

Tedenski
obvestila
pregled.

^ o rtn i
reklame

komentar, 
ter filmski

Pretekli teden so v novomeš^
gorodnišnici rodile: Ana Vovko iz 

iške vasi -  Andreja, Tatj?ma 
Škoberne iz Krškega — Roberta, 
Terezija Zajc iz Žabjeka — Mazano, 
Alojzija Mušič iz Črnomlja — 
Vesno, Jožefa Vidic iz Otočca — 
Mateja, Metka Kocjančič iz Krškega
-  Majo, Mira Jevševar iz Šentjanža
-  Primoža, Marija Kambič iz 
Vranovičev — Martina, Martina 
Papež iz Črnomlja — Katjo, Marjeta 
Kadunc iz Dolnje Prekope -  Mojco,
L e o p o ld in a  LjuBešek iz Jrastovice -  -  Encikloped^a fivali (Lj.) -  10.55 
Božidarja, Radojka Karan iz Po domače (Lj.) -  l l .M  Moža*
- - - - .........................  (Lj.) -  11.25 Kmetijska oddaja

(Zg.) -  12.10 Poročila (Lj.)
Šmihela -  Moniko, Cvetka Anžur iz 
Grmade -  Borisa, Vera Cimprič iz 
Prevol -  Aleša, Ana Krevs iz 
Globoč dola -  deklico. Vera 
Kocjančič z Vrha pri Križu — 
deklico, Joža Pelko iz Obrha -  
dečka, Stanislava Murn iz Jablana -  
deklico, Angeka Turk iz Sela pri 
Zajčjem vrhu -  dečka, Ireria 
K r a j e c  iz Podturna — deklico vin 
Jožica Hrovat iz Osrečja -  dečka. -  
Čestitamo!

(Lj.) -  20.30 3-2-1 in TV barometer 
(Lj.) -  20.40 Humorističra oddaja 
(Zg.) -  21.35 Nova imena -  
zabavno glasbena oddaja (Zg.) — 
21.55 Športni pregled (JRT) -  
22.25 Poročila (Lj.) -  22.30 
Rokomet Jugoslavija: Romunga -  
posnetek iz Cluja (Lj.) -

P O N E D E L J E K ,  26 .
NOVEMBRA: 9.10 Odprta univerza 
(Bg.) -  9.35 TV v ŠoU (Ze.) -  10.30 
Angleščina (Zg.) -  10.45 Nemščina 
(Zg.) -  11.00 TV v šoli (do 11.30) 
(Bg.) -  14.45 TV v šoli -  ponovitev 
(Zg.) -  15.40 Angleščina -
ponovitev (Zg.) — 15.55 Nemščina

NEDELJA, 25. NOVEMBRA: 
9.10 Hašek: Prigode dobrega vojaka 
švejka (Lj.) -  10.10 Otroška
matineja; Otroci naše šole.

.......................   ' -  10.55

12.15 TV kažipot (Lj.) -  Nedeljsko 
popodne: Mehiška folkora, Unicef
-  pos. iz MUana, Prvi aplavz -  
17.00 Za konec tedna (Lj.) -  17.20 
Moda za vas -  barvna oddaja (Lj.) -  
17.30 Poročila (Lj.) -  17.35
Retrospektiva jugoslovanskega 
filma; V lak brez voznega reda (Lj.)
-  19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 
Cikcak (Lj.) -  20.00 TV dnevnik

% Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 
postaji: Pavle Kuplenjk, Marija Klemenčič, Martina Fink, 
Marija Grum, Jože Cimermančič, Danijel Zadnik, Ivan 
Bohte, Marija Fabjan, Magda Klemenčič, Jožica Berkopec, 
Slavka, Martina Mesarič in Janez Dular, člani Novoteksa 
Novo mesto; Danica Judež, članica Laboda Novo mesto; 
Milan Gerzetič, Stane Rozman, Franc Germovšek, Zofija 
Klemenčič Leopold Klemenčič in Janez Staniša, člani Krke 
— tovarne zdravil Novo mesto; Viktor Vidrnar, Ljubo 
Pužina, Cvetka Andrejčič, Janez Jerman, člani IMV Novo 
mesto; Maflaž Šinkovec, Franc Volf, člana Roga Novo 
mesto; Anica Zadnik, članica Novolesa Straža; Alojz Poljane, 
član Komunalnega podjetja Novo mesto; Janez Bučar, član 
OMP Inštalaterja Novo mesto; Ivan Sašek, član P ion^a 
Novo mesto; Janez Hribar, član Ele Novo mesto, Milojka 
Vitez, Mjgda Konestabo, Jožica Jevšek, Andrej Riček, Boža 
Kum, Marija Foršček in Ivica Turk. dijaki Ekonomske 
srednje Šole Novo mesto; Jože Šurla, upokojenec iz Vinje 
vasi; Jože Rifeljm član Sekcije za vzdrževanje prog Novo 
mesto, Jože Zupančič, kmet iz Selišč.

-  ponovitev (Zg.) -  16.10 TV v šoli
-  ponovitev (Bg.) -  16.45
M ad ^sk i TV pregled (Pohorje, 
Plešivec do 17.05) (Bg.) -  17.50 
Gregčeva prva naloga -  lutkovna 
serija Kruir Gregec (Lj.) -  18.10 
O b z o r i  (Lj.) -  18.25
Enciklopedija ž^ali -  barvni film 
(Lj.) -  18.55 Mozaik (Lj.) -  19.00 
Mladi za mlade (Sa.) -  19.45 
Risanka (Lj.) -  19.50 Cikcak (Lj.)
-  20.00 TV dnevnik (Lj.) -  20.25 
3-2-1 in TV barometer (Lj.) -  20.30 
Calderon: Življenje je sen — 
predstava SLG Celje (Lj.) -  22.10 
Kulturne diagoriale (Lj.) — 23.00 
Poročila (Lj.)

TOREK, 27. NOVEMBRA: 9.35 
TV v šoli (Zg.) -  10.40 Ruščina 
(Zg.) -  11.00 TV v ŠoU (do 11.30) 
(Bg.) -  14.45 TV v ŠoU -  ponovitev 
(Zg.) -  15.35 Ruščina -  ponovitev 
(Zg.) -  15.55 TV vrtec (Zg.) -
16.10 Nov most čez Dravo pri D. 
Miholjcu -  reportaža (Bg.) -  16.45 
Madžirski TV pregled (Pohorje, 
Plešivec do 17.05) (Bg.) — 17.45 F. 
Forstnerič: Kruh (Lj.) — 18.00 
Risanka (Lj.) -  18.10 Obzornik 
(Lj.) -  18.25 Middle of the road 
.Lj.) -  18.55 Mozaik (Lj.) -  19.00 
S o l^a  TV: Nova matematika (Lj.)
-  19.20 Mediteranska srečanja (Lj.)
-  19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 
Cicak (Lj.) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj.) -  20.25 Kam in kako na oddih 
(Lj.) -  20.40 Mi med seboj: 
Postojna (Lj.) — 21.40 H. Fallada; 
Sam med volkovi — 
nadaljevanka (Lj.) — 22.25 Poročila-  
(Li.)

SREDA, 28. NOVEMBRA: 9.40 
TV v ŠoU: Praznična oddiga (Zg.) -  
11.00 TV v ŠoU (do 11.30) (Bg.) -
16.45 Madžarski TV pregled 
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg.) -
17.45 Otroci naše šole -  serijska 
oddjya (Lj.) -  18.00 Risanka (Lj.)
-  18.10 Obzornik (Lj.) -  18.25 Na 
sedmi stezi -  športna oddaja (Lj.) -
18.45 Marksizem (Lj.) -  19.15 
Mozaik (Lj.) — 19.20 Kjy hočemo: 
Ob ustavnih in kongresnih razpravah 
(Lj.) -  19.45 Risanka (U .) -  19.50 
Cikcak (Lj.) — 20.00 Tv dnevnik 
(Lj.) -  20.25 3-2-1 in TV barometer 
(Lj) -  20.30 Prireditev ob obletnici 
II. zasedanja AVNOJA iz Jajca (Sa.) 
r- 21.50 Glasbeni nokturno (Lj.) -
22.10 PoročUa (Lj.) -

Č e t r t e k ,  29 . n o v e m b r a :
8.20  Dobro jutro, tovariši -  
glasbeno propagandna oddaja (LU
-  9.05 Ŝ est kurirjev -  medinska 
oddaja (Lj.) -  9.50 Slavnostna seja 
ob obletnici II. zasedanja AVNOJA, 
prenos iz Jajca (Sa. Lj) -  11.30 
Otroška matineja; En dan za sto let. 
Pozdrav repubUki (Lj.) -  12.25 
Poročila (do 12.30) (Lj.) — 15.05 
Po domače na Loškem gradu — 
barvna oddaja (Lj) -  12.45 Mozaik 
(Lj) -  15.50 Nesebični ljubezen -  
barvi film (Lj) — 17.05 Iz roda v rod
— mladinska oddaja (Lj) — 17.35 To 
je bila pesem svetlega in vročega 
jedra -  glasb, oddaja (Lj.) — 18.15 
Kdor poje, slabo ne m i^  — barvni 
film (Lj.) -  19.45 Barvna risanka 
(Lj.) -  19.50 Cikcak (Lj.) -  20.00 
TV dnevnik (Lj.) -  20.25 3-2-1 in 
TV barometer (Lj.) -  20.35 Rojstvo 
nekega roomenika -  dok. oddaja 
(Lj.) -  21.25 Nevarna srečanja -  
barvna nadaljevanka TV Sarajevo 
(Lj.) -  22.15 Poročila (Lj) -  Druga 
varianta s prenosom nogometne 
tekme; 14.30 Po domače na loškem 
gradu — barvna oddaja (Lj) -  15.10 
Mozaik (Lj) -  15.15 Nesebična 
ljubezen -  barvni film (Lj.) — 16.30 
Nogomet CZ: Hajduk -  prenos (Bg. 
Lj.) -  18.45 Iz -roda v rod -  
mladinska oddaja (Lj.) -  19.15 To 
je bUa pesem svetlega in vročega 
jedra -  glasbena odd^ija (Lj.) -  
19.50 Cikcak (Lj) -  Nadaljevanje 
sporeda nespremenjeno!
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Njegov ustvarjalni nemir
ž e  nekaj let se pogo

varjava o portretu, vendar je 
bil moj sobesednik, znani 
slovenski kulturni delavec in 
ravnatelj Dolenjskega kultur
nega festivala Lado Smrekar, 
vsakokrat tako ves v delu, da 
se mi je zmeraj izmaknil z 
napol šaljivim dodatkom, da 
še ni umrl. Toda zdaj mi je 
odgovoril na nekcq vprašanj, 
ki vsaj deloma osvetlijo nje
govo osebnost in dvajset let 
dela v Kostanjevici, k i je 
prav z njegovim nastopom 
postala znana doma in po 
svetu.

„XVIII. festival je mimo 
in zaključili ste ga nadvse 
slavnostno z bienalom, kate
rega otvoritvene slovesnosti 
se je udeležilo več tisoč 
obiskovalcev. Kako ste zado
voljni s tako pomembnim  
uspehom, saj ste s svojo 
akcijo razgibali ves jugoslo
vanski prostor? “

,JVikoli nisem zadovoljen. 
Ko prireditve tečejo, se 
bojim novih, in ko pridejo 
nove, se bojim, kako bodo 
uspele! Toda gibati moram, 
neki nemir me žene naprej, 
nemara je to strah pred pra
znoto, k i je last nedejavnih 
ljudi, tega pa se zelo bojim!” 

„Predsednik Zveze pisate- 
Ijev Jugoslavije Ciril Kosmač 
vas je v časniku „Borba” 
označil ko t slovenski pojem, 
generalni sekretar SZDL 

Jugoslavije Beno Zupančič 
je v reviji „Teorija in pra
ksa" podčrtal primer Ko
stanjevice ko t vzor, predse
dnik Akademije znanosti in 
umetnosti Josip Vidmar vas 
v svojem intervjuju v „Delt^” 
navaja ko t primer, kako je 
treba delati na področju 
kulture in prosvete, itd. Ali 
se kaj ponašate s temi pri
znanji? “

„Nič, zakaj v Kostanjevici 
sem nekaterim tm  v peti že 
dvajset let in se ne morejo 
sprijazniti ne z napredkom 
ne z mojim prispevkom zanj. 
To ni cinizem, marveč zelo 
grenko spoznanje. “

„In vendar imate Kosta
njevico radi. A li je težavno 
bivati in delati izobražencu v 
provinci? “

„Pogostokrat sem bil prav 
v Kostanjevici v težkih kri
zah in življenje mi je prine
slo nešteto duševnih muk. 
Jokal sem, potem pa sem se 
spomnil Cankarja, ki pravi: 
,Že ena sama solza, iz ljube
zni prelita, je dolgega življe
nja vredna!' Kako lepo, toda 
jaz sem jokal iz obupa, lju
dje!

Provinca je predvsem 
vprašanje duha, meni Cehov. 
Res, kaka komunalna stori
tev je sicer potrebna naselju 
in brez nje skoraj ni mogo
če, vendar to ne more dvi
gniti nekega kraja iz anonim
nosti, za to je potrebno kaj 
več, kaj zahtevnejšega, kaj 
talenta, kaj duha. Za dosego 
takih ciljev je pač premalo 
politikantstvo malovaškega

i.w.v ' 'i

tipa, kajti politiko smatram 
za modrost, k i zahteva ta
lent, znanje in kulturo. “

„In kaj je po vaše politi
kantstvo? “

„Samozadovoljno bevska
nje, laž, prevara, podtikanje, 
sprenevedanje, namigovanje, 
puhlost, praznota, plezanje 
kvišku po tujih hrbtih.

„Ali dosti zahajate med 
ljudi? “

,J^e! Premalo! N ič! Kdo 
bo pa delal, če bom modro
val po krčmah in posedal po 
hišah! Naš program bi potre
boval veliko ljudi, teh pa v 
provinci ni^

„Pravijo, da se z vami ne 
da.”

Res se, posebno če bi 
kdo rad za malo denarja 
veliko muzike, za malo dela 
veliko slave in priznanj. 
Spoštujem delavne, požrtvo
valne, ustvarjalne, pa naj 
bodo to izobraženci delavci 
ali kmetje. Dostikrat so mi 
ljubši preprosti ljudje.

„Imate dosti nasprot
nikov? “

„Sprašujete brez polakira
ne vljudnosti in zato tudi 
odgovarjam tako. Dosti. Še 
več ko t jaz sam pa jih imajo 
rezultati mojega dela. Še 
nikoli mi nihče ni zavidal 
dela, rezultate zmeraj. Ljud
ska zavist je brezmejna in 
najbolj občutljiva takrat, ka
dar kdo uspe. Nekatere 
poznam, ki že leta trdijo, da 
teče Krka navzgor. Dobro, 
naj teče! Drugi spet, da 
hodim prepokonci, tretji, da 
sem slabo prilagodljiv. Jaz 
pa vam pravim, da se jim  
najbolj zamerim s tem, ker 
se nočem sončiti v njihovi 
senci. ”

„Zelo dobro ste poznali 
Župančiča, Finžgarja, Me
ška, Lojza Kraigherja, Preži
ha, bili ste osebni prijatelj 
Alojza Gradnika, da o sodo
bnikih sploh ne govorim. 
Tudi sami pesnite in je v 
zborih večkrat slišati kako 
vašo pesem, ne samo tisto 
J^aprej ponosno, delovne 
brigade, ki jo je prepevala 
vsa sedanja srednja genera
cija na delovnih akcijah. Ali 
veliko berete? ”

„Rad bi več, če bi lahko. 
Šola mi jemlje veliko časa, 
in ker je to moja osnovna 
dejavnost, je razumljivo, da 
ji dajem svoje najboljše moči 
in svoj najboljši čas. Rad bi 
široko zastavljeno, humano, 
s temeljitostjo in prožno 
osveščenostjo prežeto usta
novo, ki bi mladi rod nauči
la spoštovati delo ko t osre
čujočo slast življenja in ga 
usmerjala v tok ustvarjajoče
ga, poštenega in kultivirane
ga zorenja. Samo v delu je 
smisel človeškega bivanja, 
saj življenje ne prinese niče
sar zastonj. ,življenje nam je, 
darovano, zaslužimo si ga s 
tem, da ga sami darujemo*, 
pravi stara indijska mo
drost. “

JOŽICA TEPPEV

i;'

i

Zgorela je v samotni zidanici
Tragičen konec socialne podpiranke Marije Vrtačnik na Trnovcu

v  nedeljo ponoči, natančneje v ponedeljek ob 00.40 so delavci, 
ki so pri Mlinaričevih na drugem hribu večeijali po betoniranju 
plošče, zajedali ogenj na hribu. Eden od vaščanov je takoj odšel 
do najbližjega telefona, uro hoda v Zabukovje, da bi rešili, kar bi se 
rešiti dalo. Sevniški gasilci so prihiteli, vend^ je od Sevnice do sem 
8 km hribovske ceste. Ogenj je že opravil svoje.

Na pogorišču se je v torek zjutraj zadnja ura huda. Njena postelja je
še kadilo iz dog soda, v katerem so namreč stala na drugem koncu gor-
bile namočene slive. Med kan^njem njega dela lesene vinske kleti. Pri
so tleli tramovi. Alojz, brat Franca 
Pajka, lastnika zidanice, nam je 
povedal, da j e  zdravnica dr. Tatjana 
SUčeva iz Sevnice v ponedeljek ob 
vhodu v zidanico našla ostanke kol
kov. Drugega niso našli.

Kdo je bilai 82-letna Marija Vrta
čnik, je uganka. Alojz Pajk je dejal, 
da sama ni niti vedela, koliko je sta
ra. Njegovemu očetu je nekoč ob 
kozarcu vina zagotavlj^a, da sta is
tih let.

Tragična usoda je vaščane močno 
prizadela, še posebno, ker si je pred 
kakimi 10 leti sam sodil njen mož. 
Bila sta dninarja, enkrat sta spala v 
tem „štantu“ , drugič v drugem, po
vedo ljudje. Nazadnje ji je dal streho 
Franc Pajk z Mrzle planine.

Ce sodimo po kraju, kjer so naSli 
njene ostanke, je morala biti njena

Ovce, sir 
in pastirji

Zanimiva etnološka 
razstava v Tolminu

v  sredo, 14. novembra, so v Tol
minskem muzeju odprli etnološko 
razstavo Ovčje Jan ine  v porečju 
zgornje Soče 73. Razstava prikazuje 
snovni del planinske kulture na dveh 
velikih področjih porečja zgornje 
Soče. Slovensko pastirstvo danes 
tako ko t druge gospodarske dejav
nosti naše preteklosti (mlinarstvo 
itd.) v splošnem propada, kar doka
zuje tudi pričujoča razstava. Od 18 
ugotovljivih planin tega območja 
pasejo ovce in izdelujejo sir le še na 
treh. Razstava ima glede na tema
tiko širši slovenski pomen, razen 
tega pa je tako po pristopu kot po 
tehnično izvedbeni strani novost in 
„poživilo“ v slovenski etnologiji. 
Njen avtor etnolog Naško Križnarje 
kustos v Goriškem muzeju. Sredstva 
za razstavo sta prispevali TKS Tol
min in KS Slovenije, organizatori 
pa so razen vsebinske dognanosti in 
pretehtane opreme pripravili tudi 
vpadljiv plakat in razglednice s pa
stirskimi motivi. Aprila 1974 boido 
razstavo prenesli na grad Kromberk 
pri Gorici kot del stalne etnološke 
zbirke Goriškega muzeja. Vsem bral
cem Dolenjskega lista, še posebno 
pa ljubiteljem naših planin, toplo 
priporočamo ogled omenjene razsta
ve.

JANEZ BOGATAJ

vhodu v klet, kjer so našli ostanke 
kosti, je bilo zgoraj okno. Morda je 
pokojnica še ^ u š ^ a  najti pomoč. 
Kako je bilo, ne bo zvedel nihče.

Morda bi njeno tragično usodo 
preprečili, če bi imeli blizu gasilce.

„Sedaj sem gasil že tretji tak požar; 
če bi imeli m ^hno motorno brizgal
no, ne bi bilo težko zbrati mož, da 
bi bili pri gašenju bolj učinkoviti,** 
meni Lojze Pajk. V vinogradu je 
vodnjak, globok 3 metre, pri zidani
ci pa bazen za 2.000 litrov vode. Za 
prvo silo bi že bilo.

Marija Vrtačnik je imela skrbni
co. Le-ta čez noč ni spala pri njej, 
saj ima svojo hišo, daleč stran od 
Pajkove zidanice. Tako žensko bi 
morali dati že prej v dom, so menili 
ljudje, ko so si ogledovali v torek 
žalostno pogorišče.

Zdaj je že prepozno.
A. ŽELEZNIK

v avtobusu 
več ranjenih

Tovarnfak je pred Žu
žemberkom trčil v 
avtobus, poln potni

kov

še huje bi se lahko končalo 
srečanje tovornjaka in avtobusa 
18. novembra zjutraj na cesti 
med Dvorom in Žužemberkom. 
V nepreglednem ovinku pred 
Žužemberkom sta si vozili prišli 
naproti, voznika sta zavrla, pri 
tem pa je tovornjak, ki ga j ‘ 
vozil Novomeščan Anton Vid
mar, začelo zanašati. S prednjim] 
delom je kamion trčil v usek, 
zadnjim pa v avtobus.

Pri trčenju se je poškodovale^ 
nekaj potnikov v avtobusu. Med; 
ranjenimi so: Pavla Flis z Viiia 
pri Križu, Jožefa Zupančič iz,- 
Bodganje vasi in Jože Kavšček z 
Vel. Bučne vasi; ti so dobili 
poškodbe na ^avi, medtem ko si 
je Julijana Gričar iz Žužemberka 
poškodovala nogo. Vse ponesre-’  ̂
čenče so odpeljali v novomeškoj ■ 
bolnišnico, kjer so jim n u d ^  
pomoč. Tudi gmotna škoda ja 
velika, saj znaša kar 31.500 dini-
V_______________

»Dolenjski list< 
v vsako družini

IN POBEGNIL i'

To je ostalo do vinskega hrama, v katerem je zgorela koganska 
dninarka. Na sliki: pogorišče si .obedujeta Alojz Pajk in njegov sin. 
(Foto: Železnik)

Kup starin ¥ stari hiši
Na kup starin sem naletel pri 

Jožetu Jakovcu iz Gorenje žage 
6 pri Kostelu v kočevski občmi. 
Tudi hiša je stara, saj so jo 
zapustili Jakovčevi leta 1954, 
ko so se preselili v Kočevje, 
zdaj pa jo Jože preureja za vi
kend.

/

v  hiši ima Jože kolovrat, glav- 
nik“ za česanje lanu, sodarska šesti 
la, svedre, žage,"banko, cepec, likal
nike na oglje, križ, možnarček, teri- 
la za lan, klopotec in drugo. Poseb
no pozornost pa zaslužita po moji 
oceni starinska ura in lepo izrezljana 
pisalna garnitura.

Kaže, da je ura (na sliki) izdelana 
iz stare budilke in drugih pripomo
čkov. Veijetno jo je izdelal eden 
izmed urarjev zgornje Kolpske doli
ne (okolica Osilnice), saj so urarji te 
doline od nekdaj popravljali ure ne 
le doma, ampak tudi po širnem sve
tu.

Iz lesa lepo izrezljan izdelek sva z 
Jožetom ocenila kot „pisalno garni
turo" (glej sliko). Vprašanje pa je, 
če ni to služilo morda čemu dru
gemu.

„Našemu kraju se pravi po doma
če Jelovica,“ je povedal Jože Jako- 
vac na kratko zgodovino svoje roj
stne hiše. „Pred mnogimi mnogimi 
leti je dal kostelski graščak enemu 
mojih prednikov zemljo na tem

strmem pobočju, da si je izkrčil 
gozd in uredil njive ter postavil prvo 
hišo „Jelovico” , ki je bila nižje 
spodaj pri jami. Kasneje je dal gra
ščak našim v krčenje še tu, zgoraj, 
kjer je zdaj hiša, medtem ko prve 
hiše ni več. Tako vsaj govori izročilp 
o Jelovici, ki se je prenašalo iz naše
ga roda v rod.“

J. PRIMC

Ko je 63-letna Antonija Zalete^* - 
Babne gore 18. novembra pešačit * 
po cesti pri Brezi, jo je zbU na tl> 
osebni, avto, ki je na nedovoljenefl*. 
kraju nenadoma zavil z glavne ccSJt' 
Ljubljana -  Zagreb na stransko pot 
Zaletljeva je bila poškodovana in i« 
jo odpeljali v bolnišnico, medtem W 
je neznani avtomobilist izginil t 
neznano in ga iščejo. j

KRŠKO:
V AVTO 

VRGEL PETARDO

17. novembra zvečer je začdJ 
goreti v osebnem 'avtomobilu itrf 
janskega državljana Giuseppeja 
plena, ki je bil parkiran pred hot î 
lom Sremič v _ Krškem. Ker j« 
mladoletnik F. Ž. vrgel skozi okflC 
avtomobila petardo, je nastal p o ^  
Škodo so ocenili na 5.000 dinaije*

Jože Jakovac kaže iz lesa izrezljano pisalno garnituro. Na mizi je it 
stara, veijetno predelana ura in možnarček za kavo in pope( 
(Foto: J. Primc) * ]

 ̂K o z e r i ja ^

!iiŠI SO ZDAJ PRESKRBLJEiy£
„Glej no, Zalogajka danes 

že vdrugič nese v hišo dva 
težka oekaija," je opazila 
ondan Firbčnikova Pepa, ko 
je spet gjledala skoz okno. 
Da ji ne bi ušlo, če morebiti 
sosedje ne pripravljajo tihe 
ohceti za Katro, o kateri je 
slišala, da ima nič prida fan
ta, je šla k Zalogajevim.

„Dober dan voščim,“ je 
rekla Firbčnikovka in sum je 
imela za potijen, ko je vide
la, da Reza zlaga na mizo 
trikilogramske vrečke slad- 
koija, moke in samih dobrih 
reči. „Bova pa danes pri tebi 
kavico spili,“ je začela, a 
soseda ji ni dala do konca 
povedati.

— Danes ni časa za kavi
co. Svetujem ti, da si narediš 
zalogo. Moj je izvedel, da bo 
vsega zmanjkalo. Po trgovi
nah so že vrste. Soli ni več, 
sladkoija dobiš samo kilo
gram. Prvega se bo vse po
dražilo, veijetno bo spet vse 
na karte.

Več ni utegnila reči, ker 
je bila Firbčnikovka že čez 
vrata. ladmo je stekla

domov, kar čez predpasnik 
nataknila plašč, pograbila 
dva cekaija in veliko mrežo 
ter jo ucvrla v bližnjo samo
postrežbo.

„Madonca, mar na stalne 
stranke nič ne mislite,** je 
nahrulila trgovko, ko ji je 
rekla, da ji ne more postreči 
z vrečo soli. Strašno se je 
razburila Firbčnikovka, 
potem pa s polic pobirala 

' vse, kar je še ostalo. Ni p e 
dala ne na blago ne na ceno. 
Komaj je doma razložila 
stvari, že je vnovič krenila 
po trgovinah. Tu je ubrala 
drugo vižo: „Upam, da ste 
pri vas bolje založeni kot v 
naši samopostrežbi. Morala 
se bom D teseliti k vam z

nakupi. Saj mi boste dali tri 
kile sladkoija, ali ne? Obi
ske dobim pa niti kančka 
sladkoija nimam več pri hi- 
ši.“

Oblezla je vse mesto, 
doma pa so se omare šibile 
pod vrečkami in škatlami. 
Klet je bila že tako do vrha 
polna. Ko je tisti dan mož 
prišel domov na kosilo, gaje 
babnica nahrulila, še preden 
si je utegnil obrisati čevlje. 
„Le kaj za vraga hodiš po 
sestankih, če nič ne izveš! 
Če bi imel ušesa odprta kot 
sosedov Joža, bi lahko dobi
la še eno vrečo soU. Vsega je 
zmanjkalo in vse bo čez dva 
dni dražle.**

v I NA

— Počasi, Pepa — je rekel 
utrujeni Francelj, ker ga ta 
dan juha še ni čakala na mi
zi, kot je bila navada. Koliko 
si pa zapravila?

„Ježešna, za denar sprašu
ješ, osel, namesto da bi me 
vsaj zdaj pohvalili! Pomisli 
raje, koUko bomo na profi
tu; ko bodo čez dva dni ce
ne poskočile.**

Francu Firbčniku so se 
qdovi žganci zatil:oli v grli; 
in hudo se je krotil, tako je v 
njem besnelo. Še sam ni 
vedel, ali bi bentil ali pa žen
ski tokrat res prav dal.

Pa sta dva dneva minila, v 
trgovino so dobili nove zalo
ge in cene so ostale, kakršne 
so bUe. Francelj Firbčnik je 
v službi to izvedel in jo kar 
takoj mahnil domov. Dal si

„ZabDa si 10.000 din in 
še 2.000 jih boš morala za 
zaščitna sredstva in mišelov- 
ke. Samo eno miško naj v 
sobi opazim, pa si boš dobro 
zaponi^a, kdaj si d'* 
vesti iz babje agenr’

SELITEV (iz PavUhe) KATA»^


