
Obvestilo
Zaradi novoletnih prazni

kov bo prihodnja številka 
Dolenjskega lista izšla 8. ja* 
niiaija — v obič^nem obse
gu in z redno prilogo P. Da 
bi vsaj delno nadomestili iz
padlo številko, ki bi iz več 
razlogov tako in tako lahko 
izšla le v zelo skrčenem ob
segu in prepozno, prilagamo 
danes še enkrat debelejšo 
jvilogo, v kateri boste, spo
štovani bralci, lahko našli 
dovolj zanimivega novolet
nega branja. Sestavni del da
našnje številke je tudi kole
dar za leto 1976.

Vsem naročnikom, bral
cem, vsem ljudem: srečno 
1976!

UREDNIŠTVO DL

GLAVNA SKRB 
OBVEŠČANJU

Medobčinski svet Socialistične 
^eze za Dolenjsko bo v ponedeljek, 

decembra, razpravljal o delo- 
delegatskega sistema na Do- 

^njskem, nato pa ^ r^ o v o r il o 
^ z n o s t i za ustanovitev lokalne ra
dijske postaje v Novem mestu in 
**stanovitvi dolenjskega informativ- 

Centra. Samostojna točka je 
^>ttenjena problematiki štipendi
ranja na Dolenjskem, pri čemer se 
•^o bčin sk i svet zavzema za večji 

na tem področju. O detovanju 
^ le g a ts k ^  sistema je sekretariat 
®iedobčinsk^a sveta pripravil daljše 
&adivo, ki kaže, da za dobro delo- 
^*ije d e l^ to v  v skupščinah še 
*^sikaj maiflka.

POLITIČNA SOLA 
MLADIH

N

Ves minuli teden je potekala 
^Trebnjem mladinsl« politična 
^la. Z metodami političnega 

je mlade seznanil Miroslav 
^^te, družbenopolitični sistem 

države je pojasnjeval Janez 
^ratnar, delegatski sistem Lojze 
^ tajc , obravnavali so še vpr^a- 
l'ja splošnega ljudskega odpora 
^  družbene samozaščite, med- 
^ o d n i položaj naše države, ter 

>̂ logo osvobodilnih gibanj.

ODBOJKA:
JUTRI 

JUGOSLOVANSKA * 
REPREZENTANCA 
V NOVEM MESTU

Jutri, 26. decembra, bo ob 
18. uri v novi športni dvorani v 
Novem mestu izjemen športni 
dogodek. V demonstracijski tek- 
nii se bosta pomerili A in B ekipi 
jugostovanske odbojkarske re
prezentance, ki je na nedavnem 
evropskem prvenstvu v Beogradu 
presenetljivo osvojila bronasto 

lajno in se s tem uvrstila v sve
tovni odbojkarski vrh.

Bratsko tudi v gospodarstvu
Od 19. do 21. decem bra se je na bihaškem 3. srečanju 

samo upravlja Icev zbralo okoli 150 delegatov sindikata

31-LETNICA ITALIJANSKE BRIGADE ,J?ONTANOT“ -  
Sredi prejši^'ega tedna so borci italiganske partizanske br^a- 
de Fontanot položili na Suhoiju spominski venec pred obe- 
kš^'em, ki so ga pred leti postavili v ^om in na ustanovitev 
brigade Fontanot 17. decembra 1944. na Suhoiju. Del^aci- 
jo italijanskih partizanov je vodil Egidio Zotti iz Ronk, dele
gacijo Glavnega odbora ZZB NOV pa Mara Rupena-0solnik 
in Lojze Bukovec. Spominski venec so položili k obeležju 
tudi predstavniki borčevske organizacije iz Metlike. (Foto: 
S, DOKL)

,4 )r^ i tovariš Tito. D el^ati 
na 3. srečaju  samoupravljalcev 
iz Like, Korduna, Banije, Bo
sanske krajine in z Dolenjske, 
zbrani v Bihaču, ti ob koncu 
tridnevnega srečanja pošiljamo 
prisrčne pozdrave. V kratkem 
času smo si izmenjali veliko iz
kušenj in sklenili, da se bomo 
poslej še bolj zagrizli v delo, in 
preprečili vse, ki želijo ogroziti 
razvoj samoupravnih socialistič
nih odnosov v Jugoslaviji. . . “

To je del pisma, ki so ga udele
ženci 3. srečanja poslali tovarišu 
Titu. Po treh delovnih dneh je več 
kot 200 d e l^ to v  -  novomeški 
sindikalni svet je zastopak) 40 dele
gatov in d e l ^ t k  iz.osnovnih o^ani- 
zacij sindikata — sprejelo štirinajst 
sklepov, ki jih bodo organizatorji 
srečanja poslali vsem sindikalnim 
organizaci^m v tozde in občinskim 
sindikalnim svetom na zletnem 
območju. V zaključkih med drugim 
piše, da ima sindikat odločilen vpliv 
pri povečanju produktivnosti dela, 
boljši kvaliteti, pri krepitvi stabili
zacije in odpravlanju nepotrebnih 
izostankov z deu, pri izboljšanju

Naš lesni velikan je slavil
Ob tridesetletnici podjetja so v Novolesu prvič podelili 12 „Priznanj Novo lesa", TOZD 

so nagradile 12 delavcev, počastili pa so tud i  što jubilantov

organiziranosti dela, spodbujati 
mora novatorstvo, se bojevati proti 
zalogam in skrbeti za pravilno kad
rovsko politiko.

Na zadnji plenarni seji so d e l a t i  
poudarili, da bi morale delovne 
or^nizacije z z l e tn ^  področja po
slej bolje sodelovati in si pri odprav
ljanju težav bratovsko pomagati.

J. PEZEU

SREČA N JE Z ZDOMCI

V soboto, 27. decembra, ob 
9. uri sklicuje koordinacijski 
odbor za delo z zdomci pri ob
činski konferenci SZDL v 
Krškem sestanek z delavci na 
tujem v sejni dvorani tovarne 
papiga. Na njem bodo seznanili 
zdomce z našim družbenopoli
tičnim sistemom, prikazali 
možnosti za zaposlitev v do
mači občini in spregovorili o 
včlanjevanju zdomcev v kultur
na društva v tujini ter o vk^uče- 
vanju otrok v slovenske šole. 
Udeleženci sestanka bodo tudi 
izvedeli, kakšne so možnosti za 
odpiranje obrtnih delavnic.

Zasut z zemljo
Smrtna nesreča pri delu

17. decembra se je na Bizelj
ski cesti v Brežicah pripetila 
huda nesreča, v kateri je našel 
smrt 22-letni Vinko Jakovljevič 
iz Piskavice v Bosni, zaposlen pri 
podjetju Pionir. Jakovljevič je 
delal v skupini, ki je izkopavala 
2,5 m globok jarde. Dek> so 
opravili s strojem, potem  pa je 
Jakovljevič skočil v jarek, da bi 
izmeril globino. Bil je na dnu, ko 
se je nanj vsul plaz ilovice in la
porja ter ga stisnil ob d ru g o , 
steno.

Poškodbe so bile tako hude, 
da je Jakovljevič na kraju nesre
če podlegel. Do nesreče je pri
šlo, ker jarek ni bil zavarovan, 
zemlja pa je bila razmočena.

SPET KRAJA 
SMREČIC

Ljubljančan inž. Rudi Pipa je 
prijavil novomeškim milični
kom, da je nekdo v noči na 20. 
december posekal v Družinski 
vasi pri hiši njegove matere pet 
smrečic posebno redke vrste. 
Vsako drevesce je bilo vredno 
1.500 dinarjev. Miličniki ugo
tavljajo, kdo je to naredil.

„Vseh teh trideset let smo gradili NOVOLES brez aplavzov, brez 
fanfar, zavedajoč se, da bomo samo z lastnim delom, z lastno 
prizadevnostjo in nenehnim odrekanjem zgradili tisto, kar danes 
imamo: naš Novoles, konpbinat, ki nam daje vsakdanji kruh . .

Besede iz uvodnika v jubilejni Šte
vilki tovarniškega časopisa, ki so ga 
delili na petkovi slavnostni seji de
lavskega sveta podjetja, so potrjevale 
dose^njo skromnost našega ,jesne- 
ga velika na “ iz Straže, največjega iz
voznika slovenske lesne industrije. 
Čeprav posvečena trkieset letnici 
Novo lesa, je bila seja delavsk^a sve
ta podjetja hkrati tudi izrazito de
lovna, uprta predvsem v bodoči raz
voj in naloge, ki so pred Novolesom 
v naslednjem srednjeročnem ob
dobju.

Sk>vesni otvoritvi 
je sledik) poročito glavnega direktor
ja Jožeta Kneza, ki je zanimivo 
predstavil uspešno prehojeno pot in 
pomembno rast Novolesa v zadnjih 
treh desetletjih. Nič manj niso bila 
privlačna izludišča za na^ljn ji raz
voj podjetja, ki jih je tov. Knez ko-

PROSLAVA DNEVA JLA

Zelo uspela osrednja proslava 
dneva JLA je bila 18. decembra 
v Kočevju. V kulturnem delu so 
nastopili moški pevski zbor iz 
Kočevja, vokalna skupina Dore- 
mi, KUD gimnazije Kočevje in 
gimnazijski ansambel, v kate
rem so bili učenci glasbenih šol 
iz Kočevja in Ribnice.

mentiral poljudno, pa hkrati zelo 
prepričljivo. Delavski svet je sprejel

§0^

Glavni direktor Novolesa 
Jože Knez bere poročflo.

smernice za sednjeročni program 
Novolesa, o katerem bodo zdaj raz
pravljali v vseh TOZD. Širina in 
optimizem sta njegovi glavni odliki.

Rdečim nageljnom na prsih po
nosnih delavcev se je nato najprej 
pridružilo 12 „Priznanj Novolesa“ : 
ob. 30-letnici podjetja so jih zdaj 
prvič podelili najzaslužnejšim gradi
teljem samoupravno zgrajenega veli
kana pod Hruševcem. Dvanajst de
lavcev je hkrati prejeto nagrade svo
jih TOZD, nakar so počastili jubi
lante: 77 jih je v podjetju 10 let, 22 
je „dvajsetletnikov**, Anton Virant s 
soteške žage pa je dobil edini prizna
nje za 30 Tet dela v podjetju. Jakob 
Belič, predsednik občinske skupšči
ne, je zatem čestital delavcem za vse 
Novolesove uspehe in jim zaželel na
daljnjih delovnih zmag.

T. GOSNIK

Dom JUl najiepša stavba v Ribnici
To bo kulturno , športno , izobraževalno središče za občane  in pripadnike JLA

19. decembra popoklne so v Ribnici odprli novi dom JLA. Otvo
ritvene svečanosti so se med drugimi udeležili tudi član sveta fede
racije Miha Marinko, generalpolkovnik Franc Tavčar, več drugih 
generalov, narodnih herojev in komandantov okoliških vojaških 
enot, predstavniki družbenopolitičnih organizacij in drugi.

* Na otvoritveni svečanosti je govo
ril predsednik občinske skupščine 
Ribnica Ciril Grilj, ki je posebno 
poudaril sodelovanje občanov in 
JLA na vseh podro^ih in tudi pri 
gradnji tega doma. Dejal je, da ta 
dom ni le dom JLA, pač pa tudi 
dom Športa, kulture. Menil je, da bo

PLAKETO 
V ZAHVALO

22. decembra d o p o ld n e je  bila v 
vojašnici Bela krajina v Črnomlju 
svečanost ob dnevu JLA. Udeležili 
so se je številni predstavniki družbe
nopolitičnega in javnega življenja 
Bele krajine, kot tudi mladina, ra  
govorih Komandanta Stojana Sonca 
in inž. Martina Janžekoviča, pred
sednika občinske skupščine Črno
melj, je bil krajši kulturni spored. 
Ob tej priložnosti je Krajevna skup
nost Črnomelj podelila pripadnikom 
garnizjje plaketo KS Črnomelj, pri
znanje za uspešno sodelovanje in 
pomoč.

imel dom veliko vtogo pri obrambni 
vzgoji mladine in v s ^  prebivalstva. 
V kuhurnem delu proslave je sode
loval orkester JLA iz Beograda z 
mednim pevskim zborom in solisti.

Ra akademiji so si udeleženci 
ogledali dom. Zvečer je bilo še d ru 
žabno srečanje, ki sta ga priredili 
J LA in občinska skupščina.

Proslavljanje dneva JLA je trajalo 
.še vse do 22. decembra. V tem času 
so zvrstile razne prireditve, podelje
vanje priznanj, odlikovanj ter šport
na in kulturna srečanja. Svečanosti 
v počastitev dneva JLA so bile hkra
ti tudi zaključne prireditve v poča-

stitev 30-letnice osvoboditve in 
socialistične graditve. j

DARILA ZA STARE

v  teh dneh bodo terenski odbori 
krajevne skupnosti Kočevje -  rtiesto 
o b a rili  občane, stare nad 75 let. V 
darilnem paketu oziroma vrečki bo 
razen pijače in sladlarij še sadje«

STANE DOLANC NA LOVU. Te dni so člani lovske družine 
Podbočje priredili lov v nelepšem predelu lovišča — na 
Bočju. V gosteh so imeli visoke goste: Staneta Dolanca, 
sekretaija IK predsedstva CK ZKJ, MaijanaOrožna, republi
škega sdcretaija za notranje zadeve, in Mihaefa Butaro, re
publiškega sekretaija za narodno obrambo. Gostje so bili 
navdušeni nad bogatim lovom, nad lepim vinorodnim krajem 
in gostoljubnostjo domačinov. (Foto: Jože Zupančič ml.)

Suho, razmeroma sončno vre
me z megk) po kotlinah seje za
drževalo v prvi polovici tedna. 
Po prehodnem poslabiinju vre
mena od četrtka na pete k bo ob 
koncu tedna ponovno precej ja
sno in sveže vreme. Dvorana v novem domu JLA Je  gotovo ena najlepših v Sloveniji in Jugoslaviji. Na sUki: g o s^  na 

akademiji ob otvoritvi. ^ o to : Irimc)
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tedenski
mozaik

Komaj so se predali moluški 
skrajneži na Nizozemskem ( tisti 
v vlaku in oni, ki so vdrli v 
indonezijski konzulat v Amster
damu) je prišla na naslovne stra
ni časopisov nova novica o na
silju: skupina arabskih tero
ristov organizacije ,Jioka pra
vice*' o kateri doslej ni nihče 
slišal (je napadla poslopje, v ka
terem so zasedli ministri dežel 
OPEC (to je združenje proizva
jalcev nafte) in tako začeli na 
Dunaju novo dramo mednarod
nega terorizma. Konec v tem 
trenutku še ni znan, vendar pa 
nekatera znamenja kažejo, da 
bo srečen -  kar pa nikakor ni 
mogoče trditi za začetek, med 
katerim so izgubili življenje trije 
ljudje, dva pa sta bila ranjena. 
Avstrijske oblasti so pri priči 
izpolnile vse zahteve ugrabi
teljev in jim dale na voljo letalo, 
s katerim so se odpeljali najprej 
v Alžir, zatem v libijsko glavno 
mesto Tripolis in nato v Bag
dad. Spotoma so izpuščali tal
ce. Tako ko t vselej, je tudi to
pot mednarodna javnost ostro 
obsodila to dejanje, toda besede 
obsodb so kajpak tudi topot 
premalo. Dokler bodo namreč 
nekatere dežele kljub vsemu da
jale gostoljubno zatočišče tero
ristom katerekoli vrste (arab
skim, čemiškim, ustaškim ali 
drugim) se stanje ne bo drama
tično spremenilo in izboljšalo. 
. . .  na žalost. . .

Ta teden pa so se na zahodu 
znova začele širiti tudi novice o 
bolezni generalnega sekretarja 
sovjetske komunistične partije 
Leonida Brežnjeva. Po njih naj 
bi imel sovjetski voditelj raka 
na čeljusti, kar skušajo nekateri 
časopisi „dokazati"' na najraz
ličnejše načine -  in tudi precej 
neokusno . .  . senzacije za vsako 
ceno . . .

Medtem pa, kot vse kaže, gre 
nekemu drugemu (bivšemu si
cer) voditelju kar dobro: nek
danji ameriški predsednik 
Richard Nixon, ki je odstopil 
po znani aferi Watergate, se če
dalje večkrat pojavlja v javnosti 
in sledov o njegovi bolezni 
(noge) sploh ni več videti 
Ampak to utegne imeti tudi 
slabo stran: lahko ga namreč 
pokličejo kot pričo pred so
dišče, kar je doslej odklanjal 
zaradi -  bolezni. . .  vsaka me
dalja ima dve p la ti. . .

Pravi »fevdi« v tujini
Vrsta nalog, ki zadevajo predvsem področje zunanje trgovine, je 

naletela v zadnjem času na posebno pozornost. Na eni strani gre za 
njeno vlogo pri prizadevanjih za stabilizacijo, na drugi pa za reše
vanje vrste problemov, ki jih imamo na področju kadrovske poli
tike. Še tako lepih in utemeljenih načrtov ni mogoče uresničiti 
brez ustreznih ljudi. Zato bo resnično treba v vseh organizacijah 
združenega dela pretehtati vse tiste, ki se ukvarjajo z zunanjim 
trgom v delovni oiganizaciji, še pozorneje pa oceniti vse, ki so 
zaposleni v naših podjetjih, predstavništvih ali drugih poslovnih 
enotah v tujini.

Ob številnih kritičnih ugo
tovitvah, ki smo jih o tej tema
tiki lahko zasledili v zadnjem 
času, je še posebnega pomena 
precejšnja razdrobljenost naših 
predstavništev v tujini, kar je 
vsekakor odsev razdrobljenosti 
slovenskega gospodarstva. Še 
vse preveč so tudi usmerjena na 
tako imenovano konvertibilno 
območje, saj imamo na zahodu 
52 odstotkov vseh predstav
ništev, na Vzhodu 23,4 in le 
skromnih 15,6 odstotka v de
želah v razvoju. To očitno kaže,

TELEGRAMI

HAVANA -  Na prvem kongresu 
KP Kube so sprejeli smernice prvega 
petletn^a načrta razvoja, ki predvi
deva, da se bo proizvodnja letno
S  »večala povprečno za 6 odstotkov, 

a&t v glavnem teži k nada^nji 
industrializaciji Kube.

ATENE -  Atenski seizmoloSki 
observatorij je sporočil, da je zahod
ni del Grčije v nedeljo doživel po
tres jakosti 5,5 stopnje po Richter
jevi lestvici. Po sporočilu lokalnih 
oblasti niso zabeležili večje škode.

CANBERRA -  Bivši avstralski 
premier Gough Whitlam bo ostal 
voditelj laburistov do 27. januarja 
prihodnjega leta, ko bo parlamaitar- 
no vodstvo izvolilo šefa stranke za 
daljšo dobo. To so sklenili na burni 
seji vodstva laburistov v Canberri.

NEW YORK -  Sreča v nesreči je spremljala le ta lc i družbi Braniff in TWA, katerih letali sta doživeli 
nesreči v New Yorku in Milanu. Najprej se letalo DC-8 družbe Braniff ni moglo dvigniti s steze 
sliki), nekaj ur kasneje pa se je nepravilno spustilo letalo boeing 707 letalske družbe TWA na milan»® 
letališče. K sreči v obeh primerih ni bilo mrtvih. (Telefoto; UH)

IZ ZADNJEGA PAVUHE

ZDOMCI PRIHAJAJO

D

-  To je po  zelo  neodgovorno  od v a s  zdom cev . Mi 
in  b a n k a  sm o se  prip rav ili, d a  v a s  čim  lepSe sp re j
m em o, v i p a  p rih a ja te  s  p razn im  kovčkom  in p razno  
d e n a rn ic o . . .

slabega, vendar je treba po
udariti, da večina naših pred
stavnikov še zdaleč ni nagraje
vana po delu.

Zato je očitno, da se bomo 
morali‘V prihodnjem letu vpra
šati, kakšne in koliko pred
stavnikov resnično potrebu
jemo v tujini, saj bi lahko ne
kateri med njimi na podlagi 
dogovorov in sporazumov za
stopali tudi po več organizacij 
združenega dela hkrati. Razen 
tega bo treba urediti enotnejši 

5 . sistem priprave vsakega posa- 
K\meznika, ki odhaja kot pred 

JY  stavnik v tujino (za stalno ali 
samo občasno), odpraviti ka
drovanje po načelu „ti meni — 
jaz tebi“ , poskuse prikrivanja 
resničnega stanja poslovanja v 
tujini in monopola nad tem, ki 
ga marsikje skrivajo za tanči
cami o poslovni tajnosti ter še 
naprej ostreje preučevati kršitve 
poslovnih načel in gospodar
skega kriminala.

Bistveno je namreč, da bomo 
začeli tudi na tem področju 
samoupravno odločati v ka
drovski politiki in se zavedati 
nujnosti spoštovanja moralno
političnih in strokovnih krite
rijev.

JANEZ KOROŠEC

tedenski zunanjepolitični pregled^

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
ne bo već mogel porabiti tistega, česar ni 
dejansko zaslužil oziroma ustvaril. Poraba bo 
dosledno povezana s proizvodnjo ter ne bo 
več določena vnaprej, neodvisno od proiz
vodnih gibanj. Edino tako si lahko zagoto
vimo stabilizacijsko trdnost ter uspešen od
por proti nenehni inflaciji.

Povejmo samo še to, da je bilo v vseh 
dosedanjih razpravah ob resoluciji za prihod
nje leto precej govora tudi o poudarjenem 
razvoju kmetijstva — posebno pozornost so 
temu posvetili na'seji republiškega izvršnega 
sveta prejšnji teden, ko so obravnavali pred
lagane dopolnitve republiške resolucije prav

usmerjati glede na dejanske tržne potrebe, je 
dejal ob tem Mari nc.

Ta ponedeljek smo po vsej državi slovesno 
proslavili dan JLA -  ob tej priložnosti je 
predsednik republike in vrhovni komandant 
naših oboroženih sil maršal Tito sprejel na 
Brionih delegacijo oboroženih sil na čelu s 
sekretaijem za narodno obrambo generalom i 
armije Nikolo Ljubičićem. Na kosilu s člani I 
delegacije je predsednik Tito v zdravici med I 
drugim dejal, da je treba v tem jubilejnem I 
letu še zlasti poudariti vlogo, ki jo je imela I 
naša ljudska armada v bojih za osvoboditev I 
in tudi pozneje, v povojni izgradnji naše I 
dežele. Naša armada je najmočnejši steber I 
naše neodvisnosti, je poudaril predsednik 
Tito, zato se zunanji sovražniki tudi tako I 
trudijo, da bi ta steber izpodkopali. Posebej 
pomemben pa je za našo varnost tudi naš 
sistem teritorialne obrambe. Ni bilo po na
ključju rečeno, je poudaril predsednik Tito, 
da mora biti naša država jež za vsakega 
sovražnika; to mora biti res tako.

Minulo soboto pa so v reški ladjedelnici Viktor 
Lenac slovesno proslavljali visoko obletnico svoje 
ustanovitve -  ob tej priložnosti je pred zbrano 
množico delavcev na slovesni seji zbora delovnih 
ljudi spregovoril pokrovitelj njihove proslave sekre
tar izvršnega komiteja predsedstva CK ZKJ Stane 
Dolanc, ki je poudaril zgodovinsko vlogo kom u
nistične partije in našega delavskega razreda v 
oboroženi revoluciji med minulo vojno, nato pa je 
podčrtal pomen našega samoupravnega socialistič
nega sistema za nadaljnji napredek in razvoj naše 
družbe.

Ko je govoril o tem, da smo v zadnjem času 
zavrli nekatera negativna gibanja v našem gospo
darstvu, je Stane Dolanc še dejal, da to ne pomeni, 
da smo dokončno rešili vsfc ekonomske probleme. 
Nasprotno -  ob sistemu, ki ga izpopolnjujemo, bo 
še nadalje potrebna visoka zavest in akcija naših 
delovnih ljudi.

Posebej se je D o la n c  dotaknil tudi od n o so v  z 
našim i sosedi -  pri čem er  je dejal, da si prizade
vam o za kar najboljše o d n o se  z vsem i državam i,  
vendar pa U d n o  vzU ajam o na naši neod v isn osti ,  na 
politiki neuvrščen osti ,  kar je  bilo vseskozi vodik)  
naše zunanje politike  in bo to osta lo  tu d i za 
naprej.

Čeravno smo na tem mestu že doslej 
posvečali precejšnjo pozornost tokratnemu 
sprejemanju razvojne resolucije SFRJ in SRS 
za prihodnje leto — razpravam ob osnutkih 
teh resolucij -  se tudi danes še uvodoma 
pomudimo ob tem tako pomembnem druž
benem dokumentu; v minulem tednu so 
namreč pristojna skupščinska telesa (sedem 
odborov zbo^a republik in pokrajin skupšči
ne SFRJ) še podrobno uskladila posamezna 
republiška stališča o našem začrtanem raz
voju v prihodnjem letu, tako da je zbor 
republik in pokrajin razvojno resolucijo v 
teh dneh lahko tudi dokončno sprejel.

Ob tem povejmo, da je bilo v usklajevanju 
resolucije za prihodnje leto najpomembnejše 
doseči dogovor o višini rasti družbenega 
proizvoda našega celotnega gospodarstva — 
pri čemer je bil sprejet predlog ZIS, naj bi za 
prihodnje leto ta rast znašala približno 5,5 
odstotka. V razpravah je bilo sicer poudar
jeno, da je ta začrtana rast precej nižja kot 
pa je bila v prejšnjih letih, in izražena je bila 
tudi bojazen, ali stabilizacija našega gospo
darstva zares lahko temelji na tako znižani 
stopnji rasti. V teh razpravah pa so zmagale 
utemeljitve ZIS, ki so se opirale predvsem na 
bilančno-plačilni položaj naše države. Po
udarjeno je bilo, da v prihodnjem letu pri 
nas nikakor ne bo prostora za takšno vrsto 
proizvodnje, ki ne bi imela svoje poti na trg 
— torej za takšno blago, ki bi ostajalo v 
skladiščih in na zalogah. To je vsekakor 
bistveno za resnično stabilizacijo gospodar
stva, za večanje njegove dejanske materialne 
moči.

Poudariti velja, da se začrtana stopnja 
rasti 5,5 odstotka neposredno nanaša tudi na 
oceno zunanjih gospodarskih gibanj v pri
hodnjem letu. Če bodo ta gibanja ugodnejša, 
se tudi naša stopnja rasti seveda lahko 
ustrezno zveča. Najbolj bistveno v razvojni 
resoluciji za prihodnje leto pa je — in to še 
posebej poudarimo — da v letu 1976 nihče

Velik
poudarek
kmetijstvu

v zvezi s kmetijsko problematiko. Proizvod
nji hrane bomo morali dati prihodnje leto 
kar naj večji poudarek, in to mora biti te
meljna naloga našega kmetijstva -  proizvod
njo hrane in surovin iz kmetijstva bi morali 
povečati prihodnje leto za 5 do 6 odstotkov, 
so poudarili. Ta problematika je dobila po
memben odziv tudi na posvetovanju sloven
skih kmetijskih strokovnjakov prejšnji teden 
na Bledu -  ko je predsednik IS Andrej 
Marinc posebej poudaril, da moramo prihod
nje leto in v prihodnjem srednjeročnem ob
dobju doseči na področju kmetijstva še 
večje uspehe kot doslej, če hočemo pokriti 
domače potrebe po hrani ter se ustrezno 
vključiti tudi v izvoz. Kmetijsko proizvodnjo 
je treba povečati, jo izboljšati in jo pravilno

Upor dela letalstva se je sicei* 
končal, toda predsednica Iza
bela Peron sije  lahko oddahnila 
le začasno, kajti kriza aigentin- 
^ e  družbe se nadaljuje.

Upor dela le ta lc ih  sU je 
samo ena izmed točk burnega 
cik-caka Argentine v zadnjih ne
kaj letih, ndke vrste protest zo
per stanje, kakršno je .

Težko je vemo zadeti vse raz
sežnosti argentindcih zadreg, 
toda zdi se, da le-te nikakor 
niso zgolj politične, marveč 
tudi gospodarske in družbene, 
pa je zato tudi tako zelo težko 
najti rešitev, zakaj treba jih je 
najti več. In prav tu je težava; 
Argentina hudo pogreša oseb
nost, ki bi znala odpreti nova 
obzorja, pokazati nova pota in 
obuditi nova upanja.

Deželd je namreč kljub vsej 
svoji nedvomni potencialni go 
spodarski m oči v bistvu komaj 
za silo ekonomsko neodvisna. 
Večji del kapitala je v tujih 
rokah (če  bi se, denimo, last
niki tujega kapitda odločili, da 
nenadoma vzam go svoje na
ložbe in jih odpeljejo v tujino, 
bi se znašla dežela prav na robu 
prepada) in to velja zlasti za 
industrijo.

Po smrti Perona, ki je znal 
potegniti (čeprav včasih tudi s 
pomočjo demagogije) za seboj 
nmožice, je ostala v predsed
niški palači praznina. Kandkia- 
tov za mesto predsednika (pri
hodnje leto bo potekel mandat 
Izabdi Peron) je več, med njimi 
je zelo verjetno najresnejši Italo 
Luder, ki je , mimogrede re
čeno, velik prijatelj Jugoslavije.

Vojska več ali manj le od 
strani opazuje dogajanja na sce
ni in se noče vmešavati, razen v 
zelo redkih primerih,kaJcršen je 
bil, na primer, upor dela letal
skih sil, ki pa se ni razširil na 
druge rodove vojske.

Dejstvo je namreč, da skuša 
vojska še vedno ostati v svojih 
ustavnih okvirih in se noče 
vmešavati v boj za oblast. Ko
liko časa bo še to trajalo, je 
vprašanje, na katerega najbrž 
nihče ne more odgovoriti, saj je 
predvsem odvisno od tega, k ico  
vojaki ocenjujejo položaj. Pre
cej brez smisla bi namreč bilo, 
menijo nekateri krogi v vojski, 
če bi se lotili oblasti v tem 
trenutku, ko poka in se lomi na 
vseh koncih, saj ne bi mogli 
ničesar storiti in bi z nasilnim 
prevzemom oblasti zgolj škodili 
ugledu vojske.

To je seveda samo ena izmed 
razlag in zanesljivo ne pred
stavlja vse resnice v zapletene 
argentinske scene.

p rin es la  se n z ac io n a ln ih  doseŽ' 
k o v , je  p a  v seen o  u sp e la  in 
^ o r a j d a  b o lj k o t  so  pričako* 

v a li.
N je n a  v re d n o s t je  v  te m , o* 
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Argentinska
kriza

k o n Ca n a

FERENCA
PARIŠKA KON-

Pariška konferenca o medna
rodnem gospodarskem sodelo
vanju, ki se je končala minuli 
teden v francoski prestolnici, ni

ne poglede na skupne p*®' 
bleme. .

Konferenca je č len ila , 
ustanovi štiri posebne komisij®’ 
ki bodo nasl^nje leto skuša*® 
konkretneje obdelati nekate^® 
najpomembnejše postavke enê ' 
gije in razvoja.

BEJRUT: TUJI VOJAKI?

Malo pred zaključkom ured* 
ništva smo prejeli novico, da s® 
se v boje, ki že več kot oseH* 
mesecev divjajo v Libanon**' 
vmešali tudi tuji vojaki. Kdo s® 
in koliko jih je (govorijo kar o 
10.000 možeh!) v tem trenutk** 
še ni znano, toda če so ta por®' 
čila resnična, se utegne lib*' 
nonska drama še nevarneje ^ 
usodneje zaplesti.

Medtem je egiptovski pr^' 
sednik Sadat posvaril, da bi bil® 
kakršnokoli tuje vmešavanje  ̂
Libanon (tudi arabsko!) skraja® 
nevarno in nezaželjeno. Ni zfl*' 
no, če je egiptovski predsed^  
dal to izjavo potem ali še pr®®' 
no so v Kairo prišle novicc ® 
vdoru „plačancev** v LibanoH-

TELEGRAMI

N E A reU  -  Šestdeset potnik®'  ̂
je bilo ranjenih, od t^ a  sedem hojf' 
ko je Uajekt „Capri", ki povezujf 
Neapelj in otok Iscio, napačno 1^ 
stal v neapeljskem pristanišču. 
trajektu je bilo 285 potnikov. Slajj* 
vidljivost, kot izjavljajo, ni bJ>* 
vzrok nesreče.

NEuRNBERG -  Predsednilj 
zveznega urada za delo Josef Sting 
ie izjavil, da bo nezaposlenost v 7^ 
Nemčiji v prihodnjem letu ostal* 
ista kot letos. Od januarja do no' 
vembra 1975 je bilo v povprecj'* 
okrog milijon nezaposlenih, kar T°' 
meni 4,7 odstotka vse delovne sile-

da so kljub napredku v eko
nomskem sodelovanju dežele v 
razvoju še precej zapostavljene 
in da bo treba v tem pogledu še 
precej narediti.

Da na področju naše zunanje 
trgovine še zdaleč ni vse v redu, 
kaže tudi dejstvo, da številne 
organizacije združenega dela še 
vedno niso sprejele samouprav
nih aktov, s katerimi bi jasno 
opredelile odhajanje svojih 
predstavnikov v tujino. Prav 
zato tudi lahko brez tveganja 
govorimo o „fevdih“ , ki so si 
jih dobili nekateri predstavniki, 
ker so baje nenadomestljivi, o 
tehnomenagerskem oziroma na 
pol privatnem odločanju, kdo 
naj bi zastopal delovno organi
zacijo izven naših meja, in o 
premajhni vlogi ZK, ki doslej 
marsikje ni odločneje posegala 
v politiko izbora najustreznejših 
ljudi. Tako je med njimi pri
bližno polovica takih, ki so bili 
doma na vodilnih mestih, precej 
pa jih je stalno v tujini že tudi 
več let. Očitno je namreč, da 
jih privabljajo precej visoki 
osebni prejemki, ki segajo tudi 
preko 2 tisoč dolarjev na me
sec. To glede na stroške živ
ljenja samo po sebi ni ničesar



Komaj so napolnili novi bazen v Kočevju z vodo, 
*  je vaig že pognal Maqan Grabrijan, monter 
Kovinaija, čeprav je voda imela kom^' 13 stopinj. 
To po svoje kaže že^o prebivalcev Kočevja, da bi 
uneli plavalni bazen, pa tudi samopri^evek to 

(Foto: Brus)

Strokovni odbor za gostinstvo pri go^>odarski 
zbornici za Posavje je podelil 25 zasebnim gostin
cem in družbenim gostinskim obratom v sevniški, 
krški in brežiški občini priznanja za dolgoletno 
kvalitetno delo v gospodinjstvu. Podelitev je bfla 
v soboto na Čatežu. (Foto: J. Teppey)

Novoletno razpoloženje so v črnomaljski samo
postrežbi že pričarali. Trgovina je znana po tem, 
da vsako leto okusno dekorira prostore, kar je 
kupcem všeč. Za zgled so lahko Novomeščanom, 
kjer kaj takega ne premoremo.

(Foto: RiaBačer)

Gneča pred prodajnimi pulti. Pred novim letom  
se zlasti v živilski trgovini tare ljudi. Prodajalci se 
morajo urno obračati, da kupcem kolikor mo
goče hitro postrežejo. Ljudje imajo v teh dneh 
precej izrednih nakupov. Posnetek je iz posloval- 
n ke Dom v Brežicah. (Foto: J. Teppey)

DOPLAČILO 
ZA GROZDJE

To leto vinogradnikom v krški 
občini ni bilo najbolj naklonje
no. Pomladanska siva plesen in 
slabo, mokrotno vreme sta po- 
vnočiia, da je bilo grozdja olmli 
Wdeset odstotkov manj kot lani. 
Na srečo je lepa jesen vendarle 
pm agala, da je bil pridelek ne
kaj boljši kot lani in da bo temu 

imerno boljše tudi vino. Krški 
^rokombinat je v takih razme

rah z odkupom grozdja še kar 
zadovoljen, saj so ga zbrali le 20 
odstotkov manj kot leto poprej. 
Vinogradnikom so tokrat za ki- 
k)gram črnih sort plačali po se
dem dinarjev predujma, za bele 
pa šest. Po predujmu bodo kme
tovalcem dajali doplačilo, ki 
bo 60 ^  za kilogram bel^a 
grozdja in dinar za črne sorte.

Pičla integracijska bera v Posavju
Na skupni seji medobčinskih sve

tov ZK in SZDL ter komisije za 
družbenoekonomske odnose pri MS 
ZKS so minuli teden v Brežicah ob
novili pred letom dni grejete sklepe 
sveta ZK Posavje o sodelovanju in 
povezovanju v r^ iji . Predsednik DE 
komisije Ivan Glogovšek je poročal, 
da žal ni pričakovanih rezultatov, da 
pa so nekatere akcije vend^le

Sejmišča
NOVO MESTO: kljub mrazu je 

bil ponedeljkov sejem dokaj živa
hen. Prišlo je tud i precej kupcev iz 
oddaljenih krajev, cene prašičem pa 
jo znatno poskočile. Naprodaj je bi
lo 311 pujskov in 38 nad tri mesece 
starih prašičev. Rejci so prodali 297 
*ivali; mlajši prašiči so veljali od  440 
do 580 din, starejši pa od 590 do 
750 din.

. BREŽICE: na sobotnem sejmu je 
bilo naprodaj 509 pujskov in 27 nad 
tri mesece starih prašičev. Pujskov 
so prodali 347 po 27 do 28 din kilo-

?'am žive teže, starejših prašičev pa 
9 -  po 19 do 20 dinarjev kilogram 

žive teže.

V kovinsko predelovalni indu
striji v Posavju snujejo vrsto 
integracg, ki segajo čez regijske 
meje.

stekle. V celoti se je uresničila 
zahteva po enotni banki v Pbsavju in 
podružnice s sedežem v Krškem že 
nekaj mesecev uspešno opravlja svo
je poslanstvo.

Nakazana integracija kovinsko- 
predebvalne industrije se ni posre-

Kmetijski nasveti

O oslih da, o kuncih ne
Malo, tako rekoč nič, ni slišati o reji kuncev. V strokovni 

literaturi skorajda ni moč zaslediti prispevka o tej živinorejski 
panogi, kot da ne bi bilo vredno zanjo ničesar narediti, ker je 
pač -  tak je vtis -  kuncereja pozornosti nevredno drobnjakar
stvo.

Da živimo v zmoti, če tako mislimo, nas uči primer sosedov, 
zgled Italije. Kunčje meso, k ije  lahko prebavljivo in hranljivo, 
celo bolj kot perutninarsko, prihaja na krožnike vse številnejših 
italijanskih družin. Zadnjih deset let se je prireja in poraba 
kunčjega mesa skoraj potrojila. Dvajsetina vsega mesa, ki ga 
pojedo Italijani, prihaja iz malih kunčjih stajic in kunčjih farm. 
Tudi v drugih deželah se povečuje zanimanje za rejo kuncev, 
vendar natančnejših podatkov o tem ni, saj je doslej tudi med
narodna organizacija FAO podcenjevala pomen te živinorejske 
panoge in ni navajala statističnih podatkov v rednih poročilih, 
medtem k o je , na primer, objavljala poročila o reji oslov.

Reja kuncev pa ni koristna le zaradi mesa, temveč tudi zaradi 
Pridobivanja kožuhovine. Polovico vseh krzen, ki jih predela 
krznarska industrija na svetu, je zraslo na kuncih in zajcih. Brez 
kunčje dlake si ni mogoče predstavljati klobučarstva, galante
rije, rokavičarstva ipd. Da o vzporednih koristih (gnoj, krmlje
nje plevelnih rastlin) in vzgojnih učinkih reje teh prijaznih 
živalic sploh ne govorimo.

Kunci imajo pred drugimi živalmi za prirejo mesa veliko pred
nost: naglo se razmnožujejo. Le perutninarstvo se lahko kosa z 
njim. Od ene same plemenske živali je mogoče pridobiti na leto 
20 in več kilogramov mesa.

V prid povečanju reje govorijo tudi sorazmerno majhni stro
ški naprave stajic, ki pa ne smejo zanemarjati osnovnih zdrav
stvenih zahtev, ter majhni stroški reje. Kunci lahko živijo od 
plevela in odpadkov iz gospodinjstva, da, celo od žaganja, ker 
lesna vlakna kunci (glodalci!) precej bolje prebavljajo kot ovce 
in govedo, preprečuje pa jim tudi sicer najbolj nevarno bolezen 
kuncev -  kokcidiozo.

Inž. M. L.

čiia. V teku so razgovori za drugač
ne kombinacije. Podjetje SOP Krško 
pripravlja nov program, Sigmat Bre
stanica si utira pot za integracijo z 
Novolesom, Obrtno kovinsko pod
jetje Dobova pa snuje združitev s 
trebanjskim Trimom. Misel na zdru
žitev s Kovinarsko v Krškem je ta 
kolektiv opustil, ker si ne more pri
voščiti čakanja brez ustrezn^a pro
izvodnega programa.

V konfekcijski dejavnosti komisi
ja ni zasledila bistvenih premikov in 
kot kaže, ne bo prišk) do povezave z 
dolenjsko regijo. Med tem je doži
vela več podpore pobuda za SOZD 
Usca-Jutranjka-M ura. V kmetij
stvu je bil sklenjen sporazum o po
šlo vno-tehnič nem sodelovanju. Pod
pisale so ga vse štiri organizacije v 
regiji, vendar v praksi ni čutiti po
sebne želje po dejanjih.

Razprava o organizacijski razcep
ljenosti zdravstvene službe je dvigni
te precej prahu. Ponovno je bila iz
rečena zahteva po združitvi lekarn 
in ustanovitvi skupnosti tozdov in 
OZD s področja zdravstva. S tem pa 
se Posavje ne odpoveduje misli na 
tesnejšo organizacijsko povezavo 
zdravstva, kakor hitro bo ta možna. 
Oba sveta sta odk>čno zahtevala 
enotno rizično skupnost za vso Sto- 
venijo, saj bodo s tem odstranjene 
tudi vse nepotrebne ovire za poeno
tenje zdravstva v regiji. Zahtevo po 
enotni rizični skupnosti v Sloveniji 
je postavil že tudi aktiv zdravstvenih 
delavcev komunistov v Posavju.

Na skupni seji obeh svetovje bile 
izrečena še zahteva po ustanovitvi 
interesne skupnosti za predelavo 
nekovin in zahteva po ustanovitvi 
koordinacijsk^a odbora občinskih 
raziskovalnih skupiK)sti.

Lani je svet ZK Posavje sprejel 
sklep, da morajo komunisti v 
izvršnih svetih občinskih skupščin 
več napraviti za koncepte razvoja 
posameznih panog, vendar to ni bito 
uresničeno. Sveta podpirata ustano
vitev poslovne skupnosti za turizem 
(ta vključuje gostinstvo, trgovino, 
kmetijstvo in obrt), od kmetijskih 
organizacij pa zahtevata, da spora

zum, ki so ga podpisale, ne bo ostal 
. samo na papirju.

J. TEPPEV

Tozd, ki ga imajo radi drugi 
tozdi. (Pavliha)

KIT v obrisu
AgroživUski kombinat -  tako ne

uradno pravijo snujoči se sestavljeni 
organizaciji združenega dela KIT 
(kmetijstvo, predelovalna industrija, 
trgovina) -  že dobiva jasnejše 
obrise, izkristalizirala pa so se tudi 
nekatera najpomembneja izhodišča 
za vključitev v to združbo.

fted dnevi smo na kratko, že pi
sali o pobudi, da bi v Sloveniji dali 
skupno streho večjemu delu kme
tijskih delovnih organizacij, prede- 
tovalne industrije in trgovskih hiš in 
da bi bil eden glavnih namenov 
ta k ^ a  povezovanja tudi red na 
tržišču s kmetijskimi pridelki in iz
delki kmetijske predek)valne indu
s tr ij .

Ža Dolenjsko, Posavje in druge 
dele našega območja je prav gotovo 
zanimivo, da se želijo vključiti v 
SOZD KIT številne kmetijske zadru
ge, kmetijski kombinati, podjetja 
predetovalne industrije in drugi, tudi 
zato, ker se pod novim olailjem 
nakazuje možnost stoodstotne pro
da re vseh pridelkov.

Kot je v Trebnjem na seji skupšči
ne dolenjskih občin poudaril 
inž. Tone Mastnak v imenu iniciativ
nega odbora za to združevanje, bo 
raedvidena SOZD zajela več kot tri 
četrtine območja vse tržne proiz
vodnje mesa in mleka v Stoveniji.

Prav tako je inž. Mastnak pove
dal, da nekoliko kasnijo dokumenti, 
ki jih je potrebno sestaviti, obravna
vati in sprejeti v tem primeru. Tako 
naj bi bil osnutek samoupravnega 
sporazuma hkrati z drugimi akti pri
pravljen do konca tega leta.

Na Dolenjskem glede tega niso 
nestrpni, čeprav so dosedanja gradi
va, ki so jih 'do zdaj dobivali od

iniciativnega odbora, nekoliko po
mešala nekatere pojme. Menijo pa, 
da je prvi pogoj za tako povezavo, 
da začno uresničevati že sprejeti 
samoupravni sporazum o podovno- 
tehničnem sodelovanju, p o l^  tega 
pa, da se posebno kmetijske organi
zacije dokončno ustavno oblikujejo.

I. Z.

Kam z odpadki?
Tudi na Slovenskem je čedalje 

bolj čutiti „zobe“  ekološke krize, 
pa zategadelj nesporno velja, da 
domala noben zavarovalni ukrep ni 
prezgoden. Temu primerna je pozor
nost, ki jo ekološki problematiki po
svečajo celo republiški „vrhovi1*. 
Dve veliki ekološki prireditvi bodo 
prihodnje leto v prvi polovici feb
ruarja priredili IS skupščine SR 
Slovenije, Raziskovalna skupnost 
Slovenije in Gospodarska zbornica 
SR Slovenije.

Od 2. do 7. februarja bo v Ljub
ljani posvet „Odpadki-surovine 76“ . 
Med temami posveta bodo tudi 
možnost zbiranja in ponovne prede
lave odpadnih snovi, razvoj in izde
lava tehničnih nap>rav za čiščenje in 
predelavo odpadnih snovi, surovine 
iz odpadkov in njihova uporabnost, 
vprašanje ustrezne embalaže in od 
lagališč za odpadke ipd.

• im

Zimsko veselje

(Karikatura: Marjan Bregar)

Novi dimnik trboveljdce elek
trarne bo zmanjšal oneznaže- 
nost zraka v bližnji okolici. 
Kako pa bo vplival na širšo oko
lico, na primer ob Savi proti' 
Sevnici? Ljudje še niso pomir
jen i

Ce bo omenjeni posvet bo^ stro
kovnega značaja, bo hkrati škšemu 
krogu ljudi dostopnejša razstava 
„Tehnika za okolje 76 , ki bo od  4 . 
do 10. februarja na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 2e naslov 
razstave pove, da bo šk) za prikaz 
tehnike za zaščito okolja, zlasti z 
metodami zbirar\ja, sortiranja, in 
vračanja odpadkov v proizvajalne in 
naravne ciklične procese. Predstav
ljeni bodo stroji, oprema in drura 
tehnična sredstva za take postopKe 
in za zaščito okolja sptoh.

Sočasno s posvetom m razstavo 
bo v Ljubljani tu d i 3, jugostovanski 
simpozij o varstvu zraKa pred ones
naževanem  in 1. simpozij o racto- 
nalnem gospodarjenju s toplo to .

RIBNICA: 
O GOSPODARJENJU

Skupna seja vseh zborov občinske 
^ u p ič in e  Ribnica je predvidena za 
26, december. Na iyej oodo razprav
ljali o gospodarjenju

r r e d f f io ^  
z a p is a t i

V Sloveniji so bile stanari
ne zakovane deset let -  vse 
do letos, ko so jih šele na 
podlagi družbenega dogovo
ra povečali za 25 odstotkov, 
in še to zaradi tega, ker so 
predvideli, da cene komunal
nih storitev ob koncu de
cembra 1975 ne bodo pre
rasle lanskih za več kot 17 
odstotkov.

Dirka stanarin?
Po uresničenem dogovoru 

se je pokazalo, da imajo ne
razvite občine na Dolenj
skem in v Posavju znatno ve
čje stanarine kot druge manj 
razvite občine v Sloveniji, na 
sploh pa je postalo očitno, 
da so stanarine manjše v ve
čjih in večje v manjših (po
deželskih) mestih.

Stanarina na kvadratni 
meter stanovanja je po druž
benem dogovoru na našem 
območju takale: v Brežicah 
3,46 din, Črnomlju 4,04, 
Krškem 3,47, Kočevju 3,42, 
Metliki 4,20, Novem mestu 
4,30, Sevnici 4,65 in v Treb
njem 4,16 din, medtem ko 
za Ribnico ni podatkov. Za 
primerjavo naj navedemo, da 
je stanarina v Ljubljani 3,50, 
v Mariboru pa le 2,95 din za 
1 m2.

V skladu s predvidenim 
dogovorom o družbenem 
planu SR Slovenije za ob
dobje 1976 -  1980 se bodo 
tudi stanarine povečevale ta
ko, da bomo v naši republiki 
ob koncu tega srednjeročne
ga obdobja dosegli tako ime
novane stroškovne (ekonom
ske) stanarine. Skupnost slo
venskih občin, ki usklajuje 
interese občin tudi na po
dročju stanovanjske politi
ke, je stanovanjskim skup
nostim že poslala gradivo, na 
podlagi katerega se bodo v 
občinah odločili za tako po
dražitev stanarin, kakor ka
žejo potrebe.

Skupnost slovenskih ob
čin je tudi pozvala občine 
zamudnice, naj čimprej 
sprejmejo družbeni dogovor 
o stanarinah za leto 1975. 
Pri tem poudarjajo, da je 
nujno spoštovati republiški 
dogovor o oblikovanju cen 
stanovanjske graditve, navse
zadnje tudj zato, ker so sta
narine in cene graditve sta
novanj v medsebojni odvis
nosti.

I. ZORAN



Ob vselitvi plačati varščino
To je predlog izvršnega odbora skupnosti slovenskih občin ,  ki je imel zadnjo sejo v

Kostanjevici

Izvršni odbor skupnosti slovenskih občin je 18. decembra v 
Kostanjevici pod predsedstvom Vinka Jagodiča pretresal nekatera 
pereča vprašanja stanovanjske politike in komunalne dejavnosti, 
zatem pa razpravljal o oblikah medobčinskega sodelovanja v naši 

ki.republi
ftibližno dve uri je b ih  beseda o 

stararinah in sredstvih za stanovanj
sko graditev. Menili so, da bi se m o
rale stanarine letno povečevati tako, 
da bi ob  koncu srednjeročnega 
obdobja 1976-1980 uvedli stroškov
ne (ekonomske) stanarine. Slišati pa 
je bilo tudi pomisleke, č e š  da to ne 
bo preprosto uresničljivo, ker cene 
stanovanj naraščajo hitreje, kot bi 
jih lahloD dohiteli z znosnim letnim  
porastom stanarin.

Sredstva za stanovanjsko graditev 
naj bi se v letu 1976 bistveno ne 
povečala. Zbirali naj bi jih, kot do 
zdaj, po 6 o d s to tn i  stopnji. Manjša

Č EV LJA RJI 
POSLEJ SKUPAJ

Torkovo glasovanju o 
združitvi Industrije obutve 
Novo mesto in Čevljarskega 
podjetja BOR Dolenjske 
Toplice je uspelo. V Dolenj
skih Toplicah je glasovalo za 
združitev 85 odst. zaposle
nih, v novomeškem kolekti
vu pa 78 odst. V okviru no
vega podjetja bosta obe do- 
sedai^i OZD organizirani 
kot temdjni OZD.

USTANAVLJANJE 
KASNI

Številnim samoupravnim interes
nim skupnostim, ki že delujejo, se 
bodo v občinah pridružile še tom u -  
nalne skupnosti. Te skupnosti bi 
morali po dogovoru ustanoviti do 
konca leta 1975, ker pa so marsikje 
čakali na oblikovanje cestnih skup
nosti, se je akcm  zakasnila. Na 
Dolenjskem in v rosavju imajo ini
ciativne odbore povsod, razen v 
( in om lju .

ne pride v poštev, saj se je treba za
vedati, da drugače v Sloveniji ne bo 
možno zgraditi še 72.000 stanovanj, 
kolikor naj bi jih po načrtu pridobili 
v naslednjem obdobju.

Več denarja za stanovanja bi se 
nabralo, če bi se posrečilo zajeti še 
druge vire. Na izvršnem odboru so 
poudarili, da mislijo predvsem na 
sredstva zasebnikov. Seveda bi mo
rali v občinah izdelati ustrezne pra
vilnike ter dopolniti družbeni dogo
vor, ki ga je skupnost slovenskih 
občin  sprejela že predtem. Za obča 
ne, ki varčujejo denar za stanovanja 
na bankah, bodo pripravili posebno 
stimulacijo. Osnutek odloka, ki bo 
to urejal, je že napisan.

Del sredstev za stanovanjsko gra
ditev naj bi po najnovejšem pred
logu dala tudi tako imenovana

NOVOST: STAVBNE 
ZEMLJIŠKE SKUPNOSTI

Zakonoma o urejanju in oddaja
nju stavbnega zemljišča ter o pri
spevku za uporabo mestnega zemlji
šča se bo kmalu pridružil še zakon o 
gospodarjenju s stavbnim zemlji
ščem, ki bo s prvima dvema uskia- 
jen. Osnutek, ki ga je pripravil re
publiški sekretariat za urbanizem in 
se je o njem že začela javna razpra
va, predvideva pom em bno novost -  
stavbne zemljiške skupnosti, ki jih 
bodo morale ustanoviti vse občine. 
Zakonski osnutek predvideva, da bo 
ta skupnost prevzela urejanje zem
ljišč v mestih in naseljih, za katera je 
sprejet urbanistični ali zazidalni 
načrt, medtem ko bodo zemljišča v 
drugih krajih dobile v urejanje ali 
krajevne skupnosti ali sama stavbna 
zemljiška skupnost v skladu s pred
pisi občinske skupščine. Eden od 
stalnih virov stavbne zemljiške skup
nosti bo po osnutku novega zakona 
odškodnina za uporabo stavbnega 
zemljišča. Ta odškodnina je v bistvu 
prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča, ki ga plačujejo do zdaj.

V S P O M I N

27. decembra bo poteklo leto dni, odkar smo na poko
pališču v Brusnicah pod Gorjanci pokopali našo drago, 
dobro mamo

JOŽEFO MIKOLIČ
iz Velikih Brusnic

Po letu dni je bolečina ob izgubi naše ljubljene mame 
Še vedno neutolažljiva. Vedno se je bomo z ljubeznijo in 
hvaležnostjo spominjali.

Sinovi: Jože, Stanko, Tone, Miha in Martin ter hčere 
Anica, Jožica, Milka in Cvetka z družinami: 

Brusnice, Kanada, ZDA

varščina od najemniških stanovanj, 
ki naj bi jo plačali stanovalci ob  
vselitvi kot nekakšno participacijo k 
stroškom za zgrajeno stanovanje. 
Mlade družine naj bi dobile to ugod
nost, da bi jim plačito kvarščine od- 
tožili za nekaj let.

Komunalnih skupnosti niso obli
kovali še nikjer v Sloveniji. To ni v 
skladu z dogovorom , sprejetim pred 
mesecem. V nekaterih občinah  
akcija kasni, ker so čakali, kako 
bodo obhkovali cestne skupnosti. 
Izvršni odbor je sklenil, da je treba s 
komunalnimi skupnostmi pohiteti.

I. Z.

PRIZNANJE 
NOVOMEŠKIMA 

KRIMINALISTOMA

Skupnost muzejev Stovenije je 
minuli teden podelila posebni 
„ftiznanji za varstvo kulturnili 
dobrin“ načelniku oddelka pri 
UJV Novo mesto Milanu Lahu 
in kriminalistu Francu Gosenici. 
Priznanji sta bili izročeni ob  po
delitvi letošnjih Valvasorjevih 
nagrad. Znano je, da sta Milan 
Lah in Franc Gosenca veliko pri
pomogla k odkritju italijanske 
tatinske skupine, k ije  letos pole
ti vdrla v Dolenjski muzej in o d 
nesla blizu 100 drago cenili pred
metov iz tako imenovanega hal- 
štatskega obdobja.

z a h v a l a

Ob prerani izgubi našega dragega moža in očeta

VLADIMIRJA 
PROSENIKA

iz Trebnjega

se iskreno zalivaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem, ki so pokojnika pospremili na njegovi zadnji 
poti, mu darovali vence in cvetje ter nam izrazili sožalje« 
Topla zahvala občinski delovni organizaciji ZB, govorni
ku za poslovilne besede in dekanu za lepo opravljeni 
obred.

Žalujoči: žena Cilka, sin Vladimir, Francka in drugo 
sorodstvo

ZA H V A  LA

Ob tragični izgubi drage, nepozabne mame

KRISTINE PAŠIC
iz Štrekljevca pri Semiču

izrekamo zahvalo sorodnikom, vaščanom in znancem, 
tovarni ISKRA Semič, ZB Štrekljevec in tovarni JULON, 
Ljubljana. Hvala župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: mož Tone, otroci Tone, Marija, Slava, Anica, 
Tinka in Rezka z družinami ter sin Ivan.

O S M R T N I C A

Sporočamo žalostno vest, da nas je prezgodaj, tragično 
zapustil naš dragi mož, očka, sin in brat

JOŽE JURJEVIČ
elektromehanik iz Ljubljane 

Pogreb pokojnika bo v Ljubljani. 

Žalujoči: vsi njegovi. 

Ljubljana, Metlika, Radovka,Trstenik, Chicago

V S P O M I N

23. decembra 1975 ta minili dve do|gi žalostni leti, odkar nas 
je za Vedno zapustil naš ljubi, dobri sin in brat

BRANKO FUCKO
Ne moremo verjeti, da te ni med nami. Naša hiša je brez tebe 
pusta, prepuščena solzam. Svoj poklic si si izbral in ga d os^ eL  
Ko si začel svobodno živeti, te je kruta usoda brez besed, brez 
pozdrava vzela, tvoje mlado, komaj 19-letno življenje.

Hvala vsem, ki se te tako radi spominjajo in ti nosijo cvetje na 
tvoj prerani hladni grob.

Neutolažljivi: 
mama, oče, bratje Ivica, Pepi in Vlado.

Z A H V A L A

Ob prerani in boleči izgubi našega dragega moža, očeta 
in starega očeta

RUDIJA NOVAKA
iz Mahovnika pri Kočevju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem ter gasilskemu društvu Mahovnik, 
ki so nam pomagali in nam v težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala za izrečena sožalja, podarjene vence in 
cvetje ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Prav tako se 
zahvaljujemo kolektivu Tekstilana in ZB. Najlepša hvala 
govornikom tov. Šobarju, tov. Ruparčiču in tov. Jakopi
nu za poslovilne besede. Posebno se zahvaljujemo sose
dom Špiletičevim, ki so nam bili v veliko pomoč.

Žalujoči: žena Betka, hčerka Zdenka z družino, sinova 
Rudi z družino in Slavko ter drugo sorodstvo.

Tiho, kakor je živela, nas je za vedno zapustila naša 
dobra, draga, skrbna, ljuba mama, žena, tašča in stara 
mama

ANI PODPADEC
iz Praproč pri Trebnjem

Ko smo se morali tako nepričakovano sprijazniti z 
bridko in nenadomestljivo izgubo naše ljube nepozabne 
mame, žene, tašče in stare mame, se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno ali 
pismeno sožalje, za vse vence in cvetje, katerega je imela 
tako rada in s katerim ste zasuli njen prerani grob. Zahva
ljujemo se zdravniškemu, medicinskemu in strežnemu 
osebju internega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto 
za nego in ves trud, da nam bi jo ohranili pri življenju. 
Iskrena hvala duhovščini za lep govor in spremstvo, pev
cem za zapete ganljive žalostinke. Vsem, ki ste jo imeli 
radi, jo spoštovali in nam v teh najtežjih trenutkih stali 
ob strani, še enkrat prisrčna hvala!
' Za njo žalujejo: mož Viljem, hčerki Justi in Lojzka z 
možem in hčerko Tanjo ter drugo sorodstvo. 

Praproče pri Trebnjem, 20. decembra 1975

V prvo stopnjo spadajo dobro 
znantobrambni mehanizmi, s kateri
mi se alkoholik po eni sirani brani 
pred tragično resničnostjo svojega 
alkoholizma, po drugi strani pa za
vrača očitke  okolja:

-  Najosnovnejši način alkoholi
kove obrambe je zanikanje. Ne le da 
alkoholu vdan čtovek ne priznava, 
da je od  alkohola odvisen, še več, 
oek) m očno vinjeni alkoholik se raz
jezi, č e  mu kdo reče, da je pijan. Če 
mu žena očita  alkoholizem , ji o b i
čajno odvrne; ,,Saj lahko sam pu
stim pijačo, č e  h očem , torej nisem 
alkoholi k.“

-  Drugi način alkolvslikove 
otoam be je racktnalizacija, kar po
meni poskus obrazložitve vzrokov in 
okoliščin pijančevanja tako, da mu 
je v prid. Ko mu namreč žena govori 
o očitn ih  posledicah njegovega alko
holizma, se ne more kar naprej bra
niti s trditvami, da ne pije nič več  
kot drugi ljudje. Zato navaja najraz
ličnejše vzroke za pitje. Enkrat raz
laga, da svojega težkega dela ne m o
re opraviti brez pijače, drugič trdi,

“a mora malo srkniti, češ  da ga

kar naprej zvija v trebuhu. Takšnil), 
razumsko skonstruiranih vzrokov za 
pitje bi lahko naštevali še in še.

-  Tretji način obrambe je projek
cija. A lkoholik išče krivce za popi-* 
vatye v drugih osebah, predvsem v 
ženi. Govori ji, da pije zato , ker ga 
kar naprej ošteva, ga zanemarja, mu 
v redu ne skulia, hujska otroke proti 
njemu, se spogleduje z drugimi m o
škimi itd. Vsi drugi so krivi za njego
vo popivanje, on  sam pa je čist.

— Četrti način obrambe alkolK>li- 
kove strategije pa meji že na predrz
nost. Ko ga žena zaradi popivanja 
spet pokara, ji odvrne; „Saj vidiš, da 
cel teden nisem nič spil, če  pa sem 
ga včeraj spet malo, to pa vendar ni 
nič hudega!" Tako poskuša alkoho
lik razkosati svoje življenje na trezne 
in pijane dneve. V zagovor ponuja 
trezna obdobja, zavrača pa pogovor 
o dnevih, ko je popival, zapravljal, 
lenaril, bil grob itd.

To so glavni obrambni načini, s 
katerimi alkoholik pred salx) in dru
gimi opravičuje svoj posebni odnos 
do alkolK>la. Nekateri so s svojimi 
izgovori tako prepričljivi, <ia jim

marsikakšna žena nasedp. Ko pride
jo žene takšnih alkoholikov v ordi
nacijo po nasvet in pom oč, začnejo • 
navadno svojo zgodbo z eno od na
slednjih variant;

-  Zmeraj je. malo pod gasom, 
ampak ne prizna in ne prizna, da bi 
pU.

-  Veste, takšno delo ima, povsod 
mu ponujajo, pa ne zna odktoniti.

-  Njegov šef ga ne mara, pa po
staja tako živčen, da se mora potola
žiti za lkohotom .

-  Saj še ni „kroničen**, ampak 
vsaka dva tedna pije po tri dni sku
paj, drugače pa je zelo ,,dober** 
mož.

Za vsak način obrambe smo na
vedli po en  značilen primer, ki kaže 
na to, kako alkolioliku- nekaj časa 
uspeva ženo prepričati, da njegovo 
pitje alkolx)la ni zaskrbljujoče. D o 
kler so žene tako ,4iaivne*‘, se seve
da z njilK)vimi možmi ne da nič na
praviti za zdravljenje alkoholizma.

Ko obramba popušča, priprav
lja alkoholflc močnejše orožje

Alkoltolizem gre svojo pot. Alko- 
hohk postane sčasoma tako težaven, 
da se žena ne pusti več prepričati, 
ampak ,,ji popustijo živci** in začne  
ukrepati. Sedaj ga več ne prosi, naj 
pusti pijačo (nespametno je a lkoho
liku sploh predlagati, naj nelu piti 
ali pa Celo naj pije-manj, pač pa je 
edino smiselno zahtevati od njega, 
naj se /.ačne zdraviti), pač jia ga 
ošteva, zmerja in prozi s škanilaloin, 
razvezo, odselitvijo itd. Spet nespa
metno ‘početje, saj groženj ne ures

niči. Tisočkrat zagrozi z razvezo in 
sploh ne ob išče odvetnika. Jasno, da 
je mož ne jemlje več resno, pač pa 
jo obvlada z njenim orožjem. Ce mu 
očita pijančevanje, zapravljan denar, 
grdobije itd., jo predrzno zavrne z 
grožnjo: „Ce ne boš tiho, se bom pa 
razvezal.** In ker se žena (še ni) o d 
točila za razvezo (sicer bi se že raz
vezala -  ne pa z razvezo samo grozi
ti), jo mož na ta način za nekaj časa 
„umiri**, da lahko pije naprej in se 
o b n a^  po svoje.

Ko pa alkoholični mož zasluti, da 
se je žena res začela pripravljati na 
razvezo ati celo na odselitev, začne  
uporabljati učinkovitejše orožje: na
pravil bo vse, kar mu bo prišto na 
pamet, samo da si obdrži ženo, ki je 
pravzaprav njegova sužnja in objekt 
alkolK)ličnega izživljarya. (Ponovno 
smo že omenjali, da je njegova po- 
gbvitna „ljubezen** in strast name
njena alkoholu.)

Alkohohk ima m očne razloge 
(opisali jih bomo pozneje), zaradi 
katerih uporabi vsa sredstva, samo 
da se žena ne bi odselila. In to mu 
dolgo uspeva. Kako?

Specifične alkoholikove mani
pulacije

Kadar bo zaradi njegovega aso
cialnega obiušanja prišto v družini 
do tako hudih zaostritev, da bi ga 
žena res utegnila zapustiti, jo bo po
novno prosil odpuščanja in ji o b 
ljubljal, d;> se 1x1 poboljšal. Ce vse to 
ne bo zalegk). Ik> zabrenkal na dru
gačne strune. Kor ni prostora, da bi 
opisali vse pritiske, ki se jihalkolio-

Uk poslužuje, bomo našteli samo p o 
glavitne, s katerimi se redno srečuje
mo v naši praksi:

-  na kolenih jo roti in prosi, naj 
vendar ne razbije družine;

-  napiše ji pismeno zagotovilo, 
da ne bo nikoli več pil, kmalu pa se 
izmuzne iz hiše in gre naravnost v 
gostilno;

-  da ji „proste roke**; če  bo še 
kdaj napravU „prekršek**, ga lahko 
vrže iz hiše;

-  naj se kar razveže, saj bo tako 
morala takoj iz hiše, ker je stanova
nje zapisano nanj;

-  hhko se razveže in odseli, 
ampak otrok ne bo dobila;

-  naj samo poskusi, jo rajši ubije, 
kot da bi dovoHl, da takšiu sramota 
zadene njegovo hišo;

-  vse bo v hiši prej razbil, preden 
bo odšel iz nje;

-  vse njene reči ji bo uničil, tako 
da ne bo imela kaj odnesti s seboj.

Ponazorimo to grožnjo s konkret
nim primerom, ki je nanj pisec pred 
kratkim naletel v ordinaciji in di
spanzerski skupini- Stiredesetletna 
žena je deset let prenašala najhuj.še 
poniževanje od  svojega moža alko- 
i»lika. Pred leti jo je tako prebutal, 
da ji je polomil rebra. Potomljeno in 
ležečo v gipsu je potem pijan posilil. 
Spet mu je odpustila in ga jeinab v 
posteljo. I*il je naprej m jo pretepal. 
K ončno ga je nagnala, stanovanje je 
bilo namreč njeno. Vrnil se je čez  
nekaj dni, ko je ni bilo doma, in ji v 
treznem stanju na drobne koščke  
zrezal vsti njeno garderobo v vred
nosti štirih milijonov .starih diiurjev. 
In spel mu je odpustila, kljub temu 
da sta njegova šestnajstletna otroka

na dispanzerski skupini v njegovi 
prisotnosti zahtevala, naj se odseli in 
jih pusti pri miru. Ker je imel pri 
ženi in v službi „potuho** ter se je  
svetohlinsko obnaščil, sem odktonil 
njegovo nadaljnje zdravljenje. Našel 
je drugega terapevta, ki ga je vzel v 
dispanzersko skupino, potreben pa 
bi bil -  in žena tudi -  dolgotrajnega 
prevzgajanja v posebnem zavodu, ki 
ga pa še nimamo. Spet se je napil in 
čisto podivjal. Žena mu je ubežala 
tako, da je skočila čez  balkon iz 
prvega nadstropja in si po to mila n o 
ge. Kmalu zatem je pijan vozil in do 
smrti povozil pešca. V tem primeru 
gre očitn o  za sadistično-mazohisti- 
čen odnos med zakoncema, ki je v 
alkolioličnili zakonih kar pogost.

Se nekaj primerov oz . načinov, 
kako alkoholik obvladuje svojo 
„naivno sužnjo**:

-  rajši ji bo otroke podavil, kot 
bi dovolil, da mu jih odpelje;

-  nikamor nc bo odšla; naj samo 
poskusi, zabil bo vsa vrata in okna 
ter hišo zažgal in jo na ognju scvrl;

-  če  bo odšla, jo bo stalno nadle
goval, do smrti ne bo imela miru 
pred njim.

S takšnimi in podobnimi grožnja
mi se alkoliolik „pretolče** še skozi 
nekaj let. Ves čas mirno pije in stra
huje ženo. Vse tc manipulacije so 
prilagojene stopnji .jiaivnosti** in 
žMjenjskim pogojem alkoholikove  

žene.

Alkoholic grozi tudi s samo
morom

Poznamo še en učinkovit način 
za obvladanje žene alkoholika.
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IZID GLASILA 
JE PRAZNIK

že peto leto zapored izhaja 
naše glasilo „Mladi ob Krki . 
Kot vselej smo tudi letos z vese
ljem prišli še na zadnje ure ureja
nja glasila. Vsi mladi literati pa 
tudi učenci, id niso člani krož
ka, imajo radi to delo, ki ga ves 
čas spremlja vesel smeh in brez
skrben pogovor. V vsako števil
ko glasila je vloženega veliko tru
da, zato smo veseli, če se nanj 
naroči kar največ učencev. Ko 
glasilo izide, je na šoli pravi praz
nik, Letošn^ prva številka je iz
šla v 637 izvodih, posnetek pa 
kaže zadnji p r^ led  vseh izvodov 
pred vezavo. (Foto: foto krožek 
grmske šole) mETKA GAL

ZA VIETNAMSKE 
OTROKE

Tudi na osnovni šoli Milka Sbbar- 
^ ta š a  smo se učenci vključili v 

»teden solidarnosti z otroki 
'^ tn a m a“. 490 učencev nas je 
zbralo 1827 dinarjev, na po^užni- 
u na Lazah m  je 31 pionirjev 

zbrak) 67,60 dinarja, 250 dinarjev 
P® SITO dobili od piodan^a starega 
papirja. Za. ta denar smo kupili 8 

jih napolnili s šolskimi po- 
«eoKinami ter pritožili pismo, foto- 
grafije naše šole, razglednico N o v ^  
i^sta , prospekte Dolenjske, pionir- 
^  kapo, ruto in značko, posebiK) 
številko Pionirja ter jugoslovansko 

Pk>nirsko zastavico.
snio pripravili razstavo o 

življenju v Vietnamu, v petek, 12, 
^cem bra, pa prireditev ob zaklju- 

ku akcije. MIRA GRAHEK

NOVOLETNO 
DARILO

Tako lepo in tako veliko 
darilo za novo leto bo malo
kdo dobil, kot ga je dobila 
Kolpska dolina z novo mo
derno asfaltno cesto Ko
čevje—Brod. 2^ to želimo ob 
tej priložnosti prebivalci 
Kolpske doline vsem gradi
teljem te ceste srečno novo 
leto 1976, še mnogo zdravja, 
sreče in napredka ter da bi 
^ a l u  zgradili tudi cesto 
Srod na Kolpi—Delnice, Ta
ko bomo tudi mi povezani s 
svetom in morjem s sodobni
mi cestami. Želimo si še no
ve, sodobne ceste Brod na 
Kolpi—Cabar. Tako bi naša 
^epa in za turizem . po- 
niembna Kolpska dolina oži- 
'^ela, čeprav je zdaj že na ro
bu propada. J. k r iž  

KUŽELJ

POROČNIKA 
MED PIONIRJI

V okviru praznovanja dneva JLA 
na našo šoto povabili dva po- 

^čnika-aviatičarja iz garnizije 
Cerklje, ftipo vedo vala sta nam o 
'istanovitvi prve proletarske brigade 
P^ed 34 leti v Rudu in njenih podvi
gih med NOB. Seznanila sta nas tudi 
z vojaškimi šolami; zlasti o šoli za 
•etalce nas je veliko zanimato. Pio- 
''irji bi se s tovarišema poročnikoma 
Ogovarjali cek) dopoldne, pa kaj, 
*® smo imeli omejen čas. Zato smo 

jima prisrčno zahvalili in čestitali 
praznik JLA ter ju še povabili 

®ed nas.
ROMAN VOGRINC 

novinarski krožek
O S Jurij Dalmatin 

Kršk)

Tovariško srečanje
fted kratkim so se sestali na po

vabilo delavskega sveta upokojenci 
SGP Zidar Kočevje. Snidenje je bito 
veselo, saj so prišh iz vseh strani, če
to iz ^ug ih  repubhk. Sestanka se je 
udeležilo nad 30 upokojencev, ostali 
m  so*se opravičili, večinoma zaradi 
bolezni. Med njimi so bili taki, ki so 
bili pri podjetju 20, 25 in nad 30 let 
v vsem hudem in dobrem.

Predsednik delavsk^a sveta jim je 
razložil današnje stanje bodjetja. Po
jasnil jim je, da kljub 660 zaposle
nim še primanjkuje delavcev. Vsi so 
veselo vzkliknili: „Ce bo p t r e b a ,  
bomo pa zopet poprijeli mi!

V veselem razgovoru so se spo
minjali dobrih in težkih časov ter 
dogodivščin po raznih gradbiščih ši-

Petnajst let za „rojstvo” univerze
Mariborsko visoko šolstvo je zraslo iz potreb gospodarstva

Zametke mariborskega višjega in 
kasneje visokega šolstva je nareko
valo pomanjkanje visoko šolskih kad
rov v severovzhodni Sloveniji. Leta 
1959 ie primanjkovalo 1800 stro
kovnjakov z visokošolsko izobrazbo, 
zaposlilo bi se lahko še 1000 pred
m etnih učiteljev ipd., zato j e , 2. 
julija istega leta republiška skupšči
na sprejela zakon o ustanovitvi višje 
komercialne šole v Mariboru. V na
slednjih dveh letih so bile ustanov
ljene še višja tehnična, pravna, agro
nomska in stomatološka šola (sled
nja je bila 1970 ukinjena) ter peda
goška akademija. Leta 1961 je tako 
nastalo Združenje mariborskih viso
košolskih zavodov.

Vpis v zavode se je večal iz leta v 
leto. Od 964 študentov v študijskem 
letu 1959/60  do 4966 študentov 
lan i Kakšno vlogo so odigrah mari
borski visokošolski zavodi privzgoji 
kadrov, dovolj pove podatek, da je

DEDEK MRAZ 
V KAPELAH

V Kapelah bo dedek Mraz obiskal 
predšolske otroke ju tri ob  15. uri v 
gasilskem domu, šolarje pa v torek 
ob  9. uri na šoli V tednu pred no
vim letom  bo RK obdaroval tudi 
ostarele in onemogle ljudi. Krajevna 
organizacija ZB Kapele se ob tej 
priliki zahvaljuje pionirjem in učite 
ljema Eriki Zajčevi in Adolfu 
Mačku za res pester program ob 
dnevu republike. ^  y

bo zdaj diplomiralo nad 11.000 
študentov, to je 28 odst. vseh diplo
mantov v Sloveniji od leta 1945 
naprej. Iz mariborskih visokih šol je 
prišlo 3000 ekonomistov, 2200 
tehniških inženirjev, 1400 predm et
nih učiteljev, 600 inženirjev agrono
mije, 900 pravnikov in 2000 organi
zatorjev dela.

Mariborsko visoko šolstvo, ki je 
zraslo iz potreb gospodarstva, je v 
vzgojnem procesu nenehno povezo
valo teorijo in prakso, zato so se nje
govi diplom anti hitro vključevali v 
razmere (T)OZD, kjer so se zaposli
li. Tudi že zaposleni so na vseh višjih 
in visokih šolah našli odprto po t do 
popolnejšega znanja, za kar danda
nes skrbi kar 33 sekcij oz. centrov 
za študij ob delu.

15 let napornega in vztrajnega 
dela profesorjev in študentov je bilo 
potrebno, da je visoko šolstvo v 
Mariboru dobilo kvaliteto izobraže

vanja in materialne pogoje takih raz
sežnosti, ki so pogojevale ,ro js tv o "  
druge slovenske univerze. Naloga 
ljubljanske in mariborske univerze je 
zdaj uresničiti načrt dolgoročnega 
razvoja, po katerem naj bi do leta 
1985 višji in visokošolski študij 
postopoma zajel četrtino Slovencev, 
starih od 19 do 24 let.

KLUB DOLENJSKIH 
ŠTUDENTOV V MARIBORU

NA POTI 
JE 22 TORBIC

v  akcijo za nakup šolskih torbic 
m vietnamske ptonirje smo se vklju
čili tudi šentjernejski učenci. Pb raz
redih smo zbrali denarne prispevke, 
predstavniki razrednih skupnosti pa 
smo nato kupili torbice s šolskimi 
potrebščinami. Na pot v Vietnam 
smo poslali dvaindvajset opremlje
nih torbic.

MATEJA CEKUTA

Popestriti dejavnost
Na kmetijskem šolskem centru  na Grmu so si zastavili 

obsežen delovni program -  Izdajali bodo glasilo

Pred nekaj tedni smo imeli na 
kmetijskem šolskem centru na 
Grmu mladinsko konferenco, po 
mej pa smo predstavniki 0 0  ZSMS 
KSC sklicali sestanek in sprejeli de-

Pionir^l odred „ 1 .  brigade VDV“ z osnovne šole ,3aza  20 “ v 
Dolenjskih Toplicah je v tednu solidarnosti z otroki Vietnama pri
pravil in odposlal 18 s šolskimi potrebščinami opremljenih torbic. 
Zbiralna akcija je tako pokazala, da je večina naših pioni^ev pri
pravljena odprtih src pomagati sovrstnikom, ki živijo v porušeni, a 
svobodni domovini. Na posnetku: tovariš ravnatelj podeljuje pri- 
znanja predsednikom razrednih skupnosti, ki so se n^’bolj izkazali 
v akciji ,3olidarnost z otroki Vietnama**. (Zdenka Strzunar, OŠ 
,JSaza 20**, Dolenjske Toplice)

tovni program za šolsko leto 
1975/76.

Na kmetijskem šolskem centru 
bomo predvsem poživili dejavnost 
izvenšolskih de^vnosti- ustanovili 
smo marksistični krožek, vodita ga 
prof. Zoran Poredoš in Jožica 
Muhič. V tem krožku bomo obrav
navali lik komunistva, vtogo delav
skega razreda, nactonalno vprašanje, 
odnose med cerkvijo in državo, in- 
formbirojevski spor, znanstveni in 
utopični socializem in druga vpraša
nja. Člani marksističn^a krožka se 
sestajamo vsak četrtek.

Delujeta tudi kulturni in literarni 
krožek. Člani, katerih mentor je 
prof. Slavko Skubic, pripravljajo 
proslave ob raznih praznikih. 
jTaborniški odred vodi inž. Matjaž 
Falkner. Na KSC imamo tudi strel
ski krožel^ ki ima za sabo že nekaj 
tekmovanj.

ft) tei mladinski konferenci smo 
prijMravifi že dva plesa, še letos pa 
nameravamo izdati prvo številko gla
sila „ftve brazde".

Zastavili smo si torej dokaj obse
žen in razgiban delovni program, ki
f a želimo še razširiti in popestriti. 

*repričani smo, da bomo na koncu 
šolsk^a leta lahko zadovoljni pre
gledali rezultate svojega dela.

JOŽICA MUHIC 
tehnišla kmetijska šola 

Grm Novo mesto

rom  po Sloveniji. Zahvalili so se 
podjetju in kolektivu za pogostitev 
in nagrade. Za slovo so si krepko 
segli v roke in si voščili: ,,Na svi
denje drugo leto!“  Najstarejši pa je 
pripomnil: „Če n eb o  Matilde!‘f

ANDREJ ARKO, Kočevje

OBČINSKA PIONIRSKA 
KONFERENCA

19. decembra je bila na naši šoli 
prva občinska pionirska Mkonferen- 
ca, katere so se udeležili delegati 
šestnajstih osnovnih šol iz novo
meške občine. Uvodoma je predsed
nik sveta pionirjev Janez Grašič po
dal poročilo o delu pionirske organi
zacije nasploh, nato pa se je vseh 16 
pionirskih odredov predstavilo s po
ročilom  o eni izmed dejavnosti, ki 
jo gojijo na šoli. Sledila je kulturna 
točka. Pionirji sosednje brežiške ob 
čine so zaželeli vsem veliko uspeha 
pri nadaljnjem delu, nakar je tovariš 
Grašič podelil priznanja najboljšim 
pionirskim odredom . Diplome so 
prejeli tudi zaslužni m entorji pionir
skih organizacij. Mnenje o delu 
pionirske organizacije so podah tudi 
starejši udeleženci konference.

ALENKA SUHADOLNIK

PRAZNOVANJE DNEVA  
SOLE IN DNEVA JLA
Vsako leto praznujemo 20. de

cembra na naši šoli dan šole. Na ta 
dan je bila 1951 proglašena za na
rodnega heroja izredno hrabra borka 
Milka aobar-Nataša.

fr  osla vo smo posvetili tem u dne
vu in dnevu JLA. Imeli smo jo 19. 
decembra v dvorani dijaškega doma. 
Rrisostvovali so vsi učenci višjih raz
redov in tovariši učitelji. Na prosla
vo smo povabili vojake iz garnizije 
Bršlin, tovariša Franca Koširja, bor
ca belokranjske čete, ter tovarišico 
Minko Dragan. Najprej smo imeli 
kulturni program. Nastopali so člani 
pevskega zbora, učenci 8. a so za
igrali Jožeta Bona igro Zločin na no 
vomeškem trgu, vojak pa nam je 
igral na harmoniko. Po končanem 
kulturnem  programu nam je pripo
vedoval tovariš Košir o doživetjih v 
Belokranjski četi in nam za vzor po
stavil^ hrabro borko Milko Šobar- 
Natašo, tovarišica Draganova pa je  
govorila o doživetjih v taborišču 
Ravensbrueck. VLADKA MER ZEL

6 TORBIC ZA 
VIETNAM

V tednu solidarnosti z vietnam
skimi pionirji se je na črnomaljski 
osnovni šoli vključilo v akcijo zbi
ranja sredstev 1152 učencev. Zbrali 
smo 2.274,25 din in kupili šest šol
skih torbic, ki smo jih opremili z 
vsemi šolskimi potrebščinami. Dele
gacija učencev je torbice odposlala 
na Reko, od koder jih bodo z dru 
gimi torbicami z ladjo odpeljali 
pionirjem v Vietnam.

Člani novinarskega krožka 
OŠ Črnomelj

PREVEC DIVJADI
Če srečate te dni lisico na najbolj 

osvetljenem delu Strug, pred trgovi
no, ni nič novega. Najbrž ni hiše, 
kamor se ne bi upala pritihotapiti. 
Tudi z drugo divjadjo ni med letom 
v tem  delu kočevske občine iič bo 
lje. Strašil je že zdavnaj navajena in 
mirno pustoši po km ečkih pridel
kih. Če ni divjad letos dobile dovolj 
hrane v dolini, si jo je našfc na Ti
so vcu, kjer je po njivah naredila pra
vo pustošenje.

Pbvračilo škode ne poplača dela. 
Zato se kmetje upravičeno sprašuje-

£ : ah  naj njive, ki so včr.sih dale 
ano za številno družino, popolno

ma opustijo, ker zdaj na njih nič več 
ne pridelajo?

J. FABJAN

Milan Zurc - Pic
Ko se poslavljamo od tebe, dragi 

prijatelj, smo pretreseni od krute 
resnice. Mar se res nikoli več. Pic, ne 
bodo razjasnile oči, razveselila duša 
in odletele turobne misli, ko te bo
mo zagledali, utrujeni od sive vsak
danjosti, veselega, nasmejanega, s 
svetlim pogledom? Kaj nas res ne 
boš nikoli več objel okrog ram en in 
nas vprašal: „Kje ste pa hodili toliko 
časa? Res sem vesel, da vas spet vi
dim, da smo sk u p a j. .

In sedaj si odseL Nihče več nas ne 
bo ne mogel ne znal tako vprašati. S 
tabo smo tvoji prijatelji izgubili tud i 
del sebe. Hvaležni smo ti  za vse, kar 
si nam dal, saj je to sedaj naš boljši 
del. Boleče nas je pretreslo spozna
nje, da se je s tvojo smrtjo končal in 
za vedno odšel del našega življenja, 
del naše mladosti.

V tem  trenu tku , ko nam misli be
gajo nazaj, ko oživljajo spomini, se 
povsod srečujemo s teboj. Bil si t i 
sti, ki je  dajal svojim prijateljem po
dobo, iih družil in spletal vezi, ki so 
nas tako tesno povezovale. Srečni 
ali žalostni, prešerno veseli ali bo 
lestno razočarani -  zatekali smo se 
k tebi, kjer smo bili vedno dobro
došli Kako prisrčno si se z nami ve
selil in kako globoko sočustvoval in 
nas tolažil v težkih trenutkih!

Kako naj v teh  nekaj besedah na
štejemo vse tvoje plemenite lastno
sti: duhovitost in šegavost, k i je  ta 
ko značilna za Štemburjev rod  in ki 
si je tebe izbrala za tako dobrega na
slednika in nadaljevalca, ftav  zato si 
bil v vsaki družbi zaželen gost; o b 
enem si bil vez med najstarejšo gene
racijo starih Novomešcanov, ki so v 
tebi prepoznavali poteze in značil
nosti tvojega deda, ter med nami, 
tvojimi vrstniki, in še mlajšimi, ki 
nas tudi druži ljubezen in naveza
nost na dom ači kraj.

Zate ni bilo bežnih srečanj. Kogar 
si poznal, si ga docela, kogar si imel 
raa, si ga ljubil do konca. Seveda je 
tvojo dobroto, navezanost, skrbnost 
in zvestobo, te plemenite lastnosti 
tvojega značaja, najbolj občutila in 
cenila tvoja družina. Ta jih bo tudi 
najbolj pogrešala.

Kako si liubil življenje! Toda tud i 
življenje ie ljubilo tebe, saj si mu ve
dno pel hvak) in ga poveličeval. Sa
mo življenje nikoli ne umre, umrejo 
le njegovi častilci. Tvoja ljubezen je 
bila prevelika in življenje ti je ni m o
glo več vračati. Angel smrti je razpel 
svoja temna krila mnogo mnogo pre
zgodaj.

Dragi Pic, ljubi prijatelj, sedaj v 
senci tvoje smrti, ki je kot težak 
mrak legla na vse nas, vemo, da si 
nam bil več kot prijatelj -  bU si 
nam brat, in tud i vse nas, tvoje prija
telje, si s svojim življenjem pobratil 
med seboj. Tega nam ne more nihče 
vzeti, zato te nam tud i smrt ni vsega 
iztrgala.

PRIJATELJI

TO STRAN 

STE NAPISALI SAMI

Zgrajena Je Krautova cesta
V pobočje  Roga nad Starimi žagami je speljana gozdna cesta -  Pocenilo se bo spravilo in 
prevoz lesa, koristi od ceste so m nogostranske — Oddolžitev dolgoletnem u urejevalcu 

naših gozdov, vzorniku in učitelju inž. Igorju K rautu

Letos dokončana Krautova cesta povezuje Komamo vas nad 
Crmošnjicami po najkrajši možni razdalji z dolino v smeri Pod- 
hirna, torej v smeri največjega izvoza lesnega bogastva roških 
gozdov do glavn^a uporabnika, NovoIesa.Ta 7,4 km dojga cesta se 
namreč priključi na republiško cesto II. reda Cm om elj-Soteska  
pri vasi Poljane. Nova pridobitev je plod dogovarjanja in sodelo
vanja dveh TOZD, in sicer TOZD ,,Gozdarstvo“ Podturn in 
Crmošnjice. Večji del ceste, in sicer 5,1 km, poteka po območju 
prvo imenovane TOZD.

Cesto smo gozdarji poimenovali 
po inž. Igorju Krautu, urejevalcu 
'Jaših jrozdov in dolgoletnem sodč
ki vcu GG Novo mesto. Kot stro ko v- 
njak, vesten delavec, čtovek in rodo
ljub je bil ing. Kraut vzornik in 
yčrtelj nekaj generacn naših gozdar
jev. Umrl je leta 1 9 7 /v visoki staro
sti 84 let. Več kot 50 let svojega 
Plodn«a življenja je posvetil go/xlar- 
stvu. Gradnjo te ceste si je prvi za- 
niislil in jo tudi predvidel v dolgo
ročnem načrtu. Na žalost je bila 
Zgrajena šele sedaj, tri leta po nje
govi smrti, S to gradnjo in poimeno
vanjem po njem smo se novomeški

gozdarji želeli oddolžiti njegovemu 
spominu.

Cesta bi morala bita zgrajena že 
lansko leto, 2^ad i slabega vremena 
-  spomnimo se le dolgotrajnega 
deževja v jeseni -  in zaradi izjemno 
t e ž k ^  terena sc je delo zavlekto v 
leto 1975, Tudi gradnja gozdnili 
cest je sedaj zelo mehanizirana. Naj
večje breme je zato odpadto na 
buldožer in minerje. Zadnji dve leti 
je pošteno in kar naprej pokalo in se 
tresto lud Poljanami in Občicami. S 
pomočjo elelčtričnili min so si de- 
to ^ i  rtroji utirali pot v breg. O tem, 
kako jc bilo, vedo največ povedati

prebivalci najbližjih vasi, ki bodo od 
ceste imeli tudi največ koristi. Naj- 

pa so vseeno precej pretiravali 
tisti, ki so se hodili prltoževat na 
gozdno upravo v Pbdturnu, češ da 
spodaj v vasi od eksptozij pokajo 
zidovi starih hiš.

Kot vse Kozdne ceste pri nas je 
tudi ta makadamska. Ni kaj reci, 
zelo l e ^  in ekonomično je speljana. 
Največji vzpon, ki ga bodo morali 
premagovati kamioni, je 9 %, in še 
to v smeri prazne vožnje. Pro
metnica je v cetoti deto TOZD 
,,Cradnje“, torej ene izmed te
meljnih oigani7J»cij združenima dela 
GG Novo mesto. Projektiral jo je 
dipl. inž. Danito Kure s svojima so
delavcema Netijo Mazovcem in 
Ivanom Padovanom.

Inv^ticija je stala 3,221.260,00 
din ali 435^.300,00 din na 1 km, kar 
je za gozdno cesto precej. Upošte
vati pa je treba težave, s katerimi se 
je izvajalec srečeval. Zgrajen je tudi 
0,5 km dolg odcep do nelcdanje vasi 
Rampoha. Pripomniti je še treba, da 
poteka spodaj na začetku v dolžini

3 km skozi zasebne gozdove. Vse 
nekdanje vaške poti in vlake je bilo 
potrebno speljati na novo gradnjo. 
Kljub temu je bila cesta financirana 
izključno s sedstvi TOZD, torej 
SLP sektorja. Tako so lastniki goz
dov, združeni v obratu za koopera
cijo, lahko vsa sredstva, iztočena za 
ceste, v cetoti namenili za popravilo 
vaških gozdnili poti.

In kaj  ̂pričakujemo od Krautove 
ceste? L njeno izgradnjo se je po
večala dostopnost do kompleksa 
gozdov na vsem pobočju, po kate
rem cesta poteka, S tem se bodo
?ocenili spravilni stroški za ves les, 

o vela za letnih pribtižno 
2.500 m3 lesa, posclancga v obeh 
sektorjih lastništva. VeHkcga po
mena je nova cesta kot tranzitna 
prometnica za nadaHnjih 5500 m3 
iz območja TOZD Crmošnjice. Ta

les so do sedaj prevažali po Crvanovi 
cesti mimo Lukovega doma pri Bazi 
20 ali pa po ovinku skozi 
Crmošnjice. Odpadla sta tako dva 
huda ovinka na roški cesti in zato je 
cesta zdaj precej razbremenjena.

Nadalje je cesta zanimiva tudi s 
turističnega vidika, Z nje je lep raz
gled, zlasti v tistem letnem času, ko 
na drevju ni listja. Gledano iz novih 
persperaiv, se vidi stara cesta v do- 
Uni kot bela kača, ki se vije skozi 
^selja , spremljajoč ves čas potok 
Crmošnjico. S pogozdene jase v 
odd. 120 pa je lep razgled na pano
ramo, ki se ponu^ v vsakem letnem 
času. V daljavi se vidijo Dol. Topli
ce, z zidanicami posejana Straška 
gora, in če je res jasno nebo, tudi 
zasnežene Kamniške planine. Spodaj 
ležijo Stare žgge. ftvi, ki so uživali v 
tem razgledu, so bdi gostje iz Dol.

Toplic, ki jih je turistično društvo 
večkrat popeljalo po tej cesti na 
izlet na Mirno goro.

In še nekaj. Ko bodo pričeli grad
njo že do|go obljubljene in vsako 
leto na novo napovedane partizan
ske magistrale skozi Črmošnjice, bo 
Krautova cesta lahko začasno ob 
voznica. Tako bo rekonstrukcija 
ceste skozi sotesko nekdanjih žag 
lahko potekala nemoteno. V isti 
namen pa bo lahko tud i služila že 
sedaj, kadar bo zaradi poplav v do li
ni neprevozna, kar se je že nekajkrat 
zgodilo, samo pocenilo del stroškov, 
ampak dalo tud i nov prispevek h 
gospodarskemu razvoju tega predela 
naše ožje domovine.

SLAVKO. KLANČIČAR 

dipl. inž.

Pred prikyučkom nove ceste pri Po^anah. (Foto: S. K.)

Po „porodnih krčih“ , ki so trajali poldrugo desetletje, je Slove
nija letos le „rodila" drugo, tokrat mariborsko univerzo.



Doma, med
svojimi ljudmi

~ • — lil— —  ■ I ...    I - - .

Lepi so denarci, zasluženi 
v tujini, toda za vedno osta
ne lep spomin na po^a, kjer 
si velikokrat dobil žuljave 
roke, na vinograd, v katerem 
ti je vsako jesen hrbet postal 
boleč pod težo brente, in 
pogled na dom ačijo, če je še 
tako skromna. Še boy se te
ga spominjaš na tujem, v 
vrvežu velemest, kjer si šte
vilka. Tujec.

Težko je bilo pustiti do
mače, ženo in otroke, a je 
bilo veliko takih, ki so šli v 
svet za zaslužkom ravno za
radi njih. Da bi jim  bilo lep
še! Da bi slamnato streho 
podrli in naredili novo, da bi 
Kupili pralni stroj, avto, da 
otrokom zaradi slabe obleke 
ne bi bik) treba zardevati v 
šo li In da bi težaško ročno 
delo na poljih zamenjali 
stroji.

Te želje so se mnogim že 
izpolnfle, drugi še čakajo, da 
bo prisluženi kupček dovoy 
velik. Na vrnitev domov pa 
skoro vsak računa. Če ne ta
koj, čez n d^ j let. Razmere 
so se pri nas zadnja leta m o
čno ^rem enile. Sposobnih, 
izkušenih in dela voljnih rok 
manjka na vseh koncih in 
krajih.

Konec decembra naši
zdomci spet m nožično pri- 
h ^ j o  domov. Povosd jih 
bodo lepo sprejeli. Zanje pri
pravljajo sestanke, kjer naj 
bi v odkritem pogovoru z 
obširnimi pojasnili dali
zdomcem vedeti: „Pri razvo
ju tudi na vas nismo pozabi
li. Naši ste, za take vas ima
mo in na vas računamo.**

Naši novinaiji so iz posa
meznih občin Dolenjske, Be
le k rtin e in Posavja pripravi
li zapise o tem , luko se pri- 
pravdajo na srečai^e z naši
mi ^udmi, zaposlenimi na 
tujem.

Brežice: zelena 
luč za obrt

S podatki o delavcih v tujini in 
možnostih za zaposlitev zdomcev v

brežiški občini nam je postr^el Ro
man Rajer, načelnik oddelka za go
spodarsko uOTavne zadeve občinske 
sfaipščine v Brežicah:

„Po naši oceni si trenutno služi 
kruh na tujem o to li 1400 občanov. 
Kvalifikacijska struktura je zelo do
bra, saj so med njimi na primer kar
4 zobozdravniki, 4 ekonomisti, 20 
tehnikov, 19 poklicnih šoferjev, 31 
tesarjev, 47 mizarjev, 36 zidarjev, 15 
strojnih ključavničarjev, 15 nataka
ric, precej avtomehanikov, elektri
karjev, medicinskih sester in drugih 
poklicev. Skoraj vsi so zaposlem v 
Zahodni Nemčiji. Večina jih je z Bi
zeljskega in Gorjancev, to je iz ne
razvitih območij občine.

Vračam se posamezniki, pred
vsem nekvalificirani delavci, in tudi 
»ihodnje leto ne računamo na ve
čje število vrnitev. Sicer pa se zdom
ci Večinoma zanimajo za odpiranje 
obrtnih delavnic, za kar imajo pri 
nas vse možnosti. Izjema so le frizer
ski lokali in bifeji, po katerih ni po
trebe, podpiramo pa odpiranje do
brih gostiln, ker dopolinujejo druž
beni gostinski sektor. M ^jka pred
vsem storitvenih obrti, razvojne 
možnosti pa se obetajo tudi vsem 
vrstam ^ iz v o d n e  oteti, zlasti za 
potrebe širšega območja Zagreba.

V občini fffedvidevamo prihodnje 
leto 200 do 300 novih delovnih 
mest; v Dekorlesu v Dobovi, votear 
tu Jutranjke v Brežicah, pri Sk)vinu, 
v Popravljalnici voz v Dobovi, v to 
varni prikolic IMV, v Livarstvu in 
Otetnem kovinskem podjetju v Do
bovi, pri Agrotehniki v Brežicah in 
drugod Za strokovnjake bodo na 
volto nova delovna mesta v tovarni 
silikatne opeke, ki jo zdaj gradijo. 
Menim, da je prav, če povem, da 
imamo še neoddana stavbna zemlji
šča v obrtniški coni na Črncu, v 
Trnju in v Novi vasi, da je sprejet 
zazidalni načrt za Čuklje in da ^a 
pripravljamo še za Dobovo in za (S- 
tež, popravljeni pa bodo tudi urba
nistični načrti.

Črnomelj: nismo 
jih pozabili

Že v prejšnjem stoletju se je iz 
odročnih predelov črnomaljske ob
čine začelo izseljevanje v tujino, kar 
je pretresljivo opisal lud i Oton Žu-
Binčič, viniški rojak, v svoji pesnitvi 

uma. Po zadnji vojni, ko so kmeti
je ostale prazne, požgane in zemlja 
še vedno ni dajala dovolj zaslužlu, 
industrije pa tudi ni bilo, je drugi val 
odhajanja zajel prebivalstvo. Točnih 
podatkov o zdomcih ni, cenijo ra , 
da dela na tujem okrog 800 obča
nov.

Zadnji dve leti se je iskai\je za
služka v tujini zaustavilo in precej ie 
že primerov, da se ljudje vračajo. Na 
SVOJO zemljo, k svojim ljudem. Več
krat so že ob praznikih organizirali

NovonAelka tovarna avtomobflov IMV, gigant dolenjske Industrie, 
postaja iz dneva v dan večja, pa tudi delovni pogoji so veliko b o p i,  
kot 80 bili pred nekaj leti. (Foto: Sandi Mikulan)

sestanke z zdomci, letos pa jim pri
pravljajo še posebno dobro organizi
rana snidenj s predstavniki doma
čega družbenopolitičnem življenja.
O tem je povedal inž. Niko Irožek, 
predsednik občinske konference 
SZDL v Črnomlju:

„25. in 28. decembra bomo imeli 
v štirih krajih sestanke z našimi ljud
mi, ki bodo iz tujine prišli na obisk 
domov. 25. decemtea ob 16. uri pri
čakujemo zdomce z adlešiškega in 
gribeljskega obnMČja v zadružnem 
domu v Adlešičih, ob isti uri pa tudi 
v semiški kinodvorani. 28. decembra 
ob 9. uri bo zdomski sestanek v vini
ški osnovni šoli in v Črnomlju, v ga
silskem domu.

Predstavniki občinsk^a družbe
nopolitičnega življenja in zavoda za 
za^slovanje ter drugih institucij bo
do našim zdomcem prikazali zdaj
šnji gospodarski položaj občine, 
predvideni razvoj v naslednjih letih 
in možnosti zaposlovanja v posa
meznih kolektivih. Nekaj mest za 
moške in ženske je že na razpolago, 
vendar bodo točne podatke dobili 
na sestankih. Ne bomo ob^ubljali 
gradov v oblakih, ampak bomo 
zdomce napotili na razgovore o za
poslitvi naravnost v kolektive, kjer 
iščejo ljudi in kamor bi zdomci žele
li iti.

Ob tej priložnosti bi tudi mi radi 
izvedeli, ib ko zdomci živijo na tu 
jem, kakšne težave imajo in koliko 
% lahko računamo nanje. Mi jih 
imamo za svoje in jim bomo skuali 
pomagati, kolikor se bo dalo.“

Krško: računamo 
na zdomce

Ob popisu prebivalstva v letu 
1971 je bilo iz ^ šk e  občine na delu 
v tujini 944 občanov. Trenutno oce
njujejo, da jih ie zunaj okoli 800, 
vrnilo pa se jih bo predvidoma 200.

Po mnenju načelnika za ^ sp o -  
darstvo in finance Stanka Vidmarja 
prihodnje leto ne bo težav za zapo
slitev, saj bodo samo v družbenem 
sektorju povečali število zaposlenih 
za dobrih 7 odstotkov. Industrija 
predvideva za skoraj 8 odst. poveča
no zapostovanje, družbeni sektor 
kmetijstva za 13 odst., gradbeništvo 
za 6 odst., promet za 7 odst., trgovi
na za 6, gostinstvo skoraj za 7 in 
družbene dejavnosti za 11 odst. To 
pomeni, da bo prostih okoli 515 de
lovnih mest. Možnosti so tudi v za
sebnem sektorju, saj je v občini še 
vrsta deficitarnih oteti. Mednje sodi
jo zidarstvo, mizarstvo, čevljarstvo, 
Sviljstvo, pečarstvo, lončarstvo in 
kovaštvo.

,,V družbenem sektorju opraviču
jemo Večji porast zaposlenih kot ga 
pedvideva republiška resolucija (za
3 odst.) s potrebami manj razvitega 
kozjanskega in gorjanskega ob
močja, upoštevajoč tudi postopno 
vračanje zdomcev,“ izjavlp načelnik 
Stanko Vidmar. „Ltesničenje teh 
pričakovanj nam zagotavljajo inve
sticije v nove proizvodne objekte. 
Razen jedrske elektrarne sodijo zra
ven še tovarna celutoze, kartonažna 
tovarna na Senovem, Kovinarska 
Krško, IGM Sava, SOP Krško, Impe- 
rial, Sicmat Brestanica, Labod 
Krško, ^&talna Senovo, Splošno mi
zarstvo in širjenje drugih objektov.

Vrednost vseh investicij brez JE 
je 1,14 milijarde din. S tem je po
skrbljeno tudi za družbeni standard 
zaposlenih. Občanom z območja 
Gorjancev, Kostanjevice in dela KS 
Rata bo z ^ to v U o  nova delovna 
mesta širjenje elektronske industrije 
v Kostamevici.

Pospešili smo tudi delo pri komu
nalnem ureja liju in pripravi zazidal
nih kompleksov v vseh večjih krajili 
občine, zato upam, da ne bo več 
ovir za pridobivanje gradbenih 
parcel, po laterili zdomci vsako leto 
znova s^ašujejo.“

Metlika: zdomčevi 
upi - Nevoles

Tudi metliška občinska skupščina 
in družbenopolitične organizacije se 
za sprejem svojih občanov, ki so na 
začasnem delu v tujini, dobro pri
pravljajo. Sestanek z zdomci bodo 
pripravili 26. decemtea v Viatorjevi 
sejni sobi v Metliki. Ker pride vsako 
leto na pogovor vedno več zdo- 
marjev, ki želijo dobiti podrobne 
podatke o možnostih zaposlitve, 
družbenopolitični delavci predvide
vajo, da se bo jutrišnjega srečanja - 
pričelo sc bo ob 9. uri -  udeležilo 
okoli 50 občanov. In kaj bodo zve
deli? V Metliki pravijo, da bo njiho

Iz m e t i l e  tovarne BETI (na diki) jih je pred leti vdiko šlo v tujino, prendcateri pa se je že vrnil' 
Metliška industrija načrtuje še nove naložbe, da b i bilo več mest tudi za moško delovno silo (Foto: R- 
Bačer)

va ekipa sestavljena tako, da bo od
govorila na vsa vprašanja. Zavedajo 
se, da bodo „tujci“, predvsem mo- 
šld, spraševali po delu. Že več let si 
v Metliki prizadeva«, da bi odprli 
manjši obrat za moško detovno sito 
in za uresničitev želja ni bilo še ni
koli toliko možnosti, kot jih ponuja 
prihajajoče novo leto, pravzaprav 
novomeški Novoles. Če bo v objekt, 
ki je popolnoma pripravljen, posta
vil stroje, bi lahko okoli sto začasno 
zaposlenih odšk) v tujino le še po 
svoje dokumente.

Na sestanku bodo zdomce sezna
nili tudi z družbenogospodarskim 
načrtom za naslednjih pet let, pove
dali jim bodo, da v občini potrebu
jejo veliko obrtnikov, pedvsem v 
proizvodni in splošni obrtni dejav
nosti in podobno. Organizatorji po
govora se zavedajo, m  devizno vla
ganje v Mspodarstvo pri njih ne bo 
uspelo, ker občani vlagajo denar v 
popravito hiš, v stanovanjske grad
nje, kupujejo kmetijske stroje s pri
ključki in podobno.

Na srečanie bo po vsej verjetnosti
grišel tudi Novolesov predstavnik, 

to zdomarjev bo 26; decembra iz 
„prvih ust“ zvedelo, kako bo z nji
hovo nadaljnjo usodo!

Kočevje: razgovor 
bo, prijav ni

Tudi v kočevski občini bodo o r
ganizirali okoli novega leta razgovor 
z zdomci. T očen  čas in kraj razgo
vora bo objavljen v radiu in dnev
nem  časopisju.

Razgovor bo, čeprav pretekli raz-

¥5vori niso dali posebnih rezultatov, 
a ko so lani organizatorji sestanka 

razposlali 500 vabil, na sestanek pa 
je prišlo le 7 zdomcev (medtem ko 
je bilo predstavnikov občinske skup
ščine, družbeno-političnih organiza
cij in delovnih kolektivov na sestan
ku 8).

Ni znano, da bi se kakšen zdo
mec, ki je bil lani na sestanku, zapo
slil doma. Tudi letos ni pričakovati 
veliko uspeha glede zaposlovanja. 
Kot smo zvedeli pri Komunalnem 
zavodu za zaposlovanje, namreč de
lovne organizacije trenutno ne pri
kazujejo prostih delovnih mest. Po 
dosedanjih izkušnjah bodo prosta 
delovna mesta znana šele februarja 
ah marca.

V minulih letih so bili bolj uspe
šni razgovori posameznikov s pred
stavniki sindikata ali delovnih orga
nizacij. Pri občinskem  sindikalnem 
svetu smo zvedeli, da je prišlo več 
zdomcev vprašat za delo v njihovo 
pisarno, kot pa se jih je udeležilo 
sestanka zdomcev.

Vendar imajo kljub temu take se
stanke za uspešne. Na njih se nam
reč zdomci najbolje seznanijo z raz
merami v dom ači občini, hkrati pa 
pokritizirajo in pohvalijo to ali ono 
doma in v tujini. Tudi taka izmenja-v 
va izkušenj je koristna.

Ribnica: predvsem 
žični tkalci

Sestanek zdomcev v ribniški obči
ni bo predvidoma v soboto, 27. de
cembra dopoldne, v hotelu Jelka v 
Ribnici, kjer bo zvečer oip;aniziran 
zanje tudi ples. Natančni datum in 
uro pa bodo zdomci bhko prebrali 
na plakatih, ki bodo izobešeni.

Zvedeli smo, da je trenutno naj
več možnosti za zaposlitev v ITPP, 
kjer potrebujejo oWli 40 žičnih 
tkalcev. Večji načrt poseka ima go

zdarstvo, ki bo verjetno potrebovalo 
več delavcev. Nekaj delovnih mest 
bo predvidoma prostih še v Donitu, 
drugod pa najbrž ne.

Zdomci doslej organiziranih raz
govorov niso vzeli preveč zares, saj 
sta se ga udeležila lani na primer le 
dva. Nekoliko bolje je bilo prejšnja 
leta. Računajo pa, da bo letos odziv 
večji, ker je pač tu d i v svetu vedno 
težje za delo.

Sevnica: 500
zdomcev

Računajo, da je iz sevniške obči
ne na delu v tujini okrog 500 delav
cev. Tiste, ki se ta čas mudijo v do
movini, vabijo družbenopolitične 
organizacije na letošnje srečanje, ki 
bo jutri ob 15. uri v novi jedUnici 
Lisce v Sevnici 

Predsednik koordinacijskega od
bora za vprašanja naših delavcev v 
tujini in načelnik oddelka za gospo
darstvo občinske skupščine Franc 
Lipovšek nam je glede zaposlitvenih 
možnosti v občini omenil predvsem 
kovinsko in lesno industrijo. „Delav
ce potrebiijejo v Stillesu, Kopitarni, 
sevniški Tovarni konstrukcij in 
krmeljski Metalni. Vsepovsod bi ra
bili dosti strokovnih delavcev za vsa 
področja. V obrti so možnosti za 
vse stroke, od uslužnostnUi obrti do 
proizvodne. V Sevnici so nekateri 
tokali celo prazni in bi si jUi marsi
kdo lahko tudi najeL Za ^adnjo 
obrtnih delavnto je na v o ^  tudi 
obrtna cona v Boštanju. Za druge 
kraje v občini so izdelani zazidalni 
načrti. Kdor bi si delavnico rad po
stavil tudi izven tega, ni posebnih 
ovir, pogoj je seveda, da gre res za 
delavnico in da je ne postavlja sredi 
njive ali travnika.“

Trebnje! dela
je za vse

Predsednik o b č in s k a  koordina
cijskega odbora za vprašanja naših 
delavcev v tujini pri občinski konfe
renci SZDL v Trebnjem in predsed
nik občinskega sindikalne^ sveta 
Nace Dežman ocenjuje kot novost v 
srečanjih z zdomci razgovore v sa
mih delovnih orranizacijah. Za 
zdomce iz trebaryske občine bo le- 
tošn^ srečanje v novi Donitovi to 
varni jutri bo 10. uri v Veliki Loki. 
Ta tovarna bi zaposlila še dosti de
lavcev, prisotni ra  bodo tudi pred
stavniki drugih delovnih organizacij. 
Menim, da bodo tako lahko dobili 
tudi najneposrednejši stik z našim 
samoupravljanjem. V tovarnah sa
mih bodo lahko najbo^e videli, ka
ko je poskrbljeno za naše delavce."

Razna druga osebna vprašanja bo
do najlaže rešili po posameznOi 
uradih občinske skupščine in samo
upravnih interesnih skupnosti. „Na
šim delavcem, zaposlenim v tujini, 
bi radi pojasnili resnični družbeno
ekonomski potožaj v republiki in 
državi, oteazložili bodoči razvoj ob
čine, kot ga začrtujemo v osnutku 
našega arednjeročn^a načrta. Pre
pričan sem, da bodo tako najlail^ 
spoznali, kako hudo zlonamerne so 
razne trditve v tujem tisku o naši 
stvarnosti. Pbgovorili sc bomo tudi
o ustavnih dolžnostih, ne le pravi
cah, kot to nekateri razumejo. Žele
li bi še bolj poudariti obveznosti 
zdomcev do svojih družinskih čla
nov, predvsem, da bi se zavzemah, 
da bi bili otroci deležni tudi pouka v 
materinščini. V poletnih mesecili bi 
radi pripravili skupna letovanja na
ših otrok in otrok zdomcev po obi
čajnih cenah, ftiporočamo jim, naj 
se vključujejo v naše organizacije in 
društva v tujini, da bi tako imeli Čim 
več stikov z domovino.

Novo mesto: sporazum *' 
predvideva davčne ; 

oiajiave
„V novomeški občini b i lahko ju: 

tri zaposlili več kot 1000 ljudi, torej, 
ni bojazni, da se zdomci, ki se nam®; 
ravajo vrniti v domovino, ne bi 
mogli zaposliti.

Na republiški ravni so prav te dni 
razpravljali o  enotnem dogovoru o 
kr^itiraiyu m a l ^  gospodarstva- 
Govor je o posojilm za manjša pod' 
jetja in zasebnike, torej tudi zdom* 
ce. Treba je tudi poudariti,“ je reke* 
načelnik za gospodarstvo novo* 
meške občinslre skupščine Marjan 
Simič," da ima tako imenovano ma- 
to gospodarstvo v republiški resolU' 
ciji o razvoju v letu 1976 posebno 
prednost, resolucijo bomo uresničil* 
na ravni občinsk^a dogovarjanja*.

Poseben problem v novomešb 
občini so pri malem gospodarstvu in! 
s tem tudi obrti poslovni prostori-, 
Rri Slatniku je previđenih nekaj l0‘i 
kacij za o tetno dejavnost, veliko te; j 
že pa bi bilo za tiste, ki bi hoteli | 
delavnice odpreti v Novem mestu-i 
Družbene prostore bi res lahko daja* 
li v najem, če b i se našel investitor, 
vendar se ve, da nobena najemnina : 
več desetletjih ne povrne začetne in' 
vesticije. Morda je rešitev v ^užbe* 
n o -z a^ n e m  investiranju v poslovne 
prostore?

Sestanek z zdomci, ki ga tudi tO' 
krat pripravljajo družbenopolitični 
organizacije, bo v Novem mestu 26- 
decemtea ob 10. uri v dvorani 
činskega sindikalnega sveta na DrU' 
štvenem trgu 2.

Mimo sestanka, na katerem bodo , 
zdomci zvedeli natančne podatke o 
možnostih vrnitve in zaposlitve ^ 
domačem kraju, lahto že danes za* 
pišemo, da se pripravlja za prihodnja 
leto m edrepubli^  samoupravni dO' 
govor o usklajevaryu davčne politik® 
na področju samostojn^a opravlja' 
nja gospodarskih in nego^darskin 
dejavnosti, ki so v lasti ob^nov .

Sporazum predvideva, da todo ti' 
stim zasebnilK>m, Id bodo vlagali de* 
nar v odpiranje novih in moderni^' 
cyo dosedanjih dejavnosti, ki ju* 
podpira resolucija o družbenem raZ' 
voju, zagotovili občutne davčne 
olajiive. Seveda je popolnoma ja* 
sno, da bo sporazum veljal tudi za 
zdomce, ki nameravajo doma začeti 
obrtno dejavnost.

Za vas, zdomci!
Razgovori za zdomce bodo v 

naslednjih krajih:
ADLESIČI: 25. decembra ob 

16. uri v dvorani KZ AdleŠi^j ' 
(za krajevni skupnosti AdleSič* 
in Griblje);

ČRNOMEU: 28. decembra 
ob 9. uri v gasilskem dorn*̂  
Črnomelj (za KS Črnomelj. 
Dragatuš, Kanižarica, Dobliče. 
Petrova vas, Talčji vrh, Tribuče 
in Stari trg);

METLIKA: 26. decembra ob
9. uri \ Viatorjevi sejni sobi * 
(Hotel Bela krajina)

NOVO MEStO: 26. decem
bra ob 10. uri v dvorani občin* 
skega sindikalnega sveta na DrU' 
štvenem trgu 2;

SEMIČ: 25. decembra ob l6- 
uri v kinodvorani v Semiču; 

TREBNJE: 26. decembra ob
10. uri v Donitu v Veliki Lx)ki 
in

VINICA: 28. decembra ob 9. 
liri v osnovni ^oli ,



kultura
in

izobra
ževanje

Ce bi se „ljubi Sbvenci“ 
ravnali po naročilu Koseske- 
Sa, da „jezik očistite peg, 
opilite gladko mu rjo", bi 
danes gotovo ne pisali takih
le besedil: ,,V  svrho sanira
nja plačilne bilance so v pri
pravi radikalni ukrepi, “ pri 
čem& je upoštevati „skupno 
frinenje, da politika recesije 
ni sprejemljiva, ker bi uteg
nila imeti vrsto negativnih 
posledic ekonomskega in po
litičnega karakterja'*.

Izvlečkov, kakršen je ta, 
pa še daljših in še bolj zamo
tanih bi lahko nabrali za 
^ jh n o  morje. In mnogo 
drugih dokazov za to, kako 
nialomarni smo v pisanem in 

posebno v ustnem sporo
čanju, bi lahko navedli za 
Veliko goro. Od vsepovsod se 
ponuja ta umazana ogrlica

Opiliti rjo
govorjene in pisane jezi

kovne nečimrnosti: s poti
skanega ali popisanega papir
ja, izpred govorniških mikro
fonov, ceh iz besedovanja o 
Zadevah iz vsakdanjega živ
ljenja med znanci na ulici. 
Vse to pa niti najmanj ne ka- 

da se nas je prijelo naro
čilo sbvenske SZDL, da bo
dimo Slovenci pri sporo
čanju kratki in razumljivi, 
^orej slovenski 

Od tega, kako kaj sporo
čamo, je odvisno, ali se med 

^seboj razumemo. Ce sporo
čilo razumemo, ne bomo v 
Zadregi, kako naj se ravna- 

če to od nas zahteva. 
^  smo delegati v skupščin- 
skih kbpeh, bomo za zade- 
^  glasovali znatno prej, če 
00 opisana v jeziku, ki ga vsi 
Razumemo. To pa je vse kaj 
^ ^e g a , kot se dogaja zdaj, 
^  se včasih zdi, da se poro
čevalci pred gkisovanjem 
pt’av trudijo, kako bi infor- 
^c ijo , ki je v bistvu prepro- 

čimbolj zavili v zapleten 
^adniški jezik in jo za na
v č e k  pocukrali še s tujka- 
mi.

Truditi se, da bo sporoča
nje (informacija) jasno in ra- 
^^ntljivo, je naloga vseh, še 
^sebno pa ljudi, ki priprav- 
*f̂ fo kakršnakoli sporočila v 
P^^ni obliki. To nam je prej
šnji teden hotela povedati 

televizijska oddaja, v 
^ te r i so o zanemarjeni sicrbi 

jezik govorili vsi, ki jim je 
^^aktorica Jovita Podgor
nik ponudila mikrofon.
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Se bo zdaj premaknilo?
v  novomeški občin i so opravili seminarje za organiza
torje kulturnega življenja v podjetjih in Ivajevnih skup

nostih

France Slana: MATI, akvarel, 1955

Pojoča vez obkolpskega sodelovanja
Na reviji pevskih zborov v Črnom lju je nastopilo 270 pevcev iz Hrvaške In Slovenije

V kulturnem domu v Črnomlju, kjer je bilo pred enaintrideseti
mi leti zasedanje SNOS, je 20. decembra nastopilo deset pevskih 
zborov iz Slovenije in Hrvaške na reviji, ki jo je organizirala med
občinska kultumo-prosvetna zveza Bratstvo in enotnost s sedežem 
v Karlovcu.

Rrireditev, s katero so počastili 
tridesetletnico osvoboditve in dan 
JLA, je bila plod večletn^a kultur
nega sodelovanja med občinami na 
sk)venski in hrvaški strani Kolpe. Ja
nez Kramarič, ki je pevske zbore in 
goste pozdravil v imenu črnomaljske 
kulturne skupnosti, je poudaril, da 
je ta dejavnost nadaljevanje kultur
nih zametkov, ki so bili pred tremi 
dcKtletji zasejani na območju osvo- 
tojene Bele krajine. Predsednik ob
činske konference inž. Niko Požek 
pa je menil, da bi morale občine, ki

Kultura na 
razvalinah

Sp bo 2 u žem b erčan o m  na
č r t  posrečil?

Žužemberk nima primernih 
prostorov za kulturne prireditve 
in zbore občanov, dobUi pa bi 
jih, če bi nad kletjo žužember- 
škega gradu uredili dvorano. To 
zamisel so obrazložfli tudi na 
nedavnem občnem zboru kul- 
tumo-umetniškega društva.

Sedanja kino dvorana sprejme 
največ 180 obiskovalcev. V njej je 
vse, kar se dogaja v Žužemberku: od 
Šolskih p-oslav do sestankov. Ker je 
stavba utesryena, je ni možno raz
širiti z dozidavo. Poleg t ^ a  že dojgo 
ugotavljajo, da tudi prostori niso 
dobro razporejeni.

V gradu, kwr načrtujejo dvorano 
za ZiSemberk in okolico, dve steni 
že stojita. Za dokončanje bi bilo 
treba manj truda in sredstev, kot če 
bi se k)tili {»reureditve sedanj^a 
doma ali nove gradnje. Ce bi se po- 
srečik) prostore urediti v gradu, kjer ■ 
tako imenovana konsolidacijska dela 
opravljaj s sredstvi kulturne skup- 
norti, bi bil denar za kulturo na tem 
kr^u dvakrat koristno naložen.

O novi in tako zamišljeni dvorani 
Žužemberčani ne morejo sami odlo
čati. Zato so sklenili, da bodo v ta 
namen začeli tesneje sodetovati s 
strokovnjaki ljubljanskega regional
nega Zavoda za spomeniško varstvo. 
Računajo, da bo ^om e niško varst
vena služba ryihove želje in nagibe 
razumela in podprla.

M. SENICA

'f, STOLETNICA PRIJATEUEVE- 
Ut ~ Stoletnico rojstva
^nieljitelja stovenske literarne zna- 
j^*ti in sopotnika moderne dr. Iva- 
K? ^jjatelja ie Inštitut za slovensko 
j / ^ tu r o  in literarne vede pri SAZU 
K rs t i l  tako, da je ob sodetovanju 

Prejšnji torek v Prešernovi 
j/Oiani SAZU v Ljubljani odprl raz- 
^ 0  del tega velikega literarn^a 
^dovinarja. Isti večer je dr. Anton 
»dnjak predaval o temi ,4van Pri- 

in literarni zgodovinarji njego- 
®dobe“.

30 l e t  DZS -  Letos jc slavlfenec 
jjdi založniška hiša Državna založba 
j^Venije. 2e 30 let skrbi za izdajo 
r^azličnejših književnih del, od 
piskih uči)eiykov, znanstvenih del 
w do poezije, trotovo neponovljiv 
J Sežek založbe je izdaja ,,Zbranih 
p l stovenskih pesnikov in pisate- 

to je zbirke, v kateri je izšk) že 
. knjig. Jubilej založbe fe počastil

I njen delavski svet, ki je imel 
Prejšnji teden slavnostno sejo. Ob

tej priliki ie prišel na svetk) podatek, 
da ie zatožba v tridesetih letih izdala 
4567 naslovov knjig, ki so izšle v na
kladi 27 milijonov 51.490 izvodov.

KOGA PREVAJAJO? -  Pb naj
novejših podatkih UNESCA, ki zara
di obsežnosti dela nekolikanj kasni- 
jo, je bik) leta 1972 v 58 državah 
sveta prevedenih okoli 40.000 našlo- 
yoy knjig. Ob bibliji so največ preva
jali Marxa (62 naslovov), Engelsa 

Dostojevskega (47), Tolstoja 
iri Gorkega (40). 

Občutno manj je bilo prevodov Mi
sli Mao Ce Tunra, ki je pred leti ve
ljal za enega najbolj prevajanih.

Šo l s k a  g l a s il a  — Med prvj-
mi v Icto^jem šolskem letu so izdali 
wo^ glasila učenci osnovne šole Do
jenja vas („ Lončar “ je izšel že dva
krat) Smarjeta (ena števUka „Ka- 
m enčtov“) in Grma iz NoV(xa me- 

Krki“ so s prvo le
tošnjo številko stopili v peto leto iz
hajanja).

so poslale pevske skupine na to revi
jo, in tudi druge, boy sodelovati tu 
di na drugih področjih.

Zbori so nastopili v temle zavo- 
redju: mešani pevski zbor KPD sk)- 
venski dom iz Zagreba pod vod
stvom Zlatka Frica, moški zbor s

Gledati v sosedov lonec ni 
lepo, je pa lahko koristno, 
posebno če se pri tem česa 
naučiš, dobiš zgled ali celo 
uporabno idejo. Publikacije, 
ki izhajajo okoli Dolenjske
-  v naši in sosednji (hrvaški) 
republiki -  so nedvomno 
ena takih priložnosti.

Povod za tale zapis sem 
dobil ob prebiranju „Bese
de", revije za kulturo, umet
nost in družbena vprašanja, 
ki izhaja v Sisku, enem od 
številnih mest, ki sodelujejo 
v tradicionalnem zletu brat
stva in enotnosti. Revijo 
izdaja časopisno založniška 
ustanova „Jedinstvo- s po
močjo sklada za pospeševa
nje kulturnih dejavnosti v 
Sisku, to pa je ugotovitev, ki 
ji kaže posvetiti malo več 
pozornosti.

Kdaj bo konec 
te mlačnosti?

v  šesti številki revije je 
med drugim napisano, da so 
„Besede" v zadnjih letih za
čele hirati in čedalje redkeje 
prihajati k bralcem, ko pa so 
se leta 1973 za revijo in dru
ge kulturne dejavnosti zavze
li družbenopolitični dejav
niki občine, z denarjem ni 
bilo več težav. Še več: 
,,Jedinstvo", ki so mii za
upali založniško nalogo in 
dali potreben denar, ne skrbi 
le za reden izid ,JBesed", 
marveč je do zdaj natisnilo 
tudi že okoli trideset knjig z 
najrazličnejšo vsebino -  od 
zgodovinskih do zbornikov,
v katerih so predstavili tudi 
literarna peresa z območja 
Siska.

Pobude za Dolenjsko iz 
tega primera najbrž ni težko 
izluščiti: imamo vse, kar 
premore Sisak, le volje in 
odločnosti manjka. C e v 
krogih, ki jim je zaupana 
skrb za uresničevanje kultur
ne politike -  sem pa ne
dvomno sodi tudi skrb za za
ložniško dejavnost -  ljudi, 
ki bi bili sposobni napraviti 
korak naprej, bi morali to 
vprašanje najbrž rešiti v 
družbenopolitičnih organi
zacijah. Morda je medobčin
ska Socialistična zveza tisto 
pravšno mesto, na katerem 
bi pometli z mlačnostjo in 
nezainteresiranostjo za neka
tera kulturna vprašanja.
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tamburaškim orkestrom iz Karlovca 
(zborovodja Vid Rukavina), (pet
članski) zbor KUD Gusle iz Miholj- 
skega (Mićo Vukobratić), moški 
zbor Mirna (Stane Peček), moški 
zbor DPD Dušan Jereb iz N ov^a 
mesta (France Milek), pevski zbor 
DPD Svoboda bratov k lavcev iz 
Brežic in moški zbor Planina iz Cer
kelj ob Krki (Franc Baškovič), pev
ski zbor Letalci iz garnizije (Iferklje 
(Franc Baškovič), Ženski zbor 
Adlešiči (Anica Jankovič) in Ženski 
zbor Črnomelj (Silvo Mihelčič).

Med zbori z največjo tradicijo je 
nedvomno mešani zbor društva Slo
venski dom iz Zagreba, kije bil usta
novljen že leta -1927. Med vojno je 
bil ustanovljen ženski pevski zbor v 
Adlešičih, njegov prvi vodja pa je bil 
skladatelj m l«  Pirnik. V prvem letu 
svobode sta začela delovati ženski 
pevski zbor v Črnomlju in moški 
zbor DPD Dušan Jereb iz Novega 
mesta.

I. Z.

Svetloba kot 
pri Matissu

v  Kočevju razstavlja Mira 
Uršič — Šparovec

Mira Uršič — Šparovec, 
katere dikar^a dela je občin
stvo do zdaj dvakrat \idek) — v 
Ljubljani (klub kulturnih in 
znanstvenih delavcev) in Mo
kronogu — obakrat letos, se od 
konca minulega tedna predstav
lja v kočevskem Likovnem sa
lonu.

Ob razstavi mlade umetnice, roje
ne pred 25 leti v Mariboru in živeče
v Ljubljani, je umetnostni kritik 
dr. Mirko Juteršek zapisal: „Po svet
lem in živahnem koloriti kot po 
samosvoji motiviki se to slikarstvo 
močno r a z l ik ^  od fotografskega 
hipenealizma. Iz n j^ a  moremo raz
brati dvopolnost, saj po zasnovi in 
občutju izdaja naš čas, ne more pa 
zakriti očitnega navezovanja na tra
d ic ij  dom ačna okusa, v katerem 
so imeli posebno mesto spominki".

Slikarla, katere dela bodo raz
stavljena do 3. januarja, ima prav 
gotovo precej skupnega z vsemi mla
dimi: njeno delo temelji na zagrize
nosti, na razmišljanju in iskanju v 
takšni meri, da vse kar samo kliče 
po razstavljanju. Se vedno se pozna, 
da se je v casu učenja (to pa se tako 
in tako nikoli ne konča) opirala na 
tuje ekspresionistične totove. Po
zorno oko bo precej opazilo njeno 
zgledovanje pri barvitem Heiuyju 
Matissu.

Osupljiva motivika je, kakor je 
podčrtal že dr. Juter&k, značilna 
stran ustvarjalnosti Mire Ltšič -  
Šparovec, domiselnost in humor pa 
njeno slikarsko sporočUo še bolj 
bogatita.

„Z U PA N Č IČ E V A  
V IN ICA "

Tak naslov ima drobna knjižica, 
ki jo je Zavod SR Sk)venije za spo
meniško varstvo v Ljubljani izdal 
kot 53. zvezek zbirke vodnikov 
„Kulturni in naravni spomenikiSfc>- 
venije“. Besedik) knjižice je napisal 
pisatelj Jože Dular, ravnatelj Beto- 
kranjskega muzeja v Metliki, sicer 
pisec številnih poljudnih del o BeU 
krajini Delo je nedvomno hvaležno 
in uporabno za vse, ki jih zanima 
zgodovina Župančičevega rojstnrea 
kraja, koristno pa ga bodo lahko 
uporabljali tudi kot priponx)ček pri 
pouku v šolah. Pristavimo naj šc to, 
da gredo ureditvena dela v Zupanči
čevem muzeju h koncu, tako da bo 
muzej prihodnje leto (na dan pesni
kove smrti) slovesno odprt in izro
čen namenu.

Ko je Boris Savnik pred dne
vi ocenjeval seminar za organi
zatore kulturnega dela v pod
jetjih, je napovedal podoben se
minar tudi za ljudi, ki naj bi 
kulturno življenje oi^anizirali in 
pospeševali v krajevnih skup
nostih novomeške občine.

Zdaj je tudi ta seminar mi
mo: 20. decembra ga je v No
vem mestu priredil koordinacij
ski odbor za kulturo pri občin
ski konferenci Socialistične zve
ze. Udeleženci, med katerimi so 
bili tudi predstavniki vodstev 
krajevnih skupnosti in krajevnih 
organizacij Socialistične zveze 
in mladine, so prisluhnili Alešu 
Kulovcu, Slavku Vuteju, Vladi
miru B^cu, Srečku Kodretu in 
Borisu Savniku, ki so govorili o 
kulturni skupnosti in kultur
nem načrtovanju, pomenu kul
turne dejavnosti v socialistični 
samoupravni družbi, organizira
nosti kulture v krajevni skup
nosti ter o vlogi in nalogah kra
jevne skupnosti ter organiza
torjev kulturnega življenja.

Zdaj, ko sta oba seminarja 
mimo in ob dejstvu, da se je v 
poživitev kulturne dejavnosti 
vključila tudi Socialistična zve
za, bi vsekakor smeli pričako
vati, da bo za kuhuro napočil

boljši čas tako v podjetju kot v 
krajevni skupnosti. V krajevnih 
skupnostih naj bi poslej uresni
čili tudi davno željo ZKPO in 
ustanovili kulturna društva, 
drugod pa taka društva prebudi
li iz dolgoletne dremavice. Kaj
pak je za uspeh potrebno tudi 
to, da kulturno dejavnost vnese
jo v svoje letne in srednjeročne 
načrte delovne organizacije in 
krajevne skupnosti ter v ta na
men predvidijo tudi sredstva in 
način za zadovoljevanje kultur
nih potreb ljudi.

L Z.

SLANOVI AKVARELI 
TUDI V DOLENJSKI 

GALERIJI

Novo mesto se v zadnjih letih že 
drugič srečuje z umetnostjo sodob
nega slovenskega lik o v n a  umetni
ka Franceta Slane. Na razstavi, ki so 
jo predvčerajšnjim odprli v Dolenj
ski galeriji, je prikazan izbor s Slano- 
ve retrospektivne razstave, ki jo je 
pripravil Lamutov likovni saton v 
Kostanjevici od junm  do avgusta 
1975. fte d Novo meščani so Sla nove 
akvarele videli v Mariboru in nelate- 
rih drugih krajih, temor so retro- 
s^ktivno razstavo prenesli iz Kosta
njevice. Novomešla razstava je v 
zadnjem času Sla nova štiriindvajseta 
razstava zapovrstjo.

Črna roka na Dolenjskem
Druga izdaja knjige „Po sledovih č rn e  ro k e "  Jožeta 
Vidica prinaša več dokum entiran ih  zapisov o zločinih na 

Dolenjskem

Te dni je izšla druga, dopol- 
i^ena izd^'a v Slovenci zelo 
iskane knjige „Po sledovih črne 
roke“ Jožeta Vidica. Prva izda
ja, ki je izšla v 7.800 izvodih 
zadnje dni junga, je  bila takoj 
razprodana.

Nova izdaja je natisnjena v 
8.000 izvodih in je polovica na
klade že prodane. Cena v pred
naročilu je ostala ista (180 din), 
v knjigarni pa bo knjiga 202 di
narja.

ftva izdaja je obsegala 588 
strani z okoli 160 fotografijami 
in dokumenti, sedanja izdaja pa 
obsega 686 strani in ima več 
kot 180 fotografij in dokumen
tov.

,4Cot pisec te knjige lahko 
povem, da še vedno dobivam pi
sma o novih zločinih in podat

ke o zločincih, njihovih pobud
nikih in voditeljih," nam piše 
Jože Vidic. ,JNekaj zanimivih 
gisem je prispelo tudi iz tujine. 
Zena enega od voditeljev 5ne 
roke je v jezi na moža poslala iz 
tujine nad 20 strani dolgo pi
smo."

Že ob izidu prve izdaje smo 
zapisali, da so knjigo ljudje 
sprejeli z velikim zanimanjem, 
saj jim je -  med njimi tudi 
mnogim partizanom -  razkrila, 
kaj se je dogajalo med vojno v 
Sloveniji in kaj vse so počenjali 
četniško-domobranski teroristi.

Nova, dopolnjena izdaja bo 
še posebej zanimiva za Dolenj
ce, saj veliko prvi izdaji dodanih 
strani govori o hudodelstvih v 
dolenjskih krajih in nad dolenj
skim prebivalstvom.

L Z.

PEDAGOŠKE D 2A M IJE

Ko prelistavao pogodbe, ki potrjujejo, da odstopsgo šole 
v uporabo drugim izobraževalnim organizacijam kako učil
nico, namenjeno večerni šoli za odrasle, naletimo včasih na 
čudna določila. „Odrasli morajo obvezno prinašati s seboj k 
pouku copate, sicer bodo odstranjeni od pouka."

Ko prideš v popoldanskem ali večernem času v tako šolo, 
zagledaš pred vrati nekaterih učilnic v vrsti čevlje in čev
eljčke, velike in majhne, nove in stare, lepe damske čevelj
čke in pošvedrane težaške škornje. Ob njih se zamisUš: 
lastnik tega para čevljev prihaja zjutraj s hribov do tovarni
škega avtobusa, za seboj ima naporen dan, po pouku se bo 
vračal z vlakom, nato peš v svoj hrib . . .

Samo učitelji, ravnatelj šole, hišnik in snažilka smejo sto
pati v učilnico obuti. So pač nekaj drugega kot slušatelji 
večerne šole . . .

Jože Valentinčič v prosvetnem delavcu 5. XII. 1975, str. 3

PEDAGOŠKO MINULO DELO IN POKOJNINE

Vsak novi pravni akt za delitev osebnih dohodkov je na
pravil nekatere premike v škodo ali pa v korist ene ali druge 
skupine delavcev. Variabilnost je občasno potrebna, ne more 
pa biti stalna praksa, kajti s tem ljudi samo razburjamo. 
Posebno pozornost zbuja nenehno spreminjanje dodatka na 
delovno dobo. V 32. členu novega sporazuma se ta del pre
jemkov imenuje „nagrajevanje delovne dobe“ . Je pa skoraj 
vm4f\.o leto drugačen in manjši V stari Jugoslaviji je bil raz
pon 1:3, kar je za današnje pojme, ko govorimo o nagraje
vanju po delu, pretirano. Vendar pa se mi zdi sedanje raz
merje 1:1,12 v korist tistili, ki so pred upokojitvijo, prenizko 
in nerazumljivo, še zlasti glede na petletno povprečje, na 
podlagi katerega se odmerja pokojnina . . .  Ce že spreme
nimo dodatek na delovno dobo, ki bi moral biti večji že 
zaradi kakovosti dela, bi moral ta veljati vsaj za eno gene- i 
racijo aktivnih delavcev . . .

Tone Kebe v prosvetnem delavcu 5. XII. 1975, str. 3 -



Avtopromet 
gostinstvo in turizem

NOVO MESTO-STRAŽA

OPRAVLJAM O PREVOZ TOVO RA IIM POTNIKOV. 
PRIPOROČAM O GOSTINSKE STORITVE

V HOTELU METROPOL IN GOSTISCU NA LOKI.

*

ČESTITAMO ZA NOVO LETO 1976! ‘

—  _  INSTALACIJSKO PODJETJE

Illm /n rru m fn  7 n 
NOVO MESTO

OPRAVLJAM O VSE VRSTE INSTALACIJ. 

PRIPOROČAM O SE ZA N A R O Č ILA  IN HKRATI 

ČESTITAMO ZA NOVO LETO!

■ <

NOVO MESTO

OBČANOM IN POSLOVNIM PRIJATELJEM  

ČESTITAMO ZA NOVO LETO!

V
r

(D
TREBANJSKA 
INDUSTRIJA 
M 0N T A 2N IH  
OBJEKTOV 

TREBNJE

> ■

Projektiramo, razvijamo in izvajamo montažno gradnjo ob
jektov za potrebe industrije, kmetijstva, trgovine, za splošne 
družbene potrebe in druge gospodarske panoge.
Proizvajamo in montiramo serijske gradbene elemente:
— jekleno konstrukcijo
— sendvič strešne elemente MONOPANEL
— seruivič fasadne elemente ŠOMAT H E RM

Po naročilu izdelujemo še:
— izventipske konstrukcije
— mostne žerjave
— cisterne s prostornino od 300 — 200.000 I 
PriporočanrK) se za sodek>vanie!

SREČ N O  NOVO LETO 1976!

IZDELUJEMO

M OSK O ,2EN SK O  IN OTROŠKO OBUTEV

ČESTITAMO ZA NOVO LETO 1976!

PROSTO DELOVNO MESTO!

T L o v o te k s ^
tekstilna tovarna. Novo mesto n. sol. o.

RAZPISUJE 
prosto delovno mesto

GLAVNI DIREKTOR PODJETJA

Pogoji:

—  da je državljan SFRJ in izpolnjuje splošne pogoje dolo
čene z zakoni, družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi,

— da ima visoko izobrazbo in osem let prakse na ustrez
nem delovnem mestu,

— da je organizacijsko sposoben,
— da je moralno in politično neoporečen

Ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela, 
dokazili o izobrazbi in praksi je treba dostaviti v 15. dneh po 
objavi na razpisno komisijo za imenovanje glavnega direktor
ja podjetja NOVOTEKS.
Udeleženci razpisa bodo obveščeni o izbiri v petnajstih dneh 
po odločitvi delavskega sveta podjetja.

PROSTA DELOVNA MESTA!
Razpisna komisija 
TOZD KON FEKCIJA METLIKA 
in odbor za kadre podjetja

r a z p i s u j e t a  prosti delovni mesti:

1. VODJA TOZD KONFEKCIJA METLIKA
2. VODJA IZVOZNEGA ODDELKA V M ARKE

TING SEK TO R JU  DSSS
Pogoji:
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev po razpisu morajo kan
didati izpolnjevati tudi naslednje:
Pod 1:
a) — da imajo visokošolsko izobrazbo in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj v stroki, od tega dve leti na vodstvenih 
delovnih mestih.
— da imajo višješolsko izobrazbo in najn)anj štiri leta delov
nih izkušenj v stroki, od tega 3  leta na vodstvenih delovnih 
mestih;
— da imajo srednješolsko izobrazbo in najmanj 8  let delovnih 
izkušenj v stroki, od tega pet let na vodstvenih delovnih 
mestih;
b) —  da imajo osebnostne in moralno-politične lastnosti, k i 
zagotavljajo uspešno delo in razvijanje zdravih odnosov v 
TOZD:
c) — da so z dosedanjim delom dokazali sposobnost voditi 
gospodarsko organizacijo ali njen del.
Pod 2:
— da imajo višješolsko izobrazbo oziroma višjo šolo za zu
nanjo , trgovino, zunanjetrgovinsko registracijo in aktivno 
znanje enega tujega jezika.
Poskusno delo 3  mesece

Pismeno prijavo s kratkim življenjepisom in dokazili pošljite 
na kadrovski in splošni sektor podjetja „Beti" — Metlika v 8 
dneh, po objavi.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po odločitvi 
pristojnega organa.

CENJENIM ODJEMALCEM 2E L I SREČ N O  NO
VO L E fO  1976  IN SE PRIPOROČA S KVALI
TETNO IN HITRO IZDELANIMI OCALI

OPTIKA 
IVO RIMC V KRŠKEM.

IGRALNI AVTOMATI! 

KRKA — TOZD Zdravilišča
<RKA Novo mesto

objavlja LICITACIJO 7 različnih igralnih av tom a
tov. Licitacija bo v sobo to , 27 . 12. T975, ob  10. uri 
v prostorih Zdravilišča Dolenjske Toplice, kjer si 
av tom ate lahko tu d i  ogledate.

. , LICITACIJA! 
in les
industrija stavbnega pohiitva Ribnica, TOZD Trgovina Rib
nica

r a z p i s u j e  javno prodajo (licitacijo) osebnega avtomo
bila

ZASTAVA 125 FIAT, leto izdelave 1974, št. m o 
torja 124014.

Javna prodaja (licitacija) bo 30. decembra 1975 ob 9. uri 
pred upravno zgradbo podjetja.
Interesenti morajo pred pričetkom licitacije položiti kavcijo 
v višini 5 % začetne cene, ki se določi pred licitacijo. /

^novoles
PROSTA UČNA MESTA!

„N O V O L E S", lesni kom binat 
Novo m esto—Straža, n. sol. o. 
odbor za medsebojna razmerja 

RAZGLASA 
PROSTA UČNA MESTA UČENCEV V GOSPO
DARSTVU, IN SICER: 

1 učno  m esto za MIZARJA 
1 učno  mesto za MODELNEGA MIZARJA — 

V ZO RČNEGA '  
1 u čn o  mesto za BRUSILCA O RO D JA  IN REZIL 
1 u čn o  mesto za SU SILN ICA RJA  LESA
2 učni mesti za TTRO JN EG A  K LJUČAVN I

ČA R JA

POGOJ: Da je kandidat uspešno končal osemletko in da je 
zdravstveno sposoben.
Oskrbo v internatu plačuje podjetje.

Vloge je potrebno oddati v 8 dneh po objavi tega razpisa 
izobraževalni službi „NOVOLES", lesni kombinat, 68351 
Straža.

PROSTA DELOVNA MESTA!
Prav tako objavljamo prosta delovna mesta:

1 .1  K LJU Č A V N IČ A R JA
2. 2 OBRATNIH ELEK TRIK A RJEV

POGOJI:
Pod 1.: poklicna šola za strojne ključavničarje, 3 leta delov
nih izkušenj.
Pod 2.: poklicna šola za obratne elektrikarje, 3 leta delovnih 
izkušenj.

Kandidati naj pošljejo pismene vloge kadrovskemu oddelku 
podjetja v 8 dneh po objavi. O rezultatih izbire bodo kandi
dati obveščeni v 30 dneh po izteku roka objave.

Zaradi slabe izkoriščenosti bodo od 31.. 12. 1975 izostali 
naslednji vlaki:

vlak št. 6093 Novo mesto-Uršna sela z odhodom iz Novega 
mesta ob 22.25 uri, 

vlak št. 3134 Grosuplje-Ljubljana z odhodom iz Grosupelj 
ob 12.49,

vlak št. 3136 Grosuplje-Ljubljana z odhodom iz Grosupelj 
ob 23.06 in ob delavnikih in praznikih 

vlak št. 3135 Ljubljana-Grpsuplje z odhodom iz Ljubljane ob 
22.30. Vlak 3135 bo vozil le še ob nedeljah.

Od 1. I, 1976 bo vozil na relaciji Ljubljana-Grosuplje potni
ški vlak št. 3127 po naslednjem voznem redu:

15.15 Ljubljana
15.21 Ljubljana-Rakovnik
15.27 Škofljica
15.37 Šmarje Sap
15.41 Grosuplje

Vlak ne bo vozil ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Železniško gospodarstvo Ljubljana

OBVESTILO!
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJERNEJ poleg obstoječih 
zakonskih določil o prepovedi črpanja peska brez ustreznega 
dovoljenja še posebej prepoveduje vsako kopanje peska na 
Šentjernejskem polju. Kakršnokoli kršitev po tej objavi bo 
predlagala v postopek pristojni inšpekcijski službi.

PROSTA DELOVNA MESTA!
TOZD Varovanje premoženja 
Novo mesto

o b j a v l j a  prosta delovna mesta

3 GASILCEV V GASILSKI PREVENTIVNI 
SLU 2B I ZA DELOVNO MESTO V KRSKEM.

Pogoji: — kvalificiran gasilec, moralno in politično zanesljiv, 
z odsluženim vojaškim rokom,
— poskusno delo 90 dni
— osebni dohodek po samoupravnem sporazumu 

Kandidati iz Krškega ali bližnje okolice Imajo prednost.

6 KANDIDATOV ZA VPIS V GASILSKO SOLO
Pogoj: končana obrtna šola 
Stroški šolanja zagotovljeni.
Rok prijave je 15 dni po dnevu objave.
Pismene vloge z dokazili prejema DS TOZD „Varovanje pre
moženja Novo mesto", Novo mesto. Cesta herojev 8.



„Zimska” atletika nared Brez boja do iiovih ligaških točli?
Prejšnji teden je stekla zimska pionirska liga

Novomeški atletski khib je v 
sodelovanju z učiteljskim in 
profesorskim aktivom telesno- 
vzgojnega združenja novo
meških osnovnih šol letos prvič 
oi^aniziral zimsko pionirsko 
ligo.

I t  v prvem kolu je nastopilo 
okoli 200 mladih atletov iz stopiške, 
bršlinske, grmske in osnovne šole 
Katja Rupena, tekmovanje pa je 
dalo dobre rezultate. Drugo kok) 

pionirji priljubljene lige se bo 
pričelo v januarju. Najboljše atletske 
vrste bodo ob koncu tekmovanja 
dobile prehodna pokala, posamez
niki pa priznanja. Najboljši atleti in 
atletinje se bodo uvrstili v mestno 
reprezentanc«, ki se bo v februarju 
in marcu pomerila z ek^o  ljubljan
skih vrstnikov.

Rezultati:
Starejši p ion^ i: 200 m: 1. Rodič 

(Grm) 3,3, 2. Bojane (Bršlin) 3,5; 
oOO m: 1. Jurekovič (Katja Rupena) 

2. Hočevar ^rš lin ) 1:47,2; 
višina: 1. Gačeša (Grm) 175, 2. 
J^kDvič (Bršlin) 165; daljina: 1. 
^ t n i k  (Grm) 544, 2. Zadnik 
w šlin ) 519; medicinka (4 kg): 1. 
^ ^ in o v ič  11,18, 2. Ban (oba Grm)

Pionirke: 20 m: 1. Bele (Grm) 
3j4, 2. Gal (Katja Rupena) 3,5; 
400 m: 1. Avguštin (Grm) 1:13,3, 
2 . Derganc (BrsHn) 1 :17,3, višina: 1. 
Klemenčič (Katja Rupena) 130, 2. 
Hribar (Grm) l30, daljava: 1. Stan- 
gelj (Grm) 454, 2. Kralj (Katja 
Rupena) 442; medicinka (3 kg): 1. 
Derling (Grm) 9,03, 2. Galeša O^tja 
RuMna) 8,77.

Mlajši pionirji, 20 m: 1. S ^a  
(Grm) 3,5; 600 m: 1. Simovič 
(Grm) 1:57,9; višina: 1. Aposto- 
bvski(Grm) 1 5 5 ;daljava: 1. Petrič 
(Grm) 462; medicinka (4 kg): 1. 
^ p a n  (Grm) 8,59; mlajše pk>nirke: 
20 m: 1. Kastelic (BršUn) 3,5; 
400 m: 1. Kastelic (Grm); višina: 1. 
J^zovec (Katja Rupena) 125; da
ljina: 1. Govedič (Bršlin) 427-medi
cinka (3 kg): 1. Romšek (Bršlin) 
8,57.

ČRNOMELJ -  Košurkarski klub 
Vabi vse ljubitelje ko šurke, predvsem 
osnovnoSolce, da se udele^jejo nji
hovih treningov. Kdor bi rad postal 
elan košarkarsk^a kluba, naj se 
Oglasi pri Dušanu Milerju v Vrtni 
ulici 45, Ider bo dobil vse potrebne 
podatke. (D.

Ekipno -  pionirji: 1. OŠ Grm 
587, 2. OŠ Brslin 338, 3. OŠ Katja 
Rupena 126, 4. OŠ Stopiče 7 5 : 
pionirke: 1. OŠ Grm 557, 2. OS 
Katja Rupena 553, 3. OS Bršlin 
455, 4. OŠ Stopiče 220

Krkine igralke so v zadnjem kolu v derbiju slovenske odbojkarske lige izgubile in so na
tre tjem  mestu — Novomeščani so četrt i

Po prvem delu prvenstva v slovenski odbojkarski ligi sta se novo
meški ekipi dobro uvrstili. Dekleta so s tremi porazi pristale na 
tretjem, fan^e pa so zaenkrat za eno mesto slabši. V zadnjem kolu 
so Krkine odbojkarice doma izgubile z n^'boljšo ekipo v ligi, Novo
meščani pa so v soboto ostdi doma, ker niso bili pravočasno 
obveščeni o tekmi z Branikom.

KRKA -  FU 2IN A R  
1:3  ( - 1 , - 7 ,  8, - 7 )

Takoj po prvem setu -  domače 
igralke so v njem dosegle le eno 
točko -  se je videk), da so jesenske 
prvakinje boljše nasprotnice. Derbi 
kola so vzele resno in ker so bile 
tudi v drugem nizu občutno boljše, 
je trener gostujoče ekipe v tretjem 
nizu poslal na igrišče rezervne igral
ke. Ogrete domačinke so to spretno 
izkoristile in z boljšo igro dobile set.

Njihov odpor je strla šele Jesenič- 
nikova z močnimi in težko ubran
ljivimi servisi. Pri domačih tudi 
tokrat ni nastopila poškodovana 
Fitova.

Krka: Forte, Pilič, Boh, Rajer, 
Zevnik, Adamčič, Potrč, Plantan, 
Gajič.

Šentjemejski tekači, bratje 
Polde, Tone in Jože Bučar 
ter Janez Pipan in Maijeta 
Vide, so steber novomeške 
atletske ekipe. Na vseh atlet
skih tekmovanjih so vedno 
zanesljivi in dosegajo dobre 
rezultate tudi kot posamez
niki. Stojijo; Polde Bučar, 
Marjeta Vide in Tone Bučar; 
čepita: Janez Pipan in Jože 
Bučar.

LESKOVEC:
NOVA RAZSVETLJAVA

Ze pred leti so leskovški roko
metaši želeli nad svojim igriščem 
sodobno razsvetljavo, želja pa se jim 
je začela uresničevati letos. Pred 
kratkim so postavili stebre za reflek
torje, ki so jih že kupili, toda usta
vilo se je ori polaganju kabla. Elek- 
tro iz iGrškega namreč zahteva 
50.000,00 din, kar je za skromno 
društvo prevelik izdatek, saj je za 
dela in material do sedaj porabilo 
47.970,00 din.

Za sodobno razsvetljavo so 
učenci leskovške osnovne šole pri
spevali 937,50 din, krajevna skup
nost 2.000 din, osnovna šola 
4.626 din. Pionir 2.000 din. Zavaro
valnica Sava 500 din in vaščani 
5.500 din. Akcija med vaščani še 
vedno poteka, špartniki pa ne razu
mejo krške TKS, ki kljub prošnjam 
še vedno ni prispevala niti dinarja.

L. Sr ib a r

KPA - tretje mesto na Reki
Novomeški plavalci so na tradic ionalnem  tekmovanju v 

h itrostnem  plavanju osvojili dobro  tretje  mesto

P.)

V počastitev dneva JLA je 
reški klub za podvodne aktiv-

rVSEM NAROČNIKOM IN ODJEMALCEM MOJIH 
IZDELKOV 2ELIM  SREC NO  IN USPEHOV POL
NO NOVO LETO 1976 IN SE ŠE VN A PREJ PRI
POROČAM.

BARIC MARKO 
MIZARSTVO-MODELARSTVO 
ŽELEZN IČ A R SK A  8 
68340  ČRNOM ELJ

m

BBTI
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s svojimi temeljnimi OZD

Č e s t i t a  z a  n o v o  l e t o  v s e m  p o s l o v n i m

PARTNERJEM IN POTROŠNIKOM IZDELKOV 
'Beti".

nosti Kostrena pripravil minulo 
soboto pokalno tekmovanje v 
hitrostnem plavaj u s plavutmi 
in hitrostnem potap^anju. Na 
Reki se je zbralo več kot 100 
plavalcev iz devetih klubov.

Dolenjci so na tekmovanju nasto
pili močno oslabljeni, toda kljub te
mu so dosegli nekaj dobrih rezulta
tov, izkazali pa so se predvsem mlaj
ši plavalci. Vodstvo kluba za pod
vodne aktivnosti je obenem pripravi
lo tudi izlet, ki se ga je udeležUo 36 
članov.

Rezultati Novomeščanov -  25 na 
vdih, ženske: 7. Jelka Vitasovič 
13,6; 4 X 25 na vdih moški: 5. Novo 
mesto 47,7; 100 PPženske: 4. Jelka 
Vitasovič 1:08,1; 100 m PP moški: 
12. Toni Strniša 55,0; 200 m PP 
ženske: 3. Meta Vodičar 2:37,8; 
200 m PP moški: 6. Boris Kušer 
2:11,0; 400 m BR moški: 7. ^ f a d  
Kužnik 6:31,3,400 m PP ženske: 3. 
Meta Kužnik 6:01,9; 400 m PP mo
ški: 3. Daniel Vohar 4:24,5; 4 x 100 
m PP ženske: 3. Novo mesto 5:29,2; 
4 X 1(X) m PP moški: 4. Novo mesto 
3:47,5.

V ekipni kpnkurenci je novo
meški Klub za podvodne aictivnosti 
osvojil tretje mesto.

MARKOVIČ: 253  
PODRTIH KEGLJEV

Zveza civilnih invalklov vojne v 
Stoveniji je ob tradicionalnem sreča
nju invalidov vojne v Škofji Loki 
pripravila tudi prvo republiško 
prvenstvo v kuljanju. Pomerile so sc 
TCtčlanske ekipe iz Novega mesta, 
Kranja in Ljubljane, po dokaj izena
čenih bojih pa so ekipno republiško 
prvenstvo osvojili Ljubljančani. No
vomeščani so v ekipnem prvenstvu 
podrli 951 kegljev, kar je zadostova
lo za tretje mesto. Zelo dobro je 
tekmoval Novomeščan Markovič. Z 
natančno igro je v 60 metih podrl 
253 k^ljev in postal prvi repuoliški 
prvak civilnih invalidov.

RIBNICA: 
RADULOVIČ PODRL 

886 KEGLJEV

v  počastitev dneva JLA in ob 
otvoritvi novega doma JLA v Rib
nici je ribniški dom s k^ljaškim 
društvom pripravil turnir na novem 
štiristeznem k^ljišču, na katerem 
so nastopile ekipe iz Kočevja, Ljub
ljane (Ilirija in Ljubljana) in Rio ni
če.

Ptve keglje je podrl svetovni 
prvak Nikola Dragaš, nato pa so na
stopili tekmovalci omenjenili ekip. 
Rezultati: 1. Kočevje 4950 (Kajfrf 
853, Rački 828. Pajnič 830 idr.), 2. 
Ljubljana 4915, 3. Ilirija 4886, 4. 
Ribnica 4612 (Raduk)vič 886, Ko
vačevič 779, Marov 779 idr.).

M. GLAVONJIC

LESKOVEC -  Pred kratkim so v 
Leskovcu začeli trenirati tudi igralci 
namizn^a tenisa. Pionirji vadijo ob 
torkih in četrtkih, pk)nirke ob sre
dah, mladinci in člani pa vadijo za 
pionirji. Posebno mlajši igralci so 
nad namiznim tenisom navdušeni, 
zato bi moralo društvo Partizana 
poskrbeti za mentorje, ki bodo znali 
navdušenje najmlajših s pridom 
izkoristiti. (L. S.)

Jasni Dokl 
balkansko srebro

Na prvem balkanskem prven
stvu v gimnastiki za pk)nirje in 
pionirke, kije bilo prejšnji teden 
v Ankari (Turčija), sta obe jugo- 

' stovanski vrsti osvojili tretje 
mesto, fted njima sta bili repre
zentanci Romunije in Bolgarije.

Med mladimi jugoslovanskimi 
telovadkami, starimi do trinajst 
let, je bila najuspešnejša 11-letna 
Novomeščanka Jasna Dokl, k ije 
zasedla sedmo mesto. Matejka 
Kavšek -  v ek^o najboljših 
jugoslovanskih pk>nirk je bila 
Novomeščanka poklicana na
knadno -  je osvojila devetnajsto 
mesto in je premagala vse telo
vadke iz Turčije.

Doklova je bila dobra tudi v 
finalu na ^sam eznih orodjih, 
saj si je v preskoku priborila 
srebrno odličje, kar je naj večji 
dosedanji u ^ e h  nadarjene 
telovadke. P o l^  tega je Jasna 
dosegla najvišjo oceno med 
Vsemi našimi telovadci in telo
vadkami v parterju. Za svoj na
stop je požela veliko aplavza, 
sodnice pa so ji prisodile 9.20 
točk. P o l^  Doktove in 
Kavškove je bila v Ankari tudi 
Novomeščanka Ruža Kovačič, 
ki je bila tokrat v sodniškem 
zboru.

J. P.

BRANIK -  
NOVO MESTO 

3:0  b.b.

Namesto da bi Novomeščani v 
zadnjem kolu odpotovali v Maribor, 
so ostali doma. Branikovci so jih 
namreč prepozno obvestili o tekmi 
in tako bo o končni usodi dveh 
točk odtočila tekmovalna komisija. 
Novomeščani so prepričani, da 
bodo za zeleno mizo natančno pre
tehtali pravila nastopanja v ligi in 
točke pripisali njim.

Invalidi najboljši
Kot v spomladanskem delu 

kegljaške vaške lige kočevske 
občine, tako je tudi v jesenskem 
osvojila prvo mesto in prehodni po
kal ekipa Invalidi I iz Kočevja, kije 
podrla 11.869 k^ljev (v petih tek
mah, 6 k^ljačev, 100 metov), 2. 
DoJ^ vas 11.545 kegljev, 3. Kočev
ska Reka 11.511,4. Mozelj 11.329, 
5. Invalidi II Kočevje 11.248 in 6. 
Livold 10.554. Za zmagovito ekipo 
so nastopili Hrovat, Repar, Koševič, 
Berlan, Rački in Poje, rezerva 
Stimac. Najboljši posamezniki pa so 
bili: 1. Žagar (Kočevska Reka) 
2.074 kegljev, 2. ftovat (Invalidi I) 
2.067 in 3. Miklič (Mozelj) 2.063 
podrtih k^ljev (5 tekm., 100 luča
jev).

Ekipa Invalidi I iz Kočevja (na 
fotografiji) je že drugič osvojila 
prehodni pokal vaške kegljaške 
Uge kočevske občine, ki je bila 
ustanovljena na pobudo kra
jevne skupnosti Mozelj. (Foto: 
Primc)

DŠI: največ priznanj Krki
Na igrah je nastopilo 7 ženskih in 28  moških ekip iz 28 

delovnih organizacij — Dobri rezultati

Minuli četrtek je komisija za 
šport in rekreacijo pri novo
meškem občin^em  sindi- 
kahiem svetu pripravila zak^u- 
ček delavskih športnih iger, na 
katerih so podelili diplome, 
medalje m pokale najboyšim 
ekipam in posameznikom.

V novi športni dvorani se je zbra- 
to več kot 200 udeležencev iger, ki 
so si najprej ogledali prijateljsko sre
čanje v odbojki med sindikalnima 
ekipama iz Novega mesta in Treb
njega. Brez težav so zmagali doma
čini, vendar se moštvi z igro nista 
izkazali. Po končanem srečanju so 
predstavniki komisije za šport in 
rekreaciro podelili priznanja.

Rezultati tekmovanj -  mali nogo
met — A skupina: 1. Tovarna zdravil 
Krka, 2. IMV;B skupina: 1. Ela, 2. 
Cestno podjetje; plavanje -  ženske:
1. Krka, 2. Novoles, moški: 1. IMV,
2. Krka; atletika: 1. Krka, 2. Novo
les, moški: 1. Krka, 2. IMV; bali
nanje: 1. Pionir, 2. Železničar; 
namizni tenis -  ženske: 1. Krka I, 
2. Pionir, moški: 1. Novoteks, 2. 
druž. službcfodbojka -  ženske: 1. 
Pionir, 2. Krka, moški: 1. Novoteks, 
2. Iskra; streljanje -  ženske, ekipno:
1. Krka, 2. Pionir; moški: 1. Ptonir,
2 . Novoles; posamezno: 1. Stane 
Celesnik (I^n ir) , 2. Janez Berlan 
(Krka); ženske: 1. Martina Bračika 
(Pionir), 2. Ana Petančič; kegljanje 
-  ženske: 1. Pionir, 2. Novoteks, 
moški: 1. Iskra, 2. Novoteks I; po
samezno; 1. Vida Sofronov (Pionir), 
2 . Mitojka Ziadkovič (Novotelcs), 
moški: 1. Stane Jarc (Krka), 2. 
Alojz Košmrlj; ših: 1. Krka I, 2. 
Krka n.

Rezultati, plavanje, ženske: 50 m 
prsno: 1. Boh (Krka); štafeta
3 x 5 0  m:  1. Krka (Pavletič, Boh, 
Novak); 50 m mooški nad 35 let: 1. 
Lapajne (Gozdno gospodarstvo), 
50 m prsno do 35 let: 1. Hiti (Novo- 
montaža), 50 m prosto: 1. Crv
(UJV). štafeta 4 x 5 0  m: IMV I 
(Turk, Dipak), Jurca, Vučer), atle

tika -  ženske: 60 m: 1. Jakše 
(Novoles), 400 m: Erbežnik (Novo
les), štafeta 4 x 60 m: 1. Krka 
(Sega, Badovinec, Tratar, Hodnik), 
skok v daljavo: 1. Jakše (Novoles), 
met bombe: 1. Rozenberger (Krka), 
skok v višino: 1. Itodnik (Krka); 
moški -  met bombe: 1. Udovč 
(Krka), 100 m: Simunič (Krka), 
1000 m: 1. Bučar (Iskra Šentjernej), 
štafeta 4 x 100 m: 1. Krka (Kopač, 
Srovin, Jerman, Simunič), skok v 
višino: 1. Slak (UJV), skok v dalja
vo: 1. Simunič (Krka).

Generalna uvrstitev — ženske: 1. 
Krka 77 točk, 2. Ptonir 64, 3. 
Novoles 46, 4. Iskra, Novo mesto 22 
itd; moški: 1. Krka 158, 2. Pionir 
147, 3. Novoteks 126, 4. IMV 125 
itd.

pl PI I j 3

HOLVJEV 
MEMORIAL: 

NOVOM ESC ANK E 
ZMAGALE

v  počastitev dneva JLA je 
brežiška ObZTK pripravila četrti 
lfolyjev memorial v gimnastiki. 
Pionirsk^a srečanja se je udele
žilo 43 tekmovalcev in 36 tek
movalk iz Maribora, Ljubljane, 
Kranja, Z a^rja , N o v ^  mesta, 
Trbovelj in Brežic.

Rezultati, pfonirji: 1. Furlan 
(ND) 56,30, 2. Sumande (TVD 
Partizan-Železničar, Maribor), 
3. Kosec (TVD Brežice) 52,10; 
pionirke: 1. Kočevar 37,90, 2. 
Moro 37,50, 3. Požar (vse TVD 
Plartizan Novo mesto) 36,80 kir.

LEP BUČARJEV 
USPEH

Velenjski atletski klub je mi
nuli teden pripravil medjiarodni 
zimski kros in udeležilo se ga je 
več kot 70 tekmovalcev in tek
movalk iz Cetovca, Velenja, No
vega mesta. Raven, Maribora in 
Ptuja. V konkurenci mlajših mla
dink sta Novomeščanki ftpeže- 
va in Videjeva tekli dobro in za
sedli dri^o oziroma tretje me
sto. 1500 metrov do]go progo je 
ftpeževa pretekla v 6:04,5 Vide
jeva pa 6:06,5.

V mednarodni konkurenci je 
v skupini mlajših članov startal 
tudi Bučar. Na 6000 metrov dol
gi p^ogi se je bojeval z nekateri
mi boljSmi slovenskimi tekači in 
z gosti iz Cetovca. Nadarjen 
Sentjernejec, član novomeškega 
atletskega kluba, je v zadnjem 
delu proge tekel taktično zelo 
dobro in je z 21:20,4 premagal 
vse tekrnece, takoj za njim pa sta 
se uvrstila oba gosta iz Avsstrije.

Kaj,kje,lido?
Ljubljanska rokometna zveza 

bo od 11. januarja do 14. marca 
raipravila v športni dvorani na 
Kodeljevem odprto zimsko 
prvenstvo SRS v rokometu, na 
katerem bo nastopita kar 38 
moških in 19 ženskih ek ^ , med 
njimi tudi večina moštev iz 
Dolenjske. Člani tekmovalne 
komisne so že pripravili skupine 
in gleae na kvaliteto ekip bodo 
naa rokometaši in rokometašice 
nastopili v naslednjih skupinah: 

moški -  skupina A: Celje, 
Inles, Jadran, Minerva, Piran, 
Sevnica, Stovan, Sešir, Šoštanj in 
Jež ice ; skupina B /1: Tržič, 
Črnomelj, Grosuplje, Iskra, Jese
nice, ftule, Ribnica, Stovan B, 
Skofljfca, Tehnomercator; sku-
gina B /2: Alples, Trim-team, 

'obova, Dobrepolje, Eta, Ko
čevje, Krka, Mokerc, Olimpija, 
Usnjar; skupina C: Borec, ^ d r a 
žica, Krmelj in Veterani.

Ženske -  skupina A: Alples, 
Brežice, Eta, Kamnil^ I&ka, 
Olimpija, Stovan, Šmartno, 
Usnjar, Velei\je; skupina B: 
Borec, Lisca, Grosuplje, Mokerc, 
Olimpija B, Steklar, Šentjernej, 
Šentvid in Tržič. 6. marca bodo 
rokometni delavci pripravili še 
turnir medobčinskih pionirskih 
reprezentanc, teden dni kasneje 
pa prvenstvo conskih mladinskfli 
reprezentanc.

Komisija za šport in rekreacijo pri novomeškem občin^em sindi
kalnem svetu je minuli četrtek pr^ravila v novi športni dvorani 
zaključek delavskih športnih «er. Na sliki: Član komisije Jože Turk 
(levi) tn Viktor Hiti (Novomontaža), kije zmagal v plavai^u.



Dr. BOZO OBLAK

Belja
kovine so živalskega izvora (k njim spadajo meso, mesni iz
delki, sir, mleko) in rastlinskega izvora (te so v stročnicah, 
črnem kruhu in še kje). Za normalno prehrano moramo po
jesti od predpisanih beljakovin na dan vsaj 1/3 živalskih. 
Koliko beljakovin vsebujejo posamezna živila, najdemo v po
sebnih tablicah, ki so v vsakem gospodinjskem koledarju ali 
kuharski knjigi.

Podhranjenost se kmalu opazi. Telesna teža pade za 15 %. 
Pojavijo se slabokrvnost, mišična slabost, vnetje dlesni, vnet
je očesnih veznic, utrujenost, izguba apetita in vnetje živcev. 
Ce teža še pade, se pojavijo otekhne, vrtoglavica, razdražlji
vost, apatičnost, popuščati začne intelektualna sposobnost, 
začno se kazati znaki pomanjkanja vitaminov. Če telesna 
teža še pada, se vsi ti znaki povečajo, pojavijo se še novi in 
končna posledica je smrt. T ^ e  lakote je malo, poznali sojo 
med vojno po taboriščih smrti in po zaporih ter v okupiranih 
deželah.

Pri pravilni mešani prehrani ni podhranjenosti. Tudi če se 
je začela razvijati, jo lahko ozdravimo z dodajanjem manjka
jočih snovi. Nevarno pri vsej stvari je, da pri podhranjenosti 
pade odpornost organizma zoper bolezni, ki se zato lahko 
bujno razvijejo. Na drugi strani pa je spet res, da skoraj vsaka 
bolezen povzroči zaradi izgube apetita.in zaradi vročine sta
nje, ki ima vse pogoje za podhranjenost. Podhranjenost se 
razvije rada tudi pri tistih, ki se trudijo, da bi za vsako ceno 
shujšah in zato premalo jedo. Ce se omejijo v prehrani pri 
sladkoijih in maščobah, beljakovine, vitamine in rudninske 
soli pa jedo normalno, podhranjenosti ne bo pa še vitkost bo 
dosežena oziroma ohranjena.

KONEC

(poksmtfciMrt praižĐieG] 
Dobiti vsebino in usmeritev
TOVARIŠ MIHA MARINKO je na seji Glavnega odbora 

SZDL Slovenije podčrtal v uvodu, da gre zdaj za to, da bo vsi 
organi družbenega upravljanja dobili vsebino in ustrezno usme
ritev za svojo praktično dejavnost. To pa jim more dati samo 
zavestna subjektivna sila, kakor sta SociaUstična zveza in Zveza 
komunistov s svojo usmerjajočo gibalno vlogo v teh organih, s 
spopolnjevanjem oblik In sistema. Naloge so v celoti nakazane. 
Največji del udejstvovanja političnih organizacij, zlasti vse 
praktične in aktualne naloge, pa mora biti usmerjen skozi 
organe družbenega upravljanja.

ŽE VEČKRAT SEM SLIŠAL starejše ljudi godrnjati nad 
nekulturno hojo nekaterih mlajših po novomeških pločnikih. 
Večkrat vidimo, da skupina mladoletnikov napravi na pločniku 
nekakšno „bojno falango“ , tako da se jim morajo starejši ljudje

»1 . nikati. Nekateri pa se postavijo na sredo pločnika in
;i promet. Če bi se ljudje ravnali po cestnih pravilih, hodili 

. ,t se mora, in dajali starejšim prednost, bi bilo vsem 
D.)

i'RhBiVALCI ORTNEKA in okoliških vasi kritizirajo, ker je 
zadnje čase trgovska poslovalnica KZ Ortnek zelo neredno 
odprta in tako ljudje ne vedo, kdaj naj pridejo v trgovino. Člani 
KZ in ostali menijo, da bi moral upravni odbor KZ nadomestiti 
sedanjo poslovodkinjo, ki je bolna, z drugo.

PRETEKLI TEDEN SO VOJAKI in oficirji JLA obiskali 
Žužemberk. S kratkim filmom so prikazali razvoj naše vojske v 
teku stoletij, predvsem med NOB. Nato so pripadniki JLA dali 
pisan spored deklamacij, prizorov, narodnih kol ter dalmatin
skih in makedonskih plesov. Zelo so bili obiskovalci, stari in 
mladi, navdušeni nad godbo JLA iz Novega mesta. (M. K.)

VSEM NAROČNIKOM, BRALCEM, SODELAVCEM IN 
PRIJATELJEM ŽELI SREČNO NOVO LETO 1956 DOLENJ
SKI LIST!

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
30. decembra 1955)

nmjBom
KLJUČAVNICE -  Slavni 

ho teh Hilton, ki gostijo najbo
gatejše in najslavnejše osebno
sti, imajo že dolgo težave z ljud
mi, ki tem osebnostim slede iz 
čisto sebičnih razlogov: posku
šajo namreč ukrasti del njiho
vega nakita, denarja in drugih 
dragocenosti. Z eno besedo; 
veliko opravka imajo s hotel- 
skiinl lOpaiji. Zdaj i»u dubili 
posebne magnetne ključavnice, 
katere odpira posebna kartica. 
Baje se teh Idjučavnic ne da 
„prevarati". Žal pa se dajo 
ukrasti kartice . . .

SOPOTNIKI -  Nekaj let so 
se isti možje srečavali v istem 
vagonu vlaka, ki ob 6,34. vozi 
iz Brugga v Bruxelles. Ko je 
eden od njih odšel na počitnice 
v Švico, je obljubil, da jim bo 
poslal pozdrave. In res je može 
kmalu pričakala pošta, čeprav 
je bil naslov na razglednici 
malce nenavaden. Takole se je 
glasil: ,.Gospodu z brado,
dolginu Riku, tudi bradatemu 
Foxu in gospodu, kije podoben 
generalu — B 8000 Brugge, 
kolodvor, III. peron, drugi 
vagon (za kadilce) vlaka, ki ob 
6,34 vozi v BruxeUes.“

RAHLOČUTNOST -  Neka 
trgovska hiša v Los Angelesu 
prodaja posebne mišelovke, 
namenjene predvsem ženskam 
in tistim, ki ne morejo gledati 
ubogih miši v smrtni pasti (prav 
tako pa tudi ne v svojem stano
vanju). Mišnica ima vrečko iz 
temne plastike, da miši ni 
mogoče videti.

BOŽIČEK -  V ZDA je 
duhovnik povpraševal nadobud
no in verno ameriško mladino 
razne stvari; med drugim je za
stavil tudi to vprašanje: ,JKdo je 
tisti dobri, odkriti človek, ki na 
božič hodi po vsem svetu in 
dela čudeže? “ Odgovor se je 
glasil: „Henry Kissinger!“

KONKURENCA -  V St.
Louisu sta si lastnika bencin
skih črpalk vsak na svoji strani 
ceste napovedala voino. Pričela 
sta nižati cene, da bi tako pri
tegnila več potrošnikov. Prvi je 
močno znižal ceno, drugi mu je 
sledil, potem je prvi spet znižal, 
drugi tudi — dokler ni eden od 
njiju iz kljubovalnosti postavil 
prav smešno ceno. Konkurent 
se ni dal zmesti: sedel je v 
tovornjak, se zapeljal prek ceste 
in velel natočiti poln tank.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Tulilo In piskalo je strašno
( S t r a š n o )  nevihto smo imeli pri nas v 

Semiču od 10, ure zvečer do 4. ure zjutraj, da 
stari ljudje ne pomnijo take. Tulilo je in piskalo, 
da je bilo groza; okna in vrata so šklepetala, 
kakor bi hotela vsa odleteti; raz z opeko kritih 
streh je letela opeka, da se ni upal nobeden na 
prosto; tudi slamnate strehe so veliko trpele, 
ker jih je vihar trgal in odkrival. Marsikdo ni 
celo noč zatisnil očesa težko pričakujoč jutra, 
ko je vihar pojenjal. Tudi sadnega drevja je vihar 
mnogo poškodoval, ker je nekatera drevesa 
popolno ugonobil, drugim pa velike veje od- 
česal. V tej noči ni bilo prizaneseno niti strehi 
farne cerkve, ki je bila pred kratkim vsa pokrita 
z novo ukladno opeko.

(Še b o d e m o )  vino prodajali, pa si tudi 
sami ž rijim srca ogrevali, še bodo čule naše 
gorice, naši hrami vesele popevke in zdravice, 
Kakor je bilo za časa naših očetov. Dolenjci, le 
na noge; čvrsto delajte, trud se bode obilo 
poplačal. Ubogajte, kar vam svetujejo učeni lju-
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Mišji raj 
Ja propadel
Srečna mišja družba se 
je sredi blagostanja uni

čila

Nenavadni poskus, ki so 
ga opravili na Inštitutu za 
duševno zdravje v ZDA, je 
zastavil vrsto vprašanj, na 
katera bodo morali strokov
njaki odgovoriti, s '̂ se po- 

us v neki meri dotika tudi 
vprašanj človeške družbe.

Delavci inštituta so zgra- 
dfli prebivalSče za miši, v 
katerem so bile vse tiste 
stvari, ki mišim godgo. Ta 
„mišji raj** so zgradili tako, 
da bi v njem najlepše moglo 
živeti okoli 4000 glodalcev, 
vendar so najprej vanj 
spustili samo štiri pare.

Štirie mišji srečneži in 
štiri srečnice so se v „mišjem 
raju** čudovito počutili in 
prav u^ešno so se začeli 
množiti. Vsakih 55 dni seje 
števflo miši podvojilo. Ko jih 
je bUo že 620, se je množi
tev malo upočasnila. Pri 
mladem zarodu so se pojavili 
znaki kanibalizma, starejše 
miši pa so doživ^ale prave 
„duševne šoke**. V srečni 
mišji družbi se je nekig za
čelo kifaati.

Strokovnjaki, ki so po
skusu pazljivo sledili, so do* 
živdi presenečenje:^ srečna 
mišja aružba, ki so ji nudili 
prav vse ugodnosti, je začela 
jHTopadati. K oje namreč šte
vilo glodalcev narado na 
2200 , torg šele dobra pok>- 
vica „rajskih** kapacitet, so 
se miši nehale razmnoževati. 
Niti ena od miši ni pokazala 
najmai^še želje po raznmo- 
ževai^u.

Propad mišje družbe je bil 
hiter in temeyit. V drugem 
dehi podaisa je celotno 
mišje prebivalstvo izumrlo. 
V „r^u** ni ostala niti ena.

Zvezde so 
daleč od ljudi

Znanstveniki ostro proti 
širjenju astrobgije

Kaže, da še nikoh v zgodovi
ni človeštva ni bila astrologija 
tako priljubljena in razširjena, 
kot je v sedanjih časih, za kate
re radi pravimo, da predstavlja
jo obdobje vladavine znanosti. 
Res je znanost na zavidljivi viši
ni, resje pa tudi, da ob nji kora
kajo tudi lažne znanosti, kakr
šna je astrologija. Težko bi našli 
revijo brez horoskopa, izdaj, ki 
resno pišejo o možnostih napo
vedovanja človekove usode iz 
položaja zvezd, je več kot pre
več; pojavljajo se celo pri nas. V 
državah zahodnega sveta so šli 
tako daleč, da se z astrologgo 
ukvarjajo na akademski ravni.

In kdo se navdušuje zanjo? 
Odgovor je kratek: vsi! Če že 
ne verjamejo povsem v napove
di horoskopov, pa vsaj do njih 
niso ravnodušni. Po mnenju 
univerzitetnih profesorjev, ki 
preučujejo ta pojav, gre za ne
zaveden odgovor ljudi na nego
tovost sedanjega življenja. Ljud
je nimajo ne volje ne moči, da 
bi odločitve prevzeU na svoja 
ramena; raje jih prevalijo na po- 
ložffl zvezd. V teh družbeno 
škodljivih početjih pa jim drže 
roko uredništva zabavriih listov 
in dobičkarji.

Nič čudnega ni torej, da so 
ameriški astronomi, astrofiziki 
in še nekateri drugi znanstveni
ki poslah v svet izjavo, s katero 
opozarjajo na škodljivost 
astrologije. Izjavo je podpisalo 
168 znanstvenikov — med njimi 
18 Nobelovih nagrajencev -  in 
so jo poslali tudi na vsa uredni
štva večjih revij. Zaenkrat še 
brez večjega uspeha.

I
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dje, po starem kopitu ne gre več. Zlasti pa si 
pridno naročajte, prav pridno ,jDolenjske Novi- 
ce“ , ki vam prineso za malo soldov veliko lepe
ga poduka. Zajemali boste iz njih zdravo hrano, 
ki vam ne boae škodovala, marveč koristila za 
čas in večnost.

( P o t r e s )  se še vedno »oglaša. 5. tega 
meseca se je precej močno streslo v Ljubljani in 
bližnji okolici proti Kamniku in Kranju. Čutili

E a so štiri močne sunke tudi pri Sv. Trojici na 
►olenjskem.

( Z a d n j i )  sejem je bil kaj dobro obiskan. 
Prignalo se je govedi, posebno pa prascev, kakor 
vže poprej dolgo ne. Kupčija je bila srednja — 
svet nima denarja. Cena pri debelih prašičih je 
malo padla, pa bode skoraj gotovo zopet posko
čila, ker nam poslej brez dvoma ne bodo več 
delali skaze črez Kolpo utihotapljeni hrvatski 
ščetina rji.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC.
15. decembra 1895)

Borci in skrivači
K, Mišjem dolu sem se 

oglasil pri Jerkinu. Beseda je 
dala besedo in sva se začela 
meniti o praznikih, ki se bli
žajo.

,^ n ti veš, da imamo še en 
praznik pred novim le
tom? “ me iznenada vpraša.

,Menda ne boste imeli 
kotin, akoravno še ni prave 
zime, kaAi? “

,^ e , ne. Z. vojaki praznu
jemo," se je izprsil.

„Ti pa že dolgo nisi več 
vojak,'*ga opomnim.

,Jies je," je prikimal, 
„vendar se po več kot 30 
letih rad spominjam našega 
bojevanja, ko je na tisoče 
Brdavsov vdrlo v našo deže
lo. Štiri leta smo se bojevali 
z njimi, da smo jih pregna- 
ti."

„Vam se je bilo lahko bo
jevati z njimi, ko vas je bib 
veliko. Jaz sem bil na dunaju 
sam, pa brez pravšnjega 
orožja," mu pravim.

,Mi smo ga morali vzeti 
sovražniku, ki je bil vešč bo
jevanja. Vendar naš boj ne bi 
bil tako krvav, če bi vsi po
magali. Tako so eni pomaga
li Brdavsom, drugi so se pa 
skrivali.''

„Tega človek ne bi mogel 
verjeti."

,Jies je bilo tako. Sovraž
nike in pomagače smo preg
nali, skrivači so pa ostali. 
Tistile sosed, Belačev Jaka, 
je pol leta ležal pod kuhinj
skim podom, čeprav je bilo 
komaj dve pedi prostora. 
Češarkov Miha ni mogel za
pustiti mlade žene, pa si je 
za posteljo v zidu izkopal 
luknjo in si napravil gnezdo, 
da je ponoči lahko spal pri 
ženi."

„Taki vam niso mogli veli
ko škodovati," mu pravim.

„O, imeli smo veliko 
hujših," me brž popravi. 
„Lesarjev Jože se ni skrival. 
Na zunaj se je kazal, da ne 
zna šteti do pet, v resnici je 
pa tihotapil živež v mesto, iz 
mesta pa sol, tobak in saha
rin. Tega je na deželi pri
manjkovalo. Drugi so umira
li, on je bogatel. Po vojni se 
je pa ustavilo, in namesto da 
bi bil tiho, zdaj godrnja, 
kako so težki časi, ko ne 
more še naprej bogateti. 
Vidiš, to mu pa zamerim" je 
končal.

„Jaz bi mu tudi."
MARTIN KRPAN

Vagoni namesto 
teicočega tral(Û

Zoper tekoče trakove, zna
meniti izum avtomobilskega 
mogotca Henryja Forda L, zad
nje čase kar dežujejo ugovori. 
Očitkom, da tekoči trakovi de- 
humanizirajo delavce, ki posta
jajo „nemisleči“ , domala samo
dejni proizvajalci, so se pridru
žile tudi trditve, da je proiz
vodno uspešnost tekočih trakov*^ V v 
moč nadomestiti z drugimi na
čini.

Dokaz slednjega je nova to
varna avtomobilov, ki jo je v 
Kalmaru na Švedskem postavil 
Volvo. Poskus, da bi delovna, 
mesta zasedle majhne skupine 
poklicnih obrtnikov, se je doce
la obnesel. Neskončne tekoče 
trakove, ki nosijo avtomobile 
skozi celo tovarno, so zamenjali 
s posameznimi vagoni, t.i. nosil
ci avtomobilov. Nizki alumini* 
jasti vagoni na gumastih kolesih 
delajo na baterijski pogon, me“ 
gibanjem po tovarni pa jih nad
zoruje računalnik. Kajpak je va
gone moč upravljati tudi ročno-

In prednost prevoza avtomo
bilov po tovarni z vagoni? Po
samezni delavci ali cele skupine 
niso popolnoma odvisni od ena
komernega tempa proizvodnje- 
Če skupina delavcev naredi v« 
določenem času več, kot je ' 
predvideno, lahko delo na dru
gih avtomobilih pusti za nekoli- 
kanj kasneje in odide v sobo za 
rekreacijo. Brez šale! Tamkaj 
imajo med delovnim časom na

Takale je tovarna v Kalmaru.

voljo zmeraj toplo kavo, donU' 
no, šah in celo savno.

Vsaka skupina delavcev je pr* 
avtomobilu, ki ga pripelje va
gon, zadolžena le za določen si
stem: električni sistem, notra' 
nje dele, sedeže, motor itd. j 
lo je posamezno aU v skupinah; i 
delavci pa-zadolžitve med seboj i 
lahko menjajo. Z vagonskiin na' ; 
činom prevoza avtomobilov p® 
tovarni je odpadel s tekočii^ | 
trakom tudi nepriljubljeni 
lovni jašek, saj so vagoni narp' 
jeni tako, da se lahko nagnejo 
za 90 stopinj.

Pri Volvu pravijo, da so  

gradnjo te tovarne porabili sa*.- 
mo 10 odst. več sredstev kot za 
običajno s tekočim trakon|' 
stroške pa bodo kmalu pokrih’ 
saj je veliko manj o d s o t n o s t i   ̂
dela, pa tudi učinek delavcevJ^
za 25 odst. večji kot v glav '̂ 
tovarni v Goeteborgu.'Zdaj 
delajo v Kalmaru 30.000 avtO' 
mobilov na leto.

Riše in piše: 
Marjan Bregar

•♦H*«**-
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14. Kaj se je zgodilo ta i^  
endovci so vreli k skali, po 
je mahnil po Paradižniku. 
razpoke, ki je zazijala pod krajev 

Pozabljeno je bilo v tren u t^  
prepiri in grehi so v hipu s p ^  
živega, je rinilo v skalo. Prvi * ^ 
stajal kot v pravljici in iz odpn 
usipalo rumeno bogastvo.
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jNajmanjši odstotek rojenih
Siamski dvojčki niso taka  redkost — M oderna kirurgija uspešno k)čuje skupaj 

zraščene dvojčke tud i v najtežjih prim erih — Uspeh dr. Pertuiseta

Siamski dvojčki se rodgo 
zelo poredkoma, vendar po- 
gosteje kot običajno misli
j o ;  statistika kaže, da se ro- 

povprečno na vsakih dva 
*^lijona in pol porodov.
Strokovnjaki menijo, da do 
^kih porodov pride v prime- 

ko se oplojeno jajčece 
pri deljenju zaradi neznane- 

vzroka preneha deliti. Ve- 
*ik odstotek siamskih dvoj- 
čkov kmalu po porodu umre 

le zelo malo jih doživi 
•formalno starost.

Najbolj slavna siamska 
dvojčka na svetu sta bila go
tovo Čang in Eng, ki sta se 
rodila zraščena v pasu leta 
1811 v Siamu. Po njiju ima
jo zraščeni dvojčki tudi na
ziv „siiimski“ . Cang in Eng 
sta živela 63 let. Bila sta po
ročena (vsak z drugo žensko 
seveda) in imela ^upaj 22 
otrok. Denar za življenje sta 
služila z nastopi v cirkusu.

Drugi par, ki je prav tako 
ostal pri življenju, sta dvojči-

Siamska dvojčka Čang in Eng sta živela 63 let.

ci Jones, ki sta se rodili leta 
1949 v Los Angelesu. Dvoj
čici sta zraščeni skupaj na 
glavi.

Težko si je zamisliti vso 
tragičnost in nesrečo, ki jih 
taldm dvojčkom prinaša živ
ljenje. Oba omenjena prime
ra siamskih dvojčkov sta po
vezana s cirkusom, denarjem 
in ponižanjem. Zato je po
vsem razumljivo, da si kirur
gi že dolgo prizadevajo „po
praviti” , kar je narava poza
bila narediti.

Operacije, s katerimi loči
jo siamske dvojčke, so dokaj 
uspešne, če gre seveda za 
zr^čenost lažje vrste. Vse 
do lani pa se kirurgi niso 
mogU pohvaliti z uspehi pri 
ločevanju siamskih ’ dvoj
čkov, zraščenih skupaj na 
glavi.

Francoski nevrokirurg 
Bernard Pertuiset je lani 
uspešno opravil operacijo 
siamskih dvojčic Sophie in 
Sonie Trinel, ki sta bili zra
ščeni skupaj na temenu. 
Operacijo je izvršil, ko sta 
bili dvojčici stari dve leti. 
Mali Francozinji čaka tako 
srečnejše življenje, kot ga 
imata siamski dvojčici 
Jones,

1
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It SUROVEM DIVJEM ZAHODU

K
i

letali? Happy- 
i^a l Jimmy,ko 
k  je bleščalo iz

C to!
i^o na svetu; vsi 
> se, kar je bilo 

Jltteznico ie na
te neprenehoma

C m o kugo srao doživdi, dragi bralci, in zdaj smo 
priča zlati mrzlici, bolezni Divjega zahoda.

„Bolezen** pa je m očno spremenila lice našega me
steca. Banka, samopostrežnica, vrtec, jasli pa kegljišče 
in bazen -  vse to je raslo kot gobe po dežju in razriva- 
lo mestece na vse štiri vetrove. Prav tako proga! Preko
račila je kanjone in prevrtala gorske vence. Stala je 
pred glavnim mestom in čakala na otvoritev.

Happyendovci so se objemali od veselja. Pripravili

so hrenovke, razobesili zastave, se pražnje oblekli in 
zgnetli na postajo. Hlapon, nov kot iz O t lic e , je pri
sopihal iz mesta.

Zaropotala je gasilska godba, zadonel je aplavz in na 
govom iSd oder so stopili mestni vdjaki s Paradižni
kom na čelu. V  nebo so povzdignili pomen nove pro
ge, si pripdi medalje in slednjič odgniiii prdepo spo
minsko ploščo na postamem poslopju.

Proslava, da malo takih!

tc

s cigaretami 
ob prste nog
„če preveč kadite, vam 

lahko odpadejo stopala,“ trdi 
dr.Rosario Martino, predstoj
nik Medicinskega inštituta v 
Milanu. Po njegovem mnenju 
pretirano kajenje pripelje ao 
zastrupitve organizma z nikoti
nom, kar vpliva na arterije za 
dovod krvi v prste nog. Arterije 
se skrčijo in prsti zaradi presla
bega dovoda ibvi začno odmira
ti. Končna posledica tega pro
cesa je, da prsti odmrejo in od
padejo.

Dr. Martino se je domislil 
tudi testa, s pomočjo katerega 
lahko sami hitro ugotovite, ali 
se ni morda pri vas že začel pro
ces odmiranja stopal. Dve mi
nuti hodite bosi, potem lezite 
in nekdo naj vam pregleda sto
pala. Če so se vam na stopalih 
pokazale bele lise, je zadnji čas, 
da prekinete s kajenjem in 
obiščete zdravnika. Bele lise na 
stopalih naj bi bile zanesljiv 
znak, da so arterije v spodnjem 
delu nog že blokirane. Krivec 
pa je nikotin.

Vsak kadilec naj torej, zatrju
je dr. Martino, posveti nekaj po
zornosti svojim stopalom. R:eti
rana hladnost, mravljinci v 
prstih, bledost -  vse to so prvi 
znaki, ki opozarjajo, da je po
trebno opustiti škodljivo nava
do kajenja.

Tobak ima tako zdaj na vesti 
že lepo vrsto bolezni. Koliko bo 
to prepričalo strastne kadilce, 
pa je seveda veliko vprašanje.

Bogata izbira AVTO RA DIOV, gram ofonov, magne
tofonov, avtom obilskih televizorjev, daljnogledov 
ter fo toaparatov .

— kupcem  z odrezkom  tega oglasa poseben popusti
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M O D E S T O  O U A T T R O ' C C H I

Priporočam o se za obisk in hkrati voščimo srečno 
te r  uspešno

novo leto 1976!

Razpisna komisija za razpis vodilnih delovnih mest pri

CZP DOLENJSKI LIST, NOVO MESTO

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

RAČUNOVODJE
(ni reelekcija)

Kandidati morajo poleg splošnih in zakonskih pogojev izpol

njevati še naslednje posebne pogoje:
— da imajo višjo ali srednjo izobrazbo ekonomsko-komer- 

cialne ali finančne smeri, da imajo nekaj let delovnih izku
šenj pri opravljanju podobnih del in da imajo moralno
politične vrline ter pozitiven odnos do samoupravljanja 

pri graditvi naše družbe.
Ponudbi je treba priložiti overjen prepis diplome o šolski 
izobrazbi, dokazila o dosedanjih zaposlitvah in delovni dobi, 
potrdilo o nekaznovanosti in kratek življenjepis. — Delovna 

organizacija ne more nuditi stanovanja.
Rok za sprejemanje vlog je 15 dni po objavi.

• O

dde^jka

doleivka
CENJENIM POTROŠNIKOM NA DOLONJSKEM 

IN V BELI KRAJINI 2 E L IM 0  SREČNO  IN 
ZADO VOLJNO NOVO LETO 1976!

Hkrati sporočam o, da bodo naše prodajalne v sredo, 

31. decem bra o d p rte  neprekinjeno od 7. do  17. ure.

Temeljna OZD engro-detajl Novo m esto 
Temeljna OZD detajl Črnomelj

vsak četrtek

m '' '  .

BRUXELLES 1974 

AMSTERDAM 1975

POZNATE OKUS 

PIVA MED PIVI ? 

HP TALIŠ



P O T A

D e ž u r n i

p o r o č a j o

TAT V Soli — 16. decembra se 
je mudil v telovadnici osnovne šole 
Grm spreten tat. Kar trem telovad
cem, dijakom srednjih šol, ie iz že 
tako tankih denarnic izmaimil de
nar, enemu pa tudi zapestno uro.

JURiS NA KOZARCE -  Črno
maljski miličniki so 17. decembra 
opoldne odpeljali na hladno Musta- 
fo Bašiča, delavca iz Rudnika, ker je 
v kotodvorski restavraciji razgrajal in 
razbijal steklenino. Bašičev podvjg 
se ^  končal pred sodnikom za pre
krške.

PRED SMRTJO OKRADENA -  
16. decembra popokine je nekdo 
vdrl v stanovanje Terezije Avguštin v 
Gumberku. Sl®zi okensko šipo je 
tat prišel v stanovanje in očitno 
brskal za denarjem. Hi& je bila praz
na, ker je bila stanovalka v bolnišni
ci in je 17. decembra tudi umrla. 
Kaj je vlomilec odnesel, ugotavljajo 
zdaj sorodniki.

SPET SECNJA SMRECIC! -  }9. 
decembra so metliški miličniki zak)- 
tili in pridržali Petra Krajačiča in 
Nbta Tahijo, doma iz okolice Duge 
Rese. Dobili so iu pri sečnji smrečic, 
bila pa sta tudi brez dokumentov.

NA DVEH KRAJIH ZGAGA -  
19., decembra opoldne so metliški 
miličniki pridržali do iztreznitve 
Dušana Vergo iz Dol. Dobravice. 
Opit je prišel v samopostrežno trgo
vino, nadl^oval strežno osebje, ko 
so ea nasilno odstranili iz lokala, pa 
je delal zgago še v zdravstvenem do
mu.

SUROVOST 
BREZ PRIMERE

19. decembra zvečer so mi
ličniki iz Dol. Toplic prišli na 
pomoč nemočni ženski v 
Obrhu. Odpeljali so do iztrez
nitve 54-letnega Jožeta Muhiča. 
Domov je prišel močno opit, 
razgrajal in razbijal steklenino 
in pretepal ženo in komaj 4 me
sece staro hčerko. Surovež bo 
moral še pred sodnika za pre
krške in malo jih je, ki mu ne 
privoščijo krepke lažni.

ZAHVALA POSTAJI 
MILICE 

V ŠENTJERNEJU
Odred gorjanskih tabornikov 

iz Novega mesta se zahvaljuje de
lavcem postaje milice v Šentjer
neju, ki so že v nekaj dneh po 
prijavi tatvine šotora na Javoro
vici odkrili mladoletna zmikavta 
in šotor vrnili novomeškim ta
bornikom.

S P V
D r a g i  ro ja k i!
Da bi zdravi In zadovoljni preživeli novoletne 
praznike v domovini, je prav, da vas spremlja ob 
vožnji neKaj naših nasvetov;
# Ne vozite, če ste utrujeni; utrujenost je najbolj 

zahrbten sovraižnik varne vožnje!
#  Bodite strpni pri prehitevanju in ne prehitevajte, 

kadar to ni varnol Ne prehitevajte zlasti strnjene 
kolone vozili

#  Upoštevajte dovoljene hitrosti, predvsem
v naselju. Neugodne vremenske razmere pozimi 
velikokrat ne dopuščajo niti dovoljenih hitrosti!

# Pripnite se z varnostnim pasom, da boste srečno 
prispeli k svojim!

Tako boste varneje vozili tudi v 1976. letu!

NESREČO Sl JE 
IZMISLIL

Zaradi lažne priave so tožilstvu 
prijavili Ivico Tenška iz Brežic, ker 
je 10. decembra povzročil pravi pre-
f lah in tudi veliKO dela miličnikom, 

i so bili obveščeni, da je Tenška 
podrl avto, daje voznik pobegnil in 
da je pcnesrecenec hudo ranjen v 
bolnišnici Pobeglega so iskali, pre
iskava se je začela, ko so ugotovili, 
da vse skupaj ni nič res.

Tenšek je bil tisti dan iezen in ža
losten zavoljo spora z dekletom, po
tem je z železniškega mosta pri 
Črncu padel v potok in se tam pre
cej poškodoval. Vseeno je še sam 
prišel domov, tam pa je znanca pro
sil, da ga je zapeljal v bolnišnico. 
Med potjo mu je pravil, kako ga je 
podrl avto .. .

V  p r i p o r  z a r a d i  p o s i c u s a  u b o j a

V romskem naselju pri Račjem selu je bil spet cirkus in igračkanje z orožjem

15. decembra zvečer je 
24-letni Elko Brajdič prišel k 
Jožetu in Metodu Hudorovcu,

Z G LAVO NA KAMEN
20. decembra proti večeru se je v 

Gtobokem hudo ponesrečil mope
dist 284etni Srečko Vretič iz Stare 
vasi Z mopedom je vozil dokaj hi
tro, v vasi pa je naenkrat zapeljal s 
ceste in se prevrnil v jarek. Pri padcu 
je z glavo udarU v kamen in se tako 
hudo ranil, da so ga morali prepelja
ti v bolnišnico.

ki imata v naselju barako. Bilje 
vinjen in je z revolverjem meril 
na Jožeta. Orožje je tudi spro
žil, vendar je na srečo naboj od
povedal. Nasilneža so potem 
zrinili iz barake, ampak še ni 
dal miru. Pred hišo je rogovilil 
in streljal, potem so ga Romi sa
mi razorožili.

Elko Brajdič se ni pomiril. 
Čez čas se je vrnil s sekiro,gro
zil z njo obema Hudorovcema 
in zahteval odvzeto orožje. Ko 
sta mu ga Hudorovca le vrnila,

S p e t  „ M e d  d e l o m  s m o  p i l i . ”

Zaradi prom etne nesreče, v kateri je umri mopedist Ivan 
Koračin, bo Novomeščan Gvido Hren zaprt

Nič drugega kot čiraprej v 
posteljo si ni želel 10. julija 
1974 ponoči zasebni pleskar 
Gvido Hren iz Novega mesta, 
ko se je vračal s kombijem z 
dela. fleskal je zidanico, jasno 
da so pili, vožnja pa se je tik 
pred domom tragično končala.

Da je bil Hren tisto noč vinjen,^ 
pokazala analiza krvi in urina. Bilje 
tudi utrujen, tako ni nič čudnega, 
če se je v bršHnskcm križišču zme
del. Nforal bi zaviti po skrajno des
nem prometnem pasu, vend^ je šel 
levo in pri znaku STOP spr^ledal 
napako. Potem je hitro v toku zavil 
na svojo stran ceste. Takrat je na-
Eoti pripeljal mopedist Ivan 

jračin iz Bučne vasi, ki se je peljal 
v službo. Hren je s kombijem čelno 
trčil vanj, tako da je mopedista 
skozi šipo vrgk) v avto, nj^ov 
moped pa je odletel po zraku. 
Koračin je bil na mestu mrtev.

TOVORNJAK GOREL 
NA CESTI

Ponoči 20. decembra je blizu 
Drnovega tovornjak s prikolico za-
g>rel lo)t bakla. Voznik Vladimir 

ranula, ki je vozil kamion Avtopre- 
voza Banja Luka iz ljubljanske sme
ri, je ustavil, ker se je vnela guma na 
vlečnem delu vozila. Ogenj je nagto 
zafel tudi vse vozito, na katerem je 
biia žlindra. Voznik je gasil, poma
gali so mu še drugi šoferji, vendar 
sami niso zmogli plamenov. Požar so 
pogasUi šele novomeški gasilci. Ker 
so prikolico takoj odklopili, je osta
la cela, vozilo pa je močno poškodo
vano, saj cenijo škodo na 200.000 
dinarjev.

Na okrožnem sodišču v Novem 
mestu, ki je pred kratkim zadevo 
obravnavata, je obtoženi Hren pri
znal in se kesal. Tolikokrat je ze z 
dela srečno prišel domov, tokrat 
pa . . .  Ob upoštevanju omilitvenih 
dokJČil je senat prisodil Hrenu 8 
mesecev zapora, po prestani kazni 
pa bo stopil v veljavo še varnostni 
ukrep; 7 mesecev ne bo smel za 
volan. Obtoženec je bil prvič kazno
van, vendar sodba še ni pravno
močna.

je odšel, revolver pa skril v 
gozd.

Miličniki so izvedeli za dogo
dek, šli so v naselje in Brajdiča 
prijeli, našli pa so tudi skriti re
volver. Zaradi utemeljenega su
ma poskusa uboja je preiskoval
ni sodnik za Elka Brajdiča odre
dil pripor. Kaj so imeli med se
boj, ni znano.

VEC VLOMOV 
V METLIKI

Očitno, da nekomu v Metliki vk)- 
milska žilica ne da miru, kajti zadnje 
dni je bilo, seveda ponoči, vtomlje- 
no na več krajih. Začelo se je v noči 
na 18. december, ko je nekdo skoz 
okno prišel v zidanico Boža Kobeta 
na Veselici in lastniku odnesel stek
lenico ^anja in nekaj jestvin. V no
či na 20. december pa sta bila nasil
no odprta še dva vikenda na tem 
kraju. Iz letne hišice dr. Antona 
Starca iz Nov^a mesta je zmanjkato 
več reklamnih stekleničk žganih pi
jač in steklenica traminca, medtem 
ko iz sosednje zidanice Črnomaljča- 
na Antona Muca vk)mileč ni nič od
nesel.

Naslednjo noč je skozi pritlično 
okno nekdo zlezel v gostišče Na 
Dragah. Iz kuhinje se je skozi lino 
splazil še v točibiico, kjer je vzel za 
250 din drobiža.

I

Nekaj manjših zdomskih trkov je bilo že prve dni, ko so začeli 
prihajati domov na obisk, vendar miličniki ugotavljajo, da so posta
li zdomci na cesti bolj disciplinirani. Nič več niso tako objestni! Na 
siki: to se zgodi, če voznik ni dovolj previden.

Največji slovenski pesnik 
dr. France Prešeren je v pesmi Ne
zakonska mati prikazal plemenit 
odnos nezakonske matere do otro
ka. V pesmi namreč nezakonska 
mati, ki je prizadeta zaradi odklo
nilnega stališča nezakonskega oče
ta, staršev in okolice, najprej poto
ži: „Kai pa je tebe treba bilo -  
dete ljuoo, dete lepo“, nato pa ob
čuteno izpove: „Al’ te je treba bi
lo al’ ne -  vedno bom srčno ljubi
la te.“

Koliko bi bik) manj gorja, če bi 
te pesnikove besede veljale tudi za 
vse očete, zlasti za vse nezakonske

otroci veljajo za zakonske in kate
ri za nezatonske. Pb tem zakonu 
so zakonski tisti otroci, ki so roje
ni v zakonu ali v dobi 300 dni po 
arene ha ryu tega zakona. Za za
konske veljajo tudi otroci, ki so 
bili rojeni v neobstoječih ali raz
veljavljenih zakonskih zvezah. Če 
so starši nezakonskega otroka na- 
meravah skleniti zaton, pa jim je 
to preprečila smrt enega izmed 
njiju, izreče sodišče po zahtevi 
drugega roditelja ali otroka, da je 
otrok zakonski-

Materinstva praviloma ni težko 
ugotavljati, saj je rojstvo dogodek,

tožbe je vezana za starše na 6-me- 
sečni rok; ta teče za očeta, odkar 
je zvedel za rojstvo, za mater pa 
od otrokovega rojstva, medtem ko 
za otroka ni določenega roka.

Medtem ko so tožbe zaradi iz
podbijanja očetovstva redkejše -  
pri tukajšnjem okrožnem sodišču 
jih je bilo lani 7 -  so pa pogostej
še tožbe zaradi ugotavljanja oče
tovstva (teh je bilo lani pri nas 
26). Po zakonu velja za očeta ne
zakonskega otroka tisti, ki ga pri
zna za svojega ali čigar očetovstvo 
se ugotovi s pravnomočno sodno 
odločbo. Oče lahko prizna otroka 
za svojega pred matičarjem ali v 
javni listini ali v oporoki. Ce pa 
oče tepa ne stori v eni izmed teh 
oblik, je na razpolago pravdna 
pot. To je tožba, ki jo vloži otrok 
pri okrožnem sodišču. V pravd
nem postopku skuša sodišče ugo
toviti materialno resnico, kar je 
dostikrat zapleten in težak posel. 
Znanost še ne razpolaga s takimi 
sedstvi, da bi se moglo dejstvo 
očetovstva dokazati z vso zaneslji
vostjo. Kako bi bilo ugotavljanje 
očetovstva poenostavljeno, če bi 
se dalo na podlagi krvnih grup in 
krvnih faktorjev ugotoviti, kdo je 
oče otroku, ne pa samo, kot je se
daj, da se s krvno analizo lahko 
samo izključi očetovstvo. Zato 
mora sodišče skrbno izvajati doka
zovanje s pričami, zaslišanjem 
strank, s krvno analizo in v zad
njem času vse bolj tudi po podob
nosti ter si tako prizadevati, da 
ugotovi resničnega očeta.

S tefan  simonCiC

U g o t a v l j a n j e  o č e t o v s t v a

očete! Toda žal ni tako. V prav
dah, da se ugotovi očetovstvo, in v 
pravdah, v katerih se borijo mate
re za preživnino za ndl. otroke, 
kažejo očetje dostikrat veliko 
brezčutnosti, neodgovornosti in 
celo poniževalen odnos do matere 
in otrok. Naša družba ne more 
sprejemati takih odklonov in je 
pravno uredila to snov. Že ustava 
poudarja, da uživata mati in otrok 
posebno družbeno varstvo, temelj
ni zakon o razmerjih med starši in 
otroki pa ima podrobnejii določi
la.

Temeljni zakon o razmerjih 
med starši in otroki določa, kateri

ki se lahko zazna in dokaže. Tako 
še danes velja staro pravno pravilo 
rimskih pravnikov: „Mater semper 
certa est.“ (Mati je vedno znana.) 
Do spora pa lahko pride pri more
bitni zamenjavi novorojenčkov, 
ftič pa je ugotavljanje očetovstva 
dostikrat zelo zapleteno. Zakon 
namreč dopušča, da mož lahko iz- 
rodbija zakonsko očetovstvo. Na
četo enakih pravic terja, da daje 
zakon to jKavioo tudi materi in 
otroku ter jima tako omogoči, da 
ovržeta domnevo o zakonskem 
rojstvu in dok^žeta, da mož ni oče 
otroku. Izpodbijanje očetovstva je 
možno samo s tožlK). Vtožitev

P o  s m r t n i  n e s r e č i  

j e  p o b e g n i l

Pri Škofljici so ga dobili

22. decembra nekaj čez 23. uro 
se je pri viaduktu Ponikve zgodila 
huda nesreča, ki je terjala življenje 
in veliko premoženjsko škodo. Zdo
mec Anton Jurjevič iz Ljubljane je 
vozil mercedes iz Metlike preko No
vega mesta proti domu, v avtu pa sta 
bila še njegov brat Jože in znanec. 
Ko so se pripeljali čez viadukt, je 
avto na poledeneli cesti zaneslo v le
vo. Udaril je v kamniti vsek, se ne
kajkrat prevrnil in na strehi obstal 
zunaj cestišča. Med prevračanjem je 
Jožeta Jurjeviča vrglo iz vozila na 
cesto, tam pa ga je povozil še Grk, 
ki ie prav tako z mercedesom pripe
ljal za Jurjevičem.

Ugotovili so, da je Grk najprej 
ustavil, pogledal, kaj se je zgodilo, 
potem pa se je odpeljal proti Ljub
ljani. Pobeglega so hitro dobili, saj 
ga je že pri Škofljici ustavila ljub
ljanska patrulja milice.

Udeležbe pri nesreči Grk ni mo
gel tajiti, kljub temu, da je že hotel 
izbrisati sledove krvi. Na skritih me
stih je ostalo še dovolj sledov, prav 
tako pa je na kraju nesreče ostalo 
okrasno pokrivalo od kolesa. Sopot
nik Jože Jurjevič je obležal mrtev, 
obu mercedesa pa sta precej razbita, 
saj je škode za 100.000 dinarjev.

KI 1
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LESNI KOMBINAT

n o v o l e s

NOVO MESTO -  STRA2A

OBIŠČITE NASO PRODAJALNO V STRA2I! 

VSEM ČESTITAMO ZA NOVO LETO!

METLIKA: Zvonka Nemanič iz 
Boldraža je 16. decembra dopoldne 
vozila avto od Metlike proti Jurov- 
skemu Brodu in pri Mestnem logu 
zavijala v levo, kar je tudi nakazala. 
Za njo je vozil avtomobilist Milan 
Milovanovič iz Novega mesta in jo 
ravno takrat začel prehitevati. Vozi
li sta trčili, lastnika pa imata za
9.000 dinarjev škode.

NOVO MESTO: TROJNI TRK -  
16. decembra zvečer je Novomeščan 
Vladimir Grahek zavijal z avtom s 
Šmihelske ceste v Ulico Mirana Jar
ca, takrat pa ga je skušal prehiteti 
Stanislav Siler iz Šmihela. Vtem je 
pripeljal iz Ulice Mirana Jarca tudi 
Janko Horvat, ki tam stanuje. Naj
prej sta trčila Horvat in Šiler, nato 
pa je Horvatov avto zaneslo še v 
Grahkov avtomobil. Vsi trije imajo 
za 7.000 dinarjev gmotne škode.

NOVO MESTO: V NEVARNEM 
KRIŽIŠČU -  17. decembra dopol
dne je Anton Kovačič iz Cerovca za
vijal z avtom proti mostu čez Krko, 
v križišču pa je zelo počasi vozil to
vornjak. Mimo je Kovačič zapeljal 
po levi in trčil v avtobus SAP, ki je 
stal pred tovornjakom, nato pa ga je 
odbilo še v osebni avto, v katerem sc 
je takrat čez most pripeljal Ljubljan
čan Nikola Lončarič. Škodo cenijo 
na 10.000 dinarjev.

DOBRAVA: MORAL BI DATI 
PREDNOST -  17. decembra dopol
dne je Edvin Rutar iz Kranja vozil 
osebni avto proti Šentjerneju in v 
Dobravi zavil na most, čeprav je iz 
nasprotne strani prihajal tovornjak 
in je z znakom določeno, da imajo 
prednost vozila iz obratne smeri. 
Pavle Zupančič iz Dol. Ponikev, 
voznik tovornjaka, je opazil avto na 
mostu in zavrl, tovornjak pa je na 
mokrih deskah zaneslo, tako da sta 
z Rutarjem trčila. Trk bo veljal
10.000 dinarjev.

GROBLJE: S CESTE V TELE
FONSKI DROG -  18. decembra 
zvečer je Milan Pavlič z Roj vozil 
osebni avto proti Kostanjevici, pri 
Grobljah pa je zapeljal na drugo 
stran, vozil po bankini, treščil v te
lefonski diog ter obcestni kamen in 
pristal na njivi. Trčenje v drog je bi
lo tako močno, da sc je drog prelo
mil, počila pa jw tudi pločevina 
avtomobila. Pavlič je bil poško
dovan in prepeljan v bolnišnico, na
redil jia je za 10.000 dinarjev škode.

LOKA: NARAVNOST V DRE
VO -  .19. decembra zveča je Jože 
Gorše iz Zapudja vozil osebni avto 
od Adlešič proti Črnomlju, pri Loki 
uu ga jc v ovinku zaneslo v drevo. 
Škode je za 7.000 dinarjev.

MALI SLATNIK: VOZNIK V 
NEZAVESTI -  20. decembra opol
dne je Adolf Bučar s Sel vozil oseb-

m avto iz mesta proti domu, na M® / 
lem Slatniku pa je zapeljal v je 
trčil v drevo, nakar je avto odv^ 
več metrov daleč. Voznik je v np‘ 
obležal v nezavesti, zato 90 ga OOP, 
ljali v bolnišnico. Gmotna šk° 
znaša 30.000 dmarjev.

NOVO MESTO: PODRL BRJJ 
IZPITA -  20. decembra 
je Rudi Medved iz Cešnjic v 
osebni avto po Glavnem trgu- _ . 
prav nima vozniškega dovoljenja- f 
samopostrežni trgovini je stekfi‘_J,fl 
cesto 13-letni Alojz Avsec z D 
Avto je pešca zadel v nogo, e 
du pa so preprečili nadaljevanje 
nje.

G l e d e  z d r a v j a  n e  

b o  v e č  m a h i n a c i j
„Čudim se, da France 

vozi, ko človeka tudi na tri n’ 
tre ne vidi“, je bilo dostikrat »u 
šati pripombe občanov. Ljuof 
so vedeli, da sosed ali sorodn 
ni varen voznik, ker ima . 
oči ali bolezen, ki mu lahko 
vožnjo povzroči trenutno ***« 
bost, vendar je „oni“ ■ 
zdravniško spričevalo za voz11 
lCH

S temi spričevali je bilo 
mahinacij. Če v domačem kraj 
ugodne zdravstvene listine 
hoteli izdati, si je bolnik, 
hotel na vsak način za volan* Py 
magal z zdravniki od drugod- • 
našem koncu so znani P f v. 
zdravniških spričeval iz Kar*0 
ca, Zagreba in drugod. &

Novi republiški zakon 
goljufije z zdravjem onemoR0̂  
na ta način, da zahteva: >»*j| J  
dat za voznika motornih v0Z J  
kmetijskega traktorja mora • 
zdravstveni pregled k poobja*' 
ni zdravstveni organizaciji. jj 
območju katere ima stalno, 
občasno prebivališče. “ H krat* Q 
je uvedena poenostavitev z®* j 
stvenih pregledov, ker kandî J 
ne bo več komisijsko pregledjU 
temveč ga bo pregledal zdravô  
specialist splošne medicine . 
medicine dela. Ta bo po la*  ̂
presoji lahko bodočega 
poslal še k drugim specialiste  ̂
če sc mu bo zdelo potrebno-̂ , 
tem določilom bo precej raZjL; 
menjena zdravstvena s*u po
zdravi šoferski kandidati P?.^ 
do hitreje prišli do zdravni«®*« 
spričevala.

In kaj bo s tistimi, k* JL. 
zdravnik ne bo hotel dati 
vala o sposobnosti za v0.z 
motornih vozil? Lahko bodo 
htevali pregled pri zdravniŠ*1 w 
misjji druge stopnje. ^



ČETRTKOV INTER%ID

Neenak dedek Mraz
I Pobuda Zveze prijateljev mladine Novo mesto padla 

na „nep lodna"  tla — Je 40  din astronomski denar?

Natančno sedmega no
vembra letos je poslala Zve
za prijateljev mladine Novo 
fnesto debvnim organiza
cijam novomeške občine, 
osnovnim organizacijam sin
dikata in krajevnim konfe
rencam SZDL dopis, v kate
rem se zavzema, naj v naši 
družbi ne bi bilo preveč 
skromnih in ne preveč boga
tih obdaritev dedka Mraza. 
Ob dosedanjih novoletnih 
obdaritvah da je bik) preveč 
socialnega razlikovanja, 
'skratka: nekateri otroci so 
dobili veliko, drugi pa mah 
ali nič. Pismo sta podpisala 
tudi predsednik občinske 
^riference SZDL Uroš Du- 

ter predsednik občinske-

Petelin: ,^ k a j  2000 in 
•'e 6430 enakopravno obda
rovanih otrok? “

ga sindikalnega sveta Franci 
^orsan.

Kakšen je bil odmev te 
pobude, ki naj bi vsakemu 
otroku v novomeški občini 
„dala enakega dedka Mra- 
^a'\ govori Vili Petelin, se- 
^etar novomeške občinske 

 ̂^veze prijateljev mladine.
,JDo danes, 22. decembra, 
jasno, da bo na način, ki 

srno ga predlagali, obdaro
vanih okoli 2000 od 6430 
Predšolskih otrok novo- 
^ š k e  občine. Kaj smo 
predlagali? Predvidoma naj 

bili vsi otroci obdarjeni v 
vrednosti 50 dinarjev, od te- 
Sa naj bi vse delovne organi

zacije na zaposlenega prispe
vale po 40 dinarjev iz sklada 
skupne porabe.

Odmev je bil zeb  pičel, 
saj bomo lahko obdarovali 
na enakopraven način le 
2000 malčkov. Zanimivo je, 
kaj vse so nekatere novo
meške delovne organizacije 
in ustanove navajale,,zoper" 
naš predlog. Da je akcija za 
enakopravno obdaritev 
otrok časovno nekoliko pre
pozna, sicer pa nadvse lepo 
in enakopravno zastavljena, 
da bodo v svojih kolektivih 
priredili svoje dedke Mraze, 
da so slišali, da to in to po
djetje ni za enotno akcijo, in 
da zaradi tega tudi oni od
stopajo od te „zanimive in 
enakopravne pobude'" itd. 
Nedvomno so omembe vred
ni tudi primeri debvnih or
ganizacij, ki na našo pobudo 
niti odgovorile niso. “

Tovariš Petelin ni želel na
vesti imen delovnih organi
zacij in ustanov (povemo la
hko samo, da so med njimi 
predvsem največje), ki so iz 
najrazličnejših razlogov tako 
rekoč „zoper enakopravnega 
dedka Mraza".

Pa ne da bi njihovih imen 
iz kakršnekoli bojazni skri
vali. Dovolj je, če povemo, 
da bodo starši vseh predšol
skih otrok, katerih podjetla 
so nakazala za njihove mal
čke tistih 40 din, dobili (ali 
pa so že) za to soboto vabi- 
b, naj se skupaj z otroki v 
soboto ob 10. uri udeleže 
dedka Mraza v Domu kultu
re v Novem mestu ali pa v 
Žužemberku, Dolenjskih 
Toplicah in drugih krajih. 
Tisti, ki vabila ne bo dobil, 
naj ve, da se njegov kolektiv 
ni odzval predlogu o enako
pravni novoletni obdaritvi 
otrok Ob vsem tem tudi ni 
odveč zapisati, da so se tej 
pobudi odzvali skx)rajda vsi 
novomeški obrtniki -  torej 
ljudje, zoper katere imamo 
tako pogosto marsikaj ne- 
všečnega povedati.

MARJAN BAUER

V vojašnici ,^ ilan  Majcen“ v Bršiinu je bila ob dnevu JLA slovesnost, na kateri so podelili starešinam, 
vojakom ter civilnim 0sebam,kidel^0 ‘V JLA, priznanja in nagrade. Prebrali so tudi ukaz o napredova
nju več častnikov JLA. Na sliki: komandant Rade Petrovič podeljuje priznanje za 30-letno neprekinje
no in vzorno delo v JLA Ivanu Pez^u. (Foto: M. Bauer)

Celo v novih šolah - gneča
Trenu tno  manjka na 15 osnovnih šolah v novomeški občin i 36  učiteljev, ob celodnevni 
šoli pa bi jih potrebovali še najmanj 160 -  Osip največji v Škocjanu, najmanjši na

Prevolah

N -J v

v  minulem šolskem letu je imela novomeška občina 7.654 
osnovnošolcev. Pouk so obiskovali na petnajstih osnovnih šolah in 
bili razporejeni v 399 oddelkov. Največ jih je bilo v petih in naj
manj v osmih razredih. Na nižji stopnji jim je znanje vcepljalo 172, 
na višji pa 153 učiteljev. Največ preglavic so imeli učenci z mate
rinščino, matematiko in s tujimi jeziki.

Iz poročila, ki ga je pripravila no
vomeška organizacijska enota Zavo
da za šolstvo SRS za novomeško ob
činsko skupščino, bodejo v oči ne
kateri podatki, kijih ni vesel nihče v 
občini, še najmanj pa učenci in uči
telji. Tako je povprečen osip še ve
dno večji od republiškega, čeprav se 
je v zadnjih štirih letih zmanjšal za 
16,82 odstotka. Najmanjši osip ima
jo ftevole (15,38 odst.), največjega 
pa Škocjan (56,66 odst.).

Od vseh osnovnili šol jih ima sa
mo pet enoizmenski pouk, kar je 
pravzaprav slabo jamstvo za organi
ziranje celodnevne osnovne šole. 
Značilno je, da je prostorska stiska 
huda celo v šolah, ki so jih zgradili

SAM OPOSTREŽBA ZA 
MLADE D R U ŽIN E

Minuli teden so na Ragovski v 
Novem mestu odprli sodobno, pred
vsem živilsko samopostrežbo, ki bo 
temu naselju, ki slovi predvsem po 
velikem številu novorojenčkov 
(torej mladih družin), zelo približala 
osnovne življenjske potrebščine. 
Investitor in izvajalec del je bilo 
SGP Pionir, skrb za oskrbo pa je 
prevzela „Dolenjka**.

f red nekaj leti in so v bistvu nove. 
tehod na celodnevno osnovno šoto 

bo težji tudi zaradi kadrovskih te
žav. Trenutno manjka na šolah 36 
učiteljev, za cetodnevno šoto pa jih

Zakaj je „poroka” padla v vodo?
_________________________________P  — ----------------------------------------------------------------

fitkov referendum o združitvi GP Novograd, Vodovoda in novomeškega Komunalnega 
podjetja ni uspel — Zoper (in to odločno) so glasovali samo „komunalci"

■ ^  petek je bil referendum o združitvi GP Novograd, Vodovoda 
j. Komunalnega podjetja Novo mesto. Omenjeni trije delovni ko- 

'»* k ' skup3] zaposlujejo 276 delavcev, naj bi postali enotna 
Ionizacija združenega dela. Referendum o spojitvi ni uspel, ker je 
l*° za združitev samo 12 članov Komunalnega podjetja, kolektiva, 

s,cer šteje 112 delavcev.

Ker je v Vodovodu glasovalo za 
yp*žitev 81 odstotkov zaposlenih, 
^ P  Novograd pa kar 86, je zdaj 
vitkr vPrasanje- kako da niso spre- 
in h skupnega življenja
v dela tudi delavci novomeškega 

ij^nalnega podjetja, 
čeprav odločitve kolektiva Ko- 

iu/J^lnega podjetja nihče ne more 
j j j ^ i j a t i  (stvari so zasukali po svoji 
det . * V0U^’ j® danes že jasno, da 
j^ v c i  Komunalnega podjetja (hote 

, a nehote) niso bili dobro seznanje-

DEDEK MRAZ V 
NOVEM MESTU

Dedek Mraz bo novo- 
^eSke najmlajše pozdravljal 

29. in 30. decembra ob 
‘6.30 uri. Srečanja z malčki 

pred Domom kulture. 
^  torek, 30. decembra, ob 
S. uri bo v tem domu pro- 

8^am, katerega „glavna po- 
|^bnost“ in voditelj bo seve- 
^  dedek Mraz.

ni z razlogi združitve. Predvsem je 
treba tu zapisati dejstvo, da je ostali 
gospodarski razvoj v novomeški ob
čini močno prerasel komunalnega, 
ki caplja tako rekoč na mestu.

Z lučjo pri belem dnevu bi v No
vem mestu in okolici ne našli člove
ka, ki bi trdil, da je zadovoljen s ko
munalo. In prav z združitvijo bi silo
vito se razvijatoče Novo mesto dobi- 
to gospodarsko organizacijo, ki bi 
bila s svojim kadrovskim, operativ
nim in denarnim potencialom spo
sobna prevzeti nelahko nalogo za 
skladen in kakovosten razvoj komu
nalnega področja. Dobili bi gospo
darsko organizacijo, ki bi s svojim 
detom marsikatero dosedanje godr
njanje spremenila v popolno ali ra 
vsaj delno zadovoljstvo -  in to ze 
takoj na začetku.

Vse tri de tovne organizacije bi do
bile skupni življenjski prostor na Ci- 
kavi in detoma v Družinski vasi. S 
tem bi v sorazmerno kratkem času 
preselili objekte z zemljišča ob Cesti 
nCTojev; tako bi privarčevali težke 
milijone dinarjev, nkrati pa spraznili 
zemljišče, ki je predvideno za visoko 
stanovanjsko graditev.

Razen tega bi z združitvijo rešili

NOVOMEŠKA TRIBUNA

problem funkctonalnih prostorov za 
mestne vzdrževalne ekipe in skupne 
službe, enotno bi načrtovali investi
cijsko gradnjo komunalnih objektov 
in jo tudi samostojno izvajali; skup
no bi lahko zagotovili boljšo živ
ljenjsko raven delavcev, uredži obrat 
družbene prehrane, gradili samska 
stanovanja, pridobili počitniške do
move, da o večjem osebnem dohod
ku v okviru boljše organizacije, ki bi 
zagotovila večjo produktivnost, niti 
ne ROvorimo.

Referendum kljub trdnim razlo
gom „za‘* ni uspel. Gre pri tem res 
za svobodno odtočitev delavcev Ko
munalnega podjetja, ali pa za pre
prosto dejstvo, da nekdo ali nekateri 
delavcem niso hoteli ali pa niso znali 
pojasniti pomembnosli in koristi, ki 
bi jih enotno podjetje prineslo njim 
in Novemu mestu? Da je nekaj res 
na tem, lahko sklepamo po dejstvu, 
da so nekateri vodilni v Komunal
nem podjetju na dan glasovanja vzeli 
ceto dopust. Ce drugo ne, je ta pote
za vsaj čudno ravnanje.

M. B.

VISOKO PRIZNANJE 
KS BUČNA VAS

Zvezna konferenca SZDL, zvezna 
konferenca „Krajevna skupnost in 
družina**. Svet zveze sindikatov Ju
goslavije, Stalna konferenca mest 
Jugoslavije in Gospodarslok zbornica 
Jugoslavije so podelili krajevni skup
nosti Bucna vas priznanje za aktivno 
udeležbo in trud pri razvoju samo
upravljanja v krajevni .skupnosti in 
občini -  in to za obdobje 
1972-1973. Enako priznanje je do 
bil tudi predsednik KS Bučiu vas 
Ivan Avtor. Plriznanjc je podpisala 
Pepca Kardelj.

ALI VESTE:

. . .  da je cesar Friderik IV. le
ta 1478 Novo meščanom potrdil 

•pravice, ki jim jih je zagotavljala 
ustanovna listina? Ceto več: vsa
kemu, ki bi kakorkoli žalil No
vo meščane v njihovih pravicah, 
je zažugal s kaznijo sto funtov 
zlata, k ^  je bila tudi za tiste ča
se astronomska vsota.

. . .  da so prvi francoski voja
ki, ki so se aprila 1797 prikazali 
v Novem mestu, nekemu kotlar
ju in pivovarnarju meni nič tebi 
nič popili tri bokale vina, dva 
bokala piva ter snedli za 14 kraj
carjev kruha, prazen bokal, vre
den 10 krajcarjev, pa vzeli s se
boj?

. . da so sc Novomeščani či
sto drugače počutili leta 1799, 
ko je avstrijsko voaško mini
strstvo poslalo v Novo mesto 
560 na Laškem ujetih Franco
zov? Zgodovinar piše, „da je bi
to ljudem strogo prepovedano 
govoriti z njimi ali se celo kako 
mjdašiti; krčmarjem je bila za- 
zugana kazen treh tolarjev za 
Vsak pot, ko se bo zvedelo o 
njih, da so dali kakemu Franco
zu ali jesti ali piti ali jih sploh 
pod svojo streho trpeti*.

Vsak učenec vsaj 
v enem krožku

Minuli teden so imeli novomeški 
ptonirji občinsko ptonirsko konfe
renco, posvečeno J3-letnici ustano
vitve Zveze ptonirjev Jugoslavije, 
30-letnici osvoboditve in dnevu 
JLA.

Zapisati je treba, da danes v novo
meški občini ni niti ent^a učenca, 
ki ne bi bil vključen vsaj v en Iffo- 
žek. Tekmovanj za „znak partizan
skih enot“ sc je udeležilo več kot 
3000 ptonirjev. ftiredili so pohode v 
zgodovinsko pomembne kraje -  na 
Bazo 20, v Šentjošt, Žužemberk, 
Suho krajino itd. Posebno po
membno deto so opravili pionirji- 
zgo do vinarji, saj k  pti intervjuvanju 
udeležencev NOB sodelovalo več 
kot 1000 ptonirjev. Gradivo so ob
javili v posebnem glasilu.

Zeto Velika je bila udeležba na 
tekmovanjih „Vesele šole**; novo
meški ptonirji so sc v velikem številu 
udeležili nagradnega natečaja „Lepo 
je v naši domovini biti mlad“ ; zelo 
pomembni so bili prispevki članov 
likovnih, zgodovinskih in tehničnih 
krožkov ter pionirjev-dopi. »kov. 
Ce omenimo Se prispevek ptonirjev
v najrazličnejših so Udar no st n ili akci
jah -  zbira iye starega papirja, 
pomoč otrokom v Vietnamu in po
dobne, potem lahko trdimo, da je 
bilo deto ptonirjev zelo ptodno tudi 
izven šole, saj se šolska in izvenšol- 
ska dejavnost dopolnjujeta.

bo treba namestiti še pol toliko, ko
likor jih je že na šolah.

Podaljšano bivanje je oblika raz
širjene dejavnosti, ki jo v osnovni šo
li razvijajo načrtno in glede na druž
bene in vzgojne potrebe, da bi do
segli večjo učinkovitost pri uresni
čevanju vzgojnoizobraževalnih smo
trov, izenačevali pogoje za vzgojo in 
izobraževanje mladine in pomagali 
zaposlenim staršem pri fuž insk i 
vzgoji. Kajpak v novomeški občini 
na tem področju ni tako rožnato, 
saj je podaljano bivanje uvedto vse
ga sest osiK)vnih šol. Na ta način re
šujejo šole posebne socialne in učne 
probleme: vzgojo otrok Romov, 
otrok sezonskih delavcev iz drugih 
republik, otrok iz družin, kjer je 
osnovna vzgoja pomanjkljiva, in dru
gih. Uveljavljeno je tudi varstvo 
učencev, ki se v šoto vozijo. V minu
lem šolskem letu je bito vozačev 
2.125 ali 27.7 odstotka vseh vpisa
nih učencev. Varstvo za vozače je 
uredito osem šol, na šestih tega fe 
niso storili. Poročila kažejo, (h sa
mo osnovna šola Grm nima vozačev.

V veliko pomoč učencem in uči
teljem so šolske knjižnice. Knjižnice 
za šolarje premorejo že znatno nad 
90.000 knji«, v učiteljskih pa jih je 
blizu 27.000. Pozna pa se pomanj
kanje knjižničarjev, saj izposojanje 
knjig še ni zadovoljivo. Glede na to, 
da se knjižni fond teh knjižnk: iz le
ta v leto povečuje, kakor tudi ob 
dejstvu, da bo knjižnica v celo
dnevni šoli nepogrešljiva, rešitve te
ga problema ne bi smeli odlašati.

I. ZORAN

Napočil je čas novoletnih do
brih želja in voščil, zato mi naj 
bo dovoljeno, da prebivalcem 
novomeške občine zaželim v pri
hodnjem letu nekaj reči, ki jih 
zagotovo nujno potrebujejo (ta
ko vsaj gre ljudski glas).

In tako vam, dragi občani, že
lim, da bi se prihodnje leto la
hko prvič zapeljali čez novi 
most pri Ločni. V tolažbo in 
obet naj nam bo, da je prvi mož 
Novega mesta Jakob B er ič pred 
dnevi znova zagotovil, da novi 
most, ki bo rešil promet, ki ne 
zasluži več tega imena, zagotovo 
bo.

Ker je zdravje največje člove
kovo bogastvo, ni oaveč postavi
ti na drugo mesto obljubljeni no
vi zdravstveni dom. Stal naj bi, 
nov in svetal, v kompleksu novo
meških bobiišnic in tako ukinil 
za človeka ponižujoče čakanje v 
sedanjem srednjeve^em po
slopju, da o boljSh zdravstvenih 
storitvah niti ne govorimo.

Srečne in 
delavne roke

Na tretje mesto bi postavil ne
kaj novih šol (prednost ima go
tovo ^ sebn a  v Šmihelu), nihče 
ne bi imel nič tudi zoper kakšen 
vrtec ter di^ški dom in dom za 
ostarele občane.

Injekcijo bi potrebovala tudi 
dolenjska kultura, ki v doseda
njih zastarelih prostorih ne more 
pobio zaživeti, marsikje pa bi jo 
novi prostori ceto postavili na 
noge s smrtne postelje. Posebno 
poglavje je, če smo z& pri kuhu- 
ri, tudi ureditev novomeške Stu
dijske knjižnice, najbrž si ne mo
remo dovoliti, da nimajo novih 
knjig potožiti ^ugim  kot na gola 
tla. In to v času, ko smo že ne
dvomno prepričani, da je knjiga 
ena od temeljnih človekovih do
brin in potreb.

Na|brž sem zapisal preveč no
vomeških želja za leto 1976. De
dek Mraz bo imel bržkone pre
tanko listnico, čeprav novo
meške oči niso prevdike, saj gre 
pravzaprav za reči, ki smo jih 
potrebovali že predvčerajšnjim.

Kaj torej storiti z željami? 
Uresničiti je treba, konec kon
cev smo sami sebi dedki Mrazi, 
vsaj tiste, k isoresn^no najširše
ga družbenega pomena, torej ti
ste, ki jih v srcu nosi največ no- 
vomešlah občanov. Ena od želja 
pa je tudi, da bi to upoštevali 
zlasti tisti, ki o tako pomembnih 
stvareh na koncu koncev nepo- 
sedno odtočajo.

Torej srečne in delavne roke 
nam vsem!

MARJAN BAUER

Nbvomešl̂  kronilca
PRVI SNEG v drugi potovici tega 

leta je novomeške voznike opozoril 
na ne preveč ljubi nakup zimske 
avtomobilske o^em e. Zvedeli smo, 
da je zimska oprema zaenkrat pred
pisana samo za cestne odseke, na ka
terih to opremo ter^jo prometni 
znaki, seveda pa ni izk^učeno, da 
bodo v neugodnih vremenskih raz
merah izšli tudi dodatni odtoki pri
stojnih prometnih služlj.

RESTAVRACIJO PRI VODNJA
KU so temeljito obnoviU. V točilni
ci so luči, ki so nenavadno rade pre- 
gorevale, zamenjaU z neonskimi sve
tilkami, v posebni sobi za pojedine, 
ki jo nadvse radi obiskujejo mlado
poročenci in tudi resni poslovni mo
žje, pa so obnovili stenske obtoge 
ter pobarvali pohištvo, ki že ne to j 
časa ni več zaslužito naziva „deviško 
beto**.

NA PREDPRAZNIČNI novo
meški tržnici so cene v primerjavi z 
nekaj tedni nazaj do lej trdne. Jajca 
od 1,80 do 2,20 dinarja, kitogram 
hrušk od 12 do 14, jabolka 10, gro
zdje od 18 do 20, limone po 17 di
narjev. V izobilju je solate po 15 
din, kislera zelja in repe po 7, čebu
la je pos^čila  za dinai ali dva (saj 
ve^e, stovita čebulna kriza), zeljna
te glave pa „kotirajo** tam nekje od 
4 do 5 dinarjev kilogram. Primerjava 
z Mariborčani: solata je dražja, prav 
tako zelje, nekoliko cenejši pa so 
jajca, hruške, jabolka in grozdje.

85 KRVODAJALCEV SE je pred 
novim letom oglasito na Zavodu za 
transfuzijo: 16 iz Novoteksa, 14 iz 
Novo lesa, 9 iz Ptonirja, 7 iz OKP 
Črnomelj, 5 iz Cestnega podjetja, 4 
iz Labocu, prav toliko iz Krke, kri 
so dale tudi štiri novomeške gospo

dinje, preostalih krvodajakev pa je 
bilo 22.

RODILE SO: Slavica Mandič iz 
Majde Sito 22 -  Kornelijo, Atojzija 
Lamovšek iz Majde Sile 4 -  dečka, 
Erika Senica iz Majde Sile 4 -  dekli
co in Ranka Veljkovič iz Majde Sile 
21 — Dejana. Kaže, da je Ulica Maj
de Sito ena najbolj „rodovitnih** v 
Novem mestu.

UMRLI SO: Milan Zurc-Pic,
uslužbenec iz Ragovske 6, (34 let), 
Janez Sbpničar, upokojenec iz Ce- 
gelnice 23, (70 let) in Ivan Lapajne, 
ravnatelj v pokoju iz Muzejske 10, 
(82 let).

/
Ena gospa je rekla« da porabi 
stanovalec v enem od bk)kov na 
Ragovski v povprečju za 100 di- 
naijev tople ali hladne vode na 
mesec. Ali so potemtakem „ra- 
govčanf* eni od najbo^ snaž
nih, če že ne ntubo^ sn^ni 
ljudje na zemeljski krogli, ali pa 
samo preprosto dan in noč pu
ščajo nove pipe?



ZDOMCI, VIDIMO 
SE V SOBOTO!

Občinska konferenca 
SZDL — Brežice prireja v so
boto, 27. decembra, pogo
vor z zdomci, ki so prišli na 
obisk za novoletne praznike. 
Seznanili jih bodo z mož
nostmi za zaposlitev v doma
či občini, z njenim razvojem 
v zadnjem letu in se pogovo
rili z njimi še o drugih pro
blemih.

DANES ZASEDA 
SINDIKAT

V dvorani Turist hotela v 
Brežicah se bodo danes sestali 
člani občinskega sveta Zveze 
sindikatov. Povedali bodo svoje 
pripombe na resolucgo družbe
noekonomskega razvoja breži
ške občine v prihodnjem letu in 
razpravljali o družbenih dogo
vorih za skupno in splošno po
rabo v letu 1976. Pomembno 
bo tudi mnenje o predtogu sa
moupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev za gradnjo 
dijaškega doma pri šolskem cen
tru v Brežicah. Medobčinska 
»veta ZKS in SZDL Posavje sta 
la skupni seji že podprla soli- 
larnostno akcijo za te namene.

Brežice: darilo za 4.900 otrok
Za novoletno jelko bodo v brežiški občini obdarili 4.900 

predšolskih in šolskih otrok. Vsak otrok bo dobil simbolično 
darilo v vrednosti 3 0 -  40 din, šole pa bodo prejele po enak 
znesek na otroka za novoletno rajanje. Obhodi dedka Mraza 
s kulturnimi prireditvami se bodo začeli jutri, 26. decembra, 
po temle razporedu:

DOBOVA — 26, decembra ob 15. uri v prosvetnem domu;
KAPELE — 27. decembra ob 15. uri v gasilskem domu;
SKOPICE — 27. decembra ob 12. uri v gasilskem domu;
BREŽICE (okolica) — 27, decembra ob 14. uri v prosvet

nem domu v Brežicah;

BREŽICE (mesto) 
nem domu v Brežicah;

I
27. decembra ob 16. uri v prosvet- :

VELIKA DOLINA — 27. decembra ob 9. uri v osnovni 
šoli;

Ča t e ž  — 28. decembra ob 15 . uri v osnovni šoH;
ARTICE — 28. decembra ob 15. uri v prosvetnem domu;
MRZLAVA VAS — 28. decembra ob 17.30 v osnovni šoli;
PIŠECE — 29. decembra ob 13. uri v osnovni šoli;

CATESKE t o p l ic e  — 29. decembra ob 16. uri v zdra
vilišču;

OTROŠKI VRTEC BREŽICE -  30. decembra ob 830  v 
vrtcu;

BIZELJSKO — 30. decembra ob 9.30 v osnovni šoli;
GLOBOKO — 30. decembra ob 9. uri v osnovni šoli;
BUŠEČA VAS — 30, decembra ob 11. uri v osnovni šoli;
CERKLJE — 30. decembra ob 12. uri v osnovni šoli.

S

Bolne otroke v brežiški bolnišnici bo obiskal in obdaril j 
Dedek Mraz 28. decembra ob 16.30. •

Bo leto 1976 naklonjeno obrti?
)be ti za podvojitev proizvodnje v d ružbenem  sektorju — Sirijo se Dekorles, Kovinoplast, 
.ivarstvo in Agrotehnika — O brtno  kovinsko podjetje v Dobovi bosta rešila iz težav

sanacijski program  in integracija

Letos podpisani družbeni dogovor o pospeševanju malega go^o- 
larstva v Slovengi je vzbudil preccj upov, zlasti v občinah, kjer sodi 
>brt med pomembnejše go^odarske panoge. Tako je na primer v 
>režiški občini vrsta*družbenih obrtnfli organizacij, ki so upraviče- 
le do prednosti pri dode^evai^u posojil in do drugih ugodnosti, 
oda banke kot podpisnice dogovora niso doslej še nič ukrenile.

V brežiški občini je v družbe
nem sektorju obrti več delovnih 
organizacij, v katerih lahko hi
tro podvojijo ali celo potrojijo 
obseg proizvodnje. Potrebujejo 
le smotrne programe, dobre 
kadre m sorazmerno skromne 
naložbe. Iz resolucije o družbe
noekonomskem razvoju občine 
lahko razberemo, da bo obrt 
prihodnje leto najbolj dinami
čna družbena gospodarska pa
noga v občini.

Dekorles bo za dvainpolkrat 
povečal proizvodnjo. Delo bo 
potekalo v novem obratu, ki so 
ga zgradili s pomočjo ljubljan
ske Lesnine, v katero so vklju
čeni kot temeljna organizacija. 
Razširiti se namerava tudi Kovi
noplast na Jesenicah, ki v se
danjih prostorih ne more več 
ustreči vsem naročilom. Z inve-

Loman Rajer, načelnic oddeBca 
a gospodarsko upravne zadeve 

občinski skupščini v Breži- 
ah: „Zdomci, ki odpreti 
asetmo obrt, ne bodo v zad- 
egi. Možnosti imajo v gostin- 
tvu ter v večini strok proizvod- 
e  in storitvene obrti.**

Novo v Brežicah
SOL/VRJI PREMALO VARNI -  

' osnovni ioli bratov Ribarjev se 
ritožujejo, ker promet mimo šole 
)0ti pouk in spravlja učence v ne- 
ainost. Ko so iok> odprli, je bila 
cesta** zam ii^na kot peipot. Pro- 
ktivni biro Region je zaradi tega 
red la^l izvrSnemu svetu, naj ukre- 

in nepreči ves promet z vozili 
nno sbte. Ta je sklenil počakati, 
cler ne bo napravljen zazidalni 
5rt.

VODIC ZA POKUŠNJO -  V bU- 
•u, ki so ga izdali organizatorji le
nega „Praznika vim** na Čatežu 
zbrali tudi vrsto receptov za upo- 

■y x> vina v kuhinji. Gospodinje so 
4 « ta k c ^  (Kiročnika za kuhinjo ze- 
y vesele, saj so v knjižici napotki iz 
irih kuharskih k^is* V biltenu je 
idi nekaj zanimivih zgodovinskih 
robtinic o posavskem vinogradni
ku, prikazan pa je Se gospodarski 
4 nroj te kmetijitke ^no ge , oboje iz- 

d ^ e sB  Jožeta Likarja.

KOLIKO ZA TELESNO KULTU- 
O? -  Skupičina TKS v Brežicah 
redfa^, da bi d e l a t i  občinske 
aipicine za prihodnje leto izglaso- 
ili 0,48 odst. prispevka za telesno 
uhuro. Tako bi se zbrak) nekaj nad 

milijona din. Od tega bi nakazali 
Dubbiki TKS 248 tisočakov,osta- 

1,7 milijona din pa bi ostak) za 
^sničenje občinskega programa te- 
ie vzgoje, iporta in rekreacije.

ULICA PO VLAHOVIČU -  Iz- 
vrini svet občinske skupščine bo za 
s (^  skupščine pripravil predk>g, da 
bi ulico ob novUi stolpnk:ah TOime- 
novali po revoKick>narju Ve^lcu ' 
ho Viču.

sticij^ nekaj nad 4 milijone di
narjev bo Kovinoplast podvojil 
sedanje zmogljivosti. Če ne bo 
finančnih zapletov, upajo, da 
bodo začeli graditi že v začetku 
leta.

V prvem polletju nameravajo 
začeti širiti proizvodno halo v 
dobovskem Livarstvu. Izdelki 
tega kolektiva in izdelki Kovi- 
noplasta namreč nadomeščajo 
uvoz, zato je njuno širjenje 
upravičeno in zaželeno. '

Povečanje proizvodnje obeta 
tudi obrat Agrotehnike v Breži
cah, v katerem bodo sestavili 
nekaj tisoč BCS kosilnic na leto 
ter izdelovali dele za kooperaci
jo s tvrdko BCS.

Edino Obrtno kovinsko po
djetje v Dobovi se ne more po- 
lwaliti z dosedanjim gospodarje
njem. Že nekaj let životari, zato 
naj bi ga rešil iz težav sanacijski 
program, v katerem računajo na 
kredit iz republiških rezerv in 
banke za postavitev novega 
obrata. Predvidena je tudi zdru
žitev z močnejšo delovno orga
nizacijo, ki bo podjetju zagoto
vila ustrezen proizvodni pro-, 
gram. Za novi obrat bodo po
trebovali 15 milijonov dinarjev 
in bi ga lahko zgradili že pri
hodnje leto. J .  tEPPEV

Vb-

HOLYJEV MEMORIAL -  Ob
činska zveza za telesno kulturo v 
Brežicah je v soboto organizirala IV. 
Holyjev memorial v orodni telo
vadbi. Za razliko od  dosedanjih na 
stopov so ga tokrat priredili za 
pionirje in pionirke, skupno pa je 
sodelovalo 79 obetajočih tekm oval
cev. Ptišli smo iz TVD Partizan in 
ŠŠD iz Ljubljane, Maribora, Kranja, 
Novega mesta, Trbovelj, Zagorja, 
Nove Gorice in Brežic, f ti  pionirjih 
je premočno zmagal Novogoričan 
Furlan, pri pionirkah pa so prva tri 
mesta zaseale Novo meščanke Ko
čevarjeva, Morova in Pbžarjeva. Pri 
pionirjih se ie od dom ačinov naj
bolje uvrstil Krivec (1 2. mesto), pri 
pionirkah pa Kržanova (8. mesto).

TORBICE ZA VIETNAM -  Pio
nirski odredi v brežiški občini priza
devno zbirajo denar za šolske torbi
ce vietnamskim otrokom . Zeto d o 
bro so se odrezali pionirji odreda 
Brežiške čete v osnovni šoli bratov 
Ribarjev. Vsak razred je kupil p o ' 
eno torbico in tako so jih odposlali 
kar 28, napolnjenih z vsemi Šolskimi 
potrebščinami.

v  TOREK NA SEJI 
IZVRŠNEGA SVETA

Člani izvršnega sveta občinske 
skupščine so v torek razpravljali o 
resoluciji družbenoekonomskega 
razvoja 1976, o stopnji prispevka te- 
lesnovzgojni skupnosti in družbe
nem dogovoru o rezervnih a-edstvih 
izobraževalnih skupnosti ter vzgoj- 
noizobraževalnih organizacij.

19 T E K M O V A L C E V -  
KMETOV

Iz sklada za pospeševanje kmetij
stva so letos nagradili tudi 19 udele
žencev nagradnega tekmovanja za 
proizvodnjo mlclu. Naj'boljše rezul
tate so dosegli Anton Marinček iz 
2upeČe vasi, Alfonz Vašcer in Dra-

Gerjevič, oba iz Zakota. Marin- 
ek jc oddal 24.106 1 mleka skupaj 

in 3,545 1 na kravo, Vašcer je oddal 
skupaj 21.471 1 in 4.835 I na kravo, 
Drago Gerjevič pa skupaj 21.3700 
in 3.866 1 na kravo.

Ostalih 16 na^aunccv je oddak) 
najmai\j po 10 tisoč litrov skupaj in 
najma^ po 2 tisoč 1 na kruvo. To so 
bili Miha Radanovič iz Slogonskega, 
Franc Novak iz Zakota, Franc 
Gramc iz Gazic, Martin Lcpšina iz 
Globokega, Andrej Novosel iz Peri- 
šča, Feri Videnič iz Cerkelj, Vinko 
Gerievič iz Zakota. Jože Ivanjšck iz 
Trebeža, Ivan Žmavc iz Bojsncga, 
Andrg Cvetkovič iz Rigonc, FraiK 
Pribožič iz Dečni,^ sela, Vinko Vo
grinc iz Vrbja, ^ ž e  Ferenčak iz 
Gor. Lenarta, Ivan Hrastovšek iz Bu- 
koška, Franc Vouinc iz Cundrovca 
in Jože Savnik s Črnca.

Bolje preprečiti kot zdraviti
Pom oč nepreskrbljenim o tro k o m  in ostarelim , bolnim občan o m  ter pravočasno oc^'j 
vanje vzgojno in d rugače m otenih  o tro k  ter vedenjsko in osebnostno motenih mladOj

letnikov — Potrebne bodo skupne akcije ;

Skrb za socialno ogrožene otroke, pomoč in varstvo družinam 
samohranilcev in zdomcev, pomoč razvezanim družinam z otroki 
ter urejanje očetovstva in preživnin za nezakonske otroke so pogla
vitne naloge skupnosti socialnega varstva v krški občini za leto 
1976.

Tudi v prihodnje si bodo prizade
vali vključiti čimveč otrok iz revnih 
in neurejenih razmer v rejniške dru
žine in vzgojne zavode, v dnevno 
varstvo ipd. Tem otrokom bodo 
omogočili redno počitniško leto
vanje ob morju,

TOlj kot doslej se bodo posvetili 
zgodnjemu odkrivanju vzgojno mo
tenih ter duševno in telesno prizade
tih otrok ter pravočasnemu razvr
ščanju v posebne oddelke vzgojno 
varstvenih ustanov, v oddelke za de- 
k)vno usposabljanje in zavode, kijih' 
imamo za ta to  mladino. Ta skrb 
mora spremljati prizadete tudi po
zneje, pri iskanju zaposlitve v poseb
nih detovnih pogojih.

Pokazakj se je, da so nujno po

moči v krajevni skupnosti. Vokv ^  
tega programa moramo prišteti 
delo z alkoholiki, predvsem krepi1. 
klubov zdravljenih alkoholu®^ 
uveljaviti dispanzersko zdravlje r  
alkoholu vdanih občanov.

Skupnost socialnega varstva se 
veda, da brez tesnega sodelovanja 
drugimi interesnimi skupnostmi, 
lovnimi kolektivi in krajevn*^ 
skupnostmi ne bo kos nalog31 
prihodnje leto, zato načrtuje znj 
skupne akcije. Toda dolžnostiiao 
človeka se ne končajo pri mater* 
in vzgojni pom oči neprestabj 
otrokom  in pri pomoči dou 
ostarelim ljudem. V delovnihi orga “ 
zacijah, v šolah in krajevnih SK“1T 
no st ih bi morah razviti tako 
alno službo, ki se bo lahko stro ^  
no posvetila osebnim, družinslKn« ; 
drugim problemom, ki tarejo tj j 
pa niso materialne narave. j

Praznik JLA - naš praznik
Spomini udeležencev narodnoosvobodilnega boja

V KRŠKEM BODO 
VOLILI NOVEGA 

PREDSEDNIKA

Zadnja letošnja sep 
skupščine Krško je s k h e a n f l '  
december. Tedaj bodo deleg3 . ^  
ločenih sejah sprejeli smerPice. 
beno ekonomskega razvoe o 
za leto 1976 in izglasovali OOgO-u. 
ustanovitvi medobčinskega m K  g 
torata za sevniško, krško inbre*
občino. ,hniov

Na skupni seji vseh treh z , 
pa bodo razrešili dosedanjega v 
sednika občinske skupščine m 
lili novega. Kandidat za n . 
predsednika občinske s k u p s c  y 

Silvo Gorenc, direktor elektrar 
Brestanici.

Praznik Jugoslovanske ljud
ske armade je vedno primeren 
za obujai^e spominov njenih 
pripadnikov iz časov, ko se je 
šele rojevala, to je med narod
noosvobodilnim bojem. Veliko 
je teh spominov, kar preveč, da 
bi jih lahko zapisali v skopo od
merjenih vrsticah.

Med tistimi, ki so ob koncu leta 
in prazniku JLA znova posegli v 
bližnjo zgodovino, so bili tudi neka
teri izmed okoli 60 članov aktiva 
ZZB NOV v krški tovarni celuloze 
in papirja ,,Djuro Salaj“. Poklicali so 
nas medse in zapisali smo nekaj nji
hovih spominov in misli.

Vinko Poljanec, ki je v kolektivu 
zaposlen od 1955. leta, je med NOB 
deloval kot član VOS in VDV, pred
vsem na Gorenjskem. Kot nekdanji 
borec se je tudi v ,J)juru Salaju" ta
koj vključil v delo družbenopoli
tičnih organizacij, bil pa je tudi 
vrsto le t^edsednik  krajevne oigani- 
zacije Z ^  NOV. Po njegovem mne
nju je dejavnost sedanje tovarniške 
organizacije dobra, radi pa bi še več 
pomoči vodstva kolektiva.

Franc Zorko jc po delovanju na 
terenu, kjer ^  zbiral pomoč za par
tizane, vstopil aprila 1944 med bor
ce Kozjanskega odreda in sodeloval 
v bojih od Sotle do gornje Savinjske 
doline in Pohor^. Tudi on se je ta
koj po osvoboditvi vključil v druž
benopolitično življenje tovarne in 
domačega laaja.

Med tistimi, ki so že 1943 stopili 
med aktivne borce in bili p r^ak tiv i
sti na terenu, je tudi Viktor Ocepek, 
ki se je boril v Kamniško-zasavskem 
bataljonu in vodil v ^ n d ro v i brjga- 
di minersko četo. Najbolj svetle spo
mine ima na leto 1944, ko se je kot 
eden izmed petnajstih slovenskOi de
legatov v Drvaru udeležil kongresa 
USAOJ, kjer je prvič vklel maršala 
Tita.

Vladimir Božovič in Božo Gelb 
sta na našem pogovoru povedala še 
nekaj več o deevnosti tovarniškega 
aktiva ZZB NOV. K\jub temu da so 
ga ustanovili šele pred nekaj več kot 
letom dni, se je njegovo delovanje že

V POSAVJU 
KONJENIŠKI KLUB

Predvojna in povojna leta 
je v Krškem delovalo Posav
sko društvo za konjski šport, 
ki pa je leta 1957 ob poho
du motorizacije, zamrlo. Na 
najlepšem slovenskem hipo
dromu — stadionu Matije 
Gubca -  so zabrneli „želez
ni konjički", znani kasači 
kot Križanec, Lipej, Kerin, 
Polca, Petan in drugi pa bi 
skoraj šli v pozabo. Ljubite
lji konj in kasaškega športa 
so namreč šele pred nekaj 
meseci sklenili znova pričeti 
z delom, iniciativni odbor pa 
je med tem že zbral 500 čla
nov iz vseh treh posavskih 
občin.

40  TISOČAKOV 
POMOČI

Občinska skupščina Krško je na
menila 40 tisočakov pomoči Stanku 
Resniku iz Mrčnih sel pri Koprivni
ci, ki mu je avgusta letos strela uni
čila hlev z gospodarskim posk>pjem. 
Vse je pogorelo do tal in niti živine 
ni mogel rešiti. Oškodovanec 
Stanko Resnik je zaposlen kot rudar 
na Senovem in ima dvuotroka. 2ivi 
daleč v hribili na robu občinske me
je, zato mu bo ta znesek zek> dobro
došel, saj ne more računali.na izdat
nejšo pomoč ljudi v redko naseljeni 
okolici.

močno razmahnilo. Omemmo naj 
samo tovariška srečanja, tudi z nek
danjimi borci iz tovarne v Vevčah, 
skupne pohode z mladimi po parti
zanskih poteh, skrb za bolne člane, 
za štipendije otrokom borcev in ta
ko naprej. Delovni kolektiv jim je 
vedno dajal tudi denarno pomoč, 
nekai sredstev pa so si sami zagoto
vili X  posebej pa si žele, da bi po
slej v o ran ih  upravljanja sodelovak) 
več njihovih članov.

Z. S e b e k

Previdno, zima je tu! Ce je avto obut za sneg in poledico, s pr010 
no kontrolo ne bo težav. (Foto: JožicaTeppey)

Krške novice
CAST NASI ARMADI -  Tudi v 

krški občini so se v počastitev 
„Dneva JL A “ zvrstile številne prire
ditve, predvsem po šolah in za šol
sko ter drugo mladino. O sednja  
akademija je bila v petek v dvorani 
DPD Svobode, mlaai generaciji pa 
so vrteii ta teden hrvaški film s te 
matiko iz NOB, „V gori raste zelen 
bor“ .

ZNOVA REKORD -  Četudi 
manjka do konca leta še nekaj dni, 
lahko že danes zapišemo, da bodo v 
organiziranem odkupu mleka v krški 
občin i znova dosegli rekord. Po po
datkih, ki smo jih dobili v TOZD 
kooperacija domačega Agrokombi
nata, kaže, da bodo tokrat zbrali 
okoli 3,3 milijona litrov mleka. V 
odkupne proge so zajeli skoraj vse 
živinorejske predele, razen nekaterih 
v Gorjancih, kjer kmetovalci doslej 
niso pokazali večjega zanimanja za 
odkup.

KAKO LETOS -  Tudi člani 
krškega filatelističnega društva, ki 
združuje zbiralce znamk iz vse obči
ne in nekaj iz brežiške, bodo kmalu

VseVse
podali obračun letošnjega dela- • 
laže, da bo enako uspešno kot 
nulih letih, ko jim je točkovanje ^  
publiške zveze prineslo Pf* g. 
prvo in lani drugo mesto v sip

DVA PREDLOGA -  Na mjnul®jJJ 
zasedanju skupščine SIS za te 
kulturo smo slišali tudi to , da t> j 
rali poslej vse kadre, ki se v o 
ukvarjajo z vaditeljstvom in “ \ vj- 
stvom, plačevati iz enega s a m ^ _ jj  
ra. ftav tako pomemben p  
predlog, naj bi imela P O ^L ^ jiO  
krajevna skupnost eno samo 
društvo, seveda s tistimi 
ali klubi v panogah, za katere t j 
občani največji interes, da se z Q. 
ukvarjajo. Oba predloga bi P13 ijlc 
tovo lahko pomenila bistven P1? ^  
v dosedanjem pojmovani0 tcL cr  
kulture in v kvaliteti dela P?® 
nih društev, če bi ju uresničili-

DOSLEJ PRIMANJKLJAJ "
podatkih o devetmesečnem 8°^jje 
darjenju so delovne o r g a n #  

uvozile za 7,5 milijona dolarj® jj 
istočasno prodale na tuje le za ^  
4,4 milijone izdelkov. Manj’ 
načrtovali, so izvozili iz

K R Š K I  I
T E D N IK  ^

trebne nove oblike dela z mladolet
nimi prestopniki Mednje sodi na 
primer delo s skupinami, ustanavlja
nje interesnih klubov ipd. Pomemb
no je predvsem preventivno delo .To 
pomeni, da je treba čimbolj zgodaj 
odkriti vedenjsko in osebnostno m o
tene otroke in mladoletnike ter nji
hove družine.

Tudi varstvo ostarelih ljudi je pre
malo razširjeno. Prejemnikom druž
bene denarne pom oči, ki jim je to 
edini vir preživljanja, bi morah zago
toviti polovico vsote varstvene po
kojnine. V občin i bi kazalo bolj raz
viti varstvo starih, bolnih ljudi, ki 
potrebujejo nego ali pom oč pri 
vsakdanjih opravilih. T u je velikega 
pomena organizacija sosedske po-



je obramba del nas vseh, so dokaz tudi javno prebrani ukazi o napredovanjih in številnih odličjih 
^ervnim vojaškim starešinam na petkovi proslavi v Sevnici. Ob tej priložnosti so podelili tudi visoki 
^avni odlikovanji: Slavku Štruklju red republike z bronastim vencem in Borisu Starihi (v sredini) 

za vojaške zasluge s srebrnimi meči. (Foto: Železnik)

K m etijs tv o  ra č u n a  n a  s o d e lo v a n je
V naslednjih petih letih pozornost posebnim m ožnostim  kmetijske proizvodnje

^*®di meseca so predstavnici sevniškega Kmetqskega kombinata 
^ ^ i l i  na razgovor predstavnike družbenopolitičnih (»ganizacij in 
J^inske dcupščine o dosedai^i usmeritvi in možnostih družbenega 
J 2«^bnega kmetijstva vnaprej. O položaju kmetijstva je pred ne- 
*'̂ nim spregovoril koordinacijski odbor za vprašanja kmetqstva pri 

^činski konferenci SZDL kar na dveh sejah. V začetku prihodnje- 
naj bi o tem razpravljala še posebna problemska konferenca

m hiHi n h ^ ttic lra  G|riin.£/^fn5i

to, ^operacijski proizvodnji bo le- 
'Melc Pl^Hih 2.1 milijona litrov 
t0n . Odkupljenih je bilo nad 60 
1.300 ’ Pogodbeno bo spitano
i j j /  '° n  živine. Iz leta v leto se 
m:: ^ d i  družbena proizvodnja, žal 
^  *ledi dohodek;. Kmetijski de- 
Vjj* >e zavedajo, da bi bilo treba 

Mi ^ati’ Ef* tem Pa bi potrebo- 
Dohodek, ki ga kmetje 

nje lJ® od kooperacijske proizvod
n j i !  ^ j h e n :  za mleko pride v 
k ?°ke 6,8 milijona dinarjev,

6,9 milijona, za ribez 
h/vUO dinarjev, s premijami pa še 
s®wjih 720.000 dinarjev.

V bodoči srednjeročni usmeritvi 
kombinata je zaslediti upoštevanje 
raznih krajev občine. Na Blanci m 
Kladju so leTC možnosti za razvm 
sadjarstva; računajo, da je od 100 
do 150 hektarov primarnih površin, 
f t i  sodobnem načmu goste^  sajenja 
so zanimivi že mali nasadi, od pol 
hektara dalje. V nastednjih letih na
meravajo več pozornosti posvetiti 
tudi črnemu rw>ezu. Na trfišču je 
veliko zanimanja za breskve. Doslej 
ni bilo izkoriščeno območje Bučke. 
Strokovryaki ugotavljajo, da je tam
kajšnji skalnati svet primeren za in
tenzivne nasade orehov, ki ne bi pri- 
za^U  pridelovanja krme za živino, v

' SPISI 
o NASI VOJSKI

J | a Proslavi v počastitev praz- 
{fir armade v petek zve- 

Sevnici je bilo prebranih 
Jr1 °sem najboljših spisov 

osnovnih šol v občini. 
j?*1 80 jih pred praznikom po 
Jb i m naslovu „NOB in na- 
j ter razvoj JLA“. Na pro- 
k,Vl 80 prebrali spise Mire Že- 
. hik iz Boštanja, Majde Mirt 
u lance, Jerneje Miklavčič iz 
L ^ ja .  Tomaža Brateta iz 
S t  l!ia ’ Černič, Janeza 
Sev >n Vladke Čurin iz 
h. n*ce- Komisija je prisodila 
Ug0 nagrado Vladki Čurin, 

®nki 8. razreda iz Sevnice, 2.
Pa Jerneju Miklavčiču, 

( ^ cn 8. razreda osnovne šole 
jpi; ,elj- Knjižne nagrade so pre
budi vsi ostali.

Prišla je zima, na magistralni ce
sti od lesenega mosta proti Lo
gu pa so v asfaltu vse večje zaje
de. Tudi drog daljnovoda ob iz
livu Impoljskega potoka bo, kot 
vse kaže, prezimil na cesti.

Sevniški paberki
RACUNA -  Za letos je v 

ugotovljenih 15 za- 
!*»ce in dvakrat toliko mer*
io y ^  * čimer si kmetje sami ,4^aga- 

* dobrega plemena svojih ž i-

O^^JIGARNA l E  V NOVEM -  
^  podjetje je žc preselilo 

in papirnico v dozidani 
jj^ybe. Ptostor je večji in prijet-

ijJovE  Št e v il k e  -  v  Sevnici 
bi^i telefonsko centralo. Dela naj 
bi opravljena do marca, ko naj 

na voljo kar 300 novih šte-

*S>SEDSKA POMOČ - Vaška
V i r 0*1 Orehovo si prizadeva ob- 
W '  nad 130 let staro poslopje so- 

j*nke, ki je v tako slabem stanju, 
> bojijo večjega snega, ki bi la- 

njj 2n>šil ostrešje. Lotili so sc zbira
jo vadbenega materiala. Računajo, 
3S o o treba samo materiala za 

' dinarjev, vsa dela bi opravili

vaščani sami. Občinski izvršni svet 
podpira akcijo vaščanov s predlo
gom, da bi za to dali pom oč iz re
zervnega sklada občinske skupščine. 
Mati in hčeri se preživljajo izključno 
z dninarstvom.

GROZA JIH JE OKOLICE -  
Okolica novih stanovanjskih blokov 
v Naselju heroja Maroka v Sevnici je 
vse prej kot urejena. Blok št. 27 sto
ji tam  npr. že dve leti, vendar se ie v 
odjugi prava muka prebiti skozi bla
to do stanovanj. Komunalci še kar 
naprej nekaj prekopavajo. Stano
valce najbolj moti to , da prično ko
pati na nekem kraju, vse skupaj pu 
stijo in gredo spet drugam. Že doleti 
so nekateri moledovali pri Komu- 
nalno-stanovanjskem podjetju, da bi 
o dm aili, katero zemljišče pripada h 
kakšnemu bloku. Tako bi nato tud i 
sami poprijeli za orodje in uredili 
kotičelc za otroško igrišče. Žalosten 
videz dajejo tud i prenapolnjene po 
sode za smeti. O čitno je, da praznje
nje posod enkrat na teden ne zado
šča.

\W I'K IK

kar so ti kraji sedaj pretežno usmer
jeni. Na Orlah bi bile i^odne razme
re za gojenje češenj in višenj.

Združevanje d e n ^ a  iz gospodar
stva je v zadmi akciji našk) razume
vanje le v usc i in CIP B eton- 
Zasavje. Ugotovljeno je bilo, da se 
mora kmetijstvo kar najuspešneje 
vključiti v izvajanje zakona o manj 
razvitih območjih, ki bo sprejet ko
nec leta.

A. ŽELEZNIK

STILLES 
NI OSAMLJEN

Na zadiyi seji občinskega izvršne
ga sveta so člani podprli prizade
vanja kolektiva za utrditev tovarne. 
I^ipravljen je na<nreč del sanacijske
ga programa, k ja  naj bi z raznimi 
naložbami k>čih individualno proiz
vodilo od serijske. To prepletanje, 
ki ni bik) ustavljeno ob prejšnjih re
konstrukcijah in gradnji tovarne, je 
namreč razlog za vrsto težav. Tolik
šen kolektiv z večinoma moško de- 
bvrK) silo je usodno povezan z raz
vojem občine, zato bo treba predvi
deni program ob sodelovanju vseh 
izpolniti.

JUTRANJKA: 
DOHODEK PO TOZD

Te dni je bila v petih TOZD te 
tovarne (po eden je se v Brežicah in 
Hrastniku) in skupnosti skupnih 
služb zaključena javna razprava o 
ugotavljanju dohodka po TOZD. 
Med samimi TOZD ni posebnih 
organizacijskih sprememb, razen v 
TOZD Motiv v Sevnici, v katerega 
naj bi vključili obrat družbene pre
hrane, ki je sedaj v sestavi skupnih 
služb, v TOZD Baby pa naj bi vklju
čili še proizvodnjo standardnih iz
delkov.

Kaj lahko sami?
Minuli teden je občinski sindi

kalni' svet pripravil posvetovanje o 
izumiteljstvu. Udeležba iz TOZD ni 
bila ravno razveseljiva. Srečanja se je 
udeležila tudi sekretarka republiške
ga odbora za izumiteljstvo pri Zvezi 
sindikatov Slovenije Vida Prinčič. 
Ugotavljajo, da je ob siceršnji suši 
tehničnih izboljšav in izumov število
S edlogov le poraslo za šc enkrat to- 

:o. Naša republika si zato prizade
va v zvezi, da bi akcijo „leto izumi
teljstva “ podaljšali tudi na prihodnje 
leto.

V stabilizacijskih prizadevanjih ne 
gre podcenjevati tehničnih izboljšav 
in izumov. V Kopitarni imajo stabi
lizacijski program naravnan na to. 
Številne izboljšave, do katerih so v 
kolektivu prišli, so predstavljale iz
redno cenene rešitve. Kot že večkrat 
so tudi ob tej priliki poudarili, da je 
ravno to rešilo tovarno.

Za širši prodor izumiteljstva, daja
nje predlogov za tehnične in druge 
izboljšave je  treba pritegniti širši 
krog ljudi. Tako pri uvajanju nekate
rih novosti ne bi več naleteli na od 
por nekaterih delavcev.

Kot ugotavljajo v Lisci, delavci la
hko veliko prinomorejo k napredku 
proizvodnje. Na splosno v delovnih 
organizacijah v sevniški občini nima
jo oblikovanega sistema vrednotenja 
izumov. Ta vprašanja morajo zato 
postaviti na dnevni red prvih sej 
osnovne sindikalne organizacije. V 
okviru organizacije za tehnično kul
turo bi kazalo ustanoviti sekcijo za 
izumiteljstvo. Med sklepi so se za
vzeli tu d i za pripravo posveta o izu
miteljski dejavnosti v I\>savju.

Knjižnica pomlajena za neliaj let
Do konca ok tobra  izposojenih že nad 12.000 knjig — Preurejeni prostori in izpopolnjena

oprem a — Pom oč tud i izposojevališčem

Pri trebanjski matični knjižnici so že lep čas imeli prostorsko 
sti^o . Ker si še za vrsto let vnaprej ni mogoče zamisliti gradiye 
kakšne nove kulturne dvorane s spremljajočimi prostori, npr. tudi 
za knjižnico, knjižnični ddavci niso videli druge možnosti, kot da 
u^osobijo sedanje prostore tako, da bo v njih mogoče vztrajati še 
nekaj let.

Tako so se morali odločiti, 
ko je padla v vodo tudi pomoč 
republike za naložbe v kulturne 
objekte, ko so računali na pre

ureditev celotnega prosvetn^a 
doma. S preureditvijo so na 
nekdanjem hodniku pridobili še 
en prostor, namenjen skladišču.

Igre niso same sebi namen
Pri delavskih športnih igrah želijo še več m nožičnosti

V ponedeljek je bil v mirenski 
osnovni šoli zaključek letošnjih 
delavskih sindikalnih športnih 
iger v trebanjski občini. Šele 
proti koncu je oiganizacijo iger 
prevzel Božo Ponikvar, planer 
materiala v KPD Dob.

To so bile sicer že četrte  igre za
povrstjo, vendar je  po njegovem 
mnenju še vedno treba marsikaj iz
boljšati. Ko pregleduje republiški 
pravilnik in možnosti v dom ači ob
čini, so namreč očitne velike razli
ke, zato ne bi smeli biti preveč za
htevni pri vrednotenju uspeha iger. 
V igrah se je zvrstilo 290 tekmoval
cev; ker so nekateri nastopali po 
večkrat, sodi Božo, da je dejansko 
sodelovalo 140 do 150 delavcev. V 
primerjavi s številom zaposlenih je 
to od 5 do 6 odst. Merili so se v 8 
športnih zvrsteh. Ob dostikrat hu 
dem pomanjkanju športnih naprav 
(dobrodušno so jih  v glavnem odsto
pale šole) bi morebitna večja m no
žičnost bila lahko celo odveč. Tako 
je pri namiznem tenisu grozilo kar 
16 ekip, zadnji hip so šli na manj.

„Nekatere športne panoge naza
dujejo, na primer odbojka, ni košar
ke in rokometa. Pri nas bi težko iz
vedb delitev po starosti, kar zlahka 
naredijo v večjih mestih. Ekipe bi 
nastopale z večjim zadovoljstvom, 
če b i lahko prej vadile. Iz novih ko
lektivov se, kot kaže, obetajo spet 
dobri športniki. Morda bi kazalo 
tekmovalcem omogočiti tudi kakšen 
izlet, ko t to pripravljamo na Dobu. 
Pohvalno je, da letos ni bilo kakšnih

pritožb, tekmovalni duh je bil v 
glavnem tovar iški. “

A. 2.

Božo P«iikvar: „Podcusiti bi 
bilo treba tudi z raznimi poho
di, v bodoče bi se morali trudi
ti, da ne bi zavlačevali z roki 
t̂ movaî .**

V preostale tri prostore so polo
žili topli pod, za kurjavo pa po
stavili termoakumulacijske pe
či. Z novimi knjižnimi policami 
so izkoristili prostor do kraja, 
tako da imajo sedaj prostora za 
25.000 knjig. Ker imajo trenut
no 12.000 knjig, na leto pa jih 
lahko dokupijo največ od 700 
do SOp, bodo v takih razmerah 
lahko shajali precej let. Stara 
oprema bo dobrodoSla na izpo- 
sojevališčih v Šentrupertu in 
Mokronogu.

Vodja knjižnice Franc Režun 
opaža vse večje zanimanje za 
knjige. V minulih letih so izpo
sodili le po 7.000 do 8.000 
knjig, letos oktobra pa so imeli 
že 12.000 izposoj. Ustanavlja
nje raznih srednjih šol in izobra
ževanje ob delu v občini postav
lja knjižnico pred novo nalogo: 
zagotoviti knjige tudi za stro
kovno izobraževanje. V knjižni
co zato zadnja leta zahaja vse 
več delavcev.

Kolektiv knjižnice je pri le
tošnjih delih hudo prizadela 
uvedba pologa, ki je bil obvezen 
za vsak dinar naiožbe. Zaradi 
tega (polog je znašal kar 
50 odst.) se ni dalo narediti to- 
Uko, kot bi lahko sicer. Ta de
nar bo ležal zamrznjen še naj
manj dve leti.

A. ŽELEZNIK

T RIN AJSTERO
O DLIKOVANJ

Na proslavi ob dnevu JLA v 
petek v trebanjskem prosvet
nem domu so podelili visoka 
državna odlikovanja. Red dela s 
srebrnim vencem so prejeli: inž. 
Slavko Nemanič iz Trebnjega, 
Franc Lavš iz Velikega Gabra, 
Ana Novak, uprava ObS Treb
nje in Stane Velikonja iz Trima. 
Medaljo za vojaške vrline so do
bili: Martin Strajnar iz Velikega 
Gabra, Franc Opara iz Trebnje
ga, Anotn Livk iz Dobrniča in 
Anton Gregorčič iz Dane. Red 
za vojaške zasluge s srebrnimi 
meči so dodelili: j^nezu Kosu, 
KPD Dob, Tonetu Lavrihi iz 
Velikega Gabra ter Mirku Hro
vatu iz Mokronoga. Red za 
vojaške zasluge z zlatimi meči 
sta dobila Anton Koščak iz 
Mokronoga in Anton Praznik iz 
Velikega Gabra.

SLABA DELAVSKA 

KONTROLA

Občinski sindikalni svet je 
nazadnje pripravil posvetovanje 
za predsednike in namestnike 
organov samoupravne delavske 
kontrole s predstavniki Službe 
družbenega knjigovodstva. Od 
33 vabljenih kolektivov so prišli 
predstavniki delavske kontrole 
le iz 14!? To so: KPD Dob, 
Mercator, GG Brežice — TOZD 
Puščava, Gradbeno opekarsko 
podjetje Mirna, osnovna šola 
Mokronog in Trebnje, Elma 
Čatež, Kolinska, občinsko sodi
šče, IMV -  TOZD Tovarna 
opreme Mirna, Tip-Top, Dana, 
l^ojaško podjetje Trebnje in 
občinska uprava. Delavske kon
trole naj bi izpolnile tudi poseb
ne vprašalnike. Ob tej akciji ni 
bilo nobenega odziva v samo- 
upravnili interesnih skupnostih, 
ni bilo ne udeležencev na po
svet niti niso posredovali iz
polnjenih vprašalnikov. Doklej

Štiri Marlesove pralnice otroškega vrtca v Trebnjem so že pod 
streho. Zaenkrat v njih še ne bodo naSi prostor m ^čki vrtca, tem-, 
več šolaiji, kar naj bi pomagalo blažiti prostorsko stidco v trebanj* 
ski osnovni šolL Po novem letu pričakujejo delavce Mariesa tudi na 
gradbišču mokronoške osnovne šole, kjer ie vse pripravljeno za 
montažo. Na diki: med postavljanjem obodnii sten vTrd>iqem. 
^ o to : Železnik)

Iz kraja v kraj
DONIT i SCE DELAVCE -  Na 

zadnjih javnih razpravah o skupni 
porabi so posredovali tudi poziv no
ve Doftitove tovarne avtomobilskih 
tesnil iz Velike Loke, ki še vedno 
lahko zaposli večje število delavcev.

DOSTI SO 2E NAREDILI -  
Prva etapa obnove mirenske dvorane 
TVD F^tizan naj bi bila zaključena 
do 27. decem bri Sedaj bo treba pri
dobiti predvsem še inventar.

SAMI ZA DVORANO -  Prosvet
no društvo „Ivan Cankar “ iz Velike 
Loke ne uporablja denarja, ki ga do
bi od družbe, za taka pomembna de
la kot je vzdrževanje prosvetn^a 
doma. Minuli teden so dobili 100 
novih stolov.

PRESKOČITI SE NE DA -  Niti 
krajevni skupnosti v Šentrupertu ni

ti občinski upravi doslej ni uspelo, 
da bi z nekaterimi lastniki rešili 
vprašanje poti do predvidenih stav- 
bišč pod spomenikom. Dokler ni re
šeno to, tu ^  stavbišča ne hasnejo.

KNJIŽNICA JE ODPRTA -  
Marsikdo še vedno misli, da je tre
banjska knjižnica zm d i preurejanja 
še vedno zaprta. Knjižnica seve^ ze 
lep čas zopet posluje vse dni v ted
nu, razen srede. Med tednom je od
prta neprekinjeno od 9. do 17. ure, 
ob sobotah pa od 9. do 12. ure.

KAKŠNI VOZNIKI VETERA
NI? -  Svet za vzgojo in preventh^o 
v cestenem prometu v Trebnjem in 
A vto-m oto društvo sta v torek pri
pravila predavanje o novi prometni 
zakonodaji. Sledul je preskus znanja 
voznikov. Za ta neODvezni preskus 
so razposlali okrog 400 vabil.

TEEBUIJSIE NOTKIE



Nedorečeno
s  samoupravnim organizi

ranjem interesnih skupnosti 
je bil dosežen pomemben 
korak k  podružabljanju šte
vilnih nepogrešljivih dejav
nosti. Samoupravno odlo
čanje je nepogrešljivo v tako 
imenovani menjavi dela, ko 
gre pravzaprav za rezanje 
kruha tem dejavnostim bre'' 
nekdanjih proračunskih 
,natezanj'. In vendar: ali 
smo pri tem napredovali do
volj?

Kot je bilo ugotovljeno 
tudi v trebanjski občini, je 
pomembno že tudi to, kako 
se kdo drži rokov. Nesporno 
je, da večina republiških in
teresnih skupnosti še sedaj 
ni prišla s svojimi kartami na 
dan. To je bilo težko razum
ljivo v prvem krogu pojasnje
vanja programov za prihod
nje leto. Nihče ne oporeka 
stabilizacijske naravnanosti 
resolucije o gospodarjenju za 
prihodnje leto, po drugi stra
ni pa bi republiška kulturna 
in telesnokultuma skupnost 
radi dobili znatno več kot 
preteklo leto? /

Republika izobraževalna 
skupno^ je občinskim skup
nostim s posebnim pismom 
namignila, da tako imeno
vani dogovorjeni program ne 
sodi v solidarnostno financi
ranje (gre npr. za strokovno 
izobraževanje učiteljev, šolo 
v nanosi,, brezplačne učbeni
k e . . . }  Nedvomno ne kaže 
podcenjevati ugotovitve s 
trebanjskega zbora občanov 
minuti četrtek, da takšno re
zanje ne vodi nikamor, seve
da pa bi bilo treba dati pod 
Stabitizacysko lupo celotno 
porabo. Ker te dejavnosti ne 
morejo ostati brez denarja 
na začetku leta, so rešitev 
tudi odloki o začasnem fi 
nanciranju, ob tem pa ne bi 
bilo napak zaostriti tudi po
litično odgovornost za do
bršni del mrtvega teka le
tošnjih razprav.

A. ŽELEZNIK

Elma, TOZD Elektromaterial na Čatežu, nudi kruh tudi lepemu številu žensk. Predvidene gradile v 
prihodnjem letu obetajo temu kraju na meji z litijsko in grosupeljsko občino še lepe možnosti za 
zaposlovanje. Napredek zahteva sicer nekatere nove, komunalne potrebe, vendar jim bodo skupaj z 
močnim delovnim kolektivom uspešneje kos. (Foto: Železnik)

Z a p r ih o d n je  l e t o  š e  b o l j š i  o b e t i
V gospodarjenje bodo prihodnje leto vključene še nove tovarne — Ugodni sadovi 

pospeševanja manj razvitih zagotavljajo tud i vnaprej nadpovprečno  gospodarsko rast

Minulo srednjeročno obdobje je bilo v go^odarstvo trd>aiyske 
občine ^oženfli nad 400 milijonov dinarjev. Vsega t^ a  prav goto 
vo ne bi bilo brez ugodne republiške stimulacije z beneflcirano 
obrestno mero. Samo za slednje je bflo pri bančnfli posojilih name- 
igeno 12,8 mil^ona dinaijev. Oceno o izhodiščih za goa>odaqeige 
obravnavata v tem  tednu tako ebćinska konferenca ZK kot občin- 
^ i  sindikalni svet.

Z vsem sicer niso zadovoljni, go
spodarska rast v občini pa je bila 
vseeno živahnejša kot v republiki. 
Doseči republiško povprečje ni la
hko, saj Idjub 420 milijonom druž
benega proizvoda, ki ga naj bi do
segli letos, OTide na glavo prebivalca 
le okrog 25.000 dinarjev, medtem 
ko je v republiki povprečje že lani 
znašalo 37,000 dinarjev. Načrtovalci 
razvoja trebanjske občine vidijo ve
čje možnosti razvoja tudi v izpolnje- 
varyu republiške resolucije, Id bi se 
je moraU držati tudi drugod. Leto^

nje pridobitve: tovarna strešnih in 
fasadnih plošč v Trimu, destilacia 
in polnilnica v Dani, IMV-TOZD 
Tovarna opreme na Mirni, čateška 
Elma, nova tovarna Donit in predvi
dena poskusna proizvodnja v Rač
jem selu bodo prišle do prave veljave 
šele v prihodnjem letu.

Sprejeti stabilizacijski programi se 
zavzemajo za večjo produldivnost, 
pogumno zastavljene pokazatelje ra
sti pa bi bilo mogoče zaradi s n o v 
nega povpraševanja na trgu celo

seči. Družbeni poizvod naj bi pri
hodnje le^o znašal 490 milijonov di
narjev, kar bi znesk) na prebivalca 
29.000 dinarjev. V prihodnjem letu 
računajo na upad števila delavcev, ki 
si iščejo kruh zunaj občine.

Na u^dnejša gibanja naj bi vpli
vali tudi nekateri spremljevalni vpli
v i V Trebnjem bo občutno okrep
ljena električna napetost zaradi iz
boljšav na daljnovodu Novo mesto-  
Trebnje in obetane gradnje transfor
matorjev v krajevnih skupnostih. 
Nadaljevalo se bo posodab^nje ce
stišč, v e l ik ^  pomena bo vodovod v 
Suhi krajini. Hudo pa se u t^ n e  ote
pati pomanjkanje strokovnih ka
drov.

A. Ž.

pre-

MIRNA: ZANIM ANJE 
ZA K NJIŽNICO

Vodja trebanjske matične 
knjižnice Franc Režun je še po
sebno vesel pobud z Mirne za 
krajevno knjižnico. Mirenčani 
so knjižnici pripravljeni pri
skrbeti prostor v domu TVD 
Partizan, ki ga preurejajo za 
kulturne namene. Priskrbeli bo
do tudi knjižničarja.

Čatežu zagotovljen razvoj
Elma, TOZD Elektro material pred novogradnjami — 
O bčani v krajevni skupnosti opozarjajo na prem ajhno

trgovino

Predzadnji torek je kolektiv 
Elme s Čateža dobfl gradbeno 
dovoljenje za gradnjo nove pro
izvodne dvorane in druge pre
ureditve. Vrednost naložbe v 
stavbe, opremo in obratna sred
stva znaša 15 milijonov dinar
jev. Dok>čen je tudi že izv^a*

lec. Dela se bodo lahko pričela 
ob prvem ugodnejšem vremenu.

Ko bo vse zgrajeno, bodo vsi 
prostori predstavljali tudi za 
oko bolj zaokroženo celoto. Za
čelo se je v starem dom u. Letos 
so pridobili še prostore nekda
nje opekarne in zadružno hišo. 
Ze preurejeni prostori bodo z 
zgornjim domom povezani v za
ključeno celoto. Na vrtu poleg 
doma bo zrasla še povsem nova 
proizvodna dvorana. Oddelek 
bakelita bo s tem povečan, v 
stiskalnici bodo potem lahko 
delali tudi z avtomati. Na kraju 
bodo lahko zaposlili še 50 de
lavcev. Sedaj imajo zaposlenih 
73 delavcev.

Direktor čateške TOZD 
Elektromaterial Jože Bregar je 
tudi predsednik sveta krajevne 
skupnosti. Razvoj kraja, ki ga 
spodbuja tovarna, poraja nova 
vprašanja. „Zaposleni in tudi 
drugi občani so kot čez noč za
čeli opozarjati na neustrezno 
trgovino na Čatežu. Mercatoije- 
va trgovinica je predvsem pre
tesna, zato tudi ne more biti 
bolje založena. Promet v njej se 
je gotovo trikrat povečal. Kra
jevna skupnost si je zato v sred
njeročnem programu zastavila 
cilj, da skupaj z Mercatorjem 
uredimo trgovino. Možnost vi
dimo v razširitvi gasilskega do
ma. Spodaj bi imeli trgovino, 
zgoraj prostor za družbeno
politične organizacije, krajevno 
skupnost in prireditve v kraju. 
Ker je v srednjeročni plan re
publiške skupnosti za ceste vne
sena tudi modernizacija naše ce
ste, občani nestrpno pričaku
jejo trenutek, da se bodo deia 
tudi dejansko pričela/4

Ob novoletnSi praznflcih mladi člani Rdečega križa v trebanjski 
občini ostarelih in osamelih ^udi ne bodo pustili vnemar. V marsi
kateri osnovni oiganizacgi R ^ čeg a  križa se bodo podali na to pot 
tudi aktivisti upravnih odborov. Občutek osamljenosti dostikrat 
premaga že prijate^ski stisk rok in nekaj toplih besed. V Dolnji 
Nemški vasi najmlajši ne pozabgo tudi aktivistov v sami oiganiza- 
dji. Na sliki: čestitko sprejema zdravstvena delavka Milka Leni
čeva.

Ust za vsakogar 
»Dolenjski list«

Pri ob čin ^ em  odboru Zveze 
združenj borcev v Trebnjem  
im ^o le še 400  knjig kronolo
gije Zorana Hudalesa „Občina 
Trebnje v NOB“. Knjiga je bila 
tiskana v nakladi 2 .000  izvo
dov. Vzbuja torej lepo zanima
nje. MarsiMo jo  Kupi tudi zato, 
dia jo pokloni komu za darilo, 
sq tako verno opisuje boj v 
okolju, kjer je živel. Kdor se za 
knjigo ne bo kmalu odločil, je 
kmalu ne bo mogel več dobiti.

Dana: ZK ne živi odmaknjeno
V tovarniško osnovno organizacijo ZK so v minulih 
dveh letih sprejeli 17 novih č lanov /več inom a iz vrst 

mladih

Osnovna oiganizacija Zve
ze komunistov v mirenski 
Dani je med močnejšimi v 
občini, 11,8 odst. zaposle
nih je članov osnovne orga
nizacije. Tudi ta oiganizacija 
se vldjučuje v priprave na 
bližnjo sejo CK ZKS.

Na čelu organizacije sta 
prekaljena komunista. Se
kretar Jože Gracar je po sta
žu najstarejši komunist v to
varni. V članstvo je bil spre
jet kot borec Gubčeve briga
de septembra 1943. Tudi or
ganizacijski sekretar Darko 
Krištof je član že nad 30 let; 
čeprav že od 1943 skojevec, 
je moral biti pred spreje
mom januaija 1944 kandi
dat partije eno leto, tako se 
je namreč sprejemalo tedaj.

Tudi pri sedanjih spreje
mih v tovarni ne ravnajo 
kampanjsko; ko so predlani 
sprejemali sedem delavcev, 
so preverjali njihovo aktiv
nost; če je ne ugotovijo, ta
kega človeka ne morejo 
sprejeti. „Članu je treba tudi 
omogočiti pripravo, samo 
tako lahko z zanesljivostjo 
pričakujemo tudi aktivnejše 
delo,“ meni sekretar Gracar. 
Seveda s stanjem niso zado
voljni. Sekretar Gracar je 
prepričan, da bi lahko do
segli še večje uspehe, če bi 
mladi komunisti bolje delo
vali tudi v mladinski organi
zaciji. Večina novih članov 
izvirai ^lamreč iz vrst mladih.

ZaV osnovno organizacijo 
ZK vvDani ne more veljati 
ugotovlj^ev, da s svojim de-

vsemi posledicami, ki bi nas 
lahko zadele, če se naložbe 
ne bi lotili. 2^ naložbi je na
to glasovalo 98 odst. zapo- 
slenih.“

Niso se zganili šele ob po
letnih ukrepih za stabilizaci
jo. „Že v začetku leta smo 
imeli program varčevanja, 
stabilizacijski program ga je 
lahko le nasledil. Dnevnice 
npr. izplačujemo po starem, 
ravno tako ne plačujeni^o 
najvišjega možn^a zneska 
za kilometrine. Reklamni iz* 
datki so skrčeni na mini- 
mum.“

Jože Gracar

lom in vključenostjo svojih 
članov ni trdno povezana z 
vsem življenjem v tovarni, 
kot je sicer v marsikateri or
ganizaciji. „Vsa gospodarska 
politika gre skozi osnovno 
organizacijo ZK in ostale 
družbenopolitične organiza
cije, od začetnih priprav in
vesticijskih programov do 
njihove izvedbe. Pred refe
rendumom za obe veliki na
ložbi v sodobno destilacijo 
in polnilnico je bil sleherni 
delavec dobro seznanjen z

Darko Krištof

Na seji sekretariata pr®̂  
volilno konferenco so oce
njevali delo organizacije m 
članov v ostalm družb^O'
političnih organizacijah. Ko
sodi Darko Krištof, sega w 
aktivnost tudi na teren pre 
SZDL in delegacij, v tovarni
pa seveda v sam oupravne or
gane, delegacije za z^or 
združenega dela samouprav* 
ne interesne skupnosti. 
legacije še niso zaživele taK , 
k o t b i bilo  zaželeno, v ^ y  
krivda ni samo na njih. D®*®' 
gacije za sam oupravne m 
resne skupnosti pi«3jen Ĵ 
gradiva prepozno. 
je obveščanje ostalih dela 
cev o delu delegatov. ^ 
obveščamo delavce o 
vsakem zboru delavcev. Vse 
kakor je  res, da kdor se 
kaj zanima, lahko vse i^®- . 
prihodnje b o  treba bolj p^^  
ti na kadrovski sestav deleg 
cij.“

Danin stabihzacijski pr 
gram sestavlja 13 P̂ Kĵ  J ’ 
Odgovorne službe m orajo 
dno poročati, ukrepe P̂  
verjajo na posam eznih P 
dročjih. Pri političnern de
v preteklosti so opazilu 
nekaterih članov sploh 
zadolžujejo za razna ‘ 
la. ,Jzjave ,delam v drust 
bomo preverili z anketo- 
sti, ki stojijo ob strani, 
bodo deležni le kritike, te 
več tudi pomoči,** pravijo

ALFRED Ž E U Z N IJ ^

Ženin delež s kmečke zemlje
V osm ih odborih  žena zadružnic že 700 članic — Letošnje izobraževanje že

zapored ^

Da se pri trebanjski Kmetijski zadrugi sliši tudi glas kmečkih 
žena, ni plod kakšne kampanjske akcije zaradi mednarodnega leta 
žen&. To so večletna prizadevanja, nad katerimi letos še s posebno 
skrbjo bedi kmetijska pospeševalka inž. Tončka Borštnar.

. Tje iî
organizacijo. Glede slednjcg*1 
Bor št nar jeva v treba njski 
optimist. „Vse je treba reseva 
ti, vsi izhajajo iz kmetov.4 , o' 

To zimo naj bi se zvrstilo P ^ j l i  
dnevnih tečajev. Letos so P y 
uspešne ekskurzije, eno 0$p0' 
mejstvo. Za to so k m e t i j s ^ .  po 
darski odbori namenili 1 y 
4.000 dinarjev iz svojih

Tisto, kar pravi pr^ovor o treh 
vogalih hiše, kijih drži žena, vclja še

USPEŠNO LETO

Čateška krajevna skupnost je 
v tem letu izpeljala vrsto akcij. 
Rekonstruirali so pot Dolenja 
vas — Križ, del poti od Zagorice 
proti Čatežu, skupaj z mladimi 
tudi pot do nogometnega igri
šča v dolini. Razširili so čateški 
vodovod, pri čemer je krajevna 
skupnost priskrbela cevi in drug 
material, preostalo so opravili 
krajani. V zadružni hiši ima kra
jevna skupnost poslej tudi svoj 
kotiček. Po razpravi na zboru 
občanov je mogoče tudi reči, 
da podpirajo pobude za solidar
nostno pomoč manj razvitim 
krajevnim skupnostim.

posebno za vse večje število mešan ili 
kmetij. Tu je namreč skoraj pravilo
ma zaposlen moški, breme kmetije 
pa je izključno na plečih žene.

Pri trebanjski zadrugi praviloma 
neradi govorijo o ločenih preda
vanjih za gospodarje in žene. seveda 
se na kraju primeri tako, da sed\jo 
na klopeh sami moški, ker mora ne
kdo ostati tudi doma. Žene skušajo 
izenačiti na osnovi pristopnih izjav 
po članskih pogodbah z zadrugo. 
Sam podpis je ponavadi že tudi 
trdno zagotovilo za delo v odboru 
zadružnic.

Kako je s pripravljenostjo za so
delovanje Ženu v odborih zadružnic, 
ve dobro inž. Tončka Borštnarjeva. 
„Bolj oddaljene ko so, z večjim za
nimanjem prihajajo. Tiste, ki so bli
že središčem, še imajo možnost, da 
kdaj kam gredo in si kaj pogledajo. 
V oddaljenih krajih, kot sta Trebel' 
no ah Sela -Sumberk, so zato bili 
tudi odbori ustanovljeni med prvi- 
mi.“  Skrb za delo teh odborov ne bi 
smela biti omejena le na kmetijsko

■jjov
VSI ZA DOM -  V akcijo^^^ 

ranje prispevkov za prcureo* 
ma TVD Partizan so se jLjjevn* 
vključili vsi kraji v mirenski 
skupnosti. Končno gre za K y  ijiS' 
dvorano, ki bo v korist vsen- 
lem kraju Praprotnici so J®
mer odzvali vsi vaščani- 
1.800 dinarjev. ^

tbebanjsee

MICE



DEDEK MRAZ

Novoletno veselje naj mlajših 
občanov črnomeljske občine bo 
letos organizirano s programi in 
prihodom dedka Mraza na vse 
osnovne šole. Na prireditev bodo
Eovabili tudi najmlajše iz svoje 

rajevne skupnosti, tako da bo 
lahko vsak otrok deležen veselja 
in skrom n^a darilca. Občinska 
zveza prijateljev mladine se je 
zavzela za enotna darilca, da ne 
bo razlik že pri otrokih, in je 
prosila delovne organizacije, n ^  
dedka Mraza podpro vsaj s 40 
dinarji na zaposlenca. Hvale
vredno je, da so organizatorji še 
posebej poskrbeli za enaka daril
ca otrokom zaposlenih iz drugih 
republik.

P O H V A L N A  U D E L E 2 B A

v  minulih dneh so bile po vsem 
območju črnomaljske občine letne 
konference borčevske organizacije. 
Obravnavali so predvsem aktivnost 
borcev v družbenoTOlitičnem življe
nju in vsakdanje težave. Sestanki so 
bili domala povsod zelo dobro ob- 
idcani, prvi vtis pa je, da so vsi zdra
vi in mlajŠ borci fe zmeraj v prvih 
vrstah boja za napredek.

Še pred novim letom bodo imeli z^osleni v vsdi koldctivih javne 
razprave o skupni porabi, delitvi dohodka in osebnih dohodkov ter 
o Hnanciranju krajevnih skupnosti in dijaških domov. Tu nq* bi se 
izkazala samoupravljalčeva zavest! Posnetek je iz TOZD Beti Črno
melj. (Foto: Ria Bačer)

Še hitreje do novih stanovanj
,Pri stanovanjski gradnji je napredek, toda z njim nismo zadovoljni/' so rekli člani

občinskega komiteja ZK v Črnomlju

9. decembra letos je občin^i komite ZK v Črnomlju obravnaval 
analizo uresničevanja stanovanjske politike v občini in izv^’ai '̂e 
družbenih dogovorov s tega podroda. Koliko je bilo narejenega od 
m ^  lani, ko so o tem prv̂ ič govorili?

Očitno je, da je bilo veliko nareje
nega pri samoupravnem organizira
nju stanovai^sk^a področja, korak 
dalje k  naredik) domače podjetje 
Begraa pri u ^ s a b ^ n j u  za gradbe
na dela in pri združevanju sredstev.
Tudi izvršni svet občinske skupščine 
je p o te š il izdelavo potrebne urbani
stične dokumentacije, vendar vse to 
kljub dvema novima blokoma po 52 
stanovanj ni dovolj.

Samoupravno stanovanjsko skup
nost bi bilo nujno & nadalje razvi
jati na delegatski o snovi, tako da bi 
imdi delovni ljudje zares odločujoč 
vpliv na celotno stanovanjsko poli
tiko. To dek) bi gotovo bolje napre

dovalo, če bi imela skupnost profe- 
sk)nalnega tajnika.

Ra mnenju komiteja bi morali 
podpisniki družbenega do^vora  o 
usmerjeni bk) kovni gradnji in obli
kovanju gradbenih cen sami pregle
dati, kako se držijo tega dogovora, 
komunisti pa bi se n»rali v svojem 
okolju zavzemati tudi za tak način 
združevanja sredstev za zasebno 
gradnjo, po katerem bi vsak posa
meznik in njegov kolektiv kar naj
več razpoktžljivih sredstev dajala za 
te stvari, da bi čimveč občanov naj
hitreje prišk) do potrebnih stano
vanj. Seveda pa zahteva to povsem

Magistrala na prvem mestu
Da je za gradnjo in moderni

zacijo cest premalo denaija v 
občini, ve v m  občan, manj pa 
je znano, da za denar silno 
tanka prede tudi republiški 
skupnosti za ceste. Na skrbi 
imsgo blizu 5.000 kilometrov 
cest, od katerih je 944 km ma
gistralnih in 3.837 km r^ional- 
n ii, med slednjimi pa je še 
1.716 km makadama.

Vse to urediti današnjemu 
prometu primerno enostavno ni 
mogoče z denarjem, ki se izteka 
v te namene. Predvidene so ne
katere spremembe v financira-

JUTRI 
OBČINSKA SEJA

26. decembra bo v Črnomlju 
skupna seja vseh zborov, na kateri 
bodo delegati obravnavali lesohicijo
o družbenoekonomskem in social
nem razvoju občine za 1976, spreje
li bodo {HOgtam dela skupKine in 
obravnavali odk>k o financiranju 
skupnosti sotočja reke Kolpe. Takoj 
zatem bosta zasedala na ločenih se
jah zbor zd ružen ja  dela in zbor 
Krajevnih skupnosti, ftv i bo pretre
sal poslovne uspehe gospodarstva v 
zadnjem trimesečju in plan investicij 
ter rebalans proračuna, drugi pa bo 

bravnaval borčevsko problematiko
i rebalans proračuna občine.

nju srednjeročnega programa 
razvoja cestne mreže, in če bo 
to obveljalo, potem bo tudi 
program uresničen.

To pomeni za črnomaljske 
občane, da bodo dobili iz teh 
sredstev partizansko, magistralo 
v celoti, vpisana je moderniza
cija cest Kanižarica—Dobliče v 
dolžini 2.350 metrov, moderni
zacija ceste Kočevje—Kanižari
ca (1.200 m) Podzemelj — 
Adlešiči (4.900 m), Adlešiči- 
Vinica (4.200 m) in cesta od 
Vinice proti Ziljam v dolžini 
2.650 metrov.

S tem pa Črnomaljci niso 
zadovoljni in so republiški 
skupnosti za ceste predlagali še, 
naj predvideno modernizacijo 
Kanižarica-Brezovica podaljša
jo do Hajke, naj v celoti moder
nizirajo cesto Pod zemelj-Adle- 
šiči-Vinica in naj kot novo 
modernizirajo vsaj 9 km ceste 
med Vinico in Starim trgom. 
Obenem pa so na svojo prošnjo 
oz. zahtevek napisali, naj bi z 
dokončanjem partizanske magi
strale ne čakali na konec sred
njeročnega obdobja, temveč naj 
bi bila vsa dela opravljena 
čimprej.

Črnom aljski drobir
VELIKO DELAJO IN MALO 

OVORE -  Na nedavnem občnem 
. boru ribiike družine Črnomelj so 

pet ugotovili zelo delavno in plod
no sezono. Družina je med najboljii- 
i.ii v Sk)veniji, vendar pa javnost ma
lo pozru njeno delo.

UMRLA STA: Anton Schweiger, 
/cmet iz Čudnega sela, star 82 let, in 
l'rančišek Tratnik, kmet iz Petrove 
-̂asi, star 72 let.

V CASU KOLIN — Te dni iz mar
sikatere ^ e č k e ,  pa tudi mestne hi
še lepo diS. Se se je ohranila navada, 
da ob koncu leta zakoljejo prašička, 
kar štejejo za domači praznik. Seve- 
'Ja pride vsa žlahta pomagat. Ce ne 
lugega, „uničujejo koline.

PESEM IZ STOTERO GRL -  V 
soboto, 20. decembra, je bila v Do
mu kulture medobčinska revija pev
skih zborov „Bratstvo in enotnost 
Nastopili so pevci iz raznih krajev 
Dolenjske, iz Zagreba, Karlovca in 
Brežic, seveda pa tudi domačini. Pri
reditev je bila v počastitev dneva 
JLA.

CAST OBRTNIKOM! -  Zasebni 
obrtniki iz Črnomlja so se letos iz
kazali z aktivnejšim delom in lepo 
akcijo. V bivši Ovničkovi hiši pre
urejajo spodnje prostore v prostor 
za sestanke in klubsko sobo. Vsa de
la so opravili prostovoljno, prispeva
li pa so tudi material. Obrtniški so
ba bo v kratkem odprta, posoja h pa 
io bodo tudi drugim interesentom, 
kajti v mestu zelo primanjkuje to
vrstnih prostorov.

jasen program stanovanjske graditve 
v vsaki OZD.

I^edlagali so tudi, naj bi v letu 
1976 ne vlagali sredstev za urejanje 
gradbenih zemljišč, temveč samo v 
gradnjo, kajti stanovanjski problemi 
naraščajo in bi še eno leto čakanja 
pomenilo velik zastoj. Samo v se- 
miški Iskri imajo na primer že 120 
prosilcev za nova stanovanja.

Po sklepu komiteja bo nujno ure
diti tudi razmere v službah, kjer 
občani i š č ^  dokumente za grad-' 
njo, da bi ta postopek časovno 
skrajšali.

Glede na velike potrebe jpo novih 
stanovanjih je komite naložil osnov
nim organizacijam ZK v kolektivih, 
naj začno razpravo o tem, če bi 
lahko v letu 1976 za stanovanjsko 
gradnjo prispevali nekaj več kot do
slej. m  mesto 6 morda 7 ali cek) 8 
odstotkov, ftav tako pa bi morali 
detovni ljudje po sprejemu zaicljuč- 
nih računov in razporejanju dohod
ka {»misliti na potrebe svojih zapo
slenih. Kjer imajo sredstva, naj bi jih 
boh kot doslej dajali za stanovanja.

Glede kvalitetne in poceni grad
nje pa naj bi svoje rekli in prispevali 
tudi komunisti v Begradu in Obrtno 
komunalnem podjetju, kjer bi kaza- 
k) posebej oceniti u^esnost dose
danjega sodek>vanja med kolekti
voma.

O izumih in izboljšavah delov- 
n ^ a  i^ocesa smo vse leto veliko 
slisili in brali kot o akciji vsega 
TOspodarstva za izboljšanje de
lovnih uspehov. So te zamisli se
gle v vsakdanjo prakso? Kako 
daleč so glede tega v črnomaljski 
tovarni ,3 e l t‘‘, je povedal inž. 
Tone Belca, ki so mu poverili 
začetno skrb za inovacije:

Skriti talenti
„Začeti moramo iz nič, (w- 

iskati izkušnje kolektivov, l ^ r  
že im a^ uspehe na tem podro
čju in jih prenesti v prakso. Naj-
g ej so potrebni akti in pmvilni- 

, ki bodo določili meiib za 
izume in razne tehnične izboljša
ve, da bi se točno vedelo, kaj je 
posameznikova službena dolž
nost in kaj poseben doprinos, ki 
zahteva nagrado.

Močno smo zainteresirani, da 
bi novatorstvo vseh vrst čimprej 
zaživelo v našem kolektivu, pri 
tem pa ne računamo samo na 
strokovne in vodilne kadre, tem 
več predvsem na delavce v proiz
vodnji. Kot slišimo, drugod do
bršen del predlogov za izboljšave 
v delovnem procesu prihaja rav
no iz vrst visokokvalificiranih in 
kvalificiranih delavcev, ki dobro 
poznajo delo.

Simdbudili bi radi naše ljudi, 
da bi o tem razmišljali in se lotili 
dela, seveda za posebno nagrado. 
Ratrebno pa bo še določiti, iz 
katerih sredstev bomo novator
stvo nagrajevali, in tako dalje. 
Smo v dobi nastanka komisije za 
te zadeve in računam, da bomo 
imeli v letu 1976 že kaj oprijem
ljivih rezultatov."

R. B.

Največ ohrtnilcov ima Metlika
V občin i  dela 149 obrtn ikov  — Ponudil se je tud i  dimnikar,  pa zanj nimajo stanovanja —

56 avtoprevoznikov

Medtem ko se metliška obči
na lahko pohvali kar s 56 avto
prevozniki, občani že več let 
tarn^o, da ni človeka, ki bi se 
oprijel proizvodne in splošne 
obrtne dejavnosti. Nekaj obrtni-

, M A C K I "  

I M A J O  Z B O R

Gradaški mački bodo 27. 
decembra v dvorani prosvet- 
n ^ a  doma v Gradcu od 19. 
ure dalje kovali delovni pro
gram za letošnji pustni p re 
vod. Na rednem letnem zbo
ru bodo sprejeli tudi nova 
pravila in društveni statut in 
se dogovorili o prvih pred- 
pustnši akcijah. Po občnem 
zboru in še pred prigrizkom 
bodo predvajali film z lan
skega prevoda. K ogledu so 
vabljeni tudi občani, ki še 
niso včlanjeni v njihovo dru
štvo.

MLADI POČASTILI 
DAN JLA

V okviru praznovanj ob dnevu 
JLA so v krajevnih skupnostih na 
pobudo OK ZSMS Metlika organizi
rali srečan j borcev z mladino. Na 
zborih so še enkrat obudili spomin 
na slavno zgodovino NOB, pogovo
rili so se o uspdiih naše sodobne 
JLA, o ‘konceptu SLO in TO, ter 
opozorili na pomen družbene samo
zaščite. Na vseh srečanjih so si borci 
in mladina ogledali zanimive filme z 
vojno tematiko.

Kamnite „grive” 
niso radodarne

.JNovinaija smo pričako
vali od vojne sem, vendar ste 
prvi, ki je pririnil v naše hri
be,“ je dejal kmet Petar 
Mavrinac s Krašnjega vdia, 
,4n u p ^  tudi, da niste zad
njič pri nas. Cesta je resda 
zelo slaba, načelo pa jo je še 
letošnje deže\ie. Ce bi bila 
malo boljša, bi marsikateri 
od 60 prebivalcev, kolikor 
nas še kljubuje in upa na 
b o p e  čase na tem gorjan
skem vrhu, lahko kaj zape
ljal v Metliko, in tam prodal, 
toda po taki poti ne upamo 
v dolino. Tuai k nam pride 
malo ljudi. Najbolj pogost in 
reden je „financar ‘;tudi čez 
zdravnika in veterinarja ne 
smemo reči žal besede, zato 
pa smo toliko bolj jezni na 
druge . . .

In vsemu je kriva naša ce
sta, tudi hudournik ji pravi
mo. Vsak, kdor se z avtomo
bilom pripelje na vrfi,ve po
vedati, da je na poti k nam 
mislil, da je zašel. Zato je v 
naš konec vse manj ljudi, 
mladi nas celo zapuščajo. Še 
pred dvajsetimi leti je bilo v 
vasi okoli 100 kmetovalcev, 
danes so tri hiše že zapušče
ne in žalostna usoda se obe
ta še kateri. Ce bi imeli do
bro cesto, bi bilo drugače. 
Tako pravi tudi mojih pet si
nov in tudi drugi „domači“ 
zdomci, ki so se preselili v 
dolino. In nekoč vas po
nosnih fantov postaja ne
kakšna hiralnica, dušijo pa 
nas še preveliki davki. Z ob
čine so bili že pri nas in la
hko so se prepričali, da iz 
naših kamnitih griv starčev
ske roke ne morejo iztisniti 
veliko denarja . . . “

J. PEZEU

kov sicer opravlja sptošne dejav
nosti, vendar več kot 7000 ljudi 
občuti pri ^lošni dejavnosti 
prav vsaK dan hudo obrtniško 
sušo.

V občini dela 149 obrtnikov, in 
sicei 59 v raznih strokah (imajo fo
tografa, krojača, čevljarje, mizarje, 
mehanike, kleparje, avtoličarje, me
hanika za gos^dinjske stroje, glas
bene avtomate, urarja, tapetni- 
ka . . . ) ,  12 je gostilničarjev, 56

v Metliko, kar je zaradi slabe ceste 
zlasti pozimi neprijetno.

Največ obrtnikov ustvarja v Metli
ki: kM 81 jih ima je prijavljenih 12 
obrtnikov, na Hrastu 10, na Boža- 
kovem 4 itd.

avtoprevoznikov, s priložnostno 
obrtto pa se ukvarja 36 ljudi.

v zadnjem času se je na metli
škem oddelku za gospodarstvo ogla
silo precej občanov; zaprosili so 
predvsem za popoklansko ot>rt 
(avtoprevoznik, mizar, električar 
itd.), ponudil pa se je tudi dimnikar, 
toda čeprav bi ga v občini močno 
potrebovali, verjetno še ne bo začel 
ometati, kajti potreboval bi stano
vanje. Bržkone se bodo Božakovča- 
ni močno razveselili popokianske 
prodaje na drobno, kajti poslej jim 
ne bo potrebno za vsako malenkost

SILVESTROVANJE ZA 
MLADE

Iniciativni odbor za dek) v mla
dinskem klubu pri OK ZSMS Metli
ka vabi vse mlade na občni zbor, ki 
bo v nedeljo, 18. decembra, v pro
storih kluba. Na zboru se bodo po- 
oDvorili o nadaljnjem delu kluM. 
Razen t ^ a  bo mladina organizirala 
v klubu pričakovanje nov^a leta. 
Vstopnina s konzumacijo bo veljala 
samo 30 din, kar bo omogocik) 
vsem mladim prijetno in poceni sil
vestrovanje v krogu svojih prijate
ljev.

SEMINAR ZA 45 
KOMUNISTOV

Metliška občinska konferenca 
Zveze komunistov je pred kratkim 
pripravila za petinštirideset novo- 
sprejetih članov in članic enodnevni 
seminar, na katerem so obravnavali 
naslednje teme: Kaj je marksizem. 
Oris zgodovine m ednarodn^a delav
skega gibanja. Nastanek in razvoj 
ZK, Alrtualm vpraanja boja ZK za 
samoufsavni socializem. Oblike or
ganiziranja in metode p o li t ič n a  
delovanja ZK. Seminar je bil dobro 
pripravljen in je lepo uspel.

Ustvariti jedra 
iiuiturnih diiavcev
Na nedavni konferenci Zveze ko

munistov so obravnavali probleme 
kulturnega življenja v metliški obči
ni. Sklenili so, da morajo komunisti 
v sodek)vanju z drugimi družbeno
političnimi organizacijami zagoto
viti izdelavo pro|;ramov kulturnega 
in duhovnega življenja dek>vnih ljudi 
v svojem delovnem oziroma krajev
nem okolju. Komunisti v delovni or
ganizaciji, šoli in krajevnOi skup
nostih so dolžni ustvarati jedra kul
turnih delavcev, vključiti se morajo 
v prizadevanja za razmah kiUturno- 
u m e tn išk ^  amaterizma, si prizade
vati, da se čimprej ustanovi Zveza 
kultum o^ro svetnih organizacij, ki 
že dobri dve leti ne obstaja, in ka
drovsko urediti temeljno kulturno 
skupnost ter ZKPO.

m  konferenci so se odločili, da 
bodo v najkrajšem času ustanovili 
aktiv komunistov, delavcev inalctivi- 
stov v kulturi. Aktiv naj bi obravna
val najpomembnejša v ^ š a n ^  kul
turnega življena in oblikovane poli
tike v občini, okratka, v bodoče se 
morajo komunisti bolj vk^učiti v 
načrtovanje in izvajanje kulturne 
politike v občini.

T. G.

VESTI

B E N C I i M  J E  D R A Q  . . .

Da je to res, je najbolje 
dokazala neka komunistka z 
Radoviče. Ko je letos umrl 
prizadeven član radoviških 
organizacij, so gasilci in 
borci omenjeno komunistko 
prosili, naj v svoj avtomobil, 
ko se bo iz Metlike vračala 
domov, naloži še dva venca. 
Ženska ne bi bila prava 
komunistka, če ne bi ugodi
la svojim vaščanom. N ič kaj 
komunistično pa se ni odre
zala takrat, ko je vence pre
dala. Vendar je bila pri raču
nanju dosledna. Za prevoz 
vencev je borcem in gasilcem 
računala enako -  po 20 
dinarjev. . .

K O V A Č E V A  K O B I L A  

J E  V E D i M O  . . .

Radovičani se lahko po
hvalijo, da sta v njihovi vasi
-  in še sedaj kdaj pa kdaj 
prideta na obisk -  hlačala 
kar dva današnja predsed
nika občinskih skupščin. 
Pravijo, da prav zato še ni
majo asfalta..Mlajši „Rado- 
včan“ ustvarja v Črnomlju, 
drugi pa se, če bi poskrbel 
za asfalt verjetno boji pri 
ostalih krajevnih skupnostih 
za -  očitke. Radovčani 
trdijo, da bi lahko imeli kot 
ena največjih skupnosti prav 
gotovo vsaj meter asfalta. 
Nihče jim ga ne bi zavi
dal . . .

N O V I N A R  J O  

Z N A  Z A G O S T I

Lani je baje obiskal prijaz
no gorjansko vasico tudi 
ljubljanski novinar, ki je bil 
kasneje v svojem članhi nad 
prijaznostjo občanov in lepo 
okolico tako navdušen, da, 
ga je pri pisanju o možnosti 
kmečkega turizma nekoliko 
zaneslo. Napisal je, da so v 
vasi kar tri hiše, ki nudijo 
današnjemu turistu vse, kar 
je svoje dni jedel iz bnca 
svoje babice. Že nekaj dni 
kasneje je v Radovico pri' 
hrumelo okoli deset doma
čih „ p o p o tn i k o v k i  pa le 
niso ostali praznih rok, če
prav so jim domačini pove
dali, da kmečkega turizma 
pri njih pač še ne gojijo, da 
pa so doli v mestu nad tako 
obliko zbiranja denarja 
močno navdušeni, samo kajt 
ko samo -  obljubljajo . . .

Sprehod po M etlik i
KOLEKTIV BETI je povabil pred 

novim letom svoje upokojence na 
ogled tovarne ter na razgovor o po
slovnih uspehih v letu 1975. Več 
kot sto nekdai\jih sodelavcev, zdaj
šnjih upokojencev, je bilo presene
čenih nad urejenostjo in poslova
njem podjetja. Popoldne pa je stekel 
v tovarniški menzi prijateljski pogo
vor o preteklosti ter o načrtih za v 
bodoče.

OB SEMANJIH DNEVIH je v me
stu še posebno živo. Zdaj pred no
vim letom, ko so ljudje kupovali pu
rane, pa je bila na Trgu svobode, 
kjer so dostavljene stojnice, prava 
gneča. Zanimivo je bilo opazovati 
ljudi, kako so se pogajali za ceno, in 
ko je že kazalo, da s kupčijo ne bo 
nič, je puran zamenjal lastnika.

PRAZNOVANJU DNEVA JLA 
so letos posvetili še posebno pozor
nost. Vec kot trideset starešin črno
maljske garnizije je obiskalo tovarno 
Beti, kjer so se s predstavniki sa-

moupravnih organov in družbeno
političnih organizacij
uspehih in problemih <*8®
1500-članskesa kolektiva. V 
Partizana pa je bila pripravljena aj®' 
demija, na la teri so ^ le g  
sodelovali učenci osnovne šole to  
mladinci iz Beti.

UUDJE SO ZVEDAVO g le^^  
na bloke za postajo ljudske ‘
na katere so ^stavljah  strehe. Zac^ 
denie ie bilo toliko večje, ker stoje 
btoki ze vrsto let in so imeli 
samo ploščad. Izkazak) pa se je# 
ta ne zadostuje in da je treba tu£» 
tem blokom oskrbeti primerno 
krivak)“, sicer bo še dalje curljalo 
stanovanja. Matee pozno, vendM kO' 
ristno.

V IZL02BI PISARNE o b č in s k a  
ga odbora Rdečega križa so 
praznikom JLA p r ic v il i  manj^j 
razstavo. Na foto^afijah so priz^ 
iz življenja in dela pripadnikov Jl-^' 
Razstavni material je oskrbela konir 
sija za SLO pri SZDL/ M

» € h m m f§ ‘š /h ' metliški tednik
't



Letos nad 700 novih knjig

šolsko knjižnico p ri osnovni 
šoli Kočevje obiskuje letos 
1070 učencev, kar pomeni, da 
una knjižničarka Breda Košir 
velko dela. Samo v prvem 
četrtletju tega šolskega leta so 
si učenci izposodili 3.932 knjig. 
Knjige, ki jih jemljejo za doma
če branje, morajo vrniti po 
enem tednu, ostale pa po 14 
dneh.

Ker je veliko bralcev, hitro zmanj- 
® knjig, ki so predpisane za obvez
no čtivo oziroma dom ače branje, 
^p fav  je v knjižnici tud i po 20 ena- 
nh  knjig. Žal učenci neredno vrača
jo knjige in s tem  povzročajo težave 
®jižničarki in sošolcem, da ne mo- 
reJ° y dok)čenem času prebrati 
predpisanega čtiva.

»Samo letos je knjižnica nabavila 
702 novi knjigi. Tako je knjig vedno 
»eč in že zmanjkuje prostora zanje, 
tudi izredno slabo vezane knjige, ki 
J|n nabavljamo in kupujemo pri Mla
dinski knjigi (čeprav so precej dražje 

Pri drugih založbah), z ah tev a j 
*®P° ravnanje, česar pa ne upošte- 
J jo  vsi učenci,“ je povedala knjižni- 
^Mka, ki že vrsto let dela v » lsk i 
Knjižnici.

VILKO ILC

Premalo prostora

Breda Košir že vrsto let u^ešno vodi knjižnico osnovne šole Ko
čevje, ki ima vedno več knjig in zato potrebuje nove prostore. 
(Foto: Primc)

Ljudi zaposliti doma
Zato je po treben  proizvodni ob ra t  — Zdaj vse sile tu d i za 

vodovod in zdravstveno postajo

VOJAKI SOLARJEM

’ ^  petek, 19. decembra, so 
“Cenci osnovne §ole Kočevje s 

:*9.^1ovamem pripadnikov garni- 
iz Ribnice proslavili dan 

JLA. ^ jp re j  so nastopili recita* 
~rji in folktorna skupina iz 
^novne šole Kočevje pod vod
n o m  CVeta Križa. Nekaj dogod
kov iz voine je šolarjem opisal 
P^stavn ik  vodstva teritorialne 
Obrambe. Nato so izvedli lep 
‘FOttam še vojaki iz Ribnice, 
reklamirali so recital v jwčasti- 

‘̂ cembra, zaigrali prizor 
Nikoietini Bursaču ter zapeli 

nekaj pesmi ob spremljavi svoje- 
8  ̂ansambla.

Ta uspela p:oslava je eden iz- 
^ d  sadov dolgoletnega mkdne- 
P  »detovaiua mladine OS Ko- 
^ ''je  s pripadniki ribniške voja- 
,*ke enote.

L. P.

Območje krajevne skupnosti 
(KS) Struge se razprostira na 
tistem koščku kočevske obči
ne, kjer se ljudje ukvaijajo v 
glavnem s kmetijstvom in goz
darstvom. V desetih vaseh, ki 
tvorijo eno krajevno skupnost, 
živi približno 600 ljudi. S pri
ključitvijo KS Polom k Strugam 
se bo število prebivalstva neko
liko povečalo.

Odkar je KS Struge oblikovana 
po novih ustavnih določilih, delo 
oolje poteka. V srednjeročnem pro
gramu si je KS začrtala pomembne 
naloge, vaščani pa se zavedajo, da 
vsega hkrati ne bo m ogoče rešiti in 
da bo za uresničitev programa po 
trebna lastna udeležba občanov.

Vodovod in nova zdravstvena 
postaja sta najnujnejša. Predvideno 
je bilo, da se bodo dela pričela 
jeseni, vendar so, največ zaradi fi
nančnih težav, preložena za leto 
1976.

Srednjeročni načrt predvideva 
tudi, da je treba najti ljudem zapo
slitev v dom ačem  kraju, k ije  zdaj še 
brez proizvodnega obrata. Tako bi 
mnogo u s tv a rjen ja  dohodka ostalo 
doma, izgubljeni cas, ki ga ljudje po
rabijo z vožnjo na delo, pa bi marsi
komu om ogočil večjo aktivnost na 
družbenem  področju. Zaposlitev 
potrebuje 135 ljudi. Danes so to v 
glavnem nekvalifacirani, saj si je veli- 
Ko tistih, ki so dokončali poklicne,

Kočevje: „Gol booma” ne bo
I ji^ fo ča li smo, da v Kočevju pri- 
1 športno-kulturno-zabavno
^ttedftev „Gol boom“, katere 
nfen ^  vzbudili še večje za- 
j ^ n j e  za šport in še posebno 
jg^niet. Zdaj smo zvedeli, da pri- 
^ * v e  to zimo ne bo, ker je prdo- 

na prihodnjo jesen.

V^ok za pretožitev je, da je na 
^pisani natečaj za to prireditev 
»ispeio sicer 15 prispevkov, vendar 
^  Oceni posebne komisije, katere 
?®dsednik je Julij Plut, niso bili 
”''olj dobri. Na predtog režiserja

Jožeta Voznyja iz TV Ljubljana so 
zato prireditev „G olboom “ začasno 
preložili in sklenili, da bodo kasneje 
zanjo ponovno razpisali natečaj, se 
pravi za pridevke s področja športa, 
glasbe in kulture.

Dohodki prireditve „Gol boom “ 
so bili namenjeni nogometnemu 
klubu Kočevje. Nogometaši namreč 
računajo, da se bodo s po tešeno  
vadbo in boljšim igranjem uvrstili v 
višjo ligo (zahodno republiško), ki 
pa bo zanje tudi dražja, saj bi potem 
stroški kluba po sedanji oceni po- 
rastli za okoli petkrat.

Drobne iz Kočevja
PAKET AMD -  Članski paket 

P^avlja Avto-moto društvo Ko- 
^ jC M  svoje člane za leto 1976. V 

mapi so zbrani: knjižica 
jjO^ikov priročnik, avtokarta Jugo- 

ter obmejna področja sosed- 
^ a v  in mejnih prehodov, Knji- 

3  kuponov za Avto-Turing po
te DlP nalepke za na ši-
j|l.^k )Ž en i so tudi različni propa
di ^ p r o s p e k t i  zavarovalnice, go- 
Vj^kih podjetij, industrije gum Sa- 
* ^  Kranja in TOdobno.Tako skrbi 
Uj . 0 '^ t o  društvo za svoje člane, 
3.J»h je bito v preteklem letu 618 ali 
j j j o ^ o t k a  vseh lastnikov oseb
i j  Vozil v občini. Trenutno je dru- 

po odstotku včlanjenih v Slove
li od 80 društev na 7. mestu.

e ^LATE ZNACKE -  FilateUsti- 
^  zveza Stovenije je podelila zlate 
^ č k e  kočevskemu filatelističnemu 
{ in članoma Antonu Mihelči- 
. m Boštjanu Fabjanu. To najvišje 

vnanje sta dobila na skupščini

^^aiuja

zveze v Ljubljani, in sicer za dolgo
letno druaveno delo in razvoj filate
lije. Zlate značke so bile podeljene 
12 članom. Kočevsko društvo je 
prejeto zlato značko za vztr^no de
to in uspehe z mladino. Podeljenfli 
je bito tudi 10 značk najboljšim dru
štvom. Kočevsko društvo je bilo v 
letu 1973 dri^o, v letu 1974 pa 
tretje v Stoveniji.

POPUST -  Zavarovalnica Sava-
TOslovna enota Novo mesto daje 
članom avto-moto društev popuste 
pri kasko zavarovanju. Polee 20 od-

 ̂ \ /  (madvad 
odgovarja

J Zakaj ni uspela letošnja 
,Jdedek Mraz brez social

n a  razlikovna**?
, Ker je bila njegova slabost 
^'da je bil brez paketov.

stotkov rednega popusta daje čla
nom AMZ še lO-odstotne bonifika
cije, če v preteklem zavarovalnem 
letu niso imeli prometne nesreče, 
toda največ 30 odstotkov, če v pre
teklih treh zapjorednUi zavarovalnih 
letih niso imeli škode. To je vseka
kor lep prispevek k propagandi za 
varno vozr\jo.

AVTOBUSNA ZMEDA -  Potni
ški promet se bo za praznike gotovo 
zelo povečal, ftav bi bilo, da bi SAP 
označil, od kod odpeljejo avtobusi v 
posamezne smeri. Tako ne bo treba 
potnikom tekati po asfaltni ptoščadi 
in iskati, kateri avto je pravi. To je 
najmanj, kar potniki lahko pričaku
jemo od nekoaj tako gromko napo
vedane „moderne** avtopostaje v 
Kočevju.

KOZLI V MESTU -  Okrasno 
drevje so nasadili za drevored od 
NAME p o ti  osnovni šoli. Nekaj so 
^  nasadili na novo, nekaj pa dosadi
li, ker so brezvestni ponočnjaki dre
vesa polomili. Na drevju narede naj
več škode koze, vsaj tako so nas 
včasih učili. Kaže, da je v Kočevju 
precej trdobučnih kozlov.

KOCEUSKE NDUIGE

srednje aU visoke šole, poiskato sebi 
ustrezno deto drugod. Vse te in pri
hodnje domače kadre bi si kraj rad 
obdržal.

JUTRI SEJE ZBOROV

Jutri, 26. decembra, bodo točene 
seje vseh zborov občinske skupščine 
Kočevje. Med drugim bodo na njih 
obravnavali načrtovani razvoj obči
ne v letu 1976, splošno porabo v le
tu  1976, sprejetih bo več odtokov v 
zvezi s proračunom oziroma o dav
kih, podana bo informacija o gospo
darjenju v prvih devetih mesecih 
1975 in informacija o predtogu pro
grama za izboljšanje gospod^jenja 
oziroma odpravo i^ube  v tozdih 
Govedoreja m R ra^ereja. D el^ati 
bodo razpravljali še o osnutku sred-' 
n je ro č n ^  programa obnove in 
gradnje magistralnih in regionalnih 
cest in o programih SJS. Na dnev
nem redu bo tudi točka o volitvah 
in imenovainih, ki bo tokrat kar 
obsežna, ter k  več drugih zadev.

Vsak voznik traktorja na izpit
Tako bo manj nesreč s trak to rji  — Pozimi bo ZK Ribnica organizirala več predavanj za

kmete

Na nedavnih kandidacijskih zborih članov kmetijske zadruge 
Ribnica so razpravljali tudi o poslovnem u^ ehu  KZ, o delu orga
nov upravljanja KZ, o proizvc^nji, izobraževanju in povezovanju 
oziroma združevanju zadruge.

Posebno pozornost so posve
tili določilom novega zakona o 
varnosti v cestnem prometu, ki 
govori, da bodo morali imeti 
lastniki kmetijskih traktorjev 
izpit o cestnoprometnih pred
pisih in iz praktične vožnje s 
traktorjem. Sklenili so, da bo 
kmetijska zadruga organizirala 
med letošnjo zimo strokovno

predavanje o delovanju in 
upravljanju traktorjev ter o 
cestnoprometnih predpisih. V 
okviru teh predavanj bo zadru
ga poskrbela še za nekatera 
strokovna predavanja in izobra
ževanje kmetov.

Na zborih so člani zadruge 
dali soglasje k predlagani zdru

žitvi zadruge v SOZD KIT 
(kmetijstvo, industrija, trgovi
na). Predlagali so celo, naj bi se 
združitev izvedla čimprej.

Na Grmadi je lepo in veselo
Na nedavnem občnem  zboru 

Turističnega društva (TD) 
„Grmada** Velike Poljane- 
Ortnek v ribniški občini so skle
nili, da bodo razširili sedanji 
turistični dom , da bodo poprav
ljali pot do njega in da bodo  
poleti organizirali izlet v Kum
rovec. Razen tega bodo v 
društvo pritegnili mlade obča
ne.

V poročilu se je predsednik Alojz 
Škulj med drugim zahvalil prebival
cem in krajevni skupnosti za pomoč 
pri napeljavi elektrike do turistič
nega doma, ki je leta 1975 slavil 
15-letnico, p i  popravljaryu ceste in 
i^ a d n ji  nekaterih pomožnih objek
tov.

Društvo je imeto v začetku 6 do 
20 članov, danes pa jih ima že 120. 
Nekateri člani se še premalo zani
majo za deto TD, b o l j ^ l e  za izlete.

Na Grmadi prireja U) vsako leto 
tri večje prireditve. Otvoritev sezone

je vedno 1. maja. Veliko veselico 
prirede vsako leto prvo soboto v 
avgustu. V zadnjem delu sezone pa 
organizirajo vedno polharsko noč.

M. G.

TUDI POLHARJI IN 
GOBARJI

Komisija za usklajevanje pravil 
društev in organizacij z ustavo, ki 
dela v ribn ik i občini, bo kmelu 
uspešno zaključila svoje deto. Velika 
večina društev in organizacij je to - 
misjji že poslala v presojo pravila in 
druge samoupravne alde. Razveselji
vo je, da so med njimi vsa tista, ki 
zajemajo največ občanov, na p im er 
gasilska. Tudi nove organizacije, na 
primer zveza organizacij za tehnično 
kulturo, je že opravile svojo dolž
nost. Zanimivo pa je, da so se regi
strirala tudi nelatera povsem nova 
društva. Tako so že potrdili pravila 
tudi dvema polharskima družinama 
in eni gobarski.

*r

Na sestankih včasfli tako kadimo, da komiy vidimo udeležence, ki so na drugi stranii dvorane. 
V zakajeni dvorani je celo fotografirati težko. (Foto: J. Primc)

Cigaretni dim nas duši
Pred kratkim smo brali, 

da tudi na Poljskem postop
no prepovedujejo kajenje na 
javnih mestih, na sestankih 
in drugod. V kočevski in rib
niški občini je uspelo stari
ma občinskima skupščinama 
izglasovati prepoved kajenja 
na njihovih sejah (medtem 
ko so na drugih kadili), novi 
skupščini pa podobnega 
predloga še nista izglasovali, 
zato delegati lahko kadijo.

Na vseh sestankih udele
ženci pridno vlečejo dim in 
vsi, tudi nekadilci, še kar 
mirno prenašajo to posilje
vanje. Pred kratkim so v Ko
čevju na sestanku gospodar
stvenikov (šlo je za preveliko 
bolniško) tako pridno kadili, 
da so nekateri že kar lovili 
zrak, vendar se nihče ni 
spomnil, da bi odprl okno 
ali vrata, čeprav so bili med 
udeleženci sestanka tudi naj
manj štirje zdravniki. Ko je 
nekdo le odprl okno in 
vrata, je neki udeleženec se-

Urednikova pošta
v  dneh od 15. decembra do nove- 

W leta je vsako leto veliko sestan
kov, proslav in drugih prireditev, 
letos pa jih je še več. Za vsak dan 
dobim celo vrsto vabil iz kočevske 
in *ribniške občine pa tudi od dru
god. Seveda se vseh teh sestankov in 
prireditev en čtovek sploh ne more 
udeležiti, ker ne more biti hkrati na 
več mestili. Zato naj tam, kjer 
novinarjev ni bilo, sami na kratko

Stanka takoj zaprl okno, 
nato pa je še občinski hišnik 
zaprl vrata in prekajevanje 
živih ljudi se je nadaljevalo.

V dvorani DC 16 v Dole
nji vasi udeležencev sestan
kov sicer ni mogoče zadušiti 
s cigaretnim dimom, ker je 
dvorana velika, delajo pa 
kadilci škodo v novi dvorani. 
Ker ni pepelnikov, ugašajo 
čike vsepovsod, mjpogosteje 
seveda kar na tleh, in tako 
uničujejo parket.

Zakajene so tudi športne 
dvorane, na primer kegljišča, 
prizorišča šahovskih srečanj, 
bridž tekmovanj itd. Kamor 
greš, te zasleduje modri ciga
retni dim, ki dela škodo 
zdravju kadilcev, nekadilcev 
in škodo na objektih bziro- 
ma materialu. Zaradi vsega 
tega bomo morali tudi pri 
nas spet izglasovati take 
predpise, vsaj v obeh naših 
občinah, da kadilci ne bodo 
mučili sebe in drugih.

J. PRIMC 
■—■ ■ ■ ■ !

opišejo svoje sestanke in prireditve 
ter naj nam članke pošljejo.

Dobili smo tudi nekaj več pri
spevkov (člankov) kot običajno, 
zato bodo morali nekateri, ki niso 
vezani na datum, nekoliko počakati 
v urednikovi mapi.

Več dopisnikov nam je že česti
talo za novo leto. Tudi mi, kolektiv 
Dolenjskega lista, želimo vsem 
občanom, posebno pa našim bral
cem in dopisnikom, veliko sreče, 
zdravja in uspehov v novem letu 
1976.

J. P.

PROSVETNI 
DEDEK MRAZ

Vodstvo sindikalne organizacije 
posvetnih delavcev na osnovni šoli 
Kočevje bo tudi letos pripavik) 
spejem za otroke vseh članov ko
lektiva. Dedek Miaz jih bo olHskal
E red pazniki. Ob novoletni jelki jih 

o skromno obdaroval. Za člane sm- 
dikalne podružntoe pa bodo v sobo
to, 27. decembra, p ipavU i novo
letno zabavo s plesom.-

V. L

MALA ANKETA
V Ribntoo smo vprašali več 

ljudi, po čem se bodo najbolj 
spominku leta 1975. Večina 
vprašanih je odgovorila, da se ne 
spominja, oziroma da ni bito nič 
zanimivega. Na vpraŠEinje ni ho
tela odgovoriti nobena ženska, 
čepav  je bito leto 1975 tudi 
mednarodno leto žena. ftisluh- 
nimo nekaterim odgovorom:

ALBIN MIKULIC, 23 let, 
pedsednik občinske organiza
cije ZSM Ribntoa: „N aj^ lj mi 
bo ostato v spominu, da sem do
končal politično šoto in da sem 
bil izvoljen za pedsednika ZSM 
ribniške občine. Deto mladine v 
občini in po osnovnih organiza
cijah smo le pomaknili mato na- 
prej.“

MILOVAN DIMITRIJEVIC, 
29 let, vojak, sicer absolvent 
strojništva: „Veliko je bilo lepfli 
in zanimivih dogodkov, ftoslav
i l i  smo pomemben jubilej: 
30-letnico osvoboditve. Tudi 
v toga naše države med neuvršče
nimi' se je okrepila. Vendar 
mislim, da je najpomembnejši 
podpis dogovora o ureditvi meje 
s sosednjo Italijo. Ta dogovor je 
zelo pomemben tudi zaradi ure- 
jaim manjšinskih vprašanj pa 
tudi za mir. Bili so namreč tre
nutki, ko je bil potožaj tako 
oster, da je grozil že vojaški 
spopad."

JANEZ ILC, 18 let, dijak 
gimnazije: „Zame, ki se ukvar
jam s športom, je bil poseben 
dogodek uvrstitev rokometašev 
Inlesa v IL ligo. Takrat je slavfla 
Vsa Ribnica. V spominu mi bo 
ostal tudi moj nastop za roko
metno reprezentanco atovenije v 
Kosovski Mitroviči."

Spomin na 
leto 1975
ZLATKO MAU, 25 let, 

sekretar mestne konference mla
dih delavcev Uubljana-center, 
zdaj vodnik-stažist: „Vtoga naše 
države med neuvrščenimi je 
pišla letos zeto do izraza. Vsako 
srečai^je n a š ^  predsednika Tita 
s tujimi voditelji je bito nekaj 
posebnega. Ptod take naše poli
tike je tudi podpis pogodbe o 
meji z Italijo, kije zame tudi do
godek leta. IM ] se bo za naše 
manj Sne v Italiji marsikaj izbo^- 
šato. Tudi konferenca v Helsin
kih je bila dogodek leta.“

ZDENKO MIKULIN, 25 let. 
zaposlen p i  Inlesu Ribnica: 
„Uvrstitev n a š ^  kluba v dnigo 
rokometno l^o dogodek, ki se 
ga bom ^ m in ja l . To je uspeh 
generacije igralcev, ki smo 
skupaj rastli, se stoipaj veselili 
Uspehov in kritično ocenili po
raze. Tudi izven športa ie bito 
več zanimivih dogodkov.*

M GLAVONJIC

Ribniški zobotrebci
VELIKO ZBOROV' -  Ob koncu 

leta je veliko raznih sestankov. Te 
dni so imela letne sestanke športna 
društva v Ribnici, Loškem potoku, 
Sodražici in Grčaricah, turistična 
društva Ribnica in Velike Pbljane, 
gobarska družina, ribiška družina in 
mnogi drugi. Povsod so ocenili do
sedanje deto in se zavzemah za 
boljše rezultate in več članstva v pri
hodnjem letu.

DONITOVO DARILO -  Donit v 
Sodražici je kupil opremo igralcem 
n a m iz n a  tenisa. I^alci so kolek
tivu hvaležni in bodo nastopali pod 
nj^ovo, se pravi Donitovo firmo.

LED NA CESTI -  Zdaj, v dežev
nih, hladnih in tudi snežnih dneh 
morajo biti vozniki motornih vozil 
še posebno pevidni. Cesta kaznuje 
vsakega, ki hoče biti preuren. V rib
niški občini je naj1)oy nevaren odsek 
Ortnek-Dvorska vas na magistralni < 
cesti Ljubljana-Brod na KolpL Ta 
odsek je skoraj vedno zaledend.

PREDAVANJA IN OBISKI -  
Vsako leto za dan JLA so gostje 
ribniške voaškc enote učenci osnov
nih šol iz Ribnice in Kočevja. Tudi

letos so si šolaHi ogledali orožje in 
se pozanimali, Kako žive, dela^ in 
se uče vojaki Seveda je najTiolj 
p it^ n ilo  njihovo pozornost oroi^e.

PLES V MALEM LOGU -  Mb- 
dinsla organizacij v Malem togu v 
Loškem potoku je zeto prizadevna 
tudi, če je treba organizirati zabavo 
za mlade. Zdaj imajo vsako sobdto 
plesne večere. M. G -ć

-  Zakaj inšpektoiji dopušča
jo , da se v pr^rambni tigovbu 
^reht^jo n^i?

— Gotovo se boje kritike dni- 
štva za zaščito živali.

REŠETE)
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ALI 2 E  V E S . . .

. . .  da je v občini Kočevje 
razen magistralnih (41;15 km) m 
r^ionaln ih  (84,15 km) še 
178,72 km občinskih oziroma 
k) kalnih cest ter ulic, ki so vse 
Zeto slabe in v glavnem maka
damske?

. . .  da so nekateri izdelali zelo 
protistabilizacijske „stabilizacij
ske” programe, saj so v stabiliza
cijski program neke družbene 
dejavnosti zapisali, da „je treba 
do maksimuma (največje možne 
mqe) izkoristiti vse možnosti za 
izplačilo osebnih dohodkov", 
namesto da bi podrobno zapisa
li, kako bodo s kar najmanj de- 
nara  kai največ in najbolje nare
dili?

—  da bosta telovadnica in 
bazen veljala okoli 12 milijonov 
din? Gradnja pa bi bUa danes še 
prec^ dražja, saj bi samo bazen 
vdjal ž& kar m il^ n  din več, ker 
so s& cene medtem že zvišale.

—  da ob vsaki akciji ;.biraim 
oUačil zberemo v domači o b ^ - 
n i okoli 400 do 500 kx oblačil, 
fe okoli 2.000 kg pa jih dobimo 
kot jminoč iz občine Ljubljana- 
\^5-Rudnik? Občinski odbor 
RK razdeli okoli 130 socialno 
ogrožmim občanom na leto od 
2.100 do 2.800 kg teh oblačU.

. .  - da v kočevski občini v 
zzdnjem obdobju vsako leto 
odda kri od 1.100 do 1.300 ob
čanov, kar je  občutno nad pla
nom, ki zmša 795 odvzemov. 
Gfe(fe na števik) prebivalcev in 
odvzemov je  kočevska občina v 
Stovmiji na petem mestu.

se je med zadnjima
rvmiu
—  oa se je med z a d n j i  

dvema občnima zboroma I^u- 
štva upokojencev (od 
1974 do novemlna letos) zviJ 
število ^ n o v  le za e n ^ ?  V 
(kuitvo se fe v tem obdobju 
včlanflo 81 članov, umrk> pa jih 
»  80, Danes šteje društvo 1.482 
članov.

—  da nameravajo tudi na 
Marofu pri Kočevju zgraditi 
podoben delavski center („hotel 
za ̂ z d n e  delavce"), kot je že v 
G l a ^ i  in da bo v prvi fazi zgra
jena stanovanjska stavba s 60 
ležišči, obrat družbene prehrane 
z 200 ležišči in še nekaterimi 
prostori, kar bo veljalo okoli 10 
milijonov dinarjev?

Nov samostojen koncert

loški pevski zbor iz Kočevja oiganizira samostojne koncerte, sodeluje pa tudi na drugih prireditvah. 
Fotografljaje iz aiiiivaDL. (Foto: J. Primc)

Dedek Mraz letos mimo Kočevja?
Tudi letos bo v kočevski občini še socialno razUkovaiye pri praz

novanju dedka Mraza. Še vedno bodo namreč nekateri otroci 
obdarovani v enem ali dveh delovnih kolektivih, drugi pa nikjer. 
Otroci sicer niso krivi (ali zaslužni), če  nekateri ^ r š i  delajo bolje, 
drugi slabše, ali če  so na primer k m e ^  oziroma nezapodeni, ali 
celo če  imajo nekateri več, drugi mani ^^če v živ^ei^u.

Občinska Zveza prijateljev mla
dine (ZPM) je 4. decembra razposla
la 73 sindikalnim organizacijam in 
17 krajevnim skupnostim okrožni
co, naj b i vse pričevale do 11. de
cembra občinski ZPM po 80 din na 
otroka. Z zbranim denarjem bi orga
nizirali štiri gostovanja {hitke, igra) 
iz Ijubljane, pogostili b i vse otroke 
po &lah in vzgojnovarstvenih usto- 
novah (tudi tiste, ki niso vključeni v 
varstvo), organizirali bi še posebno 
obdaritev za okoli 100 socialno 
ogroženih otrok, ostali denar pa bi 
porabili za okrasitev mesta in druge 
stroške v zvezi z organizacijo praz
novanja dedka Mraza. Vsi s tro g i bi 
znašah okoli 128X)00 din.

Do 16. decembra je odgovorilo le 
12 sindikalnfli oziroma detovnih 
organizacij, da se s predlogom (po 
80 din prispevka na otroka pri njih 
zaposlenih) v cetoti strinja (ZKGP 
skupne službe, Agroservis, gimna- 
7m ,  posebna šola, osnovna šola 
Kočevje, Zidar z vsemi obrati. Mle
karna, Gramiz, osnovna šola 
Vas-Fara, . postaja milice, 
ZKGP-Cvišlerji in Samoupravna 
stanovanjska skupnost), ZKGP 
skupne dužbe GG je ponudil prispe

vek 50 din iia otroka, LIK in Var
nost sta odgovorila, da bosta sama 
organizirala prireditev oziroma ob
daritev otrok svojih članov kolek
tiva in da zato ne bosta nič p r ič e 
vala, Melamin bo tudi sam organi
ziral obdaritev, a je ZPM obljubil
k^ub tMHU 3.000 din prispevka. KS 
Mozeli pa je sporočila, da bo dala 
svoj del šoli v Mozlju, kjer bodo
organizirali skupno proslav^anje 
dedka \fraza za svoje območje.

Občinska ZPM je zaradi tega od
pisala vsem, ki so ponudili pomoč.

naj organizirajo proslavljanje dedka 
Mraza sami, ker bo zaradi nestož- 
nosti solidarnostna akcija odpadla. 
To pa pomeni tudi, da letos Kočevje 
p e d  novim letom zelo verjetno ne 
1)0 okrašeno. Igric za otroke bo tudi 
manj.

Rat do kar najbolj pravičnega 
dedka Mraza je nedvomno tež l^ , 
ker ima vsaka detovna ali druga 
organizacija svoj prav. Teh različnih 

. teženj ni mogoče uskladiti v desetih 
dneh. Letošnji neuspeh ne bi smel 
vodstva ZPM preveč razočarati, 
ampak bi ga moral ^ d b u d i t i ,  da bi 
na osnovi izkušenj v drugih občinah 
in ob upoštevanju že^a ter možnosti 
naših domačih kolektivov organizi
ral že prihodnje leto kar najlepše 
praznovanje dedka Afraza.

J. PRIMC

Moški pevski zbor Kočevje, ki je 
bil pred dvema letoma ustanovljen v 
Stari cerkvi, šteje danes že 40 čla
nov. Vaje .imajo dvakrat na teden.

Pevci pridno vadflo, saj morajo 
naštudirati precej novih pesmi, ker 
nameravajo v okviru Svobpde, v 
katero so se sedaj vključili, organi
zirati spomladi že drugi samostojni 
koncert. Vrneš občasno nastopajo 
na manjših prireditvah. Za njimi je, 
čeprav obstaja zbor šele dve leti, že 
dvanajst nastopov in en samostojen 
koncert, ki so ga izvedli v Šeško vem 
domu v Kočevju. Za ponovni samo
stojni nastop bodo naštudirali tudi 
štiri pesmi za soliste. Trije pevci, 
med njimi en solist, so trenutno pri 
vojakih. Pevci upajo, da bodo v 
okviru Svobode imeli več možnosti 
za nastope, da jim bo Svoboda oiga-

DARILA PIONIRJEM

Dekliški pevski zborček ,J)ore- 
mi“ iz Kočevja je pionirsko oj^anj- 
zacijo osnovne » le  Struge prijetno 
presenetil s šolskimi potreb^inam i, 
ki so jih podarili učencem vseh 
podružničnih šol. Darilo je dobro
došlo, saj se pionirji naše šole sreču
jemo s težavami pri nakupu šolskih 
potrebščin. Naše tovarišice so nam 
povedale, da nam je ta pevska sku
pina kupila darilo z iztržkom svo
j c a  samostojnega koncerta. Pevkam 
in njihovemu vodji Ivetu Staniču se 
za človekoljubno dek) zahvaljujemo 
in želimo, da nas s svojim prijetnim 
petjem še kdaj razveselijo.

Za pionirsko organizacijo 
osnovne šole Struge 

N a ^  Pugelj

nizirala kakšen koncert, usklajevala 
njihov program z ostalimi kultur
nimi izvajalci in skrbela za mate
rialno oziroma finančno pomoč.

V program drugera samostojnega 
koncerta, ki ga bodo priredili siw- 
mladi 1976, so vključili zahtevnejše^ 
pesmi in pesmi tujih narodov. Za 
popestritev bodo tudi tokrat ^ v a 
bili vokalno skupiiK) pevkDOREMI.

V zimskem času in spomladi 
bodo nastopih s krajšim programom 
tudi v nekaterih večjih krajih kočev
ske občine in morda tudi v Ribnici. 
PojTOvori o takem gostovanju kočev; 
skih pevcev potekajo s loilturnimi 
delavci iz Podpreske, fted^ada in 
Kočevske Reke. Kasneje, se pravi po 
koncertu v Kočevju, pa nameravajo 
nastopiti tudi na koncertih oziroma 
srečanjih stovenskih pevskih zborov.

VILKO ILC

POLOM K STRUGAM

fted  kratkim so v Strugah v 
kočevski občini na zboru volil* 
cev potrdili priključitev krajevne 
skupnosti Potom h KS Struge. 
Dogovarjanja so potekala, odK^ 
so se prebivalci vasi Pbtom in 
Seč odtočili, da njihova krajevM 
skupnost zaradi majhnega števto 
prebivalcev po novih ustavnih, 
do to čilih ne more detovati. D® 
združitve s Strugami je pri^to 
predvsem zaradi podobnih 
TOtreb t ^ a  nerazvitega dela 
Suhe krajine.

19. decembra so v Likovnem salonu v Kočevju odpili razstavo d d  
slikarke Mire Uršič—Šparovec iz Ljubljane. Trajala bo še do 3. 
januaija. (Foto: J. Primc)

Ceneje do litra mleka

V

Irena in Albert Ritlop sta se 
skupaj s hčerko Zužo preselila 
na Kočevsko pred dobrimi enaj
stimi leti.

„Prišla sva na sezonsko deto, 
ker pa sva dobro delala, so naju 
sprejeli za stalno. V začetku sem 
okopavala na neki dolgi njivi. Se 
zdaj se spominjam, da smo kar 
tri dni okopavali eno vrsto, tako 
je bila dolga. Kaj ta k ^ a  doslej še 
nisem videla ali doživela in 
takrat sem bila zeto razoča
rana.” je povedala mama Irena.

Kar 10 let se je družinica sti
skala po razn ^  sobicah, pred 
dobrim letom pa so se končno 
vselili v novo montažno hišo, v 
kateri stanujejo sami. Oba za
konca delata v Cvišlerjih, in sicer 
skupaj s še enim delavcem 
mobeta 200 krav na dan. Pri teh 
200 kravah delata še dva; eden 
jih krmi, drugi čisti hlev.

„Najboljša krava daje na dan 
do 351 mleka, najslabša pa

najmanj 15 l,“ je povedal Albert, 
za katerega pravijo, da pozna na 
pamet številke skor^ vseh krav.

(Govedoreja ZKGP, kamor 
sodi tudi hlev v Cvišlerjih, ima 
izgubo. Na vprašanje, od kod 
izguba, je Albert odgovoril: 

„Delavci še ne vemo povsem 
natančno, od kod izguba, vendar 
je verjetno zato, ker so krmila 
draga, mleko pa nima prave 
cene.“

O tem, kako naj bi izgubo 
zmanjšali, oziroma jo odpravili, 
pa sta povedala:

„Spremeniti je treba način
E ehrane živine: manj umetnih 

mil in več sveže krme. Morali 
bi več pasti, saj je travnikov 
dovolj, in pripraviti dobro silažo. 
Seveda pa bo zaradi vs^a t% a 
potrebno več mehanizacije. Iri 
siliranju bo tre j^  še posebno 
paziti, da bo opravljeno povsem 
pravilno, se pravi v suhem vre
menu. Taka silaža nebo  onesna
žena z blatom in ne bo imela

n e p r ije tn a  duha. Tudi krave 
naj bi prihajale na molžo čiste. S 
posebno prirejeno železno ogra
jo pa bi dosegli, da živine med 
molžo ne b i bito treba privezo
vati in nato odvezovati, s čimer 
se zapravi precej časa. Taki in še 
drugačni ukrepi bi prispevali, da 
bi bilo manj stroškov za prido
bivanje mleka, se pravi, da neb i 
bilo izgube, pač pa bi o sta jato

ceto več za osebne dohodke in 
sklade.“

Seveda pa vsi ti ukrepi po
menijo tudi, da bo veijetno 
treba število zaposlenih zmanj- 
&ti (ali pa zverati storilnost). 
Vendar bi morali pri zmanjše
vanju števila zaposlenih paziti na 
to , da bi vsem, ki bi bili odveč,
dobili deto drugod.

J. PRIMC

11
Zakonca Ritlop pred montažno hBo, ki je  dom  njune druži
ne že dobro leto. (Foto: Primc)

Razvoj občine v letu 1976
Ob nespremenjenih osnovnih zunanjih pogojih gospodaijenja in 

če bo gospodarstvo še dosledneje izvajalo svoje stabilizacijske pro
grame, pričakujejo v kočevski občini na podflagi aktiviranih inve
sticijskih naložb v gospodarstvu v letu 1975 in v prejšnjih letih rast 
družbenega proizvoda za 6 odstotkov ter zaposlovanja za 3 odstot
ke, Stvarni porast sklada bruto osebnih dohodkov bo znašal pred
vidoma za 1 odstotek več kot leta 1975.

Nadpovprečna rast družbenega 
proizvoda bo v panogah: industrija, 
^adbeniStvo, promet in obrt, nižja 
pa v panogi kmetijstva in gozdar
stva, kjer bo tudi zastala oziroma 
ceto upadla zaposlenost na račun 
novih investicij v posodobitev proiz
vodnje.

G O S P O D A R S T V O

V INDUSTRIJI bo treba izkori
stiti Se razpotožljive zmogljivosti in 
ob povečanju produktivnosti pove
čati pcoizvodi\)o, ki je zanimiva za 
domače in tui« tržišče; izboljšati lik
vidnost z odbiro kupcev in redno 
izterjavo njihovih obveznosti. VTri- 
konu se mora z novim programom 
zagotoviti donosno poštovanje.

v KMETIJSTVU bo potrebno 
varovati in izboljševati lonetijske 
površine. Investicijske naložbe za 
odpravo izgube kmetijstva bodo 
imele v letu 1976 prednost. Kmetij
ska zemljiška skupnost skupaj s 
n isp ^ v a ln o  službo za napredek 
Kmetijske proizvodnje v zasebnem 
sektorju ter »TOZD Kooperacija pri 
KG ZKGP bodo imeli se posebne 
natoge na področju zasebnega kme
tijstva.

V GO ZD AR ST VU je potrebno 
nadaljevati obnavljanje in nego 
gozdov tef gradnjo gozdnih cest v 
težko dostopne predele, posodobiti 
je treba mehanizacijo za izkorišča
nje gozdov in posebno skrb posvetiti 
lodetovanju z lesnopredelovalno 
industrijo n* kočevsto-ribniškem 
območju.

membi urbanističnega programa ter 
spremembah odloka o urbanistič
nem redu. Določeni bodo pogoji za 
graditev objektov splošnega družbe
nega pomena za občino na lokacijah 
tu d i zunaj urbanističnega programa 
za mesto Kočevje ter urbanističnega 
reda, če bo za to izkazan poseben 
družbeni interes.

STANOVANJSKO 
GOSPODARSTVO

Graditev stanovanj bo usmerjena 
pretežno v družbeno najemna stano
vanja na pripravljeni lokaciji. Samo
upravna stanovanjska skupnost 
(SSS) naj usmeri družbeno gradnjo 
stanovanj tud i v naselja izven Ko
čevja, zlasti za potrebe šol na pode
želju.

Se nadalje bo pomagano tud i za
sebni gradnji, zlasti organizirani sta
novanjski gradnji v okviru stanovanj
ske zadruge, kar naj organizira SSS.

V letu 1976 naj SSS pripravi vse 
potrebno, da se bo leta 1977 začela 
stanovanjska graditev po zazidalnem 
načrtu Trata II. SSS naj poskrbi za 
odstranitev objektov, ki so ovira za 
stanovanjsko graditev na obm očju 
zazidalnih načrtov in za odstranitev 
dotrajanih stanovanjskih hiš, ki niso 
primerne za obnovitev in ovirajo 
razvoj mesta in njegovo ureditev.

KOMUNALNO  
GOSPODARSTVO

Na področju ko mu nalnega gospo
darstva se bodo nadaljevala zlasti 
dela, pričeta v letu 1975, in sicer 
izgradnja centralnih čistilnih naprav 
za Kočevje (vsaj za mehansko čišče
nje) in dela pri urejanju vodovoda 
Izber -R ibn ica-K očev je .

V letu 1976 bo zgrajen vodovod 
Zajčje polje in Črni potok, prednost

V GRADBENIŠTVU morajo 
skrbeti zlasti za zmanjšanje stroškov 
in zboljšanje kakovosti graditve o b 
jektov. S tesnejšim sodelovanjem 
med gradbenimi in obrtnim i organi
zacijami ter z boljšo organizacijo je 
treba skrajšati čas graditve objektov, 
še posebej pri zaključnih delih.

V TRGOVINI je treba pospešiti 
samoupravno povezovanje m ea pro
izvajalci, predelovalno industrijo in 
trgovino, da bi zagotovili boljšo in 
cenejšo preskrbo občanov z vsemi 
proizvodi in še posebej z živih. Siriti 
je treba drobnoprodajno mrežo zla
sti z odpiranjem poslovalnic v novih 
stanovanjskih soseskah.

V OBRTI: nuditi pom oč oziroma 
olajšave za odpiranje delavnic. V 
novih stanovanjskih soseskah odpi
ra ti obrtne delavnice.

V TURIZMU IN GOSTINSTVU: 
pospeševati združevanje dela in sred
stev ter ustvarjati možnosti za učin 
kovitejši razvoj turizma. Hotel 
Pugled bo preuredil hotelske pro
store, da bo lahko zadovoljil tudi 
zahtevnejše goste. Hotel bo imel 
prednost pri najetju posojil. Zaže
leno je odpiranje sodobnih gostiln 
na podeželju, zlasti če bodo usmer
jene tu d i na prenočitvene zmoglji
vosti in dejavnosti za rekreacijo in 
zadovoljevanje potreb turistov.

URBANIZEM

Zaradi dolgoročnega smotrnega 
gospodarjenja s prostorom, zlasti s 
kmetijskimi in gozdnimi površinami, 
bo v letu 1976 sprejet odlok o spre

pa bo imela tudi gradnja vodovoda 
za območje Strug.

Nadaljevato se bo urejanje vodo
tokov in javne kanalizacije (čišče
nje).

PROMET INCESTE

Na področju prometa bo tran 
sportno podjetje Avto usmerjeno še 
nadalje v tovorni prom et in se bo s 
povečanimi zmogljivostmi vključe
valo v m ednarodni transport. Pod
jetje SAP Ljubljana pa je  dolžno 
p o u č it i  možnost za povečanje avto
busnega prometa na p rog iK očev je- 
B rod-D eln ice-R eka . Za ohranitev 
železniške proge Grosu pij e -  
Kočevje, za katero je  potekel po
godbeni ro k  za transport v letu 
1975, se bodo občinska skupščina 
in njeni organi zavzemali, da bo še 
nadalje obratovala pod sprejemljivej
šimi pogoji kot doslej in na solidar
nostni osnovi. Zaradi nezadovoljivih 
telefonskih zvez, ki se kažejo v Ko
čevju, še bolj pa na podeželju, se 
bodo občinska skupščina in njeni 
organi zavzemali, da se prične čim- 
prej izvarati dolgoročni program 
razvoja PTT na območju občine 
Kočevje.

dela in stvarna stopnja rasti družbe
nega proizvoda,

-  da bo skupna stvarna stopnja 
rasti prispevkov in dohodkov za 
skupno in splošno porabo za 20 
odstotkov nžya od stvarne rasti 
družbenega proizvoda.

Zaradi izostrenih pogojev pri 
pro^am iranju dela in porabi de
narja, so naslednje prednostne na
toge, ki veljajo za vse družbene de
javnosti:

-tesnejša povezanost z združe
nim delom,

-  boljše uresničevanje dogovor
jenih programov,

-  b o lja  or^niziranost in zmanj- 
šame vseh režijskih stroškov do naj- 
vec^e možne meje,

-  nove investicije v objekte druž
benega s ta n ^ d a  reševati na osnovi 
široko zasnovane družbene akcije za 
združevanje investicijskih sredstev.

čevje, bodo temeljne organiza^L 
združenega dela, krajevne skupno 
in druge samoupravne organizac'£ 
in skupnosti nadaljevale prizade 
nja na področju opredeljevanja ^  
bine aktivnosti družbene samota®*, 
te, izpopolnjevanja oblik  njen^r 
organiziranja, razvijanja sp1® ,, 
varnostne kulture te r  krepitvi sa*1 
upravnih odnosov in drugih tern j  , 
m h dobrin naše samoupravne .j  
be. V ta namen je potrebno P0 , ^  
tam , kjer to še m storjeno, d o p o ^ .  
samoupravne akte z dotočili o & 
beni samozaščiti.

Za uresničevanje teh  nalog v 
ljenju pa je nujno potrebno.zag 
viti, da bo vsak član delovnega „ 
lektiva, vsak delovni človek in ^ 
čan v okviru svojih m ožno*1 m 
sposobnosti sodeloval pri re*eV̂ sti, 
nalog in problemov svoje skupno 
da bodo mnenja in pripombe sle y 
nega delovnega človeka in obča ^  
čim večji meri upoštevane in 
le-ta postal ne samo nosilec Pra. no 
marveč tud i odgovornosti. PoS® >;• 
pozornost bo treba posvetiti 2 . ^  
ukrepom za preprečevanje dejanL 
škodo družbenega premo zc r  
varstvu pred požarom, varstvu r 
delu, prom etni varnosti, u„re%fli 
režima poslovanja s tujimi 
in tujino, varnostni kulturi in 0 
vanju delavske kontrole. ev

O teh izhodiščih razvoja obci ^
letu 1976 bodo razpravljali 
jutrišnji seji vseh zborov občin 
skupščine.

Pomanjkanje ustreznih 'ljudi 
mo zlasti v kulturnem življem 
Nimamo pa tudi ustreznega p*° p .  
ra, Iger naj bi organizirali 
ljenje. Prireditve imamo v §olsK 
razredu ali celo pod kozolcem* ^  
res ni najbolj primerno. V na - 
kraju so tako tu d i o nemogoč: 
gostovanja raznih umetniških 
pin.

Zaostalost doline je 
pa beži in tega se prebivalci 
damo. V novo leto stopamo z v%  
in upanjem, da se nam bodo na ^  
ob lastni udeležbi in pom oči dfl** 1 
uresničili. „ . aJJ

j o 2 i c a f a b J ^ |

S P L O Š N A  P O R A B A

D R U Ž B E N E  

D E J A V N O S T I

Temeljna usmeritev v programih 
za leto 1976 na področju skupne 
porabe (samoupravnih interesnih 
skupnosti) ter splošne porabe mora 
biti zasnovana na stabilizacijskih pri
zadevanjih in usklajena z družbenim 
dogovorom SRS o razporejanju do
hodka v letu 1976. ki zahteva izvaja
nje osnovnili načel pri politiki raz
porejanja dohodka in oblikovanja 
sredstev za osebno, skupno in sploš
no porabo, tako:

-  da se bodo sredstva za razširje
no reprodukcijo povečala hitreje 
kot srbstva za osebne dohodke,

-  da bodo stvarni osebni dohodki 
rastli počasneje kot produktivnost

Za dejavnosti, naloge in funkcije, 
ki se financirajo iz občinskega pro
računa, bodo sredstva v letu 1976 
omejena na dogovorjeno porabo. 
Pfednost pri razporejanju proračun
skih sredstev v okviru dovoljene po 
rabe bodo imeli:

-  dejavnosti organov družbeno
političnih skupnosti,

-  dejavnosti družbenopolitičnih 
organizacij in društev,

-  dejavnosti krajevnih skupnosti,
-  obveznosti za negospodarske 

investicije iz preteklih let, ki ne 
bodo prenesene na skupno porabo,

-  obveznosti za intervencije v 
gospodarstvu,

-  komunalna dejavnost.

D R U ŽB ENA  
SAMOZASCITA

Upoštevajoč dosežene rezultate 
na področju uresničevanja natog 
družbene samozaščite v občini Ko
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Novoletna 
nagradna križanka
Da bodo našim bralcem novoletni prazniki prijetnejši, 

objavljamo spet nagradno križanko. Pripravili smo 25 
nagrad, od tega 5 denarnih in 20 knjižnih. Če boste 
vključno do petka, 9. januarja 1976, poslali v naše ured
ništvo pravilno rešitev križanke, boste morda deležni ene 
izmed njih, če vam bo seveda žreb nakk>njen.

1. nagrada — 500,00 din
2. nagrada — 400,00 din
3. nagrada — 300,00 din
4. nagrada — 200,00 din
5. nagrada — 100,00 din
in 20 knjižnih daril

Reševalce prosimo, naj spet upoštevajo naslednje: 
Izrezana rešena križanka je kupon za udeležbo pri žreba
nju, rešitve pa je treba poslati na naslov: Dolenjski list, 
68001 Novo mesto, poštni predal 33. Na kuverti naj bo v 
levem spodnjem kotu napisarra: KRIŽANKA. Naslov re
ševalca mora biti obvezno napisan na levem robu križan
ke.

Prijetne novoletne praznike in srečno, uspešno 1976. 
leto vam želi

vaš zvesti 
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tedenŝ -e
Četrtek, 25. decemtara -  Božidar 
Petek, 26. decembra -  Stefan 
Sobota, 27. decembra -  Janez 
Nedelja, 28. decembra -  Živlo) 
Ibnedeljek, 29. decembra -  Tomaž 
Torek, 30. decembra -  Branimir 
&eda, 31. decembra -  Silvester 
Četrtek, 1. januarja -  Novo leto 
Petek, 2.Januarja -  Makarij 
Sobota, 3. ^n u a r^  -  Genovefa 
Nedelja, 4. januarja -  Angela 
BonedeUek, 5. januarja -  Simeon 
Torek, o. januarja -  Mojmir 
Sreda, 7. januarja -  Zdravko 
Četrtek, 8. januarja — Maks

LUNINE MENE

25. decembra ob 15.52 — zadnji krajec 
1. januarja ob 15.40 -  mlaj

BRESTANICA: 27. in 28. 12. 
ameriški barvni film Billy Kid. 1. in 
2. 1, 1976 ameriški barvni film Pla- 
vobradec. 3. in 4. 1. ameriški barvni 
film Plačanec in Dio Black.

BREŽICE: 26. in 27. 12. ameri
ški barvni film Zdaj ga vidiš, zdaj ga 
ne vidiš. 28. in 29. 12. a m e r i^  
barvni film El Cid. 30. in 31. 12. 
amffiški barvni film Najdaljša dirka.

ČRNOMELJ: 26. 12. ameriški 
barvni film Stan in Olio -  biseri 
smeha. 28. 12. ameriški barvni film 
Močnejše od mafije. 31. 12. ameri
ški barvni film Ubijte Charlija 
VsriclcB

KOSTANJEVICA: 28. 12. ameri
ški barvni film Salzburška veza.

KRSKO: 27. in 28. 12. francoski 
film Obsedno stanje. 31. 12. italijan
ski film Alfredo, Alfredo. 3. in 4 7 l .  
1976 ameriško — italijanski film 
Naboj za spomin. 7. 1. francoski 
film Nforilec v imenu zakona.

METLIKA: Od 25. do 28. 12. 
ameriški barvni film Zlato za po
membne -  vojščaki. Od 26. do 28. 
12. angleški barvni film Bitka za Bri
tanijo. Od 27. 12. do 2. 1. 1976 
ju^slovanski barvni film Kadar po
letijo gotobi. Od 1. 1. do 4. 1. fran
coski barvni film O.K. šef. Od 1. 1. 
do 4. 1. italijanski barvni film Igra z 
ognjem. 7. in 8 . 1. italijanski barvni 
film ftešuštvo.

MIRNA: 27. in 28. 12. film 
Burduš.

NOVO MESTO, KINO KRKA: 
Od 26. do 28. 12. ameriški barvni 
film Daktari. Od 29. do 31. 12. 
ameriški film Veseli kratki stik -  
Stan in Olio. V času od 25. do 31. 
12. še kot novoletni dodatek ameri
ški risani barvni film Racman Jaka 
in njegova druščina. 1. in 2 .1 .1976  
francoski barvni film Veliki potep. 
Od 3. do 5. 1. francoski barvni film 
Dogodek v avtokampu. Od 6 . do 8. 
1. ameriški barvni film Ljubim 
Lucie.

RIBNICA: 2 7 t in 2 8 .12. ameriški 
barvni film Nfoje pesmi, moje sanje. 
30. in 31. 12. ter 1. 1. 1976 ame
riški film Papirnati mesec. 3. in 4. 1.
1976 italijanski barvni film Prešušt
vo.

SEVNICA: 27. in 28. 12. franco
ski film Poslednji tango v Parizu. 3. 
in 4. 1 . 1976 japonski film Bitka za 
Port Arthur. 7. 1. italijanski film 
Smrt v Rimu.

TREBNJE: 27. in 28. 12. ameri- 
šld barvni avanturistični film Konje
n ik i . 1. 1. 1976 ameriški barvni 
avanturistični film Tarzan in 
leopard. 3. in 4. 1. angleški barvni 
film Zadnji dnevi Hitlerja.

S L U Ž B O  D O B I

TAKOJ zaposlim priučeno ali pol- 
kvaUficirano kuharico, ki ima ve
selje do dela v kuhinji. Lahko je 
t u i  začetnica. Hrana in stanova
nje zagotovljena. Glostilna „Sprin- 
ger“, Trebnje.

D v t  PRIUČENI ali kvalificirani na
takarici in žensko za pomoč v 
kuhinji sprejme takoj Gostilna 
Komočar v f&škem.

MIRNA petčlanska družina išče za 
varstvo otrok starejšo žensko, po 
možnosti upokojenko. Stano
vanje s posebnim vhodom, vse 
drugo po dogovoru. Naslov v 

^ a v i  lista (3031/75).
ISCEMO žensko, ki bi pet ur v do-

S tldanskem času pazila na domu 
le tn ^a  otroka. Plačilo po do

govoru. Naslov v upravi lista.

S T A N O V A N J A

MLAD ZAKONSKI 
išče opremljeno so

brez otrok
ali rarsonje- 

ro v Novem mestu. Tomislav 
Sekovanič, Studentdci dom „Stje
pan Radić“ 31/8 , 2iigreb.

MLAD 21AK0NSKI PAR išče stano- 
vai\je v Novem mestu ali okolici. 
Rudi lihteneger, kavarna „Metro
pol”, Novo mesto.

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM ZASTAVO 750 LUXE, 
dobro ohranjeno, letnik 1973, 
tehnično pregledano in registrira
no do maja 1976, prevoženih 
19.000 km. Ogled vsak dan. 
Franc Može, Dol. Kamence 66, 
68000 Novo mesto.

PRODAM FL\T 124, letnik 1969. 
Ogled možen vsak dan po 15. uri
Si  Verbiču, Mestne njive, btok 5 , 

ovo mesto.
PRODAM traktor PASCQUALI z 

obračalnim plinom in bočno ko
silnico. Janez GKha, Mačji dol 3, 
68212 Velika Loka.

PRODAM TRAKTOR Por še -  kosa 
in hidravlika 18 KS. Matjašič, 
Arnovo sek), Artiče pri Bre^cah.

PRODAM ZASTAVO 750. Vel. 
Qkava 12, Novo mesto.

PRODAM traktor FERGUSON 35 
KM DELUXE s kosilnk^o in ka
bino ter dvobrazdni plug. Atojz 
Jenko, Goričane 17, 61215 
Medvode.

P R O D A M

PRODAM gumi voz (15 col.), nov. 
i^ ton ija  Radovan, Gor. Brezo
vica 10, Šentjernej.

PLENffiNSKO KRAVO dobre mle
karico, brejo tik pred telitvijo,

Sjdam. Stanko Kralj, Dobliče 4, 
nomelj.

PR9 DAM 1SKEDENJ (pod) v Ma
rinči vasi 7, Zagradec. Anton 
Zavodnik. Ogled vsak dan.

PRODAM nov ojačevalec DAVOLI 
za kitaro. Boris Raztresea Jan
koviči 12, 68341 Adlešiči, tele
fon 76-355.

PRODAM rabljen les za kompletno 
ostreje. Cfena po dogovoru. Jože 
R ^ n a ,  Kot 47, Semič.

PRODAM omaro, kavč, mizo in 
fotelje za 6 .000,00 din. Šingoj, 
Bršlin 60, Novo mesto.

PRODAM večji skedenj. Nastov v 
upravi lista (3028/75).

PTIČARJI, POZOR! Ugodno pro
dam večje števik) raznovrstnih 
papig in opico ter inkubator avto- 
matik (zmogljivost 380 jajc). Jože 
Marinšek, Gorenje 19, Stara cer
kev, telefon 86 -844.

PRODAM DROBILNIK za pesek na 
32 kladiv; ima Dieslov motor in 
trak. Prodajam tudi punte in 
bankine za gradbeništvo. Jože 
Vehar, Notranje gorice 111, Bre
zovica pri Ljubljani.

NAJBOUSEMU k u p c u  PRODAM 
tri šp^ovce in škarnik, vse še 
narabljeno. Pungerčar, Mirna peč 
60.

POCENI PRODAM peč na olje 
PI(XOLO. Žerjal, I^štialova 11, 
Novo mesto.

PRODAM obžagano ostrešje za 13 x 
10 m in 300 betonskih kvadrov. 
Alojz Marin, Prečna 2, Novo 
mesto.

PRODAM puhahiik, cevi 30, izde
lava Štuhec. Jože Rupar, Goriška 
vas 7, Škocjan.

PRODAM malo rabljen, eno leto 
star televizor znamke Apollo 12. 
Savo Zvonar, Oinkarjeva 3, 
68340 Črnomelj.

POCENI PRODAM malo rabljeno 
oljno peč ,jGIBO“. Franc Črnič, 
Ločka 42, Črnomelj.

PRODAM hrastove deske, 5 cm. Na- 
stov v up:avi lista (3058/75).

UGODNO PRODAM tridelno oma
ro, Milena Rajk, Ragovska 16, 
68000 Novo mesto.

PRODAM 130 te  te žk ^ a  praSča. 
(jor. Kronovo 5, Otočec.

STARO LESNO steasko uro, tudi 
pokvarjerK), zamenjam za novo. 
Nastov v upravi lista.

k u p i m

KUPIM rabljen moped na 2 ali 3 
prestave brez izpita in registracije. 
Razprodajam ŠKODO 1000 MB 
po delih. Drago Hrovatič, Senovo 
308, Telefon 0 6 8 - 7 5 - 3 9 3 .

KUPIM novejšo ali nedograjeno hišo 
ali gradbeno parcelo v Novem 
mestu. Ponudbe pošljite na na
slov: Tone Štukelj, Trebnji vrh 2, 
Semič.

P O S E S T

mODAM eno sta no vanjsko hišo, vrt 
in sadovnjak v lepem kraju , v 
okolici Sevnice. Naslov v UDravi 
lista (3057/75).

PRODAM eno stanovanj s ko kom
fortno hišo v bližnji okolici Nove
ga mesta. Informacije: Muzejska 
8, Novo mesto.

UGODNO PRODAM parcelo (33 
MOV) z malo vinograda ob cesti 
Škocjan—Bučka. (Hena pa dogovo
ru. Naslov v upravi lista 
(3023/75).

PRODAM zazidljivo parcelo z loka
cijskim dovoljenjem v bližini No
vega mesta. Naslov v upravi lista 
(3007/75) ali telefon 22-862 
vsak dan od 15. ure dalje.

PRODAM družinsko stanovanje in 
vrt tari hiši. Dragatuš 1.

NOVO ZIDANICO in 320 trt na 
žici-četrti letnik, k.o. Maverlen, 
prodam. Dostop z vsakim vozi
lom. Naslov v upravi lista 
(3060/75).

Eventuelni kupec parcele na oglas z 
dne 18. decembra 1975 v DoL 
listu pod „Prodam že zrigolano 
parček) 70 x 25 m, l ^ a  lega, cena 
ugodna z naslova: f tanc  KraSa- 
vec. Stara Bučka 13, „Škocjan", 
naj se zglasi pri lastnici Mariji 
Krašovec v Ljubljani, Na Jami 5 
(pri Oberstar) v Šiški.

aK3 '_S5 3
MARIJA JENKO, GOR. STRAŽA 

49, prepovedujem kakršnokoli 
vožnjo po mojem travniku. Kdor 
te prepovedi ne bo upo^eval, ga 
bom sodno prian jala .

KAREL LENČIC in JANEZ SMO
LIČ, oba iz DoL Rrekope, Kosta
njevica, prepovedujeva vožnjo po 
najinih parcelah na Vihrah. 
Vožnja je dovoljena samo tistim, 
katerim sva dala pismeno izjavo 
na krajevnem uradu. Kršitelje 
bova sodno p r^ n ja la .

MARTIN RAJER, VEL UPJE 13, 
ŽUŽEMBERK, prepovedujem 
pašo kokoši po mojih njivah. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

DRAGEMU ZVONKU DOLTARJU 
iz Metlike za njegov 60. rojstni 
dan še mnogo zdravih in srečnih 
dni želijo njegova Helena, hčerka 
Nada iz Nemčije, zet Janez in 
mala vnukinja Janja.

DRAGI MAMI in stari mami JER
MANOVI s Krke 3 pri Novem 
mestu za dvojno praznovanje želi 
vse lepo, predvsem obik) zdravja, 
hčak a  Micka z družino.

VRCKOVEMU atu in mami iz 
Grmovelj voščijo srečno novo 
leto 1976, atu pa hkrati za 88. 
rojstni dan otroci in vnuki z dru
žinami.

DRAGI s e ^ i  in teti PEPO MARC 
iz Volčičeve 25, Novo mesto, 
želita vse lepo za 56. rojstni dan 
Julka in Slavica.

LEPE POZDRAVE pošiljamo očetu 
in materi Jožetu in Bariči Golo
bič iz Radoviče in jima želimo 
vesele praznike in srečno Novo 
leto 1976 CVetka, Ciril in otroci
t 7  i i a v a I o

DRAGEMU MOŽU in ljubemu 
očku IVU RESNIKU iz Straže pri 
Novem mestu za dvojno prazno
vanje še na mnoga zdrava leta, iz 
Srca želijo žena Marija, sinova 
Janez in Vito ter hčerka Lavra. 
Čestitkam se pridružujeta še dru
žini Strmole in Miklič iz Zagrad-

R A Z N O

ZA DOBO TREH MESECEV potre
bujem 5.000,00 din. Naslov pod 
šifro „POŠTENOST".

POROČNI PRSTANI! Ce ste v za
dregi, kakšen prstan bi podarili 
svoji ljubljeni, obiščite zlatarja 
Otmarja Zidariča v Gosposki 5 v 
Ljubljani (po l^  univerze). -  Z 
izrezkom tega oglasa dobite 
10 odst. popusta!

DRUSTVO medicinskih sester Novo 
mesto želi zdravstvenim organiza
cijam, družbenopolitičnim orga
nizacijam, medicinskim sestram 
in ostalim zdravstvenim delavcem 
ter vsem de tovnim ljudem Dolenj

ske srečno in uspehov polno novo 
leto 1976. Društvo medicinskih 
sester Novo mesto!

STAREJSi samski s srednjim pose
stvom, brez obveznosti išče vdo
vo ali samsko žensko od 45 do 50 
let za skupno življenje. Ponudbe 
pod „POSAVJE “.

IŽ̂ Ô STILA I
NIKOLA DANČULOVIČ, Cesta 

komandanta Staneta 3, Novo 
mesto, obveščam cenjene stranke, 
da sem odprl delavnico za poprav
ljanje električnih gospodinjskih 
aparatov. Delovni cas od 14,30 
do 20. ure. Popravljam tudi na 
domu. Priporočam se za obisk!

VALILNICA NA SENOVEM obve
šča stranke, da se enodnevni 
piščanci dobijo od 24. decembra 
dalje vsak torek zvečer in vsako 
sredo zjutraj. Valimo zelo kvali
tetne pasme, in sicer: R O S S -1, 
to je bela, težka, ki doseže pri 
majhni porabi hrane zelo dobre 
rezultate; m ve, srednje težke 
pasme HISEX, zelo dobre nes- 
nice, ter grahaste pasme AMROK, 
ki so izredno primerne za kmeč
ko rejo, so težje od rjavih in 
dobre nesnice. Upoštevamo tudi 
predhodna naročila, ftiporoča se 
Mijo Gunjilac, valilnica, 68281 
Senovo, telefon 75-475.

. CENJENE stranke obveščamo, da 
bo brivsko-frizerski salon CIRIL 
PUCEU, NOVO MESTO, odprt v 
ponedeljek, 29. decembra 1975, 
dopoldan, obenem pa jim  želimo 
srečno novo leto 197o in se pri-
SDročamo za obisk.

ELUJEMO ROLETE (LESE
NE), PLASTIČNE ŽALUZIJE 
25, 35 in 50 MM. OPRAVLJA
MO VSA POPRAVILA, SPADA
JOČA V TO STROKO. Z IZ
REZKOM TEGA OGLASA DO
BITE 4 ODST. POPUSTA OD 
FAKTURNE VREDNOSTL NA
ROČILA SPREJEMAJO ROLE- 
TARSTVO, UUBLJANA, 
TITOVA 180, TELEFON 
53-984  IN 20-487 , IGNAC 
PRIJATELJ, KRŠKO, KVED
ROVA 8, TELEFON 
0 6 8 -7 1 -7 7 6 , IN BOCK) RADI, 
ŽABJA VAS 15, NOVO MESTO. 

ODPRL sem kovinostrugarsko de
lavnico. Ivan Slapničar, Cegelnica 
39 a. Novo mesto.

Ob izgubi dragega očeta, starega 
očeta, tasta in brata

J 0 2 E T A T K A L C E V I C A
iz Podklanca 12

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v težkih trenutkih kakorkoli 
pomagali, pokojniku darovali vence 
in cvetje ter ga v velikem številu 
spremili na zadnji poti. Posebna 
zahvala medicinski sestri Hudelji z 
Vinice, osebju kirurgije novomeške 
bolnice, sindikatu kolektiva BELT 
iz Črnomlja, oddelku livarne, cestni 
bazi Novo mesto, kulturni skupnosti 
Ljubljana, ZB Vinica, sosedom in 
župniku Kastelcu.

Žalujoči: hčerki Anica in 
Bariča, sin Jože, brat Niko, vsi z 
družinami in drugo sorodstvo.

Ob izgubi našega dragega očeta

A LO JZA  TURKA
iz Rateža

se zahvaljujemo vsem prijateljem in 
znancem, ki so ga spremili t« zadnji
poti Posebno se zahvaljujemo pod
rtjem  Ela in KZ Novo mesto, §00  
Novo mesto in Lovski družini Brus
nice za podarjene vence ter župniku 
za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Tina in otroci 
z družinami.

Z A H V A  LA

Ob mnogo prerani in boleči izgubi 
ljubega moža, teata in strica

SILVESTRA 
ŽIČK AR J A
iz Prešne Loke nad Sevnico

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam ob tako težkih trenutkih stali ob strani in 
pomagali, izrekli sožalje, darovali vence in cvetje, ter ga v tako 
velikem številu prem ili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala pev
skemu zboru iz Sevnice, LD Žabukovje in Boštai;), posebno LD iz 
Sevnice, govornikoma 2® in LD ter župniku za lep govor in 
opravljeni obred.

Žalujoči: žena Anica, bratje Ivan, Stanko, Lojze z dru
žinami, in Tone, sestri Matilda in Ivanka z družinama.

Z A H V A L A
Nenadoma, mnogo prezgodaj nas je v 

53. letu zapustil naš dragi mož, brat, zet 
in svak

VLADO 
ŽIVKOVIC

iz Klinje vasi 7 pri Kočevju

Ob tem težkem trenutku se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali 
ob strani, p o m e l i ,  darovali cvetje in vence, ga spremili na nje- 
go^ zadnji TOti in z nami sočustvovali. Najlepfe se zahvaljujemo 
vaščanom Klinje vasi, krajevni skupnosti Rudnik-& lka vas, druž
benopolitičnim organizacijam: SZDL, ZBNOV, ZRVS, društvu: 
upokojencev, delovnemu tolektivu Tekstilane, Petrolu Kočevje, 
delavsld godbi, tov. Letonji in tov. Figarju za poslovilne besede. 
Vsem še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: žena Mari, bratje, sestra, tast, tašča in drugo 
sorodstvo.

!

Kočevje, 15. decembra 1975

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta , starega očeta, strica
i •-

ANTONA TRAMTETA
iz Ra teža

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste ga tako številno pospremili na njegovi zadnji poti, darovali 
cvetje, ter nam izrazili sožalje. Posebno zahvalo izrekamo patru 
Mateju za lepo opravljeni obred, dr. Miroslavu Vodniku za njegov, 
trud, sosedu Antonu Vovku za poslovilni govor, ter Ernestu Hode 
za vsestransko pom oč. Iskrena hvala tudi delovni organizaciji 
TOZD avtobusni promet „Gorjanci", podjetju IMV za podarjene 
vence.

Žalujoči: žena Terezija, sinova Tone in Franci, hčerki 
Anica in Tončka z družinami in drugo sorodstvo.

Novoletno pismo naroinikoiii
Leto je okoli -  še nekaj dni, pa bomo pisali 1976. Da bi bilo 

uspešno, zdravo in predvsem mirno, si te dni voščimo iz srca in zares 
iskreno želimo, da bi,bito tako.

ftelomnica leta je spet priložnost, da se zahvalimo vsem naročni
kom in bralcem pokrajinskega glasila Socialistične zveze za zvestobo, 
vsem, ki so mu pomagali z reklamami, razpisi, objavami in čestit
kami, pa za dragoceno pomoč, da je Dolenjski list izhajal breZ 
zamud. Veseli smo, ko se zadnja dva tedna že oglašajo številni stari 
naročniki in vplačujejo naročnino za prihodnje leto. Njihova vpra' 
šanja so podobna ugibanjem številnih naših bralcev in prijateljev^ 
kako bo z naročnino v letu 1976?

Cejrav so letos stroški za papir porasli več kot za četrtinOi 
poštnina za več kot potovico, niso pa nas obšle tudi razne druge 
podražitve. Dolenjskega lista za prihodnje leto ne nameravamo podra* 
žiti. To smo že naredili letos s 1. julijem in zato sodimo, da bi * 
polletno naročnino 84,50 din lahko izhajali š sedanjim obsegom 
vsebino tednika. Nekaj več kot doslej bodo primaknili za kritje stro
škov ustanovitelji lista. Do kakšne večje podražitve papirja prihodnj® 
leto verjetno ne bo prišto, medtem ko se bodo stroški tiskanja pove* 
čali za prib. 10 odstotkov. Če nas papir in tiskarne ne bodo huj®" 
prizadele, bomo lahko izhajali s sedanjo naročnino.

f ti letni naročnini 169 dinarjev vas stane en izvod ,Dolenjca* 3.2  ̂
dinarjev; kdor ga kupuje v trafikah, plača zanj 5 dinarjev (od teg* 
dobimo mi 3,75 din, prodajalec pa 1,25 din). Vedeti pa morate, da ^  
znašali vsi stroški za tiskan in razpečan izvod Dolenjsk^a lista ^  
konec letošnjega septembra 4,41 din. Razliko med naročnino in stro
ški še vedno zbiramo z oglasi, reklamo in z drugimi dohodki, ki pol^i 
pogodbenega sofinanciranja posameznih občin za stalne komunsKe' 
(zakupljene) strani pokrivajo vse stroške tednika. Se vedno pa sniO 
medobčinsko glasito SZDL z največjim poprečnim stalnim obseg®*̂ ; 
in najvišjo naklado med tovrstnim tiskom v državi.

Slednje bi z vašo pomočjo in zvestobo listu radi tudi ostali. V ten' 
upanju vas prisrčno pozdravljamo z n a jbopm i željami za vse dobro 
nastopajočem 1976. letu!

UREDNIŠTVO Vi'

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, No*0 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL W  
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
nica in Trebnje.

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni urcj* 
nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez Pezelj, 
Primc, Jože Splichal (urednik Priloge), Jožica Teppey, Ivan Zoran ^ 
Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič. .

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Preds^ 
nik: Slavko Lubšina. ,

IZHAJA vsak četrtek  -  Posamezna številka 5 din -  Letna nai°^ 
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej^  
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM . ■ 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni raČufl*. 
5 2 1 0 0 - 6 2 0 - 1 0 7 - 3 2 0 0 0 - 0 0 9 - 8 - 9  j

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na določelJ. 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za V| 
druge oglase in oglase v barvi velia do preklica cenik št. 7 od 3- \  
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 4 2 1 -1  P .  
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mcS1 
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8  -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Nov 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon (068) 21 —227 J' 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stav^j 
filmi in prelom: ĆZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi $ 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 9 .0 0 ,10 .00 ,11 .00 ,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00, 23.00 in 24.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8.00,

PETEK, 26. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
80 la za nižjo stopnjo. 9.30 
Jugoslovanska narodna gksba. 10.15 
■Kaaj, kam, kako in po čem? 10.45 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Bo Talijinih poteh.
12.10 Revija orkestrov in solistov, 
f 2.30 Kmetijski nasveti -  
®8* Slavko Gliha: Razvoj kmetijstva 
11.manj razvitih obm očjih. 13.30 
Priporočajo v a m . . .  14.30 NaS 
poslušaid čestitajo in pozdravljajo. 
^•45 „Vrtiljak". 16.50 Človek in 

^ravie. 18.05 Ogledalo našega časa.
18.20 Zvočni signali. 19.40 Minute z 
ansamblom Vilija Petriča. 19.50 
l^hko noč, otroci! 20.00 Stop-pops 
^0- 21.15 Oddaja o morju in 
pomorščakih. 22.20 Besede in zvoki 
12 logov domačih. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Jazz pred polnočjo.

SOBOTA, 27. DECEMBRA: 8.10 
glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 9.35 Kaj vam glasba 
pripoveduje. 10.15 Kdaj, kam, kako 
10 po čem? 11.03 Sedem dni na 
*a<hu. 12.10 Godala v ritm u. 12.30 
kmetijski nasveti -  ing. Milena 
®zbec: Izkušnje s herbicidi v
?jniorskih vinogradih. 13.30 
^poročajo vam . . .  14.1 OS pesmijo 

besedo po Jugoslaviji. 15.45 
i>yttiljak“ . 16.45 S knjižnega trga. 

'•20 Gremo v kino. 18.15 Sobotni 
®“ sbeni omnibus. 19.40 Minute z 
nsamblom Mojmira Sepeta. 19.50 

rfnko noč, otroci! 20.00 Radijski 
. “ar- 21.30 Oddaja za naše 
Jfseljence. 23.05 S pesmijo in plesom 
Vnovi teden.
„ n e d e l j a , 28. d e c e m b r a :
•°7 Veseli tobogan. 9.05 Še 

P°ninite, tovariši. . .  10.05 Koncert 
£ ^ š ih  krajev. 11.00 Poročila -  

Cistični napotki za naše goste iz 
,ujine. 11.30 Naši poslušalci čestitajo 
J® pozdravljajo. 14.05 Nedeljsko 

i P  Poldne. 17.50 Radijska igra: 
tikotnik s štirimi koti. 19.40 

glasbene razglednice. 19.50 Lahko 
, otroci! 20.00 V nedeljo zvečer. 

*•20 Srečanje glasbenih Akademij 
"T Rovinj 75. 23.05 Literarni
°kturno. 23.15 V lučeh semaforjev, 

g PONEDELJEK, 2 9 .DECEMBRA: 
•10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 

J ?  Pravljic in  zgodb. 9.05 Mah 
j. kalni ansambli in sohsti. 10.15 

kam, kako in po čem? 10.45 
♦ .^ t i č n i  napotki za naše goste iz 

hne. 11.03 Nekaj za ljubitelje 
,5*mbelske in solistične glasbe, 
j f ’!0 Vdiki revijski orkestri. 12.30 

' E r * J ski nasveti — mag. Milan 
[Javec: Pomen urejene prodaje 

■ Pomenske živine. 13.30 Priporočajo 
£««•■ • • 14.30 Naši poslušalci

kitajo in pozdravljajo. 15.45 
J? rtiljak“ . 1 7 ./0  Koncert po željah 
POsluj^icev. 18.05 Naši znanstveniki 

mikrofonom. 19.40 Minute z 
h=u.mbl°m  Jožeta Burnika. 19.50 
Janko noč, otroci! 20.00 Če bi 
^ b u s  zaigral. 20.30 Operni koncert.

22.20 Pbpevke iz jugoslovanskih 
studiev. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Za ljubitelje jazza.

TOREK, 30. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
sola za srednjo stopnjo. 9.30 Iz 
glasbenih šol -  Piran. 10.15 Kdaj, 
Ibm , kako in po čem? 10.45 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 ftomenadni toncert.
12.10 Popevke brez besed. 12.30 
Kmetijski nasveti -  ing. Dušan 
Terčelj: Kaj nam minašarapnizacija 
v vinarstvu. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Skladbe za mladino. 
14.40 Na poti s kitaro. 15.45 
„Vrtiljak**. 16.45' Pota sodobne 
medicine. 17.20 Obiski naših 
solistov. 18.05 V torek nasvidenje! 
18.35 Lahke note. 19.40 Minute z 
ansambtom Silva Stingla. 19.50 
L ^k o  noč, otroci! 20.00 Sk>venska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 Od
E emiere do premiere. 21.30 Zvočne 

skade. 22.20 V duhu istrskega 
izročila. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 31. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 9.25 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem? 
10.45 Turistični naTOtki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik. 12.10 Opoldanski koncert 
lahke glasbe. 12.30 Kmetijski nasveti
-  ing. Mitovan Zidar: Kako bomo 
usmerili prvenstvene družbene 
napore v Imetijstvu v letu 1976.
13.30 ftiporočajo vam . .  . 14.10 Ob 
izvirih ljudske umetnosti. 14.30 Naši

raslušalci čestitajo in pozdravljajo.
5.45 „Vrtiljak*. 17.05 Otroško 

mladinsko in silvestrsko popoldne.
19.50 ftavljica otrokom za si^estrov 
večer. 20.00 Ftestolnice smeha.
24.00 Srečno 1976.00.05 Prvi ples v 
Novemletu. 01.05 V veseli družbi.

16.15 Pet minut za . -  16.20 EPP
I. del — 16.30 Poročila -  16.35 EPP
II. del -  16.40 Smejmo se! -1 6 .4 5  
Mini anketa — 16.52 Menuett -  
16.57 Metodija za slovo

3.05 Spomini in želje- Od 4.00 do
6.00 S plesomv novoletni dan.

CETOTEK, 1. JANUARJA 1976: 
8.07 Radijska igra za otroke. 8.47 S 
pesmijo v Novo leto. 9.05- Zvoki 
novoletnega jutra. 9.35 Ko rdeče 
rože zapade sneg. 10.05 Stopinje v 
snegu. 10.45 Turistični napotlu za 
naše goste iz tujine. 12.10 Čestitke 
ob Novem letu. 13.15 Obvestila in 
zabavna glasba. 13.30 ftegled 
svetovnih dogodkov v minulem letu.
14.05 Evropa z najlepšimi željami.
15.15 Zima, zima bela. 17.05 
Sinkope iz Cela. 17.35 Vrage 
kotoraturke naših dni. 18.05 
Radijska igra. 19.40 Minute z 
ansambtom Silva Štingala. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Novoletni 
koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Ljubljana. 22.20 Ritmi in metodije v 
novem letu. 23.05 Literarni 
nokturno.

Pretekli teden od 11. do 17. 
decembra 1975 so v novomeški 
porodnišnici rodile: Milena Ž t o ^  
iz Črnomlja -  Mitja, Martina 
Petrišič iz Brestanice -  Lidijo, 
'Ljuba Košiček iz Žužemberka -  
Andreja, Jožica Jurečič iz Grobelj -  
Damjano, Marija Gorenc iz
Spodnjega Lakenca — Martino,
Jelka iz Goriške vasi -  Draga, 
Jožefa Kregar iz C tf o v ^  Loga -  
Romana, I^ o l in a  Mikec iz Mal^a 
Slatnilia — Matejo, Marija Krevs iz 
Dolnjega K a rtlje v ^  -  Natašo, 
Jelta Hudorovac iz Lokev — 
Svetlano, Slavojka Aščia iz
C rnom ^ -  Roberta in Romana, 
Anica Berkopec iz Dolnje Straže -  
Ale&, Justina Prhne iz Orehovice -  
Jožeta, N^ija Žnidaršič iz 
Šentjerneja — M a t^ ,  Anica Novak 
iz Gradenca -  Bogdana, Anica 
Stanko iz D rn o v ^  — Alenko,
Katica Nfatkovič s Tanče gore -  
Kristino, Djurdja Malinovič iz 
Velike vasi -  DraMna, Edita Malik 
iz Ljubljane — Tomaža, Mihaela 
Strmole iz Mokronoga -  Tatjano, 
Ana C^jšek iz Krškega -  dečka in 
Amalija Banič iz Dobrave — deklico. 
- C e S iTAMO!

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi d o b r ^ ,  dragega moža, očeta, 
dedka in pradedka

KARLA SAJOVICA
iz Dragatuša

ki je v 84. letu starosti za vedno zatisnil oči, se iskreno zahvalju
jemo vsem sorodnikom, prijateljem in dobrim sosedom, W ste 
nam stali ob strani in pomagali v najtežjih trenutkih. Enako se 
ahvaljujemo kolektivom Rudnik Kanižarica, Novost LjubMana, 
utostro j Ljubljana, Gasilskemu društvu Dragatuš, godbi iz 
Gnomlja, govorniku tov. Jožetu Parku in duhovniku za obred.

Zahijoči: žena Pepca hčerice Draga, Judita in Eliza* 
beta, smovi Branko Jože, Ctfil, MirRo in Pavle z druži
nami, 26 vnukov m 16 pravnukov. 

D r£^tuš, Hrast, Drenovec, Daruvar, 
Ljubljana, Domžale, Vir, Toronto.

TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO SEVNICA

NEDEUA, 21 DECEMBER
1975 -  10.30 Napoved programa in 
EPP l. del -  10.45 „Dedek Mraz** 
(oddaja za najmlajše) -  10.55 Walt 
Disney-ustvarjalec m odern^a risa
nega filma -  11.05 Delovni kolek
tivi čestitajo -  12.00 Naš razgovor
-  12.15 Za vsakogar nekaj -  12.30 
Baročila — 12.50 Čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev -  14.30 
Zaključek programa '

SREDA, 31. DECEMBER 1975
— 16.00 Napoved programa in EPP
— 16.15 Narodne -  16.30 Poročila
-  16.40 Veselo na Silvestrovo l. del 
(mozaik glasbe, nasvetov in šal) -
17.15 Bilanca 1975 -  17.30 Vese-
to  11. del -  18.00 Zaključek
programa

SOBOTA, 3. JANUAR 1976 -
16.00 Dober dan! (napoved in glas
ba) -  16.10 Svetujemo vam -

PETEK,26. DECEMBRA: 8. 10 TV 
v šoli: Računstvo, Žabe, Ali ste ve
deli, Meritve, Rromet, TV vrtec, 
Obleka in omara -  10.00 TV v šoli: 
Angleščina, Predšolska vzgoja (do
11.05) -  14.10 TV v šoli -  ponovi
tev (do 16.30) — 16.35 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.55) -
17.00 Od včeraj do danes v Grož- 
njanu -  B -  l 7.25 Mozaik -  17.30 
Obzornik -  17.45 Prireditev ob 
30-letnici telesne kult.ure v svobodni 
domovini prenos iz Velenja -  19.10 
Dedek Mraz - 19.20 Cikcak —
19.30 TV dnevnik -  19.50 Teden
ski notranjepolitični' komentar -
19.55 3-2-1 -  20.05 Gospod Hulot 
na počitnicah, cetovečerni film -
21.45 ftopagandna oddaja -  B -
21.50 625 -  22.25 TV dnevnik

SOBOTA, 27. DECEMBRA; 9.30 
TV v šoU: Seminar, Izobraževalna 
oddaja -  10.35 TV v šoli: Propad 
stare Jugoslavije; Pogovor, Vzpon 
človeka -  12.00 TV v šoh: Književ
nost BiH, TV leksikon (do 12.4’5) -
15.30 625 -  ponovitev -  16.05 
Smog -  dokumentarna TV drama -
17.30 Po belih in črnih tipkah, po
novitev -  18.00 Obzornik -  18.20 
N. Ostrovski: Kako se je kalilo 
jeklo, nadaljevanje in konec -  19.10 
Dedek Mraz -  19.20 Cikcak -
19.30 TV dnevnik -  19.50 Teden
ski zunanjepolitični komentar -
19.55 3-2-1 -  20.00 Akordi Koso
va, prenos festivala zabavnih melodij
-  21.10 Moda za vas -  B — 21.20 
TV dnevnik — 21.40 Šerif v Nevv 
Yorku -  serijski film

NEDELJA, 28. DECEMBRA: 9.10 
Poročila -  9.15 L. N. Tolstoj: Ana 
Karenina, TV drama -  10.05 Pro
pagandna oddaja -  B -  10.10 Otro
ška matineja: Ktovn Ferdinand in 
vožnja strahov — 11.10 Mozaik -
11.15 Kmetijska oddaja TV Novi 
Sad -  12.00 Poročila (do 12.05) 
Nedeljsko popoldne: od včeraj do 
danes v Grožnjanu Zabava vas Ann 
Margret -  S smučmi čez vzhodno 
steno Matberhorna -  16.35 Poro
čila -  16.40 Košarka -  Rabotnički: 
feitizan -  prenos -  18.20 Film 
„Joby“ -  2. del -  19.10 Dedek 
Mraz -  19.20 Cikcak -  19.30 TV 
dnevnik -  19.50 Tedenski gospo
darski komentar -  19.55 3-2-1 -
20.05 V. Kovačevič: Kapelski kre
sovi, nadaljevanka TV Zagreba -  B
-  21.20 Dokumentarna oddaja 
„Gana“ -  B -  21.50 Športni pre
gled -  22.25 TV dnevnik

PONEDELJEK, 29. DECEMBRA:
10.00 TV v soU (do 11.05) -1 6 .3 5  
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) -  17.15 H. Ch. Ander
sen: Snežna kraljica -  IIL del -
17.30 Čarobna žoga, risanka -  B -
17.45 Obzornik -  18.00 Glasbena 
oddaja Slovenski Rock -  B -  18.35 
Mozaik -  18.40 Marksizem v teoriji 
in praksi „Samoupravljanje in teh
nokrat izem“ -  19.00 Odločamo -
19.10 Dedek Mraz -  19.20 Cikcak
-  19.30 TV dnevnik -  19.55 3-2-1
-  20.05 P. Abraham: Lisička, TV 
drama -  B -  21.25 Kulturne diago
nale -  21.55 TV dnevnik -  22.10 
Mozaik kratkega filma.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starca  očeta in brata

FRANCA LUZARJA
iz Dol, Vrhpolja pri Šentjerneju

se najlepše zahvaljujemo sorodnikom, znancem, vaščanom za ii^e- 
čeno sožalje, pomoč, podarjeno cvetje in vsem, ki so pokojnila 
spremili na n j^ovi zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo kolekti
voma ISKRA — obrat Šentjernej, Gozdnemu obratu iz Kostanje
vice ter tov. Kicu za podarjene vence in župniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: žena Marija, sinovi France, Jože, Tone, 
Martin z družinami in l^ jze , hčerke Marija, Jožica, Ani, 
Rezika z družinami in drugo sorodstvo.

labod labod labod labod

F.S.FIN2GAR 25

HHniin
L »Če se ti ni le zdelo. Povej nam katerega, saj 

Je dosti iz naše fare in vas je bilo več pri isti 
Š p an iji  — in reci: Tale in tale je padel.“

»No, če hočeš: naš organist, na primer. Sam 
. 01 ga videl, ko so ga pokopali. Ali pa Matija, ki 

>0 Mislil Golobovo vzeti: mrtev! Zraven mene je 
c V“ležal in še zastokal ni, ko ga je zmanjkalo. Pa 
* ste že brali."

»Jezus, Jezus,“ so mahale ženske. Pijača se je 
Sejp uprla in začeli so plačevati ter odhajati.
, priliko je porabil Matic, da se je nagnil do 
,erneja in vprašal:

»Kaj misliš o Jančarju? “
>>Nič ne vem. Je bil pri drugem bataljonu."

L M atic je hotel še več izpraševati, ali zdelo se 
J* je, da ga vsi opazujejo, zato je poklical in pla- 

' ^ t e r  odšel z drugimi vred. Jerneju je ponudil

, Ko sta prišla pred hišo je tamkaj stal župnik in 
Pogovarjal z županom.

, »Jernej!" je vzkliknil župnik vesel in mu podal 
ko. „Bog te sprejmi!*4 
Jernej je počil s petami in salutiral, 

i »Ali greš domov? Ranjen? Sedi k meni, iaz te 
peljem ."

Matic se je župniku od daleč odkril, ko je slišal 
gabilo, in se naglo sam odpeljal. Župnik pa je 

^sadil Jerneja na desno, mu dal smotko in velel 
^^^gnati.

Potoma ga je izpraševal o dogodkih na bojišču 
in Jernej je bil dokaj bolj skromen kot v krčmi.

,,Takole je po pravici; Saj nihče nič ne ve, ka
ko je pravzaprav. Tam naprej, tu nazaj, tu mrtvi, 
tam mrtvi, enkrat stradaš, enkrat si presit. Saj 
smo vsi kot ponoreli.“

„Bog se nas usmili,“ je vzdihnil župnik.
„Pa samo ta,“ je hitro poprijel Jernej. „Če ta 

tam gori ne poprime, ne vem, kaj bo. Zoper dva, 
ne rečem; zoper deset je težko.“

Nato je Jernej povedal o organistu in o Matiju. 
„O drugih pa nič ne vem,“ je dostavil pravično.

Prišla sta pred Matjažev dom. Jernej je izstopil 
in spet salutiral.

Župnik je bil potrt. Mislil je na organistovo 
družinico in na njegovo orglanje ob mobilizaciji. 

„Slutil je. Duša vendarle sluti prihodnje reči.“ 
In mislil je na Golobovo Francko.
„Same nesreče! Če se ne bliža sam sodni dan.“ 
Tako se je zatopil v žalost, da ni opazil Golo

ba, k ije  šel po cesti pred njim.
„Golob,“ je rekel hlapec in pokazal z bičem 

po cesti in tako opozoril župnika.
„Ustavi,“ mu je velel in povabil ključarja Golo

ba, naj prisede.
„Ali ste slišali? Jernej, ki seje vrnil iz Galicije 

ranjen, mi je pravil, da je Matija padel.“
Golobu je šinila rdečica v lice.
„Tako,“ je rekel hladno.
„Kaj pa bo s Francko? “
Golob je pobledel in pogledal čez polje:
„Kar sije skuhala, naj pa sne.“
,^ e  tako, oče Golob,“ je začel župnik. „Saj je 

hudega že tako dovolj, nikar si še sami ne prikla- 
dajmo!“

,Jaz tudi tako pravim,“ je potrdil Golob in 
gledal v hlapčev hrbet. „Desetkrat rajši bi bil do 
tal pogorel, kot to sramoto, kakor mi jo je napra
vila ta deklina.“

„Žalostno je, hudo je, ali kaj, vaša je in jaz bi 
želel, da je ne gonite od hiše. Nazaj naj pride.“ 

j^ a k !“ je kakor odsekal Golob.
Župnik je pomolčal.

„Ne vem, če imate prav. Poglejte: kaznovana 
je že. Prav, za greh je pokora. Če pride Matija na
zaj —“

„Saj je padel, ste rekli,“ ga je hitro ustavil Go
lob.

,J*ravi Jernej. Gotovo le še ni. Morda je bil sa
mo ranjen. Torej če pride nazaj, jo vzame, 
kajne? In vendar ne bo hodil v tujo hišo ponjo! 
Če je pa res padel ali če pade -  vas mora pač bo
leti, da bi se vaša klatila po svetu.“

„Kar sem rekel, sem rekel. Le pustiva to reč, 
sicer vam koj z voza skočim.“

Župnika je grabila Golobova trma in molčala 
sta do doma. Tamkaj pred župniščem mu je še 
enkrat omenil:

„Golob, lepo vas prosim, premislite si!“ 
,jLahko noč,“ je rekel Golob in naglo odšel. 
Župniku pa se ni ta večer nič kaj prav ljubilo 

večerjati.

XII

Občinski sluga Petrin je okliceval z vzvišenega 
mesta pred cerkvijo med dolgo vrsto razglasov, ki 
so jih ljudje korenito malo razumeli, tudi oklic, 
da je  pri županu razpoložen seznam izgub. „To se 
pravi,“ je tolmačil, „kdor pade ali je ranjen ali pa 
bolan, ga natisnejo. In če vam je kaj do tega, da 
zveste o svojih ljudeh, če so še živi, pridite pogle
dat k županu. Tam vse vemo.“

In zares je romalo popoldne vse polno ljudi k 
županu, da je bila gneča v hiši. Petrin je sedel za 
mizo, si popravljal debelo okovane naočnike in se 
ubijal z branjem ogrskih, poljskih in drugih tujih 
imen. Po dolgem pa je vendar izsledil Matija, 
organista in Jančarja. Ljudje so bili preplašeni. V 
majhnih gručah so se razkropili na vse kraje. Za 
organistovo ženo je drobilo pet otrok, šesto dete 
j^  imela v naročju in je jokalo, ko je jokala mati. 
Ljudje so jo milovali, ko so bili med seboj; ko so 
jo srečevali, ni imel niliče prave besede, da bi jo 
potolažil. „Svet se podira!“ — „Sodni dan ni da
leč.“ -  „Bog nam preloži!"

Tako so vzdihovali ljudje in širili vest po fari, 
da se je zvedela tudi v župnišču in dvignila župni
ka. Segel je po palici in poklical mladega prepeli- 
čarja — za Šrapnela ga je nazval, ko je poizkušal 
biti izviren — ter se napotil k županu. Potoma so 
ga ljudje ustavljali, mu ponavljali, kar so povedali 
že tolikokrat, in on je bil neroden v besedi, kot je 
bil vselej, kadar bi bil moral tolažiti v tem času, 
ko sam ni tolažbe vedel.

Župan ga je sprejel na pragu:
„Tri smo že izgubili. Ce pojde tako naprej, bo

mo ob vse.“
„Kar ne morem verjeti," je odkimaval župnik 

in požvižgal Šrapnelu, k ije  izvohal vse kote in bil 
povsod, kjer ga ni bilo treba. Nato je odšel z žu
panom v pisarno. Potoma se je ozrl v gostilniško 
sobo.

,.Nimamo kaj gostov." ga je naglo opazil žu
pan. „Vse se je razšlo, ljudstvo je potrto."

Nato je župan razgrnil nekaj številk seznama 
izgub in mu pokazal najbolj posvaljkano, kjer so 
bila z rdečim podčrtana imena padlih domači
nov. Župnik je gledal, bral, bral na naslovni plati 
drobno tiskane pripombe: Za popolnost in pravil* 
nost seznamov izgub ne prevzema vojno mini
strstvo nikakršne odgovornosti.

„Župan, poglejte," je rekel župnik in prebral 
na glas še enkrat to opazko.

„No, no," je pomahal župan z roko, „le nikar. 
To je za tolažbo, kaj slabega bo vselej res. Po
sebno, ko so bili vsi trije taki, da jih je pogodu 
škoda. Če bi bilo, postavim, tiskano, da je padel 
Pičolinov Šimek, tisti razbojnik in pijanec, vse fa
re pokora, zastavim konja, da bi ne bilo res. Tako 
pa je."

Župnik je molčal in bral še nekaj časa razna 
imena, nato odrinil liste in pogledal vprašujoče 
župana.

„Premišljujete, kajne, kaj bo z organistovko. 
Ta je še najbolj reva."

„Brez organista bomo, dokler bo vojska.
„Prav je," ni čakal župan, „kdo bi poslušal 

muziko, ko bi človek najlaže jokal."

Z A H V A L A

Ob nepričakovani, nenadni smrti dragega moža in oče
ta

JANEZA STROJINE
iz Grobey pri Šentjerneju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in 
prijateljem ter vaščanom, ki so se v tako velikem številu 
poslovili od našega ata. Zahvaljujemo se za vence, cvetje, 
denarno pomoč Gasilskemu društvu, ZB in župniku za 
poslovilne besede. Vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Terezija, sin Jože z družino, Danica z 
družino in drugo sorodstvo.
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NOVOLETNI KOMENTAR

Spet se o b rača  nam leto 
in treba  bo nov koledar, 
spet govorimo zavzeto, 
da slab smo bili gospodar.

Zmeraj samo govorimo 
in kritik  je vsak izmed nas, 
potlej vse vnemar pustim o 
in vse nam le španska je vas.

Janez prisega Marički, 
da vselej povsod ji bo  zvest, 
gruli k o t  peli bi p tičk i,  
p o tem  pa pokaže ji pest.

Takihle  Janezov strumnih 
pri nas v gospodarstvu je kup. 
Malo zares je pogum nih , 
preveč, ki podje tjem  so strup.

Kdo integriral se ne bi, 
če  partner je b r h e k  deklič .  
Komaj kdo vzame jo k sebi, 
če  baba je pravi hud ič .

Kdo od  sram ote zardeva 
in koga še zvije kdaj smeh, 
če  pa nam TOZD  Jugočreva  
uvaža zdaj svinjski že meh.

Če trgovina bi naša 
v Sahari imela svoj š tant, 
kaj bi uvoz bil, se vpraša: 
v ročina  in pesek iz kant.

S fo rum ov  pride parola, 
naj stabilizira se vsak.
Praksa nam draga je šola, 
pri plači je vsak siromak.

Šteješ v kuverti denarje 
in sam oupravno veliš:
„Jaz  imam p la tno  in škarje, 
p rihodnjič  d o b ič e k  d ob iš !"

V endar zastonj pričakuješ , 
ker novi dogovor velja; 
višje prispevke plačuješ, 
in slina iz ust ti kaplja.

Zdaj pa ozrim o se malo 
krog sebe. Poglej zdaj oko , 
kaj nam to  leto je dalo, 
kako nam D olenjcem je šlo!

Za kvaliteto š tacune 
ne zmeni pri nas se živ krst,

! kupec gre v druge kom une,
| petičnejši daleč tja v Trst.

Tržnica zdaj je sejmišče, 
kjer vlada edinole kič,

1 žalostno je prizorišče,
J kjer lepega resda ni nič.

Vsak pač pozna kom unalo ,
I ki lepšaj nam mestni izgled.
[ V mestu je nekaj zastalo,

v odvozu smeti je nered.

Naš vodovod se napreza, 
trdi, da z vodo ni težav. 
Dejstvu, resnici ustreza, 
da vode d o to k  je cmerav.

Vse načrtu je  se um no .
Parcele požira IMV, 1
most naš kljubuje pogum no 
vsemu, kar čez leze in gre.

V endar, o b č an ,  ne obupaj, 
saj v gradnji že novi je most. 
Leta 2 0 0 0  vsi skupaj 
o dprem o ga mestu v radost.

Vselej, ko zvije te  v črevih, 
ga spiješ kozarček  na eks. ,
Kadar si sam v težk ih  dnevih , 
pomisliš osamljen na  seks. 1

Kadar te  zgrabi pošteno , 
po treben  je pravi zdravnik, 
v Zdravstvenem d o m u  vseeno 
čas malic je dolg k o t  piknik.

Včasih je zala devica 
. vsak teden  menjala kostim , 

danes v kavbojkah stopica 
in tu rn a t  se hodi na tr im .

Dvignili novo smo halo 
v rekordu  kar 70  dni,  
da bi odpravili salo, 
ki krog nas trebuhov  tišči.

Trideset let nove družbe , 
pa d o m  je kulture  kot prej! v 
Kje so vse d ružbene  službe, 
da k renem o k o n čn o  naprej?

T eč e  zelena nam Krka, 
v njej ribič teši lovsko strast, 
zarod pa ribji pocrka, 
ker reka je žaltava mast.

Včasih je o b č in a  naša 
bila k o t o skubena  miš, 
danes razvitost razglaša, 
saj po lna  podje tn ih  je hiš.

Kdo ne poznal bi LABODA, 
ki k sebi T i p - t o p  je še vzel. 
Kdor bi rad šel se gospoda, 
si h lače  bo „N ov o tek s"  vzel.

K om ur prebava nagaja, 
nabavil bo  Krkin klistir, 
kom ur denarja  ostaja,
Pionir mu proda  svoj kvartir.

Z guncanjem trošiš si silo, 
pa Novoles da ti svoj stol, 
kdor rad izgubil bi kilo, 
v o tošk i bo savni ves gol.

Ura se hitro  pom ika 
in p o ln o č  udari zdaj zdaj, 
mene dom ov  nič ne mika, 
kozarček  bi spil naskrivaj.

Zdajle, srčno in zavzeto, 
vam kliče še trezni poet: 
S rečn o  naj novo bo leto, 
naj zdravi se vidimo spet!
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