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Slovenija le ena 
rizična skupnost?

V Posavju že dolgo ponavljajo 
zahtevo po eni rizični skupnosti 
zdravstvenega varstva v Sloveniji. 
Na to misel jih navaja vrsta stva
ri, med katerimi omenjajo tudi 
pomanjkanje solidarnosti. Meni
jo, da regionalne skupnosti ne 
potrebujejo, če  jim nihče ne pri
skoči na pom oč. Regijske soli
darnosti žal ni. Razen tega je 
razcepljenost prav v Posavju ena 
izmed ovir za enotno organiza
cijo zdravstvene službe.

Za sedaj je ostalo pri starem. 
Krški zdravstveni dom  se je pri
ključil Novemu mestu, zdrav
stvene ustanove v sevniški in bre
žiški občini pa so podpisale pri
stop  v celjsko SOZD. Seveda pa 
ti sporazumi kljub tem u ne iz
ključujejo medsebojnega sodelo
vanja.

Komisija, ki proučuje mož
nost za skupno posavsko zdrav
stveno organizacijo, v kateri bo
do zdravstveni domovi, lekarne 
in bolnišnica, še ni prenehala de
lati. Za sedaj bo pripravljala naj
prej ustanovitev skupnosti zdrav
stvenih organizacij v regiji, po
tem  pa bo ta kupnost lahko na
daljevala njeno delo in načrto
vala obliko bodoče zdravstvene 
organizacije. Seveda bi bilo tudi 
njeno delo olajšano, če ne bi v 
Sloveniji imeli devet regionalnih 
skupnosti in devet različnih poli
tik, kot pravijo v Posavju. V za
htevi po eni rizični skupnosti v 
republiki Posavje ni osamljeno. 
Enako mislijo tudi v Celju in 
morda še kje, žal pa do sedaj 
predlog ni našel odmeva.

J. T.

NOV MOST ŽE NASTAJA. Kako potreben je Novemu mestu nov most, zgovorno pričata posnetka, narejena isti dan ob istem 
času: 23. februaija ob 8.30. Prometna gneča pred vstopom na most in pa začetek gradnje novega mostu pri Ragovem. Dela za novi 
most so šele na začetku, upamo lahko le, da bodo hitro potekala. (Foto: Ria Bačer)

Prava mera za odkrito kritiko
Sevnica: b u d n a  o c e n a  volilnih k o n fe ren c  o snovn ih  organizacij ZK

Č R N O M E L J  „ S R E D I Š C E "  
R E G IJE  Z A  EN O  LETO
Skupščina skupnosti dolenjskih 

občin, ki je v torek popoldne zase
dala v Črnom lju, je dobila novo vod
stvo: predsednik je inž. Martin 
Janžekovič, namestnik Janez Žunič 
in sekretar Mirko Jelenič. Na tej seji 
je Lojze Sterk med drugim poročal 
o akciji za zgraditev dijaškega doma 
v Šmihelu pri Novem mestu, pred
stavnika republiškega zavoda za 
družbeno planiranje m urbanistične
ga inštituta pa sta naštela več razlo
gov, zakaj regionalni prostorski na
črt za Dolenjsko kasni Skupščina, 
ki bo eno leto, kolikor traja mandat 
njenemu novemu vodstvu, zasedala 
v Črnomlju, je sprejela tudi delovni 
načrt za letos.

B U Č E N SK I G A SILCI 
O B S O JA JO  UM OR 

K O N Z U L A
Na občnem  zboru prostovoljnega 

gasilskega društva Bučka v nedeljo 
so najostreje obsodili zahrbtni umor 
našega konzula Edvina Zdovca v 
Zvezni republiki Nemčiji. Umor je 
še tembolj gnusen, ker se je po
kojnik zavzeto zavzemal za dobre 
odnose med državama in se boril za 
pravice naših delavcev. S e  posebno 
obsojajo zahodnonemške preiskoval
ne organe, ki po tolikem  času niso 
objavili nobenih izsledkov preiskave
o storilcih zločina.

SE V N IC A : 
P R E D A V A N JE  O 

V Z P O N U  NA M A K A L U
Danes, ob  17. uri, bo v domu 

TVD Partizan v Sevnici letni zbor 
Planinskega društva Sevnica -  
Krško. Na kraju bo predaval znani 

Je lak -S rau f ob barv-

V ponedeljek, 22. februaija, se je sestala občinska konferenca 
ZK v Sevnici, na kateri je sodeloval tudi Franc Šali, član izvršnega 
komiteja predsedstva CK ZKS. Ocenili so volilno konferenco 
osnovnih organizacij ZK, aktivnost v občini v minulem polletnem  
obdobju in naloge po V. seji CK ZKS.

cijo. Komunisti so na volilnih konfe
rencah povsem določno govorili o 
težavah. Večina nalog, zapisanih v 
akcijskih programih, je bila uresni
čenih. Ocenjeno je bilo, da komu
nistom  ni tuje delo v drugih politi
čnih organizacijah.

Za celoten potek konference je 
značilna kritičnost, ki ni imela na
mena rušiti in vnašati malodušje. Se
kretar komiteja občinske konfe
rence ZK Jože Bogovič je podal te
meljito analizo dela osnovnih orga
nizacij, kjer so že pred 5. sejo CK 
ZKS uveljavili redno sestajanje in tu
di redne stike z občinsko organiza-

V razpravi so dosti govorili o po
manjkljivosti v delu delegacij za 
upravljanje interesnih skupnosti, 
kjer so sklici skupščin dostikrat ne
sklepčni Nezadovoljni so z delom 
delavskih kontrol. Predlogi so za od
poklic nedelavnih članov ob hkrat
nem opozorilu, da je treba pred
hodno oceniti razloge za neaktiv
nost. Tovariš Franc Šali je opozoril 
na večjo odgovornost članov občin
ske konference, saj je bila celo na 
seji konference prisotna komaj do
bra polovica članov. a  7

Instrumenti so nared
Na največjem dolenjskem 

pustnem karnevalu, ki bo v 
nedeljo, 29. februarja ob 14. 
uri v Mokronogu, bo nad 
300 nastopajočih. Pričaku
jejo več kot 35 skupin, seve
da pa tudi na stotine gledal
cev od vsepovsod. Na prire
ditev že lep čas vabijo ročno 
izdelani plakati in časopis 
Mokronoška larfarija, ki ga 
že od začetka meseca razpe
čavajo na 90 mestih.

k r a ju
alpinist Stanu Be 
niti diapozitivih o vzponu na Maka
lu.

P L A K E T E  
P O D E L JE N E

Na slavnostni seji ob le
tošnjem občinskem prazni
ku občine so prvič podelili 
glakete občine Črnomelj. 
Žirija se'je odločila, da ko
vinsko plaketo, na kateri je 
upodobljen umetniški relief, 
vklesan na domu kulture v 
Črnomlju, kjer je bilo pred 
32 leti prvo zasedanje 
SNOS, podeli: Francu
Leskošku-Luki, katerega 
delo pred, med in po vojni je 
tesno povezano z Belo kra
jino, za katere napredek se 
je vedno zavzemal; tovarni 
kondenzatorjev Iskra iz 
Semiča, ki je v veliki meri 
zaslužna za razvoj kraja; 
gimnaziji iz Črnomlja, ki jo 
je 1944 ustanovil SNOS in je 
bila med NOB edina parti
zanska gimnazija na osvobo
jenem ozemlju in katere prvi 
maturanti so bili partizanski 
borci; Janezu Žuniču, biv
šemu predsedniku okraja in 
občine, za njegov velik pri
spevek h  gospodarskemu na
predku občine; in Janezu 
Kramariču za uspešna pri- 

na kulturnem 
črnomaljski ob-

zadevanja 
področju v 
čini.

D E L E G A C IJA  
SK U P Š Č IN E  S R S 

P R ID E  V PO SA V JE

Delegacija predsedstva republiške 
skupščine bo v ponedeljek, 1. mar
ca, obiskala posavske občine. Vodil 
jo bo predsednik skupščine SRS 
dr. Marjan Brecelj. V Čateških Top
licah bo imela delegacija razgovor o 
družbeno-ekonomskem položaju Po
savja, o m ožnostih za nadaljnji raz
voj regije ter uveljavljanju delegat
skega m skupščinskega sistema v po
savskih občinah.

S t i l
Ob letošnjem občinskem prazniku so prvič podelili najvišja občin
ska priznanja — plakete občine Črnomelj. Na slovesnostni seji vseh 
zborov občinske skupščine in izvršnih organov družbenopolitičnih 
organizacij je plakete petim nagrajencem izročil predsednik črno
maljske občinske skupščine inž. Martin Janžekovič. Za velike za
sluge pri razvoju Občine in Bele krajine sploh je plaketo prejel 
Franc Leskošek-Luka. (Foto: A. Bartelj)

V naslednjih dneh ne pri
čakujemo poslabšanje vre
mena, možne so razjasnitve 
v nižinah, nekoliko pa se bo 
tudi otoplilo.

Dolenjski pesniški večer v Zagrebu
Ustvarjalnost, ki si brusi obraz in izraz ob stiskah in spoznanjih 

sodobnega človeka, človeka, ki seje spet zavedel svoje navezanosti 
na zemljo in zgodovino — tako je pesniško snovanje današnjih dni 
na Dolenjskem in tako ga je dojel tudi dr. Fran Petre, ko se je 20. 
februaija udeležil literarnega večera dolenjskih pesnikov v dvorani 
kultumo-prosvetnega društva ..Slovenski dom “ v Zagrebu.

Prihodnjo sredo, 3. marca, bodo novinarji Dolenjskega li
sta pripravili uredništvo v gosteh v novomeški občini, in sicer

V GABRJU
Galjrjane in prebivalce okoliških vasi bodo čakali v Hudokli- 
novi gostilni od 17. ure naprej. Na uredništvu bodo novinarji 
besedo prepustili domačinom, zato pridite v sredo v čim 
večjem številu. Imeli boste priložnost, da boste spregovorili 
o vašem delu, načrtih, težavah itd. in da bo Dolenjski list to 
obširneje objavil.

Na prireditvi, ki sta ga skupaj pri
pravila kulturno-prosvetno društvo 
zagrebških Slovencev in Dolenjski 
kulturni festival iz Kostanjevice, so 
dela Vladimira Bajca, Janeza Kolen
ca, Ivana Zorana, Avgusta Gregor
čiča, Jožeta Dularja in Lada Smre
karja predstavili znani ljubljanski 
igralci Iva Zupančičeva, Rudi Ko
smač in Miha Baloh. Program je ob 
klavirju spremljal pianist Andrej 
Jarc. V uvodni .besedi je prof. Jože 
Škufca iz Novega mesta opisal kul
turne in literarne tokove, ki so od 
Trubarjevih in Vrazovih časov pove
zovali Slovence in Hrvate in katerih 
plod je prav gotovo tudi dejavnost v 
Zagrebu živečega slovenskega življa.

K O Č E V JE : V P E T E K  
IZ R O Č IL I  K L JU Č E

V Tesarski ulici v Kočevju grade v 
treh blokih 101 stanovanje. Ključe 
za prvih 34 stanovanj so razdelili 
pretekli petek, srečni stanovalci pa 
sc vseljujejo te dni. Ostala stanova
nja bodo vseljiva predvidoma spo
mladi.

Dvorano kulturno-prosvetnega 
društva zagrebških Slovencev v 
Masarykovi ulici je ta večer obiskalo 
nad 150 poslušalcev, med njimi ma
lone vsi v Zagrebu delujoči slovenski 
kulturni delavci, številni hrvaški 
književniki in predstavniki zagreb
ških časopisov. Tolikšnega zani
manja ni bilo samo zaradi zares 
dobre obveščenosti, marveč bolj za
radi dejstva, ker so dolenjski literati, 
kakor je bilo slišati po večeru, med 
prvimi začutili potrebo, da se src-

n o v o m e S k i  l u t k a r j i  
JU T R I  V M A R IB O R U
V Mariboru bo ju tri in v soboto 

zaključna prireditev VI. srečanja 
lutkovnih skupin Slovenije. Nastopi
lo bo devet skupin iz raznih krajev 
Slovenije in iz zamejstva. Lutkovna 
skupina osnovne šole Grm iz Novega 
mesta bo nastopila ju tri dopoldne z 
igrico ,,Krikec in Pikec“ Aleksandra 
Marodiča. Režijo, lutke in sceno za 
to uprizoritev je piipravila Ljuba 
Tovšak. V nedeljo bo četrta  delovna 
skupščina slovenskih lutkarjev.

Nikar drobtinic!
,,Še to  skromno veselje in za

bavo nam hočejo vzeti," je  
ondan potožila  delavka, ko je  
nanesla beseda na letošnji 8. 
marec. Slišala je  za splošno 
družbeno akcijo, ki kolektivne 
zabave potiska v ozadje, prav 
tako darila, s katerimi so pone
kod obdarovali zaposlene tova
rišice, priporoča pa temeljito  
preverjanje vsega, kar je  bilo že
nam obljubljeno, a ne uresniče
no.

Samo nepoučeni in enostran
sko informirani lahko novo 
smer osmomarčevskega prazno
vanja smatrajo za nazadovanje. 
Gre namreč za dvoje: ali žene v 
kolektivu zadovoljiti in jih za 
leto dni utišati z brisačo, lepo 
zavito  v svilen papir, in s sindi
kalno zabavo ali pa poročati 
pred kolektivom : nočno delo  
smo ukinili za 20  tovarišic, 3  sa
mohranilke so dobile stano
vanja, 3 milijone bom o ali smo 
dali za vrtec in prav toliko za 
letovanje bolehnih in potrebnih  
otrok.

Mar ni povsem na dlani, da 
so brisače, veliki šopi cvetja in 
sendvič z  dva deci vina drobti
ne, s katerimi se ne bi smeli za
dovoljiti in ki nas ponižujejo?  
Žena je  m ed zaposlenimi po lo
vica, nosijo enako breme v de
lovni organizaciji kot tovariši, 
zato lahko z vso pravico ob 8. 
marcu in hkrati zaključku m ed
narodnega leta žensk zahtevajo 
zalogaj, m edtem  ko drobtine 
odklanjamo. Zahtevajmo odgo
vor, kako smo zaposleni ženi in 
materi om ogočili nadaljnje šola
nje, ki si ga želi! Poglejmo, če  
nismo bili pri kadrovanju na 
boljša delovna mesta pristranski 
do žensk!

Tudi uradna priporočila ob 
8. marcu niso pro ti temu, da bi 
ob dnevu žena tovarišicam izka
zali skromno pozornost -  ma
lomeščansko, nepotrebno in 
škodljivo pa je, če  se ta dan 
sprevrže v eno samo čestitanje. 
Ce vsak še f  in šefič posebej vabi 
svoje „podrejene“ na malico, 
tovarišice pa se mu hvaležno 
smehljajo, pomeni, da smo zgre
šili pom en 8. marca. Zagrešili 
pa bi tudi, č e  bi kmečkim že
nam iz odročnih krajev in parti
zanskim mamam skušali prepre
č iti tradicionalno snidenje za ta 
praznik. Največkrat je  zanje to  
res edina priložnost za sprosti
tev in pogovor. Žal!

RIA BAČER

čajo s Slovenci, živečimi in delujoči
mi v hrvaški prestolnici.

Zato se ni čuditi, da je beseda po 
končanem  večeru na srečanju v pro
storih ..Slovenskega dom a" nanesla 
na nadaljnje povezovanje in oblike 
sodelovanja s Kostanjevico, Novim 
mestom in sploh z Dolenjsko, saj 
70 km, ki jih je treba prevoziti od 
enega do drugega mesta, ne pomeni 
nobene ovire za nadaljnja srečanja.

J. JUST

R E B E R N IK , 
P R E D S E D N IK  

O B Č IN S K E  
S K U P S C IN E

Na skupni seji vseh treh zbo
rov občinske skupščine v torek  v 
Sevnici so delegati za predsedni
ka izvolili Janka Rebernika. Prej
šnji predsednik Valentin Dvoj
m oč, glavni direktor Lisce, je za
prosil za razrešitev zaradi pre
obremenjenosti. Janko Rebernik 
je znan družbenopolitični dela
vec. Je d irektor Kopitarne, na
mestnik predsednika družbeno
političnega zbora občinske 
skupščine, delegat zbora občin 
skupščine SRS, predsednik ko
misije za družbenoekonomske 
odnose pri komiteju občinske 
konference ZK.

Z NASTOPA DOLENJSKIH PESNIKOV v Slovenskem domu v 
Zagrebu -  od desne proti levi: Lado Smrekar, Jože Dular, Avgust 
Gregorčič in Ivan Zoran (Janeza Kolenca in Vladimira Bajca ni na 
sliki), na katerem so dela brali ljubljanski igralci, vsak avtor pa se je 
še sam predstavil z eno pesmijo. (Foto: Marjan Maznik)



tedenski
m.ozaik

Rušenje skrivnostnih plotov
Akcija zoper negativnosti v zunanji trgovini

Čeprav je bilo o naših ekonomskih stikih s tujino prav v zadnjem 
času že precej izrečenih stališč in sklepov, lahko kljub nekaterim 
uspehom še vedno ugotavljamo, da ne moremo biti zadovoljni z 
doseženim. Dejstvo je, da smo sicer začeli zmanjševati rfiaterialna 
neskladja v mednarodni menjavi in da so obeti za prihodnost dokaj 
dobri, čeprav moramo naša prizadevanja realno vsklajevati z mož
nostmi in hkrati z usmeritvijo, ki smo si jo zastavili z družbenimi 
plani.

Sydney — Poplave niso samo nadležna, marveč tudi nevarna reč — o tem so se lahko ted n i prepričali v 
daljni Avstraliji (kjer so sicer poplave bolj redke kot kje drugje). V zvezni deželi Novi južni VVales so 
namreč morali pred besnečimi vodami umakniti na varno nekaj tisoč prebivalcev, skupaj z njimi pa 
tudi nekaj tisoč ovac. Ko je kasneje voda obkolila čredo ovac na čisto majhnem prostoru, je moralo na 
pomoč tudi avstralsko vojaško letalstvo, da je ovcam odvrglo več deset ton hrane. Na sliki: ovce na 
majhnem otoku sredi poplavljene pokrajine in letalo, ki jim je pripeljalo hrano. (Telefoto: UPI)

tedenskî  zunanjepolitični pregled

Richard Nixon jc po  dolgem  
času znova na prvili straneh 
ameriških časopisov, toda za
slugo za to imajo bolj drugi kot 
on sam na povabilo kitajske 
vlade je nam reč dopotoval na 
prijateljski zasebni obisk r LR 
Kitajsko. To je  njegovo prvo 
potovanje v inozem stvo potem , 
ko so ga <xlstavili (ozirom a je 
pod pritiskom  moral odstop iti) 
z njegovega položaja. Nixona in, 
njegovo soprogo Pat so r Pe
kingu sprejeli izredno gostoljub
no in prisrčno  -  take prisrč
nosti ni b il Richard Nixon dele
žen  že vse od tedaj, ko je  bil še 
predsednik Združenih držav 
Amerike. Čeprav je  obisk stro
go zaseben (to  so poudarjali 
pred odhodom  tudi v Beli hiši), 
pa ga je  sprejel tudi predsednik  
Mao Ce-tung, kar se sicer pravi
loma ne dogaja ob takih prilož
nostih. Ostaja pa še vedno ugan
ka, zakaj so Kitajci sploh pova
bili nekdanjega predsednika  
ZDA na obisk, pri čem er pre
vladuje prepričanje, da so želeli 
v Pekingu s tem  poudariti svojo 
privrženost ameriško-kitajske- 
mu sporazumu, sklenjenemu ob 
obisku Nbcona (tedaj še pred
sednika ZD A ) v LR K ita jski. . .

M edtem  pa se škandali okoli 
podkupovanja različnih ugled
nih osebnosti v nekaterih evrop
skih in azijskih državah kar 
m nožijo: sedaj je  že skoraj ne
izpodbitno dokazano, da so 
podkupnino jemale ugledne ja
ponske in nizozem ske osebnosti 
(m ed njimi tudi soprog nizo
zem ske kraljice, n izozem ski 
princ Bernhard), za protiuslugo 
pa so s svojim vplivom omogo
čile letalski tovarni Lockheed, 
da je  prodala za nekaj milijard 
dolarjev svojih letal. Sedaj se 
sprašujejo, kaj bodo ukrenile 
oblasti v prizadetih deželah, pri 
čem er omenjajo celo možnost, 
da b i morala nizozemska kralji
ca Julijana o d s to p iti. .  .

Svojevrstno „zabavo“ pa 
imajo tudi v ameriškem vele
poslaništvu v Moskvi, kjer so 
nenadoma zaznali nekakšno 
čudno žarčenje. Po temeljitih  
raziskavah so ugotovili, da so 
verjetno strokovnjaki sovjetske 
obveščevalne prisluškovalne 
službe namestili v sosednji hiši 
nekako prisluškovalno napravo, 
s katero beležijo po doslej še 
neugotovljenem postopku po
membnejše razgovore v ame
riškem veleposlaništvu.

Toda številne razprave in 
analize kažejo, da smo doslej 
akcijo preveč usmerjali v posa
mezne dele zunanjetrgovinske 
politike, nismo pa problemQv 
celovito obravnavali in na tej 
podlagi usklajevali prizadevanja 
Skratka, spoznali smo, daje zu
nanja blagovna menjava pred
vsem odraz naših notranjih 
družbenoekonomskih odnosov 
in da moramo ngkatere pogla
vitne zadeve predvsem urediti 
doma, če si hočem o ustvariti 
boljše možnosti na tujih trgih. 
To pa predvsem pomeni, da 
moramo začeti urejevati proble
me na tem področju zlasti z do
slednim uveljavljanjem ustavne 
preobrazbe odnosov med proiz
vodnimi in zunanjetrgovinskimi 
organizacijami združenega dela.

O čitno je, da so primeri ne
zakonitosti in nepoštenega ob
našanja med našimi predstav
niki v tujini izbili sodu dno, če 
lahko tako rečemo. Čeprav po
datki kažejo, da se je število 
kaznivih dejanj v zadnjem času 
zmanjšalo, to  še zdaleč ne po
meni, da si lahko pomanemo 
roke. Prav možno je, da so se 
nekateri raje oprijeli bolj preka
jenih metod in da jih bo precej 
težje odkrivati kot doslej.

Srečujemo se namreč z raz
nimi čudnimi pojavi. Nekateri 
naši predstavniki v tujini se no
čejo vračati v domovino, da bi 
se spet vrnili v realno presojanje 
delavskih in družhenih intere

sov. Za delo v predstavništvih se 
prijavljajo taki, ki so zapravili 
svoj ugled ali pa celo odkrito 
izjavljojo, da se ne strinjajo z 
ustavo in usmeritvami kongre
sov ZK. Nekateri spet skorajda 
bolj ščitijo tuje partneije in ne 
organizirajo združenega dela, ki 
jih zastopajo in tako naprej. Po
vrhu tega imamo očitno pri nas 
preveč predstavnikov v tujini, 
še posebej zato, ker so med se
boj premalo povezani, večina 
organizacij, ki se ukvarja z zu
nanjetrgovinsko menjavo nima 
nobenih samoupravnih sporazu
mov za to področje, o teh zade
vah, še posebej o kadrovanju se 
odloča v ozkih krogih vodilnih, 
največkrat tehnokratskih struk
tur, delovni ljudje marsikje 
sploh nimajo pregleda nad po
četjem  njihovih predstavnikov 
in, spet, in tako naprej.

Ker se vsi skupaj vedno bolj 
zavedamo teh slabosti, bomo 
morali odločneje ukrepati na 
področju zunanje trgovine, se
veda od temeljnih organizacij 
združenega dela do delegacij na 
najvišjih ravneh, ki sprejemajo 
sistemske rešitve. To pa pred
vsem pomeni, da se bodo v ne
prestano akcijo morale pred
vsem vključevati osnovne orga
nizacije ZK in sindikatov ter še 
posebej organi delavske kontro
le in odločneje podirati vse tiste 
skrivnostne plotove, za katerimi 
so mnogi zelo prekanjeno skri

vali probleme. Zal se je doslej 
skorajda niso, ali pa so celo bra
nili ljudi, ki so prišli navzkriž z 
zakoni in poštenim obnaša
njem, češ, da branijo interese 
delovne organizacije. Toda prav 
iz te „obrambe“ se je nemalo
krat marsikaj prelilo tudi v nji
hov lasten žep. In potem smo 
čez čas marsikdaj v posameznih 
primerih kriminala vsi ostrmeli 
in se spraševali, kako je kaj ta
kega sploh mogoče. Zato bi 
morali, če že drugega ne, vsaj 
čimprej temeljito oceniti s stro
kovnega in moralnopolitičnega 
vidika obnašanje naših predstav
nikov in ugotoviti, če jim lahko 
ta delovna mesta še zaupamo.

Akcija, ki naj bi jo sprožil, 
kot so sporočili, s posebnim de
lovnim programom na tem po
dročju v kratkem izvršni komi
te predsedstva CK ZKS, bo mo
rala roditi sadove. Še posebej, 
če se bomo zavedali, da pred
stavniki v tujini zastopajo hkra
ti delovno organizacijo, ki jim 
je zaupala to mesto, ljudi, ki so 
v njej zaposleni in njihove inte
rese, ter vso našo družbo.

JANEZ KOROŠEC

V Moskvi se je v začetku tega 
tedna začel za Sovjetsko zvezo 
najpomembnejši notranjepoli
tični dogodek leta — 25. kon
gres komunistične partije So
vjetske zveze.

Uvodni politični referat je 
imel generalni sekretar KP SZ 
Leonid Brežnjev, o referatu pa 
se je še prej izrekel tudi polit
biro partije na posebni seji.

Najpomembnejša postavka v 
tistem delu referata (in to  po
meni tudi v kongresnih razpra
vah), ki zadeva zunanjepolitič
ne odnose, je želja sovjetskih 
komunistov, da se nadaljuje de- 
tente, popuščanje napetosti.

Pri tem  se sovjetski komu
nisti ne mislijo odreči ideolo
škega boja s svojimi razrednimi 
nasprotniki, marveč se zavze
majo za mirno sodelovanje na 
vseh področjih.

Kar zadeva notranjepolitično 
sporočilo kongresa, je to mo
goče strnjeno povedati v temle 
stavku: nadaljevanje dosedanje 
usmeritve ob nekoliko bolj po- 
udarjenem centralizmu na vseh 
področjih življenja.

Spričo tega, da se je kongres 
v času, ko to  pišemo, komaj do
bro začel, bom o o njegovem 
delu nekoliko podrobneje poro
čali v naslednji številki.

BIJEDIČ DOMA

Medtem se je vrnil s svoje 
turneje po zahodni Evropi pred
sednik zvezne vlade Džemal Bi- 
jedič, ki je po povratku izjavil, 
da je zelo zadovoljen z razgo
vori, ki jih je imel v Luksem
burgu, Franciji in Belgiji.

Povsod smo skušali našim so
govornikom povedati, da ni mo
goče imeti dobrih gospodarskih 
odnosov, če gre izvoz le v eni 
smeri, je poudaril med drugim 
predsednik zveznega izvršnega 
sveta, ko je pojasnjeval pogo
vore. „Dejstvo je namreč, da 
imamo z vsemi deželami, ki 
smo jih obiskali, izredno nega
tivno plačilno bilanco, ki je na
stala kot posledica našega veli
kega uvoza iz teh dežel, ki pri 
nas nočejo kupovati naših iz
delkov. “

PRIZNANJE LR ANGOLE

Doslej je LR Angolo priznalo 
že skoraj osemdeset dežel in ča
sopisne agencije vsak dan doda
jajo nova imena temu seznamu. 
Med drugim so LR Angolo pri
znale tudi Portugalska in skoraj 
vse druge zahodnoevropske de
žele (vzhodnoevropske so to 
storile že prej, Jugoslavija med 
prvimi), medtem ko ZDA še 
oklevajo.

S tem je zmaga LR Angole 
skorajda popolna tudi na med
narodnem področju in ne samo

doma, kjer so enote dr. Ago- 
stinha Neta zavzele že skoraj 
vse ozemlje te  nekdanje portu
galske kolonije.

Sedaj pa prihajajo novice, da 
kanijo enote Južne Afrike ven
darle braniti južni del angolske
ga ozemlja in tako preprečiti 
Netovim silam, da bi uvedle

Kongres - 
KP SZ

svojo oblast prav na vsem 
ozemlju Angole.

PRIPRAVE NA COLOMBO

V New Yorku so objavili 
predlog dnevnega reda za peto' 
konferenco neuvrščenih na 
vrhu, ki bo avgusta v Colombu, 
Sri Lanka. Dnevni red zajema 
vse najpomembnejše teme da
našnjega sveta

Razen o ..tradicionalnih" te
mah, kakršne so, denimo, Bliž
nji vzhod, afriški jug, Ciper in 
nekatere druge, bodo v Colom
bu razpravljali tudi o vseh vidi
kih današnjega gospodarskega 
stanja na s vetu — in še posebej 
glede na vse slabši (vsaj rela
tivno gledano) položaj nerazvi
tih, oziroma dežel v razvoju.

Čolombo bo prav tako verjet
no dokončno izdelal sistem 
medsebojne pomoči neuvršče
nih v primerih, da bi prišli bo
disi v neposredno vojno nevar
nost, bodisi da bodo (kar je po
gosto enako) ogrožene gospo
darsko. Skupina strokovnjakov 
že pripravlja ustanovitev sklada 
solidarnosti za medsebojno po
moč.

Sicer pa so se priprave na Co- 
lombo začele že pred meseci in 
se bodo do konference samo še 
stopnjevale. Po prepričanju ve
čine bi bila prav peta konfe
renca neuvrščenih na vrhu do
slej najbolje pripravljen sesta
nek v zgodovini tega gibanja.

, Prva konferenca je bila v 
Beogradu, druga v Kairu, tretja 
v Lusaki in četrta v Alžiru, v 
Colombu pa bodo tudi določili 
kraj šeste, ki utegne biti v Južni 
Ameriki.

IZ ZADNJEGA PAVLIHE

Pa, kaj zato, če ne delamo! Pri nas še tudi to plačuje. . .

tedenski notranjepolitični pregled  -  tedenski notranjepolitični pregled

Poseben poudarek so prejšnji teden dobila 
nekatera bistvena vprašanja družbeno-eko- 
nomskih odnosov v naši zunanji trgovini, 
pravzaprav razvoj teh odnosov na temelju 
ustavnih določil ter kongresnih dokumen
tov; tem vprašanjem je bila posvečena to 
kratna seja predsedstva CK ZKJ minulo so
boto — še pred tem (v začetku minulega ted
na) pa je o zunanji trgovini razpravljalo tudi 
predsedstvo CK ZK Slovenije.

Predsedstvo slovenskega centralnega ko
miteja je v svojih stališčih ob tem poudarilo, 
da ima pretežni del idejnopolitičnih in eko
nomskih problemov, ki se pojavljaj6 v našem 
zunanje trgovinskem poslovanju (kar ugo
tavljamo že nekaj časa) svoje korenine v ne
urejenih samoupravnih odnosih v tem delu 
gospodarstva. Korenine problemov so tudi v 
prepočasnem uresničevanju ustavnih načel 
— tistih, ki govore o dohodkovnem povezo
vanju trgovinskih in proizvodnih organizacij 
združenega dela

Že nekaj časa poteka pri nas družbena 
akcija za odkrivanje nepravilnosti ter za po
večanje odgovornosti in gospodarske učin
kovitosti v tistih delovnih organizacijah, ki 
se ukvarjajo z izvozno-uvoznimi posli. 
Predsedstvo CK ZKS je v sedanji obravnavi 
zunanjetrgovinske problematike izrazilo ugo
tovitev, da se je v zadnjem času število pri
merov gospodarskega kriminala v zunanje
trgovinskem poslovanju v Sloveniji zelo 
zmanjšalo, kar je nedvomno posledica ugod
nega političnega ozračja za preprečevanje 
negativnih pojavov v družbi. Spoznanje, da 
se morata zunanja trgovina in proizvodnja 
nujno povezovati na temeljih trajne poslovne 
in dohodkovne soodvisnosti, je že prodrlo v 
večini OZD v naši republiki. Res pa je, so ob 
tem menili, daje takšno spoznanje močnejše 
v trgovinskih organizacijah spričo novih si
stemskih rešitev saj je to za prihodnje po

goj za pridobitev zunanjetrgovinske registra- 
cije.

Bistvenega pomena pa je, so še poudarili, 
v kakšni meri bo samoupravno organizirano 
združeno delo neposredno odločalo o siste
mu in družbeno ekonomskih pogojih zuna
nje trgovine. To bo imelo velik pomen za vse 
naše gospodarstvo ter za zunanjetrgovinsko 
bilanco v celoti, zlasti pa seveda za ves na
daljnji razvoj našega zunanjetrgovinskega p o  
slovanja Zategadelj je bistvena naloga komu
nistov, ki delajo na tem področju gospo
darstva -  so poudarili na seji predsedstva CK 
ZKS -  da se zavzamejo za uresničevanje par-

Čeri zunanje 
' trgovine

tijskih dokumentov in ustave ter da prek 
akcijskih programov zagotovijo njihovo izva- 
janje.

Razprava o tej problematiki se je strnila — 
kot smo že dejali — na sobotni seji pred
sedstva CK ZKJ. Med drugim je bilo rečeno, 
da smo doslej vse preveč enostransko po- 
udaijali notranje slabosti ter odpore proti 
ustavnim spremembam v sferi zunanje trgo
vinskega poslovanja — morali pa bi tudi od
krito povedati, da doslej še nismo imeli 
ustrezno izoblikovanih sistemskih rešitev za 
zunanjo trgovino, čeravno so v ustavi naka
zane. Prav zaradi tega, so menili, spremlja 
našo zunanjetrgovinsko menjavo vrsta sla
bosti m sploh -  te pomanjkljivosti pa dokaj 
omejujejo vso našo proizvodnjo.

Pot do prave rešitve je ta, so poudarili, da 
združeno delo v proizvodnji tako organizi
ramo, da bo prevzelo funkcijo prometa se 
pravi, da ga res neposcedno povežemo s trgo
vino. In še: čim bolj popolno bo organizi
rano združeno delo v proizvodnji, tem bolj 
se bo zmanjšala tudi potreba po administri
ranju v zunanjetrgovinskem prometu (česar 
je sedaj še vse preveč).

Služba družbenega knjigovodstva je sedaj 
končala medsebojno poravnavo med upniki 
in dolžniki, uporabniki družbenih sredstev, 
kar je kot je znano -  priprava za prehod 
na ostrejši način plačevanja medsebojnih ob
veznosti (sistem, ki bo začel veljati že 
aprila). Rezultat te operacije SDK je bil 
slabši, kot pa so pričakovali, tako da ostaja 
vprašanje o dolgovih in terjatvah še nadalje 
aktualno V Sloveniji bi pri tej poravnavi 
moralo sodelovati 2.233 uporabnikov druž
benih sredstev sodelovala pa jih je komaj 
polovica — in od prijavljenega zneska obvez
nosti (nekaj nad 11 milijard dinarjev) je bilo 
medsebojno poravnanih le nekaj čez pol
drugo milijardo dinarjev obveznosti. Pouda
riti velja, da je ta akcija predvsem naperjena 
proti žariščem nelikvidnosti, k ijih  imamo še 
vedno preveč.

Zvezni izvršni svet je prejšnji teden sprejel -  
med drugim -  osnutek zakona o racionalizaciji sta
novanjske gradnje, kar sodi v sklop ciljev dolgo
ročne politike našega razvoja do leta 1985. Od 
letos pa dotlej naj bi v naši državi zgradili približno
1 milijon in 800 tisoč stanovanj, kar pom eni ne
kako 164 tisoč letno za obm očje vse države. S tem 
bi zagotovili hitrejSe reševanje stanovanjskih pro
blemov tem u vprašanju so prejšnji teden posve
tili posebno pozornost tudi na skupni seji IK. pred
sedstva CK ZKS in predsedstva republiških sindi
katov.

Pa še razveseljiva vest za naše kmetijstvo: Vojvo
dinska banka je končala uvodna pogajanja z med
narodno banko za obnovo in razvoj o začetku iz
koriščanja 50 milijonov dolarjev posojila za raz
vojni projekt našega kmetijstva. Predvideno je, da 
hi Slovenija od tega posojila dobila J milijone do 
larjev.



OBREMENITEV
(Karikatura: Marjan Bregar) S

G R E G O R J E V  SEJEM  
NA V E SE L I G O R I

V petek, 12. marca, bo na 
Veseli gori pri Šentrupertu 
tradicionalni živilski in kra
marski sejem. Za živino, zla
sti pa za konje, bodo prišli 
posebni kupci. Obiskoval
cem sejma bo na voljo tudi 
suha roba, kovaški izdelki, 
sadna drevesca, trte in 
drugo. Organizatorji vabijo 
goste, naj si v gradu ogledajo 
kmečki muzej in pokusijo 
pristen dolenjski cviček.

VSE V E Č  
K O O P E R A N T O V

Pri trebanjski kmetijski zad
rugi računajo, da se bo seda
njim 1.100 kooperantom pri
družilo letos še najmanj 400  no
vih. Že prej je bilo v zadrugi 
včlanjenih nad 2 .000 družin
skih članov.

Sejmišča
NOVO MESTO: ponedeljkov

sejem je bil spet bolj živahen, prišlo 
je tudi precej kupcev iz drugih ob
čin. Rejci so prodajali 338 pujskov, 
starih do tri mesece, in 29 starejših, 
prodali pa so jih skupno 242. Mlajši 
so stali 480 do 630 din, starejši pa 
od 640 do 778 din.

BREŽICE: v soboto so pripeljali 
na sejem skupno 585 prašičev, od 
tega le 24, starih nad tri mesece. 
Prodali so 327 prašičev. Mlajši so 
veljali do 30 din, starejši pa do 20 
din kilogram žive teže.

Kolektiv Kovinarske v Krškem 
preživlja hude čase in si na vse nači
ne prizadeva, da bi se čimprej po
vzpel spet na zeleno vejo. S sanacij
skim programom za modernizacijo 
proizvodnje in kritjem poslovne iz
gube se namerava izkopati iz težav v 
letu dni. Vzroke za izgubo odkrivajo 
v nadosledni kadrovski politiki, v 
neustreznem  nagrajevanju, v na
pačni poslovni strategiji, slabi tehni
čni opremljenosti ter pomanjkanju 
obratnih in poslovnih prostorov.

Zaradi podražitve osnovnega ma
teriala tudi izvoz ni bil tako ugoden, 
kot so pričakovali Na izgubo so 
vplivale nekatere slabše sklenjene 
pogodbe, pa tud i novi zakonski 
predpisi v zvezi z odpisom  mate
riala.

Sredstva za kritje izgub bo kolek
tiv Kovinarske črpal iz svojega re
zervnega sklada, iz dohodka, ki ga 
bo ustvaril s prostovoljnim  delom 
ob sobotah, s petodstotnim  prispev
kom iz osebnega dohodka, pomagal 
pa si bo tudi z zmanjšanjem poslov
nih skladov. Pogoj za večjo produk
tivnost je modernizacija tovarne. Pri 
tem  računajo kovinaiji na pom oč iz 
občinske rezerve in na pom oč Ljub
ljanske banke. Obetajo si, da bodo s 
posodobljenjem tehnološkega proce
sa dosegli za 15 do 20 odstotkov 
boljši poslovni rezultat.

Seveda pa tudi niso pozabili na 
integracijske procese. Najprej pred
videvajo povezavo v občini (s pod
jetjem  SOP Krško) in nato združitev 
v SOZD slovenskih železarn. Ta po
vezava bo po izjavi direktorja 
inž. Nika Kurenta nudila delavcem 
večjo socialno varnost ter om ogoči
la razširitev proizvodnega programa

Kmetijski nasveti

Sovražniki številka ena (IV.) f
ŽITA. Predpostavljamo, da poznate uporabo herbicidov v ži

tih, saj so prav tu krenili na svojo osvajalno pot. V prodaji je 
bila že cela vrsta najrazličnejših hcrbicidov za žita, narejenih na 
osnovi kemičnih snovi 2,4D in MCPA (deherban, korovicid. ko- 
romor, monosan, fernokson itd.), ki jih uporabljamo v količini 
1,5 kg na hektar zgodaj spomladi, tja do kolenčenja. Ti pri
pravki zatrejo: mak, metliko, grašico, osat, rogovilček. plavico, 
kislico, regrat, ne zatrejo pa lakote ali smolenca in kurjih črevc; 
prat to dvoje pa je postalo silna nadloga žitnih polj. Naj natrese
mo nekaj napaberkovanih novosti v zatiranju plevela v žitih:

Proti smolencu je učinkovit aretit (4 — 6 kg na ha), vendar s

Eristavkom, da je treba z njim škropiti sorazmerno zgodaj. Od
ar ni več v prodaji učinkovitega anitena, priporočajo hedonal 

ali pa dicofluid. Ce se razen običajnih plevelov v žitih pojavijo 
tudi trave, je m ogoče doseči uspeh z lumetanom.

Posebno poglavje med pleveli je ščavje, značilna rastlina z 
dušikom pregnojenih travnikov, pa tudi njiv. Zanesljivo ga jc 
mogoče uničiti z asuloksom (4 l/h a), vendar deluje dobro le. če 
ščavje še ni razvilo beta za cvet, ima pa že največjo količino 
zelenja. Maja je zadnji čas. Asuloks ne prizadene trave, črne 
detelje ali lucerne. Ce je ščavje v žitu le posamično, jc bolj 
priporočljivo, da ga zatremo s pripravkom casaronom. Tako se 
izplača delati, če sta na en kvadratni meter do dve rastlini šča- 
vja, sicer pa jc bolje škropiti po vsej površini.

Ce pa so se na njivi razrasli koreninski pleveli in če je malo 
upanja, da bi jim bili kos, je najbolje eno leto njivo obsejati s 
koruzo in prek nje (po zadnjič priporočenem postopku) zatreti 
trdovratno nadlego. Kot novost naj še navedemo, da preizkušajo 
obetajoč pripravek randap, ki utegne biti splošno uporaben za
zatiranje večletnih plevelov.

1 v  Inž. M. L.

s programom slovenskih železarn. 
Njena velika prednost je tudi m očna 
interna banka v okviru SOZD ter 
učvrstitev poslovnega sodelovanja z 
vsemi železarnam i

J. TEPPEY

V luči desetletij
Se eno, dve kolcni nazaj smo bili 

skorajda vsi Slovenci kmetje, čeprav 
se zdaj mnogi „fin i“ m eščani sramu
jejo kmečkega rodu. Pred komaj 75 
leti je znašal delež kmečkega prebi
valstva še 73,2 odstotka, zdaj pa je, 
kot je na občnem  zboru sekcije 
kmetijskih novinarjev prejšnji teden 
povedal republiški sekretar za kme
tijstvo inž. Milovan Zidar, le 16 od
stotkov. Le še vsak šesti Slovenec 
dela v kmetijstvu, dolgoročni načrt 
pa predvideva, da bo leta 1990 to 
počel le še vsak dvanajsti Slovenec. 
Takrat bom o, kot predvidevajo, 
imeli komaj 8.5 odstotka kmetijske
ga prebivalstva.

Toda na nekaj drugega bi hoteli 
opozoriti. Kljub tako naglemu 
zmanjševanju števila kmetov se kme
tijska proizvodnja vendarle ne zma
njšuje, celo veča se. žal ne tako na
glo, kot bi želeli zdaj, ko je na pri
mer pšenica v svetu postala važnejši 
strateški m aterial kot nafta. Ko pri
merjamo daljša obdobja, vidimo, da 
je kmetijstvo napredovalo bolj, kot 
se na splošno misli. Pred 30 leti je 
morala polovica vseh Slovencev pri
delovati hrano, da je preživela sebe 
in drugo polovico, zdaj zadošča za 
to šestina ljudi (pri tej približni pri
merjavi zanemarimo dejstvo, da naša 
republika nima stoodstotne samo
oskrbe s hrano).

Žal je našemu kmetijstvu prav v 
zadnjem srednjeročnem  obdobju, v 
zadnjih petih letih, zaradi treh sla
bih letin in težav v živinoreji „po- 
šla“ sapa. V tem času smo imeli le 
enoodstotno povprečno letno rast. 
načrtovali pa smo dvainpolkrat ve
čjo. Tudi v naslednjih petih letih je 
predvidena tolikšna letna rast.

In kaj bo imelo v teh  letih pred- 
nost'.’ Inž. Zidar poudarja, da bo 
imela prednost rastlinska proiz
vodnja, ki jo je  nujno potrebno bolj 
rajonizirati. Govedoreja bo še vedno 
ostala najpomembnejša slovenska 
kmetijska panoga. Družbeni kmetij
ski sektor bo deležen večje družbe
ne pom oči kot doslej, pa tudi v za
sebnem kmetijstvu se bodo nadalje
vale številne dobro zastavljene po
speševalne akcije in kooperacije.

M L.

Premajhna previdnost je pogost 
vzrok za nesreče

Koliko zamolčanih?
Zgodi se, da komu pri delu ob 

stroju odreže ali poškoduje prst.

oko, roko, pa nesreče v kolektivu ne 
prijavijo. Morda pristojni organi čez 
čas izvedo za stvar, pridejo v kolek
tiv pogledat, toda sledovi so zabrisa
ni. Medtem stroje premestijo, spre
meni se delovni postopek in priče se 
razidejo. Ugotoviti krivdo v takih 
primerih skoro ni mogoče.

Zato je upravičena domneva, da 
je delovnih nesreč veliko več, kot 
jih prikazuje uradna statistika. Pri
javljanje takih neljubih dogodkov se 
je sicer zadnja leta izboljšalo, toda 
ugotovljeno je tudi, da so prijavljene 
nesreče pri delu domala vse hujšega 
značaja. Zam olčati, da je nekoga 
ubilo ali hudo poškodovalo, se naj
brž ne bi dalo.

Imajo pa v vsakem večjem podje
tju varnostnega tehnika ali človeka, 
ki je dolžan skrbeti za varnost pri 
delu. Ta pozna svoje dolžnosti, ve, 
da je nesrečo dolžan prijaviti, ven
dar tega ne naredi. ,,Da se ne bi raz
vedelo . . .  da ne bi hodile komi
sije . . .  da ne bi kdo odgovarjal. . .“

Včasih dobi tak človek celo 
..uradni namig", naj ne bo dlakocep
ski. Vodilnim velikokrat ni toliko 
do tega. da bi našli pravega krivca, 
kot jim je pri srcu ljubr mir in pa 
dobro ime kolektiva.

R. B.

Za otroka gre
Predvideno je, naj bi bil marca v 

skupščini sprejet novi zakon, ki fre- 
ja odnose v družinah in tudi sicer 
posega na rodbinsko področje. V 
predlogu novega zakona je nekaj no
vosti: z njihovo pom očjo naj bi od
pravili sedanje nevšečnosti, zoper 
katere smo bili tako rekoč brez mo
či.

Tako p  predvidena poenostavitev 
postopka za razvezo zakoncev. V 
novem zakonu je pri razvezi predvi
dena sporazumna ločitev brez pra
nja umazanega perila pred sodiščem, 
če se prej zakonca sporazum eta gle
de o trok, njihove vzgoje, oskrbe in 
vzdrževai\ja ter če  sama pri delitvi 
premoženja dosežeta sporazum. Pri 
ločitvah nasploh naj bi imele po no
vem več besede strokovne službe, 
kajti v načrtu  je obvezna ustanovi-

Sreča in oskrba otrok je stvar 
obeh zakoncev
tev zakonskih svetovalnic pri vseh 
centrih za socialno delo. Strokovnja
ki v teh  svetovalnicah bodo svetovali 
mladim pred sklenitvijo zakonske 
zveze, dajali bodo nasvete ob  neso
glasjih v zakonu in pomagali zakon
cema, ki že mislita na ločitev. Za
konske svetovalnice bodo tiste, ki 
bodo skušale vplivati, da bi zakon 
obveljal, posebno če  imata zakonca 
otroke. Sele če  tega ne bo mogoče 
doseči, jima bodo svetovali razvezo 
in jim a tudi pri tem  pomagali.

Novi zakon predvideva razen tega 
možnost popolne posvojitve otroka, 
česar zdaj ni bilo. Nasploh velja: 
otroku, njegovi vzgoji in skrbi za ne
m oteno doraščanje bodi posvečena 
prva skrb, medtem  ko sta zakonca s 
svojimi težavami nekako ob strani. 
Razumljivo, da bodo sprva težave, 
ker potrebnega strokovnega kadra 
za zakonske svetovalnice ne bodo 
mogli sneti s kljuke, težave bodo s 
financiranjem te dejavnosti, vendar 
bo z dobro voljo šlo.

R. B.

' • • •

Lani je  bila za novomeško 
občino m ed drugim značilna 
tudi sorazmerno velika rast 
zaposlovanja. Ta pojav -  
lani se je  zaposlilo še za 5,4 
odstotka novih delavcev -  je  
že dolgoletno novomeško 
pravilo. Ustvaril ga je  eksten
zivni način razvoja gospo
darstva, ki še vedno nenasit
no terja nove in nove delav
ce.

V začaranem krogu
Slovenska resolucija o go

spodarskem razvoju za letos 
predvideva 3-odstotno pove
čanje zaposlenosti, njena 
novomeška sestrična pa na
črtuje porast zaposlenosti v 
lanskih okvirih, kar pomeni, 
da se bo število zaposlenih v 
občini Novo mesto povečalo 
še za nekaj več kot 1.000  
delavcev.

N ekdo bo rekel, da je  
tako dobro, saj bo tisoč lju
d i dobilo  vsakdanji kruh. 
Žal zaposlovanje, ki ga pri
naša ekstenzivni in ne inten
zivni razvoj novomeškega 
gospodarstva, prinaša tudi 
vrsto težav, ki jih bom o m o
rali v prihodnosti še dolgo 
reševati.

Vsako novo delovno  
mesto, vsak nov delavec 
namrečterjata delček pro
stora v trgovini, prometu. 
Zaposlenemu je  treba sčaso
ma dati stanovanje; imel bo 
otroke, ki bodo hodili naj
prej v vrtec, kasneje v osnov
no šolo ter na srednje, višje 
ali visoke šole.

Kako pa je dandanes z 
novomeško trgovino, pro
metom , otroškim  varstvom, 
stanovanji, osnovnim in 
srednjim šolstvom, ni treba 
posebej pripovedovati

Dilema (m orebiti kruta) 
je: ali bom o v prihodnje v 
Novem mestu še gojili eks
tenzivni razvoj gospodarstva 
ali bom o prešli na intenziv
nega, katerega ena značil
nost je, da delavčeve roke 
nadomestijo stroji Ti so 
sicer dragi, vendar ne zahte
vajo stanovanj, otroškega 
varstva ali, če  dovolite, no
vega mostu? Kljub temu pa 
služijo denar.

Dosedanji način eksten
zivnega gospodarstva je  po 
kazal, da tako rekoč žre 
samega sebe. Prav delovne 
organizacije, ki ga najbolj 
goje, praviloma ne zm orejo  
dinarjev za tako imenovani 
družbeni standard. A li pa jih 
dajejo po kapljicah, ki nare- 
de žejnega še bolj žejnega.

M ARJAN BAUER
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Gradbinci splošnega gradbenega podjetja Pionir iz Novega mesta so se v zadnjih letih specializirali za 
hitro gradnjo stanovanj. Pri gradnji uporabljajo posebne tunelske opaže in drugo sodobno tehnologijo. 
Največja gradbišča imajo v Ljubljani in Zagrebu, novomeška temeljna OZD pa na Reki. V tem luškem 
mestu so zgradili sosesko s 350 stanovanji, prevzeli pa so tudi druga gradbena dela. Gradnja na Reki je 
težka in zahtevna predvsem zaradi strmega in skalnatega terena, kjer vzame gradbincem veliko časa 
komunalno urejanje stavbnih zemljišč. (Foto: M. Vesel)

V nedeljo je bil v tovarniški menzi občni zbor 
IGD „Novoteks“ , ki praznuje letos 30-letnico ob
stoja. Vladimir Marčič je bil izvoljen za novega 
predsednika UO, mimo tega pa so gasilci izvolili 
še tričlanski nadzorni odbor ter sprejeli statut 
društva. (Foto: MihaGošnik)

V torek, 24. februarja, se je mudila v Novem me
stu 10-članska delegacija romunskih gospodar
stvenikov, ki jo je vodil podpredsednik ministr
skega sveta SR Romunije Gheorghe Oprea. Go
stje so si ogledali Industrijo motornih vozil in 
tovarno Krka. (Foto: S. Mikulan)



B IL T E N I O D E L U  
ZSM S V  P O S A V JU

Komisija za informiranje in pro
pagando pri občinski konferenci 
Zveze socialistične mladine v Breži
cah pripravlja izdajo prve številke 
biltena. Za to  obliko obveščanja se 
bodo odločile vse tri konference v 
Posavju. V počastitev dneva mla
dosti, 25. maja, pripravljajo skupno 
svečano izdajo. Uredniški odbor bo 
do sestavljale občinske organizacije 
ZSMS iz brežiške, krške in sevniške 
občine. Za člane komisij pri občin
skih konferencah napovedujejo v 
kratkem  skupen seminar.

v
K A K ŠE N  BO 
P R O M E T ?

Študijo o ureditvi prom eta skozi 
mesto Kočevje je naročila krajevna 
skupnost. N ačrt bo izdelan do 30. 
junija, nato pa bo dan v javno raz
pravo. Predvidoma septem bra ali 
oktobra bo občinska skupščina na 
osnovi tega načrta  in pripom b nanj 
sprejela od lok  o ureditvi prom eta in 
prom etne signalizacije v mestu Ko
čevje za obdobje od leta 1977 do 
1981. Tak načrt je potreben, da 
bodo prom et, ceste, ulice in signali
zacija urejeni kar najbolje in z naj
manj stroški, se pravi, da ne bo pre
kopavanja komaj urejenih cest.

NE Z A R A D I 
T I P - T O P A

12. februarja smo v pogovoru z 
Jožetom  Padovanom, direktorjem  
novomeške podružnice SDK, na
vedli, da pri zagotavljanju sredstev 
za letošnjo skupno porabo „na ne
katere velike ne bo m ožno v celoti 
računati", na Labod zato ne, češ da 
je denar porabil za sanacijo podjetja 
T IP -T O P. Direktor Laboda 
Zdravko Petan je dejal, da se z vse
bino vseh drugih ugotovitev strinja, 
vendar pa Labod nima denarnih 
skrbi s podjetjem  T IP -T O P , marveč 
bolj z Rogom , ki se je tu d i pripojil 
novomeški tovarni perila.

Vodstvo proti razbijanju društva
S ta l išča  izvršnega in n ad zo rn eg a  o d b o ra  D ruštva  k m e to v  za v za jem n o  p o m o č  T re b n je  — 

Z avarovanje  ž iv ine je  stvar sv o b o d n e  o d lo č i tv e  km etova lcev

Minuli četrtek je bila seja Izvršnega in nadzornega odbora Dru
štva kmetov za vzajemno pomoč Trebnje, ki uspešno deluje že 
šesto leto in je po številu članov ter po številu živine v varstvu na 
drugem mestu v Sloveniji.

Sejo so sklicali zaradi nagovarjanj 
zastopnika zavarovalnice in nekate
rih mož v občini in zadrugi, naj bi 
kmetje društvo likvidirali in v celoti 
prešli k zavarovalnici. Glede na to, 
da ima društvo v vzajemnem varstvu 
okrog 2400 govedi in da je v občini 
še okrog 4 tisoč krav in plemenske 
živine nezavarovanih, so takšni pri
tiski nesmiselni, saj je na tem  po
dročju še dovolj dela za vse, ki si 
resnično prizadevajo, da bi bila naša 
živina zavarovana. Ker so zavaroval
nice v zaostanku s svojo reorganiza
cijo na samoupravnih načelih usta
ve, pri čem er naj bi imeli odločilno 
besedo zavarovanci, bi bilo zavaro
valnicam seveda laže snesti zrelo 
hruško, kot pa orati ledino samo
upravnega organiziranja zavarovan
cev.

Tudi utemeljevanje pritiskov s 
tem , da bi zadruga dobila od zavaro
valnice posojilo, je pesek v oči, saj

V G O S T IN S T V U  
P O T R E B N A  SP R E M E M B A

Na Senovem zahtevajo iz
gradnjo gostinskega dela pri 
tamkajšnjem kegljišču. Akcijo 
želijo izpeljati v sodelovanju s 
hotelom  „Sremič“ iz Krškega.
Krajevna skupnost se nadeja, da 
bodo s tem rešili vprašanje 
družbenega gostinstva. Pri ures
ničevanju sprejete naloge so 
sklenile pomagati tudi družbe
nopolitične organizacije.

zavarovalnica ne more dajati posojil 
neposredno. Zato člani Društva 
kmetov za vzajemno pom oč Trebnje 
menijo, da pri takšnih kombinacijah 
gre zgolj za poskus razbijanja samo
upravne organizacije kmetov, do 
kakršne imajo pravico po ustavi in 
zakonskih predpisih.

Članom  izvršnega in nadzornega 
odbora je tovariš Franc Jevnikar, 
član  upravnega odbora Zadružne 
zveze SR Slovenije, prenesel vsebino 
razprave na seji upravnega odbora 
Zadružne zveze, na kateri so raz
pravljali o teh vprašanjih. Upravni 
odbor Zadružne zveze SR Slovenije 
je obsodil vsakršno nelojalno konku
renco, o kakršni so govorili na seji, 
obsodil pa tudi diskriminacijo, kakr

šno v nekaterih kmetijskih organiza
cijah kažejo na ta način, da kme
tom , ki zavarujejo živino pri zavaro
valnici, prispevajo del k premiji za 
zavarovanje, m edtem  ko tega dela 
ne prispevajo svojim kooperantom , 
ki imajo živino v vzajemnem var
stvu. Upravni odbor Zadružne zveze 
SR Slovenije je zavzel stališče, da 
km etom  ne more določati, kje naj 
zavarujejo svojo živino. Tudi zavaro
vanje živine je stvar svobodne kme
tove presoje. Pri tem  pa zadružna 
zveza daje prednost vzajemnemu 
varstvu, tesno povezanemu s kmetij
sko organizacijo.

Po daljši razpravi sta izvršni in 
nadzorni odbor Društva kmetov za 
vzajemno pom oč sprejela sklep, da 
likvidacije društva, ki je tudi pravna 
oseba in izključno samoupravna 
organizacija kmetov, ne bodo pred
lagali občnem u zboru.

ŠTEFAN KUHAR

Zakaj ne: starešina JLA
Mladi D olen jc i  p rem a lo  vedo za  iz redne  m ate r ia lne ,  
izob raževa lne  in d ru g e  u g o d n o s t i ,  ki jih n ud i čas tn išk i

poklic

Pomoč Gvatemali po potresu
Predsedstvo Rdečega križa Jugoslavije je v sodelovanju z 

republiškimi in pokrajinskimi odbori RK že poslalo priza
detim ljudem po katastrofalnem potresu v Gvatemali pomoč 
v obliki sanitetne opreme in zdravil.

Posamezni občani še vseeno sprašujejo Rdeči križ Slove
nije, kam naj nakažejo denarna sredstva za pomoč priza
detim. Zato sporočamo vsem, ki želijo prispevati denarna 
sredstva za odpravo posledic potresa v Gvatemali, da lahko 
denarna sredstva nakazujejo na žiro račun

50103—678—51579, z oznako: Pomoč Gvatemali

Na področnem posvetovanju, 
ki je bilo minuli teden v novo
meškem domu JLA, so med 
drugim ugotovili, da z doseda
njim zanimanjem dolenjskih 
fantov za vojaške šole in s tem 
častniški poklic ne moremo biti 
zadovoljni.

„Za poklice v Jugoslovanski 
ljudski armadi se v Sloveniji in 
tudi na Dolenjskem odloči tako 
malo mladincev, da imajo mladi 
vojaki med služenjem roka na
ravnost srečo, če spoznajo sta
rešino slovenske narodnosti,“ je 
na posvetovanju, ki ga je vodil 
predstavnik ljubljanskega voja
škega območja Lojze Hren, po
udaril eden od razpravljalcev.

Starši in mladinci ne vedo, 
kakšne izredne materialne, 
izobraževalne in druge ugod
nosti nudi svojim pripadnikom 
JLA. Eden od sklepov posve
tovanja je bil, da je potrebna 
bolj usklajena in organizirana 
akcija vseh dejavnikov, katerim 
ni vseeno, kakšna bo sestava na

še armade. V načrtu je vrsta 
predavanj, ki bodo mladim Do
lenjcem prikazala vse mikav
nosti častniškega poklica, šolar
ji in dijaki se bodo na obiskih v 
vojaških šolah lahko na svoje 
oči prepričali, kako zelo ugod
ne pogoje šolanja nudijo voja
ške akademije ter srednje šole.

K O N F E R E N C A  S Z D L  
O K M E T IJS T V U

Prihodnji četrtek se bo v Sev
nici sestala problemska konfe
renca SZDL o kmetijstvu. Po 
krajevnih konferencah potekajo 
že več tednov razprave o obsež
nem gradivu Kmetijskega kom
binata Zasavje, ugotovitvah in 
sklepih koordinacijskega odbo
ra SZDL, ki je ta gradiva obrav
naval na dveh sejah v lanskem 
novembru. Delegati iz vrst kme
tov bodo tako imeli najboljšo 
možnost spregovoriti o vsem, 
kar jih teži.

Med desetimi najboljšimi izumitelji v ZR Nemčiji so trije Jugoslovani, je bilo med drugim rečeno na tridnevnem semmar|u za nosilce in 
organizatorje množične inventivne dejavnosti v združenem delu, ki je bil minuli teden v Dolenjskih Toplicah. V Jugoslaviji potrdimo 
vsako leto ubogih 50 do 100 izumov. Stabilizacija gospodarstva je tudi aktivizacija ustvaijalnih sil, med katerimi inventivna dejavnost ne 
bi smela imeti poslednjega mesta. (Foto: S. Mikulan)

D ušan Petrovič:

Titove besede nas obvezujejo
Titove besede nas obvezujejo, da se konkretneje in odloč

neje kot doslej lotimo reševanja vseh tistih na prvi pogled 
drobnih, a vendar nadvse pomembnih problemov, ki skupno 
predstavljajo vsebino družbenega in materialnega položaja 
delavca in občana. Pri tem mislim tako na vprašanja v zvezi z 
življenjskimi stroški, cenami na naših tržnicah in stanovanj
skimi razmerami, kot tudi na sposobnost družbe, da učinko
vito in dovolj hitro ukrepa proti vsem nepravilnostim, ki jih 
na svoji koži najbolj občutijo naši delovni ljudje. Zdi se mi, 
da bi morali proučiti celoten sistem reševanja pritožb, o 
katerih je govoril tovariš Tito, ob tem pa najti poti, da bi 
postal bolj učinkovit. Pri tem bi morali družbena in delavska 
kontrola prevzeti naiveč dela in odgovornosti.

(Predsednik zvezne konference SZDLJ na seji pred
sedstva SZ D U )

M ilutin  Baltič:

Otresti se neustreznih ljudi
Ko kritično ocenjujemo stanje, kar zadeva kadrovsko poli

tiko v zunanji trgovini, moamo razločevati med tistimi, ki so 
delali prestopke in so krivi zlorab, ter tistimi, ki so svoje delo 
pošteno opravljali in se v dosedanjih razmerah po najboljših 
m očeh trudili, da bi se stanje spremenilo; takih pa je v zu
nanji trgovini vendarle največ. Nujno potrebno je temeljito 
pretehtati, kako je s kadri v vsaki zunanjetrgovinski organi
zaciji, v vseh predstavništvih in poslovnih enotah v tujini, pri 
čemer je treba gledati predvsem na njihovo strokovno in 
moralno-politično sposobnost za opravljanje teh poslov. 
Zunanja trgovina se mora otresti kadrov, ki takšnih pogojev 
ne izpolnjujejo, zlasti pa še tistih, ki so s svojim delovanjem 
prizadejali materialno in politično škodo naši družbeni skup
nosti. Prav tako je nujno treba s samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori določiti zelo trdna merila o tem, 
koliko časa ostanejo kadri v tujini oziroma o njihovi obvezni 
vrnitvi v domovino po določenem  roku, kot tudi druge po
goje za delo ljudi v zunanji trgovini.

(Č lan predsedstva na 16. seji predsedstva CK ZKJ)
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V nasprotnem  primeru so la
hko pritiski na alkoholika videti kot 
maščevalni, s a d is t ič n i .. .  Ne sme
mo pozabiti, da je delovni kolektiv 
pustil alkoholika dolga leta propa
dati.

SPLOŠNO DRUŽBENI ODPORI 
PROTI REHABILITACIJI ALKO
HOLIKOV

Izvore tovrstnih odporov smo že 
pojasnili Bistveno je to , da ljudje 
pri nas na splošno s simpatijami gle
dajo na tistega, ki se zna poveseliti v 
alkoholnem  opoju, in da ne marajo 
tistega, ki ne pije in njihovo početje 
v alkoholnem  opoju opazuje trezen. 
Ljudje pri nas ostro ločijo alko
holike s hudim i socialnimi posledi
cami od , .zm ernih" pivcev, kateri 
običajno niso pripravljeni poskrbeti 
za alkoholike. Ta odpor kažejo 
zmerni pivci na dva načina, ko pra
vijo:

-  prvič: naj se alkoholik vendar 
..spam etuje" in spet pije „po pa
m eti", tako kot vsi ..norm alni" 
ljudje;

-  drugič: če se noče ..spameto- 
vati", pa naj pije in pogine, pusti
te ga vendar pri miru!
S tem  v zvezi so tudi odpori v 

gospodarstvu. Omenili bomo samo 
najznačilnejše oblike:
-  zaviranje pri sprejemanju ukrepa

o prepovedi točenja alkohola v 
jutranjih  urah, pa čeprav ta ukrep 
nima nobenega pom ena, če  ni se
stavni del smiselno zastavljenega 
boja proti alkoholizm u. Zjutraj 
pijejo tako samo tisti alkoholiki, 
ki so že telesno odvisni od  alko
hola. Le-ti si ga bodo pravočasno 
nabavili, ne oziraje se na prepo
ved;

-  spodbujam o večanje proizvodnje 
alkoholnih pijač;

-  od prom etnega davka na alkohol 
se steka pom em ben del sredstev v 
proračune. Ce bi hoteli zm anjšiti

potrošnjo alkohola, bi sc morali 
dogovoriti o drugačni razdelitvi 
davkov;

-  oviranje pri sprejetju ukrepa o po
polni treznosti v prom etu itd.

ODPORI PRI STROKOVNJAKIH

Z motenimi osebnostmi se je 
težko ukvarjati. Glavna značilnost 
alkoholne bolezni pa je spremenjeno 
obnašanje alkoholikov. Pravimo, da 
gre za psihopatizacijo njihovega ve
denja. Vsi vemo, da alkoholiki v 
zdravniških ordinacijah lažejo, se 
sprenevedajo, izsiljujejo bolniški sta- 
lež, grozijo, se nesramno vedejo itd. 
Zdravnik, ki se srečuje samo z 
„aktivnim i" alkoholiki, dobi nujno 
do njih tolikšen odpor, da jih  samo 
še na takšen ali drugačen način od 
klanja. Podobno sc dogaja s sodniki, 
m iličniki, kadroviki, socialnimi de
lavci, ki imajo posla z alkoholiki. 
Naše izkušnje kažejo, da odpore 
proti alkoholikom  lahko premagajo 
samo tisti strokovnjaki, ki se ukvar
jajo s sodobno rehabilitacijo teh  bol
nikov. Le-ti imajo priložnost, da pri 
svojem delu spoznajo, da nekdanji 
alkoholiki, ko se rehabilitirajo, po
stajajo postopom a normalni ljudje. 
Spodbujeni s pozitivnimi rezultati 
svojega dela (sreča v družinah nek
danjih alkoholikov) so zmožni pre
nesti asocialno obnašanje ..aktivnih" 
alkoholikov in jih tudi sodobno 
zdraviti in prevzgajati.

Z zgornjimi razlagami smo že vna
prej ..opravičili" vse oblike odporov 
proti družbeni rehabilitaciji alkoho

likov. ki se javljajo v tradicionalni
psihiatriji. Vseeno jih bomo našteli:
- Strokovnjaki, ki se na tradiciona

len način ukvarjajo z alkoholiki, 
kažejo odpor, ki je lasten tudi 
drugim zmerhim pivcem. Svoj od 
por izražajo v prikritem  ali odkri
tem  nasprotovanju, da bi alkoho
like zdravili tako, da bi od njih -  
poleg polne družbene rehabilita
cije -  zahtevali trajno in popolno 
vzdržnost od alkoholnih pijač. 
Takšen način zdravljenja zahteva 
od strokovnjakov, da tudi sami 
spremenijo svoj odnos do  alko
hola. za kar pa večina ni priprav
ljena. Ko diskretno analiziramo 
vzroke, zakaj so nekateri strokov
njaki opustili skupinsko delo z 
alkoholiki, ugotavljamo, da zato, 
ker spadajo med ljudi, ki imajo 
..p roblem atičen" čustveni odnos 
do alkohola. Njihov odpor do 
alkoholikov je tako m očan, da 
sploh niti ne poskušajo več zdra
viti nobenega alkoholika, čeprav 
to  znajo, imajo pa kopico pri
pomb k našemu sistemu zdrav
ljenja. Teh pripomb seveda noče
jo izraziti na strokovnih alkoho- 
loških sestankih.

-  Nekateri strokovnjaki zgolj 
čakajo, da bo nekoč odkrito  tako 
zdravilo, po katerem bodo nek
danji alkoholiki lahko zmerno pi
li. češ: , .Tedaj bomo poprijeli in 
zdravili." Ti strokovnjaki seveda 
pozabljajo, da bistvo alkoholizma 
ni v pitju alkohola (čeprav brez 
njega ne more biti alkoholizma), 
tem več v spremenjenem obna

šanju, katerega pa z zdravili ni 
m ogoče urediti, pač pa samo s 
skupinskim delom.

- Izraz odporov je tudi sentim ental
ni in pasivni odnos do alkoholika, 
kar pomeni samo spremljanje 
alkoholika na poti njegovega pro
padanja. Temu nasprotno je izra
zita agresivnost do alkoholika, ki 
seveda strokovnjaku tudi onem o
goča, da bi te bolnike res zdravil.

-  Višek odporov pri večini profe
sionalcev pa je v tem , da za alko
holike ne napravijo ničesar učin
kovitega, da bi se začeli res zdra
viti, temveč jih pustijo dejansko 
propadati. Vse njihovo delo je v 
bistvu le to , da alkoholikom  pre
povedo piti alkohoL

-  Strokovnjaki nočejo delati s tem i 
ljudmi tudi zato, ker se mora v 
sistemu rehabilitacije alkoholikov 
terapevt tem u delu posvetiti. S 
polovičnim angažiranjem ne dose
že ničesar. Poleg tega dela tera
pevt v skupini, ki pa predstavlja -  
kot smo že rekli -  po t osvoba
janja bolnika od  oblasti posamez
nika (zdravnika). S posamezni
kom namreč terapevt lahko mani
pulira, s skupino pa ne more, vsaj 
dalj časa ne.
Posebno zanimivi so odpori, s ka

terimi sc srečuje nekdanji alkoholik. 
Opisali smo jih v petem  nadaljevanju 
našega podlistka.

Z obširnim prikazom razno
vrstnih odporov proti prizade
vanjem, da se nekdanji alkoholik 
spet vrne v družbo kot njen polno

pravni član, smo želeli pomagati 
svojcem in delovnim tovarišem alko
holikov, da se bodo zavedali števil
nih ovir, s katerimi sc bodo sreča
vali, ko bodo pripravljali „svojega“ 
alkoholika na zdravljenje.

2 e v uvodu v to  poglavje smo za
pisali, da so odpori pro ti vsakršnim 
spremembam normalni. Treba jih je 
prepoznati, razum eti, presegati in 
odpravljati. Naše izkušnje kažejo, da 
vse odpore najbolj učinkovito prese
gamo z rezultati dela, se pravi z re
habilitiranimi alkoholiki. Brez njih 
je govorjenje o zdravljenju alkoho
lizma nesmiselno. Dokler ni bilo 
klubov in ljudje niso poznali rehabi
litiranih nekdanjih alkoholikov, niso 
verjeli, da je alkoholike m ožno zdra
viti. Sele zdravljeni alkoholiki, ki so 
se spet povsem vključili v družbo, so 
v svojem okolju začeli s svojim ob 
stojem in normalnim obnašanjem 
spreminjati družbeno zavest o alko
holizmu. Iz tega izhaja, da postajajo 
terapevti klubov skupaj z rehabiliti
ranimi zdravljenci in njihovimi svoj
ci poglavitna subjektivna sila za pre
seganje odporov pro ti vračanju nek
danjih alkoholikov v družbo. 
Subjektivne sile na področju boja 
p roti alkoholizmu so sploh zelo 
skromne, zato tudi tako počasi pre
segamo opisane odpore. Od rezulta
tov zdravljenja, se pravi od števila 
rehabilitiranih nekdanjih alkoholi
kov je odvisno, ali bodo vsi družbeni 
dejavniki res podprli naša prizade
vanja za osvobajanje družin alkoho
likov izpod jarma odvisnosti od 
alkohola.
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filatelistični kotiček
V čast praznika
Sredi januarja je imelo Filatelisti

čno društvo O ton Župančič iz 
Črnomlja občn i zbor. O uspešnem 
delu v preteklosti je poročal pred
sednik Maks Jurm an. Društvo ima 
trenu tno  11 članov, ki so bili poseb
no aktivni v letu 1974, saj so prejeli 
posebno priznanje za doseženo 9. 
m esto med 36 filatelističnim i dru
štvi, kolikor jih je trenutno v naši 
republiki.

Preteklo leto društvo navzven ni 
bilo tako aktivno, ker se je posvetilo 
predvsem organizacijskemu delu ter 
filatelističnim  razstavam. Šestnajst 
ličnih panojev s stojali jam či, da bo
do znamke razstavljene na prim er
nem mestu in varne pred poškodba
mi. Društvo je že imelo prvo izlož
beno razstavo, ki je bila organizirana 
v počastitev dvanajstih zimskih 
olimpijskih iger in občinskega praz
nika v Črnomlju. Odprta je bila od 
4. do 21. februarja.

VINKO SMREKAR

O L IM P IJS K E
ZN A M K E

Pozornost vseh zbirateljev znamk 
je letos usmerjena v olimpijske 
znamke. Za zimske olimpijske igre v 
Innsbrucku letos je značilno, da jih 
ne spremlja tako m nožična izdaja 
znamk, kot se je to  dogajalo na prej
šnjih olimpijskih igrah. Leta 1964 so 
v Avstriji in drugih deželah izdali 
kar 214 znam k z zim skošportno te
m atiko; za jubilejne olimpijske igre 
v zimskih športih leta 1968 v Gre- 
noblu je v številnih državah sveta 
izšlo 224 znam k na to  temo. Kmalu 
pa je prišlo do iztreznitve. V 
Sapporu in letos v Innsbrucku je iz
šlo precej manj znamk, česar so se 
razveselili posebno zbiralci, saj je b i
lo običajnem u sm rtniku nemogoče 
odkupiti tako ogrom ne kolekcije, 
kakor so izhajale prej.

ANDREJ ARKO

N&vost za kmete
Mnoge km ete v širši okolici 

Krškega prav gotovo zanima, kje je 
m ogoče popravljati kmetijske stroje. 
To odgovornost bo v celoti prevzel 
nase krški Agrokombinat, s tem  ko 
bo odprl še nove delavnice za popra
vilo kmetijske mehanizacije ob  Ko
vinarski v Krškem.

Kljub prostorski stiski je r* 
danja strojna postaja na Marofu nu 
dila km etom  kvalitetne usluge. Pro
dajala je rezervne dele in popravljala 
vse vrste .raktorjev in kosilnic. Cas 
popravil je trajal povprečno 3 do 4 
dni, v novih, sodobno urejenih pro
storih pa bo m očno skrajšan, kar je 
zelo pom em bno zlasti v sezoni kme
tijskih del. Treba je še povedati, da 
kmetov ne bodo izkoriščali razni šu- 
šmarji, ki so doslej često zaračunali 
mnogo več, kot so naredili. Predvi
dena je tud i razširitev servisne služ
be in izdelovanje nekaterih priklju
čkov za kmetijske stroje. Nova stroj
na postaja je v tako imenovanem in
dustrijskem kompleksu ob  cesti 
K rško-avtom obilska cesta. Poleg 
delavnice je predvidena tudi trgovi
na z rezervnimi deli.

IVAN ŠKOF LJ ANE C 
Brege 2 

Leskovec pri Krškem

Uspela akcija
N o v o le tno  o b d a ro v an je  
o t r o k  v brežiški o b č in i  

uspelo

Novoletno obdarovanje o trok  v 
brežiški občin i bi gotovo še bolje 
uspelo, če bi denar prispevala tudi 
podjetja zunaj občine, v katerih so 
zaposleni starši o trok  iz naše obči
ne. Tako so ugotovili na zadnji raz
širjeni seji predsedstva občinske 
Zveze prijateljev mladine v Brežicah. 
Akcija poteka že štiri leta in ima le
pe uspehe, seveda pa je treba vse, ki 
so prispevali denar za novoletno ob
daritev otrok, obvestiti, kako je bil 
denar porabljen.

Deveta občinska pionirska konfe
renca bo 20. marca na Veliki D olini 
Programe naj posamezni odredi po
šljejo najkasneje do 1. marca. Pod
predsednik IS Brežice IvanTom še je 
predlagal, naj bi v bodoče na takih 
konferencah pripravili razstavo do- 
javnosti odredov in pionirskih krož
kov, vključiti bi bilo potrebno še 
posebno in glasbeno šolo.

Ker so do sedaj tekmovanja med 
društvi prijateljev mladine lepo 
uspela, jih bodo prirejali tudi letos. 
Pionirji bodo kot vsako leto sodelo
vali na prireditvah ob hortikultur
nem sprevodu, ki bo imel letos ro- 
publiški pomen.

D. V.

Hribčki, ponižajte se!

SREČANJE DOPISNIKOV T V - 15. Prejšnji četrtek so se na pova
bilo uredništva TV 15 zbrali v Novem mestu dopisniki tega časni
ka. V razgovoru so sodelovali tudi predstavniki občinskih odborov 
ZZB Slovenije Dolenjske in Posavja. Večletna praksa je pokazala, 
da je tako sodelovanje uspešno, saj predstavniki uredništva sezna
njajo dopisnike s problemi lista, dopisniki pa prenesejo v uredni
štvo želje in predloge bralcev. TV—15 je prerasel okvire borčevskih 
organizacij in organizacij rezervnih vojaških starešin in vse bolj po
staja prenašalec tradicij narodnoosvobodilnega boja in socialistične 
revolucije. (Frane Merela)

Lani je trebanjsko komunalno po
djetje s privoljenjem oskrbnice (last
nik je baje v Ameriki) izkoriščalo 
peskokop na Maričkinem hribu v 
Mokronogu. Pri tem so porušili sko
raj polovico hriba. Širijo se celo go
vorice, da nameravajo cel hrib zrav
nati z zemljo. Ljudje, ki stanujemo 
tam  okoli, smo ogorčeni zaradi ta 
kih vandalskih namenov.

Maričkin hrib tik  ob naselju se je  
zaradi svojega strateškega položaja 
zapisal v najsvetlejšo dobo naše zgo
dovine, saj ga omenja tudi Z. Huda- 
les v knjigi „Občina Trebnje v 
NOB". Tu rastejo razne redke rastli
ne, kot so Clusijev svišč, hribska re
sa, islandski lišaj in druga tipično 
alpska flora, ki uspeva le na tem  osa
melcu.

Vsaj krajevna skupnost naj bi se 
postavila po robu temu vandalizmu, 
saj so v Mokronogu kar štirje pesko
kopi, ki že tako kvarijo podobo kra
ja in niso blagoslov za varstvo oko
lja. Delež Mokronoga v NOB ni rav
no majhen, po vojni pa je kraj name
sto porušene usnjarne dobil obrat 
Iskre, ki se stiska v sto let starih pro
storih. Če že ne moremo dobiti kak
šne tovarne, v kateri bi se zaposlili 
številni dom ačini in okoličani, naj 
bi odgovorni vsaj naravo ohranili 
neokrnjeno!

„Le ljudje so revni na besedah”
N erazum ljivos t  sedanjega p o l i t ičnega  besedn jaka  koren in i v prevelikem  številu tu jk

Da imajo sredstva javnega obve
ščanja v razvoju samoupravnega si
stema pom em bno vlogo, se zave
damo vsi in o tem ne dvomimo; 
vprašljiv pa je še vedno način obve
ščanja. Ob prebiranju in poslušanju 
raznih poročil, dokum entov in gra
div se vsi, ki posredno ali nepo
sredno sodelujejo v javnem poli
tičnem  življenju, srečujejo s kopico 
tu jk  in spakedrank, katerih večin
oma sploh ne morejo razum eti, s 
tem  pa seveda postane vprašljivo tu 
di razumevanje povedanega in pre
branega.

V R E D N O  P O H V A L E
Po celodnevnem delu in sestanku 

na občinskem  svetu ZS v Novem 
mestu mi je ponagajal' avtomobil: 
imel sem okvaro na kolesu. S sopot
nikom sva zamenjala zadnje kolo, 
predrto pa sem na njegovo priporo
čilo odnesel k vulkanizerju Tonetu 
Mestniku. Čeprav je bilo že konec 
„ših ta“ , so v delavnici zračnico 
zakrpali ter mimogrede še uredili 
vodo za brisanje vetrobranskega 
stekla in pregledali ostala kolesa. 
Račun: 25 dinarjev -  resnično ma
lenkost za dobro opravljeno delo in 
vljudnost, kakršne ne srečamo tako 
pogosto.

ZDRAVKO TROHA

Da bi bila mera polna, smo s tem 
lažnim svetovljanstvom in učenim 
izražanjem prišli tako daleč, da je 
neko podjetje odprlo delovno mesto 
z uradnim nazivom „prevajalec sa
moupravljanja". Smešno? Nikakor! 
Le potrdilo žalostnega dejstva, da je 
gradiva potrebno dodatno obdelati 
in razložiti.

Misel mi uhaja v preteklost k be
sedam Marka Pohlina. Takole je za
pisal: ,,Ne sramujmo se, ljubi rojaki, 
svojega materinega jezika, saj ni ta
ko slab, kot m islite." Valentin Vod
nik pa je zapisal te besede: , ,Kranj
ski jezik je sam po sebi bogat, le 
ljudje so revni na besedah . .  .“

Če naletimo na veliko tu jk  v raz
nih strokovnih revijah ali razpravah, 
je to še razumljivo, čeravno bi ne 
trdil, da je slovenščina nesposobna 
razviti dovolj lastnih ustreznih izra
zov. Nerazumljivo pa se mi zdi, da 
uporabljamo toliko tujk v našem 
političnem  izražanju, da govorimo 
izum etničeno, v kičastem  in nabuh
lem slogu. Tako izražanje je bilo 
nekdaj morda res upravičeno, saj je 
bila politika stvar ozkega kroga 
ljudi; v sedanjem trenutku pa je po
litika s samoupravljanjem postala 
stvar vseh nas. Vsi sodelujemo in 
odločam o, zato pa se moramo tudi 
razumeti.

Dolenjske lutke v Mariboru
Na republiškem srečanju mladih 

lutkarjev v Mariboru bo Dolenjsko 
zastopala lutkovna skupina z osnov
ne šole Grm v Novem mestu, ki jo 
vodi m entorica Ljuba Tovšak. Lut
kovni krožek je včlanjen v ZKPO in 
ta je organizator vsakoletnih srečanj 
najbolj a h  amaterskih lutkovnih gle
dališč.

Ljuba Tovšak in članica lutkovne 
skupine Alenka Suhadolnik sta od
govorili na nekaj vprašanj Metki Gal, 
članici novinarskega krožka na 
osnovni šoli Grm.

„Kaj ste naštudirali za to  sre
čanje? ''

..Pripravil 
Maroviča .Krikec in Pikec', v kateri

,.Ta igrica je precej obsežna, na
menjena pa je otrokom  srednje stop
nje. Vadili smo jo precej časa; imeli 
smo okoli sto vaj."

„Kje ste dobili lutke in kdo vam 
je naredil sceno? “

„  Lutke in sceno smo sami izdela
li."

Alenka Suhadolnik je mladi novi
narki povedala, da se nastopa v Ma
riboru zelo veseli in da se bo z osta
limi vred potrudila.

Če ljudje ne razumejo jezika poli
tičnega življenja, če morajo samo
upravno gradivo brati s slovarjem 
tu ik  v roki, če  potrebujem o „preva- 
jalce samoupravljanja", potem  se 
resnično bojim, da se politična 
misel med najširšimi množicami ne 
bo mogla u resničiti

BOJAN DUŠIČ
Pišece

P O D A L JŠ A N E
P O Č IT N IC E

Ob koncu V,pravih“ počitnic je 
zapadel sneg. Solarji smo bili jezni, 
češ sneg nam jo je zagodel. Na srečo 
so nam počitnice podaljšali, še prej 
pa so organizirali športni dan: učen
ci smo tekmovali v veleslalomu in 
dosegli lepe rezultate. Tisti, ki smu
čanja nismo tako vešči, smo se san
kali, kepali in postavljali snežene 
može.

MOJCA JANŽEKOVIČ 
literarno-novin. krožek 

O ŠG rm

L JU B IT E L JIC E  
R O Č N E G A  D E L A

Ljubiteljice ženskega ročnega 
dela, vezenja in gobelinov obve
ščamo, da pripravlja Klub likov
nikov iz Krškega za 8 . marec tra
dicionalno razstavo v brestani
škem gradu. Izdelovalke tovrst
nih del vabimo, da s svojimi deli 
sodelujejo na razstavi. Spreje
manje ročnih del in gobelinov 
bo: 1. marca v Koprivnici od 15. 
do 16. ure pri Ivanu Sotošku; 1. 
3. na Senovem od 16.30 do 18. 
ure pri Senici; 2. 3. v Brestanici 
od 17. do 18. ure Pod lipo in 2. 
3. v Krškem od 16. do 18. ure v 
posebni šoli (Videm).

Likovni klub 
Krško^

Tudi naša ustava govori o pravici 
človeka do zdravega okolja in o 
dolžnosti, da varujemo naravo in 
njene dobrine, naravne znam enitosti 
in redkosti. Zato krajani upravičeno 
pričakujem o, da bodo odgovorni 
preprečili nadaljnje rušenje Marički- 
nega hriba. Če bi porušili še preosta
lo polovico hriba, bi popolnoma 
skazili videz kraja.

S tem  pisanjem nimam namena 
kritizirati, marveč reševati, kar je še 
ostalo. Zato pričakujem  odgovor, ki 
naj ne bo le prazno besedičenje.

FRANC ZAJC 
Mokronog 64

Pri roletah 
se zatika

V Dolenjskem listu se že dlje časa 
pojavlja oglas o izdelovanju rolet. 
To obvestilo me je spodbudilo, da 
sem naročila rolete pri Sedevčiču v 
Ljubljani. Naročila sem jih 31. 9. 
1975, a jih do danes še nisem 
dobila, čeprav se je dobavni rok  iz
tekel že 30. 11. lani. Pri pogodbi 
sem dala na račun  500 dinarjev, a 
tudi tega denarja nisem več videla. 
Tov. Sedevčiča smo iskali celo v 
Ljubljani, a nič. Kakšna odgovor
nost in kakšna zanikm ost!

Po petm esečnem  čakanju sem se 
odločila, da rolete naročim  v Žabji 
vasi pri Novem m estu. Naročila sem 
jih 10. 2. 1976 in že 15. 2. 1976 
sem imela rolete na oknih. Ne samo 
da je bilo delo h itro  in solidno 
opravljeno, tudi cena je bila kar za 
30 odstotkov nižja, kot jo zahteva 
Sedevčič.

Mislim, da bo moja izkušnja ko
ristila še kateremu od bralcev, zato 
opozarjam, naj naročniki rolet 
dobro premislijo, pri komu bodo 
rolete naročali. Reklame za Sedev
čiča so le lepo napisane besede. Če 
rolet ni, čem u potem  taki oglasi in 
reklame? Ne živimo od reklam, 
ampak od tega, kar lahko dobimo in 
imamo.

MARTINA BALIČ 
Orešje 28 

Šmarješke Toplice

Bravp za članek!
„Bravo, tovariš Primc, za vaš 

članek v Dolenjskem listu o za
hajanju električarjev v gostinske 
lokale! Neki tovariš Murn se je  v 
Dolenjskem listu znesel nad va
mi zaradi to čn e  kritike. Najbrž 
mu ni znano, da tudi ostali nji
hovi službeni avtomobili stoje 
pri gostiščih. Za gasilskim do
mom v Kočevju sta največkrat 
skrita njihova avta, električarji 
pa so v bifeju pri gasilskem 
dom u, in to običajno med 13. 
uro in 14.30, ko bi morali biti 
na delovnem mestu. Dajte jih za
sledovati in boste marsikaj od
krili." To nam je pisal 17. febru
arja J. V. iz Kočevja.

Veseli smo takih in podobnih 
sporočil ne le zaradi podpore 
naši ugotovitvi, am pak tud i zato, 
ker je to  dokaz, da se v občane 
vrašča zavest o družbeni kontro
li in samozaščiti. Taka oblika 
kontrole občanov bo namreč 
pripomogla, da bodo odstranje
ne pom anjkljivosti v nekaterih 
delovnih organizacijah, ki bi jih 
sicer v teh  kolektivih morali od
stranjevati že sami, a jih ne.

Zavedati se namreč moram o, 
da člani tistih  kolektivov, ki so 
pogosto po nepotrebnem  med 
delovnim časom  v gostilnah, iz
koriščajo tako ostale prizadevne 
člane svojega kolektiva kot tudi 
vse potrošnike njihovih proiz
vodov ali storitev.

Razen tega izkoriščajo s po
m očjo višjih cen ali dogovorov o 
poravnavi zgube tud i vse ostale 
potrošnike in delovne kolektive, 
saj v svoje cene ozirom a stroške 
vračunavajo tud i tisti izgubljeni 
čas, ki ga prebijejo člani kolekti
va v gostiščih ali kjerkoli dru
god.

Vse to  p o m en i da člani neka
terih delovnih kolektivov krade
jo denar iz žepa članom  drugih 
delovnih kolektivov ozirom a po
trošnikom , in to celo večkrat z 
nekakšnim blagoslovom družbe, 
ki take nepravilnosti trp i in pla
čuje. Seveda vse to , kar smo na
vedli, ne velja le za Elektro ozi
rom a nekatere člane tega kolek
tiva. pač pa za vse tiste, ki tako 
počenjajo.

JOŽE PRIMC

Naj bo cestar še čuvaj?
Za posipavanje  vaške p o t i  m ora jo  p o sk rb e t i  vaščani sami 

— Kdo krade  p esek  s ceste , bo  pokaza la  preiskava

Lani so neznanci odpeljali s ceste 
Č r e š n je v e c -  Š trekljevec-Stranska 
vas 25 kubikov peska, izruvali in od
peljali pa so tudi nekaj prom etnih 
znakov. 8. novembra je nekdo odpe- 
lj-l 3 kubike peska, namenjenega za 
popravilo ceste in posipavanje proti 
poledici, ter ga posipal po vaški poti 
proti gornjemu delu Črešnjevca. Ko 
je cestar poizvedoval za storilcem, 
ga seveda ni nihče videl, čeprav so 
hiše le nekaj m etrov od poti. Ker je 
obstajal sum, da je pesek obakrat 
ukradel isti človek, je cestar na za
htevo dobavitelja peska zavaroval 
sledi tako, da je zameta! polovico 
poti in postavil opozorilni znak ter 
zadevo prijavil postaji milice v Semi
ču, ki stvar še preiskuje.

Pisec članka „Spet prekopana va
ška po t“  piše, da vaška pot zaman 
čaka na cestarjevo lopato. Verjetno 
tudi še bo! Ža vaške poti morajo 
skrbeti vaščani sami, pomaga pa jim 
KS Semič, ki jim da na voljo kom-

Tavili smo igrico Aleksandra

nastopa devet pseb. S to  igrico smo 
nastopali tudi na srečanju mladih 
lutkarjev v Sevnici, na Gospodar
skem razstavišču v Ljubljani v okvi
ru praznovanja dedka Mraza ter tudi 
v Novem mestu za o troke naše šole 
in o troke delavcev 1MV, k ije  pokro
vitelj naše šole."

„Koliko časa ste igrico pripravlja
li? “

f S T U T T G A R T :  
V A B ILO  

ZA  DAN Z E N A
Dramska sekcija SKUD 

Triglav v Stuttgartu, Filder- 
sstrasse 1, vabi vse matere in 
žene ter njihove 4 rage na 
praznovanje dneva žena, ki 
bo v nedeljo, 7. marca 1976 
z začetkom ob 15. uri v 
S tu ttg a r t-H e d e lf in g e n u ,  
Rohrackerstrasse 171, Gast- 
staedte Turnheim. Po krat
kem in veselem programu bo 
zabava s plesom.

Za SKUD Triglav 
Stuttgart 

predsednica 
META VRHUNC

Prav vsak otrok je naš otrok
N eznani darova lec  je po seb n i  šoli v Č rn o m lju  podaril  8 .0 0 0  dinarjev

,,To je za o troke vaše šole, denar 
boste gotovo znali koristno uporabi
ti,"  je dejal, ko je prišel v pisarno 
posebne osnovne šole Črnomelj in 
izročil ravnateljici osem tisoč dinar
jev. Predstavil se je kot občan  N. N.

Težko je izraziti presenečenje de
lavcev posebne šole ob  tem izjem
nem dogodku. Ne gre le za zelo veli
ko darilo posameznika, pač pa za 
spoznanje, da je prizadeti o trok  prav 
tako kot vsak drug naš. Žal je še 
vedno tako, da je zaradi premajhne 
zavesti družbe otrok, ki obiskuje po
sebno šolo, pogosto deležen zasme
hovanja. Bolje pa bi bilo, ko bi se 
zavedali, da je življenje takega o tro
ka že ob  začetku težje. Njegove spo
sobnosti so okrnjene, njegov svet 
dojemanja ožji.

Tudi sodobna znanost ne more 
o trok  obvarovati pred številnimi po
škodbami in boleznimi, ki lahko pu
ste usodne posledice za njegov mi
selni svet. Prav tako še vedno ni 
m ožno odstraniti neustreznih so
cialnih razmer, ki (udi lahko tako 
okrnijo otroku dojemljivost, da ni 
sposoben slediti pouku v redni šoli. 
Zal je takih primerov veliko. Poda
tek, da je skoraj 40 odst. o trok  v po
sebni osnovni šoli v Črnomlju iz so
cialno ogroženih družin, pove veli
ko.

Ljudem je včasih težko dopove
dati, da je potrebno vložiti v uspo
sabljanje o trok , ki obiskujejo poseb
no šolo, veliko več truda in sredstev, 
da se lahko uspešno vključijo v 
družbo. Zato ne potrebujejo usmi
ljenja in solzavih besed, marveč vso 
možno podporo družbe. Le če  bo 
družba imela zanje razumevanje, bo
do ti o troci lahko postali enako
pravni člani naše socialistične skup
nosti.

Vsakdo potrebuje svoj košček 
sonca. Našim otrokom  ga primanj
kuje. Neznani darovalec je na svoj 
način prispeval k toplini, človeč
nosti in razumevanju sočloveka. Za 
vse to, za tvojo vero v človeka, za 
občutek, da so ljudje, ki razumejo 
prizadetega otoroka, se ti, neznani 
darovalec, v imenu o trok  posebne 
osnovne šole iskreno zahvaljujemo.

VIDA ŠUTEJ

Pionirji so z zanimanjem prisluhnili besedam slovenskega pisatelja 
Leopolda Suhodolčana.

presor, minerja, drobilnik za kamen 
in pesek. Tako so si pred kratkim 
vaščani Črešnjevca nadrobili več sto 
kubikov kamna in popravili poti, da 
so sedaj vzorno urejene.

Če pa hočejo imeti pot še posi
pano s peskom, naj se zgledujejo po 
vaščanih Hriba; tam  so štiri hiše, 
imajo dva para volov, dva konja in 
štiri mopede, pa so sami zbrali nad 
3.000 dinarjev in plačali voznika, da 
jim  je pripeljal pesek iz 15 km od
daljenega peskokopa. Sami so po
pravili več kot kilometer poti, da la
hko pridejo peš do avtobusa, od 
asfalta pa so oddaljeni 10 km. G o r 
nji del Črešnjevca pa ima 6 hiš, 8 
osebnih avtov in 2 traktorja.

Sedanji cestar dela na tem  odseku 
komaj dve leti, vendar je naredil 
več, kot je bilo narejenega prej v de
setih letih. Seveda je potrebno še ve
liko, da bo ta cesta res urejena, toda 
za vse ni denarja. Več šoferjev je pri
pravljeno prispevati za tem eljito po
pravilo te ceste po 2.000 dinarjev; 
toliko je pripravljen prispevati tudi 
cestar, čeprav nima avta. Vprašanje 
pa je, če se bo našel kdo, ki bo vso 
stvar izpeljal.

STANE PLUT 
Cerovec 17 

p. Semič

Pisatelj v Krškem
Pionirski odred osnovne šole „Ju- 

rij Dalm atin" v Krškem nosi ime po 
partizanskem pesniku Karlu Destov
niku -  Kajuhu, zato imajo na dan 
njegove smrti, 22. februarja, odredni 
praznik. Praznovanje povezujejo s 
podelitvijo Kajuhovih bralnih 
značk.

Letos so ob tej priložnosti pova
bili sodobnega pisatelja in predsed
nika Zveze bralnih značk Slovenije 
Leopolda Suhodolčana, da je pode
lil bronaste, srebrne in zlate K ajuho
ve bralne značke po končanem  kul
turnem  programu, v katerem  sta na
stopila oba šolska pevska zbora in 
recitatorji. Pisatelj je zbranim pre
bral tudi odlom ek iz svoje nove knji
ge-

Po proslavi so učenci v velikem 
številu zaprosili za pisateljev podpis 
v njegovo knjigo. Leopold Suhodol
čan je povedal, da ni se nikoli pode
lil toliko avtogramov. V pionirski 
sobi je potem  se dolgo tekel razgo
vor s pisateljem, ki je navdušenim 
pionirjem rad obljubil, da jih bo še 
kdaj obiskal.

MARJANCA MOLAN
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Slavko Bajc Martin Lešnjak Miha Vuk Ančka Bon Tone Gabrič

RAKA
Na dosedanja uredništva v gosteh so 

nas največkrat pripeljale slabe maka
damske ceste, tako da smo prvi vtis o 
razvitosti kraja in ljudeh dobili že med 
vožnjo. Ko smo se novinarji Jožica 
Teppey, Milan Markelj in Ivan Zoran 
prejšnji teden odpravili na Rako, se 
nam je ponudilo nekaj, česar do zdaj 
nismo srečali: množica sodobnih do
grajenih in poldograjenih hiš vseh »va
ških" in »nevaških" stilov, pomešanih 
med starinske zgradbe, grajene iz lesa 
in krite s slamo, asfalt pa nas je pripe
ljal kar do same Bonove gostilne, kjer 
nas je lastnica Ančka sprejela nadvse 
ljubeznivo. V tej gostoljubni hiši so se 
takoj po našem prihodu začele razple
tati zgodbe in zanimivosti Rake in 
okolice.

Raka ni novo naselje. Pri vasi so na
šli predzgodovinsko gradišče in rimske 
grobove, kar dokazuje, da so bili ti 
kraji naseljeni že v sivi davnini. Še da
nes so vidni v dolini pod vasjo ostanki 
glavne rimske ceste. Prvi znani lastniki 
Rake so bili grofje Breže-Seliški, vas 
pa se prvič omenja že 1.178, ko je bila 
last stiškega samostana. O zgodovini 
tega naselja še danes pričajo mogočni 
zidovi gradu Raka, ki sodi med najsta
rejše gradove v Sloveniji. Leta 1515, 
ko je izbruhnil veliki vseslovenski 
kmečki punt, uporni kmetje tudi tej 
trdnjavi niso prizanesli: izropali so 
grad in ga zažgali. Fevdalni gospodje 
so na ruševinah postavili nov grad. Tu
di prva cerkev na Raki je bila zelo sta
ra, saj zgodovinski viri navajajo, da je 
bila vse do leta 1363 podružnica pra
fare Bele cerkve. Kot drugi kraji je tu
di Raka dala nekaj znanih mož, od ka
terih naj omenimo le Dragotina Hu- 
meka, mladinskega pisatelja in ilustra
torja, ter Martina Humeka, sadjarske
ga strokovnjaka.

V zadnjem stoletju je veljalo, da je 
Raka gospodarsko razvit in napreden 
kraj, zlasti seveda na področju kmetij
stva, saj o industrijji ne moremo govo
riti. Na rodovitni ilovnati zemlji so 
najbolj uspevali sadjarstvo, vinogradni
štvo in živinoreja.

In kakšna je Raka danes?
Sadjarstvo, vinogradništvo in živi

noreja so ostali, Čeprav se s temi pano
gami danes ukvarja znatno manj ljudi 
kot včasih. Tudi ta kraj je plačal svoj 
davek industrializaciji, mnogo kme
čkih sinov se je zaposlilo doma ali v 
tujini. Delovna sila iz tega območja 
dnevno odteka v podjetja krške in no
vomeške občine.

Predsednik krajevne skupnosti Mi
lan Bajc svoj kraj dobro pozna, zato se 
je na uredništvu tudi prvi na široko 
razgovoril. „Naša krajevna skupnost," 
je začel naštevati, „obsega 29 vasi, v- 
katerih živi okoli 2 .000 prebivalcev. 
Danes je tod ljudi znatno manj kot 
pred vojno, ko je območje štelo 3.000  
prebivalcev. Po vojni se jih je namreč 
veliko izselilo, okrog 100 zdomcev je 
bilo v Nemčiji."

2 I V I N C E  Z A  N A P R E D E K
O napredku, za katerega so najbolj 

zaslužni sami prebivalci, se je predsed
nik krajevne skupnosti razgovoril s po
hvalo: „V nekaj letih smo uredili vse 
vaške poti, vodovod ima že 27 vasi, 
več občinskih, regionalnih in republi
ških cest je asfaltiranih. Dobre 3 km 
republiške ceste od priključka avto
ceste do Rake smo asfaltirali predlan
skim, lani pa še 1,5 km občinske ce
ste. Skoraj povsem smo uredili tudi 
kanalizacijo na Raki. Trenutno gradi
mo vodovod na Planini, do leta 1980 
pa naj bi obnovili tudi raški vodovod, 
grajen leta 1907. Složnost in priprav
ljenost občanov bi rad še posebej po
hvalil. Ljudje so dajali po 450  do 500 
starih tisočakov, marsikje so prodali 
živinče, da so lahko plačali prispe
vek."

Krajevna skupnost ima letos v na
črtu asfaltiranje 3 km dolge ceste Ra
ka -  Podulce -  Dolenja vas -  Površje.
V ta namen je občinskemu cestnemu 
skladu že odvedla 11 starih milijonov.

Za asfaltiranje ceste Raka — Zabu- 
kovje — Brezje pa so imenovali pri
pravljalni odbor. Zelo radi bi posodo
bili tudi cesto Raka -  Rimš, po kateri 
gre vsak dan 27 avtobusov in je ena 
najbolj prometnih in obremenjenih v 
krajevni skupnosti. „Težave pa imamo 
s popravili in z vzdrževanjem cest," je 
povedal Bajc, „saj se nam do zdaj še ni 
posrečilo dobiti cestarja. Tako mo
ram, žal, povedati, da na vsem ob
močju krajevne skupnosti ni niti ene
ga cestarja."

Prišlek kmalu opazi, da ima Raka 
dve trgovini, dve gostilni, prodajalno 
mesa, frizerski salon, osnovno šolo in 
še kaj. Predsednik krajevne skupnosti 
in drugi pa so potožili, da nima kraj 
enega samega prostora za družbeno 
življenje, iz šole pa so „vrgli“ tudi po
tujoči kino.

Bo kdaj Raka dobila dvorano? „V 
načrtu je," so povedali, „prav tako naj 
bi v naslednjih petih letih dobili novo

ambulanto, kamor naj bi spet prihajal 
tudi zobozdravnik, ki ga je Raka vča
sih že imela. Zdravnik prihaja zdaj k 
nam enkrat na teden, kar je seveda 
premalo."

B O L JŠ A  Š O L A  DO 1 9 8 0 ?
Do konca leta 1980 naj bi tudi 

osnovna šola na Raki imela enoizmen
ski pouk. Kakor je povedal Martin 
Lešnjak, je zdaj pouk v dveh izmenah, 
saj ima šola za 227 učencev v 10 od
delkih na voljo le štiri učilnice. Letos 
bodo dali napraviti načrte za dogradi
tev, tako da bi šola pridobila še 6 učil
nic (s kabineti), telovadnico, ki bi bila 
hkrati tudi dvorana za prireditve, ter 
prostor za otroško varstvo. Kako z 
vsem tem , bo kajpak odvisno od de
narja, medtem ko v krajevni skupnosti 
že razmišljajo o referendumu, s kate
rim bi uvedli krajevni samoprispevek 
za opremo šole. Ob dograditvi šole bi 
morali dobiti še kakšno stanovanje za 
učitelje.

Martin Lešnjak je pristavil, da se 
odseljevanje in vseljevanje ljudi pozna 
tudi v šoli. Tako je bilo leta 1960 vpi
sanih kar 415 učencev.

In kaj še žuli ljudi?

K D A J BO PO D PISA N  
S P O R A Z U M

Tone Gabrič, zaposlen v PTT Novo 
mesto, delegat družbenopolitičnega

zbora v občinski skupščini Krško, je v 
pogovoru načel vrsto vprašanj, ki so 
globljega družbenega pomena.

»Naš kraj je značilen primer ob
močja, s katerega delovna sila odteka 
drugam, drugje ustvarja dohodek, od 
katerega pa se zelo malo vrne nazaj. 
Samoupravni sporazum o financiranju 
krajevnih skupnosti naj bi to vprašanje 
uredil, žal pa smo priče, da se podpisu 
tega sporazuma mnoga podjetja izmi
kajo. To pa seveda potegne za seboj 
celo vrsto neurejenih stvari. Na Raki 
imamo veliko pomanjkanje prostorov, 
v katerih bi potekalo kulturno-pro- 
svetno delo, družbena dejavnost, kjer 
bi bil prostor za zdravstvene storitve, 
ipd. Mi sami teh potreb ne moremo 
rešiti, nujno potrebujemo družbeno 
pom oč. Prav z uresničevanjem samo
upravnega sporazuma o financiranju 
krajevnih skupnosti bi lahko storili 
korak naprej. Večkrat tudi premišlja
mo o kakšnem manjšem industrijskem

obratu pri nas, v katerem bi se lahko 
zaposlila predvsem ženska delovna si
la. Seveda pa je manjših želja še veli
ko. Naj omenim bencinsko črpalko, ki 
bi jo res potrebovali; kmetijske meha
nizacije je vse več, kaže pa, da se bo z 
modernizacijo ceste Sevnica -  avto
cesta povečal tudi tranzitni promet. 
Primerna lokacija bi bila na Raki ali 
na Gmajni. Kar se prometnih zvez ti
če, smo dokaj zadovoljni in smo hva
ležni podjetju „Gorjanci“ za razume
vanje. Želeli bi le, da bi okoli 13. ure 
vozil iz Novega mesta avtobus na Ra
ko. V novomeških srednjih šolah je 
okoli 30 naših dijakov, ki se zdaj vozi
jo domov z avtobusom ob 15. uri. Ta 
avtobus pa je vedno preveč natlačen, 
vrh tega je šolarjem težko čakati do 
tako pozne ure."

Miha Vuk, upokojenec, tajnik 
SZDL na Raki, je vprašanje prostora 
osvetlil še z druge plati: , .Organizacije, 
naj bo SZDL, ZK, ZSMS, po pravici 
povedano, spe. Družbenopolitična de
javnost nikakor noče oživeti, kot bi 
bilo potrebno. Eno je, da ljudje nima
jo časa, drugo pa, da tudi primernega 
prostora ni. Sestanke imamo v šoli, ki 
je v katastrofalnem stanju, ali pa v go
stilni, ki tudi ni najprimernejša. Po 
mojem tudi to odvrača ljudi od dela 
na družbenopolitičnem področju. 
Večkrat smo govorili o tem, a prazna 
beseda, prazen Žakelj. Naši ljudje so 
pripravljeni delati, pripravljeni so po
magati s prispevki in delom, vendar je

to premalo. Naše potrebe so velike, 
dohodki, kijih  naši ljudje ustvarijo, pa 
ostajajo v drugi občini."

Franc Ulčnik, elektromehanik, nek
danji predsednik aktiva ZSMS, je po
trdil besede drugih sogovornikov: 
„Mladina ni dejavna. Res je, da zaradi 
šolanja in kmetovanja mladi nimamo 
časa na pretek, a še tistega prostega 
časa, kar ga imamo, ne moremo ko
ristno izrabiti, ker se preprosto nima
mo kje sestajati. Imeli smo eno sobo, 
a smo jo odstopili pošti, ker je ta pač 
potrebnejša. Tako se 80 mladincev, 
kolikor nas približno je, zadržuje do
ma, v gostiln i. . . “

» T A K O J  O D Š T E JE M  
POL M IL IJO N A "

Milka Zorko, kmetica iz Dolenje va
si: ,,Na pogovor z novinarji sem prišla 
z namenom, da vam sporočim željo

staršev po dodatni avtobusni zvezi za 
dijake, ki se šolajo v Novem mestu.- 
Imam dve hčerki srednješolki, ki mo
rata vsako jutro ob petih od doma in 
se vrneta šele popoldne ob petih. Po
uk se konča med dvanajsto in trinaj
sto uro in potem morajo dijaki z Rake 
čakati na avtobus do petnajste ure. Ti
sti čas so prepuščeni sami sebi. V 
avtobusni čakalnici je mrzlo, v lokale 
ne smejo, edino vrata študijske knjiž
nice so jim odprta. Starši smo za
skrbljeni ne le zaradi izgube časa, 
ampak tudi zaradi 'tega, ker dijaki vo
zači nimajo nobenega reda pri prehra
ni. Vse drugače bi bilo, če bi vpeljali 
za dijake, ki jih ni malo. nov avtobus z 
odhodom iz Novega mesta ob 13. uri. 
Starši in vsi drugi občani menimo, da 
bi morali na avtobusnih postajališčih 
poskrbeti tudi za skromno streho, pod 
katero bi potniki v slabem vremenu 
laže čakali na prihod avtobusa."

Č A K A JO  NA T E L E F O N . 
A R O N D A C IJO

Jože Zupančič, avtomehanik iz 
Podlipe: „Na Raki zelo pogrešamo te
lefon, saj po drugi uri popoldne, ko se 
zapre pošta, ne moremo klicati niti 
zdravnika. Tudi kot obrtnik bi telefon 
nujno potreboval in tisti, ki iščejo mo
jo pom oč, prav tako. Marsikdo mora 
priti do mene peš od avto ceste sem, 
če se mu kaj zgodi pri avtomobilu. 
Sam pa sem se tudi večkrat zastonj 
peljal po material tja do Ljubljane.

Rekli boste, da bi lahko poklical s po
šte. Raška pošta je preobremenjena, 
preko nje kličeta Kremen in Bučka, 
zato je zadnji čas, da bi dobili obljub
ljeno avtomatsko telefonsko centralo. 
Menim, da ne bi bilo napak, ko bi 
imeli tudi javno govorilnico.

Poleg obrti še kmetujem in kot 
kmeta me zanima, kako je z aronda
cijo. Bil sem med prvimi na občini s 
tako željo, pa nič ne uspem. Dvakrat 
sem na svojo pobudo parcele že za
menjal, toda veliko raje bi videl, da bi 
začeli te stvari reševati po uradni poti, 
če nam že zakonodaja daje to mož
nost. Še sto let res ne moremo čakati, 
potem nas več ne bo in nas arondacija 
ne bo vznemirjala.

Kmetje smo prizadeti tudi zaradi 
nereguliranega potoka Račne, ki stal
no poplavlja. Most čezenj se je podrl 
in dva traktorista sta se že prevrnila v 
potok. Zdaj sem jaz naredil zasilen 
most iz desk, ki sem jih sam pripe
ljal."

D E L A V SK I A V T O B U S  i 
SA M O  POZIMI

Martin Volčanšek, delavec v tovarni 
celuloze in papirja v Krškem: „Sem  
me je prignala želja, da bi se vam po
tožil zaradi prevoza na delo. Pozimi je 
vse lepo in prav, od pomladi do jeseni 
pa naša tovarna ukinja avtobuse za de
lavce. Pravzaprav so jih pripravljeni 
obdržati, vendar le s pogojem, da 
vožnjo v celoti sami plačujemo. To se 
mi ne zdi prav, zlasti še ko vidim, da 
druga podjetja, na primer IMV, Kovi
narska in Labod, prevažajo delavce na 
delo in nazaj domov vse leto. V Celu
lozi delam dvajset let in pri štiriinpet
desetih mi ni prijetno sesti na moped 
in se peljati ob vsakem vremenu v to
varno. Pa še nekaj me boli, to, da mla
di delavci nas starejših ne spoštujejo, 
nekateri nas celo zaničujejo. Delo
vodja mi na primer reče: ,Nauči ga,‘ 
mladenič pa mi zabrusi: ,Kaj boš ti, 
stari, mene učil!1 Tako vzdržljiv in 
močan res nisem več kot nekoč, sem j 
pa zato bolj izkušen. Razen tega mi
slim, naj bi nam, starejšim delavcem, 
omogočili lažje, manj naporno delo."

Z O B O Z D R A V N IK A  
PO G R E Š A M O

Ančka Bon, gostilničarka na Raki: 
„Z asfaltom smo Račani veliko prido
bili, želja pa s tem še ni konec. Najbolj 
pogrešamo zobno ambulanto, ker s 
čakanjem v Krškem izgubimo preveč 
časa. Tam skoraj ni mogoče priti na 
vrsto. Tudi v splošni ambulanti je ve
dno polno. Na srečo prihaja sem vsaj 
enkrat na teden splošni zdravnik, dru
ge dni pa se moramo sprijazniti s tem, 
da iščemo zdravniško pomoč v 
Krškem. Za potrebo po vrtcu, kultur
ni dvorani in telovadnici ste najbrž že 
slišali od drugih, zato tega ne bom po
navljala. Rečem  vam le, da smo zamu
dili ugoden čas po vojni. Imeli smo 
temelje za zadružni dom, in ker ni bi
lo pravega organizatorja, je vse pro
padlo. Zraven starih temeljev bodo 
zdaj postavili telovadnico."

» Z A M O Č V IR J E N O "  
K M E T IJS T V O

Branko Bajc, zaposlen v Agrokom
binatu v Krškem, je orisal razmere v 
kmetijstvu: »Kmetijstvo se je v teh 
krajih obdržalo. Živinoreja, vinograd
ništvo in predvsem gojenje ribeza so 
poglavitne panoge. Kmetom je Agro
kombinat pomagal s kreditiranjem, ta
ko da so lahko obnovili vinograde, na
sade ribeza, breskev. Pogoji so ugodni, 
saj omogočajo vsakemu kmetovalcu, 
da se vključi v sodelovanje. Šepalo je 
le s kreditiranjem kmetijske mehaniza
cije , za katero je obrestna mera previ
soka. Kar se organizacije odkupa mle
ka tiče, lahko rečem, da je dobra, saj 
nam je uspelo v kratkem času postavi
ti nekaj novih odkupnih postaj."

Jože Novak, kmet in delavec v Kre
menu, je spregovoril v imenu kmetov 
iz vasi Mali Koren, Veliki Koren, Rav
no in Podlipa: »Včasih smo v naših 
vaseh redili več živine, kot je sedaj. 
Blizu 50 hektaijev travnikov okoli Ma
lega Korena ni več uporabnih. Potok 
jih preplavlja, naredilo se je močvirje, 
tako da na njih ne pasemo več. V eč
krat smo že prosili vodno skupnost in 
občino Krško, naj bi to ozemlje izsu
šili, a se nič ne zgane. O izsušitvi so 
govorili že pred vojno in po nji, zem
ljišče pa je vse slabše. Veste, pri nas 
ima živinoreja že tradicijo, tudi mladi 
se kmetovanja ne odrekajo, zato bi bi
lo  res škoda, ko bi z izsušitvijo ne 
zboljšali možnosti za živinorejstvo. Že 
sedaj v naših vaseh namolzemo veliko 
mleka, lahko pa bi ga še več."Milka ZorkoFranc Ulčnik Branko BajcJože ZupančičJože Novak
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Kako blizu ali daleč sta si de
lavec in kultura, kaj so napravili 
sindikati, da bi se razdalja (odtu
jenost? ) med njima zmanjšala -  
skratka o vsem, kar so v delov
nih organizacijah storili, česa ni
so in zakaj ne, bodo razpravljali 
danes na razširjeni seji republi
škega sveta Zveze sindikatov v 
Ljubljani. Da je v resnici priča
kovati poživitev na kulturnem  
področju in da vprašanj (ne)mo- 
c i ter prodora kulture ne bodo 
obravnavali zgolj zategadelj, 
ker je pač nekaj treba reči, daje
ta na znanje dve dejstvi: da je 
najvišje sindikalno vodstvo v re
publika sklenilo obravnavati kot 
osrednjo točko  dnevnega reda in 
da se je v ta namen oskrbelo z 
gradivom, ki vsestransko osvet
ljuje m ožnosti kulturnega dela in 
življenja delavcev ter je kot tako 
vredno širše pozornosti.

Sindikalni vrh 
tudi o kulturi

Današnja seja sodi v čas, ko so 
razrezi skupnega denarja prav
zaprav že za nami, ko tudi kultu
ra že ve, koliko denarja bo dobi
la in „koliko dni“  bo lahko z 
njim živela, in ko je hkrati tudi 
znano, kako so v delovnih orga
nizacijah (ne)pripravljeni odzi
vati se na najrazličnejše zunanje 
in notranje kulturne akcije. Je 
ob teh dejstvih ta  seja še pravi 
čas ali kasni, bo mogla s svojimi 
stališči politično sploh še vpliva
ti na popravke razrezov in dati 
politične napotke združenem u 
delu za podpisovanje sporazu
mov? Seveda se taka vprašanja 
zastavljajo sama od sebe, so pa 
prav gotovo tudi upravičena, saj 
zgolj z geslom (ali napotkom ), 
naj bo združeno delo kulturi 
bolj naklonjeno, ne bo možno 
tudi dejansko razrešiti težavnih 
gm otnih razmer v ku ltu ri

I. ZORAN

T ISO Č I 
NA P R E D S T A V A H

V pravkar končanem  (prvem) 
tednu slovenskega filma je bilo 27 
predstav, ki jih je videlo 7.695 
obiskovalcev. Na desetih večernih 
predstavah so našteli 1.575 gledal
cev, prav tolikšno število dijaških 
predstav si je ogledalo 3.600 sred
nješolcev, sedem predstav za osnov
nošolce pa je obiskalo 2.520 učen
cev. Najmanj gledalcev je imel novi 
slovenski barvni film „Med strahom 
in dolžnostjo", ki ga je Milan Ljubič 
posnel po literarnih delih letošnjega 
Prešernovega nagrajenca Karla Gra- 
beljška.

Stari filmi v mladih srcih
P risrčno  s rečan je  z Ljubišo Sam ardž ičem  in drugim i po  

ogledu „ C u d o v i te g a  p ra h u "  v t e d n u  slovenskega filma

18. februaija so nekateri ustvaijalci slovenskega filma „Čudoviti prah“ — film je bil ta dan tudi na 
sporedu tedna slovenskega filma v kinu Krka — obiskali Novo mesto in se predstavili občinstvu. 
Sprejem so jim pripravili v prostorih ZKPO na Prešernovem trgu, od koder je posnetek. Na sliki so (od 
leve): Boris Savnik, Danja Bajc, Demeter Bitenc, Silvo Božič, Ljubiša Samatdžič, Milka Bobnar in Jure 
Pervanja. (Foto: I. Zoran)

ZKPO bo poslej v skupni fronti
Pripravam na republiško kon

ferenco ZKPO, ki bo marca v. 
Novi Gorici, je bil namenjen

Kočevski razgledi 3
V počastitev slovenskega kul

turnega praznika so izšli Kočev
ski razgledi, tokrat že tretja šte
vilka revije, ki jo izdaja klub 
kulturnih delavcev v Kočevju. 
Revija je zanimiva, popestri pa 
jo kar šest rubrik.

Razdelek „Ustvarjamo“ objavlja 
prispevke Janeza Černača, Draga 
Ahaca, Rudolfa Moharja, Karla 
Riglerja, Marjete Dajčm an (iz Nove
ga mesta) in Petra Vovka, pesmi pa 
so prispevali: R udolf Mohar, Franc 
Lovšin, Bok, Nebojša Ignjatovič (iz 
pobratenega Prokuplja, ki pa živi v 
Kočevju), Dušan Hočevar in Marjan
ca Colarič.

V „Ogledalu časa" sodelujejo Pe
ter Sobar st., Janez Žagar in Veko
slav Figar. V „Slikah današnjih dn i“ 
je inž. Franci Dovč opisal kočevsko 
kmetijsko zaledje, dr. Božidar To
mič prispevek o zdravljenju alko
holikov na Kočevskem, Mirko Lev
stek je v intervjuju predstavil pisa
telja Toneta Ožbolta, Kajuhovega 
nagrajenca za knjigo „Dežela Petra 
Klepca".

„K ulturno dogajanje" prinaša čla
nek „Svobodi na p o t"  Julija Pluta, 
Dragica Janša je opisala lutkovno 
dejavnost v Kočevju, Marjanca Cola
rič  razmišlja o poeziji danes, Stane 
Jarm  pa se je razpisal o dejavnosti 
likovnega salona. V „ Utripu mla
d ih" sodelujejo osnovnošolci iz Ko
čevja in V asi-Fare  ter gimnazijci, 
„Saljive od  tu in tam " pa prinašajo 
prispevke Marjance Colarič in Marje
te Dajčman.

Revija je izšla v 500 izvodih. Ne
kaj številk je še naprodaj, naročiti 
pa jo je m ožno na naslov: Klub kul
turnih delavcev Kočevje pri DPD 
Svoboda, Trg zbora odposlancev 30, 
61330 Kočevje.

Naj omenimo še to , da je delo pri 
reviji amatersko, prispevki so neno- 
norirani, celo glavni in odgovorni 
urednik Mirko Levstek opravi vse 
delo zastonj.

M  C.

sobotni posvet kulturnih delav
cev dolenjske regije v Novem  
mestu. V imenu ZKPO S sta se 
ga udeležila predsednik Ivo 
Tavčar in strokovni sodelavec 
Martin Zakonjšek.

Konferenca naj bi dala novo 
usmeritev ZKPO. Smisel predvide
nih sprememb je v tem , naj bi se 
ZKPO (po novem statu tu  kot Zveza 
kulturnih organizacij) opredelila kot 
sestavni del fronte socialističnih sil.

V vsa ta prizadevanja se vključu
jejo tudi občinska vodstva SZDL in 
ZKS. Na novomeškem posvetu so 
med drugim predlagali, naj bi med
občinski svet SZDL za Dolenjsko 
pred konferenco sklical še poseben 
posvet, na katerem bi rešili pereča 
vprašanja.

Popraviti napako
M ladim več  p o d p o re

Krška ZKPO si že dolgo prizadeva 
obuditi amaterizem , ki je bil včasih 
že kvaliteten in uspešen. Med razlo
ge, zakaj ne gre, štejejo premajhno 
zanimanje mladih. To pa ne drži po
vsem, saj marsikje prav skupine pri 
ZSMS poganjajo kolo kulture na
prej. Med take -  lahko bi jim  rekli 
že kar stalne -  sodijo pevska in fol
klorna skupina iz Velikega Podloga 
ter recitacijski skupini iz Zdol in 
Podbočja.

Prav gotovo bi bile te skupine še 
bolj delavne in tudi več novih bi bi
lo, če  bi jim  strokovno bolj poma
gali in jim izkazovali večjo pozor
nost. Včasih se namreč zdi, da so 
pri delu preveč osamljene. Pri tem 
ne bi smeli pozabiti, da so med NOB 
orali kulturno ledino na podeželju 
in v m estih prav taki ljudje, toda z 
znatno večjo podporo, moralno in 
gm otno. To kaže še posebej pod
č rta ti ob  spoznanju, da je v zadnjih 
letih pri kulturnem  osveščanju de
lovnih ljudi -  sestavina tega je prav 
gotovo tudi amaterska dejavnost in 
ne le ..potrošnja" kulturnih dobrin 
-  veliko zamujenega, kar pa naj bi 
zdaj postopno popravili

Ž. Sl' B IK

V Novem mestu so tudi opozorili, 
da bi moralo priti do večje povezave 
občinskih z republiško ZKPO, plod 
tesnejših stikov pa naj bi bile pro
blemske konference. Pripomnili so 
tudi, da je nujno uvesti nadzor nad 
kulturnim  dogajanjem, saj zdaj pri
hajajo na oder tudi stvari, ki imajo 
malo skupnega z resničnim  kultur
nim poslanstvom.

Na rob pravkar končanemu 
prvemu tednu slovenskega filma 
v Novem mestu je prav gotovo 
potrebno povedati nekaj ugoto
vitev. Najprej to, da tudi film
ska umetnost premaguje čas, saj 
so stari filmi spregovorili v srcih 
mladih kot pred dvajsetimi leti. 
Smejali so se prebrisanosti ko
rajžnega Kekca, Samo in Vesna 
sta jih osvojila z iskreno lju
beznijo brez blišča barv in sek
sualnih scen modernega filma, 
pretresla jih je plemenita, samo
rastniška Meta itd.

Srečanje mladine s filmskimi 
ustvaijalci je zanjo vedno praz
nik, posebno še, če je na obisku 
tako preprost, iskren in naraven 
igralec, kot je Ljubiša Samar- 
džič. Pogovor z njim po filmu 
„Čudoviti prah“ je bil prijetno 
razvedrilo: na resna vprašanja je 
znal ustrezno odgovarjati, za 
naivna pa je uporabil duhovi
tost, ki mu je ne manjka. Veli
ko simpatij si je pri Novomešča- 
nih pridobil mladi igralec Silvo 
Božič, mojster kamere Jure Per
vanja pa je imel premalo časa, 
da bi razložil osnove svojega

dela. Bitenc je v tilmih največ
krat v tujih uniformah, zato ga 
mladi manj poznajo.

Za osnovne šole je teden slo
venskega filma prišel v nepra
vem času. Ker so podaljšali po
čitnice, se bojijo za vsako učno 
uro. Kljub temu so vodstva ne
katerih šol spoznala, da brez 
gledanja filmov ne more biti 
filmske vzgoje. Žalostno pa je, 
da imamo še pedagoge, ki niso 
prepričani, da lahko gledanje 
„neke“ „Doline miru“ uspešno 
nadomesti najmanj tri garaške 
ure učiteljevega dela v razredu 
pri posredovanju snovi iz NOB.

V Novem mestu naj bi teden 
slovenskega filma postal tradi
cija. Odbor za filmsko vzgojo 
pri ZKPO Novo mesto se vsem, 
ki so pomagali uresničiti ta 
teden (posebno vodstvu Viba 
filma, Milanu Ljubiču, Francu 
Mikcu, Demetru Bitencu in dru
gim) in delovnim organizacijam, 
ki so izvedbo denarno podprle 
(SGP Pionir, tovarna zdravil 
Krka, Labod, Dominvest, stano
vanjska skupnost, knjigarna 
MK) zahvaljuje.

Prevlada klavirja in harmonike
K ultu rn i delež  nižjih glasbenih šol na D olen jskem , v Beli krajini in Posavju se veča

V minulem šolskem letu so 
imele glasbene šole na Dolenj
skem, v Beli krajini in Posavju 
(na območju novomeške orga
nizacijske enote Zavoda za šol
stvo SRS) 54 nastopov: dvajset 
internih, osem javnih, osem
najst v sodelovanju z drugimi 
organizacijami, dvakrat so sode
lovale na območnih in republi
ških revijah, štirikrat pa so se 
pripravile za RTV snemanje.

Na brežiški glasbeni šoli sta delo
vali dve komorni skupini in dva 
orkestra, na črnomaljski orkester in 
pevski zbor, na krški dva orkestra, 
na novomeški (Marjan Kozina) pa 
tri kom orne skupine, dva orkestra in 
dva pevska zbora.

Na vseh teh glasbenih šolah je bi
lo lani vpisanih nad 700 učencev, 
poučevalo pa je 38 učiteljev. Največ 
učencev se je učilo klavirja in neko
liko manj harmonike. Slabše so bili 
„zasedeni“ inštrumenti: kitara,
blokflavta, violina, trobenta, klari
net, najslabše pa flavta, tolkala, po
zavna in violončelo. Največ najraz
ličnejših inštrumentov so se učili 
učenci v Novem mestu.

Knjižnice so pri vseh glasbenih šo
lah, nikjer pa nimajo knjižničarja. 
Knjižni fond se je v minulem šol
skem letu 'povečal na okoli 2.400 
del za učence in na nekaj manj kot 
300 knjig za učitelje. Največ knjig 
ima brežiška glasbena šola, nekaj 
manj črnomaljska, medtem ko ima

ta krška in novomeška nekajkrat 
manj knjig. Razen brežiške šole so 
druge zelo dobro ,,založene" z mu- 
zikalijamL Ta fond je narasel že na 
3.400 izvodov, dobro polovico tega 
imajo Novomeščani. Vse šole imajo 
oddelke za plošče; število le-teh se 
je lani povečalo na 254.

Ob tem  je treba reči še to, da je v 
Trebnjem deloval glasbeni oddelek, _ 
ki ga je obiskovalo 80 učencev, učili 
pa so se klavirja, harmonike, klari
neta, tolkal in trobil, kitare in blok- 
flavte. V Sevnici so bili deležni glas
bene vzgoje učenci, ki so obisko’ 
oddelek hrastniške glasbene šole.

Otroški zbori glasbenih šol večkrat popestrijo kulturne prireditve 
na Dolenjskem.

Naloga za (daljše] »zatišjeicio”?
Javna razprava o usmerjenem 

izobraževanju, ki naj bi se v naši 
republiki kmalu začela, ne bo 
razreševala samo predlaganega 
koncepta, marveč tudi vpra
šanje, ali gre za kratkoročno ali 
dolgoročno dolžnost na po
dročju vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti.

VEČER LJUDSKE TVORNOSTI 
-  V počastitev dneva žena bo v No
vem mestu Večer ljudske tvornosti. 
Sodelovali bodo: Rudi Kosmač,
član  Drame SNG iz Ljubljane, kot 
recitator Jjudskih pesmi, Šentjernej- 
ski oktet, folklorna skupina iz Nove-

S mesta pod vodstvom Branke Mo- 
on in trio Tineta Košmrlja.
DVOJEZIČNA KNJIŽNICA -  V 

Lendavi, središču narodnostno me
dnega ozemlja v Pomurju (poleg 

"  “ adžaSlovencev živijo tam tudi Madžari), 
so pred kratkim  odprli dvojezično 
knj&nico. V knjižnici, ki šteje tre
nutno 27.000 knjig, je sodobna či-_ 
talnica, v kateri bodo tudi občasne 
razstave, literarna srečanja in druge 
prireditve.

NEMŠKI GRAFIKI PRI NAS -  
Prejšnji č c u te k  sov  Moderni galeriji 
v Ljubljani odprli razstavo grafike, s 
katero se pri nas predstavljajo so
dobni um etniki iz Berlina.

DELO MESECA NA RAZSTAVI
V petek so v Ljubljani (Mestna

galerija) odprli razstavo pod naslo
vom ..Vizualne kom unikacije -  delo 
meseca". Gre za tradicionalno raz
stavo, na kateri Društvo likovnih 
oblikovalcev Slovenije na predlog 
posebne žirye predstavi najboljše 
primerke oblikovanja. Razstava bo 
odprta do 4. marca.

VABIJO V PESNIKOV KRAJ -  
Odbor za Kettejev dom  na Premu si 
še nadalje prizadeva za ureditev 
rojstne hiše pesnika Dragotina 
Ketteja. Hkrati vabi, naj čimveč lju
di obišče Kettejevo rojstno hišo, še 
zlasti letos, ko praznujem o 100-lct- 
nico pesnikovega rojstva.

SLANA V ŠVICI -  Številnim raz
stavam Stanovih akvarelov v galeri
jah v domovini in tujini se je pred 
kratkim pridružila še ena -  v Švici. 
Ker so nekatere razstave z njegovimi 
deli še vedno odprte, spoznavajo slo
venskega um etnika Franceta Slano 
hkrati v več krajih in tudi več drža
vah.

Čeprav podrobnosti najnovejšega 
predloga o tem, kaj in kakšno bodi 
to usmerjeno izobraževanje, širši jav
nosti še niso znane, lahko pričakuje
mo, da na Dolenjskem ta novost ne 
bo sprejeta z nasmeškom in ožarje
nimi obrazi.

Glavni razlog za to , da se na na
šem obm očju usmerjenega izobraže
vanja bolj bojijo, kot veselijo, je 
prav gotovo iskati v razmerah, ki v 
šolstvu marsikje že zdaj niso kaj po
sebno visoko nad mejo znosnosti. 
Manjka vsega po vrsti: prostorov, 
kadrov in denarja. Dolenjska regija 
sodi nedvomno med tiste z naj
večjim kadrovskim deficitom , da o 
neizgrajenem srednjem šolstvu, ki 
naj bi predvsem izvajalo naloge 
usmerjenega izobraževanja, negovo-

Ali pomeni to, da čaka to  nalogo 
pri nas daljše ..zatišje"?

K R A N JČ E V I
N A G R A JE N C I

Letos so že tretjič podelili nagra
de Janeza Kranjca. Priznanje za kul
tiviranje humorja in duhovitosti na 
Slovenskem so dobili: Tone Bole, 
gospodarstvenik, ki kljub odgovor
nemu delu ni izgubil smisla za 
humor, pesnik Janez Menart, čigar 
poezija je vseskozi prežeta s prefi
njenim humorjem in satiro, ter 
Marjan Amalietti, karikaturist, ki 
daje pečat veselemu likovnemu iz
razu na Slovenskem.

WrMJ/WIZaBAi!l«W

0a
• it .• ..

Kdaj usmerjeno izobraževanje z grafikonov v življenje?
i

O T A K O  IM EN O V A N EM  
P R O G R A M IR A N E M  U Č E N JU

Navadno ne govorimo o strojnem pouku, ampak o progra
miranem učenju, ker se da na podoben način učiti brez 
strojev, samo s knjigami. . .

Se pred desetimi leti so samo redki strokovnjaki v ZDA 
razpravljali o programiranem učenju in o strojih za učenje. 
Čeprav je že leta 1926 psiholog Pressy predlagal tak način 
učenja, njegovo delo ni imelo odmeva. Spremembo je pri
nesla šele 2. svetovna vojna. V armadi ZDA je prišlo do 
kadrovske stiske. Potrebovali so ogromno vojaških strokov
njakov, a niso imeli dovolj učiteljev in inštruktorjev. To je 
spodbudilo psihologa Skinnerja in njegove sodelavce, da so 
izdelali prve programe in preproste stroje za učenje. Toda po 
vojni je zanimanje za programirano učenje zamrlo. Tak na
čin izobraževanja je ostal predmet eksperimentiranja. Pred 
leti pa je programirano učenje prodrlo po vsem svetu . . .  
uveljavilo (se je) predvsem kot individualno učenje, prodrlo 

je v razne večerne šole, tečaje, v industrijsko izobraževanje, 
vojaške šole, manj pa v splošno izobraževalne šole, čeprav so 
nekateri ekstremisti (skrajneži) prerokovali, da bodo stroji 
kmalu zamenjali učitelja . . .

Učno snov in vprašanja podajajo stroji, večinoma vidno, 
nekateri pa tudi vidno in slušno. Učenec odgovarja s tem, da 
pritiska na razne gumbe, tipka, vleče za posebne ročice itd., 
kar je odvisno od konstrukcije stroja . .  . Programirano uče
nje lahko poteka tudi brez strojev. V tem primeru podajajo 
učno snov in vprašanja knjige.

Vid Pečjak: Uspešno učenje 
(Cankarjeva za l 1966), str. 1 1 5 -1 1 6

UČNI USPEH P O V E Č U JE  
Z A N IM A N JE  Z A  U Č E N JE

Učni uspehi povečajo zanimanje za učenje, a neuspehi ga 
znižajo. Delo, ki ne gre od rok, je vedno dolgočasno, utrud
ljivo, do njega čutimo odpor. Neuspehi pogosto povzročajo 
hud odpor do učnih predmetov. Prav zaradi takega odpora 
lahko človek ostane vse življenje „trd“ za kak predmet.

Navedeno delo, str. 33

St. 9 (1388 ) -  26 . februarja  1976 Stran u red il: IVAN ZORAN DOLENJSKI LIST



■ i i N i i u n i i H i m M i i i n i i i u i i i i u i i i H i i i i i i n i m a

LICITACIJA! *

K M E T IJS K A  Z A D R U G A
K h K A  , Novo mesto, n. sub. o.

TOZD Agroservis „Žabja vas", n. sub. o. in 
TOZD „Brazda" Lastna proizvodnja n. sub. o.

r a z p i s u j e t a  javno prodajo naslednjih osnovnih sred
stev:

-  A V T O  TAM  4 5 0 0  L E T N IK  1961
-  A V T O  TA M  2 0 0 0  L E T N IK  1961
-  A V T O  FA P 8 0 0 0  L E T N IK  19 7 0
-  A V T O F U R G O N  Z A S T A V A  7 5 0  L E T N IK  1 9 7 3
-  P R IK O L IC A  TAM  5 0 0 0
-  M O T O R  ZA  TAM  5 0 0 0
-  2 T R A K T O R J A  FE 3 5
-  2 T R O S IL N IK A  H L E V S K E G A  G N O JA
-  N A K L A D A L N I K PEŠCI EC 4 
- 2  T R A K T O R S K I K OSILNICI
-  T R A K T O R S K A  P R IK O L IC A
-  K O M B A JN  Z M A J 7 8 0
-  M O T O R N I R O B K A Č
-  IZ R U V A Č  K R O M P IR JA

• Javna prodaja bo v ponedeljek, 1. marca 1976, ob 8. uri v j
i Agroservisu v Žabji vasi, ob 10. uri v Zalogu in ob 12. uri v :
• Draškovcu pri Šentjerneju.■ ■: :■ •

PROSTA DELOVNA MESTA
3■

O d b o r  za m ed seb o jn a  razm erja  
„ Z i t o " ,  T O Z D  IM P E R IA L  K R ŠK O

■
{
• o b j a v l j a  prosta delovna mesta za nedoločen čas, in si- 
: cer:

1. 5 Č IS T IL K
za č iš č e n je  p ro izv o d n ih  p ro s to ro v

2. 17 D E L A V K
za p ro izv o d n jo  gum ijev ih  b o n b o n o v  

3 . 1  U R E JE V A L C A  Z E L E N IC  IN D V O R IŠ Č N IH  
P R O S T O R O V

Pogoji:
pod 1) da imajo kandidatke najmanj 6 razredov osnovne šole 
in da so zdravstveno in fiz ično sposobne za opravljanje dela 
v živilski industriji;
pod 2) da imajo kandidatke dokončano osemletno šolo in da 
so zdravstveno in fizično sposobne za opravljanje dela v živil
ski industriji;
pod 3) da je kandidat zdravstveno in fiz ično sposoben oprav
ljati dela na prostem in da ni starejši kot 55  let.

Za vsa delovna mesta je predpisano 1-mesečno poizkusno  
delo. Rok za prijave je 8 dni po dnevu objave.
Kandidati naj pošljejo pismene prijave na naslov: Odbor za 
medsebojna razmerja pri „Žitu", TOZD IMPERIAL 
KRŠKO.

■■■■•■■■■■■■■•■i

PROSTO DELOVNO MESTO!
Razpisna komisija pri Trgovskem podjetju na debelo in drob
no
P R E S K R B A
K R ŠK O

r a z p i s u j e  delovno mesto  

D IR E K T O R J A  (reelekcija)

Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih  p o 
gojev izpolnjevati še naslednje:

da imajo višjo šolsko izobrazbo in vsaj pet let prakse na 
vodilnem delovnem mestu v trgovini,

— da imajo srednje šolsko izobrazbo in najmanj 8 let prakse 
na vodilnem delovnem mestu v trgovini,

— da so moralno-politično neoporečni.

Kandidati naj dostavijo svoje vloge skupno s potrdili o  izpol
njevanju navedenih pogojev in potrdilom o nekaznovanosti 
na gornji naslov v 15 dneh po objavi v časopisu.

a a a a a a a a a a a a i

K M E T IJS K A  Z A D R U G A  „ K R K A "
-  B L A G O V N IC A
N O V O  M E ST O  -  Ž A B JA  V A S

Nudi potrošnikom vse vrste pohištva, posteljnine, preproge, 
talne in stenske obloge, gospodinjske stroje, radijske in tele
vizijske aparate, material in peči za centralno gretje, d e leža  
vodovodno in električno napeljavo, gume za tovorna in oseb
na vozila, raznovrstno gradbeno blago, kmetijske stroje in 
orodje, semena, umetna gnojila in krmila, zaščitna sredstva 
raznovrstno prehrambno blago, meso in mesne izdelke ter 
raznovrstno drugo potrošno blago.
Blago prodajamo tudi na potrošniški kredit.
Vabimo vas, da nas obiščete in si ogledate našo zalogo! 
Pohištvo, gradbeni material in drugo večje blago dostavljamo 
po želji strank na dom.

aaaaar«B» •» «■'-»???«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■« m

j PROSTA DELOVNA MESTA! j
j / ©  ljubljanska banka j

P O D R U Ž N IC A  N O V O  M ESTO • ■
■

j Razpisna komisija za razpis vodilnih delovnih mest razpisuje • 
naslednja delovna mesta v LB, podružnici Novo mesto:

1. N A M E S T N IK A  D IR E K T O R J A  P O D R U Ž N IC E  : 
: 2. D IR E K T O R JA  S E K T O R JA  S R E D S T E V  IN 

N A L O Ž B
| 3. D IR E K T O R JA  S E K T O R JA  O R G A N IZ A C IJE  'j 

IN B A N Č N E  O P E R A T IV E  
j 4. D IR E K T O R JA  S L U Ž B E  R A Č U N O V O D S T V A  I 
|  5. D IR E K T O R JA  S L U Ž B E  -  EN O TE ZA KRE- j 

D IT IR A N JE  S T A N O V A N JS K E  IN KOMU- : 
! N A L N E  G R A D IT V E  |
a  ■■ ■
j Poleg splošnih pogojev morajo kandidati za zasedbo delovnih ;
Š mest izpolnjevati še naslednje pogoje:

1.
2 .

imeti morajo končano visoko ali višjo šolsko izobrazbo; 
imeto morajo najmanj šest let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj štiri leta na vodilnih delovnih mestih. Zaželeno 
je, oziroma prednost imajo kandidati z bančno prakso 
ali prakso s strokovnega področja, za katero se prijav 
Ijajo;

3. biti morajo moralno-politično neoporečni.

Razpisana delovna mesta so vodilna in se razpisujejo vsaka 
štiri leta.
Kandidati lahko vlože prijave v 15 dneh po dnevu objave 
tega razpisa na naslov: Ljubljanska banka—podružnica Novo 
mesto ,,Za razpisno komisijo".
Prijavi naj priložijo življenjepis z opisom dosedanjih zapo 
slitev ter dokazila o šolski izobrazbi.

■ a a a a a a a a a a a a c a e a ^ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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! PROSTA DELOVNA MESTA!
■i :

i :
: K adrovska komisija pri
: Ljubljanski banki — p o d ru žn ic i  N ovo m esto

: -  !
: o b j a v l j a  za nedoločen čas naslednja prosta delovna me- ■
S sta:

j :
: ZA O S R E D N JO  EN O T O  N O V O  M ESTO 
: 1. re fe ren ta  za dev izno  poslovanje  s p reb ivals tvom  |
! i
j ZA E K S P O Z IT U R O  T R E B N JE  J
: 2. re fe ren ta  za d ina rsko  poslovanje  s p reb ivals tvom  ■
j I
: ZA E K S P O Z IT U R O  M IR N A  
j 3. snažilko  s p o lo v ičn im  de lovn im  časo m

i i
• Pogoji za delovna mesta: S 

Pod št. 1 se zahteva srednja šola in 3 leta delovnih izkušenj j
j ter pasivno znanje enega tujega jezika; delo je v izmenah.
■ Pod št 2 se zahteva srednja šola in 2 leti delovnih izkušenj
• Pod št. 3 se zahteva nepopolna osemletka in 1 leto delovnih j 
|  izkušenj.
• Pod št. 1 in 2 je zaposlitev s polnim delovnim časom.
• Pod št. 3 je zaposlitev s polovičnim delovnim časom.

Kandidati morajo prošnji priložiti kratek življenjepis z opi
som dosedanje zaposlitve in dokaz o šolski izobrazbi. Rok  
prijave je 1 5 dni po objavi.
Prijave sprejema Kadrovska komisija Ljubljanske banke -  
podružnice Novo mesto.

a a a a a a a a a a a a a a a l
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PROSTO DELOVNO MESTO!
O K R O Ž N O  S O D IŠ Č E  N O V O  M ESTO

!
o b j a v l j a  prosto delovno mesto:

V O D JA  V L O Ž IŠ Č A  IN O D P R A V E  1

Pogoj: srednja poklicna izobrazba ali kvalificirani delavec.

M Objava velja do zasedbe delovnega mesta. Prijavo je dostaviti ■ 
pismeno ali osebno Predsedništvu okrožnega sodišča v No- | 
vem mestu.

. J

PROSTA 
DELOVNA MESTA

. .S L O V E N IJA L E S —S T IL L E S "  
to v a rn a  stilnega pohiš tva  
in n o t ra n ie  o p re m e  
S E V N IC A

O B JA V L JA

10 P R O S T IH  D E L O V N IH  M EST ZA N E K V A L I
F IC IR A N E  D E L A V C E

Pogoji:
— zaželena končana osnovna šola
— starost nad 15 let
— telesno in duševno zdravje

Kandidati naj pošljejo pismene prošnje na naslov delovne 
organizacije v 15 dneh po objavi.

■aBaaaaaeaBBaaaaaaaBakaaaaaBBaaaBBaBaaaaaBBBBaaaaaaaBaaaaaaaaBaBaaaBaBaaaaaaaaaBaaBBBaaaB

PROSTA DELOVNA MESTA!
aa

j R E G IO N A L N A  Z D R A V S T V E N A  SK U PN O ST  
j N O V O  M ESTO 
j S tro k o v n a  služba
aa:

O B J A V L J A  

: prosti delovni mesti:
aa

[ 1. R A Č U N O V O D JE  S T R O K O V N E  S L U Ž B E  
j 2. A D M IN IS T R A T O R J A -S T R O J E P IS C A
a

j Kandidati morajo poleg splošnih izpolnjevati še naslednje 
|  pogoje:
■ pod 1: višja ekonomsko-komercialna ali njej sorodna šola in 
5 3 leta delovnih izkušenj;
: pod 2: administrativna šola ali najmanj 1 -letni strojepisni
• tečaj, preizkus znanja slovenščine in strojepisja, 1 leto delov- 
: nih izkušenj.
: Kandidati morajo obvlada i slovenski jezik.

Pri objavljenih prostih deiovnih mestih gre za delo za nedo- 
: ločen čas.
j Osebni dohodek je dole jen  s samoupravnim sporazumom o

■ medsebojnih razmerji! .
a
■ Prijave pošljite skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
j pogojev in z navedbo dosedanjih zaposlitev v 15 dneh po 
j objavi na naslov: REGIONALNA ZDRAVSTVENA SKUP-
■ NOST NOVO MESTO, Strokovna služba, Kidričev trg št. 3.
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i PROSTO DELOVNO MESTO!

PETR O L
T rgovsko  in p ro izv o d n o  p o d je t je  [ 
, ,P e t ro l” ,
L jubljana
poslovna en o ta  Brežice

r a z g l a š a  prosto delovno mesto

P R O D A JA L C A  NA B EN C IN SK EM  S E R V IS U  MO
K RO N O G

Pogoji: končana osemletka, odslužen vojaški rok.
Prednost imajo trgovski delavci.
Poskusno delo traja tri mesece.

Lastnoročno napisane ponudbe s kratkim življenjepisom je 
treba poslati v roku 10 dni po dnevu objave tega razglasa 
navedeni poslovni enoti.

PROSTA DELOVNA MESTA
..Posebni socialni zavod psihiatrično-geriatrične smeri DOM 
OSKRBOVANCEV IN UPOKOJENCEV IMPOLJCA,
Sevnica

objavlja prosta delovna mesta za

2 S T R E Ž N IC I  -  S T R E Ž N IK A
Splošni pogoji: končana osemletka
Posebni pogoji: poskusna doba 2 meseca, odslužen vojaški 
rok. OD po samoupravnem sporazumu o delitvi dohodka in 
OD za posebne socialne zavode.
Možnost strokovnega izpopolnjevanja in pridobitve kvalifi
kacije.
Ponudbe se sprejemajo 15 dni po objavi oz. do zasedbe de
lovnih mest.

■ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a i a a a a a a a a a a a a a a i
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>teška industrija t

Vabimo vas v sredo, 3. marca 1976, ob 19.30 v športno  
dvorano na koncert ene najbolj popularnih jugoslovanskih 
skupin TEŠKA INDUSTRIJA iz Sarajeva.

Predprodaja vstopnic pri Mladinski knjigi in upravi športne 
dvorane.

v novem mestu
'■■■■ ■■•■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ «»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM B aai
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PROSTO DELOVNO MESTO
TRGOVSKO PODJETJE SEVNICA, p.o. Sevnica 
Glavni trg 25
Razpisna komisija podjetja

Razpisuje delovno mesto

D IR E K T O R J A  P O D JE T JA  (reelekcija)
Za zasedbo delovnega mesta se zahteva poleg splošnih pogo 
jev še:
— da ima višjo ali visoko izobrazbo s 5-letno komercialno 

prakso, od tega vsaj 3 leta v trgovini,
— da ima srednjo izobrazbo komercialne smeri z 8 leti 

prakse, od tega najmanj 5 let prakse v trgovini,
— da ima pozitiven odnos do  socialistične revolucije, brat

stva in enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti, 
družbenih interesov nasploh in interesov socialistične 
ideologije,

— da mu po odločbah zakona oz. po pravnomočni sodbi 
sodišč ni prepovedano delati na razpisanem delovnem  
mestu.

Pismene ponudbe z opisom dosedanjih delovnih mest in d o 
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Trgovsko 
podjetje Sevnica, Glavni trg 25, z dostavkom: ,,Za razpisno 
komisijo". Rok prijav je 15 dni po dnevu objave v časopisu.
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Kegljači n o vom eške  K rke so v 
dve  zmagi. N o v o m eščan i  i

ZCL dosegli 
zm agi, N o v o m eščan i  pa  so z Izolo izgubili

V drugem kolu ZCL so keg
ljači novomeške Krke in Nove
ga mesta gostovali v Ilirski 
Bistrici in Postojni oziroma v 
Kočevju in Ljubljani. Kočevski 
dvoboj med Novim mestom in 
Izolo so prekinili zaradi okvare 
na avtomatih in ga bodo odigra
li med ligo.

Življenje 
z modeli

Modelarstvo je začetek za vsake
ga, ki se namerava kasneje posvetiti 
letalstvu. Večina modelarjev kasneje 
preide med jadralce ozirom a m otor
ne letalce, a ostanejo zvesti tudi mo
delarstvu.

Eden izmed takih fantov je Matej 
Jevšček, član modelarske sekcije pri 
aeroklubu v Novem mestu, ki je o 
svojem delu povedal: ..Modelirati 
sem začel v osmem razredu. Po na
vdušenem pripovedovanju sošolca 
sem se odločil in nekajkrat obiskal 
delavnico in kmalu ugotovil, da je 
modelarstvo zame pravo d e l o . . . "

Tako je Matej že v nekaj mesecih 
sam izdelal m odel A - l  in že na

prvem tekmovanju dokazal, da je za 
ta šport m očno nadarjen. V Ajdov
ščini je osvojil prvo mesto in se še 
bolj posvetil modelarstvu. V nasled
njem letu je izdelal model A - 2  in z 
njim tekmoval v drugi kategoriji. 
Toda imel je le malo sreče, ker je na 
vj-ih tekmovanjih svoj model poško
doval.

,,V  mrtvi sezoni sem si izdelal dva 
modela A - 2,“ je nadaljeval pripo
ved nadarjeni m odelar, „in  na re
publiškem prvenstvu zasedel drugo 
mesto. To mi je om ogočilo sodelo
vanje na državnem prvenstvu, kar je 
že velik uspeh . .

Matej se je še resneje oprijel dela 
in izdelal načrt za m odel A - 2  in 
m otorni model. Z njima se je  udele
žil več tekm ovanj v močnejših 
konkurencah in se vedno uvrstil 
med prvih petnajst.

Kmalu se je Jevšček spoznal tudi 
z zakoni term ike in aerodinam ike in 
na jadralnih -tekmovanjih dosegel 
naslednje uspehe: bil je prvi na zim
skem prvenstvu Dolenjske, tretji v 
Ajdovščini, na pokalnih prvenstvih 
je bil med prvimi petim i, na držav
nem prvenstvu trinajsti, na zagreb
škem „ Pokalu republike" -  nasto
pili so tudi tekmovalci iz Italije, 
Avstrije, Madžarske in Bolgarije -  je 
bil peti itd. Pred novomeškim mo
delarjem in letalcem je še lepa tek
movalna prihodnost.

S. PETRIČ

K R K A  -  K R A N JS K A  
G O R A  6 7 7 3  -  65 4 7

Na težkem  kegljišču v Ilirski Bi
strici so Novomeščani igrali zaneslji
vo in so po nastopu šestih ekip pre
vzeli vodstvo. Za zmagovito ekipo 
so igrali Turk (833), Jarc (846), 
Badovinac (832), Židanik (845), 
Vesel (874), Hren (882), Krušič 
(800) in Bratož (861).

K R A N JS K A  G O R A  -  
K R K A  7 1 3 5 -  7 3 5 4

V Postojni so Krkini igralci sicer 
dosegli zelo dober rezultat, vendar 
so se na postojnskem kegljišču slabo 
uvrstili. Kot kaže, igrajo Dolenjci 
slabo prav na stezah, kjer bi lahko 
dosegli precej boljše uvrstitve.

Krka: Turk 945, Jarc 908, Žida
nik 909, Vesel 918, Hren 881, 
Bratož 935, Krušič 952 in Legiša 
906.

NOV O  M ESTO  -  IZO LA  
6 6 7 5  -  6 9 3 2

V začetku prvenstvenega srečanja 
je kazalo, da bodo Novomeščani na 
Saturnusovem kegljišču dosegli 
dober rezultat in solidno uvrstite", 
toda pred koncem srečanja so Do
lenjci metali vse slabše in Izolčani so 
zasluženo zmagali.

Novo mesto: Klobučar 811,
Istenič 860, Hrovat 842, Hrastar 
875, Rolih 842, Mohorič 817, Bla
žič 843 in Zupančič 785.

V naslednjem kolu -  odigrali ga 
bodo čez štirinajst dni -  bodo 
Krkini kegljači nastopili v Ajdovšči
ni in Novi Gorici, igralci Novega 
mesta pa v Postojni in Ilirski Bistri-

D. BRATOŽ

Prvi mesti za Krko
Pred dnevi se je končalo tek

movanje v dolenjski zimski keg
ljaški ligi, v kateri je nastopilo 
kar 16 ekip. Najboljši so bili 
tekmovalci in tekmovalke iz 
Krke, saj so v obeh konkuren
cah prepričljivo zmagali.

R ezultati -  ženske: 1. Krka (No
vo mesto) 13.284, 2. Pionir (Novo 
mesto) 13.130, 3. Novoteks (Novo 
mesto) 12.284, 4. Mercator (Treb
nje) 12.528, 5. Brežice 12.345. Naj
boljše posameznice: Marija Barič 
(Krka) 2.351 podrtih  kegljev, Mikja 
Poljak (Pionir) 2.329, Slava Rosen- 
berger (Krka) 2.323 itd.

Moški -  1 Krka 1 (Novo mesto) 
30.301, 2. Krško 29.566, 3. Novo
teks I (Novo mesto) 29.308, 4. Krka 
II (Novo mesto) 29.193, 5. Brežice 
28.493 itd. Najboljši posamezniki so 
bili: Bogdan Hren 5.201, Stane Jarc 
5.095, Janez T urk 9.093, 4. Badovi
nac (vsi Krka) 5.037, 5. Klobučar 
(Novoteks) 5.035, 6 . Planinc
(Krško) 5.023 itd.

Minulo nedeljo so se v novi novomeški športni dvorani zbrale najboljše pionirke in mladinke iz 
Kočevja, Brežic, Sevnice, Ribnice in Novega mesta. Pod vodstvom treneijev Štruklja (Novo mesto), 
Emestla (Sevnica) in Žeijava (Kočevje) so se pripravljale na pionirsko prvenstvo pokrajin oziroma 
turnir rokometnih con. Po mnenju treneijev so Dolenjke dobre, tako da bodo na obeh turnirjih lahko 
dosegle lepe rezultate. Na sliki: obe vrsti s treneiji po nedeljskem treningu. (Foto: Janez Pezelj)

Brežice četrte, Črnomelj vodi
N ovom eško  r o k o m e tn o  revijo si je ogledalo  10 0 0  o b č a n o v  — Sest ženskih  ek ip  je p o k a 

zalo d o b ro  igro — Na z im skem  prvenstvu  S R S  d o b r i  tu d i  R ib n ičan i

Medtem ko boji za naslov 
zimskih rokometnih prvakov v 
moški skupini B-l in B-2 še po
tekajo, so dekleta v najkvalitet
nejši skupini prejšnjo nedeljo 
končala tekmovanje. Brežičan- 
ke, Novomeščanke in Sevničan
ke so med prvenstvom igrale 
dokaj dobro in se uvrstile v 
sredino lestvice.

Brajerjeva (Krka): nepotreben 
poraz z Eto

V zadnjih treh kolih so Dolenjke 
osem krat nastopile. Štiri srečanja so 
izgubile (v vseh tekm ah z Olimpijo 
so bile boljše Ljubljančanke), tri 
zmagale, Novomeščanke in Sevni
čanke pa so se razšle z neodločenim

rezultatom . Brežičanke so prav v 
zadnjih tekm ah dokazale, da priha
jajo v vse boljšo form o, saj so pre
magale tudi Slovanove igralke. Krki
ne rokom etašice so dosegle v zad
njih kolih le polovičen uspeh, ker so 
po nepotrebnem  izgunile s slabšimi 
CerkničankamL Se najslabše so 
igrale igralke Lisce. Baje zato, ker 
zaradi študijskih obveznosti na tre
ninge ne prihajajo vse igralke.

Rezultati zadnjih treh kol: Lisca
-  Velenje 13:16 (7 :10), Krka -  Eta 
7:9 (4:3), Olimpija -  Brežice 8:4 
(4:2), Slovan -  Alples 13:10 (7:6), 
Šmartno Sava 17:14 (9:7), Lisca
-  Krka 6:6 (1:3), Brežice -  Slovan 
13:9 (6:4), Krka -  Velenje 14:11 
(8 :6 ). Olimpija -  Lisca 22:4 (14:3), 
Šmartno -  Brežice 7:9 (1:4).

Končni vrstni red: 1. Olimpija 
18, 2. Slovan 14, 3. Alples 13. 4. 
Brežice 10, 5. Krka 8. 7. Lisca 6 itd.

VODI Č R N O M E L J
V skupini B-l so ekipe odigrale že 

pet kol, v vseh petih srečanjih pa so 
bili Črnomaljci nepremagani. Za 
enkrat dobro igrajo tudi Ribničani, 
in kot kaže, so poleg Črnomaljča- 
nov in Iskre prvi kandidati za naj
višja mesta.

Rezultati: Škofljica -  Jesenice 
12:8 (7:3). Tehnom ercator -  Rib
nica 3:14 (0:6), Radeče -  Iskra 
10:13 ( 1 :6 ), Črnomelj -  Grosuplje 
18:10 (9:6), Ribnica -  Slovan B 
15:5 (8:1), Iskra —Črnomelj 9:13, 
(5:7). Vodi Črnomelj z 10 točkam i, 
sledita pa Ribnica in Iskra s sedmimi 
točkam i.

Komu točke v 4. košarkarskem kolu
M etličan i v N ovem  m es tu  brez  težav  dobili ,  N ovoteksov i  košarkarji  pa  na V rhn ik i  o b  

t o č k i  — V s o b o to  de rb i:  N o v o tek s  — Beti — O b e ta  se zan im iva  te k m a

Tretje kolo slovenskega košarkarskega dvoranskega prvenstva je 
prineslo novomeškim košarkarjem nekoliko nepričakovan poraz, 
metliški igralci pa so v novomeški dvorani premagali ljubljansko 
Ježico. Nedvomno bo za ljubitelje košarke najbolj zanimivo četrto 
kolo republiške lige, ko se bosta pomerili obe ekipi iz Dolenjske: 
Novoteks in Beti.

Kdo bo v derbiju boljši? Oslablje
ni Novomeščani so v prvih treh ko-

V nedeljo, 22. februarja, je bilo v Crmošnjicah na razmeroma do
brem smučišču vse polno sniučaijev in smučark. Razen tekmoval
cev iz več novomeških kolektivov si je razvedrilo na snegu našlo 
tudi veliko amaterjev, ljubiteljev tega športa. (Foto: R. Bačer)

lih s slabo igro razočarali, zavoljo te
ga bodo v soboto poskušali zamuje
no nadoknaditi Metličani so v bojih 
za ..novom eške" točke  vedno dobro 
igrali, razen tega pa se želijo oddol
žiti tudi za poraz na nedavni trening 
tekmi. Potem takem  se čez tri dni 
obeta zanimiva tekm a, na kateri bo
do imeli veliko vlogo tudi — gledal
ci.

BETI -  J E Z IC A  
8 4  : 7 0  (3 8  : 38)

Ježičanom  letos ne gre in ne gre. 
Na začetku prvenstva so pričako
vali, da bodo med boljšimi ekipami, 
po treh kolih pa so še vedno brez 
točke. V tretji tekmi so se v novi 
novomeški športni dvorani pomerili 
z M etličani Ekipi sta odšli k odm o
ru z neodločenim  rezultatom , v na
daljevanju prvenstvenega srečanja -  
ogledalo si ga je okoli 100 gledalcev 
-  pa so „dom ači“ s tak tično  dobro 
igro zasluženo zmagali

Pri Metličanih je dobro igral La- 
lič, ki je sam dosegel 32 zadetkov.

Beti: Gršič 2, Ž. Vergot 9, Lalič 
32, Švinger 10, Jezerinac 25, Kam
nikar 4 in Popovič 2.

V R H N IK A  -  N O V O T E K S  
89  : 7 9  (50  : 41)

0 c bi znali Novomeščani v sobo
to zaustaviti razpoloženega Globač-

»Dolenjski list« 
tribuna bralcev

nika, bi lahko tudi zmagali. Tako pa 
so dopustili, d a je  Vrhničan v prvem 
polčasu neovirano zadeval, in prav 
njegovi koši so dom ačim  košarkar
jem prinesli dragoceni točki.

Novoteks: P. Seničar 9, Bajt 20, 
Cukut 1 2, Ž. Kovačevič 20, S. Ko
vačevič 12, S. Seničar 2, Plantan4.

R ezultati skupine B-2: Celje trim- 
team  -  Krmeli 13:11 (5:7), Usnjar 
-  Krka 8:18 (5:11), Alples -  D ob
repolje 2:8 (1 :4), Mokre -  Kočevje 
15:13 (10:7), Krmelj -  Usnjar 13:7 
(4:4), Dobrepolje -  Celje trim-team 
10:17 (3:9), Krka -  Mokre 10:15 
(6:7), K oče^e  -  Olimpija 16:10 
(9:7). Vodi Celje (10 točk), sledita 
pa Krka in Borec z 8 točkam i.

Revija za Krko
Minuli petek  so člani rokom etne 

sekcije pri ŠD Krka pripravili v 
novomeški novi športni dvorani 
mikavno revijo ženskega rokom eta, 
na kateri je nastopilo šest novo
meških ekip. Več kot 1000 gledal
cev si je najprej ogledalo tekm o med 
pionirskima rokom etnim a šolama iz 
Bršlina in Stopič. Tokrat so bile 
boljše Novomeščanke in so zmagale 
6 :1. Zadetke so dosegle Govediceva 
in Tomljanoviča (obe po tri gole), 
pri Stopičankah pa je dosegla edini 
gol Hribarjeva.

V drugi tekm i se je  reprezentanca 
združenih novomeških osnovnih šol 
pomerila z ekipo rekrcatork in po 
izenačenem srečanju so tesno, a za
služeno zmagale pionirke s 6:4. Pri 
pionirkah so se izkazale vse, zadetke 
pa so dosegle: Simič (2), V. Kaste
lic, Pirc, Hudoklin in Kobe po 
enega. Pri rekreatorkah sta dosegli 
gole Vehusova (3) in Kastelčeva (1).

V najbolj zanimivi tekm i roko
m etne revije sta se pomerili vrsti 
novomeške Krke, ki igra v ljubljan
ski conski rokom etni ligi, in repre
zentanca občinske rokom etne lige. 
Tekma je bila vse do odm ora zani
miva in izenačena, v nadaljevanju pa 
so bolj izkušene Krkine igralke raz
liko povečale in zasluženo zm agale.. 
Obe ekipi sta se izkazali z dokaj 
dobro igro, najbolj razveseljivo pa je 
dejstvo, da je nastopilo v reprezen
tanci občinske lige nekaj igralk, ki 
bi že lahko nastopile za najboljšo 
novomeško ekipo.

Ekipa občinske lige: Golob, 
Mihalič, Šega 6 , Blažič, Grahek 1, 
Muren 1, Kovačič 1, Horvat, Mež
nar, Škoda, Kresal.

Krka: Hribar, T. Kastelic 5, Bra- 
jer 1, Hodnik 2, Grili, Kostanjšek 2, 
Blažič, Derganc, Godler 2, Kralj 1 in 
M. Kastelic 1.

ŠPORTNI KOMENTAR

Kilometri zdravja
Minuli teden je  novo

meško smučarsko društvo 
„G ozdar“ pripravilo v O bči
cah p o d  Rogom  pionirsko 
tekmovanje v smučarskih te
kih. Kar 50 tekmovalcev se 
je  spustilo po  odlično spelja
ni progi po  gozdu in p o  teku 
so bili nastopajoči m očno  
zadovoljni 

Zakaj tak uvod? Zavoljo 
tega, da bi organizatorje 
„Roškega teka" opozoril na 
naslednje vrstice. Športni de
lavci namreč dobro vedo, da 
je  tek na smučeh izredno 
koristna in ne zgolj modna 
športna disciplina. Nekateri 
ga imenujejo kar „kilom etri 
zdravja". Zakaj ne b i po tem 
takem tudi Dolenjci (znani 
so severnjaški in p zadnjem  
času m nožični slovenski te
ki) dobili svoj tek zdravja? 
Do Roga imamo več ali 
manj vsi dokaj blizu in ker

vemo, da sneg po  rosnih go
zdov iti rad dolgo obleži, ne 
bi bilo napak, ko bi nas eno 
izm ed številnih smučarskih 
društev, kar SD „Gozdar" 
na primer, presenetilo z 
organizacijo „Roškega teka" 
za odrasle. Priprava prvih ki
lometrov zdravja -  tek  bi la
hko poskusili pripraviti še v 
marcu -  bi bila morda tež
ka, toda nedvom no bi s po 
m očjo smučarskih klubov, 
izkušenih smučarskih delav
cev in sindikalnih organizacij 
„Roški tek" uspel.

Člani SD „Gozdar" so o 
podobni obliki rekreacije že  
razmišljali in za spodbudo, 
če  se bodo organizacije lotili 
— kdo pa se bo kilometrov 
zdravja in z njimi tudi narav
nih roških lepot, na katere 
so nekateri že  docela pozabi
li, branil?

J. PEZELJ

O D B O JK A :
OŠ , , K A T JA  R U P E N A "

IN 2 U 2 E M B E R K
Finalnih tekem  občinskega pio

nirskega prvenstva v odbojki se je 
udeležilo 5 ekip pionirjev in 3 ekipe 
pionirk. Lanska zmagovalca Žužem
berk in OŠ „  Katja R upena" sta tudi 
letos zmagala. Zužemberčani, ki so 
bili vsaj za razred boljši od drugih, 
so vse nasprotnike gladko premagali 
z 2:0, presenetila pa je ekipa Dolenj
skih Toplic, ki je zasedla drugo 
mesto. Vrstni red pionirji: 1.
Žužemberk, 2. Dolenjske Toplice, 
3. Grm, 4. OŠ „Katja R upena", 5. 
Vavta vas, pionirke: 1. „Katja
R upena", 2. Žužemberk, 3. Grm. 
Prvenstvo je pokazalo, da je med 
pionirji dovolj zanimanja za odboj
ko, da pa bi morali aktivni igralci, ki 
tekmujejo v slovenskih ligah, prevze
ti mentorstvo nad njimi, za kar vsaj 
v Novem mestu ne bi smelo biti 
težav.

P. Š.

N O V O  M ESTO 
P R E M A G A L O  T E K M E C A

Minuli petek  so začeli tekm ovati 
tudi igralci namiznega tenisa. Novo
m eščani in Sodražani igrajo v drugi 
najkvalitetnejši slovenski ligi, igralci 
metliške Beti pa v tretji.

Medtem ko so Novomeščani v bo
ju za vrh brez težav odpravili nepo
sredne tekm ece ljubljanski Bežigrad 
(5:0, za Novo mesto pa so nastopili 
Šomrak, Bajc in Kapš), so Sodražani 
z drugo ekipo Olimpije gladko izgu
bili s 5:0. Metličani so v prvem kolu 
spomladanskega dela gostovali v Mo
stah, vendai ekipa v postavi Stipa- 
nič, D. Pezelj in Hauptman proti 
m očnim  dom ačinom  ni uspela. Edi
no zmago je dosegel Hauptman.

T O K R A T  BOLJŠI 
L JU B L JA N Č A N I

V že tradicionalnem dvoboju 
mestnih pionirskih atlestskih repre
zentanc so bili v Ljubljani dom ačini 
boljši. Novomeščani so sicer dosegli 
dobre rezultate, po vsej verjetnosti 
pa se bodo doma oddolžili ljubljan
skim vrstnikom za nedavni poraz.

Boljši rezultati Novomeščanov: 
30 m: 3. R odič 4,4: 300 m: 1. Jure- 
kovič 51,0; 600 m: 3. Agnič 1 :57,6; 
4 x 100 m: 2. Novo mesto 65,7; 
višina: 1. Gačeša 170; met 3-kilo- 
gramske žoge: 1. Martinovič 15,64.

Pionirke: 30 m: 1. Bele 4 ,7; 4 x 
100 m: 1. Novo mesto 69,7; višina: 
3. Klemenčič 135; daljava: 1. Kralj 
453, 2. Štangelj 447; met 3-kilo- 
gramske žoge: 3. Galeša 9,65.

Ekipno -  pionirji: 1. Ljubljana 
66 točk, 2. Novo mesto 51; pionir
ke: J . Ljubljana 63,5, 2. Novo me
sto 53,5.

ISK R IN I S M U Č A R JI  
2 M A G A L I

Zadnjo nedeljo so se v Crmošnji
cah na sindikalnih športnih igrah po
merili tudi smučarji sindikalisti iz 
črnomaljske občine. V slalomu je 
nastopilo 38 tekmovalcev iz sedmih 
delovnih organizacij, pomerili pa so 
se v konkurenci posameznikov in 
ekip.

Rezultati -  posamezno: 1. Alojz 
Fabjan (Belt), 2. Pavle Zajc (Iskra),
3. Hilmija Hadžič (Iskra), 4. Lovro 
Rems (Združenje obrtnikov), 5. 
Jože Rade (GG Črnomelj), 6 . Edi 
Malnerič (Iskra Semič) itd.

Ekipno: 1. Iskra (Pavle Zajc, 
Bogdan Pavlin), 2. Belt (Klavs Pišec, 
Alojz Fabjan), 3. Iskra Semič 
(Hilmija Hadžič, Edi Malnarič), 4. 
Ždruženje obrtnikov Črnomelj, 5. 
Beti, 6 . GG Črnomelj itd.

Sevniški šahisti 
so brez prostora
Sevniški šahovski klub „Milan 

Majcen" je minulo nedeljo pripravil 
h itropotezno prvenstvo za mesec 
februar. Tokrat je nastopilo kar 
šestnajst" igralcev iz Sevnice in Ra
deč, za prvo mesto pa so se potego
vali Blas, Maurer, Derstvenšek, 
Janko Blas, Primožič in Knez. Vsi 
hitropotezni boji so bili zelo kvali
tetni in zanimivi, zasluženo pa je 
zmagal Rudi Blas, ki je izgubil eno 
samo partijo.

Vrstni red: 1. Rudi Blas 14 točk, 
2. Maurer 13, 3. Derstvenšek 11,5,
4. Janko Blas 1 1 ,5 . Primožič 10, 6 . 
Knez 9,5, 7. Hočevar 8,5, 8 . Furlan 
8, 9. do 10. Šutar in Šoper 7,5, 11. 
do 12. Ašič in Vintar 5, 13. Tekavc 
4 točke itd.

Po končanem  turnirju so se člani 
pogovarjali o nadaljnjem delu in 
ugotovili, da brez lastnega prostora 
šah v Sevnici za razvoj nima nikakr
šnih m ožnosti. Zato so poslali 
upravnemu odboru sevniškega Parti
zana pismo, v katerem prosijo člane 
odbora, naj razmislijo o m ožnostih, 
da bi šahisti dobili svoj prostor.

Št. 9  (1388 ) -  26 . februarja  1976 Stran u red il: JANEZ PEZELJ DOLENJSKI U S T



Odraščanje
Še nekaj besed o negi v času menstruacije. Priporočljivo 

je, da se dekle ali žena v tem času izogne težjim fizičnim  
naporom. Včasih čuti rahle bolečine v križu in spodnjem 
delu trebuha. Takrat naj vzame tableto proti bolečinam, če 
le more, naj se za krajši čas uleže. Tudi topel čaj deluje 
pomirjajoče, ravno tako pregrevanje, ker pomirja krče. Se
veda ni treba pretiravati, kajti pri močnem pregrevanju je 
krvavitev močnejša. Potrebno je redno umivanje z mlačno 
vodo, najbolje brez mila, nadalje redno menjavanje perila in 
običajnih vložkov, ki dobro vpijajo vlago in se po uporabi 
zažgejo. Redkokdaj so težave hujše: nervoza, glavoboli, 
bruhanje. Tedaj se je  najbolje posvetovati z zdravnikom.

Zanimive so številne vraže v zvezi z mesečnim perilom. 
Tako na francoskem podeželju velja, da žena v času men
struacije ne sme mesiti kruh, ker ne bo vzhajal, in pod. Tudi 
v „knjigi knjig“ je pripomba, naj se mož ne približa ženi v 
času menstruacije, kar je pa pravzaprav tudi higienski ukrep.

Kdaj nastopi pri naših dekletih prva menstruacija? 
Povprečno med 11. in 17. letom  starosti, v mestih malo prej, 
na podeželju pa kasneje. Na spolno zorenje vsekakor vplivajo 
okolica, v kateri otrok prebiva, prehrana in način življenja. 
Večkrat dekleta pri spremembi okolja, ko gredo v internate, 
za več mesecev zgube perilo. Ta izostanek se uredi sam od 
sebe in ne pomeni nobene posebne motnje.

Sicer pa ločim o pri mladih dekletih predvsem tele težave: 
bolečine v času perila, prepogoste in premočne krvavitve ali 
pa preredke in preslabotne krvavitve. Dopušča se približen 
časovni razpon med enim in drugim perilom_od 21 do 45 
dni; traja pa naj največ sedem do osem dni. Šele potem se 
dajejo zdravila.

Prepogoste in premočne menstruacije je treba zdraviti 
tudi zaradi spremljajoče slabokrvnosti. Če zdravila ne po
magajo, se v redkih primerih izpraska maternična votlina, 
seveda v omami.

Pri izostanku menstruacije moramo biti previdni, da ne 
gre morebiti za nosečnost. Samo običajen izostanek men
struacije se zdravi z zdravili. Posvet z zdravnikom za ženske 
bolezni je vedno potreben, če pa je pregled deklice nujen, 
odloči šele zdravnik. Vedno upoštevajmo prirojeno sramež
ljivost deklet! Tudi ta lastnost mladega človeka je na pravem 
mestu in ob pravem času potrebna in lepa.

DR.
KONEC

CDolenjski lisi prgtf 20 leti)
Predvsem dve veliki oviri
PONOVNO so kmetijski strokovnjaki sprožili vprašanje ob

veznega kmečkega izobraževanja. Za vsako obrt je predpisana 
izobrazba, samo za kmetijstvo, kjer je pravzaprav najbolj za
motan način proizvodnje, pa se ne zahteva nobena izobrazba. 
Tako kot v drugih naprednih kmetijskih državah bomo morali 
tudi pri nas v tem pogledu naprej. Zaostalost in starokopitnost 
sta nnajvečji oviri hitrejšega napredka v kmetijstvu. Borba s 
tema dvema ovirama je stalna naloga vseh.

RAZEN nekaj šibkih podjetij v Metliki, ki bolj životarijo kot 
napredujejo, in pa Industrije marmorja v Gradcu, je našel novi 
komunalni sistem na tem področju nezorano ledino. Krivdo za 
tako stanje bi bilo odveč iskati izven kroga ljudi, ki so'vodili 
prejšnjo občino. Kdo neki bi veijel, da v vseh desetih letih po 
vojni ni bilo m ogoče rešiti v Metliki vprašanja pokopališča, ki je 
v takem stanju, da pomeni pravo sramoto za mesto. Ni mogoče 
razumeti, da je na primer čevljarsko podjetje zadnja leta naza
dovalo, medtem ko se drugje taka podjetja zelo razvijajo in 
rastejo.

JAVNA zobna poliklinika v Novem mestu je krojaču T. Š. 
izdelala dva zlata mostička; izdelala mu je tudi potrdilo, da je 
porabila 6 ,70  oziroma 6,50 g čistega zlata za vsakega. T. Š. je v 
okrajni lekarni preveril težo enega mostička; dobil je spet 
potrdilo, da tehta (z umetno smolo vred) 5 ,70 g. Zdaj nosi v 
denarnici oboje uradnih potrdil in ugiblje, kam je izginilo nekaj 
gramov zlata, ki ga je drago kupil.

PRED DNEVI je v vasi Perhajevo v velikolaški občini zasve
tila električna luč. Tega dohodka so bili prebivalci zelo veseli in 
so ta dogodek svečano proslavili.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
24. februarja 1956)

p o m ru m u
ENERGIČNI SODNIK -  V

francoskem mestu Sainte Se
vere so na sodišču imeli dokaj 
nenavaden dogodek. Obsodili 
so namreč enega svojih sodni
kov. Obtoženi je pri neki raz
pravi poskušal pomiriti sprti 
stranki, a ker se stranki nikakor 
nista hoteli pomiriti, ju je ener
gični sodnik pošteno premlatil.

ŽELJA PO SLAVI -  2 l-let- 
na Italijanka neznanega imena 
je ugotovila, da ima zelo lepo 
telo. V glavo ji je šinilo, da bi 
bila prav primerna za barsko 
plesalko. Ker pa njen oče ni bil 
enakega mnenja in ji je grešno 
nastopanje odločno prepovedal, 
je trmoglavka odšla do prvega 
fotografskega avtomata, se slek
la in slikala svoje razkošje. 
Fotografije je potem zastonj 
delila na ulici. Ceneje bi bilo, 
ko bi kar gola hodila po ulici.

PROTEST — Združenje za
grizenih samcev je poslalo Ko
misiji za zaščito človekovih pra
vic pri OZN zahtevo, da jih 
zaščiti. V peticiji so napisali, da 
jih preganjajo neporočene žen
ske in še davkarija. V komisiji 
so predvsem poročeni ljudje, 
zato je upati na nekaj usmilje
nja, če seveda ne bodo peticije 
vzeli kot sila neresno.

UČENJAK — Tudi naša de
žela rojeva genialne ljudi, ljudi, 
ki na mah pomečejo v koš 
znanstvenike in raziskovalce. V 
naših južnih republikah že ne
kaj časa kroži knjiga S ek ulari
zacija medicine11, ki jo je napi
sal Milan Sekula. Kot avtor sam 
trdi, je odkril skrivnosti življe

nja in smrti, za vse znane in ne
znane bolezni je odkril zdravila 
ipd. Bralca pa čaka še presenet
ljivo odkritje: Sekuli je uspelo 
ustvariti „življenje v epruveti" 
in se je s celicami celo „pogo- 
varjal“ . Zaradi te knjige boli 
glava predvsem Republički se- 
kretarijat za prosvjetu, kulturu i 
fizičku kulturu SR Hrvatske; 
oprostili so mu davek na pro
met, kakršnega sicer za publika
cije sumljive vrednosti obvezno 
plačujejo njih izdajatelji.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Odmev notranji zadovoljnosti
( V e n d a r )  veselega petja in vriskanja v Se

miču ni slišati. Res da je nastopil resni postni 
čas, pa vesela mladina je prejšnja leta, ko je trtje 
obilno rodilo, tudi o tem času dajala odmev 
notranji zadovoljnosti, ker je pričakovala obilne 
trgatve, s katero se sedaj ne more nihče pona
šati. Minili so tisti časi, ko so vozovi z velikimi 
sodi, napolnjenimi s sladkim vincem dan in noč 
ropotali po naših cestah in potih. Sedaj je vse 
tiho. Malokateri voznik se oglasi, pa še ta ne 
potrebuje predprege, ker voziček z majhnim so
dom lahko sam odpelje.

(A k o s e )  vprašamo, kakšna je naša živi
na, ne moremo biti prav zadovoljni z odgovo
rom. 2 e  krave večidelj niso dosti prida, biki pa 
so zelo slabi. Kakšno mora biti potem tele! O 
plemenu pa nikar da bi govorili. Kar velja sploh 
povsodi, to velja tudi tukaj: jeden posameznik 
ne more dosti napraviti, pač pa ako se jih več 
združi -  vzajemno, skupno, z združenimi mo

čmi. Vsi skupaj naj plačujejo za bika, tako da 
bo lahko dober tudi glede plemena.

( P e t e l i n a )  z zvončkom na vratu ima 
nekdo, ki se peča z rejo perutnine v Torgavu. 
Zvonec odganja baje dihurja, kuno in lisico; kaj
ti ako se bliža tak sovražnik kurnici, postanejo 
živali nemirne, zvonček zvoni ter odpodi so
vražnika.

( S e d a j )  so prišli na sled velikim goljufijam 
na Ogerskem. Karol Pulszky, sin bivšega velike
ga mojstra mažarskih framasonov je prejel od 
vlade nekaj stotisoč goldinaijev, da bi nakupil 
dragocene slike v Italiji za novoustanovljen na
rodni muzej. A nakupil je le ponarejene podobe 
brez vrednosti. Ogromne svote denarja pa je po
trošil z lahkoživim življenjem.

( P o š t n i )  urad v Trebelnem se otvori z da
našnjim dnem. Pečal se bo s pisemsko in vožno 
pošto. (Iz DOLENJSKIH NOVIC

1. marca 1896)

Na Zemlji led 
ali vročina?
Vreme na našem planetu 

natančno opazujemo in be
ležimo šele dobrih sto let, 
vendar je modema meteoro
logija naredila takšen napre
dek, da danes ne dela večjih 
težav ugotavljanje, kakšno je 
bilo vreme pred nekaj milijo
ni let. Vrsta raziskovanj 
arktičnega ledu, rečnih na
nosov ipd. omogoča da
našnjim raziskovalcem iz
oblikovati zelo točno podo
bo vremenskih razmer na na
šem planetu v davnini.

Prav ta raziskovanja pa so 
odkrila, da se podnebje 
Zemlje v vsej dolgi zgodovini 
ni tako hitro menjalo, kot se 
v zadnjih časih. Človekova 
dejavnost je namreč tako 
globoko posegla v okolje, da 
so opazne spremembe. 
Znanstveniki so bili prepri
čani, da bo na Zemlji prej ali 
slej spet nastopila ledena do
ba, ker so ugotovili, da se je 
dejavnost Sonca zmanjšala, 
vendar so njihova predvide
vanja prezrta, da celotna 
toplota našega ozračja ni 
več odvisna samo od son
čnega žarčenja.

Za približno toliko, kot se 
je zmanjšala aktivnost sonca, 
je porasla toplotna energija, 
ki jo ustvaija človek. Ravno 
zaradi tega, ker se na Zemlji 
iz leta v leto sprošča več 
energije, so začeli nekateri 
govoriti o pregrevanju 
Zemljinega ozračja. Tako sta 
nastali dve poglavitni teoriji: 
ena govori, da Zemlji grozi 
zaledenitev, druga pa pregre
tost. Nobena ni ravno na
vdušujoča, saj je končno  
vseeno, ali bomo zamrznili 
ali pa se bomo zadušili v 
obilnem rastlinstvu, ki bi po
ganjalo zaradi pregretosti.

Spodbudna pa je vsekakor 
ugotovitev, da do resnično 
pomembnega spreminjanja 
podnebja še ni prišlo in da s 
tako stopnjo zmanjšanja 
absorbiranja sončne energije 
v našem ozračju, kakršna 
velja danes, tudi še ne bo. 
Vendar pa v mnogih državah 
še vedno natančno raziskuje
jo vse možne posledice take
ga ali drugačnega spremi
njanja našega življenjskega 
okolja.

m

m
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Presnete tujke
Veste, včasih me je  sram 

spraševati naokoli, kaj p o 
menijo tuje besede, k i jih ne 
razumem, vendar se tolažim, 
da nisem edini, ki zaide v 
tako zadrego, a vsi pam etno  
molčijo.

Zadnje čase kar naprej 
poslušam učene pogovore o  
nekih „arijah“ in še nekaj 
zraven, za to  sem brž pobral 
Žgajnarjevega Martina, ki je  
v teh novotarijah bolj doma, 
pa vsak dan  v m esto hodi in 
še veliko šol ima za sabo. 
Vprašam ga: „Saj m i ne boš 
zameril, č e  te vprašam, ali 
ima revolverizacija opravka z  
denarjem ali s pištolami. 
Vem le-to, da se mi jezik  na 
stara leta ob  teh besedah 
strašansko lomi. “

„ Vidiš, “ m i pravi, „ to  je  
tisto. Vi, starejši ljudje, ho
če te  priti vsaki stvari eno
stavno do  dna in jo  p o  do
mače im enovati A ko hočeš  
tujko udom ačiti, je  tako, 
ko t bi ujel divjo zver. Uja
m eš jo, zapreš v kletko, na
vadi se jesti z  roke, popolno
ma se pa ne da udomačiti.

Tisto, kar si me vprašal, se 
imenuje revalorizacija. To 
pomeni, da je  v knjigah zapi
sana vrednost predm etov  
zavoljo draginje vedno 
manjša, pa jo  je  treba popra
viti in zvišati na pravo vred
nost. “

„Potlej je  to  tako ko t s 
konjem. Ggan kupi starega 
konja z nadlogami, pa ga za 
mladega in zdravega proda, “ 
skušam primerjati.

„E, Krpane, ne boš me 
speljal na led! Tisto je  pa  
goljufija. “

Se dolgo sva se pom enko
vala o tem  in onem, vendar 
sem prišel do  prepričanja, da 
smo stari ljudje vedno manj 
za rabo. A n ti še pom nite, 
kako smo včasih rekli, da 
hoče b iti p išče bolj pam etno  
od koklje ? Vidite, danes so 
prišli tisti časi, ko so mladi 
ljudje bolj učeni o d  starih, 
pa ne zavoljo izkušenosti ali 
boljše pameti, marveč za
voljo tujk, ki se jih mi, stari 
ljudje, tako težko navadimo.

M ARTIN KRPAN

Takle jopič naj bi ščitil pred 
smrtnimi streli.

Oklepi niso 
le za muzej

Telo  varno  p red  streli

Časi, ko so vojščaki svoje te
lo obdajali z bolj ali manj ne
rodnimi oklepi, da bi se zaščitili 
pred sovražno puščico ali 
smrtnim udarcem kakega druge
ga orožja, so že davno minili. 
Človeku je uspelo izdelati že to
liko vrst uničujočega orožja, da 
so vsi oklepi postali zgolj mu
zejski primerki. Vendar pa mi
sel o dobrem zavarovanju nika
kor ni šla v zgodovino. Toliko 
bolj prisotna je bila, ker so se 
napadi na politične osebnosti v 
vse bolj razburkanem ter nasilja 
polnem današnjiku povečali do 
zaskrbljujočega števila. Izdelali 
so neprobojna stekla za avto
mobile, varnostne jopiče ter 
druga zaščitna sredstva.

V zadnjem času je precej za
nimanja za nov varovalni jopič, 
ki so ga izdelali v ZDA. Jopič je 
v primeri s podobnimi zaščitni
mi sredstvi lahak in ima še to 
izrazito prednost, da ni tog. Po
sebni elastični všitki na ramenih 
dopuščajo dokaj svobodno gi
banje. Varovalni jopič ščiti gor
nji del telesa pred še tako točno  
meijenimi streli iz strelnih oro
žij kalibra 9 milimetrov.

Vse to se sliši kar lepo, ne 
smemo pa pozabiti, da gre za 
stvar, ki lahko služi tudi name
nom, ki niso najbolj čisti. Voja
ki, odeti v take jopiče, bodo z 
nekaj več gotovosti šarili po de
želah, kjer nimajo kaj iskati.

Želve kot f  
okusna jed
Vprašanje, kako prehraniti 

vse številnejše človeštvo, je po
rodilo vrsto raziskav in znan
stveniki so pričeli odkrivati do .  
sedaj povsem zanemaijene zalo
ge hrane. Ni tako dolgo tega, ko 
smo lahko prebrali, koliko 
hranljivih snovi je v bakterijah, 
kako izdatno hrano je mogoče 
dobiti iz različnih črvov. Da bo 
ta seznam še popolnejši, mora
mo omeniti tiste poskuse, ki 
potekajo že nekaj let in za vsak
danji jedilnik ponujajo očesu 
prijetnejšo hrano, kot so bakte
rije in črvi.

Pomemben vir hrane naj bi 
bila namreč zelena morska žel
va. Meso te živali po mnogih 
svojih lastnostih daleč prekaša® 
govedino, teletino in kuretino. 
Mnogo bolj je hranljivo, ima 
velik odstotek proteinov, po

Rešitev prejšnje križanke
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Grozljivi ples ognja in smrti
Kaj so izdelali kem iki v vojaških labo ra to r i j ih  Z družen ih  držav  A m erik e?  — 
K em ična  ognjena  krogla in u ranova  g rana ta  sta un ičeva ln i  sredstvi, ki bi ju

m orali p rep o v ed a t i

V takih bazenčkih gojijo mor
ske želve.

drugi strani pa malo masti in^*’l 
holesterola, ki sta zadnje čase 
prišla na žalostni spisek tistih 
snovi, katerim se lahko zahva
limo za obolenja srca in ožilja.
Ti in drugi podatki o mesu ze
lene morske želve so tej živali 
že pridobili laskav naziv „naj- 
dragocenejšega plazilca na sve
tu"

Načrtno gojenje zelenih mor
skih želv se je začelo že pred 
nekaj leti. Gojitelji so hitro 
odkrili veliko prednost tovrstne 
„živinoreje“ ; želva je skromen 
jedec in ne potrebuje veliko 
prostora. Sprva so gojitelji imeli 
težave z razmnoževanjem, ker 
se želve v bazenčkih farme niso 
hotele ploditi. Toda ko so med 
gojitvene živali pripeljali dva 
samca iz svobodnih voda, so 
kmalu pomnožili število želv. 
Ena sama samica namreč znese 
tudi do tisoč jajc.

Največja sedanja farma, na 
kateri gojijo zelene morske žel
ve, je na otoku Grand Cayman 
v Karibskem morju. Tam gojijo 
okoli 100 tisoč teh koristnih 
živali. Zanimivo je, da je zelena 
morska želva v naravnem okolju 
že precej redka žival in da ji je 
grozilo iztrebljenje.

Na lanskoletnih vojaških 
manevrih „Jeklene sence“ 
nekje v Zahodni Nemčiji so 
ameriški vojaški strokovnja
ki svojim zaveznikom v NA
TO paktu prikazali uničujo
čo moč novega orožja tako 
imenovane kemične ognjene 
krogle in uranove granate. 
Vojaški predstavniki so bili 
seveda navdušeni, manj na
vdušenja pa je novo orožje 
vzbudilo pri ljudeh, ki se že 
leta borijo, da bi taka orožja

prišla na seznam prepove
danih. Švedski strokovnjaki 
so podali izčrpno poročilo o 
novem orožju in ga predali 
stocholmskemu inštitutu za 
mirovna raziskovanja.

Iz njihovega dela je raz
vidno, s kakšnimi strahotami 
se ukvarjajo ameriški kemiki 
po naročilu politikov in voj
ske. Kemična ognjena krogla 
je po učinku podobna zlo
glasnim napalm bombam, le 
da lahko razvije trikrat večjo

=

Atomsko orožje ni osamljeno, pridružila so se mu kemična 
sredstva, ki so prav tako uničujoča.

temperaturo, okoli 2300  
stopinj. Stari tanki, na kate
re so odvrgli to zmes, ki se 
ob stiku z zrakom užge, so 
se kar topili. Švedski stro
kovnjaki so zapisali, da se to 
novo orožje po toplotnem  
zračenju lahko primerja le z 
atomsko bombo. Lahko si 
samo predstavljamo, kaj bi 
se dogajalo v primeru, da bi 
s tako zmesjo bombardirali 
mesto polno prebivalcev . .  .

Nič manj grozovita ni ura
nova granata. Vojaški ameri
ški časopis „Aviation Stu- 
dies“ je zapisal: „Uranove 
granate prebijajo tankovske 
oklepe laže kot granate z vo- 
lframovo oblogo na vrhu. A 
ko prebijejo jeklo, bljujejo 
ogenj v notranjost tanka.“ Iz 
tega opisa je razvidno, da gre 
za orožje, katerega lahko iz
streljujejo iz različnih na
prav. Osnovna sestavina gra
natnega polnjenja je uranova 
ruda, iz katere so poprej iz
ločili f radioaktivni uran, ki 
ga uporabljajo v atomskih 
reaktorjih.

Ves ta ognjeni ples smrti 
je še kamenček več v mo
zaik nakopičenega orožja, ki 
m eče senco smrti na vse člo
veštvo.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Rastejo tudi 
zeleni lasje
Ko je zdravnik, dermatolog 

Lowell Goldsmith prejel pismo 
dveh svojih kolegov, v katerem 
ga prosita, naj jima pomaga po
jasniti zanimiv primer, je naj
prej mislil, da gre le za prijatelj
sko šalo. Zdravnika Lewis 
Holmes ter njegov pomočnik  
sta namreč v pismu zapisala, da 
enemu od njunih pacientov ra
stejo zeleni lasje. Na kraju 
samem se je kasneje prepričal, 
da gre za resnično vprašanje in 
ne za šalo: 51-letnemu moške
mu so poganjali prameni zele
nih las.

Najprej so seveda pacienta 
skrbno opazovali; šlo je za du
ševno zaostalega človeka in 
upravičeno so sumili, da si 
morda lase barva. Vendar se je 
izkazalo, da pri teh nenavadnih 
zelenih laseh ne gre za umeten 
poseg. Tudi nadaljnje raziskave, 
v katere so vključili mikroskop
ske, spektroskopske in kemijske 
analize, so pokazale, da gre za 
naravno zelene lase. Nobena od 
teh pa ni odgovorila na vpraša
nje, od kod skrivnostna zelena 
barva. Edini zaključek, do kate
rega so prišli, je tale: ,,Ker ze
lena barva ne prevladuje na 
celem lasu in je delček lasu ob 
korenini drugrčne barve, meni
mo, da je zelena barva posledica 
vzajemnega delovanja paciento
vih las in okolja.“

Vsekakor meglen zaključek.

Riše in piše: 
M ar jan  Bregar NA SUROVEM DIVJEM ZAHODU
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22. Paradižnik je signaliziral kot za stavo.
..Poglavarja mi dajte! Tu upnrtiiik večnih lovišč!" 

je javljal v breg.
„Halo, vežem! “ se je močnejši dim dvignil iznad 

gore in v , .slušalki" se je  oglasil poglavar.
„Krivo stegno tu. Kaj želite? “
..Nekaj robe smo sprejeli!" je javljal ..upravnik".
„Da! Nekaj na šili je odšlo navzgor in nekaj bledoli- 

čnikov se je stegnilo, ko smo n a p e li vlak! Toda večjo 
pošiljko za vas imamo šele pripravljeno . .

Paradižnika v lokomotivi je streslo. V  tej pošiljki je 
tudi Klara, njegova najdražja . . .

„Stojte!“ je puhnil v zrak. „Sami pridemo po robo! 
V slabi urici smo pri vas!“

,,Razumel! Hov!“ je ..položil slušalko44 poglavar in 
Paradižnik je bil za spoznanje boljše volje. No, delovna 
vnema s tem ni popustila. Ukazal je naložiti zaboj 
premoga in dirjali so zdaj vsi trije, strojevodja, kurjač 
in on, daleč v puščavo pod gorami. Raketa je še vedno

samevala tu. Hladna in brez m oči. V rezervoarjih ni 
bilo niti za ščep goriva.

In je natresel premoga vanje Paradižnik, zrinil mo
žakarja v raketo in -  kar bo pa bo! -  potegnil za 
ro č ic o . .

Nista priia  do sape strojevodja in kurjač! Prvič v 
življenju sta sedela v stroju, ki ne steče po tirih, 
ampak se rjoveče dvigne v zrak . . .  Da, dragi brald, 
raketa se je dvignila nad skalne gore.

BOJAN BUDJA

AMERIKA PO AMERIŠKO
„ S E S T A N E K "  PRI ST A R ŠIH

Odnosi med dekletom, fantom in njunimi starši so prav 
gotovo ena od značilnosti ameriškega načina življenja, če
prav nisem prepričan, da se kaj podobnega ne dogaja še kje.

Prav zanimivo je, da tamkajšnji starši v veliki večini 
odobravajo, če njihovi sinovi ali hčere pogostokrat menja
vajo prijatelje in prijateljice. Po njihovem mnenju se tako 
zmanjša nevarnost, da bi v odnosih med mladimi prišlo do 
česa ..resnejšega44, obenem pa si nabirajo prepotrebne živ
ljenjske izkušnje. Po drugi strani hočejo brezpogojno spo
znati tistega, ki se tako pridno suče okrog njihove hčerke. 
Fantova dolžnost je, da se staršem predstavi, preden bo 
njihovo Mary, Lily ali Suzy odpeljal na ples ali zabavo. Ne 
glede na to, ali pride do tega prvič in obenem zadnjič. Pred
stavljati se staršem pa je „vražji posel44 — tudi pri nas. Vzbu
jati moraš videz očarljivega, inteligentnega, olikanega mla
deniča, kar pa ni ravno lahko. Še posebno ko čez nekaj dni 
spoznaš, daje bilo vse tvoje naprezanje zaman . . .

No, pa ne samo fantje, tudi dekleta imajo nekaj nič kaj 
prijetnih obveznosti. Med sinom in starši ni nobene skrivno
sti o tem, katera je ta hip najljubša njihovemu miljenčku. 
Takoj ko gre dvakrat z istim dekletom na ples ali zabavo, jo 
je dolžan povabiti na večerjo in predstaviti svojim staršem. 
Seveda to ni še nobena zagotovitev, da bo tudi tretjič prišel 
na dom z isto izbranko. Starši se prav gotovo ne bodo preveč 
razburjali, če jo bo medtem zamenjal.

Sicer pa so vse to teme, ki so izredno priljubljene v žen
skih krožkih, kjer sosede kaj rade razlagajo svoja „opažanja44, 
skratka obrekujejo. Je že tako, da je soseska povsod enako 
radovedna, tudi v Ameriki.

Z E N S K E  SO  V SE V E D N E
Prav zanimivo bo slišati, v čem se tip ameriške žene razli

kuje od evropskega, kajti marsikdo ima o obveznostih in 
dolžnostih žene svoje mnenje. Zagotovo ne morem trditi, da 
je moje mnenje povsem pravilno, toda opazil sem predvsem 
tri lastnosti, ki so skorajda skupne vsem ameriškim ženam in 
dekletom.

Prvič: vse so zelo radovedne, zdi se mi, da celo bolj kot 
moški. V pogovorih sem bil prav presenečen, kako dobro so 
žene in dekleta seznanjena ne samo z ameriškimi, temveč 
tudi svetovnimi političnimi dogodki. Ne bom sicer trdil, da 
vsaka poprečna Američanka vsak dan prebere časopisje in 
budno spremlja televizijska poročila in ostale dogodke, 
vendar jim nikakor ni neznana problematika Bližnjega 
vzhoda ali še vedno aktualno vietnamsko vprašanje. Drugo 
vprašanje pa je, kako je ta njihova radovednost všeč njihovim 
možem ali še bolj fantom.

Drugo: njihovi odnosi do „močnejšega spola44 so bolj ali 
manj očiščeni materializma. Gre za to, da Američanke ne 
gledajo kaj preveč, ali ima njihov izvoljenec srebrnkast 
puščično hiter avtomobil, in da jim je pomembnejši lastnik, 
četudi brez svojega štirikolesnega ponosa. Njihov račun je 
dokaj preprost: poiskati si dobrega in zvestega moža, sča
soma pa bo njuno življenje že dobilo obliko napredne in 
moderne družine, čeprav s pom očjo očetovega čeka. To pa 
je tamkaj pogost pojav.

Tretje: žene in še posebno dekleta se zelo navdušujejo za 
šport. V vsaki igri pride do izraza njihova bojevitost in ne
verjeten temperament, s katerim se zaganjajo druga v drugo. 
Tukaj ni usmiljenja, so kot Amazonke. Še posebno doživetje 
je slišati, kako Američanke navijajo za svoje moštvo. Iz 
svojega grla iztisnejo tudi zadnje rezerve glasu, pa vendar ga 
po končani tekmi še vedno ostane dovolj za dolg „uuuh“ , če 
njihovo moštvo izgubi. Zanje velja le zmaga!

TU D I IZ N A JD L JIV O S T  NE PO M A G A
Ameriške gospodinje so res vredne pomilovanja. Ze marsi

katera Slovenka se bo stežka odločila za ta ali oni pralni 
prašek, najokusnejši golaž v konzervi ali najučinkovitejšo 
zobno pasto, kaj šele uboga ameriška mati, ki ji zvite in 
trgovsko dodelane televizijske reklame dobesedno mešajo 
glavo. Tiste z debelo čekovno knjižico seveda pri nakupo
vanju nimajo težav, saj je v Ameriki cena več ali manj merilo 
kakovosti, zato pa je teže tistim z manjšim kupom zelenih 
bankovpev.

Še najlaže je pri tem nakupovalnem cirkusu najti dobro 
trgovino, teh je namreč v Ameriki dovolj. Včasih jih je tudi 
trideset združenih pod eno samo streho velikega nakupoval
nega centra. Tukaj dobiš prav vse, od žepnega noža, spod
njega perila do razkošne jahte. Trgovina ob trgovini. Ameri
ški trgovci očitno dobro poznajo svoj posel, še posebej 
sodržavljane. Prav pridno izkoriščajo patriotizem poprečne
ga Američana in ni zgolj naključje, če tudi v najzakotnejši 
trgovinici visi rdeče-belo-modra zastavica ali kak drug 
simbol, ki pospeši bitje vsakega patriotičnega srca. Konku
renca je torej velika in v tej veliki borbi za dobiček je tudi 
najmanjši reklamni domislek še kako dragocen. Ameriški 
poslovneži se tega prav dobro zavedajo.

Za tamkajšnje gospodinje je značilno nakupovanje v ve
likem slogu kot marsikje pri nas. Enkrat na mesec, ko glava 
družine prejme denar, se mož in žena odpravita po trgovi
nah. V enem popoldnevu je domača shramba napolnjena z 
vsem, kar bo potrebno v kuhinji za naslednjih trideset dni. In 
če je družina števil.ia, bo to kar lepo število zavojev z živili. 
Edino kar kupujejo sproti, sta pač kruh in mleko, vse drugo 
je doma.

Kljub veliki izbiri pa je nakupovanje izredno težaven po
sel. Ne smemo namreč zaupati reklamiranju na televiziji, naj
bolje se je zanesti na svoj okus. To pa je ravno največja 
težava. Če hočeš na lastno pest ugotoviti, katera marmelada 
je najboljša (marelična na primer), imaš na izbiro kakih 
dvajset „odtenkov“ mareličnih marmelad različnih proizva
jalcev. Stvar bi bila preprosta, če bi bile cene različne, tako 
pa vsakdo iz dvajseterice izdelovalcev trdi, da je njegova 
neprimerno boljša od marmelade konkurentov, cena pa je 
enaka. Zdaj pa se znajdi!

Nasploh je znano, da Američani zelo radi nakupujejo, če 
je izdatek pač neomejen. V takšnem primeru je to njihovo 
najljubše opravilo. Seveda je takšnih priložnosti, ko se s 
tisočdolarskim bankovcem odpraviš na nakupovanje, v živ
ljenju poprečnega Američana bolj malo.
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Rem sa

,,Izpostavljen sem bil šikanam, zapostavljali so me, vmešavali so 
se v moje osebne zadeve, onemogočali strokovno izpopolnjevanje," 
je navajal dr. Peter Rems iz Novega mesta, ko je iskal pravico na 
sodišču združenega dela.

W r .  *•' • ■ . # *  l
Trikrat, štirikrat zaloten

Dežurni
poročajo

NAD MATER SE JE SPRAVIL -  
18. februarja popoldne so metliški 
miličniki pridržali do iztreznitve 
45-letnega Jožeta Murna *-Qb<Hc, 
ki je pijan začel razgrajati v dom ači 
hiši in se lotil celo svoje priletne ma
tere in jo  tako poškodoval, da so jo 
morali odpeljati v bolnišnico. Zad
nje dejanje se bo odigralo pred sod
nikom.

ŠE EN VINSKI JUNAK -  19. fe
bruarja je alkohol poživinil tudi 
43-letnega Jožeta Pavlina iz Soteske. 
O pit je dom a sprva razgrajal, potem  
pa ženo in o troke vred pretepel ter 
jih spodil iz hiše. Odpeljali so ga mi
ličniki- Am pak s tem  še ni končano: 
Pavlina čaka sodnik za prekrške.

TUDI TA BO DAJAL ODGO
VOR — 20. februarja so semiški mi
ličniki odpeljali iz stanovanja 44-let- 
nega Antona Vidmarja iz Kašče, ker 
je v vinjenem stanju doma razgrajal, 
z batinam i obdaril ženo in otroke, 
vrh vsega pa jim  grozil še s hujšim. 
Do iztreznitve je moral počakati na 
milici, moral pa bo še pred sodnika 
za prekrške.

ROM SI JE ZAKURIL -  20. fe
bruarja popoldne je Alojz Zorko iz 
Šmalčje vasi dobil pod svojim kozol
cem 30-letnega Vinka Brajdiča iz 
Mihovice, ki si je zakuril ogenj in se 
ob  njem grel. Ker pa je bil Rom vi
njen, ni opazil, da je ogenj zajel že 
koruznico. To je opazil Alojz Ko
mar, ki je ravno prišel mimo, in po
klical lastnika, tako da so požar še 
lahko p rep reč ili Rom bo moral 
pred sodnika.

IZGINIL Z VESELICE -  Božu 
Turku iz Maharovca je 21. februarja 
ponoči nekdo odpeljal kolo z mo
torjem , s katerim se je  lastnik pripe
ljal na veselico na Dobravi. Drugi 
dan je Turk našel kolo v jarku pri 
vasi Stranje, ni pa še pojasnjeno, 
kdo se je z njim odpeljal.

V predlogu, ki ga je sodišču pred
ložil v presojo dr. Rems, so hude ob 
tožbe na račun  tovarne zdravil 
Krka-farmacevtike in kemije. Nava
jal je, da je osem let delal v tem ko- 
lekitvu in glede svojih strokovnih 
sposobnosti ni dobil primernega de
lovnega mesta, izpostavljen pa da je 
bil tudi pritisku, la so ga ob podpori 
sam oupravnih organov in upravne li
nije nanj izvajali sodelavci. Na osno
vi vsega tega je zahteval povrnitev 
škode zaradi izgube zaslužka za zad
nji dve leti, odkar ni več v kolekti
vu, povrnitev, nastalo z izgubo pre
moženja, češ da ni mogel dobiti po
sojil, ter odškodnino zaradi izgube 
zdravja in posegov v osebnostne pra
vice. Skupno ie dr. Rems zahteval 
od Krke 936.000 dinarjev, toda za
enkrat brez uspeha.

Sodišče združenega dela v Novem 
mestu je pod predsedstvom Vladi- 
mira Bajca izdalo prvostopenjsko 
od ločbo, s katero se predlog

dr. Remsa zavrne kot neutemeljen.
V dokaznem postopku je nastopilo 
več prič, ki so govorile v prid Krke.
V izdani odločbi, ki sicer še ni prav
nom očna, pa je med drugim zapisa
no tudi, da Rems ne bi mogel 
med opravljanjem redne" službe do
seči doktorskega naslova, če bi mu v 
delovni organizaciji nagajali in bi mu 
ne om ogočili strokovnega izpopol
njevanja, kakor je prizadeti navajal.

Z D O L E : ZA 2 0 .0 0 0  
D IN A R JE V  Š K O D E

22. februarja popoldne je Martin 
Pinterič iz Dečnih sel, ki je na za
časnem delu v Nemčiji, peljal osebni 
avto proti Krškemu. V Zdolah mu je 
naproti pripeljal Jože Haler iz 
Krškega. Ta je malo pred srečanjem 
obvozil avto, ki je stal na cesti, in je 
bil na levi, ko je pripeljal Pinterič, 
zato sta trčila. Voznikoma ni bilo 
nič, gm otne škode pa je za 20.000 
dinarjev.

Nekaj ur po nesreči v klancu pri 
Poljanah je ostal na prizorišču 
nočne nesreče tovornjak kranj
ske registracije, ki ga je vozil 
Ivan Zamljen iz Kamnika. Zgo
dilo se je, ko sta ponoči dva to
vornjaka prehitevala tretjega, 
pri tem pa zadnjemu (na sliki) 
podvig ni uspel. Nastalo je za 
125.000 dinaijev škode. (Foto: 
Bačer)

Storilci hujšega kriminala znani
Novo m es to  in T reb n je  sta se g lede  k rim inala  pobo ljša la ,  v Č rn o m lju  je bilo lani nekaj 

več  tak ih  p r im erov , največji p o ra s t  pa  je v Metliki

V štirih dolenjskih občinah je 
za 6,017.311 din škode, od tega 
na družbenem premoženju.

Leto 1975 lanko na dolenjskem 
obm očju štejemo za ugodno, saj je 
bilo le 1403 kaznivih dejanj v obrav-

VLOM  
PRI BELEM  D N E V U

19. februarja je 
med 12. in 15. uro nekdo 
vlomil v Mercatorjevo trgovi
no, ki stoji sredi dokaj pro
metnega Gradca. Najprej je 
vlomilec prišel v skladišče, 
od tam pa v prodajalno. Iz 
predala je vzel 450  dinarjev 
in za 400 din vrednostnih 
bonov, nato pa je na silo pri
šel še v pisarno krajevnega 
urada. Tu si je vse dodobra 
ogledal, o čemer pričajo sle
dovi, vendar je odšel brez 
plena. Drznemu storilcu so 
že na sledi.

9

Prizor z dvema pokopališčema iz Novega mesta. Nagrobni kamen 
ima že precejšnje število ljudi, ki so končali pod kupom razbite 

ločevine. Na to se spomnimo takrat, ko drzno prehitevamo ali 
(O drugače za volanom ogrožamo svoje in tuje življenje . . .

bilo lani s kriminalom povzročene 
za malo več kot 2 milijona škode

navi pri organih UJV, to pa pomeni 
za 6,6 odstotka manj kot leto dni 
prej. V splošnem je bilo na tem  ob
m očju manj kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo, manj vlomov, ropov 
in žepnih tatvin, manj tatvin m otor
nih vozil in manj goljufij, več pa so 
zmikavti posegali po avtomobilih, 
kolesih in zagrešili več manjših tat
vin. Število ubojev je ostalo na ravni 
leta 1 974, manj pa je bilo hudih te
lesnih poškodb in posilstev, medtem 
ko se je število manjših ravsov z la
žjimi poškodbam i povečalo.

UJV je v minulem letu obravna
vala več kaznivih dejanj s področja 
gospodarske kriminalitete, deloma 
pa je to  tudi posledica intenzivnejše
ga odkrivanja takih primerov.

Po občinah je bilo lani stanje kri
minala naslednje:

ČRNOMELJ: V zadnjih letih tu 
kriminal narašča -  tudi lani ga je 
bilo več -  vendar ne v tako velikem 
odsto tku  kakor prej. V primeri s 
prejšnjimi leti je bilo nekaj več hu
dih telesnih poškodb in navadnih 
tatvin. Neraziskanih je ostalo 29,9 
odstotka kaznivih dejanj, kar je nad 
poprečjem  uspešnosti raziskovanja 
UJV Novo mesto.

METLIKA: Dejstvo je, da gre v 
preteklem  letu za 13,8-odstotni po
rast kriminala. Več je bilo lahkih te
lesnih poškodb, imeli so hudo po
škodbo s smrtnim izidom, več je bi
lo vlomov in tatvin, manj pa vlomov

ED EN  ZA D R U G IM  
SO T R Č IL I

18. februarja malo po 5. uri zju
traj se je v gozdu pri Dobravi zalete
lo kar šest osebnih avtomobilov. Ru
di Černelič iz Podgorja je najprej 
pripeljal z avtom iz smeri Bizeljsko, 
zarad prehitre vožnje po spolzki ce
sti pa ga je zaneslo v jarek. Kmalu za 
njim je pripeljal avtomobilist Jože 
Serlan iz Vrhja, ustavil ob nesreči in 
hotel pomajjati Černelču, medtem  
pa je za njim že pripeljal Branko 
Cvetkovič iz Kapel. Tudi ta je obstal 
v vrsti in čakal, medtem  ko peti voz
nik Ivan Žmavc iz Bizeljskega ni 
mogel ustaviti. T rčil je v Cvetkovi
čev avto, tega je porinilo v Serlana. 
Nesreč pa še ni bilo konec, kajti na 
vse to ie pripeljal še 1'ranc Bizjak iz 
Bizeljskega. Ta je videl kup avtom o
bilov, zaviral je, pri tem pa ga je za
neslo v jarek.

Telesnih poškodb ni bilo, pač pa 
je gm otne škode za najmanj 17.000 
dinarjev.

(Nadaljevanje)

Zakonodajni m otiv inkrimina
cije kaznivega dejanja ogrožanja 
javnega prom eta je zaščita splo
šne varnosti kot posebne družbe
ne vrednote. Zaščita varnosti lju
di in premoženja pa ni isto kot

ljudi in premoženja se v času 
razvite tehnike in m otorizacije 
pojavlja kot samostojna družbe
na kategorija, katere zaščita do
biva posebno velik pom en, da se 
očuvajo sodobni družbeni odno
si in zavaruje njihov nadaljnji 
razvoj.

l U j U l M m l L i S

zaščita ljudi in premoženja. Ce 
bi zakonodajalec hotel zaščititi 
le ljudi in premoženje, bi kazni
vo dejanje ogrožanja javnega 
prom eta postavil v poglavje kaz
nivih dejanj zoper življenje in te
lo (uboj, telesna poškodba ipd.) 
ozirom a v poglavje o kaznivih 
dejanjih zoper premoženje (po
škodovanje tuje stvari ipd.). Var
nost se pojavlja kot poseben za
ščitni objekt, ki uživa kazensko
pravno zaščito ne zaradi potrebe 
po zavarovanju same integritete 
ljudi in premoženja, pač pa zara- 

družbenih odnosov. Varnosta?

Pri prom etnih kaznivih deja
njih ne gre za napad na ljudi in 
premoženje, pač pa za ustvaritev 
nedovoljenega tveganja po
škodbe ljudi in premoženja. Za
to leži osnova kaznovanja v 
krivdni povzročitvi tveganja 
(konkretne nevarnosti), ne pa 
poškodbe. To kar sc želi odpra
viti s kaznijo zoper storilce pro
m etnih dejanj, je nedovoljeno 
tveganje poškodbe.

Vse preveč je v ljudeh misel, 
da je kazen za ta kazniva dejanja 
odvisna le od nastale poškodbe 
(na ljudeh in premoženju). Do

kler bo tako, bo voznik vedno 
računal s srečo in pričakoval, da 
se bo izognil poškodbi. Drugače 
pa bo, če bo vedel, da bo kazno
van za samo nedovoljeno tvega
nje. To, česar ne more doseči 
nejasna predstava o poškodbi, 
vsekakor lahko doseže kazen, ki 
je vezana na nastanek nedovolje
nega tveganja oziroma na po
vzročitev konkretne nevarnosti. 
V takšni situaciji se bodo tudi 
tisti vozniki, ki bi se spustili v 
nedovoljeno tveganje, prepriča
ni, da se bodo izognili nesreči, 
ker so se ji tudi do takrat, teže 
odločili za nedovoljeno tveganje, 
če bodo vedeli, da ima že samo 
nedovoljeno tveganje za posledi
co kazen. Voznikom je treba 
vcepiti spoznanje, da poškodo
vanje ljudi in premoženja ni edi
na škodljiva posledica deliktnega 
obnašanja, pač pa da že sama 
povzročitev nedovoljenega tve
ganja, ki vodi do poškodbe, 
predstavlja škodljivo posledico, 
ki jc dovolj antisocialna, da za
služi kazen.

JANEZ KRAMARIČ

v avtomobue. Neraziskanih je ostalo 
komaj 18,7 odstotka dejanj, kar po
meni na Dolenjskem prvo mesto pri 
odkrivanju kriminalitete.

NOVO MESTO: Kriminal je v le
tu 1975 padel na raven iz leta 1971. 
O bčutno je bilo manj kaznivih de
janj zoper življenje in telo, manj po
seganja po tuji lastnini, pač pa je bi
lo več vlomov v avtomobile in nekaj 
več naklepnih požigov. Skoro 36 
odstotkov kaznivih dejanj še ni raz
iskanih, vendar gre v teh primerih za 
manjše „grehe“, medtem  ko so sto
rilci hujšega kriminala znani.

TREBNJE: Najbolj pohvalno je 
bilo preteklo leto za trebanjsko ob 
čino, kjer so imeli za 15,7 odst. 
manj kriminala. Veliko manj je bilo 
vsakovrstnih kraj, nekaj več ravsov z 
manjšimi poškodbami, manj je bilo 
vlomov in goljufij, pač pa je bilo na 
delu nekaj več tatov koles in tistih, 
ki so drugemu odvzeli m otorno vo
zilo. Neraziskanih je ostalo 38,9 od
stotka kaznivih dejanj.

Zanimiv je tudi podatek, da je bi
lo med obravnavanimi osumljenci 
kar 252 starih znancev, tako imeno
vanih povratnikov: od teh  je 104 ob
čane znova pripeljala na stranpota 
nepoboljšljiva dolgoprstnost, 49 pa 
je nasilnikov, ker so že prej odgovar
jali zaradi pretepov in poškodb.

Pozabil na 
dve kanti

Ogenj pri poprav ilu  v o d o 
voda povzroč il  sm r t  ,

Novomeško okrožno sodišče je ■ 
pred kratkim  obravnavalo primer 
eksplozije in ognja v sevniškem TVD 
Partizan, kjer je opeklinam podlegel 
Stanislav Jene, m edtem  ko je bil Lo
zar Dušan, hudo opečen, dlje časa v 
bolnišnici

Do nesreče je prišlo, ko jc Jože 
Repše, hišnik TVD Partizan, naročil 
pri dom ačem  komunalnem podjetju 
popravilo vodovodne cevi. Prišla sta 
dva inštalaterja in s plinskim spaika- 
lom delala v majhnem prostoru. Hiš
nik se ni spomnil, da sta v kotu med 
staro šaro zam etani tudi dve ta n ti z 
nitrolakom.

Medtem ko sta delavca popravlja
la cev, je nenadoma hudo počilo, 
obenem  pa je plamen zajel oba de
lavca. Z gorečo obleko sta zbežala 
ven, kjer je Dušanu Lozarju uspelo 
ogenj pogasiti, ostal pa je hudo ope
čen, m edtem  ko je Stanislav Jene še 
isti dan v bolnišnici umrl.

Obtožba je bremenila hišnika 
Repšeta hude malomarnosti, vendar 
ie senat pod predsedstvom Janeza 
Kramariča menil, da je šlo v tem pri
meru bolj za nesrečo kot kaj druge
ga. Repšetu so prisodili 10 mesecev 
zapora, pogojno za dve leti, ker so
upoštevali več olajševalnih okoli
ščin: doslej še ni bil kaznovan, še 
zdaj je m očno prizadet zaradi nesre-
če in verjeli so mu, da je na dve no- 
srečni kanti res pozabil. Sodba še ni 
pravnomočna.

VEL PODLOG: NI DAL PRED
NOSTI -  20. februarja dopoldne je 
Ivan Zemljak iz Stranj pripeljal z 
avtom  čez križišče cest pri Podlogu, 
tako pa je zaprl pot zdomcu Johnu 
Voglarju iz ZDA, ki je pripeljal po 
prednostni cesti. Vozili sta trčili, da 
jc za 9.000dinarjev škode.

TRSKA GORA: Ljubljančanka 
Ana Blažič jc 19. februarja peljala z 
avtom  od Zdinje vasi proti glavni ce
sti v smeri Bučna vas, pod nadvo
zom pa ie naproti pripeljal avtobus 
Martin Derčar iz Prečne. Na pole
deneli cesti je Blažičcvo zanašalo in 
je trčila v avtobus, pri tem pa je na
stalo za 4.000 dinarjev škode.

Odvzem vozniške knjižice 
zaradi hujših cestnopromet
nih prekrškov je od lanske

uveljavitve strožjega zakona 
vsakdanja stvar. V celi vrsti 
kršitev, zaradi katerih lahko, 
oziroma mora miličnik na 
kraju samem vzeti vozniško 
dovoljenje, pa je na našem 
koncu vinjenost na prvem 
mestu. In med temi je več 
nepoboljšljivih „pijancev.“ 
O izkušnjah z vozniki odvze
tih knjižic so povedali:

|  LUDVIK HOČEVAR, vodja
E  referata za prom et v Novem me- 
E  stu: ,,Lani je bilo 768 odvzetih 
=  knjižic in varstvenih ukrepov s 
E  prepovedjo izdaje vozniškega do- 
E  voljenja. Od teh je bilo okrog 
E  220 prepovedi, ostalo so bili od- 
E vzemi knjižic, predvsem zaradi 
=  vinjenosti Število odvzetih knji- 
E  žic je bilo lani še enkrat večje 
E kot v letu 1974. Navzlic tako za- 
5  ostrenim predpisom pa vinjenost 
E  za volanom ne upada, raje obrat- 
=  no. Ugotavljamo tudi, da je le 
=  malo več kot polovica voznikov,
E  ki so jim  bile knjižice odvzete,
E  disciplinirana in se zglasi pri nas 
=  v predpisanem roku, m edtem  ko 
=  moramo ostalim  pošiljati pozive.
5  Tako si nepremišljeno kopičijo 
E  še denarne kazni Vse kaze, da 
H bo letošnje leto glede odvzemov 
E vozniških dovoljenj še hujše. La- 
E ni smo v tem  času v delovodniku 
E  zabeležili 17 primerov, medtem 
E ko smo letos prišli že do 85.
=  NATAŠA PANDŽA, usluž-
E  benka na oddelku za notranje 
E  zadeve v Trebnjem: „Med 91 
E  vozniki ki so jim  bila vozniška 
E  dovoljenja v minulem letu od- 
=  vzeta, je bila večina vinjenih. Ne- 
E  katere že dobro poznam o, ker 
E  niso prvič naredili takega pre- 
E  krška, kljub tem u jim  ni nerod- 
E  no. Težave so s takim i vozniki 
E tudi kasneje: radi bi čimprej 
E  knjižico nazaj, in če je na dan 
E  izteka roka ravno sobota, so sit- 
=  ni, prosijo in na vse načine sku- 
E  šajo doseč i da bi jim  dovoljenje 
=  vrnili Milosti pa ni: če se rok  
E  izteče na soboto, morajo poča
si kat i do ponedeljka".
E JANKO VUK, referent za re
li gistracijo vozil v Krškem: „Zara- 
E di prekrškov smo lani imeli 312 
E  odvzemov vozniških knjižic in 
E  prepovedi izdaje vozniškega do- 
E voljenja zaradi voženj brez izpi
ši ta. Tudi pri nas srečujemo stare 
E znance. Nekatere tolikokrat za- 
E lotijo vinjene za volanom, da bi 
E  se jim  kazen odvzema vozniške- 
E  ga dovoljenja iztekla šele čez ne- 
E  kaj let. Razen zaradi vinjenosti 
E  je pri nas precej odvzemov knji- 
=  žic tudi zaradi vožnje čez progo 
E  pri že prižgani rdeči luči na se- 
E  maforu. Vse kaže, da bo leto 
E  1976 glede tega še ostrejše. Do 
E  srede februarja imamo spravlje- 
E  nih že 35 vozniških knjižic in 
=  uradnih prepovedi izdaje vozni- 
E  škega dovoljenja."
|  R. B.
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NOVO MESTO: NEPREVIDNA 
ŽENSKA — 16. februarja okrog 
poldneva je na Glavnem trgu v No
vem mestu zunaj prehoda nenadoma 
šla čez cesto Milka Avbar iz Gor. 
G lobodola. Tako jo je zadel osebni 
avto, ki ga je ravno takrat mimo pri
peljal Mehmed Omerčevič iz Cazina. 
Avbarjeva je padla na pokrov avto
mobila in z glavo udarila v vetro
bransko steklo. Ranjeno so potem  
odpeljali v bolnišnico.

TREBNJE: KOMBI V TOVOR
NJAK -  16. februarja zjutraj je z 
osebnim avtom vozil po Kidričevi 
ulici A nton Zelko z Račjega sela, 
naproti pa je pripeljal kom bi Zelko 
je zavrl, tedaj pa ga je zaneslo v de
sno pod tovornjak, ki ga je tam par
kiral Branimir Cirica iz Matruške 
Banje. Nastalo je za 18.000 dinarjev 
škode.

TRNOVEC: USODNI OVINEK 
-  Novomeščan Ivo Kotar je 17. fe
bruarja popoldne vozil osebni avto 
od  Metlike proti dom u, pri Trnovcu 
pa mu je naproti pripeljal avtomo
bilist Matevž Kordež iz okolice 
Kranja. V ovinku je Gorenjca za
neslo in je čelno trčil v Kotarjev 
avtomobil. Laže se je poškodovala 
Kotarjeva sopotnica Štefka Kotar, 
medtem ko je gm otne škode za 
60.000 dinarjev.

KA R TEU EV O : NAENKRAT
POD KOLO -  A nton Kukman iz 
DoL Kamenja se je  17. februarja po
poldne peljal na kolesu z m otorjem  
od Bučne vasi proti Karteljevemu. 
Pri priključku za Ljubljano jc nena
doma padci čez krmilo na tla, kolo 
pa nanj. Poškodovanega so potem  
odpeljali v bolnišnico.

BRUSNICE: AVTO V STEBER 
PRI (JOŠTILNI -  1 8. februarja zju
traj ie Jože Kraševec iz Vel. Brusnic 
vozil osebni avto od Rateža proti 
domu. V Brusnicah jc naproti pripe
ljal avtobus, zato je Kraševec zavrl, 
pri tem pa p  jc zaneslo na levo v 
betonski steber mostišča pri gostilni 
Hudoklin. Kraševec in sopotnik Jo
že Rajer iz Brusnic sta bila poškodo
vana. gm otna škoda pa znaša 10.000 
dinarjev. Ugotovili so, da Kraševec 
nima vozniškega dovoljenja, razen 
tega so ga osumili vožnje „pod pa-

Nevarno kurjenje
Med štirimi dolenjskimi obči

nami je Bela krajina obm očje, 
kjer vsako spomlad požari po 
vzroče največjo škodo. Požari 
nastajajo ob čiščenju travnikov, 
pašnikov in steljnikov, ko ljudje 
kurijo odpadke, ogenj pa se več
krat razširi na gozd ali na bližnje 
objekte.

Po podatkih UJV Novo mesto 
je bilo v letih 1972 do 1975 kar 
14 takih požarov, pri katerih je 
nastalo za najmanj 130.000 di
narjev škode. Verjetno je bilo 
požarov in manjših škod še več, 
a jih ljudje niso prijavili

Najraje spomladi gori podrast, 
nastanejo psd ta ln i požari, ti pa 
uničijo korenine in tako nastane 
trajna škoda. Marsikje je rast 
dreves po  požarih m očno zmanj
šana. Kot je ugotovljeno, jc pri 
tako nastalem ognju največkrat 
kriva nepremišljenost in lahko
miselnost tistih, ki kurijo.

Zakon o gozdovih iz leta 
1974 ter pravilnik o varstvu go
zdov iz leta 1966 sicer natančno 
določata, kdaj, kje in v kakšnih 
okoliščinah se sme kuriti ali za
žigati suha trava, dračje in dru
go, toda za te določbe se lahko- 
miselneži ne menijo.

Ker bo po napovedih vre
menoslovcev vsak čas nastopilo 
toplejše vreme, ko se bodo spet 
začela očiščevalna dela, je po
trebno opozoriti na večjo pre
vidnost, da ne bomo doživljali 
starih napak. Tisti, ki kurijo, naj 
vedo, da ie treba za požar odgo- 
vorjati. V zakonu so predvidene 
dokaj stroge kazni:

-  zoper osebo, ki zažiga ledi-’ 
ne ali suho travo na obm očju, 
kjer ogenj lahko ogrozi gozd ali 
koristne rastline;

-  za osebo, ki brez strokovne
ga vodstva kuri v gozdu, zažiga 
lubje, veje, dračje, požiga planin
ske pašnike;

-  za osebo, ki kuri blizu go
zdov ob m očnem  vetru ali hudi 
suši. V hujših primerih takih po
žarov je krivec kazensko odgo
voren pred sodiščem, zagrožena 
kazen pa je zapor do 1 Teta, la
hko pa koga pošljejo tudi za 5 
let za rešetke. r  b
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Letos poldruga milijarda izvoza
Novo m es to :  večji bo  p redvsem  delež gospodarskega  sodelovanja  z deželam i 

te r  neuvrščen im i in vzhodn im i državam i — Za t r e t j in o  več  investicij
v razvoju

Organizacije združenega dela in temeljne organizacije združenega 
dela novomeške občine predvidevajo v letošnjem letu povečanje 
skupne realizacije za 28, dohodka za 25,4, bruto dohodka za 27,2, 
bruto osebnih dohodkov za 21,8, ostanka dohodka pa za 55,5 
odstotka. Izračun je seveda narejen na ravni lanskih cen.

„S konjem za zaslužkom", bi lahko rekli temu prizoru, ki ga je 
kamera ujela v Šentjerneju. Karavana konjev—nosačev in njihovih 
lastnikov iz Bosne in Hercegovine se bo ustalila v enem dolenjskih 
gozdov ter tovorila drva s predelov, kamor mehanizacija ne more. 
Trdo delo in večna selitev. (Foto: P. Miklič)

| Junaki filmskih predstav
■■   .: --------

O b isk  f i lm ske  p reds tave  je „ k u l tu r e n "  d o g o d e k

Jezna, razočarana, žalostna 
sem se vrnila z ogleda filma. To
liko jeze in ogorčenja se je na
bralo v meni, da moram napisati 
teh  nekaj vrstic. Morda jih bo 
prebral tudi kateri od tistih, ki 
so krivi mojega razočaranja.

Izbira filmov v naših kinema
tografih je v  veliki meri komerci
alna, se pravi, da v njih prevla
duje nasilje. Prav taki filmi pa so 
odlična vaba za gledalce. Ob ta
kih filmih se sproščajo vse zavrte 
sile nekaterih gledalcev. S ko
m entarji, žvižgi, klici, pozivi se 
trudijo čimveč prispevati k po
polnejšemu ,.doživljanju" filma. 
Zal je tako nekulturno obna
šanje zaslediti tudi takrat, kadar 
ne gre za „divje“  filme. Navada 
je pač železna srajca. Vse to  se 
dogaja v domovih, ki nosijo na
ziv kulturni. Ali jih sploh še la
hko tako imenujemo? Smo tako 
skregani s kulturo? Smo pozabi
li, kaj je to?

Junaški fantje s torbam i, mi
slite, da je rjovenje in  vpitje pod

plaščem tem e junaštvo? Postavi
te  se raje na Glavni trg in v luči 
dneva izkričite svoje „globokc“ 
misli! In dekleta, sodobna, ureje
na, kaj je pokanje z žvečilnim 
gumijem res pravi način, da se 
izkažete, da opozorite  nase? 
Čez nekaj let boste očetje  in ma
tere, vzgajati boste morali svoje 
otroke. Kako jih boste vzgojili? 
Da bodo taki, kot ste vi? Bodo 
tudi oni vpili v kinodvorani, me
tali cele kupe papirčkov pod 
stol? Na mladih svet stoji, pravi 
ljudski rek. Kakšen bo ta svet?

In še nekaj besed tistim , ki naj 
bi skrbeli za dostojen ogled film
skih predstav. Vprašujem: ali je 
res večina gledalcev dolžna gle
dati filme v tako nekulturnem  
okolju? Zakaj motilcev miru, 
teh „junakov“, ne spodite iz ki
nodvorane? Nekajkrat bi odlo
čno ukrepali in kmalu bi bil red. 
Om ogočite nam doživljanje fil
mov, filmov samih!

Ogorčena gledalka

Seveda bo večjo gospodarsko 
rast v letošnjem letu možno 
doseči s povečanjem izvoza bla
ga in storitev, kar bo om ogočilo 
(glede na naravo novomeškega 
gospodarstva) tudi potreben 
uvoz reprodukcijskega blaga in 
opreme.

Manjša konkurenčnost naših 
izdelkov in gospodarska gibanja 
v razvitih državah sicer omeju
jejo možnost povečanja izvoza, 
to pa je, hočeš nočeš, ravno pri
sila za večjo konkurenčnost no
vomeške ponudbe.

Predvidevajo, da bodo novo
meške delovne organizacije v 
okviru novih sistemskih in dru
gih ukrepov na področju spod
bujanja izvoza, z zmanjševa
njem proizvodnih stroškov in 
višjo produktivnostjo letos pro-

S O D E L O V A N JE  NA 
V IS O K O Š O L S K I RAVNI

V Klubu novomeških študen
tov je več kot petdeset visoko- 
šolcev, ki tesno sodelujejo s klu
bi dolenjske regije. V kratkem 
bodo s trebanjskim klubom pri
redili športno in šahovsko sre
čanje, v programu večera kul
ture pa bodo sodelovali tudi 
kolegi z Jesenic. Novomeški 
visokošolci se bodo letos v veli
kem številu udeležili mladinskih 
delovnih akcij, ena od pikrih, ki 
jih je slišati, pa je, da ima klub 
premalo stikov z Novomeščani, 
ki študirajo v Mariboru. Menda 
so se rojaki kar „pomaribor- 
čili“ .

Vodi bodo vzeli 255 ha polj
N o v o m ešk o  d ru ž b e n o  km eti js tvo  o b e ta  za 5  o d s to tk o v  več  mesa in m leka  — Mešalnica 

m o č n ih  krmil, bolj z a ložene  t rgov ine  t e r  u red itev  agroservisa

Novomeška „mini resolucija11, kot nekateri imenujejo oceno 
možnega gospodarskega in družbenega razvoja ter neposredne nalo
ge občine v letu 1976, načrtuje tudi posege na področju kmetij
stva. Pravzaprav gre samo za nadaljevanje nalog, ki so bile že zastav
ljene.

Med drugim je rečeno, da bo 
družbeni sektor moderniziral ži
vinorejsko proizvodnjo z dogra
ditvijo hleva za pitance ter pre
ureditvijo hleva in vsega, kar 
spada zraven, za 120 krav 
molznic. Stalež govedi se ne bo 
povečal, pač pa predvidevajo za 
5 odstotkov več mesa in mleka.

P R IZ N A N JE  Z A  
N O V O T E K S

Na letošnjem sejmu m ode v Ljub
ljani je posebna strokovna komisija 
dodelila najvišje priznanje statuo 
LJUBLJANSKI ZMAJ tudi tekstilni 
tovarni Novoteks. Novomeški teks
tilci so prejeli zmaja za artikel 
FRANE -  flanelo iz 100 odstotne 
runske volne.

V tako imenovani rastlinski 
proizvodnji, ki je usmeijena v 
pridelovanje koruze za živino, 
bodo skušali doseči večjo storil
nost in nižje proizvodne stro
ške. Novomeška kmetijska zad
ruga bo nadaljevala s hidrome
lioracijami na območju Dra- 
škovca, kjer bodo odtegnili vodi 
255 hektarjev polj.

Letošnja investicijska dejav
nost bo usmeijena predvsem v 
dograditev mešalnice močnih  
krmil (oskrbovala naj bi celo 
Dolenjsko), v modernizacijo 
trgovine (predvsem prodajaln s 
kmetijskim repromaterialom), 
posebne pozornosti pa bo dele
žen tudi servis za popravilo 
kmetiiskih stroiev.

Delo Kluba za podvodne dejavnosti Novo mesto kljub zimi ni 
zamdo. Ker je Krka premrzla, so si dekleta in fantje, med njimi so 
tudi državni prvaki, za trening izbrali bazenček hotela Gami na 
Otočcu. Kaj drugega jim ob dejstvu, da Novo mesto še leta ne bo 
zmoglo denarja za zaprt športni bazen, ni preostalo.

NOVOMEŠKA TRIBUNA
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Za letos je predviden tudi 
začetek graditve hladilnice, 
predelovalnice mesa in klavnice. 
Ce bodo lepe besede in načrti 
uresničeni, ne bo manjkalo 
pohvalnih besed.

Poglavje zase pa bržkone tudi 
letos ostaja združevanje kmetij
skih organizacij združenega dela 
dolenjske regije. Pičli sadovi 
preteklih let na tem področju 
ne vzbujajo posebnih upov, 
čeprav se je seveda treba trudi
ti. Vsaj na papirju.

M LADI P R IP R A V L JA JO  
P R O S L A V O

Šmarješka osnovna organizacija 
Zveze socialistične mladine bo za 8. 
marec pripravila v Smarjeti proslavo, 
s katero bodo ob dnevu žena razve
selili m atere in žene iz šmarješke 
krajevne skupnosti. Kot kaže, pri
pravljajo mladi pester program, po 
vsej verjetnosti pa se bodo izkazali 
tudi s krajšo igro.

S M A R JE T A : S P R T A  
M L A D IN S K A  A K T IV A
V okviru šmarješke osnovne orga

nizacije ZSMS dela okoli 80 mladin
cev in mladink. Šestdeset jih je 
vključenih v šmarješki mladinski 
aktiv, dvajset pa jih dela v mladin
skem aktivu Zbure. 2c  dalj časa pa 
sta aktiva sprta. Za vse so baje krivi 
Z buran l ki delajo vse po „svoji gla
vi" in s svojim delom osnovni orga
nizaciji bolj škodujejo, kot koristijo. 
Zavoljo tega je zadnji čas, da se 
predstavniki obeh aktivov čimprej 
dobijo in „strejo“ vse probleme, ki 
zavirajo delo sicer prizadevne osnov
ne organizacijo.

CEZ NOVOMEŠKI meslni pro
met nima nihče žal besede, vendar 
bi morebiti kazalo v prostorček, 
kjer na avtobusu piše ..lokalni pro
m et", vstaviti tablico, na kateri bi 
pisalo, v katero smer bo odpeljalo 
prevozno sredstvo. Nekateri so po
zabljivi in si voznega reda ne zapom
nijo na pamet.

STANOVALCI s Pri.sojne poti 
menijo, da bi se njihova ulica morala 
imenovati Osojna pot. Je brez luči, 
ozka, pešci bežijo pred avtomobi
listi. skratka: ulica ima prelepo ime.

dale tujini za 1,5 milijarde di
narjev blaga in storitev, kar bi 
bilo za skoraj polovico več kot 
leta 1974.

Novomeško gospodarstvo je s 
stabilizacijskimi programi in na
črti razvoja za letos napovedalo 
tudi tako imenovano boljšo 
regionalno usmeijenost gospo
darskih odnosov s tujino. Večji 
bo predvsem delež gospodarske
ga sodelovanja z deželami v raz
voju ter neuvrščenimi in vzhod
nimi državami.

Letošnja novomeška želja in 
zahteva je, naj se na osnovi bolj
še organiziranosti in večjih 
zmogljivosti poveča izvoz tiste
ga dela gospodarstva, ki lahko 
kuje devizne dinarje s storitva
mi. Samo po sebi se razume, da 
je govor predvsem o turizmu in 
transportu.

Zanimivo je tudi, da bodo 
investicije v osnovna sredstva 
novomeškega gospodarstva rasle 
letos hitreje kot bruto doho
dek. Predvidevajo za 654 mili
jonov dinarjev investicij, kar je 
dobro tretjino več kot lani. 
Slabe tri četrtine investicij od
pade na industrijo. Bodo inve
sticije uresničene?

Lani so v novomeški občini 
načrtovali za 507 milijonov 
dinarjev investicij. Uresničenih 
jih je bilo za 478 milijonov, kar

KOM UNALCI 
G L A S O V A L I 

ZA Z D R U Ž IT E V
V četrtek, 19. februaija, 

so delavci Komunalnega 
podjetja Novo mesto izglaso
vali združitev z novomeškim  
Novogradom in Vodovo
dom. Za združitev je glaso
valo več kot 75 odstotkov 
članov Komunalnega pod
jetja. Združena delovna 
organizacija se bo imenovala 
Komunalno in gradbeno 
podjetje Novo mesto.

ALI V E S T E :

. . .  da so celjski grofje leta 
1442 med bojem za oblast in po
sesti, ki so ga vodili s Friderikom  
V., pridrli tudi do Novega mesta 
in ga napadli? Valvasor poroča 
(predtem  so Celjani brezuspešno 
napadli tudi Ljubljano), da „ tudi 
ta oreh ni bil m ečji od ljubljan
skega, skrhali so si le zobe ob 
njem, kajti mesto je odbilo na
pad tako možato1, da so izgubili 
Celjani mnogo ljudij. Odnesli ni
so seboj nič druzega, kakor ke
sanje, da so žrtvovali za ta nepo
trebni napad toliko ljudstva."

. . .  da so se sredi 16. stoletja 
nahajale v Novem mestu (to je 
obdobje največjega razcveta) ve
like žitnice in obilne shrambe za 
smodnik in druge vojaške po
trebščine? Trgovina je cvetela, 
trgovci so od vseh strani drli v 
mesto, posebno s Hrvaškega in 
Ogrske. V mesto so priganjali ži
vino „ter jo zamenjavali za tu 
kajšnje blago, a razun živine so 
prinašali na novomeške sejme tu
di mnogo družili stvarij, pri kate
rih so meščanje zasluževali lepe 
dobičke."

. . .  da je po ustanovitvi Kar
lovca novomeškemu trgovskemu 
razcvetu skoraj odklenkalo? Po 
ustanovitvi tega mesta so morali 
novomeški trgovci po deželi ho
diti s trebuhom  za kruhom, prej 
pa so drugi prihajali k njim. Se
veda ni šlo za trgovino v dana
šnjem pomenu besede, trgovci so 
bili le prckupci in prodajalci do
mačega in rokodelskega blaga, 
nekateri pa so se pečali tudi s 
prodajo tujih, bolj finih izdel
kov. Seveda so bili naši predniki 
glede blaga veliko bolj in prej za
dovoljni kot njihovi potomci.

Zanimivo je tudi, da so imeli 
po srednjeveškem pravu pravico 
trgovati le prebivalci mest in 
trgov, km etom  in gospodi je bilo 
trgovanje prepovedano.

je 94 odstotkov. Morda je ta 
podatek znak, da lahko Novo
meščani tudi letos upajo na iz
polnitev investicijskih načrtov.
V pogojih, ki so jih prinesli 
ukrepi jugoslovanske in sloven
ske ekonomske politike, je to, 
če drugega ne, vsaj znamenje 
poguma, prepričanja vase in 
realnosti.

Gasilski obračun
Z o b č n e g a  z b o ra  v Šm ihelu

V nedeljo, 15. februarja, so pola
gali obračun dela člani gasilskega 
društva Šmihel pri Novem mestu. 
Zaradi velike udeležbe je bila dvora
na v novem gasilskem dom u, ki so 
ga zgradili pretežno s prostovoljnim 
delom, skoraj premajhna.

Člani društva so bili v preteklosti 
posebno aktivni takrat, ko so pričeli 
graditi nov dom . Na uspeh so danes 
lahko vsi p onosn i Na občnem  zbo
ru so ugotavljali, da je potrebno šte
vilo članov še povečati in vzgojiti 
kar največ dobrih gasilcev. Tudi 
dom je treba še dokončno zgraditi.

Delovni načrt za prihodnje ob
dobje je obširen in bo treba pošteno 
zgrabiti za delo, da bo uresničen. 
Smihelski gasilci nameravajo ustano
viti žensko desetino, okrepiti mla
dinske vrste, nakupiti potrebno 
opremo, urediti arhiv in kroniko, or
ganizirati tečaje in drugo. Društvo 
bo s svojimi desetinami tudi tekmo
valo na različnih prireditvah in orga
niziralo dva izleta.

Na občnem  zboru so imenovali za 
častnega člana Evstahija Janežiča, 
ki je nesebično nudil pom oč pri 
gradnji doma. Sprejet je bil tudi nov 
statut in izvoljen upravni ter nadzor
ni odbor, ki mu je predsedoval Tone 
Lavrič.

F. S.

P IO N IR JI  ZA 
, ,P O K A L  T V  1 5 "

Smučarsko društvo Gozdar iz No
vega mesta je prejšnji teden organi
ziralo smučarsko tekmovanje v 
tekih za pionirke; najmlajši so tek
movali za „Pokal TV 15". Na te
kaških progah v Občicah pod Ro
gom se je za pokal občinske organi
zacije ZVRS Novo mesto potego
valo kar 50 tekmovalcev, kar je za 
začetek zelo razveseljivo. Najuspeš
nejši so bili pionirji iz Dolenjskih
Toplic in Novega mesta.

Re
1. S

l0 PH . ------
(V. vas) 8,04; 4. Senica 8,23; 5.

<ezultati -  mlajši pionirji (2 
km): 1. Samida 7,40; 2. Zupančič 
(oba Dol. Toplice) 7,57; 3. Stopar

Hrovat (oba Dol. Toplice) 8,30; sta
rejši pionirji: 1. Turk 6,04; 2. Fuis 
(oba Novo mesto) 6 ,17; 3. Lukšič 
(DoL Toplice) 6,21; 4. Hrovat 
(Žužem berk) 6,26; 5. Bilič (Dol. 
Toplice) 6,27 itd; ekipno: 1. Dolenj
ske Toplice (Samida, Zupančič, 
Lukšič, Bilič) 28,15 (pokal ZVRS),
2. „Katja R upena" -  Nm. (Mli
narič, Hrovat, Turk, Fuis) 31,05 
(pokal obč. odbora ZZB Novo 
mesto) 3. Vavta vas (Stopar, Kren, 
Poglavec, Bukovec) 31,13 (pokal 
Gozdnega gospodarstva Novo me
sto).

S. D.

Čeprav vrabci že od nekdaj 
čivkajo, da je obrtna dejavnost 
pom em ben spremljevalec gospo
darskih in družbenih dejavnosti, 
se v novomeški občini, za katero 
ne moremo reči, da je ravno 
brez gospodarskih in družbenih 
dejavnosti, z obrtjo (družbeno in 
zasebno) ne moremo preveč po
hvaliti.

Kar se tiče  družbenega sektor
ja, je v občini nekaj obrtnih 
organizacij kovinske, keramične 
in tekstilne stroke ter tiska, vse 
skupaj pa ne more zadovoljiti 
potreb razvijajočega se Novega 
mesta, kaj šele cele občine.

Zasebnih obrtnikov je vse 
manj, večji so se pretežno pre
usmerili v proizvodno dejavnost 
(skorajda tovamištvo). Vse pre
malo je storitvenih dejavnosti, 
če  dovolite učen  izraz za prepro
sto dejstvo, ko se vam tu in tam, 
recimo, zbosi čevelj, pokvari 
pralni stroj, sredi napete nadalje
vanke pokvari televizor, da o 
drugih vsakdanjih nevšečnostih 
niti ne govorimo.

Če se  
zbosi čevelj

Statistika trdi, da je bilo lani v 
Novem mestu 226 registriranih 
obrtn ih  obratovalnic (predvsem 
predelava kovin, tekstilni izdel
ki, živila, lesni izdelki, stavbna 
obrt itd.), obrtno dejavnost je 
statistično povečevalo tudi 91 
avtoprevoznikov, gostiln pre
more novomeška občina 59, 
nekaj več kot 140 ljudi pa se je 
ukvarjalo z obrtjo kot postran
skim poklicem.

Vse lepo in prav, toda to je še 
vedno premalo. Seveda se ne 
zavzemam za to , da bi v novo
meški občini odprli še več go
stiln, tudi avtoprevoznikov ni 
preveč težko najti, potrebujem o 
predvsem obrtnike, ki bi nam 
hitro, dobro in čeprav ne poceni 
odpravljali vsakdanje nevšečno
sti. Potrošnika (stranko) seveda 
prav nič ne zanima, če mu stori
tev naredi zasebni ali družbeni 
sektor.

V enem od občinskih doku
mentov lepo piše, da bo treba v 
prihodnje bolj spodbujati malo 
gospodarstvo in v teh okvirih 
tudi odpiranje zasebnih obrtnih 
delavnic in drugih obratov. Tem 
besedam moramo samo ploskati 
Zal pa se s tolčenjem  dlani ob 
dlan še nikoli ni odmašil noben 
zamašen lijak, popustila nobena 
pokvarjena ključavnica pa tudi 
pokvarjeni likalniki nimajo 
posluha. Za konec še zani
mivost. Ali veste, da enega od 
redkih, še „preživelih“ novo
meških čevljarjev ne oblegajo 
samo Novomeščani, ampak tudi 
preostala Dolenjska? To najbrž 
kljub pretiranem u teku čevljar
ske industrije, ki meni, da je če
velj samo za eno sezono, pome
n i  da vsi nimamo toliko denarja, 
da si ne bi privoščili ali vsaj 
želeli tudi drobne zasebne ali 
družbene o b r ti

MARJAN BAUER

Novomeška kronika
NOVOMEŠKI BREG je v očeh 

slušateljev gostinske ter nekaterih 
večernih šol tako omembe vredna 
spomeniška, posebnost, da jo med 
malico še dodatno ,,krasijo" s kozar
ci od jogurta, polivinilnimi vrečkami 
ter ostalo prehram bno embalažo. 
Predlagamo, naj učenja željni nado
budneži porabijo eno od šolskih ur 
samoupravljanja za očiščenje po
bočja, sicer bodo arheologi čez 
tisočletje ali dve menili, da so se 
novomeški predpotopni dijaki hra
nili izključno z jogurtom .

JABOLKA IN POMARANČE so 
bile na novomeškem trgu po 10 di
narjev, solata od 12 do 14 din, 
česen po 20 dinarjev kilogram, prav 
toliko špinača, hruške po 14 do 15, 
limone pa po 12 do 18 dinarjev kilo
gram. Jajca: od 1,80 do 2 dinarja.

KRI JE  DAROVALO 96 ljudi. Iz 
Novoteksa jih je bilo 23, IMV 13, 
Gozdnega gospodarstva 7, Komunal
nega podjetja 5, po štirje iz Novo- 
lesa in Novotehne, posameznikov pa 
so našteli 36.

RODILE SO: Milena Subašič iz 
Ragovske lOa -  dečka, Milena Sta
rešinič iz Lebanovc 39 -  Mitjo, 
Anica Mušič iz Ulice pod Trško 
goro 46 -  Tanjo, Ivanka Dobravec 
iz Jerebove 3 -  deklico in Smiljana 
Kermc iz Kolodvorske 2 -  Janka.

UMRLA STA: Franc Brodar, 
upokojeni pismonoša iz Kettejevega 
drevoreda 6 (87 let), in Stane Straj- 
nar, upokojenec iz Dilančeve 13 (71 
let).

,Ena gospa je rekla, da na o 
razcih, ki jih izročajo novo
meškim zlatoporočencem, šf 
vedno piše, da je bila zakonsk 
zveza slavnostno potrjena pre> 
občinskim ljudskim odboron 
Bojda se naslednici ljudskeg. 
odbora, skupščini občine Novo 
m esto, novih papiijev ne izpla
ča tiskati, kajti zlatoporočenci 
so namreč silna redkost.
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Zasebna obrt je v brežiški občini pomembna gospodarska dejav
nost, zato zasluži več pozornosti. Podatki za zadnja štiri leta nam
reč opozarjajo na postopno zaostajanje za razvojem obrti v Slove
niji. Število obrtnikov se manjša, tisti, ki so ostali v obrti, pa ne 
dohitevajo razvojnega tempa v republiki.

Produktivnost obrtnikov v na 310 in se v letu 1974 zmanj- 
brežiški občini je bila leta 1970 šalo na 258. Obrt so odjavljali
za 27 odst. nad republiškim

povprečjem, 1973 pa je to po
vprečje presegala le še za šest 
odstotkov. V narodnem dohod
ku zasebne obrti Slovenije je 
bila obrt brežiške občine 1971 
zastopana s 3,6odstotka in 
1973 s tremi odstotki.

V letih 1970 do 1972 je šte
vilo obrtnikov naraslo od 285

Brežice: skoraj deset let traja sodelovanje med pobratenima obči
nama Velika Plana in Brežice, vendar šele zadnja leta dobiva otipli- 
vejše oblike. Lani je začela sodelovanje brežiška Agraria, ki je v 
Veliki Plani odprla skladišče in prodajalno cvetja, nedavno pa sta 
prve stike navezali tudi Tovarna pohištva Brežice in Fabrika name- 
štaja „Zvezda“ iz Velike Plane. Z lastno prodajno mrežo se Breži- 
čani zadnji čas uveljavljajo tudi v južnih republikah, kjer bi bila 
prodaja večja, če bi imele njihove spalnice oblazinjena ležišča. Za 
to usposobljen tapetniški obrat ima tovarna „Zvezda“ in bi lahko 
izpolnila omenjeno povpraševanje. Predstavniki obeh delovnih 
organizacij so pokazali zanimanje za tako kombinirano proizvod
njo. (Tekst in foto: VLADO PODGORŠEK)

Novo v Brežicah
VLAHOVlCEVA ULICA -  Na 

inevnem redu današnje seje občin- 
ke skupščine je odlok o imenova
li ulice po revolucionarju in narod- 

em heroju Veliku Vlahoviču. Nie- 
ovo ime bo  dobila ulica, ki poteka 
■d križišča Černelčeve s Pleteršni- 
ivo ulico proti jugovzhodu do kri- 
.Jča Ulice 21. maja s Trdinovo uli- 
■x Po urbanističnih in zazidalnih 
ačrtih  Brežic bo to  ena izmed bo- 
o čih  reprezentativnih m estnih ulic,
i  bo povezovala novo nastajajočo 
osesko s šolskim in zdravstvenim 
elom te r  s starim mestnim jedrom, 
'obudo za poimenovanje ene izmed 
nestnih ulic po Veliku Vlahoviču je 
lal političn i aktiv. Izvršni svet jo je 
prejel in predlagal skupščini, naj o 
redlogu dokončnm  odloči z glaso- 
mjem.

TAKO NE GRE VEC -  V poseb- 
li šoli imajo nekaj učencev, ki ne 
norejo slediti niti zmanjšanemu 

učnem u programu. Zanje bi ni<iiali 
ustanoviti oddelek za delovno uspo
sabljanje, za kar seveda potrebujejo 
prostor in učitelja z ustrezno kvalifi
kacijo. T i učenci pravzaprav sodijo v 

nove, vendar v njih za vse ni pro- 
•a. Zaradi utesnjenosti so prisilje- 
odklanjati tudi otroke, ki jih v

posebnih šolah ne morejo pripraviti 
na sam ostojno življenje.

NA VRSTI JE  JURIJEVA KAPE
LA -  Kapelo sv. Jurija na G orah bo
do letos uredili kot spomeniški 
objekt in postavili v njej manjšo zgo
dovinsko zbirko. Predstavniki Posav
skega muzeja so se o tem  dogovarjali 
s celjskim Zavodom za spomeniško 
varstvo in kulturno skupnostjo obči
ne Šmarje. Ob tej priložnosti so 
sklenili, da bodo ogrožena reliefa na 
zunajščini kapele prestavili v njeno 
notranjost, na njuno mesto pa bodo 
vzidali odlitke.

SESTAJAJO SE PO DELOVNEM 
ČASU -  Za letošnje letne skupščine 
sindikalnih organizacij v delovnih 
kolektivih je zanimiv podatek, da so 
potekali sestanki v 42 osnovnih or
ganizacijah po delovnem času. Za 
tak čas sta se odločili dve tretjini 
kolektivov. Ponekod npr. v Juzranj? 
ki, v IMV, v Tovarni pohištva in Beti 
pa so zaradi dvoizmenskega dela 
morali žrtvovati za skupščine del de
lovnega časa. V celoti so opravile 
zbore v rednem  delovnem času le 
redke organizacije, med njimi upra
va oi"'-inske skupščine, občinsko so
d išči, Gozdno gospodarstvo -  skup
ne službe, Agraria -  skupne službe 
in Kovinoplast.

REZlŠKE vesti

skupščini, naj z nekaterimi 
ukrepi pospeši razvoj tega go
spodarstva, ki ima bodočnost 
predvsem zaradi bližine Zagre
ba.

J. T.

zaradi zaposlitve, upokojitve, 
prevelikih stroškov, pa tudi za
radi pomanjkanja dela in kapi
tala. V zadnjih štirih letih se je 
odjavilo v občini zlasti veliko 
avtoprevoznikov iz sosednje 
republike, ker so jih k temu pri
silili predpisi. Ti prevozniki so 
že tako ali tako opravljali svoje 
delo v drugih občinah.

V brežiški občini je m očno 
zastopana proizvodna obrt. V 
njej dela 213 obrtnikov, v ne
proizvodnih panogah (frizerji, 
kemični čistilci, fotografi) 39 
in šest v raznih storitvenih de
javnostih. Avtoprevoznikov je 
po podatkih za leto dni nazaj 
71 (prej sojih  našteli celo 144), 
gostincev pa je 39. V proizvod
ni obrti je najbolj zastopana 
predelava kovin, predvsem iz
delovanje pa tudi popravilo raz
nih kovinskih izdelkov, čemur 
je vzrok bližina Zagreba, kjer je 
po takih zvrsteh veliko povpra
ševanje. Proizvodna obrt ustvar
ja tudi največji delež narodnega 
dohodka v obrtni dejavnosti.

Za nadaljnjo krepitev obrti je 
izvršni svet predlagal občinski

Otroke zebe in 
še delavnic ni

Posebna šola ima svoje 
prostore v poslopju nekda
nje osnovne šole II v Breži
cah. Tam je dobila štiri učil
nice, kar je  zadostovalo za 
pou k od  prvega do  četrtega  
razreda.

Toda lani se je  začela sti
ska, saj se z razvojem p o 
sebne šole v popolno osem
letno šolo porajajo številne 
težave. Letos imajo že šesti 
razred. Za učence petega in 
šestega razreda so sicer ure
dili še en prostor v nekda
njem disco klubu, toda to  je  
le zasilna rešitev. Brez spe
cializiranih učilnic za prak
tično delo ne morejo uresni
čevati vzgojnega programa, 
ki daje tehničnemu pouku  
in praktičnem u delu izredno 
velik poudarek.

V stari šoli se razen tega 
srečujejo z drugimi nevšeč
nostmi, zaradi katerih se pri
tožujejo tudi starši. Učilnice 
so hladne in jih s pečm i, ki 
so zdaj na voljo, ne morejo 
zadosti ogreti. V vseh petih  
učilnicah potrebujejo nove, 
zadosti velike p eč i ali pa 
centralno ogrevanje, kar bi 
bilo še najboljše.

Posebna šola ima premalo  
učiteljev in si mora pom a
gati z  učitelji osnovne šole 
bratov Ribarjev, čeprav ti ni
majo ustrezne izobrazbe za 
poučevanje duševno priza
detih otrok.

K o  je  konferenca delega
cij pri osnovni šoli bratov 
Ribarjev pretresala proble
m atiko posebne šole, je  oži
vila misel, da bi v Posavju 
morda le kazalo im eti samo 
eno popolno posebno šolo, 
dobro opremljeno in zase
deno z  zadostnim številom  
učnih m o č i V brežiški o b č i
ni b i ostala v tem  primeru le 
podružnica za nižje razrede.

J. T.

D R E V I G O S T U JE  
M A R IB O R S K O  
G L E D A L IŠ Č E

Za nocoj je v Brežicah napo
vedano drugo gledališko gosto
vanje v tej sezoni. Na odru pro
svetnega doma se bodo tokrat 
predstavili igralci Mariborskega 
gledališča z uprizoritvijo Can
karjevega Pohujšanja v dolini 
Sentflorijanski. S to predstavo 
se bodo v Brežicah oddolžili 
tudi spominu našega velikega 
besednega umetnika in misleca 
Ivana Cankaija.

Prihodnje gledališko gosto
vanje bo 11. marca. V goste 
bodo prišli Šentjakobčani s Pre
žihovo ljudsko igro „Pernja- 
kovi“ .

Prizor iz Pohujšanja, ki ga bodo 
nocoj v Brežicah uprizorili Ma
riborčani.

Učenci osnovne sole na Raki hitijo domov. Vozači čakajo na odhod kombija v razredih, kjer pod 
vodstvom učiteljice napišejo že tudi domače naloge. Eno skupino odpelje kombi na Planino, drugo 
proti Zabukovju in Brezju, tretjo v dolino proti Smedniku, Gmajni in Kržišču. (Foto: J. Teppey)

Kostanjevica: kruh v „lskri”
K olektiv  to v a rn e  L abod  je  dal Iskri d o lg o ro č n o  poso ji lo  3  m il i jone  d inarjev  za postav itev  
novega o b ra ta  — S te m  je L abod  u resn ič il  o b l ju b o  izpred sedm ih  let in se d o s to jn o

oddo lž il  l judem  podgorjanskega  o b m o č ja

„Za Kostanjevico je današnji dan izredno pomemben,“ je z veli
kim zadovoljstvom izjavil predsednik občinske skupščine Krško 
Silvo Gorenc, ko sta predstavnika Laboda in Iskre 18. februatja 
podpisovala dogovor o gradnji novega Iskrinega obrata, v katerem 
bo že prihodnje leto zaposlenih 80 delavcev.

Kolektiv Laboda kreditira tovarne Labod Zdravko Petan.
obrat s tremi milijoni dinaijev 
za dolgoročno obdobje. „S tem 
poravnavamo svoj dolg do tega 
območja,“ je ob podpisu po
godbe poudaril glavni direktor

Pred sedmimi leti so delavke v 
kostanjeviškem obratu Laboda 
glasovale za preselitev v Krško, 
kjer delajo v moderni tovarni. 
Takrat je Labod obljubil, da se

„Nova celuloza” do 
predvidenega roka
Kot smo izvedeli na sindikal

nem zborovanju, bo nova tovar
na celuloze v Krškem zgrajena v 
predvidenem roku. Na gradbi-

Lani so zaostrili delovno di
sciplino, v prihodnje pa bo po
trebno povečati zlasti varčeval
ne napore in si prizadevati za 
kar najbolj spodbuden način 
nagrajevanja delavcev. Na po
mlad bodo okrepili tudi vse
stranska prizadevanja za vsebin
sko izboljšavo samoupravljanja. 
To je potrebno zavoljo mnogih 
vzrokov, predvsem pa velikih 
nalog, ki čakajo kolektiv v pri
hodnjem obdobju.

Ž. ŠEBEK

bo Kostanjevici oddolžil z nef 
vim konfekcijskim obratom, 
vendar to zdaj nima smisla, saj 
je tekstilna konfekcija pri nas 
že zdaj predimenzionirana.

Kolektiv Laboda pa obljube 
ni pozabil in se je zato odločil, 
da bo omogočil Kostanjevici 
drugo vrsto industrije. Tako je 
prišlo do dogovora z Iskro, ki v 
kostanjeviškem gradu že zapo
sluje 16 delavcev. Njegov proiz
vodni program ne daje perspek
tive za gradnjo nove tovarne, 
zato so v Iskri začeli razmišljati, 
kako bi postopoma vpeljali še 
druge nove izdelke.

Za leto 1976 planirajo 30 ti
soč svetlobnih regulatorjev, 200  
tisoč industrijskih regulatorjev, 
10 tisoč elektronskih podsklo- 
pov in 250 tisoč električnih pri
ključkov. Vrednost letne proiz
vodnje cenijo na 30 milijonov 
din. Od tega sta dve tretjini na
menjeni za izvoz, ena tretjina 
pa za potrebe domačega trži
šča.

Obrat bo postopoma povečal 
število zaposlenih, dokler ne bo 
imel 200 delavcev, kar je za to 
območje že razveseljiva števil
ka.

JOŽICA TEPPEY

šče je prispelo že 95 odstotkov 
opreme, delavci novomeškega 
Pionirja pa so že opravili dve 
tretjini gradbenih del. Trenutno 
skorajda ni bojazni, da ne bi 
„nova celuloza" začela posku
sno obratovati že v letošnjem  
juliju. Prizadevali si bodo tudi, 
da bo investicija uresničena 
brez večjih podražitev.

Sicer pa so si v tovarni v mi
nulem, zelo dinamičnem letu 
prizadevali gospodariti v smislu 
stabilizacijskih načel. V tovarni 
so dobili še tretji papirni stroj, 
kar pomeni, da se je povečala 
tudi potreba po lesu, s katerim 
je bilo precej težav.

Krški upokojenci so dobili svoj dom. Zgradilo ga je novomeško 
gradbeno podjetje „Pionir“ , investicije pa je zagotovil Dom počitka 
na Impoljci. (Foto: Franc Pavkovič)

Krške novice
O T V O R IT E V  1. M A JA ?

Obrat družbene prehrane, ki 
ga poleg Liscinega obrata na Se
novem gradijo za delavce Metal
ne, Rudnika in konfekcije 
Lisce, bo dokončan do prazni
ka dela. Delavci se že veselijo, 
saj potem s prehrano ne bodo 
imeli več nobenih težav.

S T A N O V A N JA  2 E  L E T O S
V Brestanici zadovoljivo re

šujejo stanovanjsko problemati
ko delavcev v industriji, manj 
ugoden pa je položaj prosvetnih 
delavcev. V novem stanovanj
skem bloku računajo na pet
najst stanovanj in z njimi bodo 
rešili najbolj pereče probleme 
za naslednjih nekaj let. Hkrati s 
stanovanji bodo pridobili tudi 
nekaj poslovnih prostorov /a  
trgovske lokale.

KMALU KONEC -  Prireditve v 
počastitev senovskega krajevnega 
praznika, ki so se pričele že ob kon
cu januarja, sc bodo prihodnji teden 
iztekle z dvema kulturnim a nasto
poma. Člani dom ače DPD Svobode 
bodo v petek zaorali enodejanki 
„Snubač“ in „Medved“ , v nedeljo 
pa bodo šolarji uprizorili priljublje
no ..Sneguljčico".

ZNOVA POMOČ -  Osnovna sin
dikalna organizacija v krškem 
„Djuru Salaju" bo to leto dala za 
pom oč različnim ..porabnikom " v 
svojem kolektivu več kot 39 milijo
nov starih dinarjev. Med največjimi 
..po trošn ik i" teh sredstev bodo de

lavci-športn ik i, ki bodo nastopili na 
tradicionalnih igrah slovenske in 
jugoslovanske papirne industrije, 
poldrugi milijon pa so namenili za 
kulturne potrebe.

PO PROGRAMU -  Delo regio
nalne ..Posavske pevske zveze" bo 
do konca 1980. leta potekalo po že 
potrjenem  srednjeročnem progra
mu. V njem naj bi tud i v prihodnje 
posvečali največ pozornosti kvalitet
ni rasti zborov z organiziranjem 
strokovnih seminarjev za pevovodje, 
regionalnih revij in več skupnih na
stopov, z vplivom na repertoarno 
poiitiko in s pom očjo pri nabavi 
notnega materiala.
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Zeleno luč prižiga Zagreb
Z asebna  o b r t  ima še pe rspek tive ,  zlasti č e  bo  izkoristila  b liž ino zagrebškega industr i jske  
ga zaledja  — T reba  bi jo b ilo  te m u  u s t re z n o  organ iz ira t i  in pospeševa ti  s t ro k e ,  po  ka terih

je povpraševan je  največje
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Solidarnostni stanovanjski sklad v sevniški občini se lahko po
hvali z uspehi: v treh dosedanjih razpisih je bilo razdeljenih že 47  
stanovanj. Število prosilcev je še vedno veliko, kar je po svoje tudi 
odsev potreb.

Lojze Anzeljc, ki predseduje raz
pisni komisiji (doslej so bili trije raz
pisi), skupaj s člani te  komisije nima 
lahkega dela. Na zadnji razpis, ko so 
imeli na voljo šest stanovanj v Sev
nici in dvoje v Krmelju, so prejeli v 
roke 47 vlog. Komisija ne dela stro
go uradniško. Kar 19 vlog je bilo 
npr. nepopolnih in b i jih lahko eno-

B O Š T A N JČ A N I 
G O S T U JE JO

Minuli teden, po vrsti gosto
vanj je igralska skupina Prosvet
nega društva „A nton U m ek - 
Oldški" iz Boštanja gostovala s 
trem i komedijami na Blanci in 
Krmelju; v ponedeljek, 1. marca, 
bodo gostovali v dvorani TVD 
„Partizan“ v Sevnici. Posebno na 
Blanci je občinstvo boštanjske 
igralce zelo lepo sprejelo.

K O M ISIJE  KS
Na razširjeni seji sveta krajevne 

skupnosti Boštanj so v soboto izvoli
li predsednike lani imenovanih petih 
komisij. Gre za komisijo za gospo
darsko načrtovanje v KS, urejevanje 
mestnega zemljišča, pokopališkega 
reda, vaških poti in za reševanje so
cialnih problemov

stavno zavrgli, vendar so vse pisce 
opozorili na možnost, da svoje proš
nje lahko dopolnijo, kar je nato 14 
prosilcev tudi storilo.

Člani komisije si nato na lastne 
oči ogledajo razmere, v katerih sta
nujejo prosilci. Ob takih ogledih ne 
manjka tudi bridkih izkušenj. Marsi
kdo se loti članov komisije, kot bi 
le-ta nosila s seboj ključe novih sta
novanj. „N ekateri si skušajo poma
gati tudi z neresnico," pravi Anzeljc 
in predlaga, naj bi k  tem u delu pri
tegnili tudi krajevne dejavnike, pred
vsem krajevne organizacije SZDL in 
krajevne skupnosti kot najboljše po
znavalce razm er na terenu. Svoje
vrstno vprašanje so neustrezna sta
novanja, la so postala že kar nekak
šna oaskočna deska za solidarnostna 
stanovanja.

Enota za družbeno pom oč v sta
novanjskem gospodarstvu je na seji
13. februarja obravnavala več pri
pom b, s katerimi bi želeli izboljšati 
sedanji pravilnik. Z delom namera
vajo pohiteti, tako da bi po njem 
lahko delali že ob naslednjem raz
pisu. Tako se nekateri člani enote 
zavzemajo za prednostno listo, ki 
naj bi veljala celo leto; banke ne bi 
smele pristajati na razveljavljanje 
varčevalnih pogodb tistih , ki se vse
lijo v solidarnostna stanovanja brez 
vednosti stanovanjske skupnosti. 
Tudi delovne organizacije bi morale

„Dokler ne gori, 
je vse dobro!”

Gasilce č a k a  t e ž k o  leto

V sevniški občini je že 
lani delala požarna skup
nost. Gasilski zakon je bil 
sprejet šele letos, zato v fi
nanciranju še ni našla prave
ga mesta.

Njen tajnik m hkrati poveljnik 
občinske gasilske zveze višji ga
silski častnik Tone Sim ončič 
ocenjuje lansko leto vseeno kot 
boljše od tega, ki jih čaka letos. 
„Lani smo kreditirali tri kombije 
in dve m otorki, tako da bo šel 
letos v glavnem ves denar za 
odplačila. To pomeni, da letos 
ne bo moglo b iti nikakršnih 
nabav opreme, zagotovljen je 
edino denar za strokovno vzgo
jo ."

Sim ončič ni ravno zadovoljen 
s tem , kako podpirajo gasilstvo 
krajevne skupnosti. Večina jih je 
lani namenila za gasilstvo zneske 
od 4 do 5 tisočakov; najbolj se 
je izkazala Loka (dvakrat po
6.000 in slednjič še 4.000 za 
desetino na Razborju), največja 
KS, kot je Sevnica, ni za gasilce 
namenila ničesar.

Kar posebno m uči Simon
čiča, je to, da je bil že 19. sep
tembra 1973 izdelan načrt po
žarnega varstva občine. R ečeno 
je bilo, da ga bodo na občin i raz
množili in dostavili vsem krajev
nim skupnostim  in ostalim de
javnikom, ki imajo na skrbi po
žarno varstvo, čem ur bi moral 
slediti tudi odlok, vendar je 
ostalo vse nekje založeno. Ravno 
tako so 19. oktobra 1973 pregle
dali v Sevnici vse hidrante v sta
rem delu mesta in zapisali, kje 
naj bi jih označili, vendar še 
danes ni tablic! ,,Delovne organi
zacije so pred dvema letoma na
kupile za 220.000 dinarjev gasil
ske opreme, vendar v tretjini 
tovarn gasilske desetine ne de
lajo. V Stillesu in Jutranjk i npr. 
sploh ne delajo, drugod komaj 
zadovoljivo. Kar tretjina obrtni
kov še vedno nima gasilskih 
aparatov. Dokler ne zagori, je 
dobro! Nesreča bi bila draga iz
kušnja."

V sevniškem društvu bi morali 
imeti dežurnega gasilca. Oba za
poslena v servisu sta večkrat na 
poti po Posavju ali v Zagrebu, 
takrat pa ponavadi zazvoni tele
fon za pom oč. Sami gasilci za to 
ne najdejo izhoda. O teh vpraša
njih bodo spregovorili na bliž
njem občnem  zboru.

A. 2.

V nedeljo so se gasilci z Bučke na občnem zboru soglasno odločili za gradnjo novega doma in pripravo 
potrebnih listin. Prihodnje leto bo društvo slavilo 50-letnico obstoja. Na sliki: med razpravo predsedni- 

^ ka občinske gasilske zveze Jožeta Smodeja (na levi). (Foto: Železnik)

Več stanovanj, a še vedno premalo
Doslej v o b č in i  že  4 7  so l id a rn o s tn ih  s tanovan j — v pripravi že č e t r t i  razpis

Šentruperčani si obetajo tovarno
Priprav ljenost A gros tro ja  -  N ač r t i  Zm age  in Indup la t i ja  v M okronogu

Ljudje iz Šentruperta si že vrsto let prizadevajo, da bi tudi v tej 
največji krajevni skupnosti začel kakšen „obrat“. Kazno je, da bo 
to ljubljanski Agrostroj, znan po izdelovanju kmetijske mehaniza
cije.

V Šentrupertu so navdušeni 
nad to možnostjo, saj jim je 
kakršnakoli proizvodnja kmetij
ske c r reme blizu že zaradi 
močne ravezanosti r.a zemljo. 
Šentru; erški delegati so bili na 
zadnji seji občinske skupščine 
odločeni, da to vprašanje posta
vijo tudi na dnevni red skupšči
ne, vendar so bila obvestila o 
tem in drugem že tako priprav
ljena za ločeno sejo zbora zdru
ženega dela.

Proizvodnja v Šentrupertu 
naj bi stekla v velikem farov- 
škem hlevu, kjer bi Agrostroj 
nekako z 2 milijonoma dinarjev 
lahko začel proizvodnjo. Izde
lovali naj bi transportne verige 
in razno opremo za silose. V 
glavnem naj bi šlo za prenos 
proizvodnje, ki je sedaj v Ivan
čni gorici.

V Šentrupertu naj bi imelo 
kruh 46 delavcev, od tega 34 
nekvalificiranih. Pri krajevni 
skupnosti računajo na delavce, 
ki so se sedaj prisiljeni voziti na 
delo v oddaljene kraje tako, da 
morajo nekateri vstajati že ob 
treh zjutraj. Kot strokovna de
lovna sila se želi zaposliti tudi 
več zdomcev. Delegata Martin 
Lap in Peter Ravnikar sta s tem 
izpodbijala bojazen nekaterih 
kolektivov, ki so občutljivi za 
kakršnokoli prehajanje delav-

Č A T E 2 :  
P R IP R A V E  ZA 

G R A D N JO
Gradbeni delavci ljubljanske 

Obnove so že na Čatežu, kjer 
postavljajo objekte in priprav
ljajo gradbišče za gradnjo Elme, 
tozd Elektromaterial. Rok za 
gradnjo je kratek: vsi objekti 
morajo biti nared že oktobra.

Zvesti zemlji
Mnenja m lad ih  za d ru ž n i

kov

Na lanskem kvizu „Kaj veš o 
kmetijstvu" je ekipa mladih za
družnikov iz trebanjske občine
v Brežicah dosegla tretje mesto. 
Tudi letošnje peto mesto ni ne
uspeh. Zadružnike trebanjske 
občine je zastopala mlada eki
pa, ki lahko v bodoče doseže še 
lepe uspehe. Trebanjska Kmetij
ska zadruga se je izkazala tudi 
kot dober prireditelj. Pokale je 
prispevala občinska konferenca 
Zveze socialistične mladine. 
Člani ekipe so nam pred tekmo
vanjem povedali nekaj o svojih 
načrtih.

LOJZE KOŽELJ iz Krušnega 
vrha, ki je končal grmsko po
klicno šolo za kmetovalce, je 
povedal: „Ostal bom doma na 
kmetiji. Držati se nameravamo 
živinoreje in poljedelstva, v 
slednjem zlasti pridelovanje 
krompirja. Težko se je odločiti 
glede strojev. Starši pomagajo, 
tudi sodelovanje .s Kmetijsko 
zadrugo je dobro."

JOŽICA RUS iz Velike Sev
nice obiskuje četrti letnik 
grmske tehniške kmetijske šole. 
„Študij nameravam nadaljevati, 
po vsej verjetnosti na biotehni
ški fakulteti," pravi odločno. 
Ima tudi nekaj pripomb k raz
voju kmetijstva v občini. Tako 
bi kazalo po njenem mnenju za
četi s skupinskimi hlevi in na
sploh narediti še več v govedo
reji. Ravno tako je prepričana, 
da bi se bilo treba lotiti zaokro
ževanja zemljišč pri sicer hudo 
razkosanih kmetijah.

PETER ŠKARJA iz Ravnika 
pri Šentrupertu je tudi končal 
dveletno kmetijsko šolo na 
Grmu. „Zaenkrat mi še kaže 
hoditi na delo v mirensko IMV, 
seveda le, dokler bo tako mogo
če obdelovati kmetijo. Starši so 
me namreč zato tudi poslali v 
kmetijsko šolo."

cev. Šentruperški delegati želi
jo, da bi Agrostroj kar najhitre
je pridobil soglasje za preuredi
tev hlevov.

Sami delavci mokronoške 
Zmage že lep čas dajejo pobu
do, da se proizvodnja posodobi. 
Predvideno je, da bi rekonstruk
cija tega čevljarskega podjetja 
veljala 7,6 milijona dinarjev. 
Prenoviti bi bilo trebe sedanjo 
stavbo, nabaviti nove stroje in 
nasploh uvesti novo organiza
cijo dela. Ko bi bilo vse to ures
ničeno, bi v tem kolektivu ime
lo delo 70 delavcev.

Posebno obetaven je program 
jarškega Induplatija v Mokro
nogu, ki je prevzel obrat od 
propadlega novomeškega Roga. 
Predvideva se naložba v znesku 
13 milijonov dinarjev, s čimer 
bi lahko zgradili novo proiz
vodno dvorano s 1.000 kvadrat
nimi metri in novimi stroji. Že 
utečena proizvodnja šotorskih 
kril ima lepe možnosti za raz
voj. V novi proizvodni dvorani 
bi bilo prostora za 170 delav
cev.

A. ŽELEZNIK

N O V O  V  Š E N T R U P E R T U
V petek, 27. februarja, bo v šent- 

ruperski šoli občn i zbor Turistične
ga društva Šentrupert. Na zboru 
bodo sprejeli nova pravila, izvolili 
nov odbor in sprejeli program, ki 
med drugim predvideva razširitev 
kmečkega muzeja na Veseli go ri 
Uredili naj bi tudi grad in gostišče.

Preteklo nedeljo je bil v Šentru
pertu zbor gasilskega društva. Gasil
ci so na zboru načeli vprašanje, ki 
teži tudi druge organizacije v tem 
kraju. Letos nameravajo razširiti 
svoj dom , tako da bi v njem dobile 
prostore tudi druge organizacije in 
krajevna skupnost. Žal še vedno 
nimajo lokacijskega dovoljenja za
radi zavlačevanja na občin i Trebnje. 
Brez dovoljenja ne morejo začeti 
graditi, gradbeni m aterial pa se med 
tem  na prostem  kvari.

Peter Škarja, Jožica Rus in Lojze Koželj (od leve proti desni) so na 
tekmovanju mladih zadružnikov v Trebnjem 14. februaija osvojili 
peto mesto med sedmimi ekipami. Na sliki: med kratkim posvetom  
pred odgovarjanjem.

iz kraja v kraj
KDO POTREBUJE GARAŽO?

— Krajevna skupnost na Mirni je 
pred kratkim zbirala prijave za grad
njo garaž. Ob novem bloku bi bilo 
namreč m ogoče zgraditi večje števi
lo garaž, la ne bi bile dražje kot
25.000 dinarjev ali pa morda še 
cenejše. Zlepa ne bo spet take prili
ke.

ZA PRVO SILO -  Trebanjski 
gasilci so v minulem letu uredili dve 
požarni omarici: eno v Starem trgu 
in drugo v Štefanu. Na voljo je 
hidrant in cevi, tako da si lahko 
prebivalci do prihoda gasilcev lahko 
pomagajo tudi sami, kar je dostikrat 
odločilno.

MALO ŠE MANJKA -  Mladi na 
Čatežu so si v glavnem že uredili 
mladinsko sobo, kjer igrajo tud i 
namizni tenis. Manjka jim  še elek
trična napeljava.

DIRKA ZA AVTOBUSI -  Posta
janje avtobusov pred zgradbo, kjer 
je krajevni urad na Mirni, zaradi

ovinka res ni najbolj prikladno. Pred 
nedavnim so postavili tudi prom etne 
znake, ki prepovedujejo ustavljanje. 
Začetni vnemi je sledila prevleka na 
teh znakih, ker še ni urejeno posta
jališče pred banko. Nekateri avto
busi se že ravnajo po novem, kar 
dostikrat sili potnike v lov za vozili 
čez most.

SLAB PRIRASTEK -  Na ob
m očju mirenskega krajevnega urada 
je 2.027 prebivalcev. Število prebi
valstva se v enem letu bistveno ne 
poveča.

LJUDJE ŽELJNI PRIREDITEV
-  Prireditelje kulturnih večerov ob 
30-letnici kulturno-prosvetnega dru
štva „Ivan Cankar" v Veliki Loki je 
v začetku malce skrbelo, kako bo 
občinstvo sprejelo prireditve tri 
večere zapored. Izkazalo se je, da so 
ljudje željni dobrih prireditev, saj je 
bila dvorana vse tri večere polna. 
Računajo, da si je prireditve ogle
dalo nad 1.000 gledalcev.

„Odkar smo združeni z jar- 
škim Induplatijem je po
čutje med delavci boljše," se 
je pohvalil predsednik sindi
kalne organizacije v mokro- 
noškem obratu Drago Škar
ja. ,.Sindikalno organizacijo 
že imamo organizirano po 
novih pravilih. Najtesneje so
delujemo s sindikalno konfe
renco Induplatija. Načrtuje
mo tudi nekaj izletov, pred
vsem se naj bi zbližali z de
lavci matične tovarne. Se
danje stanje se ne da primer
jati s prejšnjim; od Roga še 
naše članarine ne moremo 
dobiti vrnjene!"

Sedaj imajo v Mokronogu 
svoj delavski svet. Njegova 
predsednica je Zora Hribar 
iz Dolnjih Jesenic. „Prej ga 
nismo imeli," je poudarila 
razliko. Sprejem ali smo 
proizvodni načrt, odločamo
o osebnem odhodku, sklatka
— zadovoljni smo!"

razna vprašanja določneje zapisati v 
svoje interne akte. Pripom be so tudi 
glede opredelitev dolžine bivanja 
prosilcev v občini, saj se nekateri 
kar selijo za stanovanji. Delegati, ki 
so izvoljeni za reševanje teh  vpra
šanj, kažejo veliko volje za kar naj
bolj pravično dodeljevanje solidar
nostnih stanovanj, seveda so tud i tu 
potrebe večje kot možnosti.

A. ŽELEZNIK

Otroški vrtec Ciciban v Sevnici je v torek, 17. februaija, poskrbel 
tudi za malčke, ki sicer ne hodijo v vrtec, za gostovanje hrastniških 
lutkovnih amaterjev Svobode. Tokrat so gostovali z igrico Volk in 
kozlički. Spomladi bodo pripravili še eno gostovanje. Na sliki: po 
predstavi so cicibani lahko lutke tudi pobožali. (Foto: Železnik)

Sevniški paberki
ENIM DENAR, DRUGIM OB

VEZNOSTI -  Vaščani Radne, 
Loga, Konjskega in Lukovca so se 
lam priključili boštanjski krajevni 
skupnosti. Sevniška krajevna skup
nost ie za določen del pobrala pri
spevek za m estno zemljišče, dobila 
denar po ključu, od tega pa prebi
valci tega obm očja niso dobili niče
sar. Boštanjska krajevna skupnost je 
tem  krajem namenila lani 13.550 
dinarjev.

injo
do se je v kuhinji sevniškega Gostin
skega podjetja vžgala mast, ki se je 
nabrala v elekuičnem  štedilniku. 
Osebje kuhinje je zbežalo na varno v 
bližnji prostor, gost v restavraciji pa 
je hladnokrvno odšel v dim  in jel 
gasiti z gasilskim aparatom . Pri gasil
skem servisu opozarjajo, da se delov
ne organizacije ne poslužujejo prili

ke, ko bi delavci servisa zaposlene 
tudi poučili o rokovanju z gasilskimi 
aparati, kai je vračunano v ceno pol
njenja in bi opravili enkrat na leto. 
Tega se poslužuje le Jutranjka pri 
šolanju vajenk.

KS NI SERVIS ZA UREJEVA
NJE OKOLICE -  V Sevnici je več 
takih javnih površin, za katere se 
menda ne ve, kdo naj zanje skrbi. 
Krajevna skupnost se zavzema, da se 
pri gradnji blokov uredi tudi okolica 
bloka, ki bi ga gradbeniki lahko pre
dali v uporabo šele, ko bi poskrbeli 
za vse tudi okoli nove zgradbe. V 
starejšem delu Naselja heroja Maro
ka pri sedmih objektih ni nobenega 
hidranta. Zato naj bi se v kalkulacije 
vnesli tudi stroški za razsvetljavo 
okrog blokov, ureditev cestišča in 
drugo, sicer bo krajevna skupnost 
lahko v nedogled reševala samo ta 
vprašanja.
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Vprašanje vseh
R om i še na d n ev n em  

redu

Za naslednjo sejo občin
ske skupščine je pripravila 
strokovna služba občinske  
skupnosti socialnega varstva 
poročilo  o izvrševanju dol
goročnega programa reše
vanja vprašanja R om ov v ob
č in i To je hkrati tudi odgo
vor m  več zaporednih dele
gatskih vprašanj delegatov iz 
krajevne skupnosti Račje 
selo, ki jim  R om i delajo naj
več preglavic. V občin i je  ta 
čas okrog 150 Rom ov, naj
več v Hudejah, nekaj jih je  
na Mali Loki, ena družina je  
na R ožnem  vrhu, 4  družine 
so v okolici Velikega Gabra, 
po  dve družini živita  v Mo
kronogu in Dobrniču, nekaj 
na Cvibljah in Gorenjem  
M edvedjem selu.

Občinska skupščina je že  
leta 1971 sprejela program  
reševanja romskega vpraša
nja. Program razselitve 
R om ov ni bil uresničen. Na 
Hudejah imajo nekateri že  
svoje zidane hišice z  elek
trično napeljavo, vendar jim  
dostikrat ostali nezaposleni 
R om i povzročajo sitnosti 
Nflčrt ni izpolnjen glede 
vključevanja romskih pred
šolskih o trok  v vzgojnovarst- 

j vene ustanove, opazen na
predek je  ču tit i p ri šolanju 
otrok. Kako pom em bno je, 
da se vključijo  v reševanje 
teh vprašanj tudi ostali de
javniki, je  dokaz priporočilo  
občinske skupščine delov
nim organizacijam leta 
1972. Sedaj je  zaposlenih 15 
Rom ov; za delo je sposobnih 
okoli 39. Ob zaposlitvi jih 
seveda ne bi sm eli prepustiti 
same sebi, saj po tem  dosti
krat zapustijo delo ( takih je  
bilo 9), tem več bi jim morali 
v delovnih organizacijah 

S pom agati vsaj tako, da bi na
ložili posameznim delavcem, 
ki bi R om e seznanjali s pra
vicami in dolžnostm i in se 
tudi drugače pogovarjali z 
njimi, kadar b i zašli v težave.

Občutnejšega napredka 
ne bo, če  se bo s „ciganskim 
vprašanjem“ ukvarjala le 
socialna skupnost ali bodo iz 
posameznih sredin o d  časa 
do časa prihajali klici zaradi 
nevzdržnega stanja. Pobuda 

■strokovne službe socialnega 
varstva o vključitvi ostalih 
skupnosti, delovnih organi
zacij in krajevnih skupnosti 
je primerna. N e nazadnje ni 
odveč tudi ugotovitev, da se 
vprašanje R om ov upošteva 
tudi kot element nerazvi
to s ti

A. 2.

O M A G A L I K O Z JA N C E M

Mirenska krajevna skupnost je la- 
! namenila tud i 10.000 dinarjev 

t,ot pom oč prizadeti krajevni skup
nosti Slivnica na Kozjanskem. Letos 

> bodo pobratili s tistim i krajev- 
i imi skupnostm i, ki so podobno kot 
n irenska prejele vrhunsko zvezno 
ftiznanje za uspešno delo krajevne 

uipnosti.

Š E N T R U P E R T  
Z A G O T A V L JA  D E L A V C E

Šentruperška krajevna skup- 
iost je največja v občini. Ima 
ud 2.000 prebivalcev in nad 
^00 delavcev, zaposlenih v raz
nih krajih, od Ljubljane do 

rebnjega, sevniške in novo
meške občine. V njenem sesta
l i  je mnogo hribovskih vasi, ki 
.; počutijo še m očno zapostav- 
une. Celo kraji iz litijske obči- 

npr. Kostanjevica in G radi
je, so bolj odprti proti Šentru- 

>;rtu kot na drugo stran. Šent- 
i:perška krajevna skupnost želi, 

i i  se tudi hribovske vasi ne bi 
'raznile, že iz obrambnih razlo-
’ )V.

REBANJSKE
NOVICE

Z vza jem n im  so de lovan jem  vseh n a p re d e k  v krajevni s k u p n o s t i  — V re d n o s t  lanskih  del 
1 ,9  m ilijona d inar jev  — N ajbolj  o p le m e n i t i jo  p o m o č  vaščan i  pri gradnji  po t i

Predsednik mirenske krajevne skupnosti Avgust Gregorčič meni, urejevati kopališče, pri čem er sode-
da so lanski načrt krajevne skupnosti izvršili do dveh tretjin. Delov- luje tudi občinska telesnokultum a
ne organizacije na območju krajevne skupnosti so razne akcije pod- s ' uPnost
prle s 500 tisočaki, razen tega so pomagale tudi drugače.

Samo za popravila vaških p o li je 
bilo lani danih 163.000 dinarjev. Pri 
tem  so v še večji m eri sodelovali va
ščani, s prispevki v denarju in p ro
stovoljnim delom . V glavnem so se
daj že vse po ti na obm očju krajevne 
skupnosti odprte  za ves prom et. 
Največja dela so bila na cesti 
M irna-Ševnica-Z agorica. Asfaltirali 
so cesto od  Mirne do pokopališča in 
Zapuž, cestni krak v novem naselju 
na Rojah. Za ta dela je občinski ko
m unalni sklad prispeval 530.000 di
narjev. Med drugim so lani le odku
pili Pečetovo hišo, da je bila oprav
ljena regulacija Mirne nad m ostom . 
Otresli so se tudi nesnage v središču 
Mirne, ko so tod  položili kanali
zacijo. Praznih ro k  tud i niso ostala 
društva in razne organizacije na o b 
m očju krajevne skupnosti.

Po načrtu  naj bi znašala vrednost 
letošnjih del v m irenski krajevni 
skupnosti 2 m ilijona dinarjev. Kot- 
meni Avgust G regorčič, je usoda te
ga načrta  v marsičem  odvisna od te 
ga, koliko bodo v tem letu lahko 
prispevale delovne organizacije. Sa
mo tisto , kar npr. prihaja od samo
prispevka (delež za krajevne skup
nosti) in občinskega proračuna, je 
premalo, ravno tako je na voljo pre
pozno. V republiškem merilu se za
vzemajo za enotno rešitev, po kateri 
bi se lahko nadejali prispevka za kra
jevne skupnosti od delovnih organi
zacij, ki zaposlujejo delavce z obm o
čja druge krajevne skupnosti.

Izvedba letošnjega načrta  kra
jevne skupnosti se bo torej morala 
prilagoditi splošnim stabilizacijskim 
prizadevanjem. Prednost bo morala

M LA D I SO  D E L A V N I

Krajevna skupnost in delegati 
v Šentrupertu kažejo razume
vanje za dejavnost osnovne or
ganizacije Zveze socialistične 
mladine v kraju. Do leta 1980 
naj bi v kraju uredili nogo
metno igrišče. Mladim bodo po
magali tudi pri ureditvi prostora 
v prosvetnem domu. Ob slo
venskem kulturnem prazniku so 
sodelovali tudi mladi. Anton 
Rugelj, predsednik organizacije 
mladih, je pokazal lepo priprav
ljenost za delo.

imeti razširitev pokopališča na Mir
ni. Izpolniti m orajo tud i nekatere 
obveznosti do organizacij in društev, 
TVD Partizan so za preureditev do 
ma prispevali od predvidenih 
150.000 dinarjev šele 70.000 d inar
jev. Nekatera gasilska društva so 
pred obnovo ali celo novo gradnjo 
domov. Ravno tako je treba nadalje

Še dosti novega
Pred trem i tedn i je trebanjska 

kmetijska zadruga končala kme
tijska strokovna predavanja za 
žene zadružnice na osmih krajih. 
D irektor zadruge inž. Slavko 
Nem anič je govoril o proizvodnji 
in prodaji km etijskih pridelkov, 
povezovanju z drugimi partnerji, 
samoupravljanju v zadrugi, pra
vicah in dolžnostih kooperantov. 
O higienskem pridelovanju in 
obdelavi živil živalskega izvora je 
predaval veterinarski inšpektor 
Cvetko Bunc, o ureditvi km eč
kega gospodinjstva in okolice 
inz. Tončka Borštnarjeva, o pri
delovanju kakovostne krme kot 
osnovi za uspešno gospodarjenje 
v živinoreji pa inž. Alojz Zupan
čič . Predavatelji so spodbujali 
predvsem postavljanje vprašanj, 
vendar je s takšnim  načinom  
m ogoče prodreti le postopom a.

Inž. Tončka Borštnarjeva ima 
letos v načrtu  za aktive žena 
zadružnic 10 do 12 ekskurzij. 
Vse je odvisno od denarja. Lani 
so km etijsko gospodarski odbori 
namenili za to za vsak aktiv žena 
po 4.000 dinarjev, o letošnjem 
prispevku bo jasno po zaključ
nem računu  zadruge. Stroški 
prevozov so narasli, avtobus ne 
pelje skoraj več pod 10 dinarji 
za kilometer. Lani so odpeljali 
šest avtobusov na Gorenjsko: 
mimogrede so si udeleženke 
ogledale kakšno napredno km e
tijo, zraven pa še pokrajinske 
znam enitosti. Dve skupini so. 
odpeljali v vrtnarsko zadrugo v 
Križah. Članice odborov aktivov 
zadružnic so popeljali v Italijo, 
kjer so si v Furlaniji ogledale 
skupinski hlev. Zadruga je s temi 
oblikam i izredno uspešna, pred
vsem zaradi mnogih stikov z 
ljudmi na vasi.

Prvi, če zatuli
T reban jsk i  gasilci bi rabili 

še m arsikaj

Na letošnjem občnem  zboru 
gasilskega društva v Trebnjem je 
bil izvoljen za predsednika fri
zer Davorin Novak, dolgoletni 
blagajnik društva.

Z lanskim delom je predsed
nik Novak kar zadovoljen. Čla
nov imajo nad 60, imajo strum
no desetino za požare in mla
dinsko desetino. Kupili so 
okrog 150 metrov cevi, vrvi za 
reševanje in aparat za gašenje. V 
domu so opremili pisarno in ga 
prepleskali. Seveda to še zdaleč 
ni dovolj. „Ob vse več stano
vanjskih blokih bi potrebovali 
reševalni prt, zanesljiv dihalni 
aparat, prav bi prišla tudi avto
mobilska cisterna, kakor jih 
imajo že vse sosednje občine. 
Slednjič bi morali začeti tudi 
gradnjo doma. Sedanji je star že 
nad 50 let in neprimeren," na
šteje predsednik Novak le nekaj 
osrednjih vprašanj, ki čakajo na 
rešitev.

Ko posredujejo v nesreči pro
stovoljni gasilci, nikogar ne boli 
glava zaradi stroškov, razen 
društvene uprave. Tako jim 
nihče ne da ficka za pogosta 
posredovanja ob požarih na 
avtomobilski cesti; kadar pa po
sreduje novomeška poklicna 
brigada, je jasno, da je treba 
plačati! Lani so bili na avtocesti 
trikrat. Letos so bili že trije 
požari. „Za bencin ali tehnični 
pregled vozila moramo zaslužiti 
z veselico. Člani so vestni, na 
sleherni alarm prihiti ponavadi 
10 do 20 gasilcev," pohvali pri
pravljenost operative tovariš 
Novak.

A. Ž.

Tudi Trebeljani žele napredovati
KS T re b e ln o  se ne  na jde  v s re d n je ro č n e m  n a č r tu  — Za z a č e te k  vsaj av to b u sn a  zveza

„Samo na seje hodite, napredka pa nobenega, je pogost očitek  
nam, delegatom s T reb eljan sk egaje  potožil delegat v zboru kra
jevnih skupnosti Miha Eržen. Ostala dva delegata, Anton Lunder in 
Stanko Peterle, sta mu le pritrdila.

„Radi bi našli svoje mesto v 
srednjeročnem razvoju občine 
do leta 1980,“ je pribil kmet 
Eržen. „Imamo občutek, kot 
da se nihče ne zanima za nas.

P R IT E G N IT I  D E L A V C E
Do prihodnje seje zbora združe

nega dela naj bi se delegati seznanili 
še z nekaterim i drugimi programi 
organizacij združenega dela, ki pred
videvajo kakšne naložbe v občini. 
Izven občine je zaposlenih 1.500 de
lavcev, ki bi jih postopom a radi pri
tegnili na delo v dom ačo občino. 
Število vozačev bi radi zmanjševali 
za 5 odst. na leto. V dveh krajevnih 
skupnostih bi morali zagotoviti še 
delovna mesta za m oško delovno si
lo; gre predvsem za Veliki Gaber in 
Mokronog. Delegati združenega dela 
se zavzemajo za izdelavo analize de
jansko razpoložljive delovne sile za 
načrte  obstoječih delovnih organi
zacij in m orebitne nove.

Ljudje zapuščajo naše kraje, 
zlasti mladi. Glejte: tisti delav
ci, ki jih vozi avtobus IMV, so 
ostali na svojih domovih! Z Mo
kronogom še vedno nimamo 
avtobusne zveze. Ne gre le za 
kilometre od Trebelnega do 
Mokronoga, računati je treba s 
tem, da mora marsikdo prevaliti 
še dolgo pot, preden sploh pri
de do Trebelnega. Navsezadnje 
tudi naš kmet prispeva k splo
šnemu razvoju: od tod se od
pelje dosti krompirja in živine. 
Če ne bomo zadržali mladih — 
tega p̂ t brez jasnejše prihod
nosti ne bomo -  tudi teh pri
delkov ne bo.“

Delegata Lunder in Peterle 
sta povedala, kako morajo mla
di ob praznikih in prostih sobo
tah, nedeljah, ko gredo drugod

na razne prireditve ali športna 
tekmovanja, pri njih na delo na 
vaška pota in ceste. „Vsako leto  
naredimo po 10 km novih cest, 
kar bo treba še nadaljevati,“ za
trjujejo vsi trije. Posebno jih 
skrbi cesta od Ornuške vasi do 
Poljan, ki jo premeri avtobus 
IMV 6-krat do 8-krat na dan, 
bilo pa bi jo nujno na nekaterih 
krajih razširiti. S trgovino si ne 
morejo kaj prida pomagati, 
čevlje, obleko, razno orodje, se
mena in zaščitna sredstva mora
jo iskati od Novega mesta, Mo
kronoga do Trebnjega. Seveda 
morajo peš vsaj do Mokronoga, 
ker ni avtobusa. Ob vsem tem 
imajo tako slabo električno na
petost, da dostikrat še radijski 
sprejemniki ne morejo igrati. 
Delegati krajevne skupnosti 
Trebelno ne zavidajo napredka 
ostalim krajem v občini, želijo 
le, da ne bi ostali osamljen otok 
nerazvitih.

A. ŽELEZNIK

Na tečaju v Šentrupertu je vladalo pravo delovno vzdušje. 2 e  prvi izdelki bodo prišli prav na domu. 
(Foto: Železnik)

Na Mirni KS, tovarne in vasi eno

Od leve proti desni: delegati s Trebelnega Anton Lunder, Miha 
Eržen za zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine in Stanko 
Peterle, delegat gozdaijev, želijo, da bi tudi v hribih napredovali.
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Hvaležne tečajnice na vasi
KZ T re b n je  u sp ešn o  izob ražu je  k m e č k e  žene

To zimo je trebanjska Kmetijska zadruga izvedla spet 
vrsto tečajev po vaseh za kmečke žene in ostalo mladino po 
vaseh. Nadaljevalni tečaj šivanja in ročnih del je že zaključen 
na Trebelnem, danes bo pri kraju tudi v Šentrupertu, začetni 
kuharski tečaji so pri kraju v Selih—Šumberku in Knežji vasi.

Inž. Tončka Borštnarjeva, 
ki pri kmetijski zadrugi 
usmeija delo s kmečkimi že
nami, je nadvse zadovoljna z 
obiskom. V Knežji vasi so 
ženske delale v zasebni hiši, 
kuhinjo jim je odstopila 
Pavla Lah iz Male vasi. Na 
Trebelnem je obiskovalo te
čaj 43 žensk! V Selih—
Šumberku jih je prihajalo 
22. Ker je stara šola prazna, 
so morale žene prinašati vse 
s seboj, od posode do dveh 
štedilnjkov.

V Šentrupertu delajo v 
izbi, kjer je bil nekoč Iskrin 
servis. Mirenska IMV jim je 
odstopila dva šivalna stroja, 
ki pa sta žal bolj trofejna.
Nasploh so ženske izredno 
zadovoljne s tečajem in hva
ležne trebanjski kmetijski 
zadrugi, ki prihaja tudi na ta 
način edina mednje.

Ana Stare
tovarišici Borštnaijevi, vod
jema tečaja Tereziji Potrbin 
in Jožefi Kirm.“

Zinka Gorenc 
ZINKA GORENC iz 

Hrastnega: „Do Šentruperta 
imam 5 km. Poročila sem se 
na kmete. Znanje mi bo pri
šlo prav, da bom doma 
lahko kaj sešila. Nekaj se 
človek že lahko nauči sam, 
vendar je treba tudi kaj stro
kovnih napotkov." Na tečaj 
se zapelje neposredno z dela 
v kuhinji v IMV.

Milka Bevc

Tudi MILKA BEVC iz 
Straže je zaposlena v IMV. 
Pri moževih starših imajo 
kmetijo. „Šivanje mi bo pri
šlo prav, saj ni nobene ši
vilje. Pohvalno je, da nam 
trebanjska kmetijska zadru
ga pomaga tudi na ta na
čin."

ANA STARE, Škrljevo: 
„Lani sem obiskovala gospo
dinjski tečaj. Udeleženke 
smo veliko pridobile. Hotele 
smo še vlagati, a je zmanjka
lo časa. S tečajem bi morali 
nadaljevati prihodnje leto. 
Koristno bi bilo prirediti 
predavanja o delu s hladil
nimi skrinj?mi. Hvaležna 
sem kmetijski zadrugi za to 
izobraževanje, predvsem pa

Ivanka Stare

IVANKA STARE, Škrlje
vo: „Zadruga je razen tečaja 
pripravila tudi vrsto preda- * 
vanj. Med nas so prišli direk
tor inž. Slavko Nemanič, 
veterinarski inšpektor Bunc, 
inžž. Zupančič in inž. Boršt- 
naijeva. Prav bi bilo, če bi 
kmetje lahko dobili tudi kaj 
posojila za gradnjo hiše, ne 
le za kmetijske stroje ali 
hleve.“

Terezija Potrbin

Tako Terezija Potrbin kot 
Jožefa Kirm, ki neposredno 
vodita te tečaje, sta izredno 
zadovoljni s svojimi slušate- 
liicami. Nekaj težav je s pri

pom očki, vendar se ženske 
znajdejo. Tečaj, kot je bil ta 
v Šientrupertu, teče zapovr
stjo 10 popoldnevov, vendar 
jim za to ni žal časa.

A. 2 .



Primer Lahinje naj bo opomin
T udi še d o  p red  n edavn im  č is ta  Bela k ra jina  se o te p a  z o n esn ažev an jem  okolja  

Komisija za  vars tvo  o ko lja  v č rn o m a ljsk i  o b č in i  p r iprav ila  de lovn i p rog ram

Če bo onesnaževanje okolja naraščalo tako hitro kot v zadnjih 
letih, bo čez nekaj desetletij ogroženo življenje na našem planetu, 
opozaijajo najuglednejši znanstveniki, ki se ukvarjajo s tem pro
blemom, ki tudi nas iz dneva v dan bolj pesti.

Danes niso varni pred onesnaževa
njem niti do pred kratkim  deviško 
čisti predeli. Največja povzročSftelja 
onesnaževanja pa sta nagla industria
lizacija in urbanizacija. Čeprav v 
črnom aljski občini onesnaževanje 
okolja še ni doseglo tiste stopnje, ko 
bi bilo potrebno biti plat zvona, se 
je komisija za varstvo okolja resno 
lotila svojega dela. Lahko trdim o, da 
bo prihranjenega veliko denarja in 
nepotrebnih  stroškov, če  bodo pro
gram njihovega dela od  začetka do
sledno izvajali. Ljudje smo že takšni, 
da se na zdravo okolje ne oziramo 
preveč, ko gre za naše koristi, zato 
komisija poudarja, da je treba naj
prej doseči, da se bodo res vsi 
občan i zavedali, da so tren u tn e  m a
terialne koristi na škodo zdravega in

čistega okolja v škodo vsej skupno
sti.

POSESTNI LISTI 
Č A K A JO

Lastniki zemljišč na ob
močju občin Črnomelj in 
Metlika naj dvignejo nove, 
mehanografsko nastavljene 
posestne liste v pisarni Geo
detske uprave. Po plačilu 
stroškov jih dobijo vsak dan 
razen sobote do 18. marca.

Do 1980 med razvite
Ob svojem prazniku  so občan i  č rnom ajske  o b č in e  ocenili 

uspehe v lanskem letu in si zadali naloge za naprej

„Prvo zasedanje SNOS bo 
ostalo v zgodovini zapisano kot 
revolucionarno dejanje, ki je 
odločilno vplivalo na razvoj gra
ditve ljudske oblasti takrat, ne
posredno po vojni in vpliva tudi 
danes,“ je med drugim dejal 
predsednik črnomaljske občin
ske skupščine inž. Martin Jan
žekovič v govoru na slavnostni 
seji vseh zborov občinske skup
ščine in izvršnih organov druž
benopolitičnih organizacij.

AKTUALNA
OSMRTNICA

Vsem sorodnikom , znancem 
in prijateljem  sporočam o žalost
no novico, da nas je po dolgolet
ni gobavosti za vselej zapustila 
naša sotrpinka Cesta Prašnik, po 
dom ače Jamarjeva mama. Po
greb nepozabne pokojnice bo na 
pustno  nedeljo, 29. februarja, ob 
14. uri izpred hiše žalosti v 
Štrekljevcu na voluharsko poko
pališče.

Žalujoči: ceste, poti in štrek- 
ljevsko pustno društvo Voluharji

Slavnostna seja ie bila v četrtek , 
19: februarja, v dvorani, v kateri je 
pred 32 leti zasedal prvi slovenski 
parlam ent -  Slovenski narodno
osvobodilni svet. Ta za vso Slovenijo 
pom em bni dogodek so si črnom alj
ski občan i izbrali za svoj občinski 
praznik.

Najprej je inž. Janžekovič pouda
ril pom en Bele krajine v zgodovini 
NOB ter podrobneje analiziral go
spodarski in družbeni napredek 
črnom aljske občine v lanskem letu. 
Danes živi v o b č in i 17.046 ljudi, v 
njej opravlja svojo dejavnost 23 or
ganizacij združenega dela in 11 
tozdov. Lani je gospodarstvo ustva
rilo za 34 odst. več dohodka kot v 
letu 1974, družbeni proizvod pa je 
rastel po stopnji 19 odst.; kljub 
tem u je še vedno na prebivalca za 
45 odst. nižji od  republiškega po
prečja. Konec lanskega leta je bilo v 
črnom aljski občin i zaposlenih 5.340 
ljudi, narodni dohodek pa je znašal 
22.000 dinarjev na prebivalca, kar je 
le 50 odst. republiškega poprečja.

Na koncu govora je dal inž. Jan
žekovič priznanje delovnim ljudem, 
ki si res prizadevajo za napredek in 
uspeh občine. „Marljivost, delavnost 
ter stabilizacijska prizadevanja so 
vrlina naših delovnih ljudi in zanes
ljiv porok za boljši jutrišnji dan ," je 
dejal inž. Janžekovič.

A. BARTELJ
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Ob praznovanju občinskega praznika so 45 novosprejetim članom  
izročili izkaznice Zveze komunistov. Ob tej priložnosti so zaslužni 
občani prejeli odlikovanja predsednika republike. (Foto: M. Vesel)

Črnomaljski drobir
FILATELISTI IN OLIMPIADA 

-  F ilatelistično društvo O to n  Žu
pančič je v izložbi parne pekarne v 
Črnom lju uredilo razstavo znam k na 
tem o „Zim ske olimpijske igre“ . 
Razstavo so pripravili v počastitev 
občinskega praznika.

ZNIŽANJA -  Te dni je več trgo
vin v Č rnom lju znižalo cene neka
terim  predm etom . Pri Peku je m oč 
kupiti po znižani ceni obutev, v 
trgovini Veletekstila prodajajo 
moške obleke po 795 dinarjev, suk
njiče po 280 -  390 dinarjev, moške 
hlače veljajo 265 — 295 din; prav 
tako so tene jše  ženske pletenine, 
diolen hlače in moške jopice. Do
lenjka je znižala cene otroškim  pla
ščem, bundam, ženskim trtnim  
plaščem  in kostimom.

NOVI STIKI S SVETOM -  V 
*ebruarju je črnom aljski radioklub 

rganiziral tečaj radiotclegrafijc in 
jdio tehnike s praktičnim  delom. 

Začetniki spoznavajo osnove te de

javnosti in se uvajajo v skrivnostno 
govorico pik in črt vsak ponedeljek 
in petek  v Ulici Mirana Jarca 3. 
Tako bodo mladi Belokranjci še 
ojačali svoje stike s svetom in si po 
vsem svetu pridobili novih prijate- 
ljev.

BELA VRANA -  Za občinski 
praznik je bil Črnom elj res lepo 
okrašen z zastavami, zato je toliko 
bolj bodel v oč i blok zraven lekarne 
na Kolodvorski cesti, katerega pro
čelje je kazalo tako  lice kot vsak 
dan. Morda pa stanovalci tako izpri
čujejo le svojo doslednost, saj v vseh 
letih, kar ta b lok stoji, tam  še niso 
razobesili zastave. Ljudje se čudijo, 
da hišni svet ne m ore zbrati denarja 
za nakup vsaj ene zastave, čeprav 
imajo baje vsi zaposleni dohodke 
nat: republiškim poprečjem.

rM R L I SO -  Prejšnji teden sta 
umrl i Jožef G ašpcrič iz Vojne vasi, 
stai 82 let, in Ana Sch\veiger iz 
Č rnomlja, stara 74 let.

Žal še vedno prevladuje misel
nost, da je bolje, če tovarna, ki spu
šča v vodo strupene odplake, plača 
ribiški družini škodo za poginule 
ribe, kot da bi si postavila čistilne 
naprave.

Kot drugje, imajo tudi v črno
maljski občin i predpise o varstvu 
okolja, in kot drugje, jih tudi tu  ne 
izvajajo. Glavni onesnaževalci zraka 
v občini so Belt, Belsad in IMV, 
zalo bi srednjeročni plani teh morali 
vsebovati tudi sanacijske programe 
za odpravo teh  virov onesnaževanja.

Glavni viri onesnaževanja okolja v 
občini so industrija, prom et in kana
lizacija. V Črnom lju sta tako  že 
onesnaženi Lahinja in Dobličica, 
zadnja leta pa se to pozna tudi v 
Kolpi. Na semiškem področju je 
zaradi neurejenih greznic, gnojniše- 
nih jam in smetišč ogrožena podtal
nica. Samo vprašanje časa je, kdaj 
bo Krupica, kot dragocen vir pitne 
vode, nepopravljivo okužena.

Tako komisijo za varstvo okolja 
letos čaka odgovorno delo. Veliko 
lažje je plevel zatreti v kali, kot se 
boriti z njim  potem , ko se je razrasel 
in se globoko ukoreninil. Vendar 
skrb za čisto in zdravo okolje ni 
samo naloga komisije, marveč se 
morajo za to zavzemati sleherni 
ob čan  in vse družbenopolitične 
organizacije. Zlasti pom em bno pa 
je, kar je podčrtala  tudi komisija, 
vzgojno-izobraževalno delo, pred
vsem med šolsko mladino.

A. B.

m

Napredek je,
težave tudi

KS Sem ič najbolj 
pestijo ceste in voda

Semič je v zadnjih letih ne
dvomno napravil velik razvoj. V 
precejšnji, če  ne celo odločujpči 
meri, gre zasluga za napredek 
kraja in boljšega standarda pre
bivalcev semiški tovarni konden
zatorjev, ki je dala zaposlitev 
mnogim dom ačinom . Razvoj 
Semiča pa je bil včasih tako 
nagel, da so ob strani ostala 
nekatera vprašanja, ki so za kraj 
prav tako  pomembna. Nekaj 
takih stvari je načel Janko Buko
vec, kmet iz Semiča:

„Kljub hitro razvijajoči se 
industriji so naši kraji še vedno 
pretežno kmetijsko področje, 
vendar ravno kmetijstvu posve
čam o premalo pozornosti. KZ 
Črnomelj je razprodala vinogra
de in kleti, kar nam km etom  naj
več pomeni. Nalog je veliko, 
vendar področni pospeševalec 
vsemu tem u ni kos.

Težave imamo tudi s cesta
m i Cesto Vrtača--Štrekljevec že 
dalj časa obljubljajo, lan i je bila 
v občinskem  planu, letos je tudi, 
žal pa nič ne kaže, da se bo to 
uresničilo. Polovica vasi v KS 
nima vodovoda, kar predstavlja 
eno najresnejših težav. Menim, 
da v občini preveč pozabljajo, 
da je bil Semič včasih občina in 
da je danes v naši krajevni skup
nosti 6 KS; zato  nas ne morejo 
obravnavati kot kako majhno 
krajevno skupnost.

Ce hočem o, da bo Semič na
predoval, bo treba najprej in čim 
prej poskrbeti za stanovanja in 
o troško varstvo. Dokler to ne bo 
urejeno, strokovnjaki ne bodo 
prišli, brez teh pa ni napredka in 
razvoja."

A. B.

PRIZADEVNI 
GASILCI 

S T A N Č E GORE
Gasilsko društvo Tanča gora je v 

zadnjih letih lepo napredovalo. Pri
zadevni gasilci so dobili novo m otor
no brizgalno in več sesalnih ler tlač
nih revi. Društvo je razvilo svoj pra- 
|K»r in kupilo nov gasilski kombi- 
Letos bodo praznovali 40-letnico 
obstoja društva in ob tej priložnosti 
bodo podelili priznanja zaslužnim 
članom . V tem  letu čaka društvo še 
pomembna naloga dograditev ga
silskega doma. '

Lepši časi za telesno kultur^
Nova te lovadn ica  bo  stala na severozahodn i s tran i šole — Pri g radnji  bo  pomagalo tud' 

m e tl iško  » Z d ru žen je  sam osto jn ih  o b r tn ik o v "

plačno opravilo vsa potrebn3Kot trdijo člani metliškega pripravljalnega odbora za gradnjo 
nove športne dvorane, do začetka del že večkrat obljubljenega 
objekta ni daleč.»jeki

Prvo etapo nove telovadnice naj 
bi začeli graditi letos. Tako bo po 
vsej verjetnosti občina že letos dobi
la dvorano z galerijo, shrambo za 
telovadno orodje, kabinete za uči
telje in trenerje s 720 kvadratnimi 
metri in telovadno galerijo s 100 
kvadratnimi metri. Po prvih izraču
nih naj bi prva etapa stala okoli
4.330.00 din. Kasneje bi postavili 
vezni trakt in hišnikovo stanovanje, 
za kar bi bilo potrebno zagotoviti
1.700.00 din.

METLIKA: 
PO SLEJ TR IJE  

MLADINSKI AKTIVI
Vodstvo m etliške m ladine je dalj 

časa razmišljalo, kako bi poživilo 
delo svojih vrstnikov v Metliki. Po 
številnih pogovorih so se odločili, da 
jih bodo. povezali v tri aktive, ki bo
do sestavljali konferenco osnovne 
organizacije ZSMS KS Metlika. Mla
de bo najprej potrebno združiti po 
interesnih področjih , jim  pom agati 
pri prvih akcijah, poskrbeli bodo tu
di za boljše informiranje v aktivih in 
okrepili sodelovanje z vsemi organi
zacijami v krajevni skupnosti. Le ta
ko se bo lahko pri delu izkazala tudi 
„m estna“ mladina.

Za gradnjo prve etape manjka 
okoli 630.000 din. Člani pripravljal
nega odbora jih bodo skušah zbrat: 
v dom ačih delovnih organizacijah, 
za pom oč pa bodo zaprosili tu d i 
nekatera druga podjetja. Razveselji
va je ponudba pred kratkim  usta
novljenega metliškega „Združenja 
samostojnih obrtnikov", ki bo brez-

Z A C E L A  s e  j e  
O B Č IN S K A  

P O L IT IČ N A  S O L A
Minuli petek  se je začela pri m et

liškem komiteju občinske konferen
ce ZKS 50-urna občinska politična 
šola. Več kot štirideset slušateljev -  
na izobraževalni seminar so jih po 
slale organizacije ZKS, ZSMS, Sindi
kata in SZDL — bo poslušalo na
slednja predavanja: Razvoj odnosov 
m ed državo in cerkvijo v Jugoslaviji, 
Osnove marksizma Družbeno samo
upravljanje, Družbenoekonom ski si
stem SFRJ, Kaj je dohodek, Ustavni 
razvoj od administrativnega so
cializma do samoupravljanja. Dele
gatska razmerja in skupščinski si
stem, Neoinform biro. Znanje bodo 
poslušalci utrjevali na seminarskih 
urah.

• Vilfl
meljska dela. Nedvomno W * 
prav, ko bi obrtnike posneman 
drugi o b č an i ■ .

Za sedaj ima pripravljalni o 
na razpolago naslednja 
desetletne amortizacije S0,SKv,(tef 
jektov 1 ,000.000 din, iz ^  
občinske telesno kulturne
300.000, kredit republiške sir 
nosti za telesno kulturo
900.000, iz prispevkov drug^“ , 
resnih skupnosti, obrtnikov w ’ 
nih drugih virov 200.000 hgarP3V 
letnega samoprispevka 00 . 1(j
1.300.000 din. Skupaj
3.700.000 din.

Brez »nočnih” v letu 1977
V metliškem sindikalnem odboru  delavcev teksti lne  in 

usnjarske industrije 1632 delavcev-in delavk

Minuli ponedeljek so se sesta
li na redni letni skupščini člani 
metliškega občinskega sindikal
nega odbora delavcev tekstilne 
in usnjarske industrije in pregle
dali delo v minulem letu.

Povedali so, da se je odbor usta
novil o b  koncu 1974 in da zajema 
sedem osnovnih organizacij tekstilne 
stroke. V odbor je vključenih več 
kot polovico vseh zaposlenih v m et
liški občini (1632 delavcev in de
lavk), prevladujejo pa predvsem 
ženske. To dokazuje, da so imeli 
člani odbora precej zahtevnega dela. 
Reševali so problem atiko troiz- 
menskega dela. N očno delo mladine 
in žena je vseh Betinih TOZD skoraj

,,M aček" Rudi Pavlinič, taj
nik „Društva gradaških ma
čkov", je te dni na trnih. Pribli
žuje se namreč pust, dan, ko bo
do na svetlo prilezli vsi gradaški 
mački.

Člani pripravljalnega odbora 
— zadnje dni so delali navadno v 
večernih urah -  so pri sestavlja
nju pustnega sprevoda velikokrat 
dočakali zgodnje ju tro  in zaradi 
prehude ustvarjalne vneme so bi
li večkrat brez večerje, za name
ček  pa so, ko so se poskušali po
tihom a prikrasti v lastne poste
lje, okusili še vso jezo svojih hu
dih belokranjskih družic.

Maček -  kralj 
pustnih kraljev

„Pa kaj zato ," je rekel hudo
m ušno R udi Pavlinič, „važno je 
predvsem' to , da bo letošnja 
predstava boljša od lanske. Ma
ček  bo sicer v stari obleki, spre
vod pa . . . “  Kaj več tajn ik  priza
devnega društva ni hotel poveda
ti, nekaj malih skrivnosti pa je le 
še izdal: „Minulo leto se lahko 
pohvali s pestrim i dogodki, z 
uresničenim i in neuresničenimi 
dogovori. Zavoljo tega smo bili 
pri sestavljanju programa v za
dregi. Večkrat nismo vedeli, kaj 
naj bi bila glavna parola naše pa
rade. Ker pa smo m ački znani 
po dobrih idejah, bomo s svojo 
zamislijo verjetno presenetili vse 
ljubitelje gradaškega pusta in po 
vsej verjetnosti bo naše društvo 
po sprevodu dobilo še nekaj pa
m etnih glav. Pred lanskim „naft- 
nim problem om " je organizacija 
štela okoli 280 članov, ob koncu 
predstave pa smo izdali okoli 30 
novih izkaznic. Pričakujem o, da 
bo tudi letos tako, in menimo, 
da bo „Gradaški m aček" kmalu 
kralj pustnih kraljev -  vsaj na 
Dolenjskem ."

I PEZELJ

povsem odpravljeno (razen štirih de
lovnih mest p ri izdajanju malic), ve
liko siabše pa je v Novoteksu.

Pogovarjali so se tud i o otroškem  
varstvu in sklenili, naj delegati odbo
ra podprejo dvoizmensko varstvo 
otrok, o koristnosti rekreacije in 
športa, stanovanjski problem atiki 
itd. Člani odbora so menili, da so v 
minulem letu dosegli nekaj uspeha 
pri povezovanju metliških tekstilcev, 
vendar jih čaka še veliko dela. Veli
ko pozornosti bodo m orah posvetiti 
odpravljanju nočnega dela mladine 
in žena in upajo, da bodo v Novo
teksu že v prihodnjem  letu delale 
tako kot njihove vrstnice v B e ti 
Poskrbeli bodo za boljšo ureditev 
delovnega okolja, odpravljali ovire 
za hitrejšo stanovanjsko gradnjo, po
skrbeli za redno in kvalitetno izo
braževanje sindikalnih aktivistov, za 
izobraževanje odraslih, poslej pa naj 
bi z njihovo pom očjo zaživelo tu d i 
am atersko kulturno udejstvovanje 
po posameznih delovnih organiza
cijah.

HORTIKULTURA:
„ 0  b o l e z n i h  

VRTN IH  RASTLIN

Metliško ,,Hortikulturno & 
štvo" si je letos zastav*. 
pester delovni program ui L ^  
di dosledno uresničuje- ■ 
bo danes pripravilo pre«“ j, 
„Bolezni in škodljivci g ^  
vrtnih rastlin in njihovo ^  
nje". V sejni sobi 
činske skupščine bo 
voril dr. Jože Maček- . 
vanje se bo začelo ob 1 '■ /

s. — ^

BETI: DOBRO 
OBISKANA 

INDUSTRIJSKA
p r o d a j a l n a

T e dni imajo p r o d a j a ^ ^ v f  
ški „lndustrijski p r o d a ja ln i  $  
liko dela. Zaradi znizanin p  
škim in ženskim pidžamam> -syj» 
mu perilu, spalnim srajcami, ̂  ĝtlt 
ostankom  blaga itd. p S ice, f  
ko veliko gospodinj iz °J® 
dajalke pa so povedale, oa v:joF  
lokrat pred prodajalno 
avtom obili z ljubljansko, 
in celo zagrebško registiaclr '

USPELA URA 
PRAVLJIC

Kot kaže, se metliškim . . j  0K 
pa tud i njihovim staršem 
tajo kaj mikavne nedelj®- ,jnSlce? 
in mladinke, ki delajo v m „0̂  
klubu, so m inulo nedeU0 *^«# 
pripravili „Uro pravljic • opes#! 
vedki -  organizatorji sojfflVg P 
h z diafilmi -  je poslu!®
20 pionirjev in pionirk. 
nem pripovedovanju so ^  
naučili nekaj novih P®snl  jji 
tacij, pom erili s o  se v nsavLflylj*e 
vadbi itd. Naslednja ura P 
čez štirinajst d n i
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Kuharice v metliškem Novoteksu imajo za klepet ob . jjprr 
premalo časa,- saj morajo vsak dan (kuhajo za tri izmene) P 
kar okoli 300 malic. Na sliki: Novoteksovi kuharici pri d «0'

Sprehod po Metlik'
I I IO S N JA  ZIMA je bolj za 

zdra/l-o kot v veselje ljubiteljem be
lega športa. Kilava starka Zima je 
pripomogla k tem u, da so se pojavile 
v asfaltu luknje, v katerih se nabira 
ob odjugi voda, ki nemalokrat 
brlizgne izpod koles na m im oidoče
ga pešca. Da oškropljencem ni do  
smeha, je  škoda govoriti.

PREJŠNJO SOBOTO je bila v 
mladinskem klubu odprta razstava 
kiča. O bčani si jo lahko ogledajo 
vsak dan od 17. do 19. ure. Razstav
ljene predm ete so zbrali mladinci, 
stalni obiskovalci kluba, z name
nom, da bi odvrnili ljudi od nakupa 
najrazličnejše šare, k i je v  naših trgo
vinah ne manjka. „krasi“  pa tudi 
m arsikatero naše stanovanje ali go
stinski lokal.

VEČER KITAJSKE LIRIKE pri
pravljajo mladi. Gotovo ne m anjka 
tistih, ki jih bo program 6 . marca 
privabil v mladinski klub. Zanimivo 
sc bo spoznati z nekaterimi najbolj
šimi dosežki kitajske literature.

SUHORČANI, 'J
bodo v soboto, 28.
H v n m a  n o n n ln i l i  (JVOl** •  d ) Pdvoma napolnil)
kulturnega "doma, v
v i l ivili dom ačini veseli dobroIjalci o bljubljajo eh»1
ansambla Hani, obilico s 
lidno postrežbo.

AFRIŠKI Š T U p E l ^  
PRID EJO  13. MA*1

f
Metliški mladins^' 

pred kratkim  povab‘1 K 
klorno skupino Zvez 
študentov, ki študirajo 
ru. Zaradi bolezni v ? „aStop «- 
afriški študentje p 
povedali, v Metliko p“ jjii, . 
šli čez dobrih &irinaJbo<J0 V
marca. Predstavili s® 
rodnim i pleši, običaji, 
do nekaj pesmi itd.

metliški tedni*
18 D O LEN JSK I U S T

.* .* •  .<• .* * .c .* v” a j  .* ,*  *  v* .•  * * ♦ :  * ♦ * • .  •  *  .  » ♦ * *  « v > * / ♦ « ' . *  * * ' 1* % k k *. * A fc K w (t W '% V * *• m



J
j tudi

na it
,i bJo 
ili tu*

0dW
itvrt
:ih ob- 
redst«* lpnost1
m
znaš* 

ihio^ 
in & 
izpel' 
biai«!

J

Draga: „Smo za našo srednjo šolo!”
se s tr in jam o  z zv e č a n jem  sam oprispevka  za en  o d s to te k  za d o b o  t r e h  letZato

^februarja je bil v Dragi v kočevski občini zbor delegatov kra- 
:redn °r“an'Zac'je SZDL, na katerem so razpravljali o reorganizaciji 
en 0f p  šolstva v občini Kočevje in povečanju samoprispevka za 
5Preim ° p V 13 namen- Kočevje je namreč pred odločitvijo, da 
vico vseh ZaVrne Ponujeno republiško pom oč, ki bi znašala polo- 

str°škov, ki bodo nastali pri gradnji nove srednje šole.

eti ' 
<  >tio^ 
vM?
ii W-

p v

a K

li«#J

i
0 S-:tčJO1
vlj>c

ki šij ,., an* osemletki učenci ne 
»a S3 mednjo, poklicno ali
itiorali v„° - ru8°  šolo, temveč bi
"fferimaln - \  K9,čevJu dve leti 
»idelo ,s<?le' Sele potem  bi se
fosohpr, , žen Poklic je učenec 
Uka šn|a J11 13111 naj ga usmerijo. 
!*iustre7„ if Potrebna. Zal pa zanjo 
itd. Prostorov, predavateljev

kili Knrii6 tleba Povsem na začet- 
PlbiišK . ^ zbiranjem denarja. Re- 
Mspev.i, ™ raževalna skupnost bi 
icnaiia , ,  ??. ?dstotkov potrebnega 
lovico Da k - ltjerStroškov, ostalo po- 
čini. £a, ^o ra li zbrati sam i v ob- 
*klepi Je bil soglasno sprejet 
»d d o « . s.e Poveča samoprispevek 

““sedanjega 1 odstotka na 2 od

stotka. Seveda bi m oral biti to stro
go namenski prispevek. Možno je tu 
di, da bi imeli s sosednjo občino 
Ribnica skupno to srednjo šolo, kot 
je  tud i sedaj gimnazija.

Nekatere srednje šole bi imeli v 
Kočevju, nekatere pa bi bile drugod. 
Ni treba posebej poudarjati, kakšna 
korist bi bila za občino, če  bi nam 
ta akcija uspela. Dijaki bi se šolali 
doma. To bi bilo ceneje razen tega 
bi se potem  zaposlili doma. Zdaj se 
šolajo drugod in se drugod tud i za-

Jiitri v
•*̂ ni zhnr' J ebrUaria . bo izredni 

na iL. m ^ va invalidov Ko- 
5 ^sedan!? m b °d °  razpravljali 

iruštv!m ^elu in bodočih  nalo- 
[®anja i„ P°delili društvena pri- 
N °  tudi PraP°r - Sprejeli
f°v odbor P av*la društva, izvolili 
feta t ,  L Predsednika društva, de- 
^lidov in̂ !}1 Zvezo društev 
'IR n Clai»e disciplinske komi-

SKUPNOST PTT
^ r r U ste no vite v interesne

Ih “bm očiJ p7rom eta za «ub«an -
IrlPnosti k Z. ustanovitvijo te 
J&ni večii !m,eli delovni ljudje in 
v in nipn vf  113 bodoči razvoj 
i za Jo* delovanje. Nosilec pri- 
c-^lovnp ° vitev te skupnosti je 

ine T e w *  ? rganizacije kočevske 
2*ti Pa £ c **ana, za krajevne skup- 

Kočevje. Pri kiajevm 
S^alcujf,;. ° Cevje smo zvedeli, da 
>ili njom’ bodo okoli 1. marca

ini, da Pr|stanek vseh KS v
S?- sfcii«Se sftinpjo z ustanovit- 
Jjf1 pfiS( .^ ? sli's a j  bo le na osnovi 
£  PisalaT K* Kočevje lahko 
• Pnosti razum o ustanovitvi te

JUTRI Z B O R
•n v a l i d o v

PR E D L O G I ZA 
P R IZ N A N JE  O F

Krajevna skupnost Kočev
je—mesto je predlagala žiriji 
za podeljevanje priznanj OF 
pri občinski konferenci 
SZDL, naj bi letos dobili ta 
priznanja tudi Oskar Kopi
tar, Stane Trdan, Stane 
Pintar, Lojze Hočevar, Ivan 
Kordiš in Lojze Rauh.

posle, da so za občino izgubljeni. 
Zato se je treba resno zavzeti, da bo 
referendum  uspel. Samoprispevek bi 
se začel lahko pobirati že s 1. juni
jem, trajal pa bi tri leta.

Delegati iz posameznih vasi bodo 
raztolm ačili pom en samoprispevka 
vsem občanom , da bo referendum, 
ki bo predvidoma izveden v aprilu, 
uspel.

FR A N C K A  LIC

ŠE EN PO Z IV
Krajevna skupnost K očev je- 

mesto je prejela doslej predloge 23 
delovnih in drugih organizacij, dru
štev in organov za podelitev priznanj 
mesta Kočevje okoli 50 njihovim 
članom  oziroma občanom . Čeprav 
je rok  za prijave že potekel, bo žirija 
KS upoštevala tudi predloge, ki 
bodo prišli še v naslednjih nekaj 
dneh. Priznanja bodo podeljena za 
praznik mesta 4. maj.

N O V E C EN E
Nove cene za vrtičke in grobišča 

je določila krajevna skupnost Ko- 
čev je-m esto , veljale pa bodo, ko jih 
bo evidentiral pristojni občinski 
organ za cene. Po tem  ceniku bo 
veljala letna najemnina kv. metra 
zemlje za vrtiček  v ožjem okolišu 
0,40 din, zunaj mesta 0,30, za trav
nike, pašnike in košenice pa 0,10 
din. Najemnina za enojni grob bo 
znašala za 10 let 600 din, za družin
ski grob pa 1.200 din.

Boj pijančevanju med delom
N eka te r i  p red laga jo , naj bi zaprli lokale, kjer se m ed 
de lo v n im  č a so m  delavci p p i jan ja jo  — V e č  k o n tro le  v 

samih delovn ih  organizacijah

°8aja.
čašo in usti se mno-

QASILCI u č e  
0bi O BČANE
v olpJjn*fa^’asilska zveza Kočevje 

i v • PreVentivne požarne var- 
tvi “ <Wovanju z gasilskimi 

SDrp^!U2‘ra*a več predavanj, 
iti in i i an°  s Pou čnim i film i o 
, je kit ,ePih za požarno var- 
J,domu v ^ 'J a n u a r ja  v Prosvet

e n  u °lgi vasi pri Kočevju, 
je b?.e 8a je 60 občanov, med 
j. >*o precej mladine in pio- 

li 5? filmi še posebej pri- 
r ^ k e  r re<?aval Je predsednik 
E^tUari • e zveze Alojz Lesar. 

it»ah nJra j t bil0 predavanje tudi v 
Kočevju. Podobna pre

k a t e  k meravaj°  organizirati tudi

^kočevSce56 nekaterih

organizirati (
drugih 

občine.
V. I.

V nedavni razpravi o družbe
ni samozaščiti, ki jo je organi
zirala krajevna skupnost Kočev
je—mesto, so prisotni v dvein- 
polumi razpravi opozorili na 
mnoge slabosti, proti katerim se 
mora družba bolj zavarovati. Še 
posebno so opozorili na pijan
čevanje med delom. Pri tem je 
bilo opozorjeno, da so primeri, 
ko nekateri delavci -  teh ni 
malo — prebijejo tudi pol delov
nega časa v gostilnah. Kot pri
mer so navedli gostilno upoko
jencev, v katero zahajajo delavci 
iz ITAS. Predlagani so bili raz
lični ukrepi, med drugim tudi 
ta, naj bi take gostilne zapili.

Podobno so ugotovili za mla
dinsko restavracijo „Metka“ , za 
katero so menili, da ni primerna 
za mladino, ker mladina v njej 
pijančuje in se torej kvari.

O ostalih ugotovitvah razpra
ve poročamo v posebnem se
stavku. Dodamo naj le, da je 
posvet prikazal in načel mnogo 
zadev, ki zahtevajo rešitev. 
Ugotovili so, da je treba v druž
beno samozaščito pritegniti vse 
občane, to pa naj bi izvedli 
prek krajevnih skupnosti, hišnih 
svetov, organizacij, društev, de
lovnih organizacij itd. Samoza

ščito je treba uveljaviti tako, da 
se bo vsak občan zavedal, daje  
dolžan varovati družbo in njeno 
premoženje, saj je vse to njego
vo in on s^m je član te družbe.

J . P.

Probne iz Kočevja
hfe » t e j f O N K  -  s neg ':mo
C  ln Prin„ , Končno jc za- 
*iei S|»° fo 'r1 nevšečnosti. Če
lo i'*’ nas j?311.! Pripravljali kar dva 
% » îlo v? ndar presenetil. Me-
V en ki nis^°iV-sami Srozgi in lu'
C ,M o r v A OZirali' p ričelo se jc 
!vei!?.etali J  0 leto: z lopatami 
"Ji» Dlul°g s P*°čnika na cesto,
*‘-va.a Pločnik^ 1 ? a so ga zopet žri' 

n>- Rpčil lcer smo pa tega 
silo nas bo zopet ljubo

Ml
CaPiislrP|JSKlL̂re . - HB-

12 starejših športni-
Ja- Pobu4o za izlet je

VTISI -  Zimske 
v Innsbrucku si jc

V, sdved
odgovarja

‘o « i  Pa nosiš po mestu 
. h ®1 ^ b o j?
Ijji si v •

zmešnjavi snega 
to nekako utrem pot čez

dal znani športni delavec Nace 
Andoljšek. Želeli bi, da bi sc na se
stanku športnikov pogovorili in ana
lizirali letošnje igre in dosežke jugo
slovanskih smučarjev.

MEGLA NAD JASNICO -  Tu
rizmu v Kočevju se spodmikajo tla. 
Turistični biro Avto je polagoma 
usahnil, ne da bi se kdo razburjal. 
Na isti poti je sedaj motel Jasnica 
sicer pa občani o tem ne vedo nič 
točnega. Toda amaterskim  turisti
čnim  delavcem je jasno, da je ta 
objekt vsaj za nekaj let za turizem 
izgubljen. Včasih so v Turističnem 
društvu imeli glavno besedo zastop
niki podjetij, ki so sc želeli ukvarjati 
tudi s turizm om. Bilo je veliko lepili 
načrtov in obljub. Iz vsega ni bilo 
nič. Tresla se je gora. rodila se jc 
miš. Cas prinese svoje. V tem prime
ru je čas izredno hitro delal. Sicer 
pa pravi star pregovor: „Ako po to
ček  slabo teče. je krivda na izviru, 
ne na koritu .“

ODVOZ SMETI -  Odvoz smeti 
večkrat povzroča hudo kri, pogosto 
po krivdi stanovalce". Stanovalci 
zvrhano nabijejo smetnjake. Ker jih 
imajo premalo, nanosijo še razne za
boje, ki jih smetarji ne pobirajo. V 
mestu jc nad 2000 smetnjakov. De
lavci niso dosti plačani za to  delo. 
O bčani pa so preveč nestrpni. Marca 
bodo dobili nov avto, pa bo verjetno 
spet vse v redu.

'OCEUSKE no v ice

Rekli so:

Jože Vajdetič, 20 let, Dolenja 
Podgora:
„Prav bi bilo, da bi mladinski 
organizaciji iz Starega trga 
(pbčina Črnomelj) in Predgrada 
(občina Kočevje) bolje sodelo
vali Pozabiti bi morali stare raz
prtije. Če bi bili enotni, bi nam 
bilo lep5c in več bi lahko nare
dili. Sodelovali bi lahko pri orga
nizaciji proslav, pohodov in ple
sov. Mladina, ki prihaja ob  sobo
tah iz šol in služb domov, se 
nima kam dati.

Sem tudi lovec in naša LD je 
imela lani okoli 110.000 din do
hodkov in okoli 150.000 dio iz
datkov zaradi škode, ki jo je 
napravila divjad, čeprav so nam 
prvotni načrt odstrela jelenjadi 
zvišali od 30 na 40, mi pa smo 
ga tudi izpolnili. Kamor pridem, 
me kmetje sprašujejo, kdaj bodo 
dobili škodo plačano, lovska 
družina pa nima denarja skoraj 
niti za znamke. Kdo bo LD po
vrnil, oziroma plačal razliko 
med dohodki in izdatki? “

Peter Kastelic, 26 let, cestar, 
Dcskova vas 23: , ,Pohvaliti
moram kočevsko Komunalo, ker 
posipava s peskom občinske 
ceste na našem obm očju, da so 
celo boljše kot republiške, ki jih 
posipavajo s soljo. Zamenjati oz. 
postaviti pa je treba na občinski 
cesti prom etne znake, ki so stari, 
zarjaveli, nepravilni ali pa jih 
sploh ni. Na delo se vozim 8 km 
daleč, a ne dobim povrnjenih 
potnih stroškov. Delovno obleko 
dobimo le enkrat na leto, a bi 
morali vsaj hlače večkrat, ker se 
hitreje strgajo. Krajevne skup
nosti bi morale določiti tudi 
smetišča, saj zdaj nekateri odla
gajo smeti kar ob cesti."

iw m k  U k i  I T !
’ % f t  S H  1 Šš nk i 

TOZD SODRAŽICA j
\

H

Mreža okoli delovne organizacije in vratarnica z vratarjem sta v 
marsikateri p lo v n i organizaciji v ribniški občini prispevali k boljši 
delovni disciplini, boljšemu izkoristku delovnega časa in s tem bolj
šemu dohodku in osebnim dohodkom. Hkrati pa je ograja zavaro
vala tudi družbeno premoženje, saj zdaj ne more vsak (tudi nepo
klican) in ob vsakem času v delovno organizacijo, kar je bilo prej 
mogoe. (Foto: Primc) ,

V10 letih 2.000 šoferjev
Na izp itih  pa  jih je p ad lo  nad  3 .0 0 0

Iz podatkov občinske komisije za 
izpite voznikov m otornih vozil, ki 
dela za občini Kočevje in Ribnico, 
smo povzeli za občino Ribnica na
slednje podatke:

Izpiti so potekali redno vsa leta. 
Izpitna komisija je opravila veliko 
dela. O tem  govore podatki za zad
njih 10 let, se pravi za obdobje od 
leta 1965 do 1975. Za izpite se je 
prijavilo 5.086 kandidatov vseh ka
tegorij. Uspešno jih je opravilo izpit 
1.928 ali 37,90 odstotka, padlo pa 
3.158 ali 62,10 odstotka.

V teh  podatkih je zajeto tako šte
vilo kandidatov, kot število prijavlje
nih kategorij izpitov, ne glede na to , 
kje se je kdo učil. Upoštevana je sa
mo pristojnost občine, kjer ima kan
didat stalno prebivališče.

Uspehi niso najboljši. T udi izpiti 
so in tud i bodo vedno težji, ker se 
predpisi iz leta v leto zaostrujejo. To 
je potrebno, da bo v prom etu več 
reda in manj nesreč.

-ko

K AKO K R M IT i?
Kmetijska pospeševalna služba pri 

Kmetijski zadrugi Ribnica je pred 
kratkim  organizirala v gostilni Petrič 
v Ortneku predavanje o krmljenju 
živine. Predavanje je bilo potrebno 
zato, da bodo znali kmetje krmiti 
živino tako, da bo dobila v krmi vse 
potrebno, in to ob čim  manjših 
kmetovih stroških.

M. G.

Vzorni vojak
Slika vojaka Milana Lazare

viča krasi prostore v ribniški vo
jaški enoti zato, da bo tud i bo
dočim  rodovom govorila, kako 
postaneš dober vojak in komu
nist

Milan Lazarevič, ki se je rodil 
pred dobrim i 20 leti v Stari Pa- 
zovi, se je takoj po prihodu k 
vojakom izkazal kot dober vo
jak, ki zgledno izpolnjuje svoje 
dolžnosti in pridno opravlja še 
druga dela. Zato je dobil vec pri
znanj in nagrad, največje prizna
nje pa pred kratkim, ko se je nje
gov kolektiv soglasno odločil, da 
mu podeli značko „Vzorni vo
jak ”.

Na vprašanje, kako se dobi to 
redko priznanje, je odgovoril:

„Ž e  pred odhodom  v JLA 
sem delal v m ladinski organiza
ciji. Med služenjem vojaščine 
sem si pridobil nove izkušnje za 
skupno in organizirano delo. V 
naši enoti smo organizirali tečaj 
za nepismene, ki smo jih učili 
brati in pisati. Delal sem, kjer je 
bilo pač potrebno. Seveda sem 
izpolnjeval tu d i vse redne voja
ške naloge, pomagal pa sem tudi 
tovarišem pri premagovanju nji
hovih težav."

Značka „V zorni vojak“ je da
la ,,Lazu“ , kot mu rečejo tovari
ši v enoti, spodbudo za še boljše 
nadaljnje delo. Zaradi primerne
ga vedenja, tovarištva, vzornega 
dela, predvsem še pri vodenju 
nekaterih sekcij, na primer 
m arksistične in športne, so ga 
predlagali za sprejem v ZK, ka
m or je bil nato soglasno sprejet.

„Sprejem v ZK je bil moja 
dolgoletna želja. Mislim, da je to 
največje priznanje za vsakega ob
čana, predvsem za mladega. Bo
dočim  vojakom bi priporočil, 
naj pridno delajo in vzorno iz
polnjujejo vojaške naloge; jaz pa 
bom skušal tudi v civilu, pred
vsem še v svoji delovni organiza
ciji, pridno delati. ‘

M. GLAVONJ1Č

Milan Lazarevič je prejel 
značko „Vzom i vojak11, za
radi njegovih dobrih last
nosti pa so ga sprejeli tudi v 
ZK.

SODRAŠKA MREŽA
ČEBELE KRMIJO -  Tudi sodra- 

ški čebelarji pravijo, da je bilo pre
teklo leto slabo, saj so morali čebele 
celo poleti dodatno hraniti, medtem  
ko bodo med zimo porabili po 10 
do 1 2 litrov sladkorne raztopine za 
panj ozirom a čebeljo družino.

SPET VIKENDI -  Na občnem  
zboru Turističnega društva so med 
drugim sklenili, da bodo obm očje 
p roti Sv. Gregorju rezervirali za 
gradnjo vikendov in da bodo ta 
zemljišča pred oddajo razparcelirali.

DENAR JE -  Pisali smo že, da 
nameravajo v Sodražici pri šoli nada
ljevati gradnjo športnih objektov in 
nove otroškovarstvene ustanove. 
Zdaj so nam povedali, da so denar 
za odkup zemljišč že zagotovili.

PREOBREMENJENA CENTRA
LA -  Zmogljivosti sedanje telefon
ske centrale so izkoriščene. Na pri
ključek telefona čaka preko 60 ob
čanov in drugih kandidatov.

TUDI SKAČEJO — V okolici 
Sodražice so primerni tereni za zim 
ski šport, ki so tudi vsaj delno izko
riščeni. Tudi sneg se tu  dalj zadržuje 
kot na ostalih obm očjih v ribniški 
občini. V Sodražici in okolici pa ni
so doslej le smučali, am pak tudi ska
k a li 40-metrsko smučarsko skakal
nico, ki žal zdaj razpada, je gradil 
celo znani strokovnjak inž. Bloudek. 
Zdaj so skoki le še na 20-metrski 
skakalnici, se pravi, da so to bolj 
skoki za rekreacijo kot za športna 
tekmovanja.

EDINI HOIMORAREC
Predsednik občinske organizacije 

ZSM Ribnica je edini na ljubljan
skem obm očju, ki opravlja svoje de
lo nepoklicno, se pravi, da ni pri 
ZSM stalno zaposlen. Za delo ne do
biva stalnega osebnega dohodka, 
ampak le honorar, ki znaša 1.000 
din na mesec, m edtem  ko dobiva 
tajnik 800 din, honorar blagajniku 
pa so zvišali od  350 na 400 din. Ka
kor za druge družbeno-politične de
lavce tako je tud i za mladinske pre
jem ke usklajeno s posebnim spora
zumom. S sporazum om  so tu d i z ju 
lijem lani zvečali osebne dohodke za 
7 odstotkov.

M. G.

Ribniški zobotrebci

A N G E L A T E K A V E C

Izteklo se je življenje Angele 
Tekavec, po dom ače Zogarjovc 
matere, iz Dolenjih Lazov pri R ib
nici. Umrla je v častitljivi starosti 92 
let, a še vedno prehitro za tiste, ki 
so jo  ljubili in spoštovali. Kakor je 
mirno in tiho živela, je tudi neslišno 
umrla.

Rodila je sedem o trok , od katerih 
jih živi še pet. Zgodaj je izgubila 
moža in otroci očeta. Še mladi so 
otroci odšli v svet za boljšim zasluž
kom. Pri njej jc ostala le najmlajša 
hči, kateri je po poroki varovala 
otroke, svoje vnučke. Lepo jim  je 
bilo poleg stare mame, saj jim je 
znala povedati marsikaj iz svojega 
dolgega življenja. Nikdar ni iskala 
zdravniške p o m o či Zadnja leta jo je 
bolela noga, a ni šla k zdravniku.

Bo že kako," je dejala in kljub 
bolni nogi marsikaj postorila okoli 
doma, čeprav težko. Kakor čebe
lica, ki nikdar ne miruje, prav takšna 
je bila Zogaijeva mati.

Vsi, ki smo jo ljubili in spoštovali, 
bomo še dolgo ču tili praznino, k ije  
ostala za njo. Odpočij se, draga 
mati, v rodni zemlji. Svojccm izre
kamo naše ču teče  sožalje.

REZKA PRIJATELJ

IZBOLJŠAVE NA TRGU -  
Tržnica pri ribniški avtobusni posta
ji je delala skoraj vse leto in Ribni- 
čanjc so bili z njo zelo zadovoljni. 
Zaradi hladne zime pa so prodajo 
začasno prekinili. Te dni so staro 
m ontažno prodajalno iz Ribnice 
preselili v Sodražico, Ribnica pa je 
dobila novo prodajalno za sadje in 
zelenjavo. Letos se torej obeta tudi 
Sodražanom  boljša oskrba s tem i 
kmetijskimi proizvodi.

PREPOVEDANI DEKAMERON 
-  Verjetno še dolgo ne bo imel no
ben film toliko obiska kot „Prepo- 
vedani Dekam eron", ki je posnet po 
novelah italijanskega pisatelja 
Boccaccia. Med obema predstavama 
je bila dvorana doma JLA polna do 
zadnjega sedeža. Gotovo bi bila dvo
rana polna tudi, če  b ig a  prikazovali 
še nekajkrat, čeprav je bil prepo
vedan m ladini izpod 15 let. Sicer pa 
si je film ogledalo več odraslih in 
zakoncev kot mladine.

GASILSKI ZBORI -  Gasilska 
društva po ribniški občini so konča
la svoje občne zbore, na katerih so 
pregledali dosedanje delo, ugotavlja
li pomanjkljivosti in sprejemali de
lovne programe. Med zadnjimi so 
zborovali gasilci iz Velikih Poljan, ki 
so izvolili tudi nov odbor in sprejeli 
društveni statut.

MATURANTSKI PLES -  Dvora
na DC 16 v Dolenji vasi postaja zbi
rališče mladih, tako privržencev 
športa kot tud i zabave. Tu je bil že 
večkrat ples. Pred kratkim so ga 
organizirali m aturanti kočevske gim
nazije. Na njem je igral ansambel 
„Na drugi raču n "  iz Zagreba. Dvora
na je bila polna, kar je dokaz, da je v 
ribniški občini premalo poskrbljeno 
za zabavo.-

TEŽAVE S SNEGOM -  Kar tri 
dni je padal v ribniški občini sneg in 
povzročil precej težav. O težen je bil 
prom et. Tudi drevja je bilo precej 
polomljenega.

-  Zakaj je bilo za „Dekame- 
rona“ večje zanimanje med od
raslimi kot mladino?

-  Eni raje teoretizirajo, drugi 
pa imajo raje prakso.
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KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVJGE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE

A LI Ž E  V E Š  . . .
. . .  da je Kočevje po doslej 

znanih zgodovinskih ugotovitvah 
prvič om enjeno kot vas leta 
1363, kot trg leta 1377 in kot 
mesto leta 1471?

. . .  da je leta 1811, v dobi 
francoske okupacije, postalo Ko
čevje sedež kantona, po odhodu 
Francozev pa je postalo pod 
Avstrijo sedež- okrajnega glavar
stva in sodnega okraja?

. . .  da je imelo m esto Kočevje 
leta 1817 komaj 910 prebival
cev?

. . .  da so še leta 1785 imeno
vali Kočevje mestece, ki je bolj 
podobno vasi, ker se njegovo 
prebivalstvo ukvaija predvsem s 
poljedelstvom?

. . . d a  je imelo mesto 1918 
leta 2800 prebivalcev, od tega 
kar 1100 Slovencev? To je raz
vidno iz prošnje, ki so jo  poslale 
slovenske politične organizacije 
15. marca 1919 predsedstvu de
želne vlade za Slovenijo v Ljub
ljano. V prošnji so piosili in 
zahtevali, naj se priznajo sloven
skemu prebivalstvu tud i mesta v 
občinskem  svetu.

. . .  da je 9. septem bra 1921 
prvič zasedal občinski odbor 
m estne občine Kočevje, v kate
rem je bilo že 12 slovenskih od
bornikov?

. . .  da je bil m ost čez Rinžo 
pri cerkvi do leta 1883 lesen? 
Nato so ga zamenjali s kamni
tim , ki še danes klubuje preobre
m enjenosti vpadne ceste Ljublja- 
na-K očevje.

. . .  da je bil m ost na vpadnici 
v mesto z vzhodne strani, na 
sedanji Roški cesti, do leta 1843 
tu d i lesen in je bil to leto za
m enjan s kamnitim ?

. . .  da je mesto Kočevje ne
deljivo z našo zgodovino, saj ga 
narodnostna odtujenost ni 
mogla odtrgati od  zgodovine slo
venskega naroda in ozemlja?

. . .  da je imelo Kočevje v naši 
novejši zgodovini posebno vlogo, 
saj je tu zasedala „prva slovenska 
skupščina" na Zboru odpo
slancev slovenskega naroda od 1. 
do 3. oktobra 1943?

Takole živahno je bilo poleti na gradbišču Zdravstvene postaje v Osilnici. Prebivalci obeh strani Kolpe 
so lani na tem gradbišču delali prek 4 .600  delovnih ur. (Foto: Rugole)

Složno do zdravstvene postaje
Veliki prispevki o b č a n o v ,  de lovn ih  organizacij in d rug ih  — O b  gradnji  se krepi b ra ts tvo  

Slovencev  in H rvatov  — Vsi o b ra č u n i  so v ed n o  tu d i  na oglasni deski

Od junija do decembra je približno polovica prebivalstva iz kra
jevne skupnosti Osilnica v kočevski občini in prebivalstva s sosed
nje hrvaške strani Kolpe, ki se poslužuje zdravniške pom oči v 
zdravstveni postaji v Osilnici, opravilo natančno 4 .672 prostovolj
nih delovnih ur, in sicer za postavitev temeljev in prve plošče za 
novo zdravstveno postajo ter za ureditev greznice in drenaže. Ostali 
bodo delali letos, ko se bodo dela nadaljevala. Med tistimi, ki so 
opravili največ prostovoljnih delovnih ur, sta tudi zdravnik 
dr. Stanko Nikolič in medicinska sestra Genica Muhvič, ki sta za to 
gradnjo porabila svoj dopust.

Kazen tega je medicinsko osebje 
zdravstvenih postaj V as-F ara  in 
Osilnica darovalo za gradnjo zdrav
stvene postaje v Osilnici 
10.668,30 din, ZKGP je daroval 
30.000 din, „Snežnik“ 13.000 din, 
Kovinar 3.000 din, občani 
70.080 din, Klub Osilniške doline v 
Ljubljani pa 165„din. Vsi računi v 
zvezi z dosedanjo gradnjo so porav
nani, razen tega je na banki ostalo še

Samozaščita dolžnost vseh
Krajevna skupnost Kočevje—mesto je pred kratkim sklicala raz

pravo o družbeni samozaščiti in nalogah vseh občanov na tem  
področju. Najprej je predsednik KS K očevje-m esto Stane 
Otoničar spregovoril o pomenu sestanka in poudaril, da so z raz
vojem samoupravljanja dobili delovni ljudje in občani več pravic in 
dolžnosti pri varovanju ljudi, premoženja in varovanju temeljev 
našega družbenega sistema.

pri oblikovanju take zavesti 
delovnih ljudi in občanov, da 
bodo sodelovali pri odpravlja
nju družbeno negativnih poja
vov, zaščiti družbenih vrednot 
in premoženja. Vplivati je treba 
tudi na krepitev družbene za
vesti, odgovornosti, discipline 
in morale krajanov.

ANDREJ ARKO

V razpravi so prisotni sprego
vorili še o nemoralnem in ne
kulturnem obnašanju nekaterih 
občanov po ulicah, orgijah po 
stanovanjih, uničevanju stano
vanj v novih blokih, nem oči 
hišnih svetov, o nevzdržnem  
početju Romov v naselbini Tra
ta, o cestnem redu in pripravah 
za postavitev semaforov, o od
važanju smeti in drugih zade
vah, ki bi jih bilo treba urediti v 
mestu. O vsem tem je bilo sicer 
nujno pogovoriti se, družbena 
samozaščita pa ima še druge po
membne naloge.

Ugotovili so, da tem nalogam 
nismo posvetili dovolj pozor
nosti, zato se družbena samo
zaščita v naši krajevni skupnosti 
ni dovolj uveljavila. Po triurni 
plodni razpravi so sprejeli vrsto 
sklepov in smernic, ki govore 
predvsem o tem, da je treba s 
predavanji in sestanki delovati

10.519 din. Vsi podatki o dohodkih 
in izdatkih so vedno izobešeni na 
oglasni deski v Osilnici, finančno 
poslovanje odbora za gradnjo zdrav
stvene postaje pa redno pregleduje 
posebna komisija, ki jo je imenoval 
svet krajevne skupnosti.

„Snežnik“ je prispeval še 20 kubi- 
kov gradbenega lesa in pripeljal oko
li 300 kubikov gramoza. Zdravstveni 
dom K očevje-R ibnica je obljubil, 
da bo plačal 5 odstotkov vse vred
nosti te gradnje, pom oč pa so oblju
bile še nekatere druge delovne orga
nizacije.

Te dni je prišlo razveseljivo pismo 
Glavnega štaba SRS za splošni ljud
ski odpor, v katerem  sporoča, da je 
tud i on ugotovil pom em bnost grad
nje zdravstvene postaje v Osilnici, da 
ceni napore občanov, da gradnjo po
polnom a podpira ter da zanjo pri
speva kot enkratno pom oč 
250.000 din.

Predsednik gradbenega odbora 
dr. Stanko Nikolič nam je povedal, 
da znaša vrednost doslej opravljenih 
del okoli 600.000 do 700.000 din, 
ves prispevek občanov pa bo do do
graditve znašal okoli m ilijon dinar
jev. Zdravstveno postajo si složno 
grade občani s slovenske in hrvatske 
strani Kolpe ter tako utrjujejo med 
NOB skovano bratstvo in enotnost. 
Gotovo nobena krajevna skupnost v 
Sloveniji ni naredila oziroma žrtvo
vala toliko kot osilniška, da bi dobi

la svojo zdravstveno postajo. Zato 
Prebivalstvo tega dela Kolpske in 
Cabranske doline upravičeno priča
kuje, da bo Regionalna skupnost za 
zdravstveno zavarovanje in varstvo 
Ljubljana pri razporeditvi investicij
skih sredstev za letos upoštevala na
pore in potrebe prebivalcev osilniške

KS' J. PRIMC

G IB A N JE
P R E B IV A L S T V A

V Januarju šta bila na obm očju 
m atičnega urada Kočevje rojena dva 
dečka. Poročilo se je  8 parov. Umrli 
so: Uršula Fister, gospodinja iz Ko
čevja, Roška cesta 33, stara 79 let; 
Ivan Šmalc, • strojni ključavničar iz 
Spodnjega Loga 10, star 46 let; 
Maksimilijan Zupanič, referent 
embalaže iz Kočevja, Cesta na Trato 
23, star 46 let; Antonija Levstik, 
gospodinja iz Dolge vasi 45, stara 66 
Tet; Jožefa Sim čič, gospodinja iz 
Mačkovca 1, stara 53 let; Marija Ma- 
jetič , socialna podpiranka iz Ko
čevja, Mestni log I št. 14, stara 73 
let; Jože Tom šič, upokojenec iz 
Željn 24, star 66 let, in Janez Pu
gelj, upokojenec iz Lipe 8, star 74 
le t

Štirje so ji padlj
Ne ve niti za  g ro b o v e  vseh najdražjih

Ivanka Dom bi iz Šalke vasi pri 
Kočevju bo 3. marca, se pravi 
tik  pred dnevom žena, prazno
vala 80-letnico rojstva.

Rojena je bila v Prezidu. Oče 
je bil gozdni delavec, m ati pa go
spodinja. Bila sta prava bajtarja.

Oče je odhajal vsako jesen z 
Bajtarji, Potočani in Čabranci z 
doma v Slavonijo, kjer so čez 
zimo in do pom ladi podirali 
orjaške hraste, izdelovali hlode 
(balvane), doge in tesali železni
ške pragove. Včasih so lepo za
služili, da je ob  vrnitvi družinica 
lažje zadihala, se oblekla in po
leg vsakdanjega krompirja in 
m očnika zaužila še kakšen kos 
kruha.

Ko je Ivanka odrasla, se je za
poslila na rudniku v Kočevju in 
na dnevnem kopu pobirala pre
mog. Tu se je spoznala z mizar
jem  Aleksandrom  Dombijem. 
Leta 1917 sta se poročila. Zače
la sta brez vsega. On je stanoval 
v sobici s trem i ali štirimi tova
riši, ona pa ni imela niti tega.

Kmalu po poroki se je vrnila k 
staršem v Prezid in rodila sina. 
Sele po dveh letih sta dobila 
majhno sobico s kuhinjo v stari 
rudniški koloniji. Mož je zaslužil 
malo. Rodilo pa se jima je za
povrstjo^ kar šest otrok. Komaj 
se je začela družinica postavljati 
na noge, se je začela druga sve
tovna vojna.

„O d začetka smo delali za 
Osvobodilno fronto. Moj najsta
rejši sin Aleksander je bil skoje
vec od leta 1936, član partije pa 
je postal tri leta pozneje," je po
vedala. Sina Aleksandra so leta 
1942 Italijani zaprli in odgnali v 
Padovo. Zvedela je, da se je ob 
kapitulaciji Italije vrnil do Ljub
ljane in odšel v gorenjske parti
zane, kjer je kmalu padel na 
Pokljuki. Še danes ne ve za nje- 
govgrob.

Kmalu po italijanski kapitula- 
ciji je padel v nemški ofenzivi 
njen drugi sin Viktor. Bil je bo
rec IX. SNOB, padel pa je, ko so 
Nemci prodirali z Broda proti 
Kočevju. Tudi za njegov grob ni 
nikdar zvedela.

Še si ni obrisala vseh soto 
jo je doletela pretresljiva v ’ 
ji je padel mož Aleksander P . 
padu z Nemci v g o z d u  med 
in Sv. Ano (Lovski vrh) P« ■
čevju. N je g o v  grob so n a s u 44
prekopan v Kočevju, «
pa je zvedela, da je v IX. * u  
padel tudi njen sin Zvoni®, 
sin Lado se je vrnil ziv iz P 
zanov. ,

Tudi hči Ančka je 
jevka in aktivna delavka t>s ^  
dilne fronte, pa so jo leta 
aretirali belogardisti, sp 
bila zaprta v Kočevju, za ^

MA
*  i s k r e i  
“razili s 
Nemili
»sedom
kolektiv,

Met7kaP
a  ganlj 
ganljive 
nem in t

ŽMujoi
Martin,

Ivanka Dombi

v Ljubljani, od koder so j0. ^  
gnali v Nemčijo. j  kod0
taborišča v taborišče, oa . „ 
se je komaj malo živa vnw“ 
avgusta 1945.

Po vojni, čeprav stjua • 
deset let, se je  Ivanka D o ^  
zadevala za obnovo d°™r ne- 
Njeno razboleno srce je ^  
izmerno krepko, da je . ob 
gumno prenesla in vz“ ?, j; iz 
njenem visokem, jubileju ^  
srca čestitam o. Želimo J > ^
še dolgo uživala zasluzen 
ve ter da bi bila zdrava , ni 
To zasluži, sa je v osvobo 
boju žrtvovala toliko Ko 
katera naša mati. , _ ^roLT

T O N A O Z » u

Ob si 
tete

AL
?* P i i s n  
"! ysem 
Pranem 
števjiu . 
kio ‘

Pogrebi

Resolucija eno - praksa pa drujjj
Brez spoštovan ja  dogovorjenega  in sklenjenega ne b o  reda in stabilizacije

Veliko škode, malo denarja
Lovci sode lu je jo  v S L O  in d ru ž b e n i  sam o zašč i t i

Bruto dohodek (družbeni proizvod) kočevskega gospodarstva je 
bil v prvih devetih mesecih lani (do konca leta še ni podatkov) za 
32 odstotkov manjši, kot je predvidevala republiška resolucija. To 
so ugotovili na nedavnem sestanku najodgovornejših dejavnikov iz 
gospodarstva, občinske skupščine in političnih organizacij.

Obnovitvena (reprodukcij- Hydrovod in Varnost, se pravi
ska)  ̂sposobnost kočevskega go- predvsem manjši tozdi.

Ir’ f l ftemu kriv le sezonslKi 
lovstva in bo torej ob 
ta rezultat d ru gačen ).^  
čereji 74 odstotkov,

• V 44 
"»brat

53 odstotkov (vendar so 
jetno tudi nekateri °^f.^

Lovska družina Banja Loka je na 
nedavnem posvetu analizirala izva
janje delovnega programa in sklepov 
za lovsko leto 1 975 /76 . Člani so za
dovoljni z doseženim, tarejo pa jih 
denarne težave, ker je iz leta v leto 
več škode, ki jo dela divjad na polj
ščinah. la n i  je škoda presegla 
130.000 din. Lovci menijo, da ni re
šitev povečan odstrel, ampak usta-
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I Kam z zbirko mesta? 1
Na nedavni razstavi likov

nih del, k i so last mesta K o
čevje, je  bila v otvoritvenem  
govoru znanega kulturnega 
delavca Julija Pluta izražena 
pohvale vredna misel, naj b i 
dobili prostor za stalno raz
stavo teh d e l M esto si je  v 
desetih letih obstoja Likov
nega salona nabralo to  zbir
ko tako, da so posamezna 
dela odkupovali pokrovitelji 
razstav ali pa so jih mestu 
darovali um etniki Seveda 
zbirka ne sodi v zaboje ozi
roma shrambe, ampak mora 
biti razstavljena v primer
nem prostoru, kjer bo na 
ogled vsem občanom

Doslej kulturnim delav
cem takega prostora še ni 
uspelo d o b iti Zvedeli smo, 
da menijo, naj b i v stalno 
razstavišče uredili sedanje 
prostore starega muzeja, kjer

ima zdaj skladišče Trikon  
Prav na te prostore pa raču
na tudi kočevska mladina, ki 
bi si v njih želela urediti svoj 
klub.

Seveda so ti prostori, v 
katerih je  tudi lepa freska 
bolj prim erni za hram kultu
re ko t za kakršno koli drugo 
dejavnost. Vendar je trenut
no treba upoštevati tudi te
žave Trikona, se pravi, naj bi 
mu v te j stiski ne nakopali še 
novih težav v zvezi z iska
njem novih prostorov za 
skladišče. Vendar pa z reše
vanjem vprašanja teh prosto
rov tudi ne bi smeli predolgo  
odlašati. Prav o te j zadevi je  
bilo namreč v zadnjih p e t
najstih letih izrečenih že ve
liko besed, popisanega pre
cej papirja, vidnega učinka 
pa ni bilo nobenega.

JO ŽE PRIMC

novitev solidarnostnega sklada pri 
področni lovski zvezi, iz katerega bi 
dobile pom oč lovske družine, Jci 
imajo iz opravičljivih vzrokov več 
izdatkov kot prejemkov.

Lovska družina Banja Loka bo 
praznovala v prihodnjem  lovskem le
tu 30-letnico obstoja. Dogovorili so 
se, da bodo pripravili poseben pro
gram praznovanja.

Lovci so poslušali predavanje Vla
da Kraševca „Lovec, pom em ben do- 
javnik v SLO“ . Imenovali so refe
renta za SLO in družbeno samo
zaščito, ki bo pripravil program dela 
za 1976 /77  in predlog za tesnejše 
sodelovanje z odbori 'za SLO in 
družbeno sam ozaščito pri KS Fara 
in Banja Loka.

DRAGO PIRŠIC

spodarstva pada. Ekonomičnost 
je upadla za 4 odstotke, renta
bilnost za 7 odstotkov, produk
tivnost pa je (zaradi vpliva infla
cije) porastla za 14 odstotkov.

Pri porabljenih sredstvih 
so najbolj porastli drugi mate
rialni stroški, in sicer za 17 od
stotkov, dnevnice in potni stro
ški za 53 odstotkov in proiz
vodne storitve drugih za 48 od
stotkov. Vsi ti stroški predstav
ljajo 16,2 odstotka skupno po
rabljenih sredstev.

Izmed 36 tozdov jih je ustva
rilo dohodek v skladu z republi
ško resolucijo le 8, in sicer LIK, 
Kočevski tisk, Zidar, pleskar
stvo-steklarstvo Oprema, mi
zarstvo Oprema, Gramiz,

Tudi tisti del resolucije, ki 
govori, da morajo stvarni osebni 
dohodki rasti počasneje kot 
produktivnost dela, so spošto
vali le IT AS, LIK, Transport — 
gozdne gradnje ZKGP, Trgopro- 
met, Hotel Pugled, pleskar- 
stvo-steklarstvo Oprema, mi
zarstvo Oprema, Kovinar in 
Varnost. Indeksa dohodka in 
sredstev za osebne dohodke sta 
v velikem razkoraku, in to celo 
tam, kjer so poslovali z izgubo. 
Tako (podatki veljajo za 9 me
secev lani) znaša razlika pri go
jitvenem lovišču Medved kar 75 
odstotkov oziroma indeksnih 
točk (dohodek padel za 43 od
stotkov, osebni dohodki po
rastli za 32 odstotkov; morda je

vzroki), gozdarstvu r e*
odstotkov, Sintep Oprei 
odstotkov itd., itd. jtj 

Seveda je treba zago 0juc’. 
sledno izpolnjevanje 1 
(pa tudi dogovorov, »f 
mov, sklepov, načrtov ^ ^
v c u l r i  t o v H  ( n a  t i l d ivsaki tozd (pa tudi ^
jevni skupnosti), občtfi |jpf 
publiki pa tudi v drža 
števati je treba, da pone 
de do razlik zaradi sezon 
hanj in raznih upravičenj, 
kov, vendar bi moralo ^
odstopanj malo, in še 
smela biti velika.

Z E L J E  IN M 0 2 N  ^
Skupna poraba lahko 

merjavi z lani poraste ® „,̂,1 
stotka. Programi SIS so 
vali, da bodo znašali lf11° h*jjii E 
in izdatki v kočevski oO ^i 
otroškem  varstvu 2,1* ^
izobraževanju 30,983.000 ĵll
tu ri
1,372.1
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Zadnja razstava likovnih del mesta Kočevje — na njeni otvoritvi je pel tudi nonet iz Željn (na sliki) ■ 
je pokazala, da potrebuje mesto prostor za stalno razstavo svojih umetniških del. (Foto: Primc)

?e is
"> zr 
yali 
" i k o
m  

Teka

p «  Ž‘nc
3,145.000 din,

3.449.000 din. Po s e d a n j* -U j  
gu, ki upošteva stvarne mo.jitffV 
naj bi letos namenili za,°?ods* 
stvo 1,544.000 din (ali.3- ® , ^  
več kot lani), za f  . j  vi
21.857.000 din (ali 2,3 , 
kulturo 1,975.000 din ^
44,9 odst. več), telesno v6i  ,
1.102.000 din (ali 13,3 ^ 
socialno varstvo 3 ,449-00 st d 
49,7 odst. več). Skupni PA, s«' 
hodkov in izdatkov t e h ^ g j a l ”  
rej v primerjavi z lani P° 
vprečno za 8 ,9 odstotka-’

O SILN IC A :
NOVO V O D S T V O ^

Pred kratkim so v 0sU> '  
čevski občini izvolili novo 
krajevne skupnosti. Za Pr 
sveta KS so izvolili Alojza 
za podpredsednika Stanka - ^ 
za tajnico Sando Žurga, 
nika pa Jožeta Janeža.

Stran ured il: JOŽE PRIMC Št. 9 (1388) -  26 . februar|0



Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE JANŽEKOVIČ
iz Radoviče 4 0

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so z nami sočustvovali, nam 
izrazili sožalje, darovali cvetje in vence in pokojnico tako številno 
spremili na njeni zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo vsem 
sosedom, koder prebivamo, za darovano cvetje in sočustvovanje, 
kolektivom Zdravstvenega doma Novo m esto, IMV Novo mesto, 
Domu počitka Metlika, družbenopolitičnim  organizacijam občin  
Metlika in Črnomelj za darovano cvetje, župniku Francu Šifrerju 
za ganljiv govor in pogrebne svečanosti ter metliški godbi za 
ganljive žalostinke. Iskrena hvala vsem, ki so ji v njenem skrom
nem in trpečem  življenju kakorkoli pomagali!

Žalujoči otroci: Marička, Ivanka, Pepca, Janez, Jože, 
Martin, Alojz in Cvetka

Z A H V A L A

Ob smrti naše drage in nepozabne mame, stare mame, sestre in 
te te

ALOJZIJE MARINČIČ
iz Vrbovca pri D obrniču

se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in vsem sosedom za pom oč v tako težkih trenutkih , za ustna in 
pismena sožalja, vsem, ki so našo drago mamo v tako velikem 
številu spremili na njeni zadnji poti ter ji darovali vence in cvetje, 
ki ga je tako ljubila. Posebno se zahvaljujemo sodelavcem „Putni- 
ka“ Trebnje, kolektivu „Slikar“  Maribor in dekanu za opravljeni 
pogrebni obred.

Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: sinovi Jože, T one in  A lojz, hčerke Marija, 
Slavka, Anica in Angelca z družinami ter drugo sorod
stvo.

Z A H V A L A

V 44. letu življenja nas je za vedno zapustil ljubi mož, oče, zet 
in brat

ANTON REZEK
iz Dolenje vasi 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in 
nam stali ob  strani v najtežjih trenutkih, nam izrazili sožalje in ga 
v tako velikem številu posprem ili na njegovi zadnji poti do mnogo 
preranega groba. Zahvaljujemo se kolektivom železniške postaje 
iz Novega mesta, Novotehni iz Novega mesta, osnovni šoli Mirna 
peč in vsem ostalim  za podarjene vence in cvetje. Posebna zahvala 
velja železničarjem  iz Novega mesta za spremstvo in poslovilne 
besede, ki sta jih izrekla govornika ob  odprtem  grobu, in župniku 
za opravljeni obred. Zahvaljujemo se tudi pevcem iz Mirne peči za 
zapete žalostinke in godbenikom  iz Novega mesta. Vsem še 
enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Ani, sin T one, tašča, bratje in sestri in 
drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega ljubega moža, očeta in starega 
očeta

JANEZA
GESTLJA

Kralji 4

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem , ki ste pokojnika pospremili na zadnji poti, mu daro
vali vence in cvetje ter nam izrazili sožalje. Topla zahvala govor
nikom  za besede ob  odprtem  grobu. Iskreno se zahvaljujemo tudi 
godbi iz Kočevja in vsem organizacijam. Posebna zahvala sosedu 
Pezdircu, Emilu in Stanetu Stadoharju, Jožetu Mavrinu, Lojzki 
Tekavec in Petru Šuštariču.

Žalujoča žena Amalija, sinova A d olf in Janez z dru
žino ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta, stare
ga očeta, dedka in strica

JANEZA KRANJCA
iz  Malih Brusnic 9 pri N ovem  mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , sosedom,
znancem ter vsem, ki ste z nami sočustvovali in pokojnika v tako 
velikem številu spremili na njegovi zadnji poti, mu darovali vence 
in cvetje ter nam izrazili sožalje. Lepa hvala govornikoma za 
ganljive poslovilne besede pri odprtem  grobu, gasilskemu društvu, 
društvu upokojencev in župniku za lepo opravljeni obred. Poseb
na zahvala vsem sosedom za nesebično pom oč v težkih trenutkih. 
Vsem še enkrat prisrčna hvala.

Ž alujoči: žena Ana, sin Jože in hčerka Milka z druži
nama ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, sina, brau, 
svaka in strica

JANEZA PAHULJE
arhitekta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izraženo sožalje, podarjeno cvetje in denarne 
prispevke, darovane za humanitarne namene, ter vsem, ki 
ste ga spremili na zadnji poti. Iskrena hvala projektivnima 
organizacijama „AB“ in „KONSTRUKTI“ za vso pomoč 
in razumevanje med boleznijo. Posebno se zahvaljujemo 
njegovemu prijatelju dr. Naglasu za izredno požrtvovalno 
in nesebično pomoč ves čas bolezni, enako dr. Mačkov- 
škovi in ostalemu medicinskemu osebju Onkološkega 
inštituta. Posebno priznanje domačinom iz njegovega 
rojstnega kraja za številno udeležbo, hvala pp. Grošlju in 
njegovemu spremstvu za poslovilne besede in poslednji 
obred.

Žalujoči: žena Ana, mama, o če , sestra ing. Božena, 
nečaka Igor in Miha, svak dr. ing. Leonardi in drugo 
sorodstvo.

Ljubljana, Dolenja vas

Z A H V A L A

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi moje drage in nepozabne 
mame

KATARINE JURJEVČIČ
iz Sem iča

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom za 
vso pom oč v najtežjih trenutkih  in vsem, ki so jo obiskovali v 
Metliki in jo razveseljevali. V veliko uteho in v veliko moralno 
olajšanje kljub bolečini mi je bila pom oč Vseh, ki so poskrbeli, da 
je bilo njeno zadnje slovo tako lepo. Zahvaljujemo se vsem za 
izrečeno sožalje, podarjene vence in cvetje ter družinam  Anclje- 
vjm, Razpotnikovim , Vidf Zurčevi, Simoničevim, Damjanovi- 
čevim, Brodaričevim. vsem vaščanom ter osebju dom a počitka v 
Metliki, govornici tov. Bezeg za poslovilne besede, župniku za 
opravljeni obred ter vsem, ki so jo v tako velikem številu pospre
mili na njeni zadnji poli.

V imenu vseh njenih dragih: hčerka Mara

t r

Z A H V A L A

Ob izgubi našega sina in brata

JOŽETA 
KERSNIČA

iz Dolenjih Lazov

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrazili sožalje, z 
nami sočustvovali in pokojnika v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo govorni
koma za poslovilne besede, delavski godbi iz Kočevja ter 
darovalcem cvetja in vencev. Vsem še enkrat iskrena hva
la.

Žalujoči: mama, ate, bratje Janez z ženo M ileno, Vla
do , Bojan in Drago ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob smrti naše ljube hčerke

RENATKE 
PIRNAR

iz Kočevja
sc iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem, ki ste nam 
stali ob strani v težkih trenutkih , nam ustno ali pismeno izrekli 
sožalje, darovali cvetje in vence ter pokojnico v tako lepem številu 
spremili do njenega preranega grotra. Posebna zahvala zavodu dr. 
Marjana BorŠtnarja iz Dornave, kolektivu Petrola iz Kočevja in 
Žlebiča, skupni službi GG Kočevje in vsem sodelavcem in sode
lavkam. Hvala vsem. Vaša tolažba in pom oč nam je v uteho in lep 
spomin nanjo bo ostal vedno med nami.

Žalujoči: starši: očka , mami, sestra Sonja ter vse drugo 
sorodstvo.
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Z A H V A L A

Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi dragega moža

MARTINA BRODARIČA
majorja JLA v pokoju

se prisrčno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, posebno 
Francetu Brulcu in drugim znancem in prijateljem, za ustno in 
pismeno sožalje ter vsem tistim , ki ste mu poklonili cvetje in ga 
m nožično pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujem se pred
stavnikom družbenopolitičnih organizacij: ZK, ZRVS, ZZB 
NOV, nekdanjim  borcem  Belokranjskega odreda, članom  Društva 
upokojencev, godbi na pihala, pevcem ter govornikom za poslo
vilne besede. Iskrena hvala sodelavcem trgovskega podjetja 
Dolenjka ter zdravstvenemu osebju internega oddelka splošne 
bolnice Novo mesto, Id se je trudilo, da bi ga ohranili pri živ
ljenju.

Ž alujoča žena Pepca 
N ovo m esto, februarja 1976

P R O S T A  D E L O V N A  M E S T A !

„S O P "
S P E C IA L IZ IR A N O  P O D JE T JE  ZA IN D U S T R IJ 
SK O  O PR E M O  
K RŠKO, G A S IL S K A  3
RAZPISNE KOMISIJE DS TOZD IKON, DS TOZD STO
RITVE, DS TOZD OPREMA

r a z p i s u j e j o :

1. DIREKTORJA TOZD IKON
Pogoji: — visoka ali višja šolska izobrazba

— 5 let delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu
— aktivno obvladanje nemškega jezika
— moralno-politične kvalitete,
— organizacijske in poslovne sposobnosti.

2. DIREKTORJA TOZD STORITVE
Pogoji: — višja ali srednja šolska izobrazba

— 5 let delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu
— aktivno znanje 1 tujega jezika
— moralna in politična neoporečnost
— organizacijske in poslovne sposobnosti.

3. KORESPONDENT
Pogoj: — srednja strokovna izobrazba ali nepopolna srednja 

šola
— več let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
— znanje strojepisja

4. MATERIALNI KNJIGOVODJA
Pogoj: — srednja strokovna izobrazba ali nepopolna srednja 

šola
— več let delovnih izkušenj na podobnem delovnem me
stu.

5. DIREKTOR TOZD OPREME
Pogoj: — visoka ali višja izobrazba strojne ali ekonomske 

smeri
— 5 let delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu
— aktivno obvladanje 1 svetovnega jezika
— moralno-politične kvalitete
— organizacijske in poslovne sposobnosti.

6. VODJA SKLADIŠČA
Pogoj: — visoka kvalifikacija kovinske stroke ali

— visoko kvalificiran trgovec kovinske stroke
— 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu skladiščnika
— sposobnosti organizacije dela v skladišču

Stanovanj nimamo.
Ponudbe s kratkim življenjepisom, podatki o strokovni 
izobrazbi in dosedanjem kdelu naj pošljejo kandidati v 15 
dneh po dnevu razpisa kadrovski službi „SOP", specializi
rano podjetje za industrijsko opremo, Krško, Gasilska :

Individualne poslovodne organe, direktorje in druge odgo
vorne delavce v komerciali, računovodstvu in drugih strokov
nih službah OZD, gospodarskih in negospodarskih dejav
nosti, delavcem v družbenopolitičnih organizacijah, samo
upravnih interesnih skupnosti, upravi in druge uporabnike 
družbenih sredstev, ki so vključeni v novi sistem zavarovanja.

OBVEŠČAMO,
DA BOSTA DRUŠTVO PRAVNIKOV V GOSPODARSTVU 
LJUBLJANA
in center za samoupravno normativno dejavnost organizirala 
2-dnevni seminar praktično izvajanje zavarovanja plačil med 
uporabniki družbenih sredstev na katerem bodo priznani 
strokovnjaki iz prakse obširno in vsestransko obravnavali no
vi sistem zavarovanja plačil, uporabo posameznih plačilnih 
instrumentov ter dali praktična napotila za ustrezne samo
upravne in poslovne ukrepe

Seminar bo dne 3. in 4. marca 1976 v Novem mestu, v
dvorani Občinskega sindikalnega sveta. Društveni trg 2, s 
pričetkom ob 9. uri.
Vsem uporabnikom družbenih sredstev smo razposlali vabila 
z podrobnejšim programom.
Prijave sprejema center za samoupravno normativno dejav
nost pri Dopisni delavski univerzi UNIVERZUM, 6 1 0 0 0  
Ljubljana, Parmova 39. Vse informacije o seminarju pa dobi
te na telefon 22-229.
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tedcnsK6le
Č etrtek, 26. februarja -  Matilda 
Petek, 27. februarja -  Gabrijel 
Sobota, 28. februarja -  Rom an 
Nedelja, 29. februarja -  Leander 
Ponedeljek, 1. marca -  Albin 
Torek, 2. marca -  Pust 
Sreda, 3. marca — Janja 
Č etrtek , 4. marca — Kazimir

LUNINE MENE

1. marca ob 0.25 uri -  mlaj

BRESTANICA: 28. in 29. 2. 
angleški barvni film Prepovedane 
strasti

BREŽICE: 27. in 28. 2. ameriški 
barvni film G ospodar otoka. 29. 2. 
in 1. 3. francoski barvni film Priče 
in m orilc i 2. in 3. 3. slovenski film 
Vesna.

ČRNOMELJ: 27. 2. angleški 
barvni film Zločin v Orient Expresu. 
29. 2. ameriški barvni film Kung Fu

S L U Ž B O  D O B I

POTREBUJEM mlajšo upokojenko, 
ki bi občasno pospravljala stano
vanje in obenem  varovala trile tne
ga fantka. Ugodni pogoji. Janja 
Kastelic. Trdinova 5a, Novo me
sto.

DEKLE, pridno in pošteno, sprej
memo na delo v gostilno, pred
vsem za strežbo. Za hrano in sta
novanje preskrbljeno. Ponudbe 
pošljite na naslov Gostilna .For
tuna", Ljubljana, Vodovodna 26.

S T A N O V A N J A

MLAJSl uslužbenki nudim toplo  so
bo s kopalnico in delno hrano za 
pom oč v gospodinjstvu. Poma
gam poiskati službo. Venturini, 
Ljubljana 61231, Magajnova 7.

ODDAM sobo. Cesta herojev 37, 
Novo mesto.

PRODAM GARSONJERO s central
no kurjavo, Nad mlini, I. nad
stropje. Informacije pri podjetju 
Krojač vsak dan dopoldan.

V NAJEM vzamem prazno hišo z 
vrtom. Telefon 2 2 -1 4 1 , Cvetko
vič.

ENOSOBNO stanovanje s kopalni
co, z m ožnostjo kuhanja, kjerkoli 
v Novem mestu, išče mlad zakon
ski par brez otrok. Ponudbe pod 
..DO 1000 Ndin“ .

ODDAM opremljeno sobo dvema 
fantom a. Naslov v upravi lista 
(6 1 6 /76).

ODDAM oprem ljeno sobo dvema 
fantom a. Naslov v upravi lista 
(6 2 2 /76).

DRUŽINA NUJNO potrebuje eno 
ali večsobno stanovanje v Novem 
mestu. Plača dobro. Naslov v 
upravi lista.

M o t o r n a  v o z i l a

'JE E P  m ahindra prodam. Lešnjak, 
Kristanova 57, Novo mesto.

NUJNO PRODAM avto Zastava 750 
s prikolico in kombiniran elektri
čni štedilnik (2 plin 4 el.) Alojz 
Staniša, Vinja vas 34, 68322 Sto
piče.

PRODAM ŠKODO 1000 MB, letnik 
1967, registriran do junija. Drago 
Zore, Bogr.eča vas. Trebelno.

FIA T 1100, letnik 1960, v voznem 
stanju, prodam  za 2.500 din. Ko- 
par, Kurirska pot 12, Novo me
sto.

PRODAM ŠKOLJKO in m enjalnik 
za Zastavo 750, odlično ohranje
no. Zlatko Jakša, Vranoviči 5, 
68332 Gradac.

PRODAM FIAT 750, letnik 1969. 
f'-n a  1 milijona din. Perozzi, 
Mest n :  njive 11.

PRODAM AMI 8, letnik 1974. 
Ogled vsak dan popoldne od 15. 
ure dalje pri Alojzu H ančiču, Nad 
mlini 19, Novo mesto.

PRODAM trak tor Lanz (18 KM) z 
jerm enico in koso ter sejalnik za 
žito. Karel Vrtovšek, Vel. Kamen 
42, Koprivnica.

PRODAM trak to r Ferguson 65, 
brezhiben. Franc Zarn, K alce- 
Naklo 17, Podbočje.

PRODAM m otor za opel rekord 
coupe, letnik 1962, in razne dru
ge dele. Ignac Župan, Brezje 1, 
Šentjernej.

PRODAM zastavo 750, letnik 1968, 
po delih in varilni aparat. Franc 
Povše, Klenovik 7, Škocjan.

PRODAM ŠKODO 1000 MB v voz
nem stanju. Medved, Sinji vrh 27, 
68344 Vinica.

-  zeleni obad. 3. 3. zahodnonemški 
barvni film Lord iz Barmbecka.

KOSTANJEVICA: 29. 2. ar^leški 
barvni film Prišel bo moj dan.

KRŠKO: 28. in 29. 2. nemški 
film Dekle iz Honkonga. 3. 3. 
italijanski film Nepremagljivi 
Sammy Walash.

METLIKA: Od 26. do 29. 2. 
angleški barvni film Ubijalec z 
RiUir^ton plače. Od 26. do 29. 2. 
ameriški barvni film Tom  Sawyer. 
Od 27. do 29. 2. italijanski barvni 
film Som rak bogov.

MIRNA: 28. in 29. 2. slovenski 
film Pomladni veter.

NOVO MESTO, KINO KRKA: 1. 
in 2. 3. ameriški barvni' film  Kje je 
po t na bojišče. 3. in 4. 3. švedski 
barvni film Prgišče ljubezni 
Od 27. do 29. 2. in 1. 3. ameriški 
barvni film Sin poglavarja Masajev.

RIBNICA: 28. in 29. 2. francoski 
barvni film Neznanec je prišel z 
dežjem.

SEVNICA: 28. in 29. 2. ameriški 
film Škorpijon ubija. 3. 3. ameriški 
film Č rni bratje pojejo.

TREBNJE: 28. in 29. 2. ameriški 
barvni kriminalni film Uboj v 
vikendu.

PO ZELO ugodni ceni prodam  jawo 
175 šport in zastavo 750, letnik 
1965. Milan Forneci, Mihovec 4, 
Stopiče.

PRODAM FIAT 750, letnik 1965. 
Cena 7.000,00 din. Jože Mlinarič, 
Vavta vas 20, Straža.

PRODAM 1300, karam bo lira n pred
nji desni blatnik, letnik 1975, za
2 milijona. A nton Saje, Lobetova 
4, Novo mesto.

PRODAM avto Opel Olimpia, letnik 
1958, tehnično pregledan. Šmihel 
63, Novo mesto.

PRODAM ŠKODO 1000 MB. Stane 
Z upančič, Cegelnica 26, Novo 
mesto.

PRODAM M O SK V IČ -408 (prevo
ženih 5.000 km). Bevc, Loke 11,

UGODNO PRODAM zastavo 750 
po delih. Tone Kastelic, Mali Ce
rovec 4, Stopiče.

P R O D A M

PRODAM 48-basno klavirsko har
m oniko znamke Harmonija. Jože 
Kavšek, Dol. Težka voda 21, S to
piče.

PRODAM psico (nemški ovčar), sta
ro 6 mesecev, brez rodovnika. 
Erklavec, Vrtača 19, Semič.

PRODAM obračalnik BCS. Albin 
Jordan, Dobrava 27, Škocjan.

PRODAM nemško ovčarko z rodov
nikom, staro eno leto. Potočar, 
Cesta herojev 43, Novo mesto.

PRODAM dve breji svinji. Martin 
Grubar, Gor. Vrhpolje 57, Šent
jernej.

PRODAM mlatilnico Krobath s po
polnim čiščenjem , v odličnem  
stanju, in malo novo mlatilnico 
(samo mlati). Franc Pust, 
Gor. G lobodol 29. Mirna peč.

ZELO POCENI prodam spalnico. 
Gorup. Zagrebška 8a. Novo me
sto.

NUJNO prodam skoraj nov televi
zor. Cena 2.200,00 din. Franc 
Vovko, Potov vrh.

PRODAM grablje s priključkom  na 
kosilnico BCS. Franc Turk, 
Dol. Maharovec.

PRODAM televizor avtom atik RR 
NlS s stabilizatorjem. Oglasite se 

pri Branku Vukmanovjču, Nad 
mlini 4 3 /2 ,  Novo mesto.

UGODNO prodam dobro ohranjeno 
ročno kosilnico znam ke Adria, 
letnik 1965. Prodam jo zaradi te
ga. ker sc ne ukvarjam več s kme
tijstvom. Ponudbe ali ogled na na
slov: Jernej Čampa, Breg 33, 
61310 Ribnica.

PO UGODNI ceni prodam  kmečki 
mlin, malo rabljen, na bele kam
ne. Naslov v upravi lista 
(591/76).

UGODNO prodam  zaščitno pregri
njalo (cerado) za avto Zastava 
750. Poizve se: Novo mesto, 
Glavni trg 1 8, v brivnici.

UGODNO prodam  term oakum ula
cijsko peč (2,5 KW). Informacije 
na telefon 2 2 -2 0 0  Novo mesto.

12, 13 in 15-colski gumi voz, nov, 
prodam. Bulc, Jurčkova pot 73. 
Ljubljana.

PRODAM rabljeno sobno poh ištvo - 
spalnico. Ogled vsak dan od 16. 
do 18. ure. Rasto Grobovšek, Kri
stanova 22, Novo mesto.

PO UGODNI CENI prodam pribli
žno 3000 kg sena. Dostop z vsa
kim vozilom. Jože Bregant, Zalo- 
viče 1 7, Šmarješke Toplice.

PRODAM 80-basno klavirsko har
m oniko. Ivan Čampa. Zagrebška 
4a. Novo mesto.

PRODAM m otorno žago Stihi 0,70. 
Ivan Blažič, Čelevec 3, Šmarješke 
Toplice.

PRODAM malo rabljen traktorski

PO UGODNI ceni prodam  novo 
enoosno prikolico in dobro ohra
njeno mlatilnico Šentjur z enim 
čiščenjem . Naslov v upravi lista 
(6 3 8 /7 6 ).

PRODAM -prikolico za osebni avto.
"N aslov P upravi lista (628 /76).

PRODAM suhe smrekove plohe. Ja
nez Sere, Drečji vrh 16, 68230 
Mokronog.

PRODAM priključek za zastavo ' 
101. Naslov v upravi lista.

PRODAM omaro za dnevno sobo 
(dom ača izdelava), kuhinjsko mi
zo z dvema stoloma in otroško 
posteljico z blazino. Alojz Novak, 
Nad mlini 19, Novo mesto.

PRODAM mrežasto otroško stajico. 
Zagrebška 13, stanovanje 15, No
vo mesto.

K U P I M

ODKUPIM odpadni svinec, p r i  
bližno 300 do 400 kg. Sandi Mi- 
kulan, Dolenjski list, Novo mesto.

KUPIM malo rabljen vprežni plug. 
Ivan Bartol, Vel. Poljane, Ško
cjan.

ODDAMO v najem m ajhno posestvo 
z gospodarskim poslopjem. V hiši 
elektrika, zraven voda. cesta za 
prevoz z vsakim vozilom. Infor
macije dobite  pri Francu G lasu - 
Radej, Presladol 65, 68280 Bre
stanica.

PRODAM ali dam v najem vinograd 
v Gornji Straži. Angela Kovačič, 
Groblje 2, Novo mesto.

UGODNO PRODAM manjšo kme
čko dom ačijo, primerno za pre
ureditev v vikend, v bližini Žu
žemberka. Rudi Kraševec, Žu
žem berk 106.

PRODAM 18 arov travnika v Mirni 
peči. Naslov v upravi lista
(5 8 0 /7 6 ).

PRODAM 8 arov vinograda v Grčev- 
ju (dostop m ožen z avtom , voda 
in elektrika v bližini) ter 1500 kg 
sena. Naslov v upravi lista
(5 8 1 /76).

PRODAM 1 ha in 50 arov gozda nad 
Prečno, primerno za vikend, in 
mlin (šrotar) z m otorjem  (ruži in 
drobi zrnje) ali zamenjam za
m lin, ki drobi tudi koruzne stor
že. Stanko Kosec, Češča vas 22, 
Novo mesto.

POZOR! PODJETJA, ZDOMCI, 
PRIVATNIKI! Prodam vseljivo 
hišo v strogem centru Sente. pod
kleteno, z velikim vhodom, celo 
za kamione s prikolico, z dvema 
stanovanjema (5-sobnim kom
fortnim  in 3-sobnim stanovanjem 
v skupni velikosti 255 m2) ter 
dvema telefonskima linijama. Po
leg tega je še dvoriščna parcela v 
velikosti 1265 m2. Informacije: 
telefon (061)51 -2 0 0  od 16. ure 
dalje ali na naslov: Stojanovič 
.jBRKA", Vikrčc 18/a. 61211 
Šmartno pod Šmarno goro.

PRODAM vinograd v Novi gori pri 
Prečni. Dogovor pri Neži Kuplc- 
nik. Češča vas 2, vsak dan.

PRODAM HIŠICO (5 \  9 m) na sa
mem, 4 km od Dol. Toplic. Do
stop z avtom. Poizve se: Kočev
ske Poljane 14.

PRODAM 7 arov vinograda v Golo- 
binjku pri Mirni peči. Lepa son
čna lega, dostop m ožen z avto
m obilom . Interesenti naj pišejo 
na naslov: Alojzija Štih. Cesta 24. 
junija 28. Črnuče pri Ljubljani.

R A Z N O

DVA FANTA, situirana (28 in 35), 
želita spoznati dve resni osebi za
radi spoznavanja in m ožnosti že
nitve. Zainteresirane pišite na na
slov: Tone B regar-S tefan  Vid
mar. Kettejev drevored 35. Novo 
mesto.

POROČNI PRSTANI! -  K m oderni 
obleki -  sodoben nakit! Dobite 
ga po naročilu ali izbiri pri zla
tarju v Ljubljani, Gosposka 5 (po
leg univerze) -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

SADIKE sadnega drevja dobite  pri 
Stanetu Prešernu, Lobetova 4 2 
(Žabja vas). Novo mesto.

m m nm

obračalnik ileublitz. 
upravi lista (624 /76).

Naslov v

DOBRI sestri in teti MARIJI 
KRALJ iz Sred. Bitnja pri Kranju 
ter njenemu m ožu Lojzetu iskre
no čestitajo za 30. obletnico po
roke z željo, da bi ostala zdrava in 
zadovoljna še mnogo let med svo
jimi. Bovhunova in Pungcrčarjevi.

DRAGEMU očetu  JOZF.TU TL- 
ROPŠ1ČU iz Črcšnjic 21 prisrčne 
čestitke za 46. rojstni dan ter še 
mnogo let zdravja in zadovoljstva 
med nami iz srca želijo žena Mi- 

_  mi, hčerke Jožica z družino, 
~  Mojca, Pavli in Dušan, ki mu po

šilja zvrhan koš poljubčkov.

ČESTITAMO Ireni Urh Hudoklin 
za uspešno končan študij na me
dicinski fakulteti. Prijatelji.

^O B V E ST IL A !
KRAJEVNA SKUPNOST BELA 

CERKEV opozarja občane, naj 
poravnajo vso zaostalo grobnino, 
ki se bo poslej plačevala vnaprej.
V nasprotnem  primeru se bo grob 
prodal drugemu interesentu. R ok 
plačila je do 15. marca 1976.

IZDELUJEM ROLETE, LESENE, 
PLASTIČNE, ŽALUZIJE (25, 35 
IN 50 MM). OPRAVLJAM VSA 
POPRAVILA, SPADAJOČA V 
TO STROKO. KDOR NAROČA 
NA OSNOVI OGLASA, DOBI
4 % POPUSTA OD FAKTURNE 
VREDNOSTI. NAROČILA 
SPREJEMAJO: ROLETAR-
STVO, LJUBLJANA, TITOVA 
180, TELEFON 53-984 IN 
20-487: IGNAC PRIJATELJ,
KRŠKO, KVEDROVA 8, TELE
FON (068) 7 1 -7 7 6 ; BOGO RA
DI, NOVO MESTO, ŽABJA VAS 
15.

CENJENE STRANKE OBVE
ŠČAM, da sem s 16. februarjem 
odprl delavnico za popravilo vseh 
kmetijskih strojev, traktorjev, ko
silnic in drugih m otornih vozil. 
Opravljam vsa tekoča in gene
ralna popravila. Za obisk se pripo
ročam! Janez Šušteršič, Smolenja 
vas 73 pri trgovini. Manjša popra
vila opravljam tud i na domu.

PARKET TER PLASTIČNE pode 
polagam poceni in kvalitetno. Po
nudbe pod ..KVALITETNO".

s m i e i ^
STANE ZALOKAR, Ločna 8a, 

Novo mesto, prepovedujem pašo 
kokoši po moji parceli. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal.

PODPISANA JO ŽEFA BAŠELJ, 
Obrh 7, Šmarješke Toplice, pre
povedujem vsako hojo, pašo ko
koši, kopanje po zemljišču ter de
lanje škode na stavbah na Obrhu. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

MAnmM
V 85. letu starosti nas je zapustil 

naš ate, stari ate, stric, svak, boter in 
ustanovni član PGD Petrova vas

LO JZE V R T A R  st.
iz Petrove vasi 17

Iskreno se zahvaljujemo vsem sose
dom. vaščanom, ki so nam prisko
čili na pom oč, sorodnikom  in znan
cem. ki so pokojnika v tako lepem 
številu spremljali na zadnji poti, da
rovali cvetje, venee m nam izrekli 
sožalje. Posebna zahvala PGD Pet
rova vas za častno spremstvo in 
pogreb ter govor pri odprtem  grobu 
in darovani venec. ZZB NOV Pet
rova vas hvala za izrečeno sožalje in 
venec, kolektivu Belt iz Črnomlja za 
podarjene vence in cvetje ter izre
čeno sožalje, podjetju PTT Ljublja
na 1 za venec, izrečeno sožalje in 
spremstvo. Topla zahvala župniku in 
kaplanu za opravljeni obred in 
govor. Zahvala godbi na pihala iz 
Črnomlja in vsem ostalim.
Žalujoči: sinovi Jože, Lojze, 
Martin in Korel z družinami ter 
drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi našega dragega 
očeta in starega očeta

M A R T IN A  M A L N A R IČ A
upokojenca iz Cerovca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
pokojnika spremili na njegovi zadnji 
poti, mu darovali vence in cvetje ali 
nam na kakršen koli način pomagali 
v teh težkih trenutkih. Posebna za
hvala zdravniku Nenadu Kohontu iz 
Semiča za lajšanje bolečin, tovari
šema Metodu Plutu za organizacijo 
pogreto in Žanu Škrinjarju, sosedu 
A ntonu Plutu, tajniku Gasilskega 
društva Črešnjevec za poslovilne be
sede, gasilcem iz Črešnjevca in 
Krvavčjega vrha, političnim  organi
zacijam in godbi iz Črnomlja. Naj
lepša hvala družinam  Radoš, Dušak, 
Stubljar in vsem ostalim  sosedom.

Žalujoči: sin Tone z družino 
in drugo sorodstvo.

V 84. letu življenja nas je za ve
dno zapustila naša ljubljena mama, 
stara 'mama, babica in teta

M A R IJA  K O R IT N IK
iz Brežan pri Šentjanžu 

na Dolenjskem
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
pokojnici poklonili vence in cvetje, 
nam izrazili sožalje in jo spremili na 
zadnjo pot. Posebna zahvala Vozalo- 
vim in I lajsovim za nesebično po
m oč. Hvala župniku za obred in 
društvu upokojencev Šentjanž za 
spremstvo s p ra porom . Vsem še 
enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: hčerki Marica in 
Kozi z družinami, vnuki, vnu
kinje, pravnuki, pravnukinje.

Iskreno se zahvaljujem 
dr. Zlatku Marinu in ostalemu 
zdravniškemu osebju otorino
laringološkega oddelka bolnišni
ce Novo mesto za hiter zdra
vniški poseg in skrbno nego. 
Hvaležni pacient Martin Češek 
iz Brestanice.

V SA K  Č E T R T E K  -  
D O L E N JS K I LIST

O S M R T N I C A

Sporočamo žalostno vest, da nas je nenadoma zapustil

ALOJZ MOŽE
Našega sodelavca in dragega tovariša bomo ohranili v traj
nem spominu.

Komunalno podjetje VODOVOD, Novo mesto

V S P O M I N

24. februarja je minilo leto dni, 
odkar nas je mnogo prezgodaj za 
vedno zapustil naš dragi mož, oče  
in stari oče

JANEZ UDOVČ
z Dolža 15

Čas beži, bolečina v naših srcih pa je vedno večja. Vsem, 
ki se ga spominjajo, iskrena hvala.

Neutolažljivi: žena Marija, sin Janez, hčerke Anica, 
Marija in Majda z družinami, Jožica ter ate in mama.

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi dobrega očeta, dedka, pradedka, brata, svaka 

in strica

TOMAŽA VERŠČAJA
železniškega upokojenca

sc iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem , ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu daro
vali prelepe vence in cvetje. Hvala tudi sodelavcem pljučnega 
oddelka bolnice Novo mesto, sindikatu in kolektivu Krka Novo 
mesto, Zavodu za raziskavo m ateriala Ljubljana za darovane 
vence, duhovniku za lepo opravljeni obred in govor, kakor tudi 
pevskemu zboru za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste nam 
ustno ali pismeno izrazili sožalje. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: otroci z družinami 
Ponikve, 1. februaija 1976

Z A H V A L A

Po težki in dolgotrajni bolezni nas je zapustila naša draga 
mama. stara mama, tašča, sestra in svakinja

IVANKA DEBEVC
roj. ŽUŽEK 

z Rateža

Iskreno se zahvaljujemo vsem vaščanom, ki so nam pomagali v 
težkih dneh, vsem sorodnikom  in znancem za podarjene vence in 
cvetje, trgovskemu podjetju Dolenjka Novo mesto, splošni bolnici 
( elje, požrtvovalnemu dr. Vodniku in župniku za pogrebni obred.
Žalujoči: hčerke Tilka, Mici, Tončka, Ivanka in Vera z 
družinami, brat Lojze, sestra Marija in drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško j 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre-
DOLENJSKI LIST, Novo

žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje.

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez 
Pezelj, Jože Primc, Jože Splichal (urednik Priloge), Jožica Teppey, 
Ivan Zoran in Alfred Železnik. Oblikovalec Priloge Peter Simič.

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko Lubšina.

IZHAJA vsak četrtek  -  Posamezna številka 5 din -  Letna naroč
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej -  
Za inozemstvo 341) din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
5 2 1 0 0 - 6 2 0 - 1 0 7 - 3 2 0 0 0 - 0 0 9 - 8 - 9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na določeni 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 3 . 1. 
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRŠ (št. 4 2 1 - 1 /7 2  
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prom eta proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu 
52100-601  -1 0 5 5 8  -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto. Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon (068) 2 1 -2 2 7  -  
N enaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: Č7.P Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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RADIO LJUBLJANA
J: poroč

6.00, 7.00, 8.00, 9 .0 0 ,1 0 .0 0 ,1 1 .0 0 ,
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 ,

do 18.50 
popoldne. 17.50 Zabavna

pozdravljajo. 14.05 
Nedeljsko po 
radijska igra:. Inšpektor Ris ne
miruje. 19.40 Glasbene razglednice. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 V

ČETRTEK, 26. FEBRUARJA: 
8.10 Glasbena m atineja. 9.05 Radij
ska šola za višjo stopnjo. 9.35 Slo
venska zborovska glasba pretekle in 
polpretekle dobe. 10.15 Kdaj, kam. 
Kako in po čem? 10.45 Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Uganite, pa vam zaigramo po 
'  -  l 2 .r  -  - -želji. 12.10 Predstavljamo vam . . . 
12.30 Kmetijski nasveti -  ing. Olga 
Stefula: Pomembnost sadja kot
tržnega blaga. 13.30 Priporočajo

nedeljo zvečer. 22.20 Skupni 
program JRT. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 V lučeh 
semaforjev.

PONEDELJEK, 1. MARCA: 8.10 
Glasbena m atineja. 9.05 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 9.40 Slovenske 
ljudske v priredbah. 10.15 Kdaj, 
kam, kako in po čem? 10.45 
Turistični napotki za naše goste iz
tujine. 11.03 Za vsakogar nekaj. 
1 2 . 1  "  .........................

v a m . . .  14.10 Kaj radi poslušajo. 
14.40 Enajsta šola. 15.45 „Vrti- 
tjak". 16.45 Jezikovni pogovori.
17.20 Iz domačega opernega arhiva. 
18.05 Naš gost. 18.20 Iz kasetne 
produkcije RTV Ljubljana. 18.35 
Vedre melodije. 19.40 Minute z 

^  ansamblom Jožeta Privška. 19.50 
^  Lahko noč, otroci! 20.00 Č etrtkov 

večer dom ačih pesmi in napevov. 
21.00 Literarni večer.

PETEK, 27. FEBRUARJA: 8.10
Glasbena m atineja. 9.05 Radijska 
šola za nižjo stopnjo. 9.30
Jugoslovanska narodna glasba.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Po Talijinih 
poteh. 12.10 Revija orkestrov in 
solistov. 12.30 Kmetijski nasveti -  
ing. Tone Zafošnik: Usklajena 
prehrana vinske trte. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.10 Mladina 
poje. 14.30 Naši poslušalci čestitajo 
in pozdravljajo. 15.45 „V rtiljak“. 
16.50 Človek in zdravje. 17.20 Iz 
koncertov in simfonij. 18.05 
Ogledalo našega časa. 18.15 Ob 
lahki glasbi. 19.40 Minute s Fanti 
treh  dolin. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Stop-pops 20. 21.15 
Oddaja o morju in pomorščakih. 
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Jazz pred polnočjo.

SOBOTA, 28. FEBRUARJA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Pionirski tednik. 9.35 Glasbena 
pravljica. 9.45 Naši um etniki

£  mladim poslušalcem. 10.15 Kdaj, 
kam, kako in po čem? 10.45
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Sedem dni na radiu.
12.10 Godala v ritm u. 12.30
Kmetijski nasveti -  mag. Tone 
Tajnšek: Priprava sestvišča za
sladkorno peso. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 S pesmijo in besedo 
po Jugoslaviji. 15.45 „Vrtiljak“.
16.45 S knjižnega trga. 17.20 
Gremo v kino. 18.05 Pogovor s 
poslušalci 19.40 Minute z 
ansamblom Francija Puharja. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 
Spoznavajmo svet in domovino.
21.15 Za prijetno razvedrilo. 21.30 
Oddaja za naše izseljence. 23.05 S

12.10 Veliki revijski orkestri. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Vrt v marcu. 
13.30 Priporočajo vam . . .  14.10 
Pojo am aterski zbori. 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
15.45 „V rtiljak“. 16.45 Interna 
469. 17.20 Koncert po željah
poslušalcev. 18.05 Kulturna 
kronika. 18.20 Zvočni signali 19.40 
Minute z ansamblom Franca 
Flereta. 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 Ce bi globus zaigral. 20.30 
Operni koncert. 22.20 Popevke iz 
jugoslovanskih studiev. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 2. MARCA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo. 9.30 Iz 
glasbenih šol. 10.15 Kdaj, kam, 
kako in po čem? 10.45 Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 
11.03 Prom enadni koncert. 12.30 
Kmetijski nasveti -  dr. Franc 
Zagožen: Sodobna reja ovc. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.10 Iz dela 
Glasbene mladine Slovenije. 14.40

polpretekle dobe. 10.15 Kdaj, kam, 
kako in po čem ? 11.03 Uganite, pa 
vam zaigramo po želji. 12.10 
Predstavljamo vam . . .  12.30
Kmetijski nasveti -  ing. Jože 
Čuden: Sestav stroškov pri zreji 
plemenskih telic. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 iz glasbenih šol -  
V ič-R udn ik . 14.40 Med šolo, 
družino in delom. 15.45 „ Vrtiljak". 
16.45 Jezikovni pogovori. 17.20 
Zvezde velikega gledališča -  I. 
oddaja. 18.05 Naš gost. 18.35 Vedre 
melodije. 19.40 Minute z 
ansamblom Jožeta Privška. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Č etrtkov 
večer dom ačih pesmi in napevov. 
21.00 Literarni večer. 21.40 Lepe 
melodije. 22.20 Slovenska poezija v 
pesmih za glas in spremljavo. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Paleta 
popevK in plesnih ritmov.

RADIO
BREŽICE

ČETRTEK, 26. FEBRUARJA:
16.00 — 16.35 -  Napoved
programa, Poročila, Nove plošče 
RTB — 16.35 -  16.45 -  Aktualnost 
tedna -  16.45 -  17.00 Obvestila in 
reklam e -  17.00 -  18.00 -
Glasbena oddaja Izbrali ste sami

SOBOTA, 28. FEBRUARJA:
16.00 -  16.20 -  Napoved programa 
-  Radijska univerza — Jugotonvam  
predstavlja -  16.20 -  17.00 -  Iz 
naše pretekle zgodovine -  Kronika

TELEVIZIJSKI

Med mladimi ustvarjalci -  Iz naše 
lasbene šole -  17.00

RADIO SEVNICA

Na poti s kitaro. 15.45 „V rtiljak“. 
16.45 Pota sodobne medicine.
17.20 Obiski naših solistov. 18.05 V 
torek  nasvidenje! 18.35 Lahke note.
18.50 Deset m inut za EP. 19.40 
Minute z ansamblom Silva Štingla.
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Slovenska zemlja v pesmi in besedi. 
20.30 Zvočne kaskade. 22.20 
Tonske podobe dram atičnih 
doživetij. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 3. MARCA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni

NEDELJA, 29. februarja: -
10.30 napoved in EPP I. del -  
10.45 Oj, ta pustni čas presneti -  
11.00 po dom ače -  11.15 tisoč in 
en nasvet -  11.25 EPP II. del -  
11.35 naš razgovor -  12.00 za 
vsakogar nekaj -  12.30 poročila -  
12.50 čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev -  14.30 zaključek
programa

SREDA, 3. marca: -  16.00 
napoved in EPP -  16.20 tisoč in en 
nasvet -  16.30 poročila -  16.40 po 
dom ače -  16.50 novosti iz
knjižnice -  17.10 disko klub brez 
imena -  17.30 obiskali smo TOZD
-  18.00 zaključek programa 

SOBOTA, 6. marca: — 16.00
napoved in pop glasba -  16.15 
smejmo se . . .  -  16.20 EPP -  16.30 
poročila -  16.35 svetujemo vam . . .
-  16.45 narodno zabavna glasba -  
16.57 melodija za slovo

18.00 -
Obvestila in reklame -  Domače 
zabavne na valu 192 m 

NEDELJA, 29. FEBRUARJA:
10.30 -  12.00 -  Napoved programa
-  Uvodnik radia Brežice: 
Skupščinski kom entar -  Dom ače 
zanimivosti -  K ulturna kronika -  
Za naše kmetovalce -  Nedeljski 
magnetofonski zapis -  Obvestila in 
reklame -  Iz sporeda naših 
kinematografov -  12.00 -  15.00 -  
Občani čestitajo in pozdravljajo

TOREK, 2. MARCA: 16.00 -
16.30 -  Napoved programa,
Poročila -  Iz produkcije TRV 
Ljubljana -  Novosti naše m atične 
knjižnice -  16.30 -  17.00 -  
Športni pregled -  Obvestila in 
reklame -  Ta teden v kinu Brežice
— 17.00 -  18.00 -  Iz življenja v 
JLA -  Mladi za mlade

ČETRTEK, 27. februarja: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do
11.10) (Bgd) -  14.10 TV v šoli (do 
16.00) (Zg) -  17.20 Otroška oddaja 
(Zg) -  17.35 Ariel -  barvna oddaja 
iz serije Tako so živeli (Lj) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 Mozaik (Lj)
-  18.25 Kje srečno pristati -  barvni 
film (Lj) -  19.15 Risanka (Lj) -  
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) -  19.55 3 - 2 - 1  (Lj) -  
20.00 Kam in kako na oddih (Lj) -  
20.10 V živo: Kako in koliko 
delamo, kadar delamo (Lj)
-  . . .  vmes poročila

PETEK, 27. februarja: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do
11.10) (Bgd) -  14.10 TV v šoli (do 
16.30) (Zg) -  17.15 Križem kražem 
(Lj) -  17.25 Morda vas zanima (Lj)
-  18.00 ^Obzornik (Lj) -  18.15 
Zbori sveta: Nemčija, barvna oddaja 
(Lj) -  18.40 Mozaik (Lj) -  18.45 
Cesta in mi (Lj) -  18.50 Avtomobil 
m era p roč, barvna oddaja iz serije 
Kako bom o živeli ju tri (Lj) -  19.15

19.15 Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV Dnevnik (Lj) -  
19.55 Propagandna oddaja (Lj) — 
20.00 V. Kovačevič: Kapelskikapelski
kresovi, barvna oddaja TV Zagreb 
(Lj) -  21.15 Potopis 
Športni pregled (Sa)

' Zagret 
-  21.35

PONEDELJEK, 1. MARCA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do 
11.10) (Bgd) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (do 16.00) (Zg) -  17.20 
Pravljica iz lutkarjevega vozička: O 
m ožu, ki ni znal nobene pravljice, 
barvna oddaja (Lj) -  17.40 Otroška 
oddaja (Lj) -  17.55 O bzornik (Lj) 
-  18.10 Sodobno zdravljenje
revm atičnih obolenj, I. del barvne 
odd. (Lj) -  18.30 Mozaik (Lj) -  
18.35 Odločam o (Lj) -  18.45 
Zdravo mladi (Zg) -  19.15 Risanka 
(Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 
TV Dnevnik (Lj) -  19.55
Propagandna oddaja (Lj) -  20.00 J. 
K ersnik-A . Inkret: Agitator, barvna

Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  
19.30 TV dnevnik (Lj) -  19.50

TV drama (Lj) -  21.00 Kulturne 
diagonale (Lj) — 21.30 Mozaik

Tedenski notranjepolitični
kom entar (Lj) 19.55 3 —2 —1 (Lj) 
-  20.00 A. Marodič: Mali oglasi 
(Lj) -  20.40 Propagandna oddaja 
(Lj) -  20.45 Litografija in sitotisk, 
oddaja iz serije G rafič. tehnike (Lj)

21.15 Propagandna oddaja (Lj) -  
21.20 Šerif v New Yorku serijski
barvni film (Lj) -  22.50 TV
dnevnik (Lj)

SOBOTA, 28. februarja: 9.30 TV
Od 13. do 19. februarja so v 

novomeški porodnišnici rodile: 
Marija Žnidaršič iz Žabje vasi — 
Simono in Davida, Marija Vranešič 
iz Črnomlja -  Jurija, Boža Fajdiga 
iz Lipovca -  Sandija, Stanka Stare

v šoli (Bgd) -  10.35 TV v šoli (Zg)
-  12.00 TV v šoli (do 13.00) (Sa) -  
17.20 Navaho Indijanci -  
dokum entarna oddaja (Lj) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 Mozaik (Lj)
-  18.25 Potop -  serijski barvni film

kratkega filma: Fantastična balada, 
Mrtvaški ples (Lj) -  21.55 TV 
Dnevnik (Lj)

TOREK, 2. MARCA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (Bgd) -  
14.10 TV v šoli -  ponovitev (do 
16.30) (Zg) -  17.15 Vrtec na 
obisku: Zvočna vremenska hišica 
(Lj) -  17.35 Mihec iz Loenneberga, 
serijski barvni film  (Lj) -  18.00 
Obzornik (Lj) -  18.15 Ne prezrite 
(Lj) -  18.40 Mozaik (Lj) -  18.45 
Narodna glasba (Bgd) -  19.15
Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) 
19.30 TV Dnevnik (Lj) -  19.55
Propagandna oddaja (Lj) — 20.00 
Diagonale (Lj) -  20.50 Barvna s

iz Škrljevega -  Mira, Majda Videc iz 
Ledine -  R enato, Alojzija G uštin iz

(Lj) -  19.15 Risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnevnik

propagandna oddaja (Lj) -  20.55 H. 
de Balzac: Teta Liza, barvna

Trnovca -  Romana, Tončka Grubar 
iz Dolnjega Suhadola -  Danico, Ana 
Stupar iz Stranske vasi -  Marinko, 
Marija Rupar iz Klenovika -  Miro, 
Ana Kic s Korita -  Jožeta, Cvetka

(Lj) 19.50 Tedenski
zunanjepolitični kom entar (Lj) -  
19.55 3 —2 —1 (Lj) -  20.00 TV

pogovori. 9.25 Zapojmo pesem. 
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?

pesmijo in plesom v novi teden. 
NEDELJA, 29. FEBRUARJA:

8.07 Veseli tobogan. 9.05 Še 
pom nite, tovariši. . . 9.55 Glasbena 
medigra. 10.05 Prvič, drugič, 
tretjič. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 
11.30 Naši poslušalci čestitajo in

10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik. 12.10 Opoldanski koncert 
lahke glasbe. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  ing. Jože Šilc: Jaro žito v 
hribovitejših legah. 13.30 
Priporočajo v a m . . .  14.10 Ob 
izvirih ljudske glasbene um etnosti 
14.30 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 „Loto vrtiljak". 
17.20 Iz repertoarja Komornega 
zbora RTV Ljubljana. 18.05 Po 
poteh odločanja. 18.35 Instrum enti 
v ritm u. 19.40 Minute z ansamblom 
Mojmira Sepeta. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Koncert iz našega 
studia. 22.20 S festivalov jazza. 
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe.

ČETRTEK, 4. MARCA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za višjo stopnjo. 9.35 Slovenska 
zborovska glasba pretekle in

Od 14. 2. do 21. 2. so v brežiški 
porodnišnici rodile: Marija Pirc iz 
Dmovega -  dečka, Ana Harapin iz 
Sv. Florjana -  Nikola, Terezija 
Jurič iz Podgore -  Darka, Justina 
Kostanjšek iz Koprivnice -  deklico, 
Bariča Orgulan iz Samobora -  
deklico, Dragica Mogulič iz 
Samobora -  dečka, Angela Šmajgel 
iz Šentlenarta -  Brigito, Julkica 
Cvetkovič iz Strmca -  dečka, 
Antonija Lapuh iz Črnca -  
Gorazda, Hermina Gregl iz Trnja -  
Valerijo, Alojzija G unčar iz Creteža
-  Boštjana, Milena Blazinšek iz 
Brežic -  Aleksandro, Frančiška 
Mavračič iz Rakovega potoka -  
Damira, Hermina Gramec iz Ponikev
-  dečka, Stanka Štibuhar iz Rud - 
Josipa, Srebra Kasteljan iz 
Kačkovca -  dečka, Darinka Sitta iz 
Rud -  Aleksandro, Marija Krama) 
iz Kapel -  Mihaelo, Terezija Perc iz 
Pečia -  deklico, Štefka Andrejaš iz 
Krškega -  Bojana, Terezija Planinc 
iz Čanja -  Ksenjo. -  ČESTITAMO!

Pucelj z Dolnjega Kota -  dečka, 
Albina Kozole iz Šedma -  Janka,
Erika Rabič iz Krškega -  Sašo, 
Venčeslava Markovič iz Dolenjskih 
Toplic -  Andreja, Fanika Kulovec 
iz Vavte vasi -  Lucijo, Cvetka 
Pavlin iz Škocjana -  Borisa, Zdenka 
Zupančič iz Grm ade -  Heleno, 
Milena Gorišek iz Dolnje Brezovice
-  Jožeta, Anica Lekše iz Velike vasi
-  Milana, Magdalena Marin iz Mirne
-  Karmen, Cvetka Maruša iz 
Krškega -  Barbaro, Stanislava Ofak 
iz Pravutine -  Dubravko, Ida 
Kozole iz Dolnjega Leskovca -  
Tatjano, Zofka Lazukin iz Metlike
-  Aleksandra, Marija Krakow s 
Potoka -  Lauro, Terezija Zakšek iz 
Armeškega -  Tomaža, Jožica 
Krakar iz Šutne -  deklico, Kristina 
Drčar iz Podgore -  deklico, Marta 
Kužnik iz Malega Lipovca -  dečka, 
Ivanka Fabjan iz Cadraž -  deklico, 
Marija Špehar s Sinjega vrha -  
dečka, Cvetka Ilar iz Dolnje Težke 
vode -  dečka in Ana. Šraajdek iz 
Velikega Podljubna -  dečka.

žehtnik -  hum oristična oddaja (Lj) 
-  20.30 Moda za vas, barvna oddaja 
(Lj) -  20.40 Toreadorjev valček -  
barvni film (Lj) -  22.25 TV 
dnevnik (Lj) -  22.40 625 (Lj) 

NEDELJA, 29. FEBRUARJA: 
8.25 Poročila (Lj) -  8.30 Za 
nedeljsko dobro ju tro : Festival
mladinskih pevskih zborov v Celju 
(Lj) -  9,05 625 (Lj) -  9.45 Vzpon 
človeka, barvna serija (Lj) -  10.35 
Otroška m atineja: Mojstri stare
japonske obrti, Ariel iz serije Tako 
so živeli (Lj) -  11.25 Mozaik (Lj) -  
11.30 Kmetijska oddaja (Sa) -  
12.15 Poročila (Lj) — Nedeljsko 
popoldne: Pravljica iz lutkarjevega 
vozička: O Sabonjumi in njegovem 
pom očniku Ginaruju, barvna oddaja 
(Lj) -  Morda vas zanima -  Festival 
popevk, barvni posnetek iz Sanrema 

Okrogli svet -  Moda za vas,

nadaljevanka (Lj) -  21.40 TV 
Dnevnik (Lj)

SREDA, 3. MARCA: 8.10 TV v 
šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do 
11.10) (Bgd) -  16.25 Mojstri stare
japonske obrti, barvna oddaja (Lj) -  
lo .5 0  Mozaik (Lj) -  16.55 Prenos
nogom etne tekm e (Zg) 
Glasbeni amaterji (Bgd)

18.45
19.15

Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  
19.30 TV Dnevnik (Lj) -  19.55
Propagandna oddaja (Lj) -  20-00 
Film tedna: Trim esečna bilanca -  
barvni film (Lj) -  21.35
Propagandna oddaja (Lj) -  21.40 
TV Dnevnik (Lj) -  21.55 Nogomet 
Borussia : Real -  posnetek iz 
Duesseldorfa (Lj)

Č e t r t e k ,  4. m a r c a :  8.10 t v
v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do 
11.05) (Bgd) -  14.10 TV v šoli (do
16.00) (Zg) -  17.20 Popotni tovariš 

aje (Lj) -  :-  I. del barvne oddaje (Lj) -  17.35 
Otroška oddaja (Lj) -  18.20 Mozaik 
(Lj) -  18.25 Divje potovanje po 
reki -  barvni film  (Lj) -  19.15

barvna oddaja (Lj) -  16.30 Poročila 
(Lj) -  16.35 Propagandna oddaja

Risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  
19.30 TV Dnevnik (Lj) -  19.55

( l j )  -  16.40 Košarka Bosna 
Partizan, prenos; v odm oru 
propagandna oddaja (Sa, Lj) -
18.15 Risanka (Lj) — 18.25 Hišica v 

ki bapreriji -  serijski barvni film (Lj)

Propagandna oddaja (Lj) -  20.00 
Balzacova velika ljubezen -  barvna 
nadaljevanka (Lj) -  20.55 Kam in 
kako na oddih (Lj) -  21.05 
Četrtkovi razgledi: Šlovenka (Lj) — 
21.35 Glasbeni magazin (Lj)

labod labod labod labod
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preštevat po gnezdih. Naj te torej nič ne skrbi, 
kako boš odslužila, kar so ti storili. To je moja 
reč.“

„Saj sem vam hvaležna, toda sklep je sklep.
i da:

Lojza je utegnila veliko manj brati kot prej. 
Vedno je bilo malenkostnih opravkov vse polno. 
Toliko da je opravila molitve in bratovščino, za 
drugo ni bilo časa. Vse je podelala za Francko in 
ji branila iz hiše ter ji stregla, da se je uboga mla
da mati sramovala in ven in ven tožila na glas in 
razmišljala sama zase: Kako da so tolikanj dobri 
ljudje na svetu? Snovala je načrte, da bo služila 
pri hiši leto in dan brez plačila in da ne sprejme 
vinarja. Ko ji je Golobovka, ki se je poslej često 
prikradla v hišo, namignila, da se oče meči in da 
lahko misli na vrnitev domov, ji je Francka od
ločno odbila to upanje:

„Pred letom nikamor! Zastonj jim bom delala 
in še ne bom povrnila, kar so mi storili. Mati, 
Lojza je svetnica."

,J e , je,“ je ponovila Golobovka in solze so ji 
silile iz oči. ,,Ampak povrnili bomo mi. Sama 
lahko povrnem. Bog ne daj, da bi imeli kaj stro
škov s tabo. Na, tole! Ko porabiš, še prinesem." 
Golobovka ji je stisnila nekaj bankovcev.

,.Dandanes se dobi denar. Včeraj je prišel vo
jak in po sili hotel imeti tri petelinčke za častni
ke. Veš, da mi je dal 15 kron zanje! In jajca in 
maslo — vse gre in nič ne vprašajo: Po čem? Daj! 
Strahote morajo imeti denarja. Vidiš tako si na
berem skrivši lepih denarjev, ko on za to niti ne 
ve. Mar so mu petelinčki in jajc mi tudi ne hodi

Več jim bo zaleglo moje delo leto in dan kot de
nar v teh časih. Zato ostanem, kot sem rekla."

Golobovka ni silila dalje v hčer. Lojzi pa je 
rekla, naj le Francko spet napreže, češ da je že 
zadosti trdna.

„Če bo France dovolil," se je nasmehnila' 
Lojza Golobovki.

„Uh, saj mu mora biti že vendar odveč tuja 
ženska brez dela pri hiši."

Lojza je skomizgnila z rameni in se spet 
nasmehnila. „Nič nam ni odveč, mati. Tako smo 
se privadili, da ne vem, kaj bi počeli, če bi sedajle 
odšla."

„Odšla, kako pa," se je oglasil France za 
hrbtom. „Zakaj sem pa boter? Nikamor ne 
pojde."

očisti. Zvečer so položili Matička v zibelko in 
France je prvi potegnil za motvoz in ga zazibal.

Nastopila je pusta, deževna jesen. Megle so se 
plazile po najnižjih gričih, venomer je pršalo. 
Dolgčas je bilo, da so ljudje zdehali in niso vedeli, 
kaj bi v teh dolgih, vlažnih večerih.

Pri Maticu ni bilo dolgčas. Lojza in Francka 
sta šivali, France se je ukvarjal z zibanjem, celo 
pestovati je poizkušal živo igračko.

Toliko je imel skrbi in opravkov, da je komaj 
utegnil h Korenčku po tobak.

Lojza se je pa veselila in verna je hvalila Boga:
lilil “  ■

Golobovka se je zahvaljevala, France je zamah
nil z roko in po prstih šel v hišo.

„Ali spi? “ je pomignil Francki. Ona mu je pri
kimala. France je snel šklebedre z nog in tapal v 
nogavicah v kamro, daje pogledal Matička.

„Bog ve, kaj se mu sanja," se je vrnil, „ko se 
tako smehlja."

„Lojza pravi, da o samih angelčkih."
..Morebiti pa res. Kaj pa šivaš? “ je stopil k 

Francki.
„Blazino za posteljico."
„Oh, saj še zibke nima, revež. Čaj no, saj jo 

imamo še mi. Pod streho je."
France je naglo nataknil šklebedre in šel iztikat 

za zibko pod streho. Odkar sc je odzibala Lojza, 
ni več stekla v tej hiši. Potegnil jo je izza straže. 
Miška je planila iz nje in pretrgala pajčevine, s
katerimi je bila preprežena čez in čez. France jo 

površno ogledal: en tečaj je imela nalomljen,je
sicer pa je bila, dasi nekoliko črvojedna, še ven
darle dosti trdna. Prinesel jo je po stopnicah in se 
takoj lotil nalomljenega tačaja ter ga opažil z 
deščico. Nato je velel Lojzi, naj jo obriše in

Kako si dober! France se je usmilil revčka. Ti si 
se pa njega in mu odvzel misli na Jančarico in mu 
pregnal trpljenje.

V nedeljo pred vsemi sveti so se rezteple 
megle, da je posijalo sonce. France je zagnal kra
ve v hrib in jih pasel. Pa pride mimo tuj človek in 
ga pozdravi:

„Dober dan, oče!"
Franceta je ujezilo, ko mu je rekel oče , in je 

zato malomarno odgodrnjal: „Bog daj!"
„Oče!“ je začel vnovič tujec.
„Saj nisem še oče," je popravil France.
„Pa morda gospodar? “
„Tisto pa že."
„Torej, gospodar, ali bi prodali nekaj krompir

ja, jabolk ali masla in malo moke? “
„Saj ne smemo prodajati, ko je vse pod zapo- 

ro.“
„E,“ mu je pomežiknil tujec, „saj ne bova po 

maksimalnih cenah kupčevala!" In je prisedel k 
njemu na štor ter mu ponudil smotko.

France je vzel cigaro ter jo odgriznil in tujec 
mu jo je vljudno prižgal.

„Seveda, takole pravite, da nas kmete zapelje
te, nato pa nas ovajate. Ej, to so že plačevali! Jaz 
pa ne bom plačeval, nič ne mislite, in ne bom 
prodajal."

Kljub temu je France tako dobro prodal, daje  
krave hitro zavrnil in jih gnal domov, kjer je Lojzi 
brž razodel kupčijo.

In v torek je zaškripal težko obložen voz z 
dvorišča, ko je še vsa vas spala. Naložil je tako,

navihanec, da je moko in maslo na mitnici utajil 
in vse srečno pripeljal pred označeno hišo. Tam
kaj ga je sprejela imenitna gospa, prijazna, kot bi 
bil stric, mu postregla z zavretim vinom in mu 
dala še lepo napojnino.

France je šel nato k Figovcu, si naročil golaž in 
vipavca -  kos kruha je prinesel s seboj -  ter se 
hudobno muzal meščanom, ki so zavistno gledali 
njegovo pedenj visoko belo malico. „Le mislite, 
da imamo vedno tako pogačo," si je mislil, „saj 
ne veste, da je bila spečena za Francko!"

Ker je bilo treba, da kobilica še pozoblje, seje  
napotil po mestu brez pomena. Ogledoval je 
izložbe, ujel pri frančiškanih še zadnjo mašo, 
kupil nekaj malenkosti in se vračal. Kar je zapazil
v izložbi otroški voziček. Bliskoma mu je šinilo v
glavo: Kaj, če bi ga kupil za Matička? Vino gaje

eiobilo nekoliko ogrelo in tedaj je bil vselej zeli 
podjeten. Nekajkrat je šel mimo okna gor in dol,
nato je pritisnil kljuko in stopil v trgovino. 

„T a''’akle voziček za otroka bi kupil," je začel in 
nekoliko zardel.

„Čestitam, oče!"  je pohitela prodajalka. „Ali 
je faniek ali punčka? “

France je zardel še bolj, pa seje potuhnil in se 
ni izdal:

„Fant je, ho, pa še kakšen!"
„To je lepo, oče . Sedaj bo domovina potrebo

vala fantov, ko jih toliko pade. Prosim, pojdite z 
mano!"

Matic je šel med nastavljenim pohištvom za 
prodajalko, ki ga je vedla do vozičev. Ročno mu 
jih je predstavljala in pravila cene ter razlagala, 
kako se rabi tako orodje. Maticu so se zdele cene 
za take igrače silno visoke. Ali sram gaje bilo, da 
bi se skujal. Izbral je voziček, ga plačal, zadel na 

. ramo in ga odnesel na voz. Potem je takoj napre- 
gel in se odpeljal. Potoma je ves vesel hitro po
zabil kron, ki jih je odštel za voziček, in razmiš
ljal, kako veselje bo zvečer: Lojza bo tlesknila z 
rokami in bo vesela. Francko bo sram velikega 
daru in bo vsa zardela. Nato bodo postlali v vo
zičku in položili vanj Matička, stara zibel se 
pojde spet dolgočasit za stražo.
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sev niškega amaterja in mladega 
kluba je zato še toliko bolj razvese-
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Iz celice ušel, da je vlamljal JA V O R O V IC A : 
V E L E S L A L O M  
Z A  M E M O R IA L  

IV. B A T A L JO N A  
C A N K A R JE V E  

B R IG A D E
Sentjernejsko športno društvo 

pripravlja v soboto na Javorovici 
nad Šentjernejem meddruštveno 
tekm ovanje v veleslalomu za me
morial IV. bataljona Cankarjeve 
brigade. Organizatorji pripravlja
jo tekm e v konkurenci cicibanov 
in cicibank, mlajših pionirjev in 
pionirk, starejših pionirjev in 
pionirk, mlajših mladincev in 
mladink, starejših mladincev in 
mladink in članov ter članic. V 
vseh kategorijah lahko vsaka eki
pa prijavi (naslov: ŠD Šentjernej, 
Janez Kuhelj, 68310 Šentjernej) 
po pet tekmovalcev ozirom a tek
movalk.

— Nič lepega. Državljanska 
dolžnost. Saj se tu oddajajo 
napovedi?

— Tu, kje pa? Prosim polo. 
Tako, lepa hvala. Da, na svi
denje.

— Dober dan!
— O dober dan, gospod 

Obrtni.
— Skoraj bi pozabil, a me je 

žena dregnila. Dolžnost je 
dolžnost! Tule, prosim lepo.

Šestnajst ur z notami
Ž e preprost račun poka

že, da 38-letni M etličan Ivan 
Jerina posluša godbo na pi
hala vsak teden več ko t šest
najst ur. Zavoljo tega neka
teri pravijo, da je  m ed redki
m i orači, ki režejo  v metli
ško kulturno ledino prve 
brazde. Verjetno niso popol
noma ravne in tudi g loboke  
še ne dovolj, toda -  posne
manja vredne brazde so. Pri
pravljene čakajo, da jih bo
do sejalci znali prav izkori
s ti ti Meliške note so, kot 
kaže, zaenkrat eden prvih, a 
dokaj dobrih poganjkov. Za
tegadelj je prav, da v dana
šnjem zapisu predstavimo  
kapelnika metliške mestne 
godbe.

Pravzaprav je  hotelo zgolj 
naključje, da je  Jerinov fant 
namesto inštrumenta v m et
liški godbi na pihala prijel v 
roke dirigentsko palico. Kri
vi za to  so takratni metliški 
godbeniki N ekako pred  
šestnajstimi le ti je  moralo bi
ti, ko so njihovi prepiri izbili 
sodu dno: končali so se ta
ko, da je kapelnik godbo za
pu stil Ker je  imela dolgo
letno tradicijo, ni smela 
um olkniti K o so se člani 
godbe ozirali za primernim  
dirigentom, so se spomnili 
tudi na nadobudnega Jerino. 
In tako so se nekdanjemu 
kratkohlačniku sanje uresni
č ile  Ko je  namreč s svojimi 
bosonogimi vrstniki še 
strumno korakal za godbo, 
se je  zaljubil v inštrumente 
in lepe uniforme in pogosto
krat se mu je  sanjalo, da le
po oblečen  ponosno stopa v 
sprevodu, brezbrižno piha v 
zla t pihalnik ali pa to lče  po  
bobnu.

Tako so se Ivanu želje de
loma uresničile. Glasbe sicer

ni študiral, za to  pa je  že  šest
najsto le to  prvi m oz  v godbi, 
k i so jo  ustanovili že  1850. 
Celo ogenj druge svetovne  
vojne ni mogel zatreti m etli
ških not, in ko t kaže, godba  
še ne misli um reti „ Z e  zavo
ljo bogate tradicije ne,“ je  
povedal kapelnik Jerina, ki 
se svojih korakov z  godbo  
spominja tako: „ Ž e o d  ma
lih nog sem imel rad glasbo, 
ko pa sem bil star dvanajst 
let, sem dobil tenor (bas 
krilnico). K oliko ur na dan 
sem presedel m  poljih, v 
gozdu ali sobi in vadil! Spo
znal sem, da mora vsak glas
benik veliko vaditi Zato  
sem takrat, ko so mi zaupali 
kapelništvo, vedel, da m o
ram zaupati svoji volji, na
darjenosti in seveda tovari
šem. Videti je, da se nisem  
zm o til Sedaj kar štirikrat na 
teden poučujem  dve do tri 
ure naše naraščajnike. Zave
dam se, da tako po  svojih 
m očeh z glasbeno vzgojo 
prispevam k vsestranskemu 
razvoju mladih Metličanov, 
obenem pa skrbim tudi za 
godbo. Dvakrat na teden se 
dobim  še s člani Pridno va
dim o za najrazličnejše prire
d itve in fante lahko pohva
lim: vedno boljši so in
bržkone smo za m etliške 
razmere že  kar dobri Na na
stopih in vajah pa godbenike  
m oti to, da odgovorni na nas 
pozabljajo. D obri smo samo 
takrat, kadar nas potrebu
jejo . . . "

Toda kljub je zi Ivan in 
njegovi fantje  v lepih godbe- 
niških uniformah režejo ledi
no naprej in čakajo lepših 
dni, in -  prav ie tako!

JANEZ PEZELJ

Na šest let je bil pred novomeškim okrožnim sodiščem obsojen 
21-letni Siniša Dikič, fant brez stalnega bivališča. Medtem ko je 
čakal, da ga bodo odpeljali na prestajanje kazni, je skupaj s soza
pornikom Hudorovcem ušel iz zamrežene celice. Na prostosti je 
Dikič spet na debelo vlamljal in kradel po brežiškem koncu.

D ik ičje  bil z Marjanom Hudorov
cem in še drugimi zaprt v celici šte
vilka 6 . V noči na lanski 8. marec, 
ko so drugi krepko vlekli dreto, sta 
Hudorovac in Dikič neslišno demon
tirala železne postelje in z deli le-teh 
razširila železne drogove na oknih, 
da sta ušla skozi. Brskajoč po okoli
ci, sta na podstrešju našla kabel, ga 
privezala na tram  in se po njem spu
stila iz poslopja. Najprej sta se za
tekla v Belo krajino, kjer je Hudo
rovac dom a, potem  pa sta šla vsak
sebi.

V Sevnici spet 
karneval

V p o sm eh  vse, kar ne velja

Po mnogih letih krize družbene 
pobude za pustne karnevale v Sev
nici (zasebna spodbuda ni nobeno 
leto odrekla!) bo na letošnji pustni 
to rek  popoldne spet karneval pod 
okriljem turističnega društva.

Osrednja „resna“ nit tega po
poldneva naj bi bilo vse, kar „ne 
valja", kakor so ..poslovenili" tujko 
karneval. Po delegatskih načelih 
bodo ustoličili župana na tronu 
pred Merxom. Za delegatsko „bazo“ 
bodo določili vse sevniške tovarne, 
ki so po svoji ali tuji krivdi v teža
vah, med drugim bodo že kar po
stavili tovarno za predelavo odpad
nih surovin. Z vsemi tegobami naj bi 
se spopadel tud i znam eniti D udek iz 
priljubljene hrvaške nadaljevanke, 
vendar bo kot ponavadi pogorel s 
sevniško pustno oblastjo vred tako, 
da bodo vso oblast odstopili 
Krčanom  in Brežičanom.

Vrata v uradu so bila doma- 
®  la vseskozi odprta, četudi je 
£  bilo zunaj prej hladno kot to- 
£  plo, in ženska, ki je nekaj 
^  brskala po listih in zvedavo 

™  zrla v vsakega posameznega 
%  prišleca, je jezno pogledovala 
0  proti vratni odprtini.
^  — Da, izvolite, gospod dok-
?  tor. — Samo tole oddam. Na- 

w  poved davka za preteklo leto. 
0  Na svidenje.

Popotni!
-  Lastni otroci me že kli

čejo za strica. Ni lahko biti 
zastopnik. Tule je vsa doku
mentacija. Bo OK?

-  Že na oko se vidi, da je 
vse v redu. Hvala, hvala.

-  Dober dan! Sem prišel 
prav?

-  Dober dan. Odvisno od 
tega, kaj vasje privedlo.

-  Jaz sem Jožič Repič. De-

•LE V VEDNOST, DA DOSTE VEDELI
— O, kaj pa vi tukaj, tovariš 

inšpektor?
-  Res sem malce pozen, to

da je še čas, kajne? Napoved, 
napoved. — Je še čas, je. Hva
la lepa pa na svidenje. Da, iz
volite, gospa mesarjeva. Na
poved, se mi zdi.

-  Napoved, napoved, kaj 
hočete, se nabere skozi vse le
to. Izvolite.

— Glej, glej, koga ne vidim! 
Sam Tone Prevoz. Kaj vas je 
lepega prineslo?

Nekam se nam izmikate, tova
riš šef.

-  Ne tako! Dela je čez gla
vo. Ko bo čas, se oglasim.

-  Lahko samo tole od
dam?

— Seveda, gospod . . .  tova
riš sekretar. Je v redu izpol
njeno, ne dvomim.

— Upam. Če pa je kaka na
pakica, vedite, da greši samo 
tisti, ki dela. Je tako?

— Gotovo. Pa na svidenje!
-  Koga ne vidim? Franc

lavec.
— No, in? !
— Saj je tu davčna uprava? 

Veste, še n ik o li. . .
— Prav ste prišli, prav.
— Saj se tu dajejo napovedi, 

kajne?
— Tu, tu, tovariš! Prosim za 

formular.
— No prav. Toda obrazca 

nimam. Prišel sem vam samo 
povedat, da nimam kaj prija
viti.

TONI GAŠPERIČ

Teden dni po pobegu je Dikič že 
začel agilno delati v Brežicah. V no
či na 15. marec je vlomil v tam 
kajšnji vrtec, kmalu zatem  je nasilno 
prišel v prostore AMD, v aprilski no
či se je oglasil v Dobovi in vlomil v 
Prosvetni dom in krajevni urad. Po
tem  ima na vesti še celo vrsto drugih 
vlomilskih obiskov: Zdravstveni
dom Brežice kiosk, ponovno vrtec 
in AMD, skušal je priti še v mesnico 
Agrarie, a je bil prepoden. Povsod je 
jemal denar kolikor ga je našel in 
vrednejše predm ete. Vsote so zado
ščale, da je nekaj časa udobno živel 
in se po zagrebških lokalih predstav
ljal za prodajalca gramofonskih 
plošč. Tam je naletel tudi na Anteja 
Tušetiča, dijaka tehnične šole, in ko 
so 18. maja ravno proslavljali njegov 
rojstni dan, ga je okajenega po piro- 
vanju nagovoril, da sta šla na skupen 
pohod v Brežice.

Tako sta Dikič in Tušetič skupaj 
zagrešila znani vlom v prostore bre
žiškega radia, kjer sta odnesla za bli
zu 700.000 dinarjev raznih aparatov 
in še izpraznila blagajno. Skupaj sta 
čez nekaj dni šla še v Dobovo vlomit 
na pošto, kjer jim a je dišala bla
gajna, vendar je bila zanju pretežka. 
Prišla sta še enkrat z boljšim orod
jem , pa je spet prišla smola vmes: 
sum ju je prepodil. Nazadnje sta 
obiskala pisarno Elektra v Trnju ter 
odnesla denar in nekaj pribora. Iste
ga dne, 5. avgusta lani, so Dikiča in 
pajdaša m iličniki prijeli na vlaku in 
kaj kmalu so mu predložili spisek 
novih vlomov. Vse je priznal, na 
okrožnem  sodišču v Novem mestu 
pa mu je senat pod predsedstvom 
Janeza Kram ariča izrekel kazen: 4 
leta strogega zapora. Ker še prejšnje 
kazni ni prestal, so izrekli enotno 
zaporno kazen: 8 let strogega zapo
ra. Tušetič pa je  bil obsojen na 1 
leto in 3 mesece zapora, pogojno za 
dve leti. Sodišče je  ugotovilo, da je 
bil fant prej in potem  vzoren dijak 
in je le podlegel slabemu vplivu 
Dikiča z namazanim jezikom . Sodba 
še ni pravnom očna.

Člani ansambla „Buldožer“ , ki bo oral ledino zabavnoglasbenih 
prireditev v športni dvorani v Novem mestu.

»Buldožer” v Novem mestu
Na p u s tn e m  plesu v šp o r tn i  dvoran i  v N ovem  m es tu  

bos ta  nastopili  skup in i  . .B u ld o ž e r"  in . .R u d o lfo v o "

Pokal ostal doma
Kegljaško s rečan je  sloven

skih šp o r tn ih  novinarjev

V organizaciji Dolenjskega 
lista in ob pom oči kegljišča na 
Loki je bilo v nedeljo ekipno 
kegljaško prvenstvo slovenskih 
športnih novinarjev.

Presenetljivo je t ila  najboljša eki
pa Dolenjskega lista, predvsem zara
di odličnega Doklovega nastopa. 
Tako je pokal ostal doma. Dolenjski 
list je podrl 768 kegljev (Dokl 417, 
Splichal 357), drugouvrščena ekipa 
mariborskega Dela I. 714 (Praprot
nik 338, Utenkar 376), izven kon
kurence pa je bila najuspešnejša 
kombinacija 1}

najuspešnejši 
kega K m ečke

Enainštiridesetletni Zvonko 
Budič s Čateža ob Savi sicer ne 
verjame v bajke o ribiču in ribi 
velikanki, res pa je, da mu ne
davno srečanje s „kraljico Sa
ve14 ne bo kmalu zbledelo iz 
spomina. Dobro uro je trajal 
boj s somovo samico, saj je me
rila 175 cm , težka pa je bila 
34,5 kg. Zvonko Budič je šport
ni ribič od mladih nog, saj se je 
rodil in odrastel ob Savi, take 
sreče kot tokrat pa še ni imel 
(Tekst in foto: PODGORŠEK)

V športni dvorani v Novem mestu 
bo v petek, 27. februarja, zanimiv 
glasbeni dogodek: na pustnem  plesu 
bo nastopila ena najbolj priljublje
nih jugoslovanskih skupin „Buldo- 
žer“ , za katero velja, da je prva slo
venska rock skupina, ki ji je uspelo 
izdati veliko ploščo „Pljuni resnici v 
o č i" , torej ploščo, ki jo predvsem 
mladi dobro poznajo. Ob „Buldo- 
žerju" bo nastopila tudi dom ača, že 
uveljavljena skupina ..Rudolfovo". 
Obe skupini sta pripravili precej 
novega programa. Na pustni ples so 
seveda vabljene maske, od katerih 
bodo najboljše nagrajene.

Vstopnice za prireditev (30 din) 
kot tudi plošče in posterje skupine 
..Buldožer" lahko kupite v petek  od 
10. do 16. ure pod arkadami Mla
dinske knjige in dve uri pred pred
stavo pred športno dvorano. V 
petek tx>sta od 1 2,30 do 13,30 pred 
knjigarno Mladinske knjige vodja 
ansambla Marko Brecelj in Boris 
Bele delila avtograme.

S to prireditvijo naj bi se, kot 
obljublja prireditelj, začela vrsta 
glasbenih prireditev v Novem mestu, 
kakršne mladi na Dolenjskem že 
dolgo pogrešajo.

R A Z D E L JE N A  
S O L ID A R N O S T N A  

S T A N O V A N JA
Na seji enote za solidarnostno po

m oč stanovanjske skupnosti so mi
nuli petek potrdili razdelilnik komi
sije prosilcem za šest razpoložljivih 
stanovanj v Sevnici in dvoje v Krme
lju. Stanovanja v Sevnici dobijo: 
Štefka Koželj, Cesta na grad 23; 
Albina Krejan, Savska cesta 28; La
dislava Grilc, Krajna brda 21; Ana 
Prah, Heroja Maroka 16; Nevenka 
Valand, Cesta na grad 23 in Jože 
Podlipnik, Dolenji Boštanj 35. Eno
sobno stanovanje v Krmelju dobi 
Anica Lužar iz Govejega dola 1, 
dvosobno pa Jože Kos iz Krmelja 
88. Na razpis je prispelo 47 vlog.

P A V K O V IČ
V JU G O S L O V A N S K E M  

V R H U
l;o toam ater in kinoam ater Franc 

Pavkovič iz Sevnice je v soboto na 
festivalu jugoslovanskega amaterske
ga dokum entarnega filma v Mari
boru dosegel lep uspeh: za film 
Herojeva m atije  dobil diplomo in sc 
tako uvrstil na festivalsko listo. Iz 
številnih klubov v državi je na festi
val prispelo 75 filmov, na festivalsko 
listo pa se jih je prebilo le 14. Med 
slovenskimi klubi so sodelovala le 
znana središča amaterskega filma: 
Celje, Velenje in Maribor. Uspeh

Torej: vsi ljubitelji dobre zabavne 
glasbe in pustnih m ask v petek, 27. 
februarja, ob 19. uri v novomeško 
športno dvorano.

D. VOVK

POK OB N E PR A V E M  
C A SU

20. februarja se je na Trški 
gori pri miniranju hudo pone
srečil 35-letni Anton Medle, 
miner Gozdnega gospodarstva 
Novo mesto, doma iz Vel. Brus
nic. Medle je opazil, da eden od 
detonatorjev ni eksplodiral, ko 
pa se mu je približal, je straho
vito počilo. S hudimi poškod
bami so ponesrečenega minerja 
odpeljali v novomeško bolniš
nico.

ljubljanskega Km ečke
ga glasa in Dela z 901 kegljem 
(Urbas 480, Stružnik 421). V posa
mezni konkurenci je bil najboljši 
Urbas, ki je na težkem  kegljišču do
segel tudi za kegljače, ki se aktivno 
ukvarjajo s tem  športom , izvrsten 
rezultat -  946 kegljev. Za njim sta 
se uvrstila Dokl z 821 keglji in 
Utenkar s 708.

Na tekm ovanju zbrani novinarji 
so se odločili, da bo prvenstvo 
poslej vsako leto v februarju v 
Novem mestu in da bo nosilo ime 
„Memorial dr. Frana Vatovca" po 
pred dnevi umrlem nestorju sloven
skih novinarjev, publicistu in preda
vatelju na visoki šoli za Sociologijo, 
politične vede in novinarstvo.

. .S T R IC  JE  R A Z M E T A L  "
23. februarja zjutraj so v o tro 

škem vrtcu na Ljubljanski cesti v 
Novem mestu ugotovili, da je pono
či nekdo vlomil. Ko so zjutraj prišli 
v stavbo zaposleni in otroci, je bilo 
vse premetano. Nekdo je vlomil sko
zi vhodna vrata, v stavbi pa odpiral 
omare in predale ter očitno  iskal de
nar. Ker tega ni našel, je odnesel 
tranzistor, vreden 3.000 dinarjev.

PROSTO DELOVNO MESTO!
Odbor za medsebojna razmerja podjetja 
„ KOVINAR", Novo mesto

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

A D M IN IS T R A T O R K E

Pogoji: administrativna šola s prakso.

Ponudbe pošljite na upravo podjetja do 5. 3. 1976.

Na matičnem uradu v Črnomlju je bila 14. februarja zlata poroka: 
po petih desetletjih skupnega življenja sta si ponovno obljubila 
zvestobo Franc in Marija Stariha iz Črnomlja, Partizanska pot 4.

BRIVSKO 
FRIZERSKI -  KOZMETIČNI 

SALON 
VAM PRIPRAVLJA 

ZA 8 .  MAREC
SEVNICA

kluba je zato še toliko bolj razvese
ljiv. l ranc Pavkovič je v svojem 
filmu upodobil mater heroja Kol
m ana-M aroka.


