V Posavju za eno banko

„Z napredkom
presenečate”

Stališče: „Ni nobene utemeljene potrebe po organizi
ranju poslovne enote Beograjske banke na posavskem
ob m o čju "

Slovenska delegacija v zb o 
rih zvezne skupščine je 15.
oktobra obiskala tovarno
IMV ter tovarno zdravil
Krka v Novem mestu

Komisija
za
družbeno
ekonomska vprašanja pri med
občinskem svetu ZK Posavje, ki
je ta mesec obravnavala organi
ziranost bančništva v regiji, je v
svojih stališčih zapisala, da je
posavska podružnica LB v pet
najstih mesecih obstoja uspešno
odigrala svojo vlogo. Vse fi
nančne zahtevke in potrebe
združenega dela Posavja je
ugodno rešila in dokazala, da je
sposobna sproti ugoditi potre
bam v regiji. Podružnica je
uspešno organizirala tudi varče
valno službo in zbiranje sred
stev občanov.

Dr. Joža Vilfan, vodja sloven
ske delegacije v zvezni skupšči
ni, je ob obisku obeh največjih
novomeških tovarn dejal med
drugim: „Novomeščani z naglo
rastjo obeh tovarn, ki smo jih
tokrat videli, zares preseneča
te."

Tridesetčlanska slovenska delega
cija v zborih zvezne skupščine je v
tej sestavi prvič obiskala Novo
z.vt/.iN i u t L t l j A 11 V STIKU L V O U V U - „Letos dajemo na trg po 20 dostavnih vozil na dan,
mesto. Gostje so si najprej ogledali
leta 1980 jih bo še enkrat v e č j e delegatom razlagal generalni direktor IMV Jurij Levičnik, ko so si
Dolenjsko galerijo in muzej, nato pa
tovarno avtomobilov. Pred ogledom
ogledali vse tri proizvodne programe tovarne avtomobilov. (Foto: Ria Bačer)
proizvodnih prostorov je generalni
direktor Jurij Levičnik predstavil
tovarno, njeno rast v dvajsetletnem
obdobju in tudi nadaljnje načrte do
leta 1980. Hkrati je nakazal težave,
s katerimi se srečujejo zlasti pri
zunanjetrgovinskem poslovanju, iz
Vrsta prireditev v čast
hajajo pa iz določil zakona o
9 0 - letnice
grmske
Do občinskega praznika delavski dom — V zborniku zgodovina, sedanjost in prihodnost
knjigovodstvu.
kmetijske šole in no
Tudi v tovarni zdravil so si
delegati- v spremstvu generalnega
vomeškega občinske
bo obsegal okoli 600 strani in se ne
Odbor za pripravo praznovanja 500-letnice Krškega je na svoji
k direktorja mr. ph. Borisa Andrijanibo omejeval samo na mesto Krško,
ga praznika
seji 15. oktobra sprejel program v počastitev tega jubileja.
* ča in njegovih sodelavcev ogledali
ampak bo v njem predstavljeno širše
Predsednik odbora Silvo Gorenc je v uvodnih besedah dejal, da
proizvodne prostore, nato pa med
območje. V okvir propagandnega
Z današnjim zborovanjem
pogovorom v knjižnici spoznavali
bodo delovni ljudje občine Krško proslavili petstoletnico mestnih
programa sodi tudi snemanje filma o
kmetijskih strokovnjakov Slove
tovarno še v številkah.
Krškem.
pravic v slovesnem in delovnem vzdušju.
V
obeh delovnih organizacijah so nije, ki se bo začelo ob 9.30 na
J. T.
Otočcu, in na katerem bo imel
Osnovna programska usmerjenost izhaja iz predstavitve duhovne
se delegati zveznih zborov zanimali
uvodni referat republiški sekre
in materialne kulture davne preteklosti, iz razgibanega družbenega
za poslovno politiko, za samouprav
tar za kmetijstvo, gozdarstvo in
no organiziranost, za uspehe in
dogajanja v komaj minulem obdobju to - predvsem iz sodobnega
prehrano inž. Milovan Zidar, sc
KOSTANJEVICA
težave pri izvozu in prodaji na
življenja, iz dosežkov in načrtov naše samoupravne družbe.
bodo
začele
sklepne
slovesnosti
PRAZNUJE
domačem tržišču itd.
ob praznovanju 90-letnice Kme
-----------------------------------------------Program je zelo obsežen in
Pogovori ,so bili koristni za obe
21.
oktober
je praznik Kosta
tijske šole Grm. Popoldne ob 14.
raznolik, zato je občinska skupščina
strani. Ob koncu uradnih pogovorov
JUTRI RAZSTAVA
njevice. Sinoči so ga počastili s
uri bodo v kmetijski šoli na
z
imenovanjem
67-članskega
pri
pa se je vodja slovenske delegacije
promenadnim koncertom godbe
Grmu odprli razstavo izdelkov
V POSAVSKEM
pravljalnega odbora pritegnila veliko
dr. Vilfan še izrecno zahvalil naši
na pihala iz Celuloze, z otvoritvi
živilske predelovalne industrije,
sodelavcev ne le iz občine, ampak
delegatki dr. Jasni Peče-Janičijcvič
MUZEJU
jo kamnoseške zbirke iz kostasadja,
vina,
sodobne
kmetijske
tudi
od
drugod.
Jubilej
Krškega
za pobudo in organizacijo tega
njeviške samostanske cerkve in z
mehanizacije, gnojil, zaščitnih
Muzej ljudske revolucije Slovenije
bodo praznovali skozi vse leto 1977.
obiska.
uprizoritvijo Škofičeve drame iz
sredstev, učil in kmetijske litera
in Posavski muzej v Brežicah prireja
Do takrat bo zgrajen delavski dom
RIA BACER
kmečkih puntov ,,Gospod s
ture. Kmetijski strokovnjaki bo
ta v galerijskih prostorih brežiškega
na levem bregu Save, pred njim pa
Preseka". Z dramo so gostovali
do popoldne ob 16. uri obiskali
gradu razstavo ..Saniteta med na
bodo na centralni proslavi 5. junija
člani celjskega gledališča.
Mirno in si ogledali tovarni Dana
rodnoosvobodilnim bojem". Odprli
odkrili spomenik Matiji Gubcu, delo
60-LETNICA
Danes dopoldne ob 10. uri
in Kolinska.
jo bodo jutri, 22. oktobra, ob 18.
pokojnega akademskega kiparja To
bodo odprli servis izdelkov Iskre
Jutri bo ob 10. uri v kmetijski
uri. Na otvoritvi bo govorila nekda
neta Kralja. Že zdaj bodo začeli
PLETERSKEGA
na Prekopi Ob 11.30 bo spo
šoli na Grmu zborovanje delega
nja partizanska zdravnica dr. Pavla
urejati stari del mesta ter obnavljati
PRIORJA
minska svečanost na grobu tal
tov in učiteljev kmetijskih in
Lah-Jerina, moški pevski zbor DPD
pročelja najznamenitejših poslopij,
cev in borcev, ob 12. uri odkritje
živilskih šol Slovenije. V soboto
Svoboda ..Bratov Milavcev" pa bo
med katerimi so Valvasorjeva liiša,
Prior pleterske kartuzije Ja
nagrobnika častnemu meščanu
ob 10. uri bo v domu kulture v
zapel nekaj pesmi. Posavski muzej se
Friderikov stolp, meščanska šola,
nez Drolc je pred kratkim
Tonetu Kralju, ob 13. uri pa
Novem mestu zborovanje absol
<■ prikazom partizanske sanitete
stara sodnija itd. Poskrbeli bodo
dopolnil šestdeset let življenja.
slavnostna seja krajevne skup
ventov Kmetijske šole Grm in
pridružuje praznovanju letošnjega
tudi za vsa spominska obeležja.
nosti in podelitev medalj mesta
drugih gostov. V imenu pokrovi
Ob jubileju so priorju kartuzije,
praznika brežiške občine. Razstava
Omeniti velja tudi zbornik Krško
Kostanjevice zaslužnim obča
teljice praznovanja, Zadružne
bo odprta do 7. novembra. Ogled je
skozi stoletja, za katerega menijo,
$ ki se je še posebej izkazala med
nom. V soboto bodo izročili
zveze Slovenije, bo govoril njen
možen vsak dan od 9. do 13. ure in
da bo najpomembnejše pisano delo
NOV, saj je bila vseskozi na
prometu asfaltirano cesto v
predsednik Andrej Petelin. Po
od 16. do 18. ure.
o Krškem nekdaj in danes. Zbornik
strani Osvobodilne fronte in
Orehovec.
poldne ob 15. uri bo v kmetijski
šoli na Grmu tovariško srečanje
narodnoosvobodilnega
boja,
absolventov. Zaključek prire
med drugimi čestitali član pred
ditve bo v nedeljo, 24. oktobra,
sedstva SFRJ Edvard Kardelj z
DRUGI KROG
ob 17. uri.

90 let Grma

ženo Pepco, predsednik RK
SZDL Slovenije Mitja Ribičič,
predsednik CK ZKS France
Popit, predsednik skupščine
SRS Marijan Brecelj in sekretar
1K predsedstva CK ZKS Franc
Šetinc.

Jubileju grmske kmetijske
šole posveča Dolenjski list v
današnji številki vso sedmo
stran.

23,7 OST. NAD „NORMO"

SPEEDWAY
V KRŠKEM IZKUPIČEK
ZA POSOČJE

Do sedaj so v črnomaljski občini
vpisali 11,300.000. dinarjev posojila
za ceste ali 23,7 odstotka več kot je
njihova obveznost. Posojila niso
vpisali delavci, ki se na delo vsak
dan vozijo iz Hrvaške, kjer so pred
kratkim tudi začeli tako akcijo.

ODGOVOR NA
NAPAČNEM
KANALU
Prebivalci Doblič so prisi
ljeni gledati zagrebški televi
zijski program, ker v njihovi
vasi ljubljanskega ne morejo
sprejemati. Zaradi tega so na
RTV Ljubljana pred časom
poslali pismo, ki so ga
podpisali vsi lastniki televi
zorjev v vasi; v njem sprašu
jejo, kdaj bo tudi njim
omogočeno gledati slovenski
program, saj morajo naroč
nino plačevati tako kot tisti,
ki sprejemajo prvi in drugi
program. Vljudni ljubljanski
televizijci so Dobličanom
odgovorili — po televiziji.
O čitno niso pomislili, da bi
odgovor posredovali preko
zagrebške televizije, saj bi le
tako lahko z njim seznanili
tudi Dobličane.

Pobrateni avto-moto društvi
iz Gornje Radgone in Krškega
prirejata v nedeljo, 24. oktobra
ob 14. uri, dvoboj v speedwayu
na Stadionu Matije Gubca v
Krškem. Ves izkupiček od
prodanih vstopnic so organi
zatorji namenili za pom oč Posočiu.

Krško v jubilejnem letu 1977

ZA POSOČJE
Prvi krog akcije za pomoč po
potresu prizadetim prebivalcem Po
sočja je v metliški občini zaključen.
Samo z delom na prosto soboto so
zaposleni v delovnih organizacijah
zbrali 365.075 dinarjev ali 15
odstotkov več, kot je določal ključ.
Sem pa ni všteta pomoč, ki so jo
delovne organizacije dale preden je
stekla akcija sindikata, in tista, ki jo
je zbral RK ter druge organizacije.
Drugi krog akcije za odpravljanje
posledic Dotresa teče sedaj. Četrtina
predvidenih sredstev je že zbrana in
čeprav je rok do konca leta, upajo,
da bodo akcijo zaključili do konca
novembra.

OGLED STAREGA MESTA — Člani odbora za pripravo
praznovanja 500-letnice Krškega so se v petek po seji sprehodili po
starem delu Krškega in si ogledali njegove zanimivosti. Ustavili so
se tudi v galeriji, kjer razstavlja svoja olja akademski slikar Miro
Kuler iz Brežic. (Foto: J. Teppey)

Vztrajati glede Suhe krajine
Novo mesto vztraja, naj bi Suho krajino proglasili za manj razvito obm očje
Ko je 11. oktobra predsedstvo občinske konference SZDL v
Novem mestu kot osrednjo točko dnevnega reda obravnavalo
potek razprav o osnutku zakona, ki določa ukrepe za pospeševanje
razvoja na manj razvitih območjih Slovenije, je bilo mnenja, da je
potrebno pri pripombah glede Suhe krajine vztrajati.
Ugotovili so, da je bila javna
razprava o osnutku omenjenega
zakona v novomeški občini sila
živahna, domala povsod pa so bili
mnenja, da se Suhokrajinčanom
godi krivica. Ta predel zajema 13
krajevnih skupnosti v 4 občinah, na
tem območju živi 13.567 prebival
cev, od teh je polovico kmečkega
življa. Vrh vsega je Suha krajina
večja kot poprečna slovenska obči

Upoštevajoč vse to in hkrati
dolgoročni koncept razvoja Posavja,
komisija meni, da ni nobene uteme
ljene potrebe po organiziranju po
slovne enote beograjske banke na
tem območju.
Za boljšo predstavo tokrat nekaj
podatkov o tem , kdo je v Posavju
dobil kredite podružnice in za
kakšne namene.
Podjetju 1GM Sava so odobrili
2,176.000 din za nakup dodatne
strojne opreme, kmetijskemu kom
binatu Sevnica 4,070.000 din za
kreditiranje individualnih kmetov,
Kovinarski Krško 30,000.000 za
sanacijo in dopolnitev opreme, Celu
lozi Krško 30,000.000 za spre
membo kratkoročnih kreditov v
trajna obratna sredstva, podjetju
SOP Krško 5,800.000 za trajna
obratna sredstva, Opekarni Brežice
3 1 .4 1 6 .0 0 0 ,
Preskrbi
Krško
2.500.000, STT Sevnica 7 milijo
nov, Livarstvu Dobova 2,2 milijona,
Kovinoplastu Jesenice 2 milijona,
Turist hotelu Sremič, Krško 2
milijona, Jutranjki, Sevnica 4 milijo
ne, Stillesu, Sevnica 2 milijona ter
Gradu Mokrice 5 milijonov za
adaptacijo. Agrokombinat Krško je
dobil za obnovo nasadov, za meha
nizacijo in kreditiranje kmetov 9
milijonov, Agraria Brežice za nakup
zemlje, mehanizacijo in posojila
kooperantom 2,450.000 din, Slovin
Brežice 6,850.000 din za obnovo
vinogradov in kreditiranje kmetov in
Jugotanin Sevnica 21,253.000 za
sanacijo tovarne.
Številke so dovolj zgovorne in jih
ni treba posebej komentirati.
J. TEPPEY

na. Zaradi vsega tega so občani
menili, da bi Suho krajino v skladu s
4. členom osnutka morali vnesti
med manj razvita območja.
Te podatke je več delegatov
posredovalo na sejah republiških
organov, poročilo o njihovih raz
pravah in razpravah na terenu pa so
člani predsedstva ocenili za ustrez
ne. Rekli so le, da bi morali
poročilo dopolniti z oceno razpo-

loženja v Suhi krajini in s tem, kar je
bilo na tem območju doslej že
narejenega.
Obveljalo je stališče, naj se
čimprej sestane medobčinski odbor
za razvoj Suhe krajine, ki ga
sestavljajo predsedniki izvršnih sv
etov in občinskih konferenc SZDL
štirih prizadetih občin. Ta organ naj
bi bil pobudnik za organiziranje
skupnosti krajevnih skupnosti, ki bi
jo v regiji proglasili za nerazvito
območje. Razen tega naj bi med
občinski odbor poskrbel za uresni
čitev sklepa: do konca leta 1976
mora biti izoblikovan srednjeročni
razvojni program Suhe krajine.
R. B.

PREBERITE V DANA
ŠNJEM DOLENJSKEM
LISTU
☆ Celuloza daje sadike
zastonj (str. 3)
* Preden bo Krka m o
čvirje (str. 4)
* Z besedami ni 'mogo
če plačevati računov
(str. 4)
☆ Ohranjena preteklost
v starinah (str. 6)
* Nič več samo občasni
ocenjevalci (str. 8)
* A — bomba z Davido
vo zvezdo (str. 13)
a Eksplozija v Krki (str.
14)
* Niso vsega krivi Romi
(str. 15)
* Po sladki veselici —
pelinov napitek (str.
24)

ODPRT SULCJ1 LOV - V
nedeljo, 17. oktobra, so sulčarji
na Krki prišli na svoj račun.
Narasla reka in ohladitev sta bili
kot nalašč za sulčji lov, ki že
vrsto let ni bil tako uspešen. Z
največjo trofejo, ki je tehtala
kar 20 kilogramov, se je posta
vil Franc Muška iz Dolenjskih
Toplic, ravno tako je bil uspe
šen tudi Gustl Štravs iz Pod
turna, ki je zapel štiri kilograme
lažjega sulca pod Rumanjskim
jezom. S trofejo so se vrnili
domov še Milan Zadel in Miran
Mavrič iz Ljubljane ter Franc
Henigman iz Straže. Vseh pet
sulcev je tehtalo kar 53,5
kilogramov. Na sliki: Muškova
in Štravsova trofeja (Foto: S.
DOKL)

Do konca tedna bo pre
vladovalo hladno in oblačno
vreme. Ne bo večjih pada
vin.

tedenski
mozaik
V Moskvi so, kot je to običaj
no, objavili parole, s katerimi
vsako leto pred proslavo okto
brske revolucije označujejo naj
pomembnejše naloge v notranji in
zunanji politiki. Slednja ima
(glede na število parol) letos, kot
vse kaže, prednost. Toda še bolj
zanimivo je dejstvo, da na primer
neuvrščeni politiki niso posvetili
niti ene parole in še več — niti ene
same besedice. Tako je bilo tudi
lani in vsa leta nazaj... nobene
spremembe glede neuvrščenih.. ■
Spremembe pa bodo zelo ver
jetno v sestavu osebja diplomat
skega predstavništva Demokra
tične republike Koreje v Kopenhagnu: oblasti so namreč obtožile
severnokorejske diplomate, da so
vpleteni v veliko afero s tihotapl
jenjem pijač in cigaret, pri čemer
omenjajo tudi mamila. Predstav
nik veleposlaništva je zanikal ob
tožbe, kar pa ni motilo dan
skega zunanjega ministrstva, da
ne bi seglo po najstrožjih ukrepih.
Korejskim diplomatom so na
mreč sporočili, da morajo v šestih
dneh zapustiti D ansko!... Di
plomatski škandal...
Tisto pa, kar se je primerilo v
Parizu, ni bil ravno škandal, pa
čeprav je predstavnik predsed
nika republike izredno ostro rea
giral. In kaj se je zgodilo? Z go
dilo se je tole: neko podjetje je iz
dalo deset tisoč igralnih kart, na
katerih je bil upodobljen franco
ski predsednik Giscard d'Estaing
zdaj kot Napoleon, zdaj kot De
vica Orleanska in zdaj k o t... ni
vredno naštevati. Karte so šle
dobro v promet, dokler ni posegel
vmes prizadeti predsednik. Obto
žil je proizvajalce, da so izdajali
karte brez njegovega dovoljenja,
da so imeli pri tem dobiček in da
so bile razen tega še skrajno neo
kusne ... Vse za dobro kupčijo...

Žal za vsako odklonitev
Nekatere kmetijske šole zaradi gmotnih težav od
klanjajo učence - Kljub temu že precejšen na
predek
V kmetijske šole se je to jesen vpisalo precej več kmečke mladine
kot prejšnja leta. Po tem lahko sklepamo, da kmetijski poklic postaja
bolj cenjen, oziroma kmečki ljudje spoznavajo, da po novem, torej
uspešno ni moč gospodariti brez ustreznega strokovnega znanja.
ka, če bi se v šolah za kmetovalce
in kmetovalke-gospodinje stro
kovno usposobilo vsako leto po
1000 bodočih gospodarjev in go
spodinj, kot je predvideno. Ker
je letošnji vpis še zelo daleč od
tega, pa s sedanjim izobraževan
em ne moremo biti zadovoljni,
koda je slehernega fanta in de
kleta, ki sta se želela vpisati na
katerokoli kmetijsko šolo, pa
nista mogla biti sprejeta.
Kmetijske šole ne bodo zmo
gle s sedanjimi sredstvi opraviti
vseh nalog, določenih s srednje
ročnim načrtom razvoja kmetij
stva. Kmetijskih pospeševalcev
pa je premalo in jih bo tudi v pri
hodnjih letih, da bi lahko dovolj
uspešno pomagali vsem kmeto
valcem, ki bodo poklicno pre
malo izobraženi. Še ob uresniči
tvi predvidenega izobraževanja
kmetovalcev bo preteklo več 10
let, preden bodo vsi, ki bodo ob
delovali zemljo, imeli vsaj naj
nujnejšo izobrazbo za uspešno
delo.
V preteklih letih smo se veliko
ubadali s tem, kako napolniti
klopi v kmetijskih šolah. Tu smo
precej napredovali. Zaostali pa
smo z zmogljivostmi kmetijskih
šol, ker niso prilagojene razvoj
nim načrtom. Ne manjkajo le
učilnice, temveč tudi stroji in

Nekatere kmetijske šole v Slo
veniji so imele tolikšen vpis, da
so odprle nove oddelke, če so
imele dovolj učilnic in gmotnih
sredstev za pouk. Nekatere pa so
morale precej prijavljenih tudi
odkloniti, npr. šola za živinorej
sko veterinarske tehnike.
V kmetijskih šolah še vedno ni
dovolj kmečke mladine, čeprav
so nekatere že tako polne, da so
precej prijav morale zavrniti. Šti
riletne tehniške šole bi ob takem
vpisu, kot je bil letošnji, sicer
dale dovolj strokovnega prirastTELEGRAM1
VARŠAVA — Temperatura na
Poljskem je v nekaj dneh zdrknila s
25 stopinj nad ničlo na 5 stopinj pod
ničlo. To naglo spremembo sta po
spremila ledeni veter in dež. V ark
tičnih neurjih je izgubilo življenje že
več ljudi.
M ADRID — Španska skrajna de
snica vedno bolj vzdiguje glavo.
Njeni pripadniki demonstrirajo po
ulicah in zahtevajo odstop vlade, češ
da naj izroči oblast generalom,
zadnje dni pa so tudi začeli groziti s
smrtjo naprednim osebnostim, ured
nikom liberalnih listov in posamez
nim knjigarnarjem, ki ne pripadajo
desnemu taboru.
MOSKVA — Sovjetska zveza bo
od 22. oktobra do 5. novembra opra
vila raketne poskuse na Barentsovem morju.

IZ ZADNJEGA PAVLIHE

•

No, nekaj podobnega so si m o
rali misliti tudi tihotapci mamil, ki
so se odločili, da z enim zamahom
poberejo ves dobiček, kar se ga
da: srednje veliko ladjo so ma
lone do vrha napolnili z mamili
(tovor je bil vreden okroglo 134
milijonov dolarjev) in jo poslali
proti ameriški obali. Toda glej
smole: ameriški cariniki so ne
kako zvedeli za to tihotapstvo,
prestregli ladjo in jo odpeljali v
pristanišče... Rekorden uspeh za
policijo, rekordna izguba za tiho
tapce...

n

- Doma se počutim kot v podjetju, žena stalno pripove
duje, da sem glava družine, odloča pa o vsem sama.

tedenski notranjepolitični pregled
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DENV ER — Ameriška predvolivna kampanja se nadaljuje z nezmanjšano srditostjo. Jiminv Carter, kan
didat demokratske stranke in Gerald Ford, sedanji predsednik ZD A ter kandidat republikancev, se vsak
dan medsebojno obtožujeta za to in ono — vse v želji, da bi si pridobila čimveč volivcev. Za zdaj ima še
vedno več uspeha Jimmy Carter. Na sliki: predsednik Gerald Ford si je tudi s sekanjem drv na lesnem sejmu
skušal pridobiti nekaj simpatij. (Telefoto: UPI)
druga oprema, ki je potrebna za
praktični pouk. Šole bi morale
imeti dovolj zemljišč za prak
tično delo učencev, pri katerem
je treba tudi poskušati in doka
zovati prednosti določenega ob
delovanja, ne le donosno pride
lovati. Morale bi imeti najno
vejše kmetijske stroje in razne
naprave, sicer bodo capljale za
razvojem. Za to pa je potrebno
veliko več sredstev, kot jih imajo
zdaj.
Sredstva bi se morala najti —
izobraževalna skupnost za agroživilstvo Slovenije ima več pred
logov — sicer se kmetijstvo ne bo
moglo razvijati po načrtu. Trdi
pa se, da je od kmetijske proi
zvodnje močno odvisna življenj
ska raven vseh delovnih ljudi.
JO ŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled
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nova cena črnega
črnega 5,00 din/kg.
belega 6,80 din/kg.

•

Otroški dodatek

itandarda delovnih ljudi z najnižjimi osebnimi
V dogovoru z zvezo skupnosti otroškega var
nejemki v zvezi s podražitvijo nekaterih živil,
stva Slovenije je sprejet sklep, da se predlaga
povečanje otroškega dodatka in drugih denar
^redlog je bil izdelan p o konsultaciji s pred
nih pomoči s 1. 11. 1976.
stavnih družbenopolitičnih organizacij in pri
stojnimi organi dižavne uprave.
SR Slovenija bo ob upoštevanju cen pšenice
o načinu oblikovanja cen mesa na drobno se
n moke pristopila dolgoročno k urejanju cen
povečajo tudi drobnoprodajne cene, tako da
:ne vrste kruha, in sicer tistega, ki ima najse bo poprečna drobnoprodajna cena svinjine
nasovnejši značaj potrošnje. Pri tej vrsti kru
povečala od 35,00 din na 40,90 din za kg.
ta bo vodena politika zaščite potrošnika v obIzvršni svet skupščine SR Slovenije je so
ikj diferenciacije cen kruha in v obliki komglašal z dopolnitvijo dogovora o načinu obli
tenzacij.
kovanja cen svežega mesa na drobno v smislu
Republiški komite za tržišče in cene bo
predloženega povečanja in pooblasti svojega
kupaj z republiškim sekretariatom za kmetijpredstavnika, da podpiše dogovor.
tvo, gozdarstvo in prehrano in z OZD pe
Povečale se bodo tudi cene mesnih izdelkov
tama pripravil konkreten program te dolgoza 10,1 %.
očne politike cen (najmasovnejšega) kru h a
Živinorejska poslovna skupnost je dala za
Pri tem bo potrebno upoštevati tako proiz
htevek Zavodu SRS za cene, da se povečajo
vodne kakor tudi potrošne čini telje, vključno
odkupne cene mlademu pitanemu govedu za
rolj sm otrno in bolj racionalno potrošnjo kru
1,50 d in /k g žive teže zaradi ukinitve repu
ta. Dolgoročni program bo prav tako upo
bliške premije v Istem znesku.
števal primerjalne cene k ru h a Znano je, da so
Ta korekcija cen se bo izvršila tako, da se
:ene kruha v sosednjih deželah dosti višje (od
Pri specialnih vrstah kruha se povečajo cene povečani znesek 1,50 din na kg nadalje usmeri
9,00 do 14,00 za kg).
za povečanje cene moke in stroškov
kov peke 0,15 v razvoj živinoreje.
d n na kg.
Za zaščito standarda delovnih ljudi z najOrganizacije zdmženega dela pekarske pro- nižjimi osebnimi dohodki je IS SR Slovenije
CENE k r u h a
izvodnje se obvezujejo, da bodo obdržale isti sprejel predlog naslednjih ukrepov:
Na osnovi analize in izdelanega
v količinski nivo proizvodnje in isto strukturo
vezi z oblikovanjem cen kruha ter na poi ag> kruha kot doslej.
POKOJNINE
Cene kruha za otroške vrtce in kuhinje
Vsem upokojencem se bodo na račun redne
osnovnih in posebnih šol bodo deležne poseb
nega popusta na osnovi posebnih samouprav uskladitve pokojnin na podlagi porasta nomi
• Družbeno
nalnega OD na zaposlenega v SR Sloveniji v
nih sporazumov v občinah.
denarna pomoč
letu 1976 v primerjavi z letom 1975 zago
tovile večje akontacije, ki bodo vsebovane že
IS predlaga, da skupnosti socialnega skrbstva
CENE MESA
na osnovi valorizacije programa izplačujejo do
Na podlagi medrepubliškega dogovarjanja je
P.oveCai* pokojnine za januar
datna sredstva družbeno denarne pomoči v
L . Upokojenci, la uživajo varstven, dodat
usklajino
».JTim*.
H « , dd ,i «v oJ in
d tm
a gJ «p L
cene
znesku od 30,00 do 40,00 din mesečno na
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tedenski
Javnost LR Kitajske je sicer
naposled zvedela za spremembe
v partijskem in državnem vrhu,
toda pravo ozadje z vsemi po
drobnostmi je še vedno uganka
ne samo zanjo, marveč tudi za
svetovno javnost.
Dejstvo je, da se aretacije na
daljujejo, vendar pa ni mogoče
oceniti, kakšne razsežnosti je to
dobilo in kako bo to vplivalo na
nadaljnji razvoj.
Sodeč po poročilih iz LR Ki
tajske je dobilo novo kitajsko
vodstvo polno podporo pri vseh
prebivalcih, ki to podporo tudi
javno izpričujejo.
Medtem sta v deželi eksplodi
rali tudi dve kitajski atomski
bombi — kar nikakor ni naključ
je, marveč preračunana akcija, ki
naj pokaže moč države v tre
nutku po smrti njenega velikega
voditelja.
NAPOSLED SPORAZUM ?
Izkušnje učijo, da je treba sle
herno novico o doseženem spo
razumu
med
predstavniki
arabskih dežel sprejeti skrajno
zadržano, pa je torej s takimi pri
držki treba sprejeti tudi sklep o
tem, da so se predstavniki arab
skih držav naposled sporazumeli
za ustavitev ognja v Libanonu.
Še najmanj, kar velja ob tem
reči, je to, da se ta sporazum ni
kakor ni potrdil na bojišču, od
koder je v zadnjih štiriindvajset
urah padlo na vseh straneh še
okoli sto vojakov, Sirci pa so na
daljevali svoj prodor z oklepnimi
vozili.
Na sestanku v Riadu (glavno
mesto Saudske Arabije) so se
predstavniki arabskih držav do
govorili tudi o ustanovitvi arab
skih mirovnih sil, ki naj bi skrbele
za red in mir v Libanonu.
Te sile naj bi štele okrog tride
set tisoč mož in bi bile pod enot
nim arabskim poveljstvom.
Med sklepe, ki zbujajo po
zornost, velja uvrstiti tudi na
slednje: potrditev libanonskega
predsednika Sarkisa za dejan
skega šefa države in priznanje
Palestinske osvobodilne organi
zacije za edinega in zakonitega
predstavnika Palestincev. Toda s
tem v zvezi je zanimivo, da spo
ročilo ne omenja poimensko tudi
predsednika te organizacije, Jaserja Arafata.
Se je v zvezi z njegovim polo
žajem kaj spremenilo? To je bilo
eno prvih vprašanj, ki so si jih za
stavili opazovalci po objavi tega

zunanjepolitični
sklepa. Toda to vprašanje ostaja
za zdaj še brez odgovora.
Pomembno je tudi sporočilo,
da se arabske države ne bodo več
vmešavale v notranje zadeve Li
banona. To je mogoče ocenjevati
vsaj iz dveh zornih kotov: kot
priznanje, da se je to dogajalo in

Kitajska
uganka
se
nadaljuje
opozorilo Siriji, naj tega ne
počne več.
Toda: kako bodo to uresničili?
In ravno tako ni nezanimiv tisti
del skupnega sporočila, ki pravi,
da se naj Palestinska osvobo
dilna organizacija ne vmešava
več v notranje zadeve drugih
arabskih držav, kar je tudi več
kot jasno opozorilo Palestincem,
da so v Libanonu prekoračili do
voljeno mejo svobode.
PROTESTI SE KREPIJO
Bolj ko se bliža 14. november,
datum, ki ga je avstrijska zvezna
vlada določila za preštevanje
Slovencev, bolj se krepijo prote
sti manjšine, ki odločno odklanja
sleherno preštevanje in zatrjuje,
da bo trdno bojkotirala sleherni
poskus kakršnegakoli preštevan
ja.
S tem v zvezi dobivajo tudi če
dalje več (čeprav še vedno ome
jeno) podporo naprednega dela
avstrijske demokratične javnosti,
ki se postavlja na njihovo stran.
Medtem pa skušajo oblasti in
politične stranke sširoko zastavl
jeno kampanjo pojasnjevanja
opravičiti svoja dejanja, pri
čemer se poslužujejo različnih —
in pogosto protislovnih — dej
stev.
.,
O m eniti pa velja, da dobivajo
predstavniki koroških Slovencev
še vedno trdne in odločne izraze
podpore iz Jugoslavije, kjer d e
lovni ljudje s protestom izražajo
svojo odločno odklonitev p rešte
vanja koroških Slovencev.

NI FOTOMONTAŽA - Posnetek, ki ga vidimo,
je pristen, narejen v Merkatorjevi mesnici v
Loškem potoku. Mesne krize tukaj ne poznajo,
mesa, tudi svinine in teletine, pa so imeli vseskozi
dovolj. Največ pa si od tega posnetka lahko
obetajo loški turistični delavci, saj moraio kupci
za mesom in ne obratno. (F oto: B. Budja)

IMV SPET GRADI - Ob cesti proti G otni vasi je
že videti novo veliko proizvodno dvorano, ki jo
tovarna avtomobilov gradi za potrebe povečane
proizvodnje. Na gradbišču, ki mu je komaj videti
od enega konca do drugega, se delo odvija s
polno paro. (Foto: Bačer)

ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE

NEPOMOL2ENE
KRAVE
Iz kmetijskega obrata ZKGP v
Starem logu so v nedeljo, 17.
oktobra, večkrat poklicali posta
jo milice v Kočevju, naj posredu
je pri Elektro, da bodo čimprej
dobili tok. Ker ni bilo elektrike,
do 19. ure zvečer niso mogli
pomolzti krav, ker imajo le
električne molzne aparate; kako
se ročno molze, pa že skoraj
nihče več ne ve. Do izpada
elektrike je prišlo zaradi popravil
na daljnovodu Kočevje-Novo
mesto. Ta primer opozarja, da je
treba misliti tudi na to, kako bi
molzli krave, če za dalj časa ne
bi bilo elektrike.

BREŽICE - Sobotni sejem praši
čev v Brežicah je obiskalo precej
prodajalcev in kupcev. Naprodaj je
bilo 447 do 3 mesece starih prašičev
(po 38 dinarjev kilogram žive teže)
ter 12 nad 3 mesece starih prašičev
(po 23 - 24 dinarjev kilogram žive
teže). Prvih so prodali 343, drugih
pa 10.
NOVO MESTO - Cene prašičem
se tudi ta ponedeljek od zadnjega
sejma niso spremenile. Rejci so
pripeljali 488 prašičev, od katerih
Irt jih je bilo S1 starejših od 3 mesece.
Prodali so 333 živali po teh cenah:
6 - 1 2 tednov stari prašički so
veljali 600 - 840 dinarjev, od 3 do
5
mesecev
stare
živali
pa
850 - 1200 dinarjev. Skoraj tretjina
kupcev je prišla iz drugih občin.

NA SENOVEM GRADIJO. Tovarna valovite
lepenke, ki naj bi jo dokončali konec decembra
letos, bo omogočila prebivalcem krajevne skup
nosti Senovo dodatno zaposlovanje. Rudnik
postopoma zmanjšuje število delavcev, zato v
kraju razvijajo druge industrijske panoge.

DEMONSTRACIJE - Občani šmarješke krajevne
skupnosti so skupaj z osnovnošolci 18. oktobra
pripravili demonstracije proti nevzdržni avstrijski
politiki na Koroškem. Na množičnem zborovanju
je govoril predsednik krajevne organizacije SZDL
Stane Skušek. (Foto: Tone Dragan)

DOLENJSKI LIST
NOVO MESTO
Srednjeročni plan razvoja gozdar
stva in predelovalne industrije SRS
za obdobje 1976-1980 predvideva
samo za plošče in vlaknine (to je
papir) 1,890.000 kubičnih metrov
lesa na leto. Lesna in papirna
industrija ga dobita le slabo polovi
co iz domačih virov, iz Slovenije.
Skoraj milijon kubičnih metrov pa
ga morata uvoziti Uvoženi les je
drag in dobava negotova, zato je
dobrodošla vsaka zamisel po osamo. svojitvi pri oskrbi s to dragoceno
surovino. Izvengozdna proizvodnja
lesa je že ena od teh možnosti,
pobudnica za tako akcijo pa je
Tovarna celuloze in papirja Krško. Z

SAJENJE. Za gojitev lesa zunsj
gozda niso primerne vse vrste
drevja. Primerni so predvsem
mehki listavci, kot so vrba,
dom ače in evroameriške vrste
topole, jelša, akacija, murva,
oreh ipd.
brezplačnim dodeljevanjem dreves
nih sadik skuša tovarna preko
Gozdnega gospodarstva Brežice za
interesirati vse, ki imajo za zasaditev

Kmetijski nasveti

Pretakanje mladega vina
Svet Martin dela iz mošta vin. Približno v času, ko goduje ta,
na Dolenjskem tolikanj priljubljen svetnik, mošt preneha vreti.
Vinogradnik začne govoriti o mladem vinu. Kot se da drevo,
dokler je mlado, še upogniti, tako se da mlado vino še utrditi,
stabilizirati, da bo v starosti obstojno.
V kletarjenju je žveplo nepogrešljivo, nekakšno nujno zlo.
Brez njega se ne da pripraviti dobro pitno vino. Kdaj
zažveplamo mlado vino, to je odvisno od njegove kislosti. Če
menimo, da količina vinske kisline zadošča in je ni treba več
manjšati, vino zažveplamo takoj po končanem Vrenju. Ker z
žveplom zavremo razvoj kvasovk, s tem pospešimo čiščenje
vina, saj se kvasovke sesedajo na dno. Brž ko se vino sčisti, gaje
treba odtočiti od droži in to opravimo s prvim pretokom.
Če je v mladem vinu še preveč kisline, ga takoj ne
zažveplamo, temveč čakamo, da svoje opravi tako imenovani
biološki razkis vina. V tem primeru je seveda s prvim pretokom
vina treba počakati, vendar ne predolgo, saj se kvasovke začno
razkrajati in utegnejo povzročiti napako v okusu ali vonju vina.
Strokovnjaki posebej poudarjajo, kako pomembno je
pravilno pretakati vino. Osnovno pravilo pravi, da mora biti prvi
pretok brezzračen. Samo v primeru, da zračenje vinu koristi,
lahko kletar pretaka vino ob dostopu zraka. Zrak je koristen,
kot je vinogradnikom znano, če je v mladem vinu mogoče
zaznati vonj po gnilih jajcih ali če je vino sluzavo. Zavedati pa se
je treba, da zračenje pospeši zorenje vina in da zračeno vino
učinkuje pri pitju manj sveže in vsebuje manj vinske cvetice,
bukeja.
Vdrugič vino pretakamo le, če je bilo treba zaradi kake
napake čistiti. To naredimo šest do osem tednov po prvein
pretoku. Sicer pa je treba pustiti vino v sodih kar se da pri miru;
sega n a do vrha soda, da bo obstojno in trajno dobre kakovosti.
Inž. M. L.
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primerna, zdaj neizkoriščena zemlji
šča.
Akcijo bi lahko zelo uspešno
izpeljali lesna industrija, gozdarstvo
in kmetijstvo skupaj, zato pričakuje
jo večji odziv predvsem od kmetij-stva, družbenega in zasebnega. Zasa
dili naj bi vse izolirane, majhne,
poplavne in obrobne parcele, kate
rih ni mogoče obdelovati s stroji. To
so zemljišča, ki mejijo na potoke,
poti, reke in kanale ter parcele ob
večjih gospodarskih poslopjih, to 
varnah, rekreacijskih objektih in
igriščih, ki so popolnoma neizkori
ščene. Drevo potrebuje za rast malo
prostora. Topola da na primer čez
dvanajst oziroma najkasneje petnajst
let kubik lesa, ves ta čas pa nudi
prijetno senco in zaščito objektu.
Papirna
industrija,
predvsem
krška tovarna celuloze in papirja, ki
že financira vzgojo topolovih sadik,
je pripravljena dajati še več za
proizvodnjo lesa. S tem da vsi
zainteresirani lahko dobijo že to
jesen in spomladi prihodnje leto
sadike topole zastonj, je Celuloza
naredila prvi korak v tej akciji. Edini
pogoj, ki ga postavlja, je, da tisti, ki
bodo topole zasajali, ponudijo dre
vesa čez 15 oz. 20 let v odkup
darovalki. Sadike so na razpolago
pri Gozdnem gospodarstvu Brežice
- tozd hortikultura, plantaže in
gradnje. Prevzemalci sadik morajo te
posaditi po navodilih področnega
strokovnjaka.
Po grobi oceni in na podlagi
študij inštituta za lesno in gozdno
gospodarstvo bi lahko v Sloveniji
posadili od 250 tisoč do 300 tisoč
sadik na sedaj popolnoma nepro
duktivnih in neizkoriščenih tleh, po
12 oziroma 15 letih pa bi dobili
nazaj od 300 tisoč do 400 tisoč
kubikov lesa za predelavo v papir,
iverne plošče in drugo. S tem bi
prihranili veliko deviz in omogočili
nemoteno delo naši predelovalni
industriji.
Inž. SLOBODAN RAJlC

Brežičani
prav na vrhu
Sadjarji iz brežiške občine, zdru
ženi v sadjarsko skupnost Mali
vrh-Arnovo selo v okviru Agrarie, so
s svojim izborom sadja na sadjarski
razstavi „Jesen 76“ v Mariboru

vzbudili precej pozornosti in se
povzpeli prav na vrh.
Zadružna zveza Slovenije je za
dosežene uspehe v sadjarstvu podeli
la priznanje tej sadjarski skupnosti,
Poslovna skupnost za sadjarstvo
Slovenije pa je skupaj s Kmetijskim
zavodom iz Maribora s priznanjem
nagradila pospeševalca Agrarie Jože
ta Vovka ter sadjarje Franca Strgar
ja, Slavka Molana in Stanka Ogorev
ca z Malega vrha in Jožeta Bogoviča
iz Arnovega sela.
Pionirsko delo v gostih nasadih
sega v brežiški občini šele tri leta
nazaj, prej pa se sadjarstvu niso kaj
dosti posvečali. V okolici Brežic
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odbor za medsebojna razmerja
razpisuje

prosto delovno mesto

FOTOLABORANTA
za delo v fotolaboratoriju Dolenjskega lista.
Delo je v dopoldanskem delovnem času.
Pogoji:
1. poklicna fotografska šola, zaželena praksa;
2. za delovno mesto lahko kandidira tudi priučen fotografski
delavec z vsaj enoletno prakso v fotolaboratoriju.
Osebni dohodki po samoupravnem sporazumu o delitvi
dohodka in osebnih dohodkov.
Ponudbe z dokazili o kvalifikaciji in kratkim življenjepisom
pošljite na naslov: Dolenjski list. Novo mesto. Glavni trg 3.
Rok za prijave je 14 dni po objavi razpisa.

PO SPEŠEV A LEC
JO Ž E
VOVK; „Pri obnovi nasadov in
izbiri sort nam je veliko poma
gal inž. France Lombergar iz
Kmetijskega zavoda v Maribo
ru."
vzgajajo rane sorte, na območju
Arnovega sela in Malega vrha pa
pozne. Tam so se pred tremi leti
pogumno odločili za nove, perspek
tivne sorte jabolk jonagold, idared
in japonski delišes. Takrat jih je imel
samo inštitut nekaj na ogled.
Na razstavi v Mariboru so inšpek
torji med poskušnjo jabolk dodelili
prvo mesto sortama jonagold in
idared. To pa je za sadjarsko
skupnost pri Agrarii potrditev, da so
izbrali pravi sortiment, za katerega
bodo lahko iztržili več kot za
dosedanje sorte. V Evropi in ZDA
dosega na primer sorta jonagold za
30 odst. večjo ceno kot druge.
Prednosti, ki jih imajo za sedaj
Brežičani, bodo ti poskušali izkori
stiti s pospešenim nadaljevanjem
zastavljenih načrtov. V kooperaciji
bodo zasadili 20 ha jablanovih
nasadov. Tu bo precej težav, ker
težko pridejo do večjih kompleksov,
na katerih je delo racionalnejše, saj
bi ga lahko povsem mehanizirali.
Zasajanje majhnih parcel pa je drago
že zaradi velikih izdatkov za ograje,
pa tudi zaradi večjih stroškov pri
obdelovanju.
J. TEPPEY

S p lo šn o gradbeno podjetje
r s u c a r s i i r a

NOVO MESTO,
TOZD gradbeni sektor
KRŠKO
sprejme v delovno razmerje:

1.

2

2.

2

3.

3

GRADBENA INŽENIRJA za delo v
gradbeni operativi,
GRADBENA TEHNIKA ( obračunski
tehnik),
GRADBENE DELOVODJE.

Pogoji za sprejem:
pod 1 — končana FAGG ali višja tehniška gradbena šola,
pod 2 — končana gradbena tehniška šola,
pod 3 — končana gradbena delovodska šola.
Za vsa delovna mesta je obvezna 3 — mesečna poizkusna
zaposlitev.
Osebni dohodek po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov
SGP „ P I 0 N I R " Novo mesto. Prednost imajo kandidati s
prakso.
Ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjega dela
sprejema splošna služba TOZD, gradbeni sektor Krško, 15
dni po objavi oglasa.

Ž ELEZNIŠKO GOSPODARSTVO LJUBLJANA

- Francelj, pridnega sina imava. Nobeno jesen ni pozabil
na tvoj god.

ZA SODOBNO GOSPODARSTVO
SODOBEN PREVOZ

(Karikatura: Branko Babič)
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STALIŠČE
PREDSEDSTVA
ZVEZNE
KONFERENCE SZDL
Upoštevaje specifičnost informativno-političnih glasil, njihov
družbeni pomen in obveznost,
da popolno, pravočasno in real
no obveščajo vsakega delovnega
človeka v naši samoupravni
družbi, predsedstvo predlaga, da
se vsi ustanovitelji pogovore o
svojih obveznostih in se konkret
neje vključijo v urejanje materi
alnih problemov informativnopolitičnih glasil. Ustanovitelj
vsakega glasila naj bi pretresel
materialne odnose, v kakršnih
glasilo posluje, in dal pobudo za
ustrezne ukrepe s strani pristoj
nih organov, hkrati pa naj bi se
pogovorili o obveznostih samih
glasil, da bi se izboljšal njihov
materialni položaj. Predsedstvo
je mnenja, da bi morali pri
ukrepih, s katerimi naj bi odpra
vili zdajšnje materialne težave,
uskladiti izpolnjevanje družbe
nopolitične funkcije glasil z
njihovim položajem ozd, ki
posluje na temelju dohodka.
Dolžnost ustanovitelja je, da
skupaj z organi družbenopoli
tične skupnosti razpravlja o
materialnem položaju vsakega
konkretnega glasila in se loti
ukrepov, da bi si zagotovili
materialne pogoje pri izpolnjeva
nju družbene funkcije glasil
(kako zagotoviti sredstva za
enostavno in razširjeno repro
dukcijo, za sistemske in zakon
ske olajšave, za materialne mož
nosti za izpolnjevanje kadrovske
politike v glasilih itd.).
(Z zadnje seje predsedstva
zveze konference SZDL)

Partizanski Rog v novi oskrbi
Dogovor o zaščiti, urejanju, vzdrževanju in oskrbi spomenikov NOB na Rogu ima že 54
podpisnikov — Poseben odbor pri medobčinskem svetu SZDL Novo mesto o dosedanjih
delih
Skrb za ohranitev spomeniškega območja Roga z Bazo 20,
Hrastnikom, Jelendolom, Starimi žagami in drugimi pomiki
zgodovine in verodostojnimi pričevalci dogodkov iz NOB se je v
zadnjem času zelo povečala. Med drugim je družbeni dogovor o
zaščiti, urejanju, vzdrževanju in oskrbi spomenikov NOB na Rogu,
ki so ga lani pripravili na pobudo komisije za preučevanje
zgodovine pri predsedstvu CK ZKS, podpisalo 54 družbenopoli
tičnih, gospodarskih in kulturnih organizacij iz črnomaljske,
kočevske, metliške in novomeške občine, vse občinske skupščine s
tega območja in vrsta najrazličnejših republiških vodstev in ustanov
iz Ljubljane.
_„

Prav v soboto, ko se je v
Dolenjskih Toplicah pod predsedstvom Franca Leskoška-Luke sestal
odbor za varstvo spomenikov NOB
in naravnih znamenitosti Roga, je
dogovor podpisalo 20 podpisnikov.
Obsežno pismeno poročilo, ki so
ga obravnavali na tej seji, pravi, da
so tako podpisniki kot odbor s
svojimi komisijami opravili veliko
dela in s tem uresničili nemalo nalog
iz programa. Kočevski gozdarji so
npr. dali les zaka kažipote proti Bazi
20, skupaj z novomeškimi gozdarji
in Novolesom pa dali tudi deske za
popravilo barak. Novoles je dal
material za 26 lesenih smetnjakov,
ljubljanska Avtomontaža pa je ob
novila elektroagregat. Kažipoti in
smetnjaki so že nameščeni, poti
popravljene in okolje očiščeno.
Poleg tega je spomeniško območje
dobilo stalnega oskrbnika, uredili so
vodniško službo, popravili in zavaro
vali so barake na Bazi 20, v
Jelendolu in na Gornjem Hrastniku.
Poleg tega so začeli zbirati gradivo
za izdajo partizanske topografije
Roga, stekla pa so tudi dela za
ureditev katastra za celotno roško
območje.

Odbor se zavzema, da bi bd Rog z
vsemi spomeniki NOB odprt in

dostopen slehernemu obiskovalcu.
Podatki kažejo, da se le-teli zvrsti na
leto 70.000 do 80.000. Še veliko pa
bo treba napraviti, da bi obiskovalci
doživeli Rog partizanskih časov. Gre
predvsem za to, da bi jim na kraju
samem omogočili kar najboljši vpo
gled in pregled dogodkov v roških
gozdovih med NOB. Poleg maket in
drugih pripomočkov za razpozna
vanje zgodovine bo predvsem nujno
poskrbeti za vodniško službo, ki bo
ne le kos nalogi, ampak tudi vsak
trenutek pri roki.
I. Z.

Izvršni odbor LB v Posavju
V ponedeljek, 18. oktobra, je bila
v no\i osnovni šoli „Milke Kerin" v
Leskovcu pri Krškem 49.redna seja
izvršilnega odbora Ljubljanske ban
ke, ki je tokrat prvič zasedal na
območju svoje krške podružnice,
najmlajše samostojne enote naše
osrednje slovenske bančne hiše.
Glavno pozornost so člani izvršilne
ga odbora tokrat usmerili v poročilo
o javni razpravi o predlogu temeljev
srednjeročnega plana LB, do katerih
so zavzeli svoja stališča. Rešili so
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vrsto pripomb k srednjeročnim
planom LB za obdobje 1976-1980
ter drugih nalog, pripravljenih za
sejo odbora.
Z velikim zanimanjem so si člani
odbora ogledali novo šolo, v kateri
so jim pripravili tudi kosilo. Silvo
Gorenc, predsednik občinske skup
ščine, jim je nato v spremstvu
vodilnih delavcev razkazal potek del
na ogromnem gradbišču jedrske
elektrarne Krško, nič manjše pa ni
bilo zanimanje za velika dela pri
širjenju tovarne celuloze in papirja.
Velike naložbe v oba giganta naše
industrije, pri katerih sodeluje LB s
pomembnimi deleži, potekajo zelo
zadovoljivo. Člani IO LB so bili nad
rezultati z obeh gradbišč prijetno
presenečeni Pozno popoldne so si
ogledali še kostanjeviški grad in
novo vinoteko.
Tg.

Z besedami ni mogoče plačevati računov
Izdajateljski svet Dolenjskega lista o poslabšanem materialnem položaju tiska — Predlog: list naj sofinancirajo tudi
samoupravne interesne skupnosti — Trajna rešitev: SIS za informiranje
Če se bo tako nadaljevalo, bo mogoče brez posebnega
pretiravanja reči - prosto po Prešernu: Slep je, kdor se z
izdajanjem časopisa ukvarja. Namreč dejstvo je, da se materialni
položaj tiska vztrajno slabša. Za letošnjo dokončno ukinitvijo
regresa pri nakupu časopisnega papirja, ki so ga bili doslej deležni
tudi pokrajinski politično-informativni listi, je september prinesel
še en udarec: papir se je podražil še za 17 odstotkov, napovedana
pa je tudi 400-odstotna podražitev poštnine za zamejske
seji v Brežicah. Potrdil je svoje
naročnike.
mnenje, da ni izhod v podra
Na mnogih mestih nešteto
krat poudarjene besede o izjem žitvi lista, ki se običajno mašču
nem pom enu obveščanja v je z osipanjem naklade, marveč
samoupravni družbi so neupo je treba povečati družbeno
pom oč, konkretno: več naj
števano plačilno sredstvo, ko je
prispevajo ustanovitelji lista,
treba poravnati vse večje raču
občinske konference Socialisti
ne pri izdajanju časopisa. Do
čne zveze. Dodatni denar, ki
lenjskemu listu vzame 17-odzdaj manjka za sofinanciranje
stotna
podražitev
papiija
zakupljenih komunskih strani v
250.000 din, to pa je toliko,
listu, naj po soglasnem mnenju
k ot je bilo v prvem polletju
izdajateljskega sveta prispevajo
letos vsega ustvarjenega ostanka
predvsem samoupravne interes
dohodka. Ob tem, ko je Dolenj
ne skupnosti, o katerih Dolenj
ski list eden redkih časnikov, ki
ski list že sedaj precej piše - ne
je sploh bil brez izgube.
da bi za to delo prispevale en
Kljub velikemu prizadevanju
sam dinar. Tu ne gre za velike
ni mogoče zavreti naraščanja
vsote; vse samoupravne interes
stroškov. Polna lastna cena za
ne skupnosti bi v eni občini, ki
en izvod Dolenjskega lista je
ima v Dolenjskem listu redno
znašala ob koncu junija letos
eno časopisno stran, morale
5,35 din, ob koncu lanskega
prispevati 75.114 din in stroški
leta pa še 4,88 din. Naročnik
prispeva v obliki letne naročni za izdajanje take strani bi bili
pokriti — seveda ob sedanjem
ne za vsak izvod 3,25 din,
nespremenjenem prispevku ob
preostalo razliko pa morajo
činske
konference
SZDL
zbrati delavci ČZP Dolenjski
161.280 din.
list. Časnika ni mogoče dražiti
Nosilec akcije za razširitev
kot sadje na tržnici, da bi sledili
sofinanciranja Dolenjskega lista
povečevanju stroškov, saj ni in
ne more biti tržno blago v bi po mnenju izdajateljskega
sveta morale biti občinske kon
običajnem pomenu besede.
ference Socialistične zveze. Te
S temi in drugimi dejstvi, ki
nikakor ne bi smele dovoliti, da
prinašajo skrb in negotovo
bi se uresničilo grozeče krčenje
prihodnost za list in njegove
sodelavce, je bil izčrpneje se obsega lista in s tem obvešča
nja, ko pa že s sedanjim
znanjen izdajateljski svet Do
obsegom in kvaliteto obvešča
lenjskega lista 14. oktobra na

I

USPEH V BEOGRADU - Metliška tovarna BETI je na nedavnem
mednarodnem sejmu mode v Beogradu požela obilo priznanj
občinstva za nove modele spalnih srajc in kopalk, k ijih bodo delali
za prihodnjo sezono. Posnetek je z interne m odne revije na
Vinomeru. (F oto: Ria Bačer)
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nja v pokrajini ni mogoče biti
zadovoljen. Od kolektiva ČZP
Dolenjski list ni mogoče zahte
vati, da bo na račun svojega
razvoja pokrival primanjkljaje
pri izdajanju časnika. Celo
protiustavno je, kot je dejal
predsednik izdajateljskega sveta

IMENOVANJA
Izdajateljski svet Dolenjskega
lista je na seji v Brežicah 14.
oktobra imenoval Ivana Zorana
za namestnika glavnega in odgo
vornega urednika Dolenjskega
lista in Marjana Bauerja za
urednika Priloge.

Slavko Lubšina v sklepni bese
di, v kateri je tudi poudaril, da
je absurdno, da imamo v
samoupravni družbi tako malo
posluha za materialne težave
obveščanja.
Izdajateljski svet je sklenil
priporočiti občinskim konfe
rencam SZDL, naj se takoj
lotijo akcije, da bo zagotovljeno
normalno izhajanje Dolenjskega
lista, ne da bi globlje posegli v
žepe naročnikov. Dolgoročna
rešitev pa je ustanovitev samo
upravne interesne skupnosti za
informiranje.
M. LEGAN

Stane Dolanc:

Revni postajajo še revnejši
Poglabljanje prepada med deželami v razvoju in razvitimi
deželami spričo sedanje nepravične ekonomske ureditve, ki
nenehno reproducira neenakosti v prid razvitejšim, je glavni
izvor mednarodnih navzkrižij. Zato je reševanje teh
navzkrižij bistven pogoj tako za ekonomsko osamosvojitev
■dežel in narodov kakor tudi za nadaljnji ekonomski
napredek sveta v celoti in za mir. Na nedavni skupščini
mednarodnega monetarnega sklada in mednarodne banke za
obnovo in razvoj v Manili so navedli skrb zbujajoče podatke
o položaju na svetu zaradi čedalje večjega števila izrazito
revnih dežel in velikanskega povečanja nesorazmerja v
dohodku med razvitimi in deželami v razvoju. V minulem
desetletju, od 1965. do 1975. leta, se je v najrevnejših
deželah sveta narodni dohodek na prebivalca povečal
povprečno le za 2 dolarja na leto, to se pravi, da se je v teh
desetih letih povečal od 130 komaj na 150 dolarjev. Do leta
1985 pa se bo predvidoma povečal le na 180 dolarjev. Hkrati
se je v razvitih deželah povprečni dohodek, ki je leta 1965
znašal 4200 dolarjev, povečal v letu 1975 na 5500 dolarjev,
in kot kaže, bo leta 1985 narastel na 8100 dolarjev na
prebivalca v industrijsko razvitih deželah.
(Iz uvodnega poročila sekretarja IK predsedstva CK
ZKJ na seji predsedstva zvezne konference SZDL)

Josip Vidmar:

Jasen namen: iztrebiti Slovence
Kar zadeva premagovanje nacistične bolezni v Avstriji, si,
po dogodkih sodeč, za zdaj in za bližjo prihodnost ne
moremo obetati nič dobrega. O tem nas prepričujejo sklepi
treh vodilnih strank o posebnem popisovanju Slovencev,
zakon o manjšinah in izjave različnih vidnih oseb avstrijskega
javnega življenja. Kaj pomeni za našo manjšino zakon o
preštevanju in splošni zakon o tej stvari v resnici, lahko
razločno vidi vsak, ki ni politično in družbeno popolnoma
slep ali zaslepljen. Zadnji smisel vse te parlamentarne
komedije je kajpada iztrebitev in popolna asimilacija
Slovencev. In to je sklep treh strank! A kaj pomeni to
dejstvo?
Možnosti sta dve: ali nagon, ki je vzrok za kanibalščino, ki
jo danes pripisujejo Hitlerju, še tako ali drugače živi v vseh
treh strankah ali pa se morajo vse tri stranke bati
narazpoločenja svojih volilcev, če bi pokazale odpor proti
poniževalnemu in sramotnemu raznarodovanju. Obe mož
nosti sta enako strašni in obe sta porazni priči o moralni
kulturi avstrijskega „socializma“ , ravno tako pa tudi
avstrijskega očitno nekrščanskega krščanstva. Saj vendar
vemo vsi, ves svet, ki pozna abecedo političnega ravnanja, da
je politika v svojem bistvu vendarle tudi neko dejansko
iskanje smisla in da ima zato ne samo dolžnost upoštevati
hotenje in okus vsakršnih množic, marveč je hkrati dolžna
tudi te množice osveščati, vzgajati in divje nagone v njih
sublimirati ali celo zatreti. Nikakor pa jim ne sme streči,
kakor to vidimo v Avstriji, kjer po vsem storjenem res ne
moremo pričakovati nikakršnega obračuna s predzgodovin
skim atavizmom. In to seveda ni dobro.
(Iz ..Ogorčenega
..Sodobnosti")

pisma",

objavljenega

v

zadnji

številki

Mika Špiljak:
z*l
OBISK BREGARJEVE KMETIJE - Nič kaj svetla podoba
sedanjega stanja reke Krke in prav temna prihodnost, kakor jo je
izrisal dr. Šribar, je razgibala pogovore predstavnikov občinske
skupščine, družbenopolitičnih organizacij in predstavnikov večjih
gospodarskih organizacij. (Foto: MiM)

Preden bo Krka močvirje
Z več pozornosti do reševanja perečega vprašanja Krke
Na Bregarjevi kmetiji v Do
bravi, kjer je v poletnih mesecih
skozi dve izmeni okoli 60
mladincev in mentorjev v okvi
ru tabora gibanja ..Znanost
mladini" raziskovalo srednji tok
reke Krke, so se 13. oktobra
zbrali predstavniki novomeške
občinske skupščine, predstavni
ki raziskovalne in vodne skup
nosti ter predstavniki večjih
delovnih organizacij na razgo
vor o problematiki reke Krke.
Vinko Šribar je zbrane sezna
nil z rezultati delnega opazo
vanja Krke med Drago in
Mršečo vasjo, ki so dali zaneslji
ve podatke o onesnaženosti
reke in njenih pritokov, prav
tako pa opozorili na povezanost
onesnaževanja reke s podivjano
rastjo rečnega rastlinstva, dviga
njem rečnega dna ter vse
pogostejšim poplavljanjem. Če
se proces dviganja rečnega dna

ne bo s primernimi ukrepi ter
akcijami zaustavil, se prav lahko
srednji tok Krke v naslednjih
nekaj desetletjih zamočviri. Sta
nje Krke zahteva, da se boj za
normalizacijo začne takoj.
Mladinski tabor ne more več
biti nosilec raziskovanja in
analiziranja negativnih procesov
v Krki, ampak je lahko le v
pomoč ustreznejšemu nosilcu
interdisciplinarnega raziskoval
nega projekta o stanju Krke.
Postopoma bi se projekt razširil
z vključevanjem vseh znanstve
nih disciplin, da bi se tako
izdelala _ popolna podoba ob
močja reke Krke.
Zaenkrat kaže, da bo ob
finančni pom oči iz Sklada
Borisa Kidriča, ki jo bodo
podelili nosilcu biokemijskega
raziskovalnega dela, mogoče
storiti prvi resnični korak k
vsestranskemu reševanju pere
čega vprašanjja reke Krke.

Za dobre delavce - zavist, kritika
Dobri delavci, ki si izredno prizadevajo in dosegajo velike
uspehe, kar se ob mesecu pokaže v tem , da je njihova
kuverta precej debela, so neredkokdaj izpostavljeni kritiki v
svojem kolektivu, namesto da bi jih hvalili in na razne načine
nagrajevali. Slabi delavci, ki se nič ne trudijo, izostajajo in
podobno ter imajo zaradi tega seveda nizke osebne dohodke,
pa dobivajo razne socialne dodatke - za stanovanje, oddih,
štipendije, deležni pa so tudi drugih ugodnosti, je dejal
Špiljak. Povrh pa s tekočo gospodarsko politiko premalo
podpirajo in spodbujajo kolektive, ki dobro delajo.
Zakon o združenem delu, ki so ga delovni ljudje izredno
dobro ocenili že v javni razpravi in ga sprejeli kot svoj,
delavski zakon, prinaša nekaj novosti, pomembnih tudi v
boju za večjo storilnost.
(Predsednik
kovinarjev)

Zveze

sindikatov

Jugoslavije

na tekmovanju

Miran Potrč:

Zadruga naj bo kmetova organizacija
V
večini kmetijskih zadrug in obratov gre še zmeraj v
glavnem za kratkoročne odnose s posameznimi člani, za
odkup občasnih tržnih presežkov po dnevnih cenah ter za
oskrbovanje teh članov z gnojili, semeni itd. Zelo redke pa
so dolgoročne kooperacijske pogodbe, zlasti malo pa je
pogodb na odprt račun, v katerih bi članom priznali cene,
kot so jih dejansko dosegli na trgu. Šele v zametkih so tudi
odnosi na podlagi skupnega dohodka, v katerih bi
organizirali skupno proizvodnjo in prodajo proizvodov
kmetov - članov zadruge oziroma obratov za kooperacijo
ter po vnaprej dogovorjenih merilih vrednotili živo in minulo
delo kmeta ter vseh ostalih, ki so sodelovali pri predelavi in
prodaji njegovih pridelkov. Zato seveda lahko povsem
upravičeno trdimo, da kljub določenim pozitivnim premi
kom kmetje zadrug in obratov za kooperacijo večinoma še
vedno ne smatrajo za svojo organizacijo.
(Clan IK predsedstva CK ZKS na zadnji seji predsedstva)
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To stran ste napisali sami!— To stran ste
Novomeška podružnica LB pred letošnjim svetovnim
dnevom varčevanja

Tudi to je pomoč Posočju
Ko je uničujoče drgetanje
zemeljskih tal rušilo vasi v
Posočju, je porušilo v Breginju

BREGINJČANA V SEV
NICI - Mirko in njegova
stara mama iz Breginja s
prijateljico Tatjano.
med drugimi tudi hišo št. 49, v
kateri je živela družina Bric:
dveletni Mirko, njegova 24-letna
mamica Lidija in očka Franc ter
65-letna stara mama. V hiši ni
bilo več mogoče varno prebivati,

zato je družina razmišljala, kaj
naj ukrene.
Mama Lidija se je domislila
svoje prijateljice Tatjane Kovač
iz Kvedrove ulice 50 v Sevnici.
Spoznali sta se pred 12 leti in
prijateljstvo skovali s pionirsko
pošto med šolarji Lidija Bric je
Tatjano zaprosila, če bi lahko za
nekaj časa vzeli malega Mirka k
sebi.
Tatjanina družina je bila takoj
pripravljena storiti to uslugo in
tako se je Mirko s svojo staro
mamo, ki skrbi zanj, kadar so vsi
na delu v Lisci, Kopitarni in na
železnici, preselil v Sevnico k
Tatjanini družini Pod gosto
ljubno streho so ga vzeli skupaj s
staro mamo 18. septembra.
Medtem ko mali Mirko preživ
lja dneve v Sevnici, pa njegova
mama in očka že pridno delata v
Breginju v popravljenem in uspo
sobljenem obratu Iskre ter se z
mnogimi drugimi ljudmi trudita,
da bi mnogi mali Mirki spet
dobili svoje domove. Gotovo
jima je marsikdaj prijetna misel,
ko pomislita, da je Mirko pri
dobrih ljudeh, ki vedo, kaj je
solidarnost.
JANKO BLAS

Namerno nagajanje sovaščanom?
Zakaj že 4 mesece ni zasut jarek na vaški poti?
Štirje meseci so minili, odkar je
Vlado Cerjak s t iz Gornjega Lenarta
24 pri Brežicah prekopal občinsko
pot, ki vodi iz vasi preko njegovega
dvorišča do skladišča Petrola, kjer
se spoji z glavno cesto proti
Brežicam. S svojim dejanjem je
vaščanom onemogočil promet. Svo
je početje opravičuje s potrebo po
novem vodovodu, katerega naj bi
položil od hleva do stanovanjske
hiše, stalno odlaganje pa s pomanj
kanjem denarja za nakup cevi.
To so le izgovori. V resnici hoče
za vedno zapreti pot čez dvorišče.
To je že nekajkrat poskušal, a ni
uspel, ker ves južni del vasi to pot
u g ra b lja , kar pomnijo.
Ko je cesto prekopal, je pustil 2
metra širok pas nenasute ledine,

tako da naložen voz le stežka zvozi
mimo brez nevarnosti, da se prevrne
ali pogrezne v blato gnojišča. A še
na tem delu nenasute ledine dosti
krat pušča kmetijske stroje, da mora
vsakdo, ki gre mimo te stroje
odmikati. Kdor gre peš, mora jarek
preskočiti Preko jarka je postavil le
deščico, ki s svojimi kraji lei le za
kakih 10 cm na robovih jarka. A
tudi ta deščica ni vedno na istem
mestu, ker jo premika, tako da je že
nekaj ljudi padlo v jarek. Nikakršne
ga opozorila ni postavil.
Deževje je že tako slabo pot še
poslabšalo in je pot zares za vsa
vozila neprehodna. Posestniki mora
jo pridelke s polj, ki leže ob tej poti,
voziti po daljši, slabši poti.
Vaščani
Gornjega Lenarta
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Banka - občanov servis

NOV KATALOG ZNAMK
1. oktobra je izšel katalog jugo
slovanskih znamk za leto 1977.
Izdal ga je Biro za znamke pri
SJPTT, ki 'tak o drži korak z
izdajatelji svetovnih katalogov. Novi
katalog je razdeljen v dva dela: prva
knjiga zajema obdobje do leta 1944
in znamke, ki so izšle na območju
stare Srbije, Črne gore, Bosne
vključno z znamkami stare Jugosla
vije in NDH. Druga knjiga zajema
razdobje od 1944 do danes. Vanjo
so vključene tudi partizanske poštne
oznake, povojne pomožne izdaje.
Zadnja katalogizirana znamka je
„Colombo“.
Cene znamkam v primeijavi z
lanskim letom niso spremenjene.
Papir kataloga je v letošnji izdaji
dober, tisk čist in jasen, slike
zadovoljive. Cena: 35 dinarjev. Fila
telistična društva imajo pri skupnem
večjem naročilu popust
B. M.

IZLET V
PARTIZANSKO BOSNO
V začetku šolskem leta so delavci
Doma Majde Šilc v Šmihelu obiskali
Bosno. Namen izleta je bil seznaniti
se z nekaterimi slavnimi kraji naše
osvobodilne borbe. Obiskali so zna
no taborišče Jasenovac, kjer so si
ogledali tudi naše največje grobišče.
Na nadaljnji poti so si ogledali
spomenik na Kozari. Vtisi s poti so
bili nepozabni Domski delavci bodo
svoje vtise posredovali mladini ter
tako dali svoj delež k spoznavanju
naše revolucije.
M. TRATAR

ZADAJ GA JE
TRČIL
Kar 15.000 din škode je bilo, ko
je 11. oktobra okoli 15.40 ustavil v
Kočevju pri križišču za Novo mesto
osebni avto, ki ga je vozil 26-letni
Anton Čop iz Slovenske vasi pri
Kočevju, vanj pa je nato trčil avto,
ki ga je vozil 28-letni Milan Gladič
iz Ribnice. Cop je ustavil zato, ker
ni mogel takoj zaviti na levo.

Izvršilni
odbor
podružnice
LJUBLJANSKE BANKE v Novem
mestu je pred kratkim ocenjeval
opravljeno delo zadnjih mesecev,
pri tem pa se je glede na oktober,
mesec varčevanja, še posebej lotil
ocen, kako posluje podružnica s
svojimi enotami vred na področju
poslovanja s prebivalstvom. Znano
je, da predstavljajo sredstva prebi
valstva zdaj že več kot četrtino
vsega denarja v LB, da povečujejo
njeno kreditno zmogljivost, om ogo
čajo uresničevanje njenih progra
mov ter dvigajo likvidnost podruž
nic.
Že večkrat smo v zadnjih letih poročali, da
se nekdanja Dolenjska banka in hranilnica,
sedanja podružnica LB v Novem mestu, ni
ustavila pri „klasičnih“ hranilnih vlogah.
Podružnica in njene enote, kot tudi pošte in
kmetijske zadruge seveda nenehno krepijo tudi
varčevanje v najbolj enostavnih oblikah, hranil
na knjižica je ponos vedno večjega števila
varčevalcev. Hkrati pa delavci LB na Dolenj
skem vedno učinkoviteje, načrtno in program
sko dvigajo sodobne oblike varčevanja, združe
ne z mobiliziranjem prostih denarnih presežkov
med prebivalci. Nenehno raste število delavcev,
katerim izplačujejo osebne dohodke na hranilne
knjižice, pridružujejo pa se jim tudi upokojenci.
Potrjuje ga številka: v letih 1972-1975 so se ta
sredstva povečala za. 60,623.000 din ali kar za
670 odst.!
Medtem ko je konec 1973. leta 11.493
delavcev iz 20 delovnih organizacij imelo na
hranilnih knjižicah 20,960.000 din, je stanje
dve leti in pol nato bistveno drugačno: zdaj
dobiva osebne dohodke na hranilne knjižice že
24.586 delavcev iz 77 delovnih organizacij,
pridružilo pa se jim je tudi 213 upokojencev.
31. avgusta letos so imeli na knjižicah že
110.265.000 din. Od skupnega števila 27.021
zaposlenih delavcev v 3 občinah (Metlika, Novo
mesto, Trebnje) jih varčuje na ta način že 91
odst. V podružnici LB Novo mesto sodijo, da se
bo do leta 1980 stanje sredstev vseh kategorij
organiziranega varčevanja povečalo za 213 odst.
v primeijavi z letom 1975.
Hitro naraščajo tudi devizna sredstva obča
nov; v letih 1971-1975 so se povečala za
31.185.000 din ah za 169 odst.
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SREČANJE POBRATENIH — V Rogaški Slatini so se srečali borci pobratenih organizacij ZB NOV
Hrasta in Rogaške Slatine. Ogledali so si steklarno „Boris K idrič" in zdravilišča. Srečanje so zaključili
z družabno prireditvijo. (F oto: Gabrijel Bogdanovič)

DODATEN PRITISK NA
BANČNO M R E 2 0
Povečanje obseega poslovanja in organizira
nega varčevanja, uvajanje tekočih računov (o
njih bomo v kratkem poročali še posebej) in
stalno naraščanje vseh bančnih poslov teija od
delavcev LB veliko naporov. Ljudje zahtevajo
nove, ažurne, kvalitetne in učinkovite bančne
usluge, sodobnejšo mehanizacijo in nove,
usposobljene kadre. V banki dobro vedo, da je
zlasti celoten uspeh zbiranja prostih denarnih
sredstev odvisen od izboljševanja bančnega
servisa. Utesnjenost in nefunkcionalnost večine
sedanjih prostorov podružnice LB pomeni
veliko oviro, da poslovanje ni še bolj tekoče in
hitrejše.
Kaže, d a je rešitev vendarle tu: gradnja nove
bančne stavbe v Novem mestu se bo začela ob
koncu letošnjega leta. Odkupljen je poslovni
prostor za ekspozituro v Trebnjem, na Mimi je
banka zdaj tudi v svojih prostorih, v Metliki pa
se LB vključuje v gradnjo novih poslovnih
prostorov. Nove poslovne prostore za enote LB
predvidevajo še v Šentjerneju in Žužemberku, g
medtem ko bodo v prostorih IMV v Novem ^
mestu odprli agencijo podružnice LB.
Potrebam občanov se prilagaja tudi delov- g
ni čas v podružnici: osrednja enota Novo mesto
že ima dvoizmenski delovni čas, drugje pa ga
tudi podaljšujejo. Obdelava podatkov prek ERC
omogoča hitrejše poslovanje, prihodnje leto pa
se obeta tudi avtomatska obdelava vseh
podatkov.
Banka se zaveda, da postaja čedalje bolj
finančni servis občanov. Za to potrebuje seveda
ustrezne delovne razmere, usposobljene kadre
in načrtno razvijanje vseh tistih služb, ki
sestavljajo osnovno dejavnost podružnice. O
tem, zlasti pa o uvajanju tekočih računov
občanov, bom o v kratkem poročali kaj več.

ji! ^ . J “,“fa.?skaba^

gU ljubljanska banka
CfKOVNA KA»T* *».

Skupna sredstva prebivalcev v podružnici LB
so se v zadnjih 5 letih povečala za 147,824.000
din ali za 144 odst. Do leta 1980 naj bi narasla
še za 165 odst. in dosegla 665,584.000 dinarjev.
Število vlagateljev pri podružnici LB Novo
mesto se je v 5 letih dvignilo za dobrih 22 odst.
in je znašalo konec leta 1975 že 49.012.
Vzporedno s hranilnimi vlogami raste tudi
stanje kreditov občanov: v letih 1971-1975 se
je povečalo za 123 odst., v denaiju pa je konec
1975 doseglo 66,844.000 din. Največ je med
njimi potrošniških kreditov. Konec lanskega
leta je nanje odpadlo kar dobrih 74 odst. vseh
kreditov.
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Dom - kalilnica samoupravi jalcev
Na Dolenjskem kljub prostorskim stiskam uresničevanje novih poti
9. oktobra je kolektiv doma iz Sevnice pripravil posvet domskih
delavcev Dolenjske v planinskem domu na Lisci. Tema posveta je
bila socialistična družbena vzgoja domskega delavca.
Na posvetu je bilo veliko govora o
novi vlogi, ki jo naj ima vzgojitelj in
ves domski kolektiv. Dijaški dom ne
sme biti le prostor prebivanja,
ampak sc mora v nadzorovanje

življenja domskih gojencev in nad
zor učnih ur vpletati vseskozi
vzgajanje mladega človeka v sociali
stično osebnost Domovi naj bi bili
nekakšna kalilnica in delavnica sa-

8. srečanje pionirjev
Prejšnji teden je bila v Ljublja
ni prva seja organizacijskega
odbora za pripravo 8. srečanja
pionirjev dopisnikov iz vse Slo
venije, ki bo tokrat 19., 20. in
21. novembra v Mariboru.
Srečanja se bo udeležilo okoli
185 pionirjev dopisnikov, od
tega jih bo 10, ki sc pridno
oglašajo tudi v našem listu. To
so: Staška Remžgar iz OS
Kočevje, Marija Bele iz OS
Stopiče, Milica Koščak iz OS

Šentrupert, Majda Gorše iz OS
Dragatuš, Tanja Čibej iz OŠ
Dolenjske Toplice, Andreja Ple
ničar iz OS Grm, Smiljan Pucelj
iz OS Katja Rupena, Polonca
Urbančič iz OS Žužemberk,
Irena Uršič iz OŠ Krško in
Makša Kurent iz OS Mirna.
O vseh podrobnostih organi
zacije, o programu, odhodu in
ostalem vas bomo obvestili ka
sneje.

moupiavljavcev. Domske skupnosti
bodo morale razviti vse žive oblike
vključevanja mladine v življenje.
Vsega, kar sc zahteva od domskih
delavcev v vsakem kraju Slovenije,
ni mogoče razvijati v številnih
slovenskih domovih, saj so ti nasta
njeni v starih zgradbah. Gradnja
novih domov v Sloveniji je v začetni
fazi in šele v nekaj letih bo mogoče
delo povsod pravilno zastaviti.
Novomeški kolektiv domskih de
lavcev bo v letošnjem letu začel
uvajati nove poglede in misli v svojo
dejavnost, kljub tem u da dela v
težkih razmerah. Podobno je tudi z
drugimi domovi na Dolenjskem, ki
bodo nove programe poskušali ures
ničiti kljub prostorskim stiskam.
M. TRATAR

POPRAVEK
V zadnji številki smo na pismih
bralcev pod fotografijo Itas za
Posočje objavili podatek, da se to
kočevsko podjetje ,,še vedno srečuje
z nemajhnimi težavami zaradi izgub
v poslovanju*'. • Na posredovanje
podjetja, da je podatek o tem, da
podjetje posluje z izgubami, napa
čen, sc bralcem za pomoto opravi
čujemo.

Vzorec čekovne karte in teka, ki predstavlja, ko je izpolnjen, plačilno sredstvo, se pravi denar.
Ček je zakonito plačilno sredstvo in vse organizacije združenega dela ter družbeno-politične
skupnosti so dolžne, da namesto gotovine sprejmejo naš ček.

Kaj sem si kupil s prvimi prihranki
V mesecu varčevanja po
svečajo delavci LB prav
posebno skrb tudi mladin
skemu varčevanju. PIONIR
SKE ŠOLSKE HRANILNI
CE skrbe za načrtno vzgojo
najmlajših varčevalcev, ki jih
ima LB iz leta v leto več. Na
nedavnem posvetovanju sve
ta mentoijev šolskih hranil
nic v Novem mestu so znova
pretresali vprašanja, ki mla
de varčevalce najbolj zani
majo:
- kako teče igra PIKA
POLONICA,
•
- kaj je novega v medšolskem tekmovanju,

- kako bo z dnevom
mladih varčevalcev in pod.
Medšolsko
tekmovanje
učencev vseh šol na obm oč
ju podružnice LB je razgrelo
mlade varčevalce: pisali so
naloge, v katerih so odgovo
rili na zanimivo vprašanje
„Kaj sem si kupil s prvimi
prihranki11, mladi risaiji pa
so se lotili vprašanj s pod
ročja varčevanja. Tri glavne
in eno odkupno nagrado jim
bodo slovesno podelili 29.
oktobra.
DAN MLADIH VARČE
VALCEV bo popeljal delav
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ce v pionirskih hranilnicah
na zanimiv izlet. Varčevalci
v šolskih hranilnicah bodo
deležni tudi pozornostnih
daril ob svetovnem dnevu
varčevanja: značk LB.
V podružnici LB pa znova
poudarjajo: varčevanje ni
prirojeno vsakemu človeku,
zato ga skušamo v njem
vzgojiti! Začenjamo že s
podarjeno hranilno knjižico
vsakemu novorojenčku, ki
se nadaljuje z načrtnim
varčevanjem v pionirskih
šolskih hranilnicah.
" Uspehi presenetljivo nara
ščajo.
g

DOLENJSKI LIST

Ohranjena preteklost v starinah
Ob tednu Komunista v sevni
ški občini v začetku oktobra je
bila v šentjanški osnovni šoli
razstava pod naslovom „Čuvajmo narodno blago“ . V avli
šentjanške šole so lahko razsta
vili okrog 130 starih predme
tov. Člani šolskega zgodovin
skega krožka pod mentorstvom
Zrinke Miroševič imajo s takimi
rečm i že izkušnje (na razstavi v

DOMAČE ORODJE - Čevljar
ski stolček (na sliki) ni bil med
najstarejšimi razstavnimi pred
meti, čeprav je zdržal lepo
dobo - 105 let.
brestaniškem muzeju izgnancev
so lani v republiškem merilu s
svojimi predm eti zasedli izvrst
no drugo mesto) in so tokrat
znosili s svojih domov v šolo še
več predmetov. V končni izbor
je šlo le to, kar se je ocenjevalo
za domači izdelek in je bilo
tudi resnično v rabi na tem delu
Dolenjske.

starost 105 let, je preživel tiste,
ki so na njem vlekli dreto.

skupaj z malimi zgodovinarji
določili, iz katerega roda so se
predmeti ohranili, take družin-

Z lV MUZEJ V HlSAH
V malokaterem kraju so s
tako ljubeznijo ohranili tako
stare predmete kot v šentjanški
krajevni skupnosti, posebno še,
ker so bili med vojno izseljeni.
Na razstavo so jih ponudili iz
srca, brez kakšnih reverzov. Kot
so predmete otroci prinesli iz
hiš, so po zaključku razstave
romali nazaj. V šoli, kjer ob
vhodu lahko vsak prišlec vidi
marsikaj o življenju in zadnji
borbi narodnih herojev Milana
Majcna in Jančeta Mevžlja ali
medvojnem pregnanstvu, ni
prostora še za takšno stalno
razstavo. Ravno tako ni primer
nega prostora zunaj šole v
kakšni drugi stavbi. Zato je kar
najbolj prav, da so predmeti
prišli nazaj v stare domove.
Ljudje tod okoli so prijazni,
zato ni posebnih težav, če želi
kdo kaj videti. Kdor teh starih,
a kot priča težke preteklosti
zgovornih predmetov še ni cenil
tako, da bi jim namenil bolj
častno mesto kot prašno pod
strešje, bo to storil zdaj. Razni
bolj ali manj strastni zbiralci in
prekupčevalci bodo tudi odha
jali praznih rok, zakaj krajani so

DOSTI OHRANJENEGA —" Na obm očju~ KS Šentjanž je
ohranjenih mnogo starih predmetov, nastalih med ljudstvom, ki so
v tem delu Dolenjske tudi še v uporabi.
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KOT DRUŽINSKE
SVETINJE
Lepa skrinja je bila na primer
še pol ure pred prenosom na
razstavo na častnem mestu v
hiši, seveda v rabi kot kos
pohištva. Kot pravo domačo
relikvijo so čuvali ogrlico iz las,
ki sega že šest generacij nazaj.
Po starosti najimenitnejši pred
m et na razstavi je 280 let stara
mošnja za denar. Pravi ljudski
umetniji, porojeni iz ljubezni
do čebel, sta bili panjski k o n č
nici iz leta 1808 ali mrtvaška
tiča, „ki se je na Turško
podala“ , iz leta 1868. Po
izročilu iz roda v rod je
ohranjena še marsikatera po
drobnost o posameznih avtorjih
teh predmetov, tako je znano,
da je kvačkane dokolenke izde
lala slepa deklica. Preprost lesen
čevljarski stol, ki so mu določili

ske redkosti pa se ne podarjajo
kar tako ali prodajajo,
A. ŽELEZNIK

\

Raje_____
vodo kot streho

Del Mrzle planine (krajevna skup
nost Zabukovje v sevniški občini),
pravzaprav štiri domačije, od kate
rih so stalno poseljene le še tri
(četrto le občasno obiskujejo naši
zdomci, člani SKUD Triglav kot
svoj dom) nima vodovoda niti ne
premore vode v bližini Prav malo je
tudi verjetno, da bi do kakšnega
vodovoda sploh prišli, če ne bi tu na
več kot 800 metrih nadmorske
višine vztrajal priletni kmet Miha
Gračnar, invalid borec legendarne
14. divizije iz sestava brigade Mirka
Bračiča, in če ne bi bilo mladih iz
sevniške občine, ki so kot brigadirji
to d znak širšega razumevanja družbe
in dokaz, da človek v še tako
zakotnih hribih na starost le ni
osamljen. Teh osamljenih ljudi so se
najprej spomnili mladinci iz osmih
razredov sevniške osnovne šole,
zatem 45 deklet iz sevniške poklicne

oblačilne šole in 9. oktobra še
mladinska delovna brigada občinske
konference ZSMS.

OCAK PRIDELA
SE ŠTIRI TONE
KROMPIRJA
Bajta Dominika Zvara v resnici ne
premore več cele strehe, a se njena

zanj še večji napor, zato bi rad
dočakal še ta vodovod.

CEPLJENJE PROTI GRIPI
Združeni zdravstveni dom Novo mesto in Zavod za
socialno medicino in higieno Novo mesto organizirata
preventivno cepljenje proti gripi, da bi zaščitila prebivalstvo
pred obsežnejšo epidemijo gripe v nastopajoči jeseni in zimi.
Zato vabimo vse delovne organizacije in občane, naj čimprej
sporoče svoje želje in potrebe po cepljenju najbližji
zdravstveni enoti, vodstvu ZD Črnomelj, Krško, Metlika,
Novo mesto in Trebnje ali Zavodu za socialno medicino in
higieno Novo mesto.
Cepljenje proti gripi ni obvezno.
Cepimo lahko:
1. z živo vakcino za odrasle (3-kratno cepljenje zdravih
odraslih prebivalcev z razpršilcem v nosno sluznico). Cena
cepljenja je 38.00 din;
2. z živo vakcino za mladino (2-kratno cepljenje zdravih
mladincev do 18 let z razpršilcem v nosno sluznico) celotno
cepljenje znaša 19.00 din;
3. z mrtvo vakcino, ki ne povzroča reakcij, se lahko cepijo
vsi, predvsem je priporočljivo za starejše ljudi, kronične
bolnike, diabetike itd. Cepimo z avtomatsko brizgo. Cena
cepljenja je 42.00 din.
Ker razpolaga z avtomatsko brizgo le Zavod za socialno
medicino in higieno Novo mesto, prosimo večje kolektive, ki
bodo zbrali več prijavljencev, naj se obračajo z naročili na
Zavod za socialno medicino in higieno Novo mesto direktno
ali preko najbližje zdravstvene enote.
Naročila za vsa cepljenja dostavite zdravstveni enoti na
svojem obm očju ZD Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto
in Trebnje ali Zavodu za socialno medicino in higieno Novo
mesto. Med naročniki in izvajalci bo sklenjen dogovor o
načinu in zagotovitvi plačila.
Cepljenje posameznikov bo v zdravstvenih domovih (čas
cepljenja bo objavljen ha vidnem mestu) in na Zavodu za
socialno medicino in higieno Novo mesto, Mej vrti 5, od 15.
10. 1976 dalje vsak dan od 12. do 13. ure.
Za vse informacije se obračajte na najbližjo zdravstveno
enoto ali na prej navedene naslove.
Strokovnjaki ugotavljajo, da je samo masovno cepljenje
uspešna obramba pred epidemijo gripe. Zato priporočam o
preventivno cepljenje, da se ne bo ponovila katastrofa iz
prejšnjih let, zlasti iz leta 1969, ki nam je ohromila normalni
delovni proces, zvečala smrtnost, predvsem pa povzročila
masovno obolevnost.

/

UPANJE:
IZVIR NA GORI

PROSTO DELOVNO MESTO!

Najbližji zanesljiv izvir je visoko
na hribu, ki mu pravijo Gora, 1.860
metrov daleč od zaselka. Toliko je
treba glavnega cevovoda, predvsem
pa izkopa v kamnitem in marsikje s
koreninami prepletenem svetu. Bri
gadirji so v dobrem dopoldnevu
jarek pripeljali bliže zaselku za 300
metrov, bodoče konfekcionarke
tudi za toliko in osnovnošolci ne
mnogo manj, tako da Miha Gračnar
že gleda z večjo gotovostjo v uspeh
akcije. Le dela naj bi po predračunu
veljala 130.000 dinarjev, zato jim je
pomoč mladine še kako dobrodošla.
Starci sicer ne skrivajo besed o
težavnem življenju v teh kozjanskih
hribih, kjer kljubuje sneg celo pozni
pomladi, vendar nihče ne omeni, da
bi ta svoj svet zapustil, kot je tod

DO VARNOST LJUBLJANA
TOZD Varovanje premoženja
Novo mesto
objavlja

prosto delovno mesto

A D M IN IS T R A T O R JA -N A D Z O R N IK A

Srečanje na zlati poroki
Oče Drago je bil borec, mati pa aktivistka
Zlato poroko sta pred kratkim
raznovala v krogu svojih najdražjih
7-letna Anica in 73-letni Drago
Eržen iz Kočevja. Poročila sta se
pred 50 leti v Osilnici, v zakonu pa
se jima je rodilo 6 otrok, od tega jih
je 5 živih, imata pa tudi 11 vnukov
in dva pravnuka.
Drago Eržen je imel tik pred
poroko že vse urejeno, da bo šel na
delo v Ameriko. Vendar se je
poročil in ostal doma pri bolni
materi, za katero sta skrbela skupaj
z ženo. Drago Eržen je bil izučen za
urarja in je popravljal ure po svetu
vse do Beograda.
Med vojno je bil oče Drago
aktivist od leta 1942, do leta 1943
pa partizan, borec Ljubljanske bri
gade. Do leta 1944 se je brigada
zadrževala predvsem na Hrvatskem
in pri Sušaku je bil Drago tudi
ranjen, zaradi česar je postal popoln

vojni invalid. Po vojni je bil najprej
komandir milice v Kočevju, nato pa
v službi pri KGP, kjer je bil leta
1956 tudi upokojen.
Mati Anica je bila aktivistka od
leta 1942. Najstarejša hči Danica pa
je leta 1943 s 14 leti tudi začela
aktivno delati za OF in partizane.
Otroci obeh zakoncev so tako
rekoč po vsej Jugoslaviji. V Kočevju
je ostala le najstarejša Danica, ki je
zaposlena pri SDK. Sin Tone je
strojni inženir pri TAM v Mariboru,
dve hčerki, Marjana in Anica, sta v
Ljubljani, Vera pa v Cupriji v Srbiji.
Na zlati poroki so se zbrali vsi otroci
z vnuki in pravnuki, da so čestitali
slavljencema za lepi jubilej. Čestit
kam se pridružuje tudi Dolenjski
list, katerega zvesta bralca sta
Erženova.
J. PRIMC

SAM ZA VSE - Dominik Žvar
kljub 80 križem še sam skrbi za
svojo domačijo. Pridelal je štiri
tone krompirja, kar ni od muh
za tako starega človeka. Na
sliki: v kleti pred letošnjim
pridelkom.
klet lahko pohvali s štirimi tonami
lepega krompirja. Ves ta pridelek je
znosil vanj s košem 80-letni Domi
nik z njive pod hišo, ki jo še edino
obdeluje v glavnem samo ročno.
„Za vodovod bi dal 7 tisočakov," je
dejal sklonjen nad izkopani krom
pir. Če ga bo seveda lahko sploh
komu p ro d al. . . Kako se ta starec v
nalivu ali celo snežnem mctežu
otm e mokrote in mraza, je uganka.
Hoditi uro in več po vedro vode je

v

MIHA GRAČNAR - edini, na
katerem leži tudi breme organi
zacije izgradnje vodovoda v tem
kozjanskem zaselku.
storila večina mladih. Le še Gračnar
družno s sinom računa, kako
naročiti cevi
A. ŽELEZNIK

A V T O -M O T O DRUŠTVO NOVO MESTO
razpisuje

JAVNO LICITACIJO
(ustno), ki bo dne 24. 10. 1976, ob 8. uri v Gasilskem domu.
Cesta Herojev 27, Novo mesto, za odprodajo

DVEH OSEBNIH AVTOMOBILOV
750, LETNIK 1974.
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DOLENJSKI LIST
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VPIS V ŠOLO

LICITACIJA

SREČANJE OB JUBILEJU - V restavraciji kočevske NAME sta v
krogu svojih najbližjih in najdražjih pred kratkim praznovala zlato
poroko Anica in Drago Eržen iz Kočevja. (F oto: Primc)

Pogoji:
1.
Kandidat mora biti državljan S F R J in izpolnjevati
splošne, z zakonom določene pogoje, ter splošne, s
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori
določene pogoje.
2.
Obvladati mora strojepisje, imeti srednješolsko izo
brazbo (ESŠ, administrativno šolo ali gimnazijo),
odslužen vojaški rok in najmanj eno leto prakse v
gospodarstvu.
3.
Moralna in politična neoporečnost.
4.
Osebni dohodki p o pravilniku.
Pismene prijave z dokazili in potrdilom o nekaznovanosti
sprejema DELAVSKI SVET TOZDA Varovanje premoženja,
Novo mesto. Cesta herojev 8.
Objava velja 15 dni po objavi.

ZASTAVA

Vozili sta vozni.
Ogled vozil bo mogoč pred licitacijo.
Vsi interesenti morajo pred licitacijo položiti 10 %-kavcijo.
Družbeni in zasebni sektor sta pri licitaciji enakopravna.

VPIS V PRVI RAZRED
OSNOVNE SOLE NOVO MESTO O B VEŠČAJO /
DA BO VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO
1 9 7 7 /7 8
PO
NASLEDNJEM
RAZPOREDU:
TOZD osnovna šola KATJA RUPENA — v ponedeljek in
torek, 25. in 26. oktobra, od 8. do 17. ure
Podružnica Mali Slatnik - v sredo, 27. oktobra, od 8. do 15.
ure
TOZD osnovna šola GRM - v ponedeljek in torek, 25. in 26.
oktobra, od 8. do 17. ure
TOZD osnovna šola BRŠLJIN - v če trtek in petek, 28. in
29. oktobra, od 8. do 17. ure
TOZD osnovna šola Milka Šobar—Nataša — v sredo in
četrtek, 27. in 28. oktobra, od 8. do 17. ure
Podružnica Birčna vas — v petek, 29. oktobra, od 13. do 17.
ure
Podružnica Laze — v torek, 2. novembra, od 13. do 17. ure
TOZD osnovna šola Janez Trdina STOPIČE — v torek, 2.
novembra, od 8. do 17. ure
Podružnica Podgrad (vpis na matični šoli v Stopičah) - v
sredo, 3. novembra, od 7. do 11. ure
Podružnica Dolž - v sredo, 3. novembra, od 11. do 15. ure
Vsaka šola bo vpisovala otroke svojega okoliša, rojene leta
1970, in pogojno tudi otroke, rojene do konca junija 1971.
Starši naj prinesejo k vpisu otrokov izpisek iz rojstne
m atične knjige.

Št. 43 (1422) - 21, oktobru 1976

Grmska kmetijska šola slavi letos
90-letnico. Z današnjim dnem se
začno sklepne slovesnosti v počastitev
obletnice. Danes dopoldne bo ob 9.30
na Otočcu zborovanje slovenskih
kmetijskih strokovnjakov, ki iim bo
govonl republiški sekretar za km etij
stvo, gozdarstvo in prehrano inž. Milo
van Zidar, popoldne pa bodo ob 14.
uri v prostorih kmetijske šole Grm
odpili kmetijsko razstavo. Da bi
grm&o šolo, ki ima velike zasluge pri
napredovanju kmetijstva ne le na
Dolenjskem, temveč v vsej Sloveniji,
obširneje predstavili, povzemamo iz
jubilejne številke revije „Naša kmetij
ske šole“ nekatere (delno skrajšane)
sestavke, ki kažejo na nastanek in
razvoj šole ter okolnosti, v katerih je
delovala. In še to: v letošnjem
jubilejnem letu so končno le začeli
graditi gospodarske objekte za novo
kmetijsko šolo pod Trško goro, kar
vliva zaupanje v nadaljnji razvoj
kmetijskega šolstva na Dolenjskem, v
pokrajini, v kateri je kmetijstvo ena
najpomembnejših gospodarskih dejav
nosti, ki živi na desettisoče naših
ljudi.

Misli ob jubileju
Prav gotovo je Kmetijska šola na
Grmu v 90 letih obstoja odigrala
zelo pomembno in pozitivno vlogo
pri dvigu kmetijstva ne le na
Dolenjskem, ampak nasploh v
Sloveniji in celo v zamejstvu. Iz
grmske šole je izšlo več tisoč
absolventov, ki so se zaposlili v
družbenem sektoiju kmetijstva ali
delali na zasebnih kmetijah. V letih
med obema vojnama je bil ngkaj
let zapored opazen- velik priliv
učencev celo iz avstrijske Koroške.
Ko prelistavamo bogato kroniko
grmske šole, vidimo, kako burna
obdobja je v preteklosti preživljala
in s kolikšnimi težavami se je
otepala, da se je obdržala v
današnji obliki. Vedeti je treba, da
je bila šola na Grmu prva kmetijska
šola s slovenskim učnim jezikom in
da ni imela enake podpore oblasti,
kot so jo imele druge strokovne
šole, tiste z nemškim učnim
jezikom.

■. j *

Zgodovina gradu
Grm do ustanovitve
šole
Grmski grad je bil prvotno fevdalno
imetje. Za seboj ima že dolgo
zgodovino. Nekdanji šmihelski župnik
A nton Peterlin je pisal v svojih
»Drobtinicah iz zgodovine župnije
šmihelske“ , da so začeli zidati grad
Grm 1586. leta, vendar vira za ta
podatek ne navaja. Valvasor ne ve
natančnega začetka zidanja, poroča
nam le o prvotnih gospodaijih, neka
ko 100 let po začetku zidanja. Prvi
gospodaiji so bili Mordaxi, plemiči
koroško-štajersko-kranjskega porekla.
Ti so zgradili najprej stolp in pritlično
poslopje na desni strani. Grad so
večali njegovi gospodaiji na račun
svojih tlačanov in ob ženitvah ob
svojih vrstah. Spomin na Mordaxe se
je ohranil le v grbu, k ije danes vzidan
nad vrati razreda v jugovzhodnem
kotu notranjega dvorišča in v slikari
jah na stropu stolpne sobe, ki nosijo
znake renesanse in baroka. Kot skoraj
ivsaka fevdalna rodovina so tudi
Mordaxi doživeli vzpone, padce in
končno propad. Kot lastniki so jim
krajši čas sledili Gallenbergi in Zoisi.
Slednji niso več pripadali staremu
plemstvu. Bili so meščanskega porek
la, vendar so se radi košatili s
fevdalnimi okraski — gradovi in
plemiškimi naslovi. To šopirjenje jim
je omogočil kapitalistični način proiz
vodnje. Za časa Zoisov, ki so bili
bratranci in nečaki našega znanega
prosvetitelja Žige Zoisa, je dobil Grm
dokončno današnjo obliko z notra
njim pravokotnim dvoriščem.
Gospodarske krize so odnesle
Zoise. Novi lastniki so izvirali iz vrst
nekdanjih oskrbnikov češkega rodu,
ki so se pisali Smola. Niso se dolgo
obdržali, svojo posest so morali vedno
bolj drobiti, dokler niso morali
prodati tudi gradu. Odkupil ga je leta
1886 kranjski deželni zbor z name
nom, da v njem osnuje slovensko
kmetijsko šolo.
Zamisel o slovenski kmetijski šoli ni
bila nova. Vedno hujši germanizacijski
pritisk je vzbudil na Kranjskem
domoljuben odpor. Pokazala se je
potreba po ustanavljanju slovenskih
šol za slovenskega kmeta. Zato je bila
leta 1873 ustanovljena slovenska vinorejska in sadjarska šola na Slapu pri
Vipavi. Za tiste čase, ob takratni
prom etni in upravni ureditvi, je bila
šola preveč od rok. Čeprav je bila
potrebna, ni imela dovolj vpisa.
O čitno je bilo treba kmetijsko šolo
prestaviti v širše zaledje, njen program
pa razširiti. Od številnih ponudb so v
kranjskem deželnem zboru izbrali
Grm pri Novem mestu in ga marca
1886 odkupili od lastnika Antona
Vincenca Smole za 30.442,50 goldi-

SEME JE PADLO
NA RODOVITNA TLA
naijev. Grad je bilo treba še preurediti
za potrebe šole in pouk seje začel 18.
novembra 1886. Tako je bila osnova
na prva popolna nižja kmetijska šola z
naslovom: Vinarska, sadjarska in
poljedelska šola na Grmu pri Rudol
fovem.
TONE HROVAT

Razvoj šole
od ustanovitve
do danes

Grmska kmetijska šola je dala v
vsem času delovanja, od Lož preko’
Grma, veliko število kmetov, ki so
skupaj s svojimi priznanimi učitelji
orali trdo ledino slovenskega kme
tijstva. Šola se lahko ponosno ozira
na dosedanjo pot, to jo še bolj
obvezuje pri nadaljnjem delu.
Grmčani smo vedno gledali našo
šolo kot ustanovo, ki nam je dala v
kratkem času podlago za delo v
kmetijstvu. Srečujemo se vse
povsod. precej šolskih letnikov že
ni več, a se še vedno pozna njihovo
delo, saj so bili prvi, ki so se
oprijemali sodobnejšega km eto
vanja. Po njih se je poznalo delo
izrednih kmetijskih strokovnjakov,
ki so poučevali na grmski šoli in so
opravljali tudi pionirsko delo v
kmetijstvu.
(Andrej Petelin,
predsednik Zadružne
zveze Slovenije)

Kmetijska šola na Grmu je bila ustanov
ljena s konceptom, ki je ustrezal takratnim
razmeram. Za poslednja desetletja Avstroogrske monarhije je značilno, da se je večal
germanizacijski pritisk, hkrati pa je narašča
la narodna zavest Slovencev. Narodni
voditelji so spoznali, da se bo slovenski
človek uspešno upiral le, če bo primerno
izobražen in gospodarsko samostojen. To
spoznanje je prodrlo v Kranjski deželni
zbor, ki je odobril potreben denar za
ureditev nove kmetijske šole.
Kontinuiteta kmetijskega šolstva se je
ohranila in nadaljevala na grmski kmetijski
šoli, saj so se iz Vipave preselili tudi
učitelji, med njimi ravnatelj, kasneje tudi
dolgoletni ravnatelj grmske šole Rihard
Dolenc. Njegovo dero je nadaljeval ravnatelj
Viljem Rohrman. Rohrman je šolo reformi
ral in jo prilagodil obstoječim razmeram.
Ustanovljeni sta bili dve šoli z enoletnim
poukom: zimska šola za učence iz nevinorodnih krajev (ta je trajala dve zimi po pet
mesecev) in letna šola, ki je bila namenjena
učencem iz vinorodnih krajev (ta je trajala
eno leto). Preureditev je zelo ustrezala
dolenjskim razmeram in je obstajala do
druge svetovne vojne. Pouk se je pričenjal
vsako leto 3. novembra in končal oktobra
naslednje leto. Učni jezik je bil slovenski.
Na koncu pouka je sledila preizkušnja in
podelitev spričeval.
Kmetijska zemljišča, ki so služila šoli, so
sestavljali: njive, travniki, gozdovi, vinograd
v Smolenji vasi, vinograd na Trški gori,
trsnica, drevesnica, sadovnjak, zelenjavni
vrt, cvetličnjak, gozdna drevesnica in
čebelnjak. Prvi absolventi so prišli iz šole
1887. leta; bilo jih je le šest Kasneje pa je
njihovo število naraščalo do največ 18
učencev. Tako stanje je bilo do leta 1910,
ko se je deželna vinarska, sadjarska in
poljedelska šola Grm preimenovala v
Kranjsko kmetijsko šolo.
Organizacija šole je ostala ista. Vpis je bil
vedno številnejši in je dosegel vrh tega

obdobja v letih 1925/26 in 1926/27 - (47
učencev). Ko se je šola preimenovala v
Banovinsko kmetijsko šolo, je bil program
delno prilagojen tudi slušateljem z Gorenj
skega. Zimska šola je bila namenjena
Gorenjcem, letna pa Dolenjcem. V tem
obdobju je bil vpis vsako leto večji, saj si je
grmska šola že pridobila velik ugled med
slovenskim kmečkim življem. Njen vzpon je
prekinila druga svetovna vojna. Med vojno
je šola utrpela človeško in materialno
škodo. 30. marca 1945 so jo sovražniki
bombardirali in poškodovali. Številni učen
ci so se udeležili narodnoosvobodilnega
boja in nekateri med njimi žrtvovali tudi
svoje življenje. Njim v spomin je vzidana
plošča na levi strani vhoda v poslopje.
Po vojni je šola nadaljevala • delo.
Septembra 1947 se je pričel pouk tudi za
dekleta in je šola prvič v svoji zgodovini
dobila mešane razrede. Na Grmu je bila
ustanovljena terenska postaja za obnovo
vinogradništva in sadjarstva za šest okrajev.
Njeno vodstvo je prevzel inž. Lojze Hrček,
ki je bil tudi ravnatelj grmske šole. Leta
1954 je prišel za ravnatelja inž. Milan
Bračika.
1959. leta je bila osnovana srednja
kmetijska šola za izobraževanje odraslih, ki
je usposabljala praktike za družbena po
sestva. Absolventi so dobili naziv kmetijski
tehnik. Izvedene so bile obsežne adaptacije
šole, učiteljski zbor pa je bil okrepljen z
dodatnimi učnimi m ičm l S 1. novembrom
1960 je postal ravnatelj inž. Niko Rihar, ki
je vodil ustanovo 15 le t Z novim šolskim
letom 1961/62 je začela na Grmu delovati
redna dvostopenjska kmetijska šola poljedelsko-živinorejske smeri.
V
šolskem letu 1967/68 odsevajo težave
gospodarstva tudi pri vpisu v kmetijsko
šolo. V srednji šoli je bilo tedaj vpisano
samo 87 dijakov. Ker so se kazale vedno
večje potrebe po izobraževanju kmečke
mladine, ki namerava ostati doma, je šola
razpisala vpis učencev v prvi letnik zimske
šole za kmetovalce. Odprta sta bila tudi
dislocirana oddelka v Litiji in Brežicah.
Šolsko leto 1969/70 smo pričeli celo
brez prvega letnika tehniške kmetijske šole,
ker ni bilo dovolj interesentov. V tem času
je podjetje Dominvest pričelo pripravljati
načrte za novo šolo, ker je bila stara vse
bolj ogrožena zaradi širjenja tovarne 1MV. S
1. 1. 1974 se je kmetijski izobraževalni
center preimenoval v Kmetijski šolski
center in sprejet je bil tudi nov statut. Vpis
v šolo se je začel zelo popravljati, saj se je v
šolskem letu 1974/75 vpisalo v prvi razred
tehniške kmetijske šole kar 40 učencev.
S 1. marcem 1975 je šolo zapustil
dolgoletni ravnatelj inž. Niko Rihar, vršilec
dolžnosti ravnatelja pa je postal inž. Miha
Žmavc.
TONE HROVAT
SLAVKO SKUBIC

Poudariti velja, da poslanstvo
izobraževalnega centra na Grmu ni
končano s tem , da Omogoči
izobraževanje mladini in odraslim.
Zavedali smo se, da moramo nuditi
kmetu znanje tudi s posredova
njem strokovnih nasvetov. Grm se
je že pred šestimi leti neposredno
vključil v pospeševalno delo, tako
da so učitelji z obiski po vaseh
nudili kmetom strokovne nasvete
in sodelovali pri urejanju njihovih
kmetijskih problemov. Šola na
Grmu je, podobno kot druge
kmetijske šole na Slovenskem,
doživela v obdobju zadnjih petnaj
stih let dokajšnje spremembe v
obsegu svojega dela. Splošna go
spodarska gibanja so imela močan
vpliv na našo agrarno politiko.

V
kritičnih letih je vpis
vpadal, vendar se je na srečo stanje
začelo popravljati in normalizirati,
tako da od jeseni 1972 vpis spet
narašča in je v zadnjih letih že
dosegel število blizu 50, kar bi
zadostovalo za dva prva razreda.
Krizno obdobje, ki ga je Izobra
ževalni center na Grmu preživljal,
nihanje vpisa učencev, negotovost
pri zagotavljanju finančnih sred
stev in celo posamezni poskusi
ukinitve šole — vse to je prineslo
mnogo nemira v delo šole in je
vplivalo tudi na njeno uspešnost.
Na srečo tako stanje ni trajalo
dolgo in se je kmalu normaliziralo.
Jubilej grmske šole, njeno
90-letnico, praznujemo v zelo
pomembnem trenutku, ko v skladu
z novo sprejeto ustavo uresničuje
mo v življenju načelo enakoprav
nosti kmečkega človeka, o enako
pravnosti v vseh pogledih, o
njegovi pravici do dela, do varstva,
do minulega dela, do izobraževa
nja, skratka do vsega, kar km etu v
tej družbi pripada, saj je sestavni
del združenega dela. Jubilej praz
nujemo v trenutku, ko smo kmetij
stvu dali mesto, ki mu gre v našem
splošnem razvoju. To pa pomeni
nov vzpon te panoge. In končno
praznujemo v trenutku, ko je pred
vrati usmerjeno izobraževanje kot
logično nadaljevanje reforme os
novnega šolstva in sprememb v
višjem ter visokem šolstvu. Zato
lahko pričakujemo v vsem kmetij
skem šolstvu novih sprememb,
novega napredka. Prepričan sem,
da se bo tudi kmetijska šola na
Grmu uspešno vključila v spre
membe in da bo tako k o t vedno šla
v korak s časom.
NIKO RIHAR

RAVNATELJI KMETIJSKE ŠOLE GRM (na fotografijah manjkajo: Albin Vedernjak, Ciril Jeglič, Anton Podgornik, Ivo Zupanič , Matija Absec, Matej Kosmač, Franc Cijan in Franc Pucelj)

Rihard D olenc

Viljem Rohrman
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Bohuslav Skalickv

Franc Malasek

A n ton Flego

Alojz Hrček

Alojz K eglovič

Milan Bračika

N iko Rihar

Miha Žmavc
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Akcijski program začrtal delovanje komunistov na področju kulture —
Nadaljnja usmeritev kulturnega razvoja ne more biti več uganka — Partijska
konferenca začela teden Komunista „Človekf delo, kultura'1 — Komunisti
poslej: aktivni tvorci kulturnega napredka in oblikovalci kulturne politike

Zapisali smo, da oktobrska partijska konferenca o kulturi v
novomeški občini ne bo smela v pozabo. Ne zavoljo tega, ker je
naposled o dejavnosti, ki je v razvoju m očno zaostala za
gospodarstvom, razpravljala ZK, prej bi dejali, da bolj zaradi
prelomnice, ki jo kultura s tem doživlja.
Prelomnico je nakazovalo malone vse, kar se je dogajalo 8.
oktobra v novomeškem Domu JLA. Razprave, ugotovitve,
predlogi, tu in tam polemična razmišljanja, sklepi, akcijski program
in ne nazadnje odločitev, da se s to partijsko konferenco začenja v
občini teden Komunista.
Gradiv, ki so vse to spodbudila, je
bilo za nemajhen sveženj. Od
srednjeročnega načrta za razvoj
kulture v obdobju 1976 — 1980 do
programa ZK na področju kulture
in uvodnega referata, v katerem je
predsednik komisije za kulturna in
prosvetna vprašanja Franc Zaman še
posebej nakazal potrebne premike.
(Za zanimivost naj dodamo, da je
konferenco v celoti pripravila ome
njena partijska komisija, za kar je
dobila tudi javno pohvalo.)
Sklepi, ki jih je medtem komisija
že poslala v razpravo, dopolnitev in
verifikacijo občinskemu komiteju
ZK, zahtevajo, da je potrebno v
novomeški občini vprašanja kultur
nih akcij in kulturne politike front
no reševati Nalagajo, da je neobhodno in takoj na občinski ravni in
v krajevnih skupnostih ustanoviti
posebne koordinacijske odbore,
Socialistični zvezi pa, da organizira
akcijo, v katero bo pritegnila vse
družbenopolitične in kulturne de
javnike.

KJE SE ZATIKA?
Premiki so potrebni tako v
krajevnih skupnostih kot v delovnih
organizacijah. ..Krajevne skupnosti
se za kulturno dejavnost ne zmenijo,
češ da za to ni denarja," je
ugotavljal Ivan Perhaj iz Brusnic.
Dodal je, da imajo povsod v statutih
zapisano skrb za kulturo, žal pa tega
določila ne uresničujejo. Podobno
je razmišljala Katica Zupet iz
Škocjana, rekoč, da v tem kraju tudi
ni prostorov za kulturno delo.
„Naša krajevna knjižnica prav za
voljo tega ne deluje. Od krajevne
skupnosti denarne pomoči ne mo
remo pričakovati, saj ga še za
komunalo nima dovolj. Zanima pa
me, ali za vse to ve tudi Zveza
kulturno prosvetnih organizacij.“
Joži Miklič, predsednici skup
ščine kulturne skupnosti, je stekla
beseda o delegatskem sistemu na
področju kulture. Dogaja se, da se
sklici skupščine posrečijo šele po
dveh, treh ponovitvah. Zdaj ni
sklepčen zbor izvajalcev, zdaj ne

mmmm
Na letošnji praznik dela je
poteklo četrt stoletja, kar so v
Metliki odprli Belokranjski mu
zej — muzejsko ustanovo za
najjužnejši del slovenske zemlje.
Spomladansko obletnico so le
bežno obhajali, saj so sklenili
dati jubileju večji poudarek
jeseni Tako bo osrednja slo
vesnost jutri, z njo pa se muzej
vključuje v manifestacije leto
šnjega tedna Komunista, ki se je
v metliški občini začel prejšnji
petek.
Zgodovina Belokranjskega muzeja
je zanimiva. Že leta 1910, ko so v
Črnomlju osnovali odbor Društva za
spoznavanje Bele krajine, je zaživela
misel, da bi ustanovili tudi muzej.
Nanj je bilo treba čakati še dolga
leta. Spet se je za ustanovitev zavzel
muzejski odsek Tujskoprometnega
društva, ki so ga leta 1923 osnovali
v M etliki Že takrat so za muzej
namenili opuščeno in precej dotraja
no Martinovo cerkev na robu
Metlike in so jo v glavnem tudi
obnovili
Dobro zastavljeno delo pa je
prekinila druga svetovna vojna.
Zadeva se je premaknila po končani
vojni leta 1949, ko so v Metliki
ustanovili Muzejsko društvo. Dru
štveni odbor je začel zbirati muzej
ske predmete in poskrbel za do
končno
obnovitev
Martinove
cerkve. Stavba pa je bila za vse
muzejske zbirke premajhna, zato jo
je odbor namenil za arheološki
oddelek, za druge zbirke pa je našel
začasne prostore v metliški proštiji
(kulturnozgodovinska in etnološka
zbirka) ter v občinski mestni hiši
(zbirka NOB). Tako urejen je bil
muzej 1. maja 1951 tudi slavnostno
odprt.
V teh prostorih je muzej gostoval
nekaj le t Preselil se je v metliški
grad, kjer je postopoma obnovil in
zasedel vse prvo nadstropje. Letos,
ob 25-letnici ustanovitve, so uredili
še zadnje razstavne prostore. Tako si
lahko obiskovalec zdaj na krožni
poti po 18 razstavnih prostorih
ogleda vso zgodovino Bele krajine od njenih najstarejših časov do NOB
in izgradnje po vojni
Čeprav vse zbirke in oddelki
(oddelek NOB šele pripravljajo) še
niso dokončno urejeni lahko - kot

8

VVVIIJVVHIUI.

DOLENJSKI U ST

★
★
★
*

*

★
★
★
★
★
★
★

zbor uporabnikov. Najšibkejša je
udeležba delegatov iz krajevnih
skupnosti Ob vsem tem ne more
biti pravega parlamentarnega živ
ljenja in tudi v tem je razlog, da
naloge skupščine prevzema in izvaja
kar njen izvršni odbor. Navedla je
izkušnje tovarne zdravil Krka, kjer
je zaposlena. Oblikovali so nekakšno
kulturno jedro, ustanovili kulturno
društvo in uredili odnose tako, da
delegat ni le človek, ki „mora
nekam iti“ , ampak je v resnici
posrednik želja in zahtev vsega
delovnega kolektiva.

SE Z OSNOVNO ŠOLO
KONCA TUDI
KULTURNA VZGOJA?
Ivan Perhaj je v nadaljevanju svoje
razprave navezal besedo na kulturno
življenje, kot ga izžarevajo osnovne
šole. Menil je, da v šoli otrok ni
prepuščen sam sebi, saj se lahko
vključi v najrazličnejše krožke, ki so
jim mentorji učitelji. Drugače pa je,
ko zapusti šolske k lo p i „Ce ima
kraj srečo, da v njem deluje
kulturno društvo, se lahko vključi v
to ali ono njegovo sekcijo, če pa
tega n i lahko pride pod idejni vpliv,
ki ima z v socialistični morali
vzgojenim človekom malo skupneIt
ga.
Vlada Eržen iz Novega mesta je
. Perhajevo razpravo dopolnila z ugo
tovitvijo, da se s prihodom učenca
iz osnovne na srednjo šolo kulturno
udejstvovanje marsikdaj pretrga.
„Ce želimo omikanega in razgle
d a n e ^ izobraženca — to pa naj bi
vsi, ki gredo skozi srednje šole, tudi
postali - se njegovo kulturno delo,
kajpak čedalje bolj zahtevno in
obširno, ne sme končati s prihodom
v višjo šolo.“

GLAS POKLICNIH

bi dejal C. W. Ceram - „v muzeju s
sto koraki obhodimo razvoj člove
štva". Vsaka doba je kaj zapustila na
belokranjskih tleh: kamenodobni
prebivalci kamnite sekire, nožke,
praskalce, uteži za statve; Iliri
posodje, orožje in okrasje; Kelti,
Japodi in Rimljani keramiko, orgrlice, zaponke, čaše, orožje, sekire.
Poseben oddelek ohranja pričevanja
slovenskih prednikov. In že so tu
galerijski prostori z deli belokranj
skih umetnikov - kiparjev in
slikarjev, ljudskih podobarjev itd.
Sprehod skozi več sob razkriva
Belo krajino prejšnjega stoletja, ko
so po vaških poteh ropotali še leseni
vozovi in so ljudje orali z lesenimi
plugi trli lan in tkali belokranjsko
platno, igrali na gudalo in se junačili
v tu m u in petelinjem boju.
Nato leto 1941 z' okupatorjem,
streljanjem, ječa m i internacijam i
borci za osvobiditev, tragedijo prve
belokranjske čete na Gornjih Lazah.
Bela krajina je dala devet narodnih
herojev, od tega dva med dekleti.
Cas po vojni in uspehi belokranjskih
ljudi v izgradnji do današnjega dne.
V pritličju Belokranjskega muzeja
so zbirke Slovenskega gasilskega
muzeja, odprtega 1969, sto let po
ustanovitvi prve požarne brambe na
Slovenskem. Poleg tega sodijo pod
Belokranjski muzej še dislocirane
zbirke; krajevna muzejska zbirka v
Semiču, odprta leta 1973, zbirka v
Ganglovi rojstni hiši v Metliki in
zbirka v Župančičevi rojstni hiši na
V inici Muzej ves čas tesno sodeluje
tudi z Belokranjskim muzejskim
društvom, ki je do zdaj odkrilo
spominske plošče in spomenike
dvanajstim kulturno pomembnim
Belokranjcem. <,
Belokranjski muzej je v petindvaj
setih letih neprekinjenega delovanja
opravil vrsto raziskovanj (npr. etno
loških) in številna arheološka izko
pavanja (Kučar, Borštek, Strekljevec
itd.). Pripravil je 99 razstav, od tega
skoraj polovico na tem o NOB.
Razstave so bile ali v samem muzeju
ali v drugih belokranjskih krajih.
Vso to dejavnost je v glavnem
opravljal s tremi redno zaposlenimi
ljudm i občasno pa si je pomagal s
honorarnimi m očm i Zato so sadovi,
ki jih lahko pokaže ob letošnjem
jubileju, vredni tem večjega spošto
vanja.
I. ZORAN

Konferenco je popestril tudi glas
predstavnikov poklicnih kulturnih
ustanov iz Novega mesta. Inž. Peter
Ivanetič je med drugim dejal, da je
zgraditev novega oddelka NOB pri
Dolenjskem muzeju politična naloga
pokrajinskega pomena, saj bo z njim
dobila Dolenjska prvi namenski
objekt za ustrezno predstavitev
svojih
revolucionarnih obdobij.
Knjigi in knjižničarstvu pa je bila
namenjena razprava Boga Komelja,
upravnika Studijske knjižnice Mira
na Jarca. Zavzel se je za to, da bi v
prihodnje za tisti del dejavnosti, ki
služi izključno izobraževanju mla
dine in odraslih, dobivala knjižnica
nekaj sredstev od izobraževalne
skupnosti
Razpravljalcem, ki so se zavze
mali za to, da bi Zveza kulturnoprosvetnih organizacij bolje izpol
njevala svoje poslanstvo, predvsem
pa imela še boljše stike s kulturnimi
snovalci v krajevnih skupnostih in
delovnih organizacijah, je z našteva
njem najrazličnejših številk in po
datkov odgovarjal predsednik ZKPO
Boris Savnik, poudarjajoč pri tem
nenehne težave s prostori, kadrom
in denarjem za amaterizem. ,,ZKPO
ima letos," je poudaril, ,,še manj
denarja za redno dejavnost, kot ga je
imela lan i Sprijazniti smo se morali
s tem , čeprav vemo, da po tej poti
amaterizem ne more napredovati"

AMATERIZEM ODRINJEN
Da je z amaterizmom res tako,
kot je navedel Savnik, da ga
..odrivamo iz leta v leto", se je v
celoti strinjal Miroslav Vute, pred
sednik izvršnega odbora skupščine
kulturne skupnosti ..Amaterizem
bo moral v prihodnje dobiti več
denarja, saj bodo sicer shirala še ta

društva in skupine, ki jih imamo.
Prepričan sem, da bi bilo to možno
ob prerazporeditvi sredstev, ki jih
zdaj dobivajo samoupravne inte
resne skupnosti vsaka po svoji
stopnji Če bomo hoteli uresničiti
srednjeročni program kulturnega
razvoja za obdobje 1976 - 1980,
bodo taki premiki nujni Ob tem
mislim, da bi morala republika
,vrniti* občini nekaj denarja, k ijih le
ta združuje za slovensko vzajemnost
in solidarnost Za pokrajinsko po
membne dejavnosti oziroma ustano
ve (knjižničarstvo, muzejstvo, spo
meniško varstvo itd.) bi morali
zbirati sredstva na ravni regije."

SREDIŠČE SNOVANJ
JE KS
Član izvršnega komiteja predsed
stva CK ZKS Ludvik Golob je
nekajkrat poudaril, da se mora vse
pomembno dogoditi v krajevni
skupnosti kot središču družbeno
političnega in kulturnega dela obča
nov. Bilo bi zelo zgrešeno, če bi
kulturna snovanja tovarniških dru
štev in skupin ogradili z zidovi Že
zato, ker sleherni zaposleni preživi
večino dnevnega časa v krajevni
skupnosti in tam zadovoljuje svoje
kulturne in druge potrebe kot
občan. Ko razgrinjajo tozdi svoje
gospodarske in kulturne načrte, bi
morali pomisliti tudi na to, kako jih
bodo sprejeli v krajevnih skupno
stih. Enako velja, kadar kaj načrtu
jejo v krajevni skupnosti „Med
tozdi in krajevnimi skupnostmi
mota priti do vsebinske povezave,
običajni stiki prek delegatov in na
kakšen drug način ne zadoščajo."
Joža Škufca iz Otočca je ob
ugotovitvi, da so do zdaj družbeno
politične organizacije skupaj z
osnovnimi organizacijami Zveze ko- ’
munistov v krajevnih skupnostih
malokrat (ponekod celo nikoli)
imele na dnevnem redu sestankov
tudi vprašanja kulturnega življenja
občanov, menil, da je vsaj zdaj, ko
se začenja teden Komunista, ki je
posvečen kulturi, čas, da bi bil vsaj
en sestanek komunistov posvečen
kulturnemu zadovoljevanju ljudi
Sekretar občinskega komiteja ZK
Janez Slapnik je predvsem podčrtal,
da bo v prihodnje nujno obravnavati
kulturo kot področje, ki ga moramo
pospešeno razvijati Omenil je, da bi
najbrž kazalo govoriti o tem , naj bi
kultura dobila prioriteto pred neka
terimi drugimi dejavnostmi Pristavil
pa je, da denar ni najpomembnejši
pogoj za razvoj, predvsem pa ne
more biti vstopnica v demokratiza
cijo kulture. Podružbljanje kulture
in vse, kar sodi zraven, je nujno
uresničiti z ustrezno organizira
nostjo vseh družbenopolitičnih in
kulturnih dejavnikov, to pa bo
pogojevalo tudi novo prakso v
načrtovanju politike socialistične
samoupravne kulture.

KOMUNISTI AKTIVNI
TVORCI
‘

Če na koncu strnemo vsa ta
razmišljanja, predloge, ugotovitve in
pobude, lahko zapišemo, da usmeri
tev kulturnega razvoja po tako
vsestranski osvetlitvi problematike
(marsikaj na konferenci sploh ni
bilo povedano, marsičesa pa tudi
pričujoči zapis ne more upoštevati
zaradi pomanjkanja prostora) ne
more biti uganka. Poleg tega sta tu
še akcijski program za delovanje
komunistov na področju kulture in
poseben program za teden Komuni
sta, ki še jasneje zarisujeta naloge.
Posebne omembe je vreden sklep
konference, da sc v novomeški
občini ustanovi (do 15. novembra)
aktiv komunistov kulturnih delav
cev. Z drugimi besedami: začelo se
je obdobje, ko naj bi komunisti ne
bili več samo občasni ocenjevalci
stanja na področju kulture, ampak
aktivni tvorci kulturne politike in
razvoja kulturnih dejavnosti.
I. ZORAN

XIX M A V R I C A
U E LJUBLJANA RESLJEVA 1
Odbor za medsebojna razmerja
ZP ABC—trg. podjetje ..MAVRICA"
Ljubljana, Resljeva c. 1
razglaša

za svojo novo prodajalno v Črnomlju
delovna mesta:

naslednja prosta

1. POSLOVODJA
2. PRODAJALEC (2)
Pogoji: pod 1: končana poslovodska šola ali poklicna šola za
prodajalce z nekaj leti prakse na podobnem delovnem mestu
v prodajalni; pod 2: končana poklicna šola za prodajalce ter
nekaj let prakse na podobnem delovnem mestu v prodajalni.
Posebni pogoji: za obe delovni mesti je poskusno delo 60
dni.
S stanovanjem delovna organizacija ne razpolaga.
Zagotavljamo primerne osebne dohodke po samoupravnem
sporazumu.
Nastop dela je možen po dogovoru.
Vaše vloge pričakujemo na naslov: ZP ABC-trgovsko
podjetje „M AVRICA", Ljubljana, Resljeva c. 1, v 8 dneh poobjavi.

LICITACIJA!
SLOVENIJALES,
LESNA INDUSTRIJA, KOČEVJE
razpisuje

po sklepu poslovnega odbora

LICITACIJO
za prodajo vozila kombi
Kombibus, letnik 1971.

IMV, tip

1600, SB

Licitacija bo dne 26. 10. 1976 v prostorih prodajne službe,
pričetek o b 8. uri.
Izklicna cena je 40.000 din.
Vsi interesenti, ki se želijo udeležiti licitacije, morajo do 8.
ure pri blagajni delovne organizacije položiti kavcijo v
znesku 1 0 % od izklicne cene. Kavcija se lahko vplača z
gotovino ali čekom .

PROIZVODNO
GRADBENO
PODJETJE

G RA D N JA ŽALEC

POTRESNI ZIDAK VOGELNIK
POTRESNI ZIDAK - VOGELNIK
Potresno varnost objekta predstavljajo
poleg horizontalnih tudi vertikalne vezi v
vogalih in notranjosti objekta. Te vertikal
ne vezi predstavljajo armiranobetonski
stebri, ki jih je potrebno v klasični izvedbi
.opaževati. Dragemu opaženju pa se izogne
mo z uporabo POTRESNEGA ZIDAKA.
Opaž je pripravljen s tem, ko zidar konča
delo. V odprtine potresnega zidaka vstavi
mo potrebn o armaturo, zalijemo z beto 
nom in vertikalna vez je gotova. Dimenzije
potresnega zidaka so enake meram zidu P-1 = 39 x 29 x 19 cm, P-2 = 39 x 29 x 14
cm. Velikost notranje odprtine, ki pred
stavlja v končni obliki vertikalno vez je
18,5 x 18,5 cm. Potresni zidak je izdelan iz
opečnega betona. S tem dobim o opečno
površino zidu te r tako zmanjšamo prehod
toplote in preprečim o nastanek kondenza.

PROIZVAJAMO, PRODAJAMO, MONTIRAMO

Belokranjske statve — krosna v
etnografskem oddelku.

Muzejski primerek „košar“ za
obiranje sadja v Beli krajini.

Proizvodno gradbeno podjetje GRADNJA Žalec, Aškerčeva,
4, tel. št. (063) 710-740. 710-783, 710-782.
Enota: proizvodnja in prodaja gradbenih materialov Latkova
vas pri Preboldu, tel. št. (063) 722-027
Naše proizvode lahko kupite v vseh prodajalnah gradbenih
materialov.
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Pol življenja že slika
38-letni računovodja ko
čevskega hotela „Pugled“
Nace Vidrih je med tistimi
slikarji amaterji, katerih dela
so bila na nedavni razstavi
14 likovnih ustvarjalcev de
ležna (poleg del že priznanih
likovnikov) še posebne po
zornosti.

IGNAC VIDRIH
„Po malem slikam že 20
let. Začel sem, ko sem bil
zaradi poškodovane noge v
bolniški, nadaljeval med slu
ženjem vojaškega roka in
potem vse do danes. Od leta
1964 je meni in Dragu
Vidmarju pomagal z nasveti
Lado Troha, ki je bil takrat
študent arhitekture, danes
pa dela pri RTV. Veliko mi
je pomagal, da sem prerasel
okvire čiste naive.
Po mojem mnenju mora
amater v začetku veliko
risati in prerisovati. Ni me
sram priznati, da sem takrat

prerisoval umetniške slike in
se tako učil. Pred tremi leti
sva s kočevskim učiteljem
Radom Megličem začela ho
diti v naravo in risala. Hkrati
sva si izmenjavala kritike.
Kadar grem v Ljubljano,
redno obiščem tudi to ali
ono razstavo, da si ogledam,
kako slikajo akademiki.
V Kočevju je kar precej
amaterskih slikarjev. Prav bi
bilo, da bi nas kdo učil,
vodil, nam pomagal. Menim,
da bi to nalogo lahko
prevzel kar Likovni salon.
Kočevski amaterji delamo
realistične slike s primesjo
naivnosti. Vendar bodo tudi
te naše slike, če ne bodo
uničene, zanamcem kazale
našo krajino in našo dobo,
kot smo jo videli mi. Tudi
krajina se namreč z razvo
jem tehnike spreminja.
.Upam, da nam bo decem
bra v prenovljenem hotelu
„Pugled“ uspelo organizirati
spet razstavo del kočevskih
likovnih ustvarjalcev. Pova
bili bom o vse, ki so sodelo
vali na razstavi ob občin
skem prazniku, tudi akade
mike. Razveseljivo je nam
reč, da akademiki razstavlja
jo hkrati z nami, kar tudi po
svoje dokazuje njihovo člo
večnost in veličino.41
JOŽE PRIMC

D e la v c i n aj p o v e d o

Z OTVORITVE V KRŠKEM - Razstavo portretov, tihožitij in krajin akademskega kiparja Miroslava
Kuglerja v krški galeriji si je že ob otvoritvi ogledalo nad 100 obiskovalcev. Tudi to razstavo so v
Krškem uvrstili med prireditve ob tednu Komunista. (F oto: I. Zoran)

Slikar mehke krajine Posavja
Miroslav Kugler razstavlja v krški galeriji (do 29. oktobra) krajino, portrete in tihožitja —
Zapisovalec posavske arhitekture in starin — „Zdaj samo še slikam," pravi umetnik
Akademski slikar in likovni
pedagog Miroslav Kugler sodi
med tiste slovenske umetnike,
ki se težko odločijo „povezati“
svoja dela in „šopek“ pokazati
javnosti. Zato je razstava, ki so
jo odprli prejšnji petek v krški
galeriji in za katero je avtor
odbral 24 svojih olj — razen
avtoportreta so vsa nastala v
letih 1970-1976 — njegova
prva po sedmih letih, če ne
upoštevamo, da se je vmes

udeležil nekaterih skupinskih
razstav.
Pričujoča razstava, na otvo
ritvi katere je Kostanjeviški
oktet pripravil krajši koncert,
kaže Kuglerja kot krajinarja,
slikarja tihožitij in portretov.
Pokrajina je vendarle v središču
njegove pozornosti. V stiku z
njo je ves razpoloženjski, tako
da komaj opazimo, kako si z
natančnostjo dokumentarista in
zavzetostjo ljubitelja starin pri-

Kj er so hodili gubčevci
Razstava olj in tem per Borisa Kobeta v Novem mestu
Otvoritve razstave „Po poteh
Gubčeve brigade" arhitekta in
slikarja Borisa Kobeta, ki je bila
15. oktobra v Dolenjski galeriji
v Novem mestu, se je udeležilo
precej ljubiteljev tovrstnih kul
turnih prireditev, med njimi
tudi avtor razstavljenih del in
drugi znani ustvarjalci in kul
turni delavci.
DOBRO OBISKANA OTVORITEV - V petek zvečer se je
otvoritve razstave ,4*0 poteh Gubčeve brigade" v Dolenjski galeriji
udeležilo veliko> ljubitelje
ljubiteljev umetnosti. Med gosti je bil tudi avtor
razstavljenih del. (F oto: MiM)

STARŠI IIM DU$EVNO PRIZADETI OTROK
Starši ste najvažnejši vzgojitelji vaših otrok, pa naj bodo
zdravi ali prizadeti. Pri prizadetem otroku je vaša vloga še
mnogo pomembnejša kot pri zdravih. Tudi pri zdravem
otroku je postavljen temelj vzgoje pri domači hiši. Vtem ko
mati oskrbuje in neguje svojega otroka, vtem ko deli z njim
svoje življenje, ustvarja v njem pogoje, ki ga usposobijo, daje
dostopen tudi za vzgajanje s strani drugih ljudi. Kakor hitro
napravi prve korake, sili zdravega otroka težnja po
udejstvovanju ven iz sobe; tam se sreča z drugimi otroki in
drugimi ljudmi, ki vplivajo na njegovo rast in razvoj. Pri
prizadetem otroku ti vzgojitelji odpadejo. Njegovi stiki so
omejeni večidel na starše.
Zato je tudi važno, kako z njim ravnate. Kajti vi starši ste
tisti, ki morete nuditi prizadetemu otroku največ pomoči.
Zato: ne iščite čudežnih zdravnikov in čudodelnih
zdravil, temveč napravite sami vse, s čimer boste mogli
izboljšati stanje svojega otroka. Ko spoznate, da od nikoder
ne more priti druga pom oč, potem boste opazili, da mu
morete pomagati več, kot se na splošno misli. Velika in lepa
naloga vas čaka. Samo vi jo morete rešiti. Od vasje odvisno,
kakšno življenje bo imel vaš prizadeti otrok. Za izpolnitev te
naloge ne potrebujete nobene pedagoške strokovne izo
brazbe, nobene diplome: vaše potrpljenje, vaše razumevanje,
vaša ljubezen, vaša vroča želja pomagati otroku je mnogo
važnejša.
Dr. Maria Egg, Moj otrok je drugačen, str. 1 9 -2 0

KAKO VZGAJATI PRIZADETEGA OTROKA
Pri vzgoji in usposabljanju prizadetega otroka moramo
imeti veliko dobre volje, potrpljenja, ljubezni, vztrajnosti in
doslednosti. Z usmiljenjem in stalno pomočjo bomo otroku
le škodovali in ga ovirali v njegovem razvoju k
sam ostojnosti. . . Ugodno družinsko vzdušje bomo dosegli
le, če se bomo z otrokom ukvarjali vsi člani družine in imeli
do otroka enake zahteve in dolžnosti.
Naš zbornik, glasilo Zveze društev za pom oč duševno
prizadetim, 1976, št. 4, str. 5
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Krajši kulturni program so izvedli
recitatorji iz Žužemberka in Treb
njega ter mešani zbor novomeške
tovarne Krka. Svečana otvoritev
razstave - uvodne besede je povedal
Franc Pirkovič - ki je v Novo mesto
prišla iz Trebnjega, nadaljevala pa
bo pot še v Ljubljano, je bila tako
dorečena; vse te dni živi svoje pravo
življenje - to je, da 123 slik ni
razstavljenih samo za obiskovalce
otvoritvenih svečanosti, ampak za
vsakogar, ki si najde čas za pot do
Dolenjskega muzeja.
Razstava sicer nosi naziv „Po
poteh Gubčeve brigade", vendar ne
gre za dokumentarne umetniške
upodobitve zgodovinskih dogodkov.
Boris Kobe je pod tem nazivom
zbral podobe krajev, skozi katere je
pred desetletji šla Gubčeva brigada,
kraje, ki so bili priče borb, trpljenja
in radosti. Lirična in živo barvita
dolenjska pokrajina v Kobetovih
slikah žari, kot da bi bila še vsa

Ženska—vir
življenja
V Likovnem salonu v Kočevju so
15. oktobra odprli razstavo del
akademskega kiparja Aladarja Zahariaša iz Ljubljane. Na otvoritvi sta
spregovorila predstavnik delovne
organizacije Inkop, ki je pokrovitelj
razstave, Stane Letonja, umetnika in
njegovo delo pa je predstavil prisot
nim akademski kipar Stane Jarm, ki
je Zahariašev tovariš še iz študijskih
let. Kolektiv Inkopa je odkupil tudi
razstavljeni kip ,,Speča“ in ga
podaril umetniški zbirki mesta Ko
čevje, v kateri se je nabralo že precej
del, žal pa zanjo še ni primernega
prostora, kjer bi bile umetnine
stalno razstavljene.
Aladar Zahariaš se je tokrat
predstavil z deli iz žgane gline
. (terakota), vendar je kipar stari
način upodabljanja požlahtnil in
posodobil. Razstavil je predvsem
ženske torze in figure ter risane
študije zanje. Prikazana dela učinku
jejo na gledalca zelo živo. Za vsa pa
je značilno, da prikazujejo žensko
kot vir oziroma posodo življenja.
Njegove ženske niso preveč nežne,
krhke in ne preobilne ali grobe,
ampak prave, zdrave in tudi ljubezni
željne ženske, ki rojevajo, ki ohra
njajo človeštvo in so življenje samo,
pa tudi njegov vir.
J. PRIMC

prepojena z žarom borbe. Olja in
tempere delajo izredno komunika
tivno, obiskovalec razstave bo za
torej zelo hitro našel stik z njo.
Kobe je te slike ustvaril v zagonu,
saj je za vse značilna enaka likovna
govorica, po kateri lahko sklepamo,
da Kobe sodi med tiste ustvarjalce,
katerim umetnost ni visoka, sveta
popolnost za izbrance, ampak iskre
no hotenje po poustvarjanju lepote
človekovega sveta.
M. MARKELJ

V tednih Komunista, ki se na
Dolenjskem vrste od septembra,
in še posebej v mesecu knjige, ki
se je začel prejšnji teden, ne bi
smeli zamuditi priložnosti, da ne
bi javno vprašali, kaj je z že
tolikokrat obljubljenimi sončni
mi dnevi za knjigo in knjižnice.

Cas knjige
Podatki so še vedno porazni,
čeprav poskušajo nekateri doka
zati napredek tudi na tem
področju. Naj bo tako ali
drugače, dejstvo je, da je Dolenj
ska tako po številu kniig na
prebivalca kot po izdatkih za
knjižničarstvo še vedno krepko
na republiškem repu. „Ponaša“
pa se tudi s tem, da ena njenih
občin (metliška) ne premore niti
matične knjižnice.
Kot vidimo, razveseljivih pre
mikov n i Knjižnice trdijo, da
jim dajo kulturne skupnosti
premalo denarja, iz kulturnih
skupnosti pa zatrjujejo, da dajo
knjižničarstvu vse, kolikor jim
lahko namenijo. Na police pride
malo novih knjig, v knjižnico pa
manj bralcev. Prikrajšane so
predvsem podeželske knjižnice.
Tudi Studijska knjižnica Mira
na Jarca v Novem mestu kot
največja in najpomembnejša na
Dolenjskem se ne more pohvali
ti, da ni imela pomanjkanja. Ne
le da nima dovolj denarja za
nabavo najnovejše literature,
tudi s kadrom in s prostori je na
tesnem; načrti, da bi vsaj letos,
ko slavi tridesetletnico obstoja,
prišla do novih pridobitev in
začela delati v znosnejših razme
rah, so ostali na papirju. Naba
viti ni mogla niti najenostavnej
šega bibliobusa za dostavo knjig
tistim krajem, ki so brez ljudskih
knjižnic. In vendar gre za usta
novo, ki je imela do zdaj nad
milijon obiskovalcev in posodila
bralcem iz svojega fonda več kot
900.000 knjig.
I. Z.

S tran u red il: IVAN ZORAN

zadeva zapisovati in ohranjati
motive, ki iz stvarnosti izginjajo
z odmikajočim se časom. Tako
dobivajo njegova platna, na
katerih je upodobil stare hiše,
cerkve, kapelice, kozolce iz
posameznih krajev Spodnjega
Posavja, poleg umetniške tudi
dokumentarno vrednost.
Dela s to tematiko, ki so na
razstavi, in mnoga, k ijih Kugler
ni pripeljal v krško galerijo,
nakazujejo umetnikovo iskatelj
sko pot zadnjih let; prav to
dejstvo pa ga zavezuje, da
postane še bolj slikar mehke
krajine Posavja, ki po besedah
dr. Ivana Komelja razen v vedu
tah Franja Stiplovška in nekate
rih poskusih ateljejskih predelav
Zorana Didka še ni našla
svojega ustvarjalca.
Miroslav Kugler se te naloge
zaveda in jo tudi že uresničuje.
Odkar je zapustil mesto likov
nega pedagoga na šoli, si jemlje
več časa za slikanje. „Včasih se
čudim, kako sem mogel pri
tako
natrpanem
delavniku
sploh ostati slikar. V zadošče
nje pa mi je, da sem nekaj dal
kot pedagog, zato vsa ta dolga
leta le niso bila zapravljena,"
praviI. ZORAN

NEIZKORIŠČENA
PRILOŽNOST
Posavski odbor Združenja gleda
liških skupin Slovenije je ob koncu
preteklega tedna pripravil redno
letno delovno srečanje, posvet Naša
beseda 77, in vse p o v ezi z reperto
arnimi nasveti za sezono 1976/77.
V nadaljevanju naj bi bil še dvo
dnevni seminar za vse, ki se
ukvarjajo z opremo amaterske pred
stave. Napotke bi dobili scenografi,
režiserji, lučarji in vsi tisti nevidni
sooblikovalci gledališke stvaritve.
Organizator je razposlal kar 108
vabil, naslovil jih je vsem osnovnim
in srednjim šolam v Posavju, dram
skim skupinam, mladinskim akti
vom in drugim, odzvalo pa se je
vsega 10 amaterjev iz Sevnice,
Boštanja, Krmelja, Senovega in
Brežic. Je potreben dodatni komen
tar, ko pa je več kot očitno, da tudi
na tem področju delo amaterskih
skupin šepa, da po šolah in otroških
vrtcih ter na odrih mladih ni videti
domiselnih prizorišč. Sceno za pro
slavo ali dramsko uprizoritev pa je
vendarle mogoče postaviti tudi manj
stereotipno, ceneje in z manj napo
ra. Na vse to pa je hotel odgovoriti
omenjeni seminar.

PONOVITEV SEMINARJA Zaradi slabe udeležbe bo področni
odbor ZGSS za Posavje ponovil
scenografski seminar. Vse, ki se
ukvarjajo z opremo amaterskega
odra, bo povabil na dvodnevni
seminar 12. in 13. novembra v
Brežice.
PRIPRAVE NA NOVO SEZONO
- Amaterski oder je letos mnogo
bolj zgodaj poprijel za delo kot
prejšnja leta. Tokrat so se odločili
za sodobno in družbeno angažirano
komedijo. Ker niso našli ustreznega
domačega besedila, so sami prevedli
komedijo Fadila Hadžiča REVO
LUCIJA V DVORCU. S študijem
bodo pričeli naslednje dni, da bi se

,,KULTURO
D ELAV
CU'!“ in podobna gesla smo
že nemalokrat zasledili v
časopisu. Toda se ni zgodilo
nič: gora ni hotela k Moha
medu! Nikjer pa ni m oč
zaslediti, da bi delavci in
km etje sami povedali svoje
mnenje.
Da bi človek živel, potre
buje vrsto materialnih do
brin: od kruha pa vse do
avtomobila. Da pa bi človek
živel ko t človek, potrebuje
tudi kulturne dobrine, ki mu
edine lahko dajo dostojan
stvo in resnično srečo.
Človek ustvari najlepša
dela, ko se v eni osebi
srečata beda in znanost.
Takšni so bili vsi naši velika
ni, ki so dokazali, da je
slovenska beseda lepa, boga
ta in lahko razumljiva. O
VRBA, S R E Č N A ... M A
TER JE Z A T A J IL . . . Sim 
boli, k i žive danes z naro
dom in njegovim delom. Ti
veliki sinovi govore SLO
VENCEM, da je s slovensko
besedo m oč ustvariti največ
je umetnine, in to tako, da
so enako razumljive izobra
žencu k o t delavcu in kmetu.
S tako oblikovano besedo na
ustih, so tudi padali za
domovino naši najboljši si
novi in hčere.
Vsi tarnamo nad slabo
produktivnostjo dela in išče
m o vzroke povsod, le tam
ne, kjer tičijo. Krivda je v
pomanjkljivem
kulturnem
življenju. Pesem ti prebudi
tajne življenja in postaneš
otrok narave, ki se veseli
sonca in drobnih cvetov.
Pesem človeka umirja i daje
življenju ceno. To človeka
dviga, m u odkriva lepoto in
vrednote življenja.
Naš delavec in km et po
trebujeta in cenita umetni
ška dela, seveda tista, ki tudi
njemu
razkrijejo
„svoje
srce". Delavci naj povedo
svoje mnenje! Preprost člo
vek naj bo merilo dela.
IV A N SK O F U A N E C

RAZSTAVA V RIBNICI Lovro Novinšek, diplomant pe
dagoške akademije iz Ljubljane
(na sliki), razstavlja svoja olja in
tempere v Petkovi galeriji v
ribniškem gradu. Najraje upo
dablja motive iz narave. Razsta
va bo odprta do 25. oktobra
vsak dan od 15. do 18. ure, v
nedeljo pa od 9. do 12. ter od
15. do 18. ure. (Foto: M.
Glavonjič)

lahko v dveh ali treh mesecih že
predstavili občinstvu.
SPOMENIK SREČKU KOSO
VELU - Predsednik republiške
konference SZDL Mitja Ribičič bo
v soboto odkril v Sežani spomenik
pesniku Srečku Kosovelu. Slavno
stni govor na otvoritvi bo imel
književnik Ciril Zlobec. Sledil bo
glasbeno recitacijski del, na katerem
bodo interpretirali Kosovelova dela.
SODOBNE PLASTIKE - V Mali
galeriji v Ljubljani razstavlja od i2 .
oktobra do 14. novembra svoje
najnovejše plastike sodobni sloven
ski kipar Tone Lapajne. Kipar dela
največ v lesu, njegove skulpture pa
so tudi v kostanjeviški galeriji
Forme vive na prostem.

DOLENJSKI LIST

Padel
samotar
Na Lisci uplenjen 185kilogramski merjasec

PROIZVODNO
GRADBENO
PODJETJE

G R A D N J A ŽALEC
Združite prijetno s koristnim!
Olepšajte si svoje stanovanje s
SCHIEDEL ODPRTIMI KAMINI
in si tako ustvarite topel in prijeten videz
vaših prostorov.

SCHIEDEL.odprti kamin v dveh izvedbah
je akumulacijsko to p lo tn o telo, saj nako
pičeno to p lo to postopom a oddaja v pro
stor. Nudimo vam do m a izpopolnjeno iz
vedbo doslej uvoženih izdelkov. Posebno
izdelan temelj izboljšuje dovod zraka in s
tem izgorevanje. Pripadajoči kovinski deli
so iz kvalitetnih materialov in estetsko o b 
likovani. Kljub vsem izboljšavam je cena
enaka in že več let nespremenjena.
Na vašo željo dobavljamo tudi ročno ko
vane d odatke kot poseben okras vašemu
domu.

UPLENIL JELENA - Stane
Zlobec, referent za komunalne
zadeve pri skupščini občine
Ribnica, je prejšnji teden po
skušal srečo tudi pri lovu na
jelene. In našel jo je. „Okoli
180 do 200 kg bo imel,“ so
ocenjevali v gruči ljudi, ki se je
zbrala okoli trofeje. Za name
ček se je k uplenjenemu jelenu
postavil še „furm an“ , ki ga je
pripeljal v dolino. Stane Zlobec
je namreč odhitel na občino, da
bi tovarišem povedal veselo
novico. (Foto: B. Budja)

PARADIŽNIK VSEH PARA
DIŽNIKOV — Pred dnevi nas je
v uredništvu obiskala Anica
Mede iz Jurke vasi in prinesla
pokazat paradižnik, ki je tehtal
105 dekagramov. Omenjeni sa
dež je letošnji rekorder na njeni
njivi, ponosna pa je tudi na
številne primerke, ki so tehtali
od 60 do 80 dkg. Tovarišica
Medetova nam je povedala, da
že pet let vzgaja paradižnike v
toplih gredah, a da je šele letos
dosegla takšen uspeh s seme
nom, ki ga je dobila od
sorodnikov iz Slavonije. (Foto:
Marko Klinc)

Peter Rakar, telefonist v sevniški ATC, je lovec že od leta
1952. Doslej je položil na dlako
že tri divje prašiče, takšnega, kot
ga je ustrelil pod domom na
Lisci v nedeljo, pa še ne.
Tehtanje uplenjene živali je
pokazalo 185 kg.
Peter je član zabukovške
lovske družine. Uplenjeni merja
sec je znan v velikem revirju vse
od Loke pri Zidanem mostu do
Jurkloštra, Planine in Kozjega.
Na pobočju Lisce je bilo minulo
nedeljo na lovu le sedem lovcev.
Rakar je najprej ugledal lisico in
zajca. Ker je opazil, da ju nekaj
preganja, je ostal hladnokrven,
kar se mu je obrestovalo, kajti s
strelom v manj kapitalen cilj, bi
od sebe odvrnil res enkratno
priložnost , .Merjasec drugam
niti ni mogel, samo pod skalo ali.

NOVOTEMA
trgovsko podjetje na debelo in drobno, Novo mesto,
Glavni trg 11
objavlja prosto delovno mesto

OBVESTILO

TELEFONISTA v upravi podjetja

Zaradi del na železniškem prehodu v Primostku bo cesta
11/335 Metlika-Črnomelj o d 22.30 dne 25. 10. 1976 pa do
5.30 dne 26. 10. 1976 zaprta za ves promet.
Obvoz bo po lokalni cesti M etlika - Črešnjevec - križišče
štiri roke - Gradac.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
— NK delavec
— poskusno delo 1 mesec
Prijave sprejema splošni sektor podjetja 10 dni po objavi na
^ n aslo v : „N O V O TEH N A ", Novo mesto. Glavni trg 11.

/O

ljubljanska banka

Tudi ko gre za posojila

pravi naslov
za pospeševanje
gospodarskih dejavnosti
občanov

V
prvenstveni tekmi dolenjske
nogometne lige so domači nogome
taši igrali z gosti iz Kočevja. V
zanimivi tekmi sta se enajsterici
razšli z neodločenim rezultatom,
kar je za pomlajeno domačo vrsto
lep uspeh.

ELAN - GROSUPLJE

0:2

Oslabljena enajsterica domačega ■**
Elana se ni mogla kosati z dobrimi
nogometaši iz Grosupljega in gostje
so zmagali brez težav. Ce bi domači
igrali v obrambi nekoliko bolj
požrtvovalno, bi lahko prejeli zade
tek manj.
G. M.
RIBNICA
- V prijateljskem
kegljaškem dvoboju med Ribnico in
Kočevjem so zasluženo zmagali
gostje, ki so imeli bolj izenačeno
vrsto. Domči igralci so podrli
(Radulovič 907, Gorše 830) 6487
kegljev, gostje pa (Rački 869,
Kosten 838) 6534 kegljev. (M. G.)

PROSTO DELOVNO MESTO!
PROIZVAJAMO, PRODAJAMO, MONTIRAMO
Proizvodno gradbeno podjetje G RADINI JA Žalec,
Aškerčeva 4, telefon št. (063) 710-740, 710-783, /10-782.
E notar Proizvodnja in prodaja gradbenih materialov, Latkova vas pri Preboldu, le!, št (053) 722 027.
Naše proizvode lahko kupice v vseh prodajalnah gradbenih
materialov.

ŠENTJERNEJ KOČEVJE 3:3

ZADOVOLJEN
LE
Z
GOZDNIMI SADEŽI? 185-kilogramski merjasec, ki
ga je v nedeljo uplenil Peter
Rakar, ni imel v želodcu niti
zrna koruze, za kar so ga
kmetje radi dolžili, temveč
le želod in kostanj. (Foto:
Železnik)
name," pripoveduje o uspelem
lovu. Po čekanih je lovska
druščina sodila, da je bilo
merjascu že okrog sedem let, s
trofejnimi čekani pa si zabukovški lovci nadejajo še kakšnega
priznanja. Merjasca so tehtali pri
Vidmarju v Cirju. Le-ta je tudi
častni član LD Zabukovje. Če
prav ima že 76 let, ne pomni
takšne mrcine.

LESKOVEC - V zadnji prven
stveni rokometni tekmi so se doma
či igralci pomerili z Radečami in
spričo številnih napak, predvsem
zaradi slabih sodnikov, srečanje
izgubili (23:24). Prav bi bilo, ko bi
se nad igro tako starejši kot mlajši
igralci zamislili. (L. Š.)
LESKOVAC — V prvenstveni
tekmi zasavske rokometne lige za
ženske so se na domačem igrišču
Labodove igralke pomerile z gostja- A
mi iz Radeč. Pred časom so gostje
zmagale z 22:5, zadnji rezultat
12:19 za Radeče pa dokazuje, da so
Leskovčanke močno napredovale.

(L Š.)
KOČEVJE - V prvenstveni tek
mi medobčinske kosarkarske lige so
Kočevarji gostovali v Mostah in so '
po prepričljivi zmagi sedaj na
odličnem drugem mestu. Rezultat:
42:104. (M. G.)

jugobanka
kreditna banka koper
kreditna banka maribor
ljubljanska banka

v oktobru sije sonce, ki greje
pozimi

Na podlagi vezave dom ače ali tuje valute lahko odslej kot naš varčevalec
zahtevate posojilo po novem pravilniku o pospeševanju gospodarskih
dejavnosti občanov.

Posojilo lahko dobite v primeru, če se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo,
opravljate ob rtn o dejavnost ali pa se nameravate posvetiti km ečkem u
turizmu:
— za zidavo, rekonstrukcijo in večja popravila gospodarskih poslopij in
poslovnih prostorov
— za nakup kmetijskih strojev
— za nakup plemenske živine
— za nakup delovne oprem e za obrtniško in gostinsko dejavnost
— za preureditev stanovanjskih prostorov za turistično dejavnost

Znesek posojila znaša 250 % namensko vezanih dinarskih ali deviznih
sredstev. Če občan proda konvertibilno valuto in veže dinarsko
protivrednost, dobi kredit v višini 320 % vezanih sredstev. Najnižji znesek
posojila znaša 10.000.— dinarjev, najvišji pa 400.0 0 0 .— dinarjev.

Najkrajša doba vezave je 3 leta, najdaljša pa 11 let ter zavisi od namena
posojila. Doba vračanja posojila je za leto dni krajša od dobe vezave
sredstev.

Pravilnik prinaša še vrsto zanimivih podrobnosti, ki vas utegnejo zanimati,
če se boste odločili za to obliko sodelovanja z našo bančno hišo. Zato nas
bo veselilo, če se boste o b priložnosti osebno oglasili v najbližji poslovni
enoti naše banke, kjer bi skupaj proučili možnosti za ugodno, hitro in
zanesljivo uresničevanje vaših zahtev in želja.
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Ogrožen ženski namizni tenis
Na namiznoteniškem prvenstvu Dolenjske zmagala
Som rak in Račkijeva — Dobri pionirji — Malo deklet
Novomeški namiznoteniški
klub je konec minulega tedna
pripravil v telovadnici osnovne
šole „Katja Rupena" člansko
prvenstvo Dolenjske, ki se ga je
udeležilo šestdeset igralcev in
sedem članic.
Organizatorji so se za letošnje
prvenstvo dobro potrudili in priča
kovali so, da se bo vabilom odzvalo
več moštev, žal pa so na prvenstvu
nastopili razen domačinov še Metli-

NOGOMET:
SUHADOLCANOM POKAL
Škocjansko športno društvo je
minulo nedeljo pripravilo nogo
metni turnir, na katerem so se
moštva Suhadola, Škocjana in breži
škega ,.Internata" pomerila za lep
pokal. Najboljši so bili Suhadolčani,
domača ekipa pa je osvojila drugo
mesto.

JESENICE NOVO MESTO 4 :6
V tretjem kolu republiške šahov
ske lige so Novomeščani gostovali
na Jesenicah in po zanimivih in
izenačenih tekmah zmagali s 6:4.
Posamezni izidi: Zorko - Penko
remi, Pavlin - Sitar 0:1, K mičar Škerlj 0:1, Krajnik - Istenič 0:1,
Cijuha - Pucelj remi, Poljanšek Komelj 1:0, Pongrac - Peterle remi,
Marušič - Istenič 0:1, Železnik Golobič 1:0, Rodman - Škerlj
rem i

TREBNJE:
NASTOPILO 269
TEKAČEV
Trebanjska telesnokulturna skup
nost je prejšnji četrtek pripravila
občinsko prvenstvo v krosu. Čeprav
so organizatorji povabili vsa športna
društva in delovne organizacije, je
tekmovanje uspelo zgolj zaradi mlaj
ših nastopajočih.
Rezultati - mL pionirke: Kramar
(Mirna); s t pionirke: Starič (Treb
nje); pionirji: Strajnar; mL pionirji:
Mlakar; pionirji, rojeni 1966 in
1965: Mezgec (vsi Trebnje); mL
mladinke: 1. Koželj (Mirna); mL
mladinci: 1. Majer (SK Trimo
Trebnje).
N. BUKOVEC

KEGLJANJE:
IMV PRESENEČA
Novomeški kegljači so prejšnji
teden začeli nastopati v jesenskem
delu prvenstva v borbenih igrah. V
drugem delu dobro mečejo tekm o
valci IMV, ki so se na prenovljenih
stezah znašli najbolje. Rezultati:
Železničar - Stari 9 365:352, Vseh
9 - Luknja 358:447, Gorjanci Novoteks 344:359, Članice - Mirna
peč 318:297, Novoteks II - Borac
340:388, Gozdar - Iskra 360:366
in IMV - Dana 417:303.

čani in Kočevarji. Razveseljivo je
predvsem dejstvo, da so nastopili
mlajši igralci, v članski konkurenci
pa je prvič nastopilo tudi nekaj
pionirjev, ki so s svojo igro dokazali,
da v Novem mestu, Kočevju in
Metliki dokaj dobro - čeravno še
vedno ne najbolje — delajo z
mladimi igralci
Medtem ko je bilo pri članskih
tekmah opaziti kvalitetne igret pa so
dekleta nekoliko razočarale. Ženski
namizni tenis na Dolenjskem že
dolgo časa ni med priljubljenimi
panogami, in če se pri posameznih
društvih ne bodo potrudili, ne bo o
ženskem namiznem tenisu čez leto
ali dve prav nič slišatL
Tekmovalci so nastopili po skupi
nah, kot je bilo pričakovati, pa sta
se v finalu pomerila Novomesčana
Somrak in Kapš in k številnim
osvojenim prvenstvom Dolenjske je
Marian Somrak pristavil še naslov za
letošnje leto. Oba finalista v posa
mični konkurenci sta skupaj nasto
pila še v dvojicah in brez težav
zmagala.
V konkurenci članic je nastopilo
vsega sedem igralk, brez težav sta do
finala prišli Kočevarki Račkijeva in
Obranovičeva, slednja pa je v finalu
slabše igrala in pokal za prvakinjo je
osvojila Račkijeva.
Rezultati - člani posamezno: 1.
Somrak, 2. Kapš, 3. Lovrenčič, 4.
Adlešič, 5. D. Pezelj, 6. Obranovič,
7. Osterman. 8. Lapajne itd.:
dvojice: 1. Kapš in Somrak, 2.
Oražem in Osterman, 3. Lovrenčič
in Klobučar, 4. Kočevar - Uhl itd.
Članice - posamezno: 1. Rački,
2. Obranovič, 3. Mislej, 4. Ahac, 5.
Drnovšek, 6. Zajc, 7. Gornik;
dvojice: 1. Rački - Obranovič, 2.
Zajc - Mislej, 3. Gornik - Dmovšek.
J. P.

Cujnik prvak
v mnogoboju

V Novi Gorici so se v zadnjem
letošnjem republiškem prvenstvu
v atletiki (mnogoboju) pomerili
mladinci, starejši mladinci, člani
in članice. Med najboljšimi mla
dinci sta nastopila tudi dva
novomeška atleta in oba dosegla
lep uspeh. Darko Cujnik je v
konkurenci mlajših mladincev
tekmoval še s sedemnajstimi
tekmeci, nastopil v vseh discipli
nah zelo dobro in postavil nov
republiški rekord. Njegov starejši
tovariš Boris Oklešen je nastopal
v zahtevnejši konkurenci in
osvojil odlično tretje mesto.
Rezultati - mladinci: 1. Cuj
nik 3109 točk. Posamični do
sežki - daljava: 585 cm, kopje:
60,68 (novomeški mladinski re
kord) , 100 m: 11,7, disk: 38,42.
1000 m: 3:01,3.
Starejši mladinci: 3. Okleščen
2741 točk. Daljava: 580 cm,
kopje: 41,93, 200 m: 24,7, disk
38,15,1500 m: 4:56,0.

Kaj, kje, kdo?
TEK ČEZ DRN IN STRN — Na letošnjih športnih igrah delavcev iz novomeške občine so se pomerili
tudi v krosu. Minulo sredo je izredno toplo vreme pritegnilo na stadion Bratstva in enotnosti bore
malo delavcev, ki so se pomerili v teku na 80 0 ,1 0 0 0 in 1500 metrov, ženske pa so tekle na 600 in 800
metrov.

Bo Krka v prvem delu nepremagana?
Novomeške igralke rokom eta še naprej žanjejo uspehe — Sevničane pokopalo slabo
streljanje sedemmetrovke, Inles igral neodločeno. brežiški vrsti izgubili .
Verjetno so rokometaši iz Dolenjske minulo rokom etno nedeljo
že poimenovali „ č m o “ , zakaj razen Novomeščank ni uspelo nobeni
ekipi osvojiti obe točki. Sevničani so klonili doma, Inles igral
neodločeno v gosteh, izgubili pa sta obe brežiški ekipi.

S E V N IC A INDUSTROMONTA2A
13:14 (7:9)
V zadnji tekmi so domačini na
lastni koži občutili, kaj pomeni
prehitro in ne dovolj natančno
izvajanje sedemmetrovke. Po vsej
verjetnosti so bili prav zaradi zastreljenih dveh najstrožjih kazni tudi ob
točke. Razen dežja sta obema
ekipama nagajala spolzko igrišče in
mokra žoga, tako da srečanje ni bilo
posebno kvalitetno.
Sevnica: Možic, Novšak 1, Ko
privnik 1, Svažič 5, Štojs 1, Guček
1, Ganč 1, Jazbec, Trbovc 3,
Krištofič, Širk.

V A R T E K S - INLES
21:21 (11:9)
Domačih 400 gledalcev in igralci
se lahko za osvojeno točko zahvalijo
samo sodnikoma. Ribničani so se v
Varaždinu predstavili v dobri luči.
Kadar koli sta moža v črnem
dosodila sedemmetrovko (kar devet
jih je bilo), so takoj nato dosegli
zadetek in se tik pred koncem
srečanja, ko je bil rezultat neodlo
čen, niso (po vsej verjetnosti samo
iz bojazni, da jih ob neuspelem
metu sodnika v napadu domačih ne
bi kaznovala s sedemmetrovko)
odločili za strel proti vratom. Pri
gostih sta se izkazala Radič in
Andoljšek.
Inles: Kersnič, Ponikvar 1, Ilc 4,
Svetič, Karpov, Žuk, Radič 7,
Andoljšek 4, Pucer, Gabrijelčič 3,
Putre 2 in Lajbacher.
M. G.

Krkin par na državno prvenstvo
Na minulem tridnevnem kegljaškem prvenstvu v Novem mestu so bili najboljši Gradisovi
tekmovalci, izkazali pa so se tudi domačini, ki pojdejo v Makedonijo
Novomeška medobčinska kegljaška zveza je konec minulega
tedna pripravila na dom ačem kegljišču „Gorjanci“ republiško
prvenstvo za članske dvojice, na katerem je nastopilo 43 najboljših
parov s področnih tekmovanj.
V treh dneh so Dolenjci - za
gledalce je bilo premalo prostora -

Na plastiki S o škova in Cvetkovič
Na obnovljenem kegljišču
„Goijanci“ v Novem mestu se
je minuli teden na prvenstvu
novomeškega kegljaškega kluba
pomerilo 68 članov in 11
članic.

Na plastificiranih stezah - so
prve na Dolenjskem - so tekmovalci
in tekmovalke dosegli slabše rezulta
te, kot so jih dosegali na asfaltnih
stezah, kazalo pa je, da imajo
nekoliko slabši tekmovalci z novimi
stezami manj težav kot favoriti.
Tako je nepričakovano zmagal Cvet
kovič (Borac), pri dekletih pa se je
bil boj za prvo mesto med Polja
kovo, Kondejevo in Soškovo.
Med člani je boj za prvo mesto
potekal vse do zadnjih lučajev, kajti
plastificiranc steze, na katerih so
Novomeščani do sedaj le malokrat
metali, so že po prvih igrah
dokazale, da so trši oreh ko! pa
kegljL Navzlic manj kvalitetnim
igram je bilo tekmovanje zanimivo
predvsem zato, ker so si bili tokrat
nastopajoči močno izenačeni in je o
prvem mestu odločal prav vsak
podrti kegelj.
Vrstni red - moški: 1. Cvetkovič
(Borac) 1666, 2. Pirc (Novoteks)
1665, 3. Blažič (Novoteks) 1660,4.
Sepahcr — (Gorjanci) 1658, 5.
Progar (Novoteks) 1642 itd; ženske:
1. Soško, 2. Poljak (obe Pionir), 3.
M. Konda (Novoteks) itd.
D. BRATOŽ

videli kvalitetne boje
slovenskih kegljačev, fa so se pote
govali za naslov in uvrstitev do
dvanajstega mesta, kajti prvih dva
najst parov bo nastopilo na držav
nem prvenstvu dvojic v Makedoniji
Tekmovalci so nastopili na novih
sodobnih plastičnih stezah, ki so
bile za marsikoga pretežke, to pa so
potrdili tudi doseženi rezultati, kajti
od 86 kegljačev so podrli več kot
900 kegljev samo štirje tekmovalci.
Izkazali so se tudi trije domači
pari in kar dvema je uspelo, da sta se
uvrstila na državno prvenstvo. Turk
in Rožič sta osvojila trinajsto mesto,
z malo več športne sreče manjkalo jim a je samo šest kegljev bi se lahko uvrstila poleg Vesela,
Hrena, Krušiča in Židanika na
najkvalitetnejšo prvenstvo članskih
dvojic.
Končni vrstni red: 1. Česen Zdešar (Gradis) 1817, 2. Belcijan Janša (Gradis) 1780, 3. Kalani -

BALINANJE:
ODLIČNI
NOVOMEŠČANI
V počastitev novomeškega občin
skega praznika so domači balinarji
pripravili tradicionalni turnir mest
nih reprezentanc, na katerem so
razen njih nastopili Zagrebčani in
Ljubljančani Mraz, Hren, Vovko in
Juvan so bili precej boljši in so brez
težav osvojili prvo mesto. Rezultati:
Novo mesto 1 - Zagreb 13:4, Novo
mesto 2 - Ljubljana 13:8, Novo
mesto 1 - Novo mesto 2 13: 9 in
Zagreb - Ljubljana 13:10.
Vrstni red: 1. Novo mesto 1, 2.
Novo mesto 2, 3. Zagreb, 4.
Ljubljana.
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V drugi zvezni rokometni
ligi-sever se obema predstavni
koma Dolenjske obetata težki
srečanji Nekoliko več možnosti
za zmago imajo Ribničani, ki
igrajo pred domačimi gledalci, in
sicer z Zagrebčani Sevničani
gredo v osmem kolu na morje.
Najbolj črnogledi obetajo, da se
bodo iz Rovinja vrnili poraženi.
V slovenski rokometni ligi
potujejo Brežičani k Tržiču,
ekipi ki na svojem igrišču skoraj
ne pozna poraza. Potemtakem se
tudi njim obeta težka tekma in
tako kot Novomeščani v sreča
nju s Poletom (igrajo doma)
nimajo veliko možnosti, da bi se
s tekmeci razšli z neodločenim
rezultatom.
Novomeščanke bodo bržkone
tudi v naslednjem kolu zmagale.
Dasiravno gostujejo, bodo v
srečanju s Savo brez težav
zmagale in se na vrhu prvenstve
ne lestvice še bolj utrdile.
Brežičanke igrajo doma s Slo
vanovimi rokom etašicami in
čeravno so Ljubljančanke v
sedmih kolih dosegle vsega zma
go več kot Brežičanke, se obeta
trd boj, v katerem bi morale
domače igralke, če se želijo
otresti dna, zmagati.
Novomeški šahisti so letošnjo
tekmovalno
sezono
močno
oslabljeni slabo začeli. Prvo
zmago so dosegli v tretjem kolu,
obetajo pa, da bodo že v
srečanju konec tedna dosegli
novi točki, in sicer v boju z
mariborskim Branikom.

Logožar (Konstruktor) 1780, 7.
Vesel - Hren 1745 (889,856), 12.
Krušič - Židanik 1715 (881,834),
13. Turk - Rožič (vsi novomeška
Krka) 1711 (878,833) itd.
D. BRATOŽ

ŠOŠTANJ - KRKA
27:20 (16:8)
Novomeščani, navajeni dvorane,
se po deževnem vremenu niso
najbolj znašli in domači rokometaši
so brez težav osvojili novi točki. V
nadaljevanju so Šoštanjčani močno
popustili, vendar gostje tudi ob
izredno ugodnih priložnostih niso
znali premagati odličnega domačega
vratarja.
Krka: Cotič, Pungerčič 10,
Osmokrovič, Jaklič 1, Cvelbar 1,
Petančič 2, Šprajcar 3, Grabrijan,
Kopač, Ristič 3, Stupar, Marn.

O R M O Ž -B R E Ž IC E
2 5 :2 4 (1 1 :1 0 )
Navzlic neugodnim razmeram za
igro je bilo srečanje dokaj kvalitet
no, gostje pa so zamudili lepo
priložnost, da bi dosegli vsaj neodlo
čen rezultat Če bi nekoliko bolje
igrali v obrambi (napad je dosegel
kar 24 zadetkov), bi bfl rezultat
lahko precej drugačen.
Brežice: Rožman, Bršec 2, Buzančič 10, Vervega 5, Vrstovšek,
Zavadlav 4, Rozman, Stojkovič,
Zagode 3, Ribnikar, Maslovič, Jurkas.

KRKA - DOBRAVLJE
24:15 (12:9)
Začetek tekme je še enkrat
dokazal, da novinke v ligi preveč
spoštujejo tiste ekipe, ki so znane
kot najboljše v ligL Samo zato so
gostje kmalu dosegle dva zadetka in
povedle. V nadaljevanju pa, ko so se
domače igralke otresle začetne
nervoze, Dobraveljčanke večkrat
niso vedele, kako bi zaustavile
odlične domačinke, zlasti pa Kastel
čevo, Hodnikovo in Mršnikovo.
KRKA: Hribar, Kastelic 5, Ven
celj, Hodnik 6, Brajer 2, Kobe,
Svažič, Štular 4, Kostanjšek 2, Grili,
Mršnik 5.

ŠMARTNO - BREŽICE
13:9 (5:3)
Rezultat minule tekme sicer kaže
na dokaj lahko zmago domačink,

ŠPORTNI KOMENTAR

Zakaj „tek sramote”?
N ovom eške
delavske
športne igre se približujejo
koncu, toda organizatorji
imajo navzlic tem u še veliko
dela in težav. Pripravljajo
druga srečanja, vabijo na
tekme, urejajo spore itd.
Zadnja „večja“ prireditev,
tek čez d m in stm , pa je
dokazala, da referenti za
šport in rekreacijo po delov
nih organizacijah, čeravno
jih pri delu nihče ne ovira,
ne delajo dobro.
Tako se je minulo sredo
zgodilo, da se je na stadionu
Bratstva in enotnosti, dasiravno so bile organizacije
pravočasno obveščene in je
bilo vreme k o t nalašč za tek
po naravi, zbralo sila malo
delavcev. Trditev potrjuje
podatek, da so na 600
metrov dolgi progi tekle, ob
tisočih zaposlenih, vsega tri delavke, o d tega dve
aktivni športnici.
Le malo bolje je bilo pri
moških, toda prav nič se

niso zm otili tisti, ki so
minuli tek delavcev novo
meške industrije poimeno
vali „tek sramote
Dobro zastavljene športne
igre, namesto da bi bilo iz
leta v leto bolje, tako
zgubljajo svoj pomen. Na
mesto masovnosti imajo
referenti za rekreacijo (tudi
sistem je tem u kriv) pred
očm i za ceno zmage le točke. Bržkone bodo tudi
poslej pošiljali na športna
igrišča ljudi, ki že tako
redno skrbijo za svojo rekre
acijo, ljudi, k i bodo zbrali
čim več to č k in nastopajo
domala v vseh disciplinah.
Slej ko prej se bodo morali
povprašati, kako bodo po
nudili rekreacijo tistim, ki jo
resnično potrebujejo. Prav
gotovo spodbujanje ob igri
ščih, ki je bilo, mimogrede
povedano, prvo leto precej
bolje organizirano, ne bo
zadostovalo.
J. PEZELJ

S tran u re d il: JANEZ PEZELJ

vendar bi bilo lahko obratno.
Medtem ko so gostje delale začetni
ške napake v obrambi so domače
igralke spretno izkoristile njihove
napake in jih kaznovale z zadetkom.
Brežice: Levačič, Balon, Kostanj
šek, Štauber 1, Bah 5, Zakšek, Zv.
Četin, Rožman 3, Vogrinc, Zd.
Četin in Arsov.

IN L E S -JE L O V IC A
26:22
Z zmago nad škofjeloškimi ligaši
so se Ribničani uvrstili med Širi
najboljše ekipe v okviru tekmovanja
za jugoslovanski rokom etni pokal v
Sloveniji. Razen Inlesa so se v
četrtfinale uvrstili še Slovanovi
igralci, Celjani in ekipa Slovenjgradca. Za zdaj polfinalni pari še niso
znani, vsekakor pa imajo Ribničani
ob ugodnem žrebu možnosti, da se
uvrstijo v finale.
M. G.

Od tu in tam

LIBNA —
ŠE EN USPEH
Minulo soboto so se na rokomet
nem igrišču na Loki v Novem mestu
v okviru tekmovanja med Labodo
vimi tozdi pomerile rokometne
ekipe Delta (Ptuj), Libna (Krško),
Temenica (Trebnje), Ločna (Novo
mesto) in „Skupne službe" (Novo
mesto). Organizatorji so pričakovali,
da bodo zmagale Novomeščanke
(Ločna), vendar so bile tokrat
Nagličeva, Čuričeva, Podbrščakova,
Levstikova, Petkfcvčeva, Oštirjeva,
Pavčeva in Mavsaijeva nepremaglji
ve.
Rezultati: 1. Libna 8 točk, 2.
Ločna 6, 3. Delta 4, 4. Temenica 2,
5. Skupne službe brez točke.
LŠ.

Ribnica: dva
kegljaška kluba
Najmlajši šport v ribniški dolini je
nedvomno kegljanje, vendar se zdi,
da bo vsak čas med najbolj popular
nim i To dokazuje tudi podatek, da
bosta v prihodnjih ligaških tekmova
njih nastopala kar dva kluba, in sicer
sekcija pri TVD Partizan in Inles.
Prav je, da že sedaj povemo, da
sta obe ekipi močno izenačeni, in
sodeč po rezultatih, ki so jih igralci
obeh ekip dosegli v minulih tekmo
vanjih, tudi kvalitetni Vsekakor pa
je sekcija Partizana v rahli prednosti,
saj ima z Radulovičem dobrega in
nadarjenega tekmovalca, ki bo, Če se
bo posvetil rednemu delu, gotovo
med najboljšimi na Dolenjskem. Ker
naglo napredujejo tudi ostali tekmo
valci, bo imel Partizan prav kmalu
kegljaško vrsto, ki se bo lahko
kosala z najboljšimi na Dolenjskem.
Inlesova vrsta je precej izenačena,
nima pa še dovolj tekmovalnih
izkušenj.
Razen
tekmovalnega
moštva skrbijo pri Inlesu za množič
nost, razveseljivo pa je predvsem
dejstvo, da imajo žensko vrsto.
Vsekakor se tudi temu kolektivu
obeta lepa športna prihodnost
Tekmovanja so pred vrati. Rib
ničani bodo nastopili v področni
kegljaški ligi Vendar se mnogi
vprašujejo, če nemara ne bi bilo
dobro, da bi vsaj prvo leto nastopali
z enim samim moštvom, sestavlje
nim z najboljšimi igralci Če bo ,v
zahtevnem tekmovanju Partizanu in
Inlesu uspelo, bo prav gotovo to
velik uspeh, ki bo potrdil zagrize
nost Ribničanov, ki se s tekmoval
nim kegljanjem praktično šele spo
znavajo.
M. GLAVONJ1Č

KRKA IN NOVO MESTO
Pred kratkim se je končalo
prvenstvo Dolenjske v borbenih
igrah. Zmagali so Krkini kegljači, ki
so premagali vse nasprotnike, dobro
pa so metali predvsem v drugem
delu tekmovanja, ki so nadoknadili
štiri keglje iz Čateža. Vrstni red: 1.
Krka 1853, 2. Novo mesto 1799, 3.
Brežice 1673, 4. Mercator (Trebnje)1578 itd.

KOŠARKA:
M KZ DOLENJSKA
DVAKRAT ZMAGALA
Košarkarji MK Z so v minulem
tednu odigrali dve trening tekm i
Najprej so se pomerili z vrsto Zelene
jame in v dokaj izenačeni tekmi za MKZ je nastopilo vseh dvanajst
igralcev - so zmagali domačini
(94:84). V drugem srečanju se je
ekipa, sestavljena iz Novoteksovih
igralcev in najboljših posameznikov
iz dolenjske košarkarske lige, pome
rila z večnim tekmecem Trnovim in
rezultat 94:75 pove, da Dolenjci z
Ljubljančani niso imeli težkega dela.

ROKOMET: ŠMIHEL,
ŠENTJERNEJ
IN BRUSNICE
Konec prejšnjega tedna so pričeli
tekmovati tudi pionirji in pionirke
in v prvih kolih so se ekipe razšle z
naslednjimi rezultati: - pionirji:
Šmaijeta - Šentjernej 5:14, Šentjer
nej - Mirna peč 14:12, Mirna peč Šmarjeta 10:8, Šmihel - Grm 17:9,
Grm - Stopiče 8:9, Stopiče Šmihel 5:15, Brusnice - Katja
Rupena 10:0 in Bršlin - Brusnice
8’8. Vodijo Šmihel, Šentjernej in
Brusnice.
Tudi pionirke so odigrale drugo
kolo. Rezultati: Šentjernej - Mirna
peč 11:1, Mirna peč - Stopiče 0:9,
Stopiče - Šentjernej 3:12, Šentjer
nej - Šmihel 9:4 in Katja Rupena Bršlin 3:5. Na lestvici vodijo Šentjernejčanke.

IVANČNA G O R IC A GROSUPLJE 1:0
V prvenstveni tekmi dolenjske
nogometne lige so v Ivančni Gorici
Dstovali favoriti srečanja Grosupeljani in s svojo igro razočarali okoli
400 gledalcev. V dokaj grobi tekmi,
ki jo je sodnik dovoljeval, so bili
domači boljši in zasluženo zmagali
V predtekmah so se pomerili tudi
pic
ionirji in mladinci obeh moštev.
Ml:adinci so zmagali s 5:1, pionirji
pa so se razšli z neodločenim
rezultatom (1:1).
J. V.

f

KROS: STO
NASTOPAJOČIH
Novomeški atletski delavci so
prejšnji petek pripravili občinski
kros, na katerem se je pomerilo
nekaj več kot sto tekmovalcev, in
sicer v sedmih kategorijah.
Rezultati: pionirji - 1000 m: 1.
Bajt (Grm); pionirji srednjih šol 1000 m: 1. Košmerelj (TSŠ);
pionirke - 1000 m: 1. Blatnik; mL
mladinke - 1500 m: 1. Vide (gimn.
Novo mesto) ; mL mladinci - 2000
m: 1. Kapš (gimn. N. m .);' s t
mladinke: 1. Vidmar (KIC Grm); st.
mladinci - 3000 m: 1. Stepan
(gim a N. m.); člani - 5000 m: 1. P.
Bučar (Iskra Šentjernej).
L BRULC
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Svetlobni jezik C Rešitev prejšnje križanke
v mikrosvetu
Ali

Sopotniki udobnega življenja,
spreji, so nevarni.

Bo sprej kriv
za porast raka?
* *

v7

%0 - y

PRIHAJA LENOBA - Od
kar so se mali žepni računalniki
zelo pocenili in so dostopni
vsakemu žepu, uporabljajo pa
jih vse več tudi pri pouku
matematike, je nekatere za
skrbelo, kam bo to pripeljalo.
Skrbi jih predvsem to, da bi se
ljudje polenili, ko jim ne bo
treba nič več seštevati, odšteva
ti ali deliti. Tem skrbem se
pridružujejo najbrž tudi trgovci,
vendar z drugačnimi pogledi na
žepne računalnike.

V prejšnji številki smo v tej rubriki objavili fotografijo, ki
smo jo izbrali predvsem zaradi tega, ker je fotograf znal pravi
hip zabeležiti dogodek, katerem u je bil priča. Toda svet
fotografije je zelo pisan in nemalokrat nastane dobra in
zanimiva slika šele v temnici. Delo v temnici je mnogokrat
ustvaijalno, brez dvoma pa brez dobrega in natančnega dela
v temnici težko nastane dobra fotografija. Med vsemi našimi
sodelavci v rubriki TISTI HIP ima le Miroslav Ilič iz
Kragujevca na zalogi nekaj takih posnetkov. Zgolj zato, da bi
v rubriki pokazali tu d i to plat fotografije, objavljamo tokrat
grafično še kar posrečeno fotom ontažo.
V zadnjem tednu smo dobili bolj malo slik. Gotovo ima
vsak fotoam ater v svoji zalogi kakšen zanimiv, nenavaden,
posrečen posnetek, zato pričakujemo, da bom o na naslov
našega uredništva kmalu prejeli fotografije novih sodelavcev.
Vsako objavljeno sliko honoriram o z 200 dinarji.

Dolenjski lisi Jjrgrf2 0 leti )
W

Prosveta naj koraka na čelu i:
▲

DELO, KI JE slabo organizirano, je težko opraviti dobro,
čeprav delajo dobri delavci, in obratno: delo je lahko dobro
organizirano pa so delavci brezbrižni, nedelavni. Oboje
povzroča našemu gospodarstvu ogromno škodo. Škodo pa
povzroča tudi neznanje in slaba zavest dolžnosti državljana.
Naša dolžnost je, da vzgajamo dobre državljane in da jih hkrati
izobražujemo. Našega delavca moramo vzgojiti v nosilca boja za
napredek, kot borca za delavske pravice v svetu. Trdne
gospodarske osnove potrebujejo izobraženega zavednega kadra.
Vkljub tem u, da je ljudska oblast dala za šolanje že težke
milijone, bo treba izobraževanju posvetiti še več pozornosti.
Prosveta zaostaja za gospodarstvom, dolžni smo, da bo korakala
na čelu, ker le tako bom o socializem zgradili.
VSE, KAR SE DAJEJO prostorne, nenaseljene planjave na
Kočevskem, je seno in sadje na neoskrbovanih vrtovih v
samotnih vaseh. In tako so kočevske ceste poleti polne visoko
naloženih voz sena, ki ga prodajajo, medtem ko se v jeseni
skrivoma tihotapijo po zaraščenih poteh na kočevske vrtove
cele procesije ljudi po sadje. Sadje na kočevskih vrtovih nikoli
ne dozori.
KMETIJSKA ZADRUGA Birčna vas je že ves čas od
ustanovitve brez lastnih prostorov, kar m očno ovira njeno večjo
dejavnost. V ečletno prizadevanje upravnega odbora, da bi
zgradili lastno stavbo, bo kmalu uresničeno. Deloma iz lastnih
sredstev in deloma s kreditom so začeli 1. septembra letos
graditi zadružno stavbo na Ruperč vrhu.
OD TEGA C ASA dalje obratujejo zasebne gostilne v Novem
mestu nezakonito in podobnega primera ni v nobenem mestu
Slovenije. Zasebni gostinci so poleg tega kršili tudi zakon o
zaposlovanju tuje delovne sile v zasebnih gostiščih.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
18. oktobra 1956)

Toda to veličastno pomagalo
in vsakdanji spremljevalec so
dobnega človeka se je znašlo na
zatožni klopi, s katere bo
vstalo, kot so mnogi znanstve
niki trdno prepričani, obsojeno
na smrt in izginitev.

LETALIŠKE KAČE - Upra
va letališča v Kalkuti ima težave
s kačami velikankami. Pitoni so
namreč odkrili, da se da na
vroči betonski vzletiščni stezi
zelo lepo sončiti, in tako
prihajajo na kačje počitnice na
letališče. Sprva so kače odga
njali gasilci, zdaj pa jih raje kar
ubijajo, saj so morala letala
mirovati tudi zaradi tega, ker so
po vsem letališču motili promet
kačo loveči gasilci.

F lu o ro k arb o n ,
pogonska
moč sprejev, uničuje plast ozo
na, ki v debelini nekaj kilom et
rov obdaja naš rodni planet.
Tako je po nekajletnem sumu
ugotovila ameriška raziskovalna
ekipa. Pri sproščanju tolikšne
količine plina, kot se ga je
sprostilo z uporabo različnih
sprejev leta 1973 samo v ZDA,
naj bi se v sedanjem času
ozonska plast zmanjšala že za 7
odstotkov. To naj bi povzroči
lo, da na Zemljo pride več
škodljivih UV žarkov, ki med
drugim povzročajo razne vrste
kožnega raka.

ZAUPANJE V nekem
ameriškem časopisu so objavili
tale oglas: „Prodam pod ceno
dobro ohranjeno krsto. Preživel
sem težko operacijo."

NALETELI SO - V kazah
stanskem mestu Menovoju v
Sovjetski zvezi so se trije lopovi
namenili oropati m estno banko.
Potegnili so nogavice čez glavo,
vzeli v roke orožje in pričeli
strahovati tri blagajničarke. A
so slabo naleteli: blagajničarke
so napadle lopove, jih razoroži
le in poklicale policijo.

POTNIŠKA
KVALIFIKA
CIJA - Škoti so se rešili hudih
skrbi Po dolgi in žolčni debati
je parlament ukinil zakon, k ije
prepovedoval točenje alkohol
nih pijač v nedeljo. Zakon je
dopuščal točenje alkohola le
hotelskim gostom. Tako so
nedeljski pivci morali organizi
rati posebne izlete z avtobusi v
bližnje kraje, da so v hotelih
kot gostje dobili kaj močnejše
ga. Poslej teh potniških kvalifi
kacij ne bo potrebno imeti; ob
znani škotski varčnosti se je
bati, da bo domači škotski
turizem propadel.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Tatvine in ulomki v prodajalnice
(Z a s 1 e d o v a,n i c i g a n i . ) Pri
dežel
nem sodišču v Ljubljani vrši se preiskava zaradi
mnogih tatvin, katerih so obdolženi cigani.
Osobito so to tatvine konj, a tudi nekaj
ulomkov v prodajalnice. Vse te tatvine so bile
učinjene v zadnjih 3 — 4 letih, a primeroma
največ letos, in to po raznih krajih na
Kranjskem, Koroškem in Primorskem. Samo
konj ukradenih je 50 in le malo jih je zopet v
roke svojih lastnikov prišlo. Skupna škoda iz
vseh tatvin znaša blizu 7000 goldinarjev in ta
škoda je tembolj občutna, ker so vsi prizadeti
kmetovalci, katerim je ukradena živina (konji),
vsebovala znaten kos imetja in neobhodno
potrebo pri gospodarstvu. V preiskovalnem
zaporu nahaja se sedaj 28 ciganov in cigank,
zasleduje pa se jih še 11.
( N a j v e č j i z v o n ) na svetu se je ulil
pred kratkim v Cincinatiju v Zjedinjenih
državah. Zvon je 300 centov težak, odprtina

Težko si že predstavljamo
gospodinjstvo brez majhnih,
velikih, širokih in ozkih kovin
skih doz za razprševanje; v
vsakdanje življenje je uporaba
sprejev neopazno vtkala udob
nost in lenobnost, ki pravi
preprosto: „Če se potite, upo
rabite sprej ta in ta; proti
mrčesu je sprejev več na razpo
lago, kot jih potrebuj .mio; sprej
je za slab zadah iz ust, sprej je
za čiščenje madežev, za osveži
tev in očiščenje zraka, sprej je
za nežno rast rastlin, sprej je za
borbo proti iji; sprej je za vse.
Samo pritisni in rešen si te ali
one skrbi, samo pritisni in
opravil si to ali ono delo, ne da
bi si mazal roke . . . “

meri 8 čevljev, visok je pa 7 čevljev. Kembelj je
700 funtov težak.
( V o d o ) kmalu dobimo - po vodovodu
namreč; dela okoli 200 delavcev, kmalu bodo
pričeli v naši fari s kopanjem jarkov in potem
bom o pili vodo, ker vina tako nimamo več. Z
Bogom! Pa upajmo boljših časov!
(P o d n e v n i v l a k ) je sedaj mešanec;
vozni čas mu je kaj dolgo odmeijen, ali pri tem
vsem ima navadno še veliko zamudo. Ako je res
treba na ta način varčevati, nimamo nič zoper
to; ali mislimo vendar, da bi se dalo vsaj na to
paziti, da bi vlak „privandral“ k nam ob
določenem času. Zadnji teden je skočil stroj pri
večernem vlaku na novomeškem kolodvoru s
tira, vsled česar je imel vlak nad poldrugo uro
zamude.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. oktobra 1896)

Bolj optimistični znanstve
niki pa pravijo, da se načeta
plast ozona sama obnavlja.

i

m

Zapravljanje časa in novcev
N ič kolikokrat smo se že
hudovali nad zapravljanjem
časa po nepotrebnem, pa se
starih in škodljivih navad ne
moremo rešiti. Kar poglejte
v polne čakalnice pri zdrav
nikih. Najprej je potrebna
dolga p o t in lep kos dneva,
da se bolnik prijavi. Čez
nekaj mesecev pride revež na
vrsto, kjer spet čaka nekaj
ur, da pride na vrsto, akoravno mu na listu črno na
belem piše, da bo pri zdrav
niku opravil ob tej uri.
Oni daA sem tudi sam po
dolgem čakanju prišel na
vrsto, da m i pregledajo stare
kosti. Malo pred mano je
stal mlad mož, k i je pokazal
list in vprašal žensko pri
okencu: „Ali veste, kdaj
lahko pride ta bolnik k vam
na pregled? “
„Čez pol leta, “ se je glasil
odgovor.
„Kaj se ne da prej? “ je
začel barantati
„Nemogoče, razen če
zdravnik napiše, da je pre
gled nujno potreben. “
Mož vzame iz žepa pero
in napiše na list „NUJNO!“
Toda še preden je končal s

tem opravilom, se je skozi
okence usula kopica žaljivih
besedi, ki jih še napisati ne
maram, nikar da bi jih kom u
izrekel. Ko je mladi m ož
uvidel, da bo ženska prej od
jeze obnemogla, preden bo
nehala, ji je pom olil pod nos
izkaznico in jo miril: „Oprostite, jaz sem zdravnik, ki
pošiljam bolnika na pre
gled. "
Žensko za okencem je
skoraj vrglo božje. Opraviče
vala se je na vse pretege in v
hipu je bilo vse urejeno. Še
ostali bolniki smo bili zado
voljni, ker smo se med
dolgočasnim čakanjem vsaj
malo nasmejali. Še hujši od
tega zapravljenega časa je
tisti, ki ga prečepimo po
krčmah, eni celo m ed delav
nikom, zato ni čudo, da
marsikje kljub vsem oblju
bam delajo z izgubo.
Tudi na sestankih ni
bolje, zato bi morali biti
brez tobaka in stoje, pa bi se
marsikateri kaj kmalu nave
ličal praznega besedičenja,
kajti le tisti prav pove, k i je
kratek in natančen.
M A R TIN KRPAN
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se celice „pogovarjajo "?

Pri opazovanju delitve celictr1
so znanstveniki vedno znova s
presenečenjem strmeli v čudo
narave: iz ene celice sta ne
zmotljivo nastali dve popolno
ma pravilni novinki. V tem
procesu se v delcih sekunde
dogodi milijone kemičnih re
akcij, k ijih spremlja svetlikanje.
Kakšen smisel imajo ti optični
pojavi?
V Sovjetski zvezi so biofiziki
naredili zanimiv poskus, s kate
rim so m očno podprli do tedaj
drzno teorijo o „dogovaijanju“
celic. Dve koloniji živih celic sp ^
ločili s steno iz kremenčevega
kristala, potem pa prvo okužili
z virusom. Okužene celice so v
termostatu začele odmirati, a
na presenečenje znanstvenikov
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A- bomba z Davidovo zvezdo
so kazale znake okuženosti tudi
zdrave, neokužene celice n“*
drugi strani prozorne stene.
Poskus so ponovili, le da so
vdrugo eno kolonijo celic obse
vali z ultravijolično svetlobo.
UV žarki so povzročili umiranje
obsevanih celic, a umirale so
tudi neobsevane celice v sicer
varni bližini obsevanih.
Biofiziki so tako ugotovili,
da so obsevane ali okužene
celice oddajale svetlobo ter da
so ta svetlobna „sporočila“
sprejele zdrave celice ter se
pričele obnašati kot bolne. Ko
so celice začele propadati, so se
zaokroglile v svetleče žogice.
Svetlobni žarki naj bi torej bili
neke vrste optični jezik, s
'katerim se celice sporazume
vajo.
Če je torej poskus v resnici
potrdil to domnevo ter je
mogoče sklepati na točnost
dobljenega spoznanja, potem jr >
več daleč do zamisli, da člove.;
z um etno zgrajenimi napravami
oddaja tista sporočila celicam,
ki naj prenašajo človeku korist
ne informacije v življenje in rast
celic.
Morda je to osnova, na kateri
bo človeku uspelo ukrotiti še
nepremagano bolezen — raka.

piše: lado ambrožič-rib

OVIJALKA
V RSTA

- Tole posodo lahko pa
kar stran vrževa. Saj je čisto
preluknjana!

V skrivnostnem svetu živih
celic. Na sliki so celice možgan
ske skorje.

brigada brani
belo krajino ^

ALP.
CV ETICA

A Z IJS K O
VOZILO BOS-MESTO

Izrael ima najverjetneje že od oktobrske vojne naprej v puščavskih skrivališčih 10
— 20 atomskih bom b — Zakaj so sestrelili lastno letalo? — Cena za skrivnost: 108
mrtvih potnikov
Okolica Dimonskega atomskega reaktorja v Negevu je najbolj
zastražen predel na Bližnjem vzhodu. Veliko izraelsko skrivnost,
ki obdaja atomski reaktor, naprave za separacijo urana ter
raziskovalne podzemeljske naprave, čuvajo najbudnejše straže
hkrati z izredno izpopolnjenimi elektronskimi napravami za
odkrivanje sovražnika in raketno protiletalsko zaščito. Ta
predel je tako skrbno čuvan in varovan, da si Izraelci niso niti
malo pomišljali sestreliti lastno letalo Mirage III, ki je med
šestdnevno vojno zaradi napake v komunikacijskih napravah
zašlo v prepovedano ozemlje. Protiletalske rakete so ga nad
Dimono povsem uničile.
Zdaleč bolj žalosten dokaz, da
so izraelski vojaški krogi za vsako
ceno pripravljeni čuvati svoje
naprave v tajnosti, so svetu ponu
dili leta 1973. Libijsko potniško
letalo, ki je letelo iz Benghazija
proti Kairu, je zaradi navigacijske
napake zašlo iz pravilnega zračne
ga potniškega koridorja in letelo
proti prepovedanemu predelu
Izraela. Izraelska lovska letala so
potniško letalo napadla ter ga
sestrelila. T i ,,varnostni" razlogi so
terjali življenje 108 potnikov od
113, kolikor jih je bilo v letalu.
Že takrat se je šušljalo, da
Izrael pripravlja atomsko bombo.
Ko je svet zvedel za nesrečo s

potniškim letalom, pa so te
govorice dobile trdnejšo podlago.
Atomski reaktor za pridobivanje
atomske energije v miroljubne
namene Izraelci pač ne bi varovali
kot skrivnost tudi za ceno nedolž
nih potnikov v libijskem letalu.

TUDI ZAVEZNIKA
NIC NE BRIGA
Izraelci so imeli atomsko
bombo že izdelano v času zadnje
vojne z arabskimi državami Prvi
bliskoviti uspehi Egipčanov na
sueški fronti in močan prodor
težkih tankov sirijske armade na
r.nianskem višavju so preplašili še

tiste izraelske politike, ki so
zadrževali izdelovanje atomske
bombe.
8. oktobra dopoldne je obramb
ni minister Moša Dajan dejal
predsednici Goldi Meir: „To je
konec tretjega templja!" (Simbo
lična oznaka za propad tretje
izraelske države.) Predsednica je
dala privoljenje za sestavo atom
skih bomb.
Vojaški strokovnjaki so takoj
sprožili že prej dodelano in
vpeljano tehnično službo, ki je
hitro sestavila 13 atomskih bomb,
vsako približno tolikšne uniče
valne moči, kot sta bili zloglasni
ameriški atomski bombi, ki sta
razrušili Hirošimo in Nagasaki. Ko
so bile bombe pripravljene, se je
vojna sreča že zasukala: bombe
niso bile več potrebne.
V strogi tajnosti so jih odpeljali
v podzemeljska skrivališča v
puščavska podzemeljska zaklo
nišča v prepovedanem ozemlju,
kjer so te bombe še danes.
Američani so seveda poskušali
dobiti pravi dokaz, da imajo
Izraelci atomsko bombo, vendar
Izraelci tudi zaveznikom, kot
kaže, svoje skrivnosti niso hoteli
izdati.

RUSI SO VEDELI
Take dokaze so verjetno že
imeli v rokah vojaški strokovnjaki
Sovjetske zveze. Njihov vohunski
satelit, ki je takrat krožil nad
Bližnjim vzhodom je najbrž posnel
bombe. Sovjeti so namreč kmalu
poslali nuklearne bojne glave iz
pomorske baze Nikolajev blizu
Odese v takratno žarišče svetovne
napetosti.
To pošiljko so ameriški vohuni
odkrili, ko je sovjetska ladja plula
skozi Bospor. Američani so poslali
vohunska letala nad Izrael. Eno od
vohunskih letal so izraelski piloti
zasledili in hoteli sestreliti, čeprav
so vedeli, da gre za letalo države,
ki jih že leta podpira v nepravični
osvajalski vojni, vendar jim je
visoko sposobno vohunsko letalo
ušlo. V centre za odkrivanje pa je
prineslo zanimive in zgovorne
posnetke.
Čeprav nekateri krogi še vedno
poskušajo zanikati, da je izraelska
država izdelala atomsko orožje ter
se tako vpisala v takoimenovani
atomski klub, veliko dejstev priča
ravno obratno. Mnogi vojaški
strokovnjaki so prepričani, da
Izraelci skrivajo do 20 lažjih
atomskih bomb v podzemeljskih
skrivališčih v puščavi.
H grozljivi megatonaži uskladi
ščene atomske uničevalne moči,
ki jo imata obe velesili, ZDA in
Sovjetska zveza, k nekaj sto
atomskim bojnim glavam, ki. jih
imajo Angleži in Francozi, k še
neznani količini kitajskih atom
skih bomb ter indijskih moramo
pri žalostni bilanci smrtnega orož
ja na svetu prišteti še izraelsko
orožje:

Miki Muster
Janez Trnove
•z##!«;-:-.

88

K-'r

P opotovanje je bilo zdaj res lažje in h itrej
še. Reka je postajala m anj deroča, globlja in
širša. Zdaj je bilo sp lav teže sp ravljati k bre
gu, zakaj krm ilna kola sta bila ponekod p re
kratka. N ekoč sta le z v elik im in d olgotraj
nim naporom dosegla breg in tam privezala
splav. N ap otila sta se na breg, zakurila ogenj
in si skuhala kosilo: ocvrte rečne ribe, ki sta
jih n alovila.

iz monografije
(P
dvanajste brigade
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Ob v rn itv i k sp lavu ju je čakalo v elik o
p resenečenje. P ra v v n jeg o v i n eposredni b li
žin i je zlezla na sipino sk up in a alig a to rjev in
polegla po top lem pesku. B ili so to več m etrov
d olgi kuščarji. D ečka sta se prvi tren u tek
zdrznila, K uni pa je n aježil dlako in pričel
n eu sm iljen o b ev sk a ti. N jeg o v o b ev sk a n je je
aligatorje preplašilo, da so jo naglo odkurili
nazaj v reko.

Zdaj sta dečka v ed ela , da sta prisp ela že
v aligatorsk o v od ovje in da tu di na rek i ne
bosta v eč tako varna, kakor sta b ila d otlej.
P ostala sta p revid nejša, zakaj aligatorji so
b ili vedno štev iln ejši. V časih so p o m olili g la v e
prav tik n ju n ega sp lava. K uni je im el m nogo
posla, da jih je z lajanjem in renčanjem n a
ganjal nazaj pod gladino.

Pri glavni sovražni koloni pa so se dogodki takole odvijali.
Najprej je sovražnik ob 5. uri pri Žagi na Gorjancih naletel na
premično zasedo 1. bataljona. Sovražnik je bil zelo predrzen in ni
mnogo odgovarjal na ogenj zasede, ker je hotel partizane žive
poloviti. Zaseda, ki jo je sestavljal vod 1. bataljona, se je morala
umakniti. Pri tem je napravila napako. Namesto da bi se vrnila Na
stražo, da bi zavarovala in alarmirala štab brigade, je odšla proti
severu proti najvišjemu vrhu Gorjancev, češ da se mora povezati s
partizansko bolnišnico na Gorjancih in jo varovati. Ko je odbila to
zasedo, je sovražnikova skupina hitela po gozdni cesti in je Na
Straži naletela na novo zapreko. To je bil vod iz sestave 2.
bataljona, ki se je s sovražnikom spopadel, vendar se je moral pred
veliko premočjo umakniti. Nato je sovražnik udaril 2. bataljonu na
področju Podgrada v hrbet, kakor je bilo predvideno. Vendar je 2.
bataljon že bil na položajih in je sprejel borbo. Sovražnik ga je
najprej obstreljeval s topništvom in minometi, nato pa je jurišal na
njegove položaje in ga z njih pregnal. Tedaj pa se je uredil tudi del
1. bataljona, ki je udaril proti glavni sovražnikovi skupini na
področju Vinje yasi. Drugi bataljon se je umaknil in je zasedel
položaje južno od Podgrada. Bataljon je imel v tej borbi 6 mrtvih in
2 ranjena. Med umikom iz bunkerjev se 4 novinci niso hoteli
umakniti, češ da bodo na čistini padli. Domobranci so jih ujeli in
takoj ubili.
Tretja sovražnikova skupina je v hitrem maršu prispela do vasi
Težka voda in se razdelila v dva dela, da bi s severa in juga oklenila
3. bataljon v Lakovnicah. Bataljon ni bil popoln, ker je imel
nekoliko partizanov v zasedah in v patrolah. Ko se je začel boj pri
Podgradu, pa je ena njegova četa po ukazu štaba brigade odšla na
pomoč 2. bataljonu. Spotoma je naletela na južni del sovražnikove
bojne skupine in se z njo spoprijela. Sovražnik je uporabljal
minomete. Medtem je začela jurišati v vas Lakoviče sovražnikova
severna skupina in vod, ki je bil v vasi, se je moral pod težkimi
pogoji um akniti iz Lakovič, pri čemer je imel 4 mrtve in 2 ranjena.
Štab brigade v tem boju kljub dobrim zvezam ni držal v rokah
svojih bataljonov, ki so morali ukrepati samostojno brez
poznavanja splošne situacije na bojišču. Zato je bil kaznovan z
ukorom . Borba tega dne je pomenila poraz za 12. brigado, ki je
skupaj imela 16 mrtvih in prav toliko ranjenih. Po končanih bojih
se je začel sovražnik ob 9. uri umikati v Novo mesto in v Št. Jernej.
Kljub velikim izgubam, ki jih je utrpela brigada, poraz ni bil
katastrofalen. Borbena morala je trenutno res zelo upadla, vendar
pa se je stanje v brigadi kmalu popravilo.
Štab divizije in korpusa sta zaradi poraza pripisovala brigadi
najrazličnejše slabosti. Vendar lahko trdimo, da je porazu
botrovala neizkušenost poveljnikov, ki so prevzeli razmeroma nove
naloge, ki so terjale drugačnih taktičnih prijemov, kot jih je
zahtevala manevrska borba. Enote so bile preveč razdrobljene v
posamezne patrulje in zasede, štab brigade pa ni bil sposoben zbrali
vseh enot za izpolnitev enega samega najvažnejšega cilja, ki je bil
zoperstaviti se sovražniku z vsemi silami na ugodnih položajih pri
Podgradu. V tej borbi je povzročilo brigadi veliko preglavic tudi to,
da niso imeli zadosti protiartilerijskih zaklonišč in jih tudi niso
znali pravilno uporabljati. Eden od vzrokov je bila tudi nezadostna
budnost. Borci še niso bili navajeni na ostro disciplino in
odgovornost na stražarskih mestih ter v patruljah in zasedah, ki so
varovale celotno brigado v nastaniščih. Kakor smo videli, so bile
tudi težave z nekaterimi novinci; brigada jih je okoli 4. septembra
dobila 49; le-ti pa se še niso mogli znajti v težkih bojnih razmerah.
Brigada je imela 4. septembra 618 borcev in bork, 6. septembra pa
jih je izpisala 33, tako da jih je ostalo v bojni vrsti 585. Za ocenitev
teže poraza je zanimiv še podatek, da je sovražnik imel le 2 ranjena
v tem boju, kar pomeni, da se brigada ni posebno odločno
postavila v bran sovražnikovim jurišem.
Najvažnejša naloga brigadnega štaba je sedaj bila preprečiti
demoralizacijo v partizanskih vrstah, okrepiti borbeno moralo
novincev in ukreniti kaj več za vamost brigade. Delovati je bilo
torej treba na političnem in vojaškem področju. Brigada je dobro
poprijela za delo, pomagal pa ji je tudi divizijski štab. V brigado so
namreč odšli politični oddelek divizije (politoddel), sekretar
divizijskega partijskega komiteja in načelnik štaba divizije. Sklicali
so sestanke partijske organizacije in imeli politične ure z borci.
Povsod so razpravljali o napakah, ki so jih bili zagrešili ob prihodu
na Gorjance in v boju. Govorili so tudi o tistih borcih, ki so se
izkazali s svojo hrabrostjo. Politična akcija je bila uspešna in
moralno stanje se je v brigadi izboljšalo. Glede vojaškega ravnanja
pa so se dogovorili o povečanju budnosti enot in poostritvi
odgovornosti vodij patrulj in komandirjev zased, o aktivizaciji štaba
brigade v borbah in o tem, kako naj poveljstvo brigade vpliva na
borbo in usklajuje akcije podrejenih enot. Vloga poveljstva brigade
v borbah se mora čutiti in poveljniki bataljonov se ne smejo
počutiti v težkih trenutkih osamljeni. Isto je veljalo za štabe
bataljonov. Vse to ukrepanje je bilo trenutno sicer kampanjsko, saj
je bilo treba hitro odstraniti posledice poraza z dne 5. septembra.
Do 11. septembra je bil na bojišču Dvanajste mir. Bilo je vsaj
nekoliko časa za ureditev razmer v enotah. Le od časa do časa so
Nemci streljali s topništvom na področja, kjer so bili nastanjeni
bataljoni. Tedaj pa je sovražnik pripravil novo akcijo. To pot ni
mogel uporabiti istega načrta kot 5. septembra, pač pa je izbral
nove poti, da bi 12. brigado presenetil. Zbral je približno tako
močne sile kot 5. septembra, torej okoli 600 mož ali dober
okrepljeni bataljon in si je napad na brigado takole zamislil.
Sestavil bi dve skupini. Ptva, glavna, bi udarila 11. septembra
navsezgodaj zjutraj iz Novega mesta naravnost na Gorjance po poti
Orehek—Zajčji vrh. Tedaj bi se razdelila v tri kolone, katerih vsaka
bi štela nekoliko več kot sto mož, ki bi imele nalogo z
obkoljevalnim manevrom zgrabiti 1. bataljon v Velikem Cerovcu,
ga premagati, ostanke pa poriniti proti Podgradu. Druga, pomožna
kolona, bi se pred jutranjim mrakom pritihotapila do Ruperč vrha,
kjer bi se razdelila v dve koloni, vsaka bi imela okoli 100 mož.
Naloga teh dveh kolon bi bila spotoma obkoliti in poraziti 3.
bataljon v Lakovnicah, nato pa hitro prodreti na področje
Podgrada in tu sodelovati pri obkoljevanju in uničevanju 2.
oataljona in ostankov 1. ter 3. bataljona. Važno je bilo tako
uskladiti sodelovanje, da bi se obe koloni istočasno znašli na
področju Vinje vasi in Podgrada. Sovražni koloni sta bili oboroženi
z dvema minometoma, podpirala pa jih je artilerija iz Novega
mesta. Tankov tokrat nista imeli v svoji sestavi. Po številu moštva
sta bili partizanska brigada in sovražna bojna skupina približno
enaki, sovražnik pa je imel premoč v oborožitvi, zlasti topniški.

Nepovabljeni gost je brskal
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»Usmiljeni" vlomilec je iz vsake kuverte vzel le nekaj denarja
26-letni Anton Jesiha iz Koritnega pri Krškem seje pred kratkim
zagovaijal na novomeškem okrožnem sodišču zaradi vloma v
Sremiču.

Dežurni
poročajo
TUJEC V SPALNICI - Marina
Andrejčič - iz Novega mesta je
prijavila, da je 11. oktobra prišel tat
v njeno stanovanje in ji iz spalnice
odnesel denarnico s 600 dinarji.
NAD SOSEDE JE SEL — 12.
oktobra zvečer so metliški miličniki
pridržali do iztreznitve komaj pol
noletnega Martina Kočevarja iz
Rosalnic. Najprej se je napil, potem
pa začel pretep s sosedi. Fant bo
moral še pred sodnika za prekrške.
MED DELOM OKRADENA Ani Tramte iz Bršlina je 12. oktobra
nekdo odpeljal pony kolo, vredno
1.000 dinarjev. Kolo je pustila v
kolesarnici pred tovarno Novoteks.
NA DVEH KRAJIH POMOČ 14. oktobra zvečer so novomeški
miličniki pridržali 31-letnega Milana
Kneževiča iz Srebrnič, ker je vinjen
razbijal v bifeju hotela Metropol.
Razbil je tudi večjo šipo na vratih
stranišča. Ta večer so imeli v hotelu
opraviti s kršitelji javnega reda in
miru tudi v kavami. Jadran Peračič
iz Jajca je razgrajal; ko ga je natakar
miril, je grozil še s pretepom.
Ohladil se je šele, ko so ga odpeljali
miličniki.
KJE JE PASTIR? - 15. oktobra
dopoldne je nekdo ukradel Ignacu
Selaku iz Luterškega sela električ
nega pastirja, vrednega 2.500 din.
POŽAR V STANOVANJU - 17.
oktobra ponoči je začelo goreti v
stanovanju Ismeta Bečiroviča v
Jerebovi 8. Stanovalec se je še
pravočasno zbudil in ogenj v pred
sobi pogasil. Sumijo, da gre za
požig.

N A JB R 2 JE KDO
ZAŽGAL
14. oktobra okrog 22. ure
je začela m očno goreti sta
novanjska
baraka Roma
Rajka Brajdiča v Žabjeku.
Leseno bivališče, krito s
salonitom, je pogorelo do
tal, v ognju pa je končalo
tudi vse drugo b om o imetje.
Lastnika in njegove družine
ta čas ni bilo doma, ker so
šli na obisk k rojakom v
Pogance. Sumijo, da je bil
ogenj v Rajkovi baraki pod
taknjen, vendar preiskava še
teče.

TRČIL V LUČ IN ZADEL TRI AVTOMOBILE - Bilo je 15.
oktobra popoldne v Novem mestu. Rašo Rifelj je vozil proti
Mačkovcu, prehiteval pri veterinarski postaji, in ko je zavijal nazaj
v desno, ga je na mokri cesti zaneslo. Zaletel se je v luč, avto seje
prevrnil na bok in zadel še tri parkirane avtomobile. Škode je za
30.000 dinarjev. (Foto: Markelj)

Dopust ni prinesel sreče
Prehitro v ovinek, karambol in prijateljeva smrt — zadnje
dejanje pa pred sodiščem
21-letni Stane Višček, avto
mehanik iz Trebnjega, je bil kot
krivec prometne nesreče obso
jen na 8 mesecev zapora.
Sodba, izrečena pred novo
meškim okrožnim sodiščem, še
ni pravnomočna.
Nesreča se je zgodila 6. julija lani,
ko je obtoženec vozil fička od
Trebnjega proti Mimi, v avtu pa je

kolono
Eden mrtev in štirje ranjeni
— leto dni zapora
Dragan Basara, kovinostrugar iz
okolice Karlovca, sicer pa na delu v
Nemčiji, je 16. avgusta lani povzro
čil hudo prom etro nesrečo pri
Trebnjem, nedavno tega pa je moral
zanjo dajati odgovor pred okrožnim
sodiščem v Novem mestu.
Po mokri magistrali je z „opel
recordom " hitro vozil iz Nemčije
proti domu, v avtu pa je imel še dva
sopotnika. Pri Trebnjem je popold
ne dohitel kolono vozil in pri hitri
vožnji nalogo zavrl, pri tem pa ga je
bočno zaneslo na levi prometni pas.
Treščil je v avto kranjske registra
cije, s katerim se je iz novomeške
smeri pripeljal Alojz Dragoš. Zaradi
hudih poškodb je Dragoš umrl še
med prevozom v bolnišnico, hudo
ranjeni pa so bili tudi štirje sopot
niki iz obeh avtomobilov.
Kakor je bilo ugotovljeno, je do
nesreče prišlo zato, ker je Basara
prehitro vozil. Ker je bil prvič pred
sodiščem in ga je nesreča prizadela,
je senat to upošteval kot olajševalne
okoliščine in mu prisodil 1 leto
zapora. Sodba še ni pravnomočna.
OPIT JE HOTEL V ROG - 17.
oktobra ponoči so v Dol. Toplicah
pridržali
29-letnega
domačina
Alojza Fabjana. O čitno vinjen je
pred gostilno Rog kričal, ker m u '
niso hoteli odpreti po obratovalnem
času.

imel še sopotnika Franca Dima iz
Brezovice. Ta je bil sicer v vojaški
suknji, a je nekaj dni preživljal doma
kot dopustnik in medtem obiskoval
znance in prijatelje.
Usodnega dne sta se s prijateljem
Viščkom napotila proti Mirni, vre
me pa je bilo slabo, deževno, tako
da je bil asfalt na cesti moker in
spolzek. Obtoženi Višček je v
nepregledni desni ovinek pripeljal
prehitro, zato je prišlo do običajnih
posledic: avto je zaneslo v levo
ravno takrat, ko je nasproti pripeljal
Vinko Vrabec z „ren au lto m -1 6 “.
Trčenje je bilo hudo. Fička je tako
rekoč zmečkalo, Viščka in sopot
nika Dima je vrglo ven, pri tem pa je
bil Dim tako hudo ranjen, d aje čez
teden dni v bolnišnici umrL Hudo
poškodovan je bil tudi voznik.
Pri odmeri kazni je senat upošte
val, da je obtoženec še mlad, da je
imel kratek vozniški staž, da je bil
hudo prizadet tako zaradi prijatelje
ve smrti, kot zaradi lastnih poškodb,
in njegovo poprejšnjo nekaznova
nost.

Ugotovljeno je, da je 26.
januarja letos Jesiha prišel v
hišo Karla in Ane Počivavšek v
Sremiču. Na stropu hleva je
razrinil deske, odstranil izolaci
jo in se skozi odprtino povzpel
v stanovanje. Tam je vse preme
tal, iskal denar in ga tudi našel.
Ko so ga dobili, je pri priči vse
priznal in podrobno opisal,
kako je bilo.
Razmere pri tej hiši je precej
dobro poznal, ker je kot prilož
nostni delavec nekajkrat delal
pri sosedovih. Najbrž je tudi
vedel, da nameravata Počivavška graditi hišo in da imata zato
kaj denarja. Ko je v njuni
odsotnosti naredil temeljito
„hišno preiskavo", je v omari
našel kuverte z denarjem, ven
dar je iz vsake vzel samo en ali
dva bankovca, tako da je
lastnika oškodoval za 1.500
dinarjev.
Obtoženec je rekel, da si je
zaželel denarja, ker je navadno

Udaril po naboju
Priletni Filek se je znašel v
bolnišnici
17. oktobra popoldne so pri
peljali v črnomaljski zdravstveni
dom 71-letnega Franca Fileka iz
Jerneje vasi. Imel je poškodovan
obraz in ni mogel takoj povedati,
kaj se mu je zgodilo. Domači so
rekli, da je ata med 12. in 13. uro
delal na skednju, oni pa so naenkrat
zaslišali močan pok. Snaha Anica je
takoj stekla pogleda i in našla očeta
v drvarnici z močno okrvavljenim
licem.
Ugotovili so, da je Filek našel na
skednju star naboj. Da ga ne bi
dobili v roke otroci, gaje položil na
tnalo in sam močno udaril po njem
s sekiro. Naboj je eksplodiral in
delček ga je zadel v lice.

iJ /lt l i l i Lilri'
Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih ima tudi
določila, ki deloma drugače kot
dosedanji zvezni zakon ureja
pravna razmerja, ki nastanejo
zaradi posvojitve, rejništva in
skrbništva.
Posvojitev je do sedaj urejeval
zvezni zakon o posvojitvi Ta je
poznal samo t.L nepopolno
posvojitev. Določal je, da s
posvojitvijo nastanejo samo med
posvojiteljem na eni strani in
posvojencem in njegovimi po
tomci na drugi strani pravice in
dolžnosti, kakršne so med starši
in o tro k i Ni pa nastalo s
posvojitvijo sorodstveno razmer
je med posvojencem in sorodniki
posvojitelja. Naš republiški za
kon pa uvaja t i . popolno posvo
jitev. Določa namreč, da nasta
nejo s posvojitvijo med posvo
jencem in njegovimi potom ci ter
posvojiteljem in njegovimi so
rodniki enaka razmerja kot med
sorodniki S tem prenehajo pa
tudi pravice in dolžnosti posvo
jenca do njegovih staršev in
drugih sorodnikov ter pravice in
dolžnosti staršev in sorodnikov
do njega. V razpravi o predlogu
tega zakona v skupščini SR
Slovenije so delegati, ki so se
zavzemali za popolno posvojitev,
poudarjali, da lahko samo po
polna posvojitev /.ago t avl ja po
svojenemu otrojju in posvojitelju
popolno čustveno in pravno
varnost S to, novo zakonito

Alojz Košmrlj iz Slovenske vasi
pri Kočevju, 27-letni vzdrževalec
strojev pri Liku Kočevje, se je
smrtno ponesrečil I. oktobra, ko je
popravljal hidravliko dvižne mize
stiskalnice ivemih plošč. Skupaj z
41-letnim ključavničarjem Alojzem
Klepcem sta dobila nalogo, naj
popravita hidravliko dvižne mize, ki
se je že prej večkrat pokvarila in sta
jo oba tudi že prej popravljala.
Delavca sta blokirala komande in
Alojz Košmrlj je zlezel pod dvižno
mizo do hidravlike, medtem ko mu
je Alojz Klepec svetil. Košmrlj je
hotel pritrditi neki vijak, da ne bi
več puščalo olje. Tedaj je olje
nenadoma brizgnilo ven, tudi na

v_
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obliko posvojitve bo postal po
svojeni otrok polnopravni član
družine posvojitelja, hkrati pa
bodo prenehale vse pravne vezi
posvojenega otroka s pravimi
starši. Zato določa zakon o
dedovanju tudi, da posvojeni
otrok in njegovi potomci niso
več zakoniti dediči po svojih
naravnih starših in tudi ti niso
več zakoniti dediči po njih.
Zelo pomembna je nova do
ločba, da se posvojitev ne more
razvezati Ugotovi se lahko samo
neveljavnost posvojitve, če niso
bili pri posvojitvi upoštevani vsi
zakoniti pogoji. Tako določilo je
gotovo v korist posvojitelja in
posvojenca, saj najbolj zagotavlja
pravno in socialno varnost S
tem se odpravlja tudi bojazen,
da se bodo morda kasneje
pojavili rodni starši in zahtevali
otroka nazaj ali pa izsiljevali
posvojitelja.
Posvojiti se sme samo mlado
letna oseba, posvojitelj pa mora
biti starejši od posvojenca vsaj
18 l e t V posvojitev se sme dati
otrok, če so starši v to privolili
ali čigar starši so neznani ali že
več kot leto dni neznanega
bivališča. Postopek o posvojitvi
vodi pristojni organ občinske
skupnosti socialncga skrbstva.
Ta tudi preveri, ali so izpolnjeni
zakoniti pogoji za posvojitev in
ali je posvojitev posvojencu v
korist. O svoji odločitvi izda
odločbo, medtem ko se je po

Huda nesreča v novomeški tovarni zdravil je terjala
poškodbe — Dva sta v kritičnem stanju
14. oktobra malo pred
21. uro se je tja do mesta
slišal pok, nedolgo zatem pa
so proti Ločni drveli rešilni
avtomobili. Eksplozija je na
stala v obratu kemijske sin
teze tovarne zdravil v Ločni.
Eksplozija, ki je nastala v
kotlu, je bila taiko močna,
da je pritisk razbil vse šipe
na stavbi, poškodovane pa
so tudi instalacije. V prosto
ru, kjer je počilo, je bilo

takrat 11 delavcev. Stefan
Žura in Ljubo Bon sta
dobila hude opekline, laže
ranjena pa sta bila še Dako
Goleš in Stanislav Vene. Oba
hudo poškodovana sta bila
še v ponedeljek v kritičnem
stanju.
Zaenkrat še ni mogoče
reči, zakaj je do eksplozije
prišlo in kolikšna je škoda.
Komisije in strokovnjaki še
niso končali preiskave.

II
S

Dvižna miza, težka 2,5 tone, je stisnila 27-letnega Alojza
Košmrlja — Zaradi nestrokovnega dela smrt_______
Klepca, in 2,5 tone težka miza je
padla na Košmrlja in ga stisnila,
hkrati pa je lažje poškodovala po
roki Klepca.
Po mnenju inšpekcije, ki si je
ogledala kraj nesreče in zaslišala
priče in odgovorne osebe, je delo
potekalo nestrokovno, zaradi česar
je tudi prišlo do nesreče. Dvižno
mizo bi bilo treba pred popravilom
hidravlike podložiti, da ne bi mogla
pasti na delavca. Delavca sta tudi
premalo poznala hidravliko, meha
niko in delovanje vse te naprave.
Navodil o hidravliki niso imeli v
slovenščini, ampak le v nem ščini
Oba delavca za to delo nista imela
zadostnih kvalifikacij. Tudi način
dajanja delovnih nalog je bil po
manjkljiv.
J. PRIMC

DRAGO MLEKO

\\

Eksplozija v kotlu

Smrt v stiskalnici plošč

NOVO V RODBINSKEM PRAVU
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za priložnostna dela dobil samo
hrano in stanovanje. Tako je
Počivavškov denar, pridobljen
na tako lahek način, pognal za
pijačo.
Sodišče je tudi ugotovilo, da
je obtoženi odraščal v težkih
razmerah. Ni imel pravega

doma, ker se z materjo in
njenim moškim ni trpel, očeta
pa ima v Kanadi.
Jesiha je pokazal kesanje in
je pripravljen škodo povrniti,
kar je sodišče upoštevalo. Senat
pod predsedstvom Janeza Kra
mariča mu je prisodil 7 mesecev
zapora, pogojno za 2 leti.
Razen tega je po sodbi, ki pa še
čaka pravnomočnosti, dolžan
ukradeni denar povrniti.

prejšnjem zakonu posvojitveno
razmerje ustanovilo s pogodbo o
posvojitvi
Rejništvo je do sedaj urejal
republiški zakon o rejništvu. V
nasi republiki je že od nekdaj
rejništvo zelo pomembna in zelo
razvita oblika varstva otrok.
Namen rejništva je, da se otro
kom omogoči zdrava ra s t iz
obraževanje, skladen osebnostni
razvoj in usposodobitev za samo
stojno delo. Z rejnikom se
sklene pogodba, v kateri se
določijo pravice in dolžnosti
rejnika ter višina in način
plačevanja rejnine.
O skrbništvu, ki je bilo do
sedaj urejeno v zveznem temelj
nem zakonu o skrbništvu, ni v
sedaj veljavnem republiškem za
konu bistvenih novosti. Namen
skrbništva ostane še naprej, da se
zaščitijo določene osebe, npr.
mlajše osebe ali duševno priza
dete ali odsotne osebe ali pa
premoženjske in druge pravice in
koristi oseb, ki so pod skrbni
štvom. Skrbnik, ki ga z njegovo
privolitvijo
postavi
pristojni
organ občinske skupščine social
nega skrbstva, mora imeti oseb
ne lastnosti, ki so potrebne za
opravljanje dolžnosti skrbnika.
Zakon posebno poudarja, da je
dolžnost skrbnika prostovoljna
in častna.
St e f a n s im o n C i C

16. avgusta ob 8.20 sta na
Kidričevi ulici v Kočevju trčila
osebna avtomobila. Škode je za
okoli 15.000 din. Do nesreče je
prišlo, ko je 26-letni Vojko Zadnik
iz Kočevja peljal proti Cankarjevi
ulici. Na ovinku se mu je prevrnil
cekar s kruhom in mlekom, ki ga je
imel na zadnjem sedežu. Medtem ko
je popravljal cekar, je zavil preveč
na levo in trčil v nasproti vozeči
avto, ki ga je vozil Anton Briški iz
Kočevja. Voznika nista bila poško
dovana in sta vozila trezna.

m

BRSLIN: NEZNANKA JE OD
PELJALA - 12. oktobra dopoldne
je šla 66-letna Marija Kristan iz
Novega mesta po pločniku od
Bršlina proti mestu in pri križišču s
Kolodvorsko ulico prečkala cesto.
Iz mestne smeri je pripeljala ženska
na motorju, jo zadela in podrla.
Tudi motoristika je padla, vendar se
je hitro pobrala in odpeljala. Krista
novo so ranjeno odpeljali v bolni
šnico.
STRAŽA:
TO V ORN JAK A
TRČILA - Branko Lovec iz Dola je
13. oktobra vozil tovornjak proti
Mirni, v nepreglednem ovinku pa je
nasproti pripeljal tovornjak Anton
Grobelšek z Doba. Lovec je zavrl, na
mokri cesti pa ga je zaneslo in
kamiona sta trčila. Voznik Lovec je
moral v bolnišnico, gmotne škode
pa je za 35.000 dinarjev.

VAVTA VAS: V OVINKU PO
ČEZ - Jože Erjavec iz DoL Toplic
je 13. oktobra popoldne vozil
tovornjak proti mestu, v nepregled
nem ovinku pa je nasproti pripeljal z
osebnim avtom Metličan Vladimir
Stampfelj. Tega je na mokri cesti
zaneslo počez, sledil pa je trk s
kamionom. Posledica: v osebnem
NESREČA
avtu sta bila ranjena Anica in Alojz
S TRAKTORJEM
“ • 16.500
Stampfelj, gmotna škoda
V
ponedeljek, 18. oktobra dopol dinarjev.
dne, je Franc Marušič iz Dol.
DRECJI VRH: HlSO JE PRE
Radulje vozil traktor proti Zavratcu
MAKNIL - Vlado Kotnik iz Cužnje
in med potjo na ozki cesti srečal
vasi je 10. oktobra vozil težek
drugo vozilo. Marušič se je preveč
nakladalnik proti Mokronogu in v
umaknil na desno, tako da se je
nepreglednem ovinku trčil v vogal
zemlja vdrla, traktor pa se je
lesene hiše Leopolda Peterleta. Hišo
prevrnil. Voznik je bil hudo ranjen
je premaknilo skoro za pol metra in
in so ga prepeljali v bolnišnico,
je bila tako poškodovana, da je za
gmotne škode pa je za 2.000
30.000 dinarjev škode.
dinarjev. Marušič je imel potrdilo z>\
vožnjo kmečkih strojev.
GRADAC: VOZIL PO SREDI 14. oktobra dopoldne je Ivan Kure z
Grma vozil osebni avto proti Metliki
OBA BREZ LUCI
in v Gradcu vozil po sredi, zato se je
Pri vasi Orešje je bila 18. oktobra
oplazil s kamionom, ki je pripeljal iz
proti večeru nesreča, ki je terjala
nasprotne smeri. Škode je za 7.500
hudo poškodbo Joeta Kneza iz
dinarjev.
Hrastnika, laže ranjen pa je bil tudi
Alojz Kovač z Metnjega vrha. Oba
GRIBLJE: DVA RANJENA sta se vozila na kolesu, ker pa nista
Miko Zunič iz Zuničev je 15.
imela luči in sta peljala bolj po
oktobra vozil tovornjak od Krasinca
sredini, sta se pri srečanju zaletela in
proti Adlcšičcm. V ovinku v Grib
hudo ranila. Kovač je šel po
ljah je po sredi pripeljal nasproti
karambolu kar domov, vendar so ga
avtomobilist in domačin Jože Hle
miličniki kmalu obiskali.

S tran u red ila: RIA BACLH

bec. Vozili sta trčili, pri tem pa sta
bila ranjena voznik Hlebec in
15-letna sopotnica Danica Hlebec.
Oba so odpeljali v bolnišnico,
medtem ko je škode za 2.000
dinarjev.
CRMOSNJICE: TRK PRI ZAVI
RANJU - 16. oktobra je Marijan
Rangus iz Dol. Brezovice vozil z
avtom skozi Crmošnjice, naproti pa
je pripeljal Novomeščan Anton
Umek. Oba sta zavirala, kljub temu
pa trčila. Poškodovano Mileno
Umek so odpeljali v bolnišnico,
gmotno šk^do pa cenijo na 9.000
dinarjev. >
PRELESJE: PEŠEC V NEZA
VESTI - Adolf Lukek z Rakovnika
je 16. oktobra zvečer vozil osebni
avto proti Mirni, med potjo pa je z
lučjo zadel pešca Vinka Lapa iz
Bistrice, ki je prihajal naproti Pešca
je vrglo na travnik, kjer je obležal v
nezavesti, laže ranjen pa je tudi
Lukek.
VEL. BUČNA VAS: NI SE
PREPRIČAL - Janez Jerman z Vel.
Slatnika je 17. oktobra dopoldne
vozil osebni avto po ulici V brezov
log. Pri križišču s prednostno cesto
je zapeljal dalje, ne da bi se
prepričal, če to lahko varno stori
Tako je prišlo do trčenja z avtomo
bilom, ki ga je takrat pripeljala
mimo
Novomeščanka
Danijela
Humar. Nastalo je za 7.000 dinarjev
škode.

DEČEK JE UMRL
13. oktobra, ko so šli otroci iz
šole na Slatniku proti domu, se
je zgodila nesreča. Otroci so sc
cukali in prerivali. Med njimi sta
bila tudi 10-letni Slavko Pavlin z
Vel. Slatnika in njegov prijatelj,
s katerim sta sc po fantovsko
rvala. Med šalami je Slavko
odskočil na cesto, takrat pa je
avtomobilist Marko
irc k iz Cadraž in kljub zavira
nju otroka zadel, voznik je
ranjenega otroka takoj odpeljal v
bolnišnico, kjer pa je v ponede
ljek umrl.
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Za vse še ni poskrbljeno
V novomeški občini trenutno manjka še 7 milijonov
dinarjev za borčevska stanovanja

»Zdaj sproti vse prodamo”
INIovoteks v težavah in na poti iz njih je bila srž
pogovora z ekonomistom Dragom Sotlarjem
Da je N ovoteks ko t vsa
tekstilna industrija že več let
posloval z vedno manjšim
dobičkom , je bilo znano,
toda nihče si ni resno belil
las, dokler v prvi polovici
letošnjega leta ni prišlo do
izgube v višini 20 milijonov
dinarjev. Kako je do tolik
šnega primanjkljaja prišlo, je
pojasnil ekonom ist Drago
Sotlar, direktor plansko-analitskega sektorja v tovarni.
On ima vse številke v malem
prstu.
„Zadnja leta smo se sreče
vali s trem i vrstami težav:
prve so splošne v tekstilni
stroki, druge izvirajo iz nači
na naše organizacije poslo
vanja, tretje pa so subjektiv
nega značaja. Ker smo speci
alizirani proizvajalec in eden
največjih v državi, je bila

ponudba za dom ači trg
prevelika. Prisiljeni smo bili
okrog 30 odst. izvažati, žal
pa izvozne cene krijejo le
80 odst. dejanskih stroškov.
Podjetje ni moglo na hitro
sprem eniti
proizvodnega
programa, k o t to lahko
narede manjše tovarne. Pri
nas je taka sprememba veza
na na spremembe v vseh
tovarnah, ker se v delu
dopolnjujejo. Vrh tega zara
di splošnega znižanja stan
darda tudi kupna m oč za
tekstil upada. Vse to se je
pojavilo pred kolektivom
Novoteksa ravno v času, ko
smo razvili polne kapacitete
v konfekciji “
- Mar strokovni kader ni
mogel nastalih težav pravo
časno zaznati in se jim
postaviti v bran?
„Č utim o pomanjkanje iz
kušenih strokovnjakov. Če
bi proizvodnja tekla, ko t je
bilo zamišljeno, v normalnih
razmerah, bi naš strokovni
kader to zmogel. Ob sklopu
hudih težav pa položaju
nismo bili kos. “
- A li ste o sanaciji že
razpravljali in v kakšnem
obsegu?

„Naš dom ači sanacijski
program je bil sprejet že
pred več k o t letom dni,
vendar v celoti ni uspel,
čeravno je dal v posameznih
točkah lepe uspehe. Zaloge
smo znižali na običajno
raven, produktivnost pove
čali za 20 odstotkov, hkrati
pa zmanjšali število zaposle
nih v konfekciji za 150 ljudi.
Zelo smo zmanjšali tudi
stroške poslovanja. Zdaj
sproti prodamo, kar da naša
proizvodnja,
vendar kot
osrednji problem še ostaja
premajhna prodaja na doma
čem trgu. N ovi sanacijski
program je pred kratkim
izdelala skupina zunanjih
sodelavcev. Ta predvideva
dolgoročne kredite za obrat
na sredstva ter vrsto internih
ukrepov: premestitev ljudi,
reorganizacijo skupnih in
strokovnih služb in enotno
poslovno politiko tovarne."
- H očete reči, da zdaj
enotne politike niste vodili?
„Ni prišla do izraza, ker je
N ovoteks k o t celota ni do
volj trdno zastavil. V posa
meznih TOZD pa so svoje
samoupravne pravice pojm o
vali preveč enostransko. “
- A li bo tudi samouprav
na organiziranost doživela
spremembe?
„Od tega si veliko obeta
mo. M edtem ko zdaj vsa
konfekcija v treh krajih
predstavlja en sam tozd,
bodo po novem trije: na
Vinici, v Novem mestu in v
Trebinju. Tako bodo krajev
ni činitelji bolj zainteresirani
za uspešnost poslovanja. “ .
- Slišati je, da kljub
izgubi dobivate polne oseb
ne dohodke, česar nekateri
ne odobravajo. Kako je s
tem?
„Nismo šli m minimalne
osebne dohodke, ker so pri
nas zaslužki že tri leta na isti
ravni, m edtem ko gredo
drugod navzgor. Če bi dobi
vali 80-odstotne plače, bi
ušli domala vsi strokovnjaki,
potem bi še teže splavali iz
vode. Razliko do polnih
osebnih dohodkov krijemo z
zniževanjem celotnih stro
škov poslovanja. “
- Kakšno ozračje vlada v
kolektivu?
„Č uti se velika pripadnost
N ovoteksu in volja vseh, da
se težave premostijo. Z izgu
bo ne poslujemo več, vendar
do konca leta ne bo mogoče
kriti precejšnjega primanj
kljaja iz prvega polletja. “
R. B A Č ER

DR. JOŽA VILFAN Z DELEGACIJO V KRKI - V petek si je
slovenska delegacija v zvezni skupščini pod vodstvom dr. Jože
Vilfana med obiskom v Novem mestu ogledala tovarno zdravil in se
živo zanimala za uspehe in težave v proizvodnji. Na fotografiji:
inž. Vilma Manček (prva z leve) odgovaija na vprašanja. (Foto: R.
Bačer)

Dober glas seže v deveto vas
Skupščina stalne konference jugoslovanskih mest, ki bo oktobra 1980 zasedala v Novem
mestu, bo hkrati impulz za lasten hitrejši napredek
Pred nedavnim so v Pulju delegati Stalne konference mest z
odobravanjem sprejeli kandidaturo Novega mesta, da bo
organizator prihodnjega zasedanja. Kaj pomeni to za nas?
Vsekakor gre za dosti več
kot le zunanji blišč. Te skupšči
ne imajo priznano velik politič
ni pomen pri utrjevanju brat
stva in enotnosti naših narodov,
so pa tudi velikega ekonomske
ga pomena in utrjevalec samo
upravnih odnosov v občini,
krajevni skupščini in regijah. Na
dnevnem redu zasedanj so vsa
kič najbolj aktualne zadeve s
teh področij.
Izkušnje posameznih mest
glede preskrbe prebivalstva, re
ševanja prometnih, komunal
nih, otroško varstvenih, stano
vanjskih in drugih zadev se s
pridom prenašajo drugam. Tako
ni potrebno, da bi skušalo
vsako mesto po svoji poti
„odkriti“ Ameriko.
Stalna konferenca jugoslo
vanskih mest zaseda vsaki dve
leti, in sicer vsakič v drugi
republiki. Sprejeta kandidatura

pomeni veliko priznanje ne le
za Novo mesto in Dolenjce,
temveč za vso Slovenijo. Kakor
pomeni organizacija zasedanja
na eni strani za naše mesto
častno in zaupno nalogo, nam
na drugi strani nudi možnosti
za lasten hitrejši napredek.
Da bomo za najmanj dva dni
lahko dostojno sprejeli v goste
vsaj 800 delegatov, predstavni
kov jugoslovanskih mest, se
bomo skušali potruditi, da nas
bodo videli v čim lepši luči.
Morda bo ravno to zasedanje
krepka poživilna injekcija, da
bomo hitreje prišli do urejenih
vpadnic v mesto, da bo zadeva z
mostom postala preteklost, da
bomo dobili nove trgovine in
druge zasnovane stavbe in de
javnosti, pa da bo tudi na
hortikulturnem polju kaj nove
ga videti. Spomnimo se, da smo
v prejšnjih letih lahko največ

novega pokazali samo takrat,
kadar smo imeli kakšne večje
prireditve: zlet, jubileje in po
dobno.
Delegati
skupščine bodo
predvidoma zasedali v športni
dvorani, medtem ko bodo ple
narne seje v novem Domu JLA.
Do takrat bo zgrajen novi hotel
v mestu, računa se na poveča
nje zmogljivosti v Dolenjskih
Toplicah, tako da z že zgrajeni
mi turističnimi središči ne bo
težav spraviti pod streho toliko
ljudi.
Bivanje pri nas bodo udele
ženci plačali sami in zraven še
kaj potrošili, tako da za turizem
ta skupščina ne bo od muh.
Pokazal se bo takojšen izkupi
ček, da ne govorimo o po
membnosti dolgoročne propa
gande za turistično dejavnost.
Imamo vse možnosti, paziti je
le, da jih ne zapravimo po
pregovoru: Dober glas seže v
deveto vas, slab pa še dlje.

potrebe po stanovanjih uredili z
malo več kot 7 milijoni dinarjev.
Toliko denarja naenkrat seveda ni
mogoče zagotoviti, toda z zavzeto
stjo in dobro voljo bodo postopoma
vsi potrebni prišli do primernih
stanovanj.

Na boljše gre
V Škocjanu je že vrsto let
tako, da se niti vsega, kar se v
kraju dogaja, stekajo pri Slavki
Janežič. Zaposlena je na krajev
nem uradu, sicer pa ima funkcij
več kot prstov na rokah, med
drugim je tajnica krajevne skup
nosti Kaj je bilo v zadnjem času
novega v Škocjanu, je opisala
tako:
„Pred kratkim smo dokončali
cesto in jo asfaltirali do nove
šole. Prav tako je končano novo
igrišče za šolo in oba objekta
bosta odprta v okviru slovesnosti
za letošnji občinski praznik.
Krajani so bili za cesto do šole
zelo zainteresirani, ker njihovim
otrokom ne bo treba več hoditi
po blatu."
- Katera težava najbolj pesti
vaš kraj?
„Problem kraja je pretesen
zdravstveni dom, zato se za
gradnjo nove zdravstvene postaje
vlečemo že vrsto le t Zdaj je
zapisana v programu. Dobro je,
da imamo črno na belem, ker se
med ljudmi širijo govorice, da bo
Škocjan spet povlekel kratko in
da bo gradnja začeta v ŠmarjetL
Zaradi takih neresničnih govoric
nekateri niso hoteli plačevati
samoprispevka."
- So občani pripravljeni tudi
sicer pomagati pri reševanju
skupnih zadev?
„Posebno v nekaterih predelih
so ljudje zelo zavzeti in veliko
naredijo s prostovoljnim delom.
Za primer povem, da sta dva
mosta potrebna popravil, in sicer
v Hudenju in v Dol. Dolah. Za
težji promet sta mosta nesposob
na, zato so popravila nujno
potrebna. Vodna skupnost nam
je obljubila strokovno pomoč,
krajani iz Dol. Dol, Gorenjih
Dol, Mačkovca, Jelendola in
Telčic pa bodo sami opravili vsa
potrebna zemeljska dela, med
tem ko bo krajevna skupnost
prispevala material. Čakamo, da
bodo mimo dela s trgatvijo,
potem se bomo obeh mostov
takoj lo tili"
R. B.

Prav vsega niso krivi samo Romi
„Kje je politična odgovornost tistih, ki ne kažejo razumevanje za hitrejše reševanje problematike Romov? " postavlja
vprašanje SZDL
Predsedstvo Občinske konference SZDL v Novem mestu je pred dnevi razpravljalo tudi o težavah
pri prizadevanjih, da bi Rome civilizirali.
Ob ugotovitvi, da so v
v Kmetijski zadrugi Novo me
činski sindikalni svet čimprej
novomeški občini pri zaposlo
sto—TOZD Šentjernej.
organizira posvet s predstavniki
vanju Romov že bili doseženi
Samoupravne organe v našte
kadrovskih služb delovnih orga
lepi uspehi, in to z velikimi
nizacij, da bi kompleksno ob tih delovnih organizacijah bp
napori, ter da se ti podirajo, je
ravnavali samo romsko proble
bilo potrebno ugotoviti, zakaj
matiko pri zaposlovanju.
tako. V zadnjem času posamez
Prav tako je predsedstvo
ni Romi opuščajo delo, pri
SZDL ugotovilo, da so velike in
katerem so se leto dni dobro
včasih nepotrebne težave pri
obnesli. Predsedstvo je bilo
naseljevanju romskih družin.
mnenja, da niso vedno krivi le
Ocenili so, da se v Dominvestu
Romi, če gre za izostajanje od
in pri Dolenjskem urbanisti
dela.
čnem biroju ne vključujejo
Podprli so predlog, naj obdovolj zavzeto v iskanje možnih
lokacij za gradnjo romskih hiš.
Obe delovni organizaciji sta bili
opozorjeni na politično odgo
PODNLVI
LEPO,
PONOCl
vornost pri tem , prav tako pa se PA . . . Nova šola na Grmu je eden
slab odnos do razreševanja najlepših objektov v našem mestu in
radi ga kažemo, kadar pridejo razne
naselitve Romov kaže tudi pri delegacije. Žal je okrog šole, tam,
nekaterih občinskih službah in kjer so bloki, vse drugače. Ne samo,

Socialistična zveza opozorila na
njihovo politično odgovornost,
ker ne gre, da bi se načelno
strinjali z zastavljeno politiko, v
praksi pa bi ji metali polena
pod noge.

Novomeška kronika

NOVA OGRAJA
Ko so pred tremi leti obnav
ljali žužemberški most, se je zdelo
škoda zavreči staro ograjo, vendar se
je izkazalo, da je železna ograja po
obnovi z novim hodnikom za pešce
prenizka in zato nevarna. V letoš
njem letu je krajevna skupnost
nabavila potrebno železo za podalj
šanje stebrov in drug material, pred
kratkim pa so ograjo popravili. Na
videz je nova ograja kot stara, ker
tako zahteva spomeniško varstvo,
razen tega vsi ugotavljamo, da je
lepa.
M. S.

DANES
O STANOVANJIH

PRIZIDEK BO KONEC MESECA NARED - Zadnje tedne _
ji novega dela vzgojnovarstvene
ustanove na Ragovski cesti na moč hitijo, da bi bila dela končana do občinskega praznika 29. oktobra,
V novi del vrtca bodo sprejeli 60 otrok, kar je njim in staršem za minuli teden otroka najlepši
prispevek. (Foto: R. Bačer)
Št. 43 (1422) - 21. o k to b ra 197G

Udeleženci NOB imajo razpola
galno pravico za okrog 50 stanovanj,
razen tega je doslej prejelo blizu
1100 borcev posojila v višini 16
milijonov dinarjev. Veliko je bilo
doslej že narejenega za rešitev
stanovanjskega vprašanja borcev,
vendar samoupravna stanovanjska
skupnost ugotavlja, da za vse še ni
poskrbljeno.
V sodelovanju z borčevsko orga
nizacijo bodo do konca letošnjega
leta zbrali podatke o vseh, ki bi
potrebovali novo ali boljše stanova
nje, in pregledali možnosti, da bi jim
pomagali.
Na podlagi do sedaj zbranih
podatkov kaže, da bo potrebno
rešiti še okrog 130 prošenj za
kreditiranje novogradenj, za obnovo
starih hiš in dograditev. Domnevajo,
da bi lahko trenutne borčevske

Za 21. oktober dopoldne je v
Novem mestu sklicana skupna seja
skupščine Samoupravne stanovanj
ske skupnosti. Obravnavali bodo
poročilo o delu v preteklem ob
dobju in pretresali načrt stanovanj
ske graditve in gospodarjenja s
stanovanjskim skladom v občini
Novo mesto do leta 1980.

S tran u re d ila : RIA BRCEB

da je nastlano s kramarijo, ponoči je
tema kot v rogu. Niti ena žarnica
sicer nameščene cestne razsvetljave
ne gori!
KOSTANJ PRODAJAJO - Dolga
leta je v Novem mestu prodajala
pečen kostanj le Zoretova mama,
letos pa jo je nadomestil kostanjar z
juga. Zraven stavbe Zavarovalnice na
Glavnem trgu si je postavil pečico,
kostanj pa prodaja po 5 oz. 10 din
merico.

ŽENSKE JE ZEBLO —Tržnica je
bila v ponedeljek sicer dobro založe
na, prodajalke pa so si že začele
meti roke zaradi hlada, ki je v nekaj
dneh povsem spremenil ozračje.
Cene: mehka solata 20 din, radič 15
din, endivija 15 din, zelje 5 din,
karfijola 20 din, ohrovt 10 din, fižol
10 din, krompir 6 din, čebula 15
din, jajca 22 din. Hruške so veljale
13 din, grozdje 16 din, limone 20
din.

MAMICE STAVKAJO? - Pre
tekli teden niti ena mamica iz
Novega mesta ni rodila. Upajmo, da
bo ta teden več rojstev, sicer se je
bati, da predvidenega porasta prebi
valstva do leta 1980 ne bomo
dosegli. . .
HVALA ZA POMOČ! - V
preteklem tednu je na novomeški
transfuzijski postaji darovalo kri 91
občanov. K odvzemu je prišlo 16
prostovoljcev iz tovarne Novoteks,
16 dijakov ekonomske srednje šole,
16 zaposlenih iz bolnišnice, 9 iz
tovarne Labod, 7 iz tovarne zdravil
Krka, 7 iz Novolesa, 7 iz PTT in 18
ostalih krvodajalcev.

Ena gospa je rekla, da se z
napredkom glede trgovin ob
bližnjem občinskem prazniku
ne bomo mogli postaviti. Pravi,
da smo v zadnjem letu na i
območju mesta na boljšem le za
eno - privatno trgovino z
zelenjavo. . .
DOLENJSKI LIST

Sproti seznanjati zaposlene
Stabilizacijske programe naj dopolnjujejo nova spoznanja iz ocen gospodarjenja

Koruza je na hitro dozorela in tudi nad pridelkom se vsaj na Bizeljskem ne pritožujejo. Kjer je ni
prizadela suša, je bogato obrodila. Na sliki ličkanje pri Petrišičevih v Orešju. (Foto: J Teppey)

Še se lahko obrne na boljše
Kjer sproti spremljajo poslovanje, lahko hitro ukrepajo, če se pokažejo izgube — Znova
oživiti nakazane integracije in spodbujati donosnejše panoge
Do konca leta sta samo še dobra dva meseca. Casa ni veliko, zato
pa so dolžnosti in odgovornost za dobro gospodarjenje toliko
večje. Komite občinske konference ZK v Brežicah zahteva v svojih
sklepih hitro ukrepanje povsod tam , kjer je položaj kritičen. Na
osnovi polletnih oziroma devetmesečnih analiz so kolektivi, ki so
poslovali z izgubo, dolžni pripraviti učinkovite sanacijske
programe.
V
tozdih s sedežem organizabodo morali razmišljati o zame
cije v občini ali zunaj nje pa se njavah. Nihče ni prirasel k
morajo vztrajneje zavzemati za
svojemu stolčku za vse čase.
samoupravno dohodkovno po
Zdaj je tudi čas, da oživijo
vezanost, in če niso edini krivci
nakazane integracijske rešitve v
za izgubo, morajo izposlovati
občini in na širšem območju,
solidarnostno pokrivanje.
da se uresničuje usta\no načelo
Poslovni uspeh naj hkrati
o združevanju dela in sredstev.
spodbudi v kolektivih razprave
Spričo hitrega naraščanja po
o odgovornosti vodstvenega ka
treb po obratnem kapitalu in
dra, razprave o odpravi uravni
tehnoloških investicijskih pose
lovke pri nagrajevanju, če to
zavira iniciativnost posamezni gih je nujno, da tozdi in OZD
zaradi izpadov dohodka ukrene
kov. V primerih, ko je na dlani,
da določeni ljudje na vrhu niso jo vse, da bodo dobili potrebne
sposobni sprejemati nase odgo kredite za premostitev kritične
ga obdobja.
vornosti za usodo kolektiva,

MALICA TEKNE. Veselo razpoloženi m alčki v otroškem vrtcu v
A rtičah, kjer imajo v varstvu dve skupini otrok, nižjo in višjo.
(F oto: Zupančič.)

Novo v Brežicah
OPREMO NA KREDIT - V
novem zdravstvenem domu, ki ga
bodo odprli za občinski praznik,
manjka že precej opreme. Izvršni
svet občinske skupščine predlaga
regionalnemu zdravstvenemu domu
v Celju in tozdu v Brežicah, naj
vztrajata pri iskanju virov oziroma
posojil za kompletiranje opreme,
sicer delo v novih prostorih ne bo
normalno steklo.
POZABLJENA ZAKLONIŠČA V razne oblike civilne zaščite je
vključenih že nad dva tisoč ljudi v
občini in večina od njih je tudi
strokovno usposobljenih. Medtem
ko se program njihovega izobraževa
nja in praktičnega usposabljanja
uresničuje po načrtu, pa ostaja skrb
za zaklonišča še vedno na papirju.
Za vzdrževanje obstoječih zaklotušč
bi potrebovali 3 milijone dinarjev.
Tako je zapisano tudi v srednjeroč
nem načrtu, ni pa zagotovila, da
bodo res na razpolaago. Nekaj bi
bilo treba ukreniti, saj zaklonišča
propadajo in škoda je vsak dan
večja.
PRESTAVLJANJE GABERNICE
- Vodna skupnost Dolenjske mora

na nekaterih odsekih speljati strugo
Gabemice drugam, da ta ne bo
poplavljala ceste Pišece - Globoko.
Dela so v teku, s Cestnim podjetjem
iz Novega mesta pa je sklenjen
dogovor za asfaltiranje tega odseka
ceste. Pišečani težko čakajo na
asfalt, saj je cesta tod izredno slaba,
ob vsakem večjem deževju pa celo
pod vodo.
OBNOVITI VODOVODE - V
krajevni skupnosti Velika Dolina
nameravajo v naslednjih letih re
konstruirati vodovodno omrežje.
Vo dovod je bil zgrajen 1932 in ne
ustreza sedanjim potrebam. Na
rekonstrukcijo računajo tudi v kra
jevni skupnosti Čatež. Ta vodovod
so zgradili v letih 1958—1960 s
prispevki občanov.
DVA NOVA ODDELKA ZA
VARSTVO. Skupnost otroškega
varstva v Brežicah je letos pomagala
pri reševanju otroškega varstva v
Globokem in na Veliki Dolini. Pri
obeh šolah so z novim šolskim
letom odprli po en oddelek vrtca.
Oba so uredili v prosvetnih domo
vih. Za preureditev prostorov in
nakup opreme je skupnost prispe
vala 136 tisoč din.

BREŽIŠKE VESTI
16 DOLENJSKI LIST

Za brežiško občino je še
zlasti pomembno, da začne
spreminjati gospodarsko struk
turo in razvija tiste dejavnosti,
ki so v Sloveniji dosegle visoko
stopnjo akumulacije. Pri razvo
ju velja na primer dati prednost
predvsem kmetijstvu in ga
ustrezno obravnavati v srednje
ročnem programu.
J. j .

Štipendije pod
drobnogledom

V delovnih organizacijah krške občine naj bi poslej vsake tri
mesece temeljito analizirali proizvodne in poslovne rezultate, da se
bodo izognili neprijetnim presenečenjem in ukrepali o pravem
času. Predvsem morajo biti z analizami obvezno sproti seznanjeni
delavci in samoupravni organi. Tako so zapisali v sklepe komite
občinske konference ZK, izvršni svet občinske skupščine in
občinski svet Zveze sindikatov.
Od organizacij združenega kih investicijskih naložb in
dela zahtevajo, naj vnesejo v težav, ki jih je imela pri
stabilizacijske programe vsa no uveljavljanju prodajnih cen pava spoznanja iz analiz o gospo- piija, nadalje Kovinarska, kjer
daijenju, da temeljito proučijo je bilo in je še treba reševati
tržišče, obseg in strukturo pro problem trajnih obratnih sred
izvodnje, produktivnost, ka stev z odobravanjem dolgoroč
drovsko problematiko, samo nih posojil. To tovarno je treba
upravno organiziranost in po čimprej speljati v normalne
tokove in jo usposobiti za
iščejo notranje rezerve.
Družbenopolitične organiza rentabilno gospodarjenje. Vzpo
cije in občinska skupščina se redno naj bi analizirali tudi
bodo vključevale v reševanje dosedanje priprave za integraci
gospodarskih problemov v obči jo s podjetjem SOP, ki pomeni
ni in spremljale predvsem doga prvi korak k združitvi kovinske
janja v tistih delovnih organiza industrije v občini.
V
trenutnih gospodarskih
cijah, v katerih potrebujejo
širšo družbeno podporo zaradi razmerah je nujno, da se stro
pomembnosti proizvodnje ali kovne službe in poslovodni
drugih okoliščin. Mednje sodi organi bolj posvetijo poslovni
na primer Celuloza spričo veli politiki ne le za kratkoročno,

ampak tudi za dolgoročno
obdobje, programe pa dajo v
razpravo samoupravnim orga
nom in v razumljivi obliki
seznanijo z njimi vse zaposlene,
preden se bodo odločali zanje.
J. TEPPEY

Začetek novega

MIZARJI ZA
POSOČJE

Teden Komunista v krški občini
Vse do prihodnjega torka se bo v krški občini odvijal program
kulturnih prireditev, s katerimi se vključujejo v prizadevanje, da bi
umetniške dosežke vendarle bolj približali delovnemu človeku,
občanu.
Četudi bi ob pregledu tega
programa sestavljavcem morda la
hko ,,očitali", da vanj niso vključili
političnega ocenjevanja kulturnih
razmer v občini, njene idejnosti in

Nekateri dobe preveč,
drugi spet premalo
Prosilci se množijo kot
gobe po dežju, denaija za
štipendije pa ni kje vzeti. Da
ne bi bili tisti, ki se brez
štipendije ne morejo šolati,
prikrajšani, so se v Brežicah
odločili za revizijo. Prepri
čani so, da bo ta prinesla
nekaj dodatnih desettisoča
kov,. zato ponovno pregledu
jejo družinske dohodke šti
pendistov na vseh šolah.
Pri tem opažajo _ j, da
tisti, ki se vozijo v šolo in se
hranijo doma, ne potrebu
jejo tolikšne družbene po
m oči kot na primer dijaki in
študenti, ki plačujejo v kraju
šolanja stanovanje in prehra
no. Pri nekaterih družinah se
materialno stanje spreminja
ali pa je slika dohodkov le
približna.
Študenti sami ugotavljajo,
da so merila za podeljevanje
štipendij iz združenih sred
stev preveč splošna, pa šo
sklenili sodelovati pri reviziji
v okviru svojega kluba.
Sosed soseda najbolje pozna
in študent študenta prav
tako, zato so prepričani, da
bodo mnenja iz študentskih
vrst dobrodošla pom oč, biti
pa morajo zares objektivna.
J. T.

VSE DO PRAZNIKA
Med najpomembnejšimi ob
jekti, ki jih nameravajo dokon
čati do občinskega praznika
konec meseca, so razen zdrav
stvenega doma še otroški vrtec,
proizvodna hala podjetja Prevoz
v Brežicah, nove delavnice Kovinoplasta na Jesenicah na
Dolenjskem, avtomatska tele
fonska centrala v Globokem in
napeljava telefona v okolici
Brežic. Razen tega bodo za
praznik slovesno odprli še nekaj
moderniziranih cest.

INFORMACIJE O
SAMOPRISPEVKU

Danes se bodo v Brežicah sestali
na ločenih sejah zbori občinske
skupščine. Poročilu in oceni o
polletnem gospodarjenju bodo sle
dile informacije o uresničevanju
programa modernizacije občinskih
cest, o investicijah v šolstvo, otroško
varstvo in zdravstveni dom, za kar
vse zbirajo občani samoprispevek.
Delegati bodo tokrat natanko zve
deli, koliko samoprispevka je bilo
porabljenega za posamezne namene
m kolikšna je celotna vrednost
dosedanjih naložb v šolstvo, zdrav
stvo in ceste.

Pravica do dela
Najpreprostejša opravila
bodo že zmogli
Stara osnovna šola v Le
skovcu je prazna, oddana pa
še ne. Izvršni odbor skup
nosti socialnega skrbstva v
Krškem je predlagal, da bi v
njej uredili delavnice za
zaposlitev srednje duševno
prizadetih in invalidnih mla
dostnikov. Ta misel ni nova,
le da je zdaj realnejša, ko
obstoji upanje na prostor.
Predvidena je tudi v srednje
ročnem programu.
Deset mladih bi v njej
lahko zaposlili takoj. Neka
teri o d njih so bili že na
usposabljanju v domovih za
duševno prizadete, drugi pa
ne, ker za vse ni dovolj
denarja. Za normalni delovni
proces niso sposobni, zato
jih povsod odklanjajo. Kljub
prizadetosti pa bi se pod
posebnimi pogoji lahko
vključili v delo, če bi jim to
omogočili in pokazali dovolj
razumevanja zanje. Zaposlili
bi jih z zelo enostavnimi
opravili, ki naj bi jih posa
m ezne delovne organizacije
izločile iz rednega delovnega
procesa.
To ne bi bil prvi primer v
Sloveniji. V Ljubljani je na
primer 50 duševno prizade
tih in invalidnih delavcev ie
zaposlenih. Delo sta jim
odstopila kom binat Žito in
podjetje R og ter jim s tem
veliko pomagala. Zadovoljni
so, da hodijo-na delo ko t vsi
drugi, da nekaj ustvarjajo.
Taka oblika je tudi dosti
cenejša k o t plačevanje biva
nja v zavodih, saj je treba na
mesec odšteti do 3 tisočake
za osebo.' Razen tega to ni
prava pom oč posamezniku,
če otrok po usposabljanju
ne uporablja svojega znanja
za to, da bi tudi sam
prispeval delež k svojemu
preživljanju. Družba mu je
to dolžna omogočiti. Letos
sprejeti zakon o izobraže
vanju in usposabljanju otrok
in mladostnikov z motnjam i
v telesnem in duševnem
razvoju to dolžnost jasno
opredeljuje!
J. TEPPEY
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podobnega, pa z njim pričenjajo v
tej dejavnosti novo obdobje, ob
dobje stalne ,.kulturne akcije".
Četudi so akcijo za sedaj začrtali le
do konca leta, to ne pomeni, da jo
bodo s prestopom v novo leto tudi
končali, saj bo po vsej verjetnosti
postala (oziroma bi morala postati)
stalna oblika posredovanja amater
skih in poklicnih dosežkov ,,potroš
nikom " kulturnih dobrin.
Njeno nadaljevanje je seveda
odvisno tudi od tega, kako bodo po
šolah, delovnih organizacijah in
krajevnih skupnostih sprejeli pro
gram obiskov naših literatov, likov
nih dosežkov, glasbenih skupin,
kako se bodo odzvali povabili na
organizirane obiske vseh likovnih
umetnin, ki jih hranijo v galerijah
krške občine in tako naprej. Ce bo
sprejem do konca leta ugoden, bodo
seveda s tem dosegli več stvari; s
približevanjem kulturnih dobrin po
trošniku, ga bodo pričeli načrtno
vzgajati, spodbudili ga bodo, da se
bo vendarle aktivneje vključeval kot
delegat v načrtovanje kulturnih
programov in hkrati pripravili na
nove, neposredne oblike menjave
sredstev med bazo in kulturnimi
ustvarjalci.
Ž. ŠEBEK

TEDEN KOMUNISTA
V KRŠKI OBČINI
Prireditve v okviru letošnjega
tedna Komunista so se v krški
občini začele v petek, 15. oktobra,
z razstavo olj akademskega slikarja
Miroslava Kuglerja. V Leskovcu so
isti večer nastopili na skupnem
koncertu pevci moškega zbora DPD
Svoboda bratov Milavcev iz Brežic
in pevci mešanega pevskega zbora
Viktor Parma iz Krškega. S koncer
tom so počastili spomin na 35-letnico ustrelitve prvih krških borcev v
gozdovih Dobrave pri Brežicah. V
ponedeljek, 18. oktobra, je bil v
osnovni šoli v Leskovcu literarni
večer, nastop moškega okteta iz
Kostanjevice ter odprtje likovne,
fotoamaterske, filatelistične in ti
skarske razstave.

JUTRI AKADEMIJA
V LESKOVCU
V
osnovni šoli Milke Kerin v
Leskovcu bo jutri ob 17. uri
akademija, s katero se organizatorji
in nastopajoči vključujejo v teden
Komunista v krški občini. V kultur
nem programu bodo sodelovali:
rudarska godba na pihala s Senove
ga, mešani pevski zbor DPD Svobo
da Krško, folklorna skupina tovarne
Labod, tozd Libna Krško in tenorist
ljubljanske Opere Rajko Koritnik ob
klavirski spremljavi Zdenke Lukec —
Cudnove in Marije Učakarjeve.
Slavnostni govor bo imel član
izvršnega komiteja CK ZKS Emil
Rojc. Na akademiji bodo slovesno
izročili članske izkaznice novo spre
jetim članom ZK.

Kolektiv Splošnega mizarstva
Krško - obrat Kostanjevica se je
odpovedal sindikalnemu izletu in
prispeval za izlet namenjeni znesek
6.400 din za obnovo porušenega
Posočja. Delavci so razen tega zbrali
za prizadete kraje še 3.610 din
prostovoljnih prispevkov.

GLEDALIŠČE V
CELULOZI IN
LABODU
Krčani so za jutri povabili v goste
mariborsko gledališče. Monodramo
„Lizika" bodo poslušali delavci
tovame papirja ob 11. uri v
Celulozi, ob 13.30 pa kolektiv
Laboda v prostorih tozda Libna.

OBVESTILO O
DERATIZACIJI
(zastrupljanju podgan
in miši)

V O B C lN I KRŠKO
Po odloku o obvezni
splošni in občasni deratizaci
ji v občini Krško (Skupščin
ski Dol. list št. 2 3 / 7 0 in
1 0/76 ) bo Zavod za social
no medicino in higieno No
vo mesto opravil OBVEZNO
DERATIZACIJO (nastavlja
nje zastrupljenih vab) na
območju naselij KRŠKO,

BRESTANICA, SENOVO,
RAKA, KOSTANJEVICA in
PODBOČJE v dneh od 25.
oktobra
1976.

do

5.

novembra

T očn a navodila in op ozo 
rila bodo objavljena na vid
nih mestih v krajih, kjer
bom o opravljali deratizacijo.
Zavod za socialno
medicino in higieno
Novo mesto,
Mej vrti 5, tel. 21—253

Krške novice
OBISK USPEL - Člani zveze
slovenskih zadrug na avstrijskem
Koroškem, ki so se na dvodnevnem
obisku v matični domovini mudili
tudi v Kostanjevici, so bili s
sprejemom in bivanjem nadvse zado
voljni Predsednik zveze Hansi Ogris
je ob tej priložnosti povedal, da
bodo marsikaj, kar so videli pri nas,
poskušali prenesti v njihovo dejav
nost, še posebej pa
da jih je po kostanjeviških galerij
skih prostorih vodil sam Božidar
Jakac.

pomemben nastop. V soboto so
zapeli v domu mladine in borcev v
Kumrovcu, kjer so jih poslušali
tamkajšnji slušatelji politične šole.
Nastop so Krčani združili z ogledom
rojstne hiše maršala Tita in prirodnih lepot ter znamenitosti hrvaškega
Zagorja.

DANES VRH - Prireditve v
krškem „Tednu Komunista" priha
jajo z današnjim vrhom v drugo
polovico. Monodramo ,,Lizika" si
bodo dopoldne in zgodaj poDoldne
ogledali zaposleni v „Djuro Salaju"
in „Libni“. Ob 16. uri bo pred
V
TITOVEM ROJSTNEM KRAosnovno šolo Milke Kerinove v
JU - Člani krškega mešanega
Leskovcu
promenadni
koncert
pevskega zbora „Viktor Parma" so
godbe na pihala s Senovega, uro za
imeli za tretjo obletnico delovanja
tem pa v šoli svečana akademija.
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Pomoč gasilcem je kot skrb zase
iroka akcija za pom oč sevniškim gasilcem pri nakupu novega orodnega avtomobila z
mehanično lestvijo za m orebitno reševanje iz blokov
Sevniško gasilsko društvo ima kot najmočnejše v občini prav
aradi tega tudi širše naloge, kot le skrb za požarno zaščito v mestu
li svoji krajevni skupnosti. Kljub temu pa trenutno nima na voljo
rezhibnega orodnega avtomobila, saj je dobri dve desetletji stara
praga" dotrajala. S sedanjo akcijo za nakup novega avtomobila
»odo prišli še do prepotrebne lestve, ki je nujna za morebitno
eševanje iz vse višjih stavb v mestu.
Občinska požamovarstveha
nima nič pod palcem. Ob
kupnost kljub najboljši volji
iskanju virov za nakup avtomo
bila je zato potrebno še toliko
bolj pohvaliti pripravljenost raz
VODOVOD ZA ^
nih organizacij, s pomočjo
DAN REPUBLIKE
katerih so uspeli pridobiti
ustrezno udeležbo pri iskanju
I Vaščani Vrha nad Boštaposojila za avto. Tako sodeluje
njem in bližnjih zaselkov že
sa m o u p ra v n a
stanovanjska
od maja izkoristijo vsak
skupnost z 80 tisočaki, požarna
trenutek za gradnjo vodovo
skupnost z 20.000 dinarji, Be
da. Zanj so izkopali že
ton - tozd Gradbena operativa
skoraj šest kilometrov cevo
Sevnica s 30.000 dinarji, gasil
voda, nared so tudi že vsi
sko društvo z 20.000 dinarji,
štirje bazeni. Zaradi 201
odsek za narodno obrambo in
metra višinske razlike mora
sevniška krajevna skupnost. Po
jo tlačne cevi zdržati kar 35
udariti velja, da je bila pred leti
atmosfer pritiska. Sedaj je
tudi gasilska avtocistema kup
treba opraviti v glavnem
ljena v glavnem z denarjem, ki
samo še montažo črpalke in
ga je prispevalo združeno delo.
druge električne opreme,
preskusiti spoje ter cevi, na
Poveljnik Martin Žnidaršič
zbiralnike pa je treba name
pogreša orodni avto tudi pri
stiti še vratca. Predvidevajo,
vajah. V samem mestu pravza
da bo objekt, po predračunu
prav ni kje vaditi, zato so se
vreden 700.000 dinarjev, na
prisiljeni voziti ven. Za samo
red za praznik republike 29.
moštvo je ob kupu opreme v
november. Najnižji prispe
kombiju ponavadi zmanjkovalo
vek vaščanov je bil 16.000
prostora. Poleg moške desetine
dinarjev, najvišji pa 30.000
je še ženska desetina, iz vrst
dinarjev (novih seveda!),
pionirjev pa lahko spravijo
akcije se je lotilo 30 gosposkupaj že troje desetin. Pri
darjev in lastnikov zidanic.
prostovoljnih gasilcih je vsak
nov kos opreme še večja spod-

f

buda za delo. Zadnje čase
opažajo, kar se opremljenosti
tiče, zaostajanje za osrednjimi
društvi v Posavju posebno za
krškimi gasilci. Kadar je treba
zavihati rokave za delo pri
domu, med člani ni oklevanja,
to je bilo opaziti zlasti pri
preurejanju sevniškega gasilske
ga doma, ko so dozidali nove
garaže.
A. ŽELEZNIK

Kljub raznim težavam so v
prvem polletju v Lisci dosegli
predvideno 100-odstotno po
vprečno produktivnost, začrta
no v proizvodnem načrtu za
letos. Ta uspeh m očno ogrožajo
bolniški izostanki.

Zasluži priznanje
Marija Skušek zaslužna za
porast krvodajalstva v Loki
Organizacija RK v Loki je s
krvodaja Iškimi akcijami začela v
letu 1955. Začetek je bil težak in
aktivisti RK so dostikrat morali
posameznike ustno in posamično
prepričevati o izrednem pomenu, ki
ga ima krvodajalstvo v napredni,
humanistični družbi Če smo v tistih
časih pridobili za prostovoljni od
vzem krvi 20 - 25 oseb je bilo to že
veliko. Sčasoma je število krvodajal
cev naraslo, še posebno, ko je
krvodajalska postaja iz Celja prihaja
la k nam in se občanom krvodajalcem ni bilo potrebno voziti
v Radeče ali v Sevnico.
V zadnjih treh letih pa je število
krvodajalcev v Loki zelo naraslo, v
Dolenjskem listu berem, da jih je že
več kot 70. Zaslugo, da se je
krvodajalstvo tako razmahnilo, ima
poleg ostalih nedvomno tudi Marija
Skušek, kateri v njenih človekoljub
nih prizadevanjih pomaga njen so
prog Franc. Prepričan sem, da
Skuškova za svoje delo zasluži
kakšno priznanje. Prav bi bilo, da
občinski odbor RK v Sevnici o tem
razmisli.
S. SKOČIR

Stane Popelar želi skrbe
ti za gospodinjske stroje

SREČANJE BORCEV XII. SNOUB
Občinski skupščini Novo mesto in Sevnica, družbenopoli
tične organizacije in organizacijski odbor XII. SNOUB vabijo
na tovariško srečanje borcev brigade na
Bučki, 30. oktobra 1976 ob 10.30
po proslavi 35-letnice napada na ta kraj. Na srečanju bodo
podeljene brigadne značke in monografija generala Lada
Ambrožiča—Novljana o XII. brigadi.

Sevniški paberki
VSEENO NAČRTI - Kulturna
dvorana sevniškega gasilskega doma
je le začasna rešitev. Izvršni odbor
kulturne skupnosti se je zato na
zadnji seji odločil, da bo treba v
prihodnjem letu naročiti načrte za
novo dvorano na predvideni lokaciji
po urbanističnem načrtu v novem
delu mesta. V republiki so pri
kulturni skupnosti natečaji, ena od
osnov za sodelovanje so tudi načrti.
Vse to seveda še zdaleč ni znak za
gradnjo, umestno pa je pričeti z
osnovnimi pripravami
LE KMETJE SKRBIJO - Na
kulturni tribuni ob tednu Komuni
sta v Sevnici o kulturnih spomenikih
je kustos posavskega muzeja Mitja
Guštin kot izjemen zgled navedel
primer ponovne postavitve klasične
ga kozolca na Logu, kjer je slabšega
predhodnika podrl avto. Pred mese
ci postavljena razstava celjskega
zavoda za spomeniško varstvo v avli
gasilskega doma z nekaterimi prime
ri nazorno prikazuje, kako slabo

čuvamo značilnosti starih gradenj:
od kamnitega mostu čez Mirno, kjer
so namesto nekdanjih kamnov „dobri“ betonski kvadri ali edine
sevniške slamnate strehe, ki jo je
pregnala divja gradnja.
POLOVIČARSTVO SE OTEPA
- Redenšek na Trgu svobode v
Sevnici nima kaj prida od asfalta.
Kljub črni prevleki je ob cesti vedno
dovolj blata ali prahu - odvisno od
vremena - z bližnje ceste z Griča,
katere niso asfaltirali, ker jo kanijo
zapreti

Sodobnega gospodinjstva si
pravzaprav ni več mogoče zami
šljati brez številnih pomočnikov
v obliki raznih manjših in večjih
strojev. Zadovoljstvo seveda ska
lijo okvare in še do nedavnega
takšnih strojev v občini v glav
nem ni bilo mogoče popravljati
(razen okvar v garancijskem
roku).
V začetku oktobra je na
Planinski 8 v Šmarju odprl
delavnico za takšna popravila
Stane Popelar. Takšnega dela se
ponavadi malokdo loteva, zato
je razveseljivo, da se je za to
odločil mlad obrtnik. Stane se
namerava v glavnem ukvarjati s
popravili vseh električnih gospo
dinjskih aparatov: od sesalnikov,
mešalnikov, likalnikov do pral
nih strojev. Zlasti pri slednjih je
seznam znamk pester, ker gre pri
starejših za uvožene, ne manjka
tudi težav glede rezervnih delov.
Čeprav je vsak začetek težak,
Stane upa, da si bo kmalu uspel
zagotoviti primernejšo zalogo
tistih delov, ki so najpogosteje v
okvari. ,.Takrat, čez nekaj mese
cev, strankam ne bo treba čakati
na odpravo napake," meni Sta
ne, ko govori o svojih načrtih.
Vsa dela opravlja v glavnem
na domovih strank, kar je za
ljudi tudi najprikladnejše. V
Šmarju je le zjutraj od 6. do 7.
ure (po prihajanju ljudi zjutraj
ocenjuje, da bi bilo koristno to
uro pomakniti za pol ure naprej)
in popoldne od 13. do 15. ure.

SMRT PREHITEVA - V vrsti
krajev so se že pobrigali za širša
domovanja rajnih. Tako na Logu, v
Sevnici, Gabrijelah in Tržišču, v
Boštanju pa skoraj ni več mogoče
najti prostora za nov grob. Avtopre
voznik, ki je ob koncu minulega
tedna zasul vhod pokopališča s
peskom, je že nakazal, da bo treba
iskati druga pota.

Stane Popelar: zanimanje
ljudi takoj ob odprtju delav
nice potijuje, da je potreb
na.
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Bratstvo krepi - kultura

DOSEŽENA
PRODUKTIVNOST

Usluge na domu
USPEŠEN NASTOP — Ob tednu Komunista v sevniški občini je
nastopila tudi vrsta mladih izvajalcev. O ktet deklet iz boštanjske
osnovne šole, ki je zadnji hip vskočil namesto loškega okteta na
otvoritvi razstave fotografij v sevniški galeriji, je s tem nastopom
tudi prvič pel izven domačega kraja. (Foto: Železnik)

IGRIŠČA VSE BOLJ POLNA — Odkar je Trebnje dobilo nov športni park, so igrišča vedno bolj
polna. V dopoldanskih in popoldanskih urah se na rokom etnem in odbojkarskem igrišču zadržujejo
osnovnošolci, na košarkarsko igrišče pridejo srednješolci, starejši občani (žal je teh vse premalo) pa se
najraje zadržujejo na atletski stezi.

Delegacija trebanjske občine obiskala Obrenovac — Govor Ivanke Pavlin
Štirinajstega oktobra je pobratena občina Obrenovac slavila
32-letnico osvoboditve, na praznovanju pa je bila tudi štiričlanska
delegacija iz Trebnjega.
Obe občini uspešno sodeluje
ta že vrsto let, in sicer na
najrazličnejših področjih. Tako
je bila pobratena občina že
drugič prireditelj razstave naših
samorastnikov, dela pa so raz
stavljali Anton Plemelj, Sandi
Leskovec in Rudi Stopar. Na
predvečer obletnice osvobo
ditve so se v knjižnici zbrale
delegacije iz Velike Gorice,
Iljesa, domačini in Trebanjci, o
pomembnosti srečanja umetni
kov iz naših republik in pokra
jin v Trebnjem pa je govorila
predsednica OK SZDL Trebnje
Ivanka Pavlin. Poudarila je, da
je največje bogastvo srečanj in
razstav prav poglabljanje brat
stva in enotnosti jugoslovanskih
narodov, kajti tudi s pomočjo
čopičev, dlet in barv se krepijo
največje vrednosti narodno
osvobodilne borbe in naše soci
alistične revolucije.

Pavlinova je govorila tudi o
pomembni akciji Zveze kom u
nistov „Človek, delo in kultu
ra" in omenila, da je dodobra
analizirala kulturno življenje v
delovnih organizacijah, krajev
nih skupnostih in v občini in
hkrati sprejela program za boga
tejše kulturno življenje, ki so ga
dosedaj pogrešali v domala prav
vseh občinah. Nato je prisotnim
predlagala, naj bi v prihodnjem
letu vse tri občine na kultur
nem področju plodneje sodelo
vale in ko je predstavila Antona
Plemlja, Sandija Leskovca in
Rudija Stopaija, so prisotni
njen govor in umetnike nagradi
li z močnim aplavzom.
Delegacije so bile prisotne
tudi na seji občinske skupščine,
na kateri so podelili plaketo
Bogdanu Osolniku, ki je bil
pobudnik za pobratenje občin.
Delegati so ob koncu prosili,

V štirih letih sto silosov
Za

boljši razvoj trebanjske živinoreje bo potrebno
zgraditi še sto silosov — Seminarji za kmete

Preseljevanje v večja mesta in
naselja, procesi deagrarizacije so
dandanes še kako „moderni“ ,
vendar predstavlja kmetijstvo
trebanjske občine še vedno levji
delež pri razvoju gospodarstva
te občine. Kar okoli 30 odstot
kov vseh prebivalcev je km eto
valcev, največ seveda v zaseb
nem sektorju.
Proizvodnjo na tem področju
že nekaj časa uspešno usmerja
kmetijska zadruga, ki si je v
razvojnem obdobju 1 9 7 6 -8 0
zadala nalogo, da obstoječe
kmetije kar najbolje usposobi
za večjo proizvodnjo. Ob vsem
tem bo imel razvoj živinoreje
poglaviten pomen. Osnovna no
vost bo povečanje odkupljenih
količin mleka. Seveda bo za vse
to potrebno zagotoviti kvalitet
nejšo krmo in sedanji način
krmljenja zamenjati z novim.
Tako
predvidevajo
gradnjo
stolpnih in koritastih silosov;
število le-teh se naj bi od

sedanjih 50 povečalo do leta
1980 na 150.
Med poljedelskimi pridelki
bo tudi v prihodnje največ
pozornosti veljalo krompirju. V
ta namen predvidevajo pove
čanje pridelka na hektar, kar bo
moč doseči le z boljšo agroteh
niko in menjavo semena.
To je le nekaj od obsežnih
načrtov trebanjske kmetijske
zadruge za napredek tamkaj
šnjega kmetijstva. Seveda pa
niso pozabili še na sila pomem
ben dejavnik — izobraževanje
kmečkega prebivalstva. V zim
skem času bodo organizirali
številne seminarje, znanje, ki si
ga bodo udeleženci pridobili, pa
bodo izpopolnjevali še na polet
nih ekskurzijah in številnih
tekmovanjih. Ob koncu naj
zapišemo, da trebanjsko kmetij
stvo potrebuje za svoj nemoten
razvoj tudi močnejšo pospeše
valno službo. Morda ne bi bilo
napak zaposliti uslužbenca, ka
terega naloga bi bila pospeše
vanje mlečne proizvodnje.

naj delegacija prenese trebanj
skim občanom in delovnim
ljudem prisrčne pozdrave.

Društvo je
vse boljše
„Naše šolsko športno dru
štvo," je začel pripoved predsed
nik ŠSD v Trebnjem Marko
Grandovec, ,je delavno že vrsto
le t Mentor je profesor telesne
vzgoje Nace Sila, okoli 650
članov - v društvo so vključeni
vsi učenci - pa vadi v devetih
sekcijah, in sicer v odbojkarski,
smučarski, rokometni, atletski,
košarkarski, strelski, namizno
teniški, planinski in taborniški.
V delo društva se radi vključijo
tudi ostali učitelji in profesorji,
pomagajo pa pri stenčasu, na
katerem bomo v kratkem pripra
vili razstavo fotografij o šport
nem življenju na šoli; na šport
nih dnevih nas fotografirajo in
kadar sodniška dela ne moremo
opraviti sami, poprimejo tudi za
piščalko. Društvo je sedaj še
posebej delavno: pripravljamo
tekmovanja v rokom etu, košarki
in odbojki, razporede in kom
pletno vodstvo pa opravimo
učenci sami."
O društvu je povedal tudi
mentor Nace Sila. Poudaril je, da
je zaživelo pred dvema letoma,
zlasti pa lani, ko je mentorstvo
prevzel učitelj telesne vzgoje
Vinko Prah in so v tekmovanju
za najboljše ŠŠD v republiki s
sedemdesetega mesta napredo
vali na odlično petindvajseto. Pri
tem uspehu je imel odločilno
vlogo trebanjski športni delavec
Nace Bukovec in novi mentor, in
učenci so prepričani, da bodo z
njegovo pomočjo morda že letos
v tekmovanju za najboljše šolsko
športno društvo še napredovali.
„ Društvo bo v kratkem pri
pravilo," je nadaljeval pripoved
Marko Grandovec," vrsto teča
jev, učenci pa se že zanimajo za
smučarskega, razen tega pa bo
mo poskušali pripraviti tudi
skupinske izlete na večje športne
prireditve."

Iz kraja v kraj

ZMAGOVALO - Trebanjska
občinska gasilska zveza je v
požarnovarnostnem tednu pri
pravila občinsko pionirsko tek
movanje, ki se ga je udeležilo
pet ekip. Po napetih in zanimi
vih bojih — pionirji so se
izkazali za dobre gasilce — so
bili doseženi naslednji rezultati:
1. Velika Loka 496 točk, 2.
Trebnje 488, 3. Šentrupert 473,
4. Šentlovrenc 441 in 5. Tre
banjski vrh 426. (Foto: Boris
Debelak)

S tran u red il: ALFRED 2ELEZNIK

ČISTO RESNO IN UPRAVIČE
NO pravijo, da daje Trebnjemu ime
- kultura. Pa ne zavoljo čudežnega
drevesa na nekdanji avtobusni posta
ji pred stavbo občinske skupščine,
na katerem je ta jesen rodila kaj
čudno kulturo - tri konzervne
škatle, pač pa zavoljo galerije
likovnih samorastnikov, tabora slo
venskih likovnih samorastnikov in
parka pred galerijo, ki pa se ne more
postaviti, da zanj skrbi pridna roka.
Zakaj zdi se, da je mesto kulture
kulturno urejeno samo takrat, kadar
gosti - umetnike.
VOZNI RED NA trebanjski avto
busni postaji je zaslovel po vsej
Dolenjski, zanj pa vedo tudi neka
teri Ljubljančani, Zagrebčani in še
kdo drug. Z njegovo pomočjo se, ko
čakajo na avtobuse, zabava kar lepo

število potnikov, le malokateremu
pa uspe razrešiti vse uganke. Za kaj
gre? Tistemu, ki naj bi poskrbel za
vzoren avtobusni red, se naloga ni
najbolj posrečila, saj potniki zaradi
pomešanih in manjkajočih črk ne
vedo, za katere kraje gre.
ZLOGLASEN ŽELEZNIŠKI nad
voz še kar naprej kaznuje voznike,
ki precenjujejo svoje sposobnosti;
ker še ne kaže, da bo mesto ob hitri
cesti kaj kmalu dobilo sodobnejši
nadvoz, grozi zlasti sedaj več nesreč.
Ker po trčenjih, praskah ipd.
vozniki izjavljajo, da niso videli
prometna znaka, bi kazalo poskrbeti
za novi in bolj vidni označbi
Bržkone pa tudi ne bi zalegli, saj
avtomobilisti in motoristi radi po
zabljajo na previdno vožnjo.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST

17

T O F O V Š V E JK V
ČRNOMLJU

NA VRSTI JE ČRPANJE VODE - Ko bodo v Kanižarici skozi
tretjo vrtino popolnoma zaprli vdorno mesto vode, bodo začeli
črpati vodo iz zalite jame. Na fotografiji: z izčrpavanjem so
ugotavljali, kakšen je pritok vode.

K oncertna poslovalnica in
Glasbena mladina pri črnomalj
ski glasbeni šoli je za danes ob
19.30 v domu kulture pripravila
obisk satiričnega kabareta Tone
ta Fornezzija-Tofa »Občinski
kurir Švejk v tretji svetovni
reformi**. V glavni, najboljši in
edini vlogi nastopa Janez Hoče
v a r- Rifle. Za zabavo sta torej
poskrbela znani satirik Tof in
priljubljeni igralec Rifle, Švejkove dogodivščine pa bo spremljala
„gasilska godba na dihala in
sireno**. Obeta se veliko zabave
in smeha, saj je Tofov Švejk
narejen po taki meri, da bi bil
lahko doma tudi iz Črnomlja.

Vodi v Kanižarici zaprli pot
Skozi prvi dve vrtini so v kanižarskem rudniku že injektirali vdorno mesto vode,
d o k o n č n o pa bo pritok vode zaustavljen do konca meseca — Rudarji uspešno delajo v
drugih poklicih
rudarji zelo uspešno znajdejo
Po načrtu bi morala biti vsa dela pri zapiranju vdornega mesta
tudi v drugih poklicih in oprav
vode v kanižarskem rudniku končana do 15. oktobra, vendar se je
ljajo razna dela. Ta razdroblje
vsa stvar nekoliko zavlekla zaradi zamude pri vrtanju tretje vrtine.
nost in raznolikost del prinaša
Vendar v Kanižarici upajo, da bodo kljub temu lahko do konca
več administrativnega in organi
meseca zaprli mesto vdora in začeli črpati vodo iz poplavljenega
zacijskega dela, zato število tega
rudnika.
mesec. V IMV v Novo mesto pa
kadra v Kanižarici ni moč
Skozi prvo vrtino, ki so jo
se vozi na delo 17 delavcev,
znižati pa tudi po odprtju jame
zavrtali s površine v kanižarski
katerih O D znaša 2.622 din.'V
ga bodo potrebovali.
hosti, so injektirali vdorno
rudniku je pri vzdrževalnih
A. BARTELJ
mesto vode s filtrskim pepelom
delih zaposlenih 10 delavcev, v
in cementom v razmerju 1:4.
avtoparku 21, v tehničnih in
Končni pritisk pri tem postop
administrativnih službah pa 36
PRAZNIK KS
ku je znašal 55 do 60 atmosfer.
delavcev.
Meritve so pokazale, da so s
VINICA
Razveseljivo je, d aje kanižar
tem zaprli pot tretjini celotnega
Svet krajevne skupnosti
ski kolektiv kljub nesreči še
pritoka vode.
Vinica in krajevne družbeno
vedno dokaj sklenjen, povezan
Tudi skozi drugo vrtino so že
politične organizacije česti
in odločen, da bo spet skupaj
opravili injektiranje ter zasipali
tajo svojim krajanom za
nadaljeval
delo,
brž
ko
bo
progo št. 10 z dolomitnim
krajevni praznik 21. oktober
rudnik saniran in bo proizvod
m altnim peskom in cementom;
in jih vabijo, naj se v čim
nja spet stekla. Seveda je do
skozi vrtino so spravili več kot
večjem številu udeležijo pro
takrat nujno, da ima vsak
1.100 kubičnih metrov dolo
slave, ki bo v nedeljo, 24.
kanižarski delavec možnost, da
mitnega peska in okoli 120 ton
oktobra, ob 9. uri v dvorani
si s svojimi rokami ustvarja
cementa. Sedanja opažanja ka
viniške osnovne šole.
kruh,
saj
dosedanje
izkušnje
žejo, da je pritok vode skozi
kažejo, da se v tem času lahko
m esto vdora skoraj zaprt, na
tančnejše podatke pa bodo
NAVAL NA
dobili po končnih meijenjih in
GLASBENO
SOLO
FILATELISTIČNA
poizkusih. D okončno bodo me
Letos je bilo zanimanje za vpis v
RAZSTAVA NA
sto vdora zaprli skozi tretjo
črnomaljsko glasbeno šolo tako
VINICI
vrtino.
veliko, da so le s težavo uspeli
V
Velenju, kjer je v rudniku Filatelistično društvo „O ton Žu sprejeti vse učence. V pripravljalni
pančič** iz Črnomlja bo 24. oktobra
co in v prvi razred se je vpisalo kar
zaposlenih 75 kanižarskih ru
pripravilo v avli viniške osnovne šole
49 učencev, tako da je sedaj vseh
darjev, so le-ti v šestih mesecih
filatelistično razstavo „Evropa vas
učencev v Črnomlju in Metliki okoli
ustvarili 5,566.720 dinarjev do
pozdravlja**. Razstava bo odprta v
170. Letos je bilo spet večje
hodka. Delavci so plačani na
počastitev praznika KS Vinica in
zanimanje za učenje harmonike,
obletnice smrti velikega viniškega
klavir pa še vedno ostaja v modi.
akord, v avgustu pa je njihov
Dovolj pove že podatek, da so v
rojaka, po katerem ima društvo ime.
povprečni osebni dohodek zna
Namen razstave, ki bo odprta do 29.
zadnjih treh letih starši kupili za
šal 5.510 dinarjev. V kanižarski
oktobra, je prikazati Evropo na
svoje glasbene nadobudneže kar 28
opekam i je sedaj zaposlenih 47
novih pianinov. Na šoli poučuje
znamkah. Pokrovitelj razstave je
deset učiteljev.
delavcev, ki so letos ustvarili
viniški klub OZN.
5,004.499 dinarjev dohodka,
njihov poprečni OD pa je 3.101
dinar. V obratu Ele iz Novega
mesta dela šest invalidov iz
Kanižarice, ki se uvajajo v delo.
Do 1980 bi v črnomaljski občini za adaptacijo in gradnjo
Pri komunalnih delih v črno
kulturnih dom ov potrebovali skoraj 40 milijonov
maljski občini pa dela sedaj 39
dinarjev
— Ljudje bodo morali tudi sami prijeti za delo,
kanižarskih delavcev, katerih
kajti toliko denarja bo težko dobiti
poprečni OD znaša 3.839 dinar
jev. Pri cestnih delih je dobilo
Seznam dogovorjenih naložb v
težko: do 1980 bi potrebovali po
zaposlitev 16 delavcev, ki so v
sedanjih cenah 39.460.964 dinarjev.
objekte za kulturo v črnomaljski
pol leta ustvarili 603.476 dinar
S tem denarjem bi uredili prosto
občini v obdobju 1 9 76-1980 je
sicer narejen, prav tako je znano,
re za knjižnico na Vinici, za kar je
jev dohodka, njihov OD pa je
koliko sredstev bi potrebovali, da bi
predvidenih 50 tisočakov, dela pa
3.022 din. V obratu IMV v
adaptirali in na novo zgradili vseh
naj bi bila končana letos. Letos bi
Kanižarici je 27 delavcev zapo
devet objektov. Prav pri tem - pri
po načrtih morali adaptirati tudi
slenih v proizvodnji prvih prem
denarju namreč - pa začno celo
kulturno dvorano v Dragatušu, za
največji optimisti zmajevati z glavo.
kar je potrebnih 1.676.000 dinarjev.
za prikolice; ti v poprečju
Zračunati, koliko je potrebno, ni
Prihodnje leto bi morala biti na vrsti
zaslužijo 3.307 dinarjev na

Za kulturo tudi lopate

Črnomaljski drobir
RAVNATELJI IMENOVANI Ravnateljica osnovne šole v Dragatušu bo tudi v naslednjem 4-letnem
m andatnem
obdobju
Fanika
Toman. Osnovno šolo v Starem trgu
ob Kolpi bo še naprej vodil
prof. Marko Kobe; Metod Plut,
dosedanji ravnatelj OŠ v Semiču, pa
je imenovan za vršilca dolžnosti
ravnatelja te šole, o njegovi ponovni
prijavi pa bodo razpravljali na
prihodnji seji komisije za volitve,
imenovanja in kadrovska vprašanja
pri občinski skupščini.
V OPERO IN NA KONCERT V petek, 15. oktobra, je avtobus iz
Črnomlja odpeljal člane potujoče
Glasbene mladine iz OŠ Mirana
Jarca v Ljubljano, kjer so si ogledali
opero Rigoleto. Metliški potujoči
„glasbeni mladinci" pa so v četrtek,
21. oktobra, poslušali Traviato. Oba
obiska je organizirala Koncertna
poslovalnica in Glasbena mladina pri
črnomaljski glasbeni šoli. Koncertna
poslovalnica vabi tudi ostale obča
ne, naj se prijavijo za obisk koncerta

državnega simfoničnega orkestra
Sovjetske zveze, ki bo v ponedeljek,
25. oktobra, v dvorani Vatroslav
Lisinski v Zagrebu. Prijave spreje
majo v Viatorjevem Turistbiroju.
NEVELJAVNI POTNI LISTI Večkrat se zgodi, da hočejo ljudje
podaljšati potne liste, izdane pred
letom 1967. Ti pa so neveljavni,
zato jih ne podaljšujejo, pač pa
morajo občani, če hočejo potovati v
tujino, dvigniti nov potni list; za to
pa sta med drugim potrebni tudi dve
novi fotografiji.
TEŽKO V DOBLIČE - Cesto
Kanižarica - Dobliče pripravljajo za
asfaltiranje. Ob suhem vremenu se
še da z avtom priti v Dobliče, ko pa
dež razmoči razrito cestišče, to
skoraj ni več mogoče. Zato prebi
valci te vasi in drugi uporabniki
ceste prosijo delavce, naj bi, kadar
morajo zaradi dežja prekiniti dela,
cesto vsaj za silo usposobili za
promet.

Cr/MojmsMš/h'
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dozidava in obnova kulturnega do
ma v Črnomlju, kar bi stalo
2,308.000 din. Ureditev prostorov
za arhiv v bivši osnovni šoli v
Drašičih je prav tako v seznamu za
1977, potrebno pa bi bilo 65.964
din. Oa 1977 do 1980 bi po načrtu
morali zgraditi kulturna domova v
Adlešičih (8.669.00 din) ter v
Starem trgu (7.545.000), za uredi
tev kulturnih dvoran v manjših
krajevnih središčih pa bi v tem
obdobju potrebovali dva milijona.
Prostori za zbirko NOB v Črnomlju
bi morali biti na vrsti 1979, ureditev
pa bi stala milijon dinarjev. Na
koncu seznama je gradnja kulturne
ga doma na Vinici, ki naj bi ga
zgradili 1980, za gradnjo pa bi po
sedanjih predvidevanjih moralo biti
na voljo 15 milijonov dinarjev.
Povrh vsega so tu še stroški za
načrte za vse te adaptacije in
novogradnje - 1.147.000. Skupaj
torej 39.460.964 dinarjev.
Računajo, da bo kulturna skup
nost Slovenije iz združenih sredstev
prispevala najmanj 18 milijonov. Od
kje dobiti ostalih 21.460.964 dinar
jev? Občinska kulturna skupnost
Črnomelj računa na prispevke de
lovnih organizacij, prostovoljno delo
občanov, združevanje sredstev dru
gih samoupravnih interesnih skup
nosti za večnamenske prostore, na
samoprispevek in tudi na kredite.
Čeprav vsega tega denarja verjet
no ne bo moč zbrati, je gotovo, da
bo vsaj del načrtov uresničen.
Veliko je vredno, da ljudje vedo, da
ne morejo le zahtevati in so vedno
pripravljeni tudi sami zgrabiti za
delo, saj vedo, da delajo za kulturni
napredek svojih kraiev.

Zdravstvo urejeno za 15 let
Metliški zdravstveni dom lahko po novem nudi pom oč tudi v najbolj nujnih primerih
Popoln dispanzer za matere in otroke — Dvakrat na mesec specialisti
V ponedeljek, 11. oktobra, je od dvanajste ure naprej v
metliškem zdravstvenem domu dežural samo en zdravnik, ostalih
25 zaposlenih pa je do desetih zvečer udarniško delalo. Nameščali
so pohištvo in medicinsko opremo, da je bil novi trakt
zdravstvenega doma naslednji dan nared za tehnični prevzem.
„K ončno je tudi to za Metlika, da bodo pomanjklji
nami,“ z vzdihom olajšanja in vosti odpravili na račun zamu
ponosen pravi direktor tozda de.
Zdravstveni
dom
Metlika
dr. Evgen Bienenfeld. „Čeprav
so prvotni projekt precej oskub
li, pač v skladu s splošnimi
stabilizacijskimi
prizadevanji,
smo zelo zadovoljni, saj smo
pridobili 700 kvadratnih met
rov bruto oziroma 598 m2 neto
površine."
Da bodo za novi trakt dobili
tudi uporabno dovoljenje, bo
potrebno odpraviti še nekaj
pomanjkljivosti. Tu pa se po
Dr. Bienenfeld: „Od 1963 do
stavlja vprašanje, kje dobiti
sedaj sem ordiniral v sobi, ki ni
denar.
Investitor,
združeni
merila
niti 7 m2 ; čakalnica za
zdravstveni dom Novo mesto, je
tri ambulante in laboratorij pa
dal, kolikor je mogel. Celotna
je bila na hodniku.11
naložba je veljala nekaj več kot
pet milijonov dinaijev (od tega
je šlo 700.000 din za medicin
Metlika in seveda vsa občina
sko opremo in pohištvo). Ko je tako v novem traktu pridobi
lektiv metliškega zdravstvenega la še eno splošno am bulanto, ki
doma upa, da se bo lahko je opremljena tako, da bo
dogovoril z izvajalcem del TGP služila tudi za ambulanto za

SAMOUPRAVLJANJE SE ZAČNE V ŠOU - Pionirska
organizacija na metliški osnovni šoli je še posebno skrb posvetila
samoupravljanju. Izkazalo se je, da imajo šolaiji od najnižjih do
najvišjih razredov najraje take sestanke in akcije, ki jih pripravijo
sami.

Pobude iz mlade baze
V pionirski organizaciji in izvenšolskih dejavnostih na
metliški osnovni šoli sodelujejo učenci od najnižjih do
najvišjih razredov
Dobro zastavljeno delo pio
nirske organizacije na osnovni
šoli je pogoj za živo in plodno
izvenšolsko dejavnost učencev.
Na metliški osnovni šoli se obe
dejavnosti prepletata in dopol
njujeta.
„Lani smo skušali naši pio
nirski organizaciji dati bolj
podobo politične organizacije
kot več ali manj zabavne
združbe,“ je povedal mentor
pionirske organizacije prof.
Zvonko Rus. „Za resno delo
tako v pionirski organizaciji kot
v izvenšolski dejavnosti so naši
učenci zelo zavzeti in nikoli
nismo imeli težav pri udeležbi.4'
Med drugim so lani pripravili
tečaj za vodstva razrednih skup
nosti in krožkov z namenom,
da bi se učenci bolje spoznali s
samoupravljanjem v praksi ter
se naučili pripravljati in voditi
sestanke. Izkazalo se je, da so
učenci dobri in vestni samo
upravljala in da je njihovo delo
večkrat lahko za zgled tudi
odraslim.

127 učencev od 3. do 8.
razreda.
Letos se bodo na metliški
osnovni šoli učenci lahko vklju
čili kar v dvajset različnih
izvenšolskih dejavnosti - od
folklornega krožka preko šol
skega športnega društva do
izdajanja šolskega glasila. Učen
cem, ki se vozijo v šolo iz
drugih krajev, pa bi se radi
vključili v katero koli obliko
izvenšolske dejavnosti, so na
šoli priskrbeli potrdila, da se
domov lahko vozijo tudi z
delavskimi avtobusi, kajti šolski
avtobus odpelje kmalu po kon
cu pouka, ko se izvenšolske
dejavnosti šele začno.
A. B.

S tran u red il: JANEZ PEZELJ

KS RADOVIČA
PRAZNUJE
V
nedeljo, 24. oktobra,
bo krajevna skupnost Rado
viča prvič praznovala svoj
praznik v spomin na dogod
ke pred 34 leti, ko je bil v
okolici Radoviče prvi večji
spopad med partizani in
Italijani. Proslava se bo zače
la ob 10. uri, slavnostni
govornik bo tov. Niko Belo
pavlovič. Krajevna organiza
cija ZZB NOV bo razvila
svoj prapor, sledil bo kultur
ni program, nato bo gasilska
veselica.
Med NOV je iz današnjega
območja KS Radoviča odšlo
v partizane 45 mož in
fantov, od katerih se jih 29
ni več vrnilo. Med vojno je
bilo v teh krajih požganih
159 hiš, če štejemo tudi
gospodarska poslopja, pa je
ta številka 304; Bojanja vas
pa je bila cela požgana.

Sprehod po Metliki
DAN V PREJŠNJEM TEDNU je
.bil še posebno glasen, poln pesmi
harmonike. Nekaj fantov je odhajalo
k vojakom, spremljala so jih dekleta
in prijatelji. Slovo na železniški
postaji je bilo sicer hrupno, vendar
so odhajajoči težko požirali slino
kljub obljubam zvestobe in mnogim
obljubljenim pismom. Fantje pač
vedo, da so meseci dolgi, dekleta pa
včasih neučakana. Sicer pa se prav v
odsotnosti izkaže, kaj je prava
ljubezen in kaj ne.

Samo primer, kako lahko
pobuda ene razredne skupnosti
potegne za sabo še druge, korist
od tega pa ima cel kraj: učenci
7. razreda so sklenili, da bodo
pred prvim majem očistili Met
PRETEKLO NEDELJO so delav
liko. Pridružila se jim je cela ci ljubljanskega radia postavili na
šola in akcija je zelo uspela. ' Veselici improviziran studio, iz
„Naši pionirji tesno sodelujejo z katerega so za val 202 prenašali
mladinsko organizacijo in plod razgovore, pripovedovanja in glasbo.
Veliko zanimivega in kritičnega je
tega sodelovanja so skupne bilo slišati iz ust množice nastopajo
akcije. Veselje je biti mentor čih, domačini pa so lahko dogajanje
taki organizaciji, kjer pobude na Veselici spremljali le prek zvočni
prihajajo res iz „baze“ in kjer se kov, postavljenih na Mestnem trgu,
kajti valovi te oddaje, žal, ne sežejo
odgovornega dela nihče ne prek Gorjancev.
brani,“ pravi prof. Rus.
Razveseljivo je zlasti dejstvo,
da se v akcije, katerih pobudnik
je pionirska organizacija, vklju
čujejo učenci od najnižjih do
najvišjih razredov. V „Veseli
šoli" na primer je sodelovalo

urgentno medicino; v njej bodo
laboratorij, EKG, prostor za
transfuzijo, reanimacijo, skrat
ka vse, kar taka sodobna
ambulanta potrebuje. „Sedaj
smo morali vse nujne primere,
na primer človeka, ki ga je
zadel infarkt, čimprej odpeljati
v bolnico v Novo mesto; poslej
pa jim bomo prvo pomoč lahko
nudili tu,“ pavi direktor.
V
prvem nadstropju novega
trakta bo deloval popoln dispa
nzer za varstvo mater in otrok,
dvakrat na mesec pa bodo tam
popoldne ordinirali specialisti:
okulist, nevropsihiater, gineko
log, pediater. V kletnih prosto
rih bodo prostori za medicino
dela ter pulmološko (pljučne
bolezni in tuberkuloza) in rentgenološko dejavnost. „Z vsem
tem bomo tudi preprečili ne
potrebna potovanja naših pa
cientov v Novo mesto in Ljub
ljano ter tako zavrli naraščajoče
stroške metliške samoupravne
interesne skupnosti za zdrav
stvo. Stroški za specialistične
preglede pa so bili doslej v
Metliki med najvišjimi v Slove
niji,“ poudari dr. Bienenfeld.
„Potovanja bo precej zmanjšal
tudi naš novi, sodobno oprem
ljeni urinski, hematološki in
biokemični laboratorij.“
Po prvotnem elaboratu naj bi
novi metliški zdravstveni dom
zadostoval za potrebe te občine
v naslednjih 30 letih, sedaj pa
dr. Bienenfeld meni, da so dob
ri za prihodnjih 15 let, če bo
indeks dinamike naraščanja tak
kot do sedaj. V načrtu je tudi,
da se bo število zaposlenih v
metliškem zdravstvenem domu
do 1980 povečalo od sedanjih
27 na 38. Takrat bodo lahko v
novem traktu delali „s polno
paro“ .
A. BARTELJ

OBČINSKI ODBOR RDEČEGA
KRIŽA je pripravil v mladinskem
klubu predavanje z naslovom „Rak
na konici cigarete". Četudi je bila
veliko propagande, so sc pojavili olji
napovedani uri le trije poslušalci Ob
istem času so bili gostilniški lokali
kar precej zasedeni in natakar j$
moral večkrat odpreti okno, da s i
se lahko ljudje razločno videli Prej
jim je to oviral gost cigaretni dim.
o s n o v n a So l a p o d z e m e l j
ima zelo razvejeno izvenšolsko de
javnost, v katero je vključenih nad
devetdeset učencev. Skoda je, da so
po končani osemletki ti mladi ljudje
prepuščeni sami sebi in da mladini
ska organizacija ne poskrbi zanje i
ustanavljanjem recitatorskih, igral
skih, folklornih in glasbenih skupyi(
Učiteljice so pripravljene pomagati
mladim, toda pobuda mora le priti
iz njihovih vrst.

metliški tednik
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Zelo lep sprejem v Prokuplju
Kočevci k bratom za njihov praznik — Jarm in Brudar razstavljala v Prokuplju
športna srečanja — Zdaj so na vrsti še gospodarstveniki
Za praznik Prokuplja, 9. oktober, je to srbsko mesto obiskala
tudi delegacija pobratenega Kočevja, v kateri so bili sekretar
občinskega komiteja ZK Jože Novak, predstavnika krajevne
skupnosti Kočevje Lojze Hočevar in Saša Bižal ter predsednik
izvršnega sveta občinske skupščine Alojz Petek. Razen tega je
Prokuplje obiskala mladinska delegacija.
Ob tej priložnosti so v Prokuplju
odprli likovno razstavo, na kateri sta
prikazala svoja dela akademski kipar
Stane Jarm in slikar Ivan Brudar.
Razstavo, ki je bila lepo sprejeta in
dobro obiskana, je odprl France
Brus.
Kočevski športniki so ob prazni
ku odigrali z domačini tekme v
odbojki, košarki, nogometu in roko
metu. Gostje iz Kočevja so zmagali
trikrat, domačini pa enkrat.
Listino o pobratenju sta podpisali
krajevni skupnosti Prokuplje in
Kočevje maja lani in sicer na svečani
seji ob prvem prazniku krajevne
skupnosti Kočevje. Po prvih stikih
uradnih delegacij se je delo in
sodelovanje preneslo najprej na

področje športa, družbenopolitičnih
organizacij (predvsem mladinske) in
kulture pa tudi zabavnih prireditev.
Že ob prvih srečanjih je bila
izražena obojestranska želja, da bi
sodelovali tudi na gospodarskem
področju. Tesneje bi se lahko
zbližale nekatere delovne organiza
cije iz obeh mest, ki se proizvodno
dopolnjujejo ali proizvajajo podob
ne izdelke. To sodelovanje naj ne bi
ostajalo le v mejah „nakup-prodaja“ , pač pa bi ga lahko razširili na
iskanje raznih rešitev za boljšo in
cenejšo proizvodnjo, izmenjavo iz
kušenj pri sedanjem delu v proizvod
nji, trgovini, pa tudi na področju
samoupravljanja in drugod. Do
tesnejših stikov na področju gospo

RAZSTAVA — V avli kina Toplica v Prokuplju je bila razstava del
likovnega pedagoga Ivana Brudaija in akademskega kiparja Staneta
Jarma iz Kočevja. (F oto: F. Brus)

Srečanje ob tednu otroka
Spomladi bodo Kočevci vrnili obisk Domžalčanom

V Kočevju so se 9. oktobra
srečali predstavniki občinskih zvez
prijateljev mladine iz Domžal in
Kočevja. Srečanja so se udeležili
tudi predstavniki družbeno-političnih organizacij, šol, vzgojnovarstvenih ustanov, mentorji pionirske
^organizacije in krožkov oziroma
svobodnih dejavnosti pionirjev ter
delegati Zveze socialistične mladine.
Člani kulturnega društva osnovne
šole Kočevje so ob tej priložnosti
izvedli program z glasbo in petjem.
Goste in delegate je v imenu
občinske Zveze prijateljev mladine
. Kočevje pozdravil njen predsednik
Stane Jajtič, ki je med drugim
poudaril, da je srečanje zelo po
membno, saj predstavlja novo obli
ko sodelovanja in medsebojnih izmanjav izkušenj pri delu z mladino,
kar bo nedvomno pripomoglo k
g boljšim delovnim uspehom. Nato so
* si gostje in domačini ogledali novo
šolo, plavalni bazen, telovadnico,
vrtec, zgodovinski Šeškov dom,
muzej, razstavo domačih ustvarjal
cev in druge zanimivosti Kočevja.
Srečanje, ki so ga posvetili tudi
tednu otroka, je bilo prisrčno in je
potekalo v prijateljskem in tovari

škem vzdušju. Predstavniki občinske
Zveze prijateljev mladine iz Domžal
so ob tej priložnosti povabili Kočev
ce na podobno srečanje, ki ga
nameravajo spomladi organizirati v
Domžalah.
VILKO ILC

občan
vprašuje

odgovarja
- Sem tako jezen, da bi kar
pljunil, ker nisem dobil vabila
na svečano sejo občinske skup
ščine ob prazniku občine.
- Kar tiho bodi, saj niti jaz
nisem dobil vabila, čeprav so
me nedolgo tega proglasili za
častnega občana.

darstva še ni prišlo, vendar vse kaže,
da bo tudi to v kratkem urejeno.
Gostje iz Kočevja, ki so se vrnili
iz pobratenega Prokuplja, pravijo,
da so bili zelo lepo sprejeti.
Pričakalo jih je preko 1000 domači
nov, ki so jim prijateljsko vzklikali,
skupaj so zaplesali kolo, nato pa so
domačini odpeljali posamezne goste
iz Kočevja na svoje domove, kjer so
jih zelo lepo postregli, oziroma jim
nudili vse.
J. PRIMC

Mladi poročajo
MLADI V PROKUPLJU Nedavnega obiska pobratenega
Prokuplja so se udeležili tudi
delegati OK ZSMS Kočevje
Stane Gabrič, Lojze Obranovič
in Boško Knežcvič. Z mladimi iz
Prokuplja so se dogovorili, da
bodo ustanovili skupno mladin
sko delovno brigado ali pa bodo
brigadi izmenjali Mladi iz Pro
kuplja so izrazili željo, da bi
navezali stike z mladinci iz
posameznih osnovnih organizacij
ZSM. Dogovorjeno je bilo tudi,
da bodo mladi športniki iz
Prokuplja gostovali maja prihod
njega leta v Kočevju. Tudi
taborniki iz Prokuplja bi radi
tesneje sodelovali s kočevskimi.
Ugotovili so tudi, da je ovira za
tesnejše sodelovanje mladine po
bratenih mest le velika oddalje
nost, zato se dogovarjajo za
obiske in srečanja samo ob
pomembnejših dnevih.
PRISPEVEK ZA POSOČJE Tudi člani osnovne organizacije
ZSM gimnazija Kočevje so pri
spevali pomoč za prizadeto
Posočje: zbrali so 3050 din. Ta
človekoljubna gesta je vredna
pohvale in posnemanja.
SEMINAR V GLAŽUTI Občinska konferenca ZSM Ko
čevje bo 23. in 24. oktobra
organizirala seminar za vodstve
ne organe osnovnih organizacij
in predsednike komisij ter po
dročnih konferenc pri OK
ZSMS. Seminar bo v gozdarskem
centru v Glažuti. Na njem bodo
predavali družbeno-politični de
lavci Peter Šobar, Tone Šercer,
Lojze Petek, Stane Gabrič, Vida
Paulin in drugi.
JURE PODRŽAJ

Okvirna vsota je znana
Če bo dobila ena družbena služba več, je treba vzeti
drugi
Pred kratkim so v Kočevju
razpravljali o nalogah pri spreje
manju sporazumov SIS in do
polnil k srednjeročnemu načrtu
občine za obdobje 1976-1980.
Ugotovili so, da kar pet SIS
(otroško varstvo, telesna kultura,
socialno skrbstvo, zaposlovanje, kul
tura) ne dosega tako imenovanih
..minimalnih standardov", kar po
meni, da so te SIS upravičene do
pomoči iz solidarnostnih sredstev v
okviru republike. Vendar so po

Drobne iz Kočevja
RUŠENJE SE JE ZAČELO Bivšo slaščičarno „ 2 ita “ in hiše za
njo so začeli rušiti pretekli teden.
Tu bo veliko parkirišče. Dela si
ogleduje vsak dan tudi precej
občanov. V Kočevju zadnja leta
malo rušimo, čeprav nekatere stavbe
še komaj stoje, njihovo vzdrževanje

Štiri

je predrago, bivanje v njih pa
zdravju škodljivo ali celo življenjsko
PAPIR ZBIRAJO - Zbiranje
starega papirja je trajna akcija
učencev osnovne šole Kočevje. Pod
vodstvom učiteljice Anite Zupan so
v septembru nabrali 6.306 kg
papirja. Večino so ga prodali in
denar namenili za gradnjo onkolo
škega inštituta, 2.700 kg pa so ga
odstopili Rdečemu križu, ki tudi
organizira podobne akcije za člove
koljubne namene. Največ papirja so
šolarji tokrat dobili pri Kovinarju, in
sicer skoraj 3 tone. Verjetno še na
marsikaterem podstrešju leži star
arhiv ali papir, ki dela le napoto.
Delovne organizacije, ustanove in
drugi bi se odvečnega papirja znebili
tako, da bi ga oddali šolarjem.
Hkrati s tem pa bi dali tudi svoj
prispevek za človekoljubne namene
m gradnjo prepotrebnega onkolo
škega inštituta.
ČIGAV JE COL1BRI? - Kolo z
motorjem znamke AON Colibri št.
814087, letnik 1972, so našli
kočevski miličniki 5. oktobra. Kolo
je rdeče barve in dobro ohranjeno.
Miličniki sumijo, da je bilo ukrade
no, in vabijo lastnika, naj sc oglasi
pri njih.

k o C e u s k e n o v ic e
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sedanjih merilih lahko to pomoč
dobile samo SIS iz tistih občin, kjer
nobena izmed devetih SIS ne
presega ..minimalnih standardov".
Ker nekatere kočevske SIS (oziroma
regijske, ki zajemajo tudi kočevsko
občino) presegajo te standarde
(zdravstvo, izobraževanje), potem to
pomeni, da tudi ostale SIS ne bodo
dobile pomoči.
Posebno so poudarili, da bi
moralo biti občinam dovoljeno dati
neki svoji SIS prednost, se pravi več
denarja, če so pač ocenili, da je
doslej zaostajala, oziroma da je v
interesu občine, da se hitreje razvija.
Ta odločitev ne bi smela imeti za
posledico, da ostale SIS, ki ne
dosegajo „minimalnih standardov",
ne bi bile upravičene do solidarnost
nih sredstev. Menili so, da je ta
njihov predlog povsem pravilen in
samoupraven. Če bi bilo namreč
drugače, potem to pomeni, da ni
potrebno nobeno dogovarjanje, pač
pa bi z zakonom določili stopnje, ki
bi bile za vse obvezne.
V razpravi so opozorili, da
sedanja merila za izračunavanje
..minimalnih standardov" niso v
redu. Menili so, da bi moralo biti
merilo delež neke družbene službe
(na primer kulture) v narodnem
dohodku Slovenije (in nato primer
jati delež v narodnem dohodku
posamezne občine), ne pa stopnja,
ki je izračunana na osnovi vsote
kosmatih osebnih dohodkov.
Nadalje so opozorili, da se neka
tero delo prenaša iz splošne porabe
(občinski proračun) v skupno pora
bo (sc pravi na SIS), na primer na
SIS za izobraževanje obrambna
vzgoja in družbenopolitična vzgoja,
hkrati pa se ne prenaša tudi denar.
Predstavniki s področja kulture
so opozorili na to, da bi morali biti
prej podpisani občinski sporazumi o
iinanciranju SIS, in šele nato repub
liški V nasprotnem primeru bi sc
lahko zgodilo, da bi si republiške
SIS zagotovile denar, za občinske pa
ga ne bi ostalo dovolj.
Sklenjeno je bilo tudi, da bodo
SIS izdelale samoupravne sporazu
me in programe dela (tudi za
prihodnje leto), ter vse to dale v teh
dneh v javno razpravo, o vseh
kočljivih vprašanjih (nekaj smo jih
omenili v našem članku) pa bo
razpravljal še svet za družbene in
ekonomske odnose pri občinski
konferenci SZDL, predsedstvo ali
celo sama konferenca SZDL.
J. P.

Temeljni kamen že čez dve leti
Vsi zbori ribniške občinske skupščine so prejšnji petek temeljito ..obdelali" zahtevo po
gradnji zdravstvenega dom a — Sprejem srednjeročnega plana občine za obdobje
1976—80 — Le majhne spremembe v planu
Seja vseh zborov ribniške občinske skupščine prejšnji petek v
domu JLA je v mnogočem pokazala, kaj in kje bodo morali
občinski možje v naslednjih petih letih najhitreje in najčvrsteje
poprijeti. Vsekakor bo treba najprej rešiti problem zdravstva, na
kar kaže tudi dejstvo, da so v prvem delu skupščine najprej zasedali
vsi zbori v enakopravnem položaju s skupščino občinske
zdravstvene skupnosti. Šele zatem je sledil sprejem srednjeročnega
plana občine za obdobje 1976-80.
Poglejmo si najprej sprejete
sklepe iz prvega dela na podro
čju zdravstva. Vsi delegati so si
bili enotni, d aje gradnja novega
zdravstvenega doma v Ribnici v
obdobju 1 9 7 6 -8 0 še kako
nujna, predvsem zaradi delo
vanja specialističnih in drugih
služb. Sredstva za navedeno
gradnjo bosta prispevala Regi
onalna zdravstvena skupnost
Ljubljana in samoprispevek, ki
ga nameravajo v višini dveh
odstotkov uvesti na območju
cele ribniške občine za dobo
petih let. S stališčem ljubljan
ske regionalne skupnosti, da
oba sofinancerja prispevata vsak
po polovico sredstev, pa Ribni
čani niso bili zadovoljni, tako
da bo IS skupščine predlagal,
naj prispeva zdravstvena skup
nost 70 odstotkov sredstev,

Jazbečarji
so se
odrezali
V loviščih LD Velike
Poljane je bilo pred kratkim
tretje republiško tekmovanje
brak-jazbečarjev, ki ga je
organiziralo
istoimensko
društvo Slovenije. Na tek
movanju je nastopilo 10
lovcev iz zasebnih in družbe
nih lovišč širom po Slove
niji.
Prvi dan tekmovanja so na
progi, dolgi 1 kilometer,
posnemali gibanje ranjene
divjadi tako, da so po vsej
progi polivali kri divjadi.
Naslednji dan je bila naloga
psov, da čimprej odkrijejo
krvavo sled in po njej kar se
da hitro pridejo do cilja.
Sicer pa nam je več o
namenu tega 'tekmovanja po
vedal že prekaljeni lovec
Franc Drobnič iz LD Velike
Poljane, ki je dan poprej
uplenil 110 kg težkega jele
na z rogovi, ki so imeli 12
pravilnih krakov.
„Zaradi številnih okoli
ščin je lov na divjad predvi
den v večernih urah. V
takem času le malokdo s
strelom dokončno pokonča
divjad, zato je potrebno, da
se naslednji dan odpravi na
ponovno iskanje sledi že
ranjene živali. In prav pri
tem mu lahko veliko poma
gajo psi jazbečarji, ki ga
največkrat tudi privedejo do
želenega cilja."
Sicer pa je lov pokazal, da
je imel Franc Drobnič prav.
Največ znanja na tekmova
nju so pokazali tekmovalci
LD Medved iz Kočevja, za
njimi pa lovci iz Osilnice,
Velikih Lašč, Maribora, Ce
lja, Velikih Poljan itd.
M. GLAVONJlC

Lovci in jazbečar, pripravlje
ni na tekmovanje

ostanek pa ribniška občina.
Investitor objekta bo zdravstve
ni dom K očevje-Ribnica s
pomočjo ribniške zdravstvene
skupnosti. Imenovan je bil že
tudi gradbeni odbor, ki šteje 9
članov, vodi pa ga sekretar OK
ZK Ribnica, Franc Grivec.
Idejni in glavni projekt stavbe
naj bi bil narejen do oktobra
prihodnjega leta, takoj nasled
nje leto pa bi že pričeli s prvimi
deli.
Takoj za „zdravstveno“ raz
pravo pa so vsi trije zbori
soglasno sprejeli plan razvoja
občine za obdobje 1976—1980
s pojasnilom, da le-ta ni „zacementiran“ , marveč je treba
posamezna področja sproti pre
verjati in dopolnjevati. Nadalje
je bila nakazana potreba po
iskanju možnosti za povezo
vanje kovinsko predelovalne in
dustrije. Takšna zahteva pa je
bila izražena tudi na področju
lesne industrije in gozdarstva. V
ta namen so sprejeli dopolnilo
družbenega plana razvoja obči
ne. V tem dopolnilu predvide
vajo ustanovitev sozda, v kate
rega naj bi se vključili Inles, GG
Kočevje, stolarna Dobrepolje in
KK Kočevje.
Sklepi in naloge, ki jih je
sprejela tokratna skupščina, so
ogromnega pomena za razvoj
vseh dejavnosti v ribniški obči-

ni, delegati pa so z dosedanjim
vestnim delom nakazali, da jih
bo moč s pomočjo vseh delov
nih ljudi ribniške doline tudi
uresničiti.
B. B.

Gosto
rešeto
Delegati vseh zborov ribniške
občinske skupščine niso bili pri
vseh točkah dnevnega reda tako
enotnega mnenja, kot pri spreje
mu srednjeročnega plana občine
in razpravi o nujnosti gradnje
novega zdravstvenega doma. Mir
no lahko zapišemo, da je bilo
tokrat ..delegatsko rešeto resni
čno gosto.
Tako so zavrnili predloge
Hydrovoda o ureditvi vodovod
nih priključkov, ki smo jih v
kratkih obrisih prikazali že v
prejšnji številki Delegati so bili
mnenja, da mora Hydrovod
pripraviti ponoven predlog z
natančno obrazložitvijo vseh
stroškov in ga dati v razpravo
zboru krajevnih skupnosti Tudi
predlog delovne skupnosti upra
ve SO Ribnica, po katerem naj
bi zaposleni v upravi delali skozi
vse leto po novem delovnem
času od 6. do 14. ure, so
delegati zavmilL
Nekateri delegati iz Sodražice
in L oškep potoka so bili mne
nja, da bi ta območja prispevala
manj sredstev v samoprispevku,
namenjenem za gradnjo zdrav
stvenega doma z utemeljitvijo,
da so za gradnjo lastnih domov
sami prispevali denar. Ostali
delegati so bili mnenja, da je ta
zahteva neustrezna, kar bodo v
novem domu tudi specialistične
ambulante, ki bodo služile vsem,
tudi ljudem teh krajev.

Sl
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ČAKAJO CENTRALNO OGREVANJE - Stanovanjski blok, ki ga
vidimo na posnetku in ki je namenjen uslužbencem JLA, že dalj
časa čaka stanovalce. Zapletlo se je. namreč pri napeljavi
centralnega ogrevanja, kajti vsa ostala dela so končana, predani pa
so bili tudi že ključi stanovanj. Upajmo, da bo problem rešen pred
zimo. (oto: Budja)

Ribniški zobotrebci
JAVNA SKRIVNOST - Ribniški
miličniki se vse pogosteje odločajo
za preverjanje hitrosti avtomobilov z
radarjem. Nobena skrivnost pa ni,
kje bo ta postavljen. Vozniki avto
mobilov že vedo, da jih „past“ čaka
najpogosteje tik pred odhodom iz
mesta v smeri proti Ljubljani
Vprašanje je torej, koliko so lahko
takšni ukrepi učinkoviti, ko pa vsak
na tem mestu zmanjša hitrost,
čeravno je prej vozil z nedovoljeno.

PO MESO V LOŠKI POTOK Prebivalci Ribnice tako kot vsi drugi
močno občutijo mesno krizo. Svi
njine je v njihovih mesnicah bore
malo, zato vse pogosteje hodijo
ponjo v Loški potok. Kot smo
izvedeli, je imajo tukaj vedno dovolj
na zalogi, tako da mesne krize sploh
niso občutili. Merkator se je kot
dobavitelj res izkazaL Navzlic slabi
cesti

PROSLAVILI DAN TOPNIČAR
JEV - Ribniški dom JLA se je
znova izkazal kot dober gostitelj. V
počastitev dneva topničarjev so
priredili zabavnoglasbeni večer, na
katerem je med drugim sodeloval
tudi Kičo Slabinac. Obiskovalci so
njegov nastop toplo pozdravili
RAZOČARANI GLEDALCI - S
ponosom so Ribničani v nedeljo
popoldne zrli v svoj televizor: v
oddaji „Moda za vas" je bil
predstavljen prav ta kraj. Toda
gledanje ni trajalo dolgo: zaradi
prenosa nogometne tekme med
Španijo in Jugoslavijo so oddajo kar
nekje pri polovici prekinili „Ojoj,
tudi mene so snemali, pa ne bom na
televiziji," so vzdihovali nekateri
Ribničani.

- Morda pa ti veš, kako bi
lahko pomagali razvoju turizma
v Loškem potoku?
- Nič lažjega: vsakomur, ki
ga boš srečal povej, da je v tem
kraju mesnica, kjer nikoli ne
zmanjka svinjskega mesa.
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Vloge zaman potujejo v Beograd

Lepa beseda
več zaleže

Mnogi Ribničani so premalo seznanjeni z možnostjo, ki jim jo prinaša služba pravne
pomoči pri reševanju kazenskih in civilnih sporov

BO REŠILA PROBLEM? — SGP Zidar iz Kočevja gradi v Loškem
potoku poslovno stanovanjsko zgradbo, dela pa financira
samoupravna stanovanjska skupnost Ribnica. Ločani si od te
stavbe veliko obetajo: v njej bi naj bila pošta, banka, krajevni urad
in stanovanja, predvsem za prosvetne delavce kraja.
Budja)

Sodražica: novi objekti
Spremem be v ureditveno-zazidalnem načrtu Sodražice —
Parkirišče pred gostilno Kaprol
Urbanistični videz Sodražice
bo v prihodnjih letih v mnogočem spremenil svojo dosedanjo
podobo. 2 e na prejšnji seji je
občin& a skupščina Ribnice
sprejela odlok o dopolnitvi
ureditveno-zazidalnega načrta
naselja Sodražica.
Predvidene so tele novosti:
pred gostilno Kaprol se naj
M R

£

uredi parkirni prostor za 18
avtomobilov, m edtem ko se naj
parkirišče pred cerkvijo zapre.
Nadalje je predvidena gradnja
motela med Sodražico in Sv.
Gregorjem, vendar bo po pred
logu krajevne skupnosti Sodra
žica določen za gradnjo drug
prostor.
Krajevna skupnost je prav
tako predlagala, naj se cesta, ki
poteka ob bodoči stanovanjski
gradnji, premakne in priključi
na Inlesov obrat. Hkrati je IS
sprejel sklep, da se črta vezalna
pot bodoče ceste družbenega
naselja.

Ob koncu lanskega leta, ko je skupščina občine Ribnica
obravnavala delo skupščinskih komisij, smo naše bralce že
informirali o takratnem stanju in možnostih rešitve zapletov na
področju vlog in pritožb. In čeprav je preteklo že mnogo časa,
občani še vedno ne poznajo zadovoljive in predvsem učinkovite
poti, s katero bi rešili morebitne pravne spore.
Opravljene analize so poka- svojimi vlogami zatekajo na
zale, da Ribničani ne poznajo državni predsedniški kabinet v
Beograd. Ne vedo pa, da vse
dovolj institucij, ki bi jim lahko
takšne vloge, kot tudi tiste,
nudile pom oč, in še vedno je
veliko primerov, ko se ljudje s naslovljene na Komisijo za
vloge in pritožbe pri skupščini
SRS, potrebujejo mnenje iz
Ribnice. Ob . takih primerih
V SOBOTO V
lahko kaj hitro pridemo do
TRST
ugotovitve, da bi bili vsi proble
mi in spori neprimerno hitreje
Ribniški upokojenci bo
rešeni, če bi jih obravnavali v
do, kot že vrsto let, tudi
občini.
tokrat obiskali zamejske Slo
Prav zaradi takšnega stanja
vence v Dolini pri Trstu.
obstaja v Ribnici posebna stro
Enodnevni izlet z avto
kovna služba, ki občanom po
busom bo v soboto z odho
sreduje vse nasvete, jim daje
dom ob 5. uri iz Ribnice
pom oč in informacije. To je
preko Sodražice. Povratek
služba pravne pomoči, ki deluje
bo preko Bazovice in Kozi
ob vnaprej določenih datumih,
ne. Društvo upokojencev
najpogosteje ob sredah od 15.
opozaija vse, naj ne pozabijo
do 17. ure. V tem času so vrata
na potne liste in da je
odprta vsem občanom , da
največja dovoljena vsota de
lahko dobe morebitne pravne
narja, ki jo lahko nesejo čez
nasvete, predvsem iz domene
mejo, 1.500 din.
dosedanjega dela odvetnikov. In
V. P.
še nekaj: služba pravne pom oči

Z eno cisterno nad požare
Ribniški gasilci imajo za gašenje požarov premalo opreme
— Bo nova požarna skupnost pomagala?

nudi občanom brezplačno po
m oč, medtem ko bi morali pri
odvetnikih zanjo odšteti lepe
denarce.
Poglejmo si v kratkih obrisih
področja, s katerimi je služba
pravne pom oči že imela oprav
ka. V prvi vrsti so to stanovanj
ski problemi, izselitve, pravice
in dolžnosti stanodajalcev in
najemnikov ter podobno. Po
sebno poglavje pomenijo ne
strokovno napisane oporoke.
Veliko je zaradi tega sporov o
dedičih in morebiti ne bi bilo
napak, da bi se ljudje obrnili na
službo pravne pomoči, ko žele
sestaviti oporoko po veljavnih
zakonskih predpisih. Nadalje so
tu problemi zakonskih zvez,
pokojninski in invalidski za
htevki, skratka, skorajda ga ni
področja, s katerim odvetnik
službe pravne pom oči ne bi
imel opravka.
S temi vrsticami smo hoteli
opozoriti vse, da tudi v Ribnici
obstaja služba, ki bo občanu
pripravljena brezplačno poma
gati pri reševanju sporov in
težav tako s področja civilnega,
kot kazenskega sodstva. Izjema
so le zakonisti odločb, ki jih
izdajajo tozdi in ki sodijo
o b č in s k e m u
pravobranilcu
samoupravljanja.
F. ŽELEZNIK

POZABLJIVI RIBNIČANI
Res, česa vsega človek v svojem

Marsikdo si predstavlja pod
besedo ravnatelj človeka ostrih
potez in strogega obraza. Pa
vendar vselej ni tako. Darko
Kraševec, ki je že štiri leta „na
čelu“ osnovne šole v Loškem
potoku, zna še kako dobro skriti
vsakdanje težave, ki jih prinaša
pedagoški poklic, zmeraj pri
pravljen na dobro in toplo
besedo.
,,Učenci naše ustanove so pri
svojih nalogah, obveznostih in
prostih dejavnostih sila pridni
Vključujejo se v številne dejav

nosti, sedaj pripravljajo kolesar
ske izpite v okviru prometnega
krožka, še posebej pa so se
izkazali pri zbiranju pomoči za
potresno območje v Posočju.
Tako so v kratkem času nabrali
po vaseh kar 13.600 din prosto
voljnih prispevkov, ki so jih
nakazali svojim vrstnikom iz
osnovne šole Breginj. Prav tako
so ob dnevu pionirjev pripravili
svojo konferenco, na kateri so
ocenili sedanje delo organizacije
in pripravili nov program." •
Z nekoliko manj veselja pa je
Darko pripovedoval o proble
mih, s katerimi se srečujejo na
šoli V prvi vrsti gre za kadrov
ske težave, saj učitelji v mnogih
primerih nimajo lastne strehe
nad glavo. „Upamo, da bo nova
zgradba, ki jo gradi SGP Zidar,
rešila še ta problem. Ljudje tudi
sprašujejo, kaj bo z vrtcem, ki
ima svoje prostore prav tako v
naši zgradbr. Že lani smo objavili
razpis, na katerega se je javilo 24
interesentov, vendar smo jih
morali odkloniti, ker se je v
prostore, namenjene vrtcu, pre
selila pošta. Upamo pa, da bo do
prihodnje jeseni vse urejeno.
Tudi celoletna mala šola, ki jo
nameravamo uvesti"
B. B.

vsakodnevnem hitenju za številnimi
Ko pišemo o ustanovitvi sodobnih tehničnih sredstev za
opravki ne pozabi! Oglasna deska v
požarne skupnosti v ribniški gašenje, eno zastarelo cisterno,
prostorih ribniške občinske skupšči
ki
pa
že
zdavnaj
ni
več
kos
občini, nimamo v mislih le
ne je že nekaj časa polna obvestil o
najdenih predmetih. Na tem mestu
ukrepov za boj proti „ognjeni“ vsem potrebam. S podpisom
najdemo marsikaj: od pony ekspresa
nevarnosti, marveč tudi vse novega samoupravnega sporazu
do treh ženskih koles, enega moške
ma
o
skupnosti
za
požarno
ostale
elementarne
nesreče.
ZA VARSTVO
ga, navadnega pony kolesa in raznih
Na ribniškem obm očju je varnost v občini pa bi morali ti
denarnic z ne vedno enako vsebino.
PRED P 0 2 A R I
Vsota utegne biti tudi visoka, kar
nad 3.100 stanovanjskih hiš, ki problemi dokončno postati nuj
V
Ribnici že dalj časa želijo, so večinoma strnjene v velikih nost, ki jo je potrebno čimprej
362,40 din. Toda kljub temu ne gre
obupati Vsi najdeni predmeti so
da bi se v okviru samoupravnih
naseljih in zaselkih, in preko rešiti. Počakajmo torej še do
spravljeni na oddelku za notranje
organizacij in skupnosti ustano
3.000 gospodarskih poslopij, ki naslednje seje zborov ribniške
zadeve pri ObS Ribnica in jih lahko
vila samoupravna stanovanjska
občinske skupščine.
B. B. lastniki dobe nazaj.
so zgrajeni večinoma iz lahko
interesna skupnost za varstvo
vnetljivega materiala. Mnogo je
pred požarom v občini. V njej
tudi primerov, ko je prišlo do
naj bi delovni ljudje in občani
požarov zaradi neprimerno in
uresničevali svoje družbene in
nestrokovno napeljane električ
NOV FRIZERSKI SALON terese, kot tudi potrebe za
ne napeljave.
Kot smo na kratko že poročali, varstvo pred elementarnimi ne
Ob tem ne smemo pozabiti, Ribniška nižja glasbena šola ima le pet glasbenih pedagogov, ki vsako leto naučijo igranja
so Ribničani pred nedavnim srečami.
da tudi vodni režim v občini ni
postali bogatejši za nov zasebni
preko sto mladih učencev — Tudi prostorska stiska
najbolj ugoden, večina naselij je
Kot smo izvedeli, so že
frizerski salon. Tomaž Šulentič,
odmaknjena
od
pomembnih
pripravljeni vsi potrebni akti za
katerega last so prostori, je
drugi del njihovega nastopa pa
Za vraževemeže dober uvod: ribniško nižjo glasbeno šolo, ki si radia,
vodnih tokov, odvisna zgolj od
ustanovitev in podpis samo
bo predvajan v torek. Seveda imajo
lokal sodobno opremil, o njem
vodovodov
in
v
primeru
poža
piše letos 13. leto delovanja, smo obiskali 13. v mesecu. Po vseh
veliko samostojnih koncertov tudi v
pa so se pohvalno izrazile tudi upravnega sporazuma, ki je
Ribnici, v svoji dvorani, pa tudi v
rov tak sistem ne bi zadoščal za
„nepisanih pravilih14 prinašata ti številki nesrečo in po ogledu
predviden za naslednjo sejo
številne Ribničanke. (Foto:
novem domu JLA, saj se tudi z
učinkovito intervencijo in ome prostorov in instrumentov, s katerimi razpolagajo mladi glasbeniki
občinske
skupščine
Ribnica.
Budja)
vojaki dobro razumejo. In ob koncu
jitev požarov.
in njihovi mentoiji, bi trinajstici skorajda verjeli.
še dejstvo, ki ga ne gre zanemarjati:
Posebno nevarnost za ogenj
v vrstah učencev je vse več tistih iz
Temne in mračne sobe, staro
ustanovi samo 5 glasbenih pedago
delavskih in kmečkih družin, zaslu
predstavlja tudi množična upo obrabljeno pohištvo, prepihi, škrata
gov in da se morajo vsi, razen mene,
ge za to pa gredo predvsem tistim
voziti iz drugih krajev (3 iz Ljublja
raba naftnih derivatov v gospo
petim glasbenim pedagogom, še
ne, 1 iz Kočevja), bo v mnogočem
darstvu in gospodinjstvih in
posebej Andreju Puharju, ki so znali
pomagal pri predstavitvi naših pro
uporaba utekočinjenega plina.
blemov. Za delo s tolikšnim števi iz takšnih pogojev narediti dobro
gospodarstva v Loškem po
Ne smemo pozabiti tudi na
glasbeno družino.
lom učencev imamo na razpolago 3
Krajani Loškega potoka
B. B.
klarinete, 3 trobila, 15 violin in 2
toku, kajti zaradi sorazmer
ogromne površine gozdov in ob
so izm ed tistih redkih, k i se
klavirja, vsekakor premalo. Nave
tem na neodgovorno vedenje
no majhne m ožnosti pri
jim za bero letošnje turisti
deni rekviziti zadoščajo učencem le
posameznikov, ki lahko z eno
izbiri zaposlitve so masovna
čne sezone n i potrebno prav
za začetek, nato pa si morajo
samo
odvrženo
cigareto
zaneti
izseljevanja
v
tujino
in
večje
instrumente sami kupiti Ob tem
nič bati
Vzrok je sila
POLJANCI DOBE
moram povedati, da zadnje čase
jo požar.
kraje že dosegla kritično
preprost: turistov v ta kraj
TELEFON
naletimo na vse več razumevanja pri
Te najznačilnejše primere
točko. Takšno manjšanje
že dalj časa ni in prav
skupščini občine Ribnica, vendar,
Krajani
Velikih
Poljan morajo biti
smo navedli zgolj zato, da bi
števila prebivalstva pa pred
verjetno je, da jih še dalj
rcsnici na ljubo, še vedno se
z letošnjo bero novosti zadovoljni:
lažje
razumeli
težave,
v
katerih
stavlja
nemajhno
oviro
raz
vzdržujemo samo iz lastnih sred
časa ne bo. Usluge, začenši
novi vodovod, električno omrežje z
stev."
so v sedanjem položaju ribniški
močnejšim tokom , TV pretvornik in
voju gostinstva. Noben iz
od gostinskih, nimajo prakti
Navzlic velikim težavam pa dose
sedaj še telefonska zveza. Slednja bo
gasilci. Na voljo imajo premalo
m ed gostinskih lokalov v
čno nobenih razsežnosti,
gajo mladi ribniški glasbeniki velike
prav gotovo že kaj kmalu delala, saj
Loškem p o to ku nima na
omejujejo se le na tiste
uspehe s svojimi nastopi in sode
je že postavljenih 12 drogov, kmalu
voljo toplih obrokov. Le
lovanjem na proslavah. Tako organi
skromne lokalne ovire, k i pa
pa bodo napeljali tudi kabel. Sicer
Že 13 let vodi to ustanovo
zirajo vsako leto 29 do 32 nastopov,
pa je tudi zanimanje krajanov za
VEC z a t r i m
ne prinašajo nikakršnega do kakšen sendvič in nič več.
predvčerajšnjim pa so nastopili tudi
telefon veliko: doslej se je prijavilo
Gostilničarji tarnajo, da za
bička.
Novi tekmovalni sistemi dobivajo
ka razmere, v katerih si le stežka
v samostojni oddaji ljubljanskega
že 20 interesentov.
tople jedi n i zanimanja,
iz dneva v dan več veljave v našem
lahko zamislimo dobro in temeljito
Vemo, da leži Loški po
vsakdanjem
življenju.
Tako
se
v
delo.
Toda
pogovor
z
ravnateljem
gostov je premalo, za tistih
to k v lepi, slikoviti pokraji
njihovih okvirih pripravlja rekreacij
nižje glasbene šole Andrejem Puhar
nekaj interesentov pa bi bila
ni, obdani z ogromnimi
sko tekmovanje krajevnih skupnosti
jem, ki opravlja to dolžnost že od
uvedba kuhinje predraga. To
ajpopularnejših
športnih
gozdovi, toda turistični de
ustanovitve ustanove, nam je po
Ribnice v naj!
akometu, malem nogoso namreč že pokazale iz
panogah: rok
kazal, da se da tudi v takšnih
lež teh bogastev je še vedno
metu,
kegljanju,
atletiki,
košarki
itd.
razmerah marsikaj doseči.
kušnje.
enak ničli. Tokrat ne bi
..Prostori ustanove s tako po
Več pozornosti bi v bodoče
Sedanje stanje torej res ni
ponovno omenjali slabe cest
veljalo posvetiti najidealnejši rekre
membnim poslanstvom so resda
rožnato. Pa vendar se lahko
ne povezave, kajti Ločani
preskromni, je začel svojo pripoacijski dejavnosti: izgradnji trim
tolažimo s tem, da je bil
menijo, da se položaj tudi s
' ved. ..Razpolagamo s štirimi sobami,
stez.
marsikje začetek podoben
v to številko pa je všteta .pisarna in
predvidenim
asfaltiranjem
dvorana za nastope ter proslave.
INLESOVIM
temu. Primer Travne gore je
sedanje p o ti ne bo kaj prida
Navzlic takšni stiski imamo za naše
ROKOMETAŠEM BOLJE
najizrazitejši Tamkajšnji te
spremenil. „Razen tistih ne
učence 6 instrumentalnih oddelkov:
reni
niso
prav
nič
lepši
in
kaj gobarjev, ki bodo po
Po težkem startu in igranju v
za klavir, violino, kitaro, harmoni
boljši o d Loških, vendar se
prvih kolih s kopico favoritov se
ko, pihala in trobila ter obvezni
gozdovih puščali pločevi
lnlesovim rokometašem obetajo
oddelek teorije. V takšnih razmerah
tam bohote številne brunari
naste konzerve, bo vse osta
boljši časi
sprejmemo vsako leto kar okoli 105
lo po starem," govore Loča ce in vlečnice, k i že postaja
Trener Jože Sile m eni da bodo
novih učencev. Zanimanje je tolik
jo pribežališče mnogih turi
n i Kaj torej storiti? V prvi
njegovi varovanci v naslednjih štirih
šno, da jih moramo vedno najmanj
stov. Z novo cesto in koreni
kolih osvojili vse točke doma, poleg
20 odkloniti Mladi se najpogosteje
vrsti ..prebuditi" turistične
PREMAGALI TEŽAVE - Stavba, ki bi si jo ribniški glasbeni
tega pa „ulovili“ še kakšno v gosteh.
navdušujejo za igranje harmonike,
tejšimi spremembami pa bo
delavce ribniške občine, ki
S takšno rač unico bi ob koncu
klavirja in kitare, pa tudi ostali
pedagogi zelo želeli, je namreč večidel še vedno namenjena ribniški
tudi
L
oški
turizem
dočakal
jim ni kaj preveč do turistijesenskega dela prvenstva Ribničani
oddelki ne zaostajajo d osti
občini, ki ima tukaj del svojih prostorov. Navzlic tem u so
svetlejši dan.
čnega razvoja odročnejših
mnogo laže dihali in tako brez
Po takem uvodu bo mnogo laže
„glasbeniki“ dokazali, da se da s trdno voljo tudi v skromnih
obremenjenosti zaigrali v pomladan
BO JA N BUDJA
govoriti o težavah, s katerimi se
krajev, nadalje okrepiti veje
srečujemo. Podatek, da nas je na razmerah marsikaj doseči. (Foto: Budja)
skih kolin.
M. G.

Peterica, ki nasiti sto lačnih

Za turista le sendvič

>
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VOZNIKI!

nova vsebina! primernejši format!
boljši papir!

ZAŠČITITE
SVOJE
VOZILO PRED KORO
Z I J O . ZUNANJI
IN
NOTRANJI PREMAZ Z
„VALVOLINE
TECTYLOM" VAM OPRAVI

tudi letos-knjiga leta

PETER PERDEC

slovenski
almanah’77

AVTOMEHANIK
POD TRŠKO GORO 90,
TELEFON 068-22-372
GARANCIJA
ZA
OPRAVLJENO DELO!

ZAHVALA
12. oktobra 1976 nas je v 71. letu starosti za vedno zapustil
naš dobri oče, stari oče, brat in stric

JOŽE TURK
iz Zaloga 12 pri Novem mestu
Zahvaljujemo se vsem, ki so mu lajšali zadnje trenutke življenja,
posebno zdravnikom in osebju urološkega oddelka kliničnega
centra v Ljubljani, sindikalnim organizacijam TOZD TES in
sodelavkam ODP Novoles Straža, novomeški opekami Zalog in
IMV Novo mesto za podarjene vence, vaščanom in ostalim, ki so
nam izrekli sožalje, nam nudili pomoč in darovali cvetje in vence
ter župniku iz Prečne za opravljeni obred in poslovilne besede.

Žalujoči: sinova Jože in Leopold ter hčerka Marija z
družinami, sestre Ančka, Micka in Pepca ter drugo
sorodstvo

TECTYL CENTER
ZAHVALA

ne zamudite knjige, kijo boste v prihodnjem
letu prav gotovo največkrat vzeli s
s knjižne police!

96d inarjev
to je c e n a »S lovenskega alm an ah a '77« v p red n aro čilu . Vanjo so v šte ti tudi vsi stro šk i
d o sta v e na dom . D odajm o š e to , d a bo c e n a v prodaji p re c e j v išja, in sic e r 140 DINARJEV.
Izpolnite naročilnico, jo izrežite te r p o šljite na naslov:
ČGP »Delo«, Prodajna slu žb a, T om šičeva 1, 61000 Ljubljana.

vse o Dolenjski
v Dolenjskem listu

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, brata in strica

FRANCA MIRTIČA
upokojenca z Jame pri Dvoru

PROSTO
DELOVNO
MESTO
Svet za medsebojna razmerja
v združenem delu delavcev

se najlepše zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem za
požrtvovalno pomoč. Posebno se zahvaljujemo dr. Kocutarju za
dolgotrajno zdravljenje. Hvala vsem okoliškim gasilskim društvom,
posebno GD Dvor za organizacijo pogreba. Zahvaljujemo se tudi
Iskri Žužemberk, VVZ Novo mesto, DU in ZZB Dvor, KZ
Žužemberk in vsem svojcem za podarjeno cvetje in vence. Hvala
tudi govornikom za poslovilne besede, pevcem in župniku za
opravljeni obred ter vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji
poti.

Žalujoči: žena, sinova, hčerka, sestri
in drugo sorodstvo

MERCATOR,
Ljubljana, n. sub. o. —

TOZD STANDARD,
Novo mesto, o. sub. o.

naročilnica pt

ZAHVALA

razglaša
prosto delovno mesto za

N epreklicno naročam »Slovenski alm an ah 77«

PRODAJALCA
V PRODAJALNI ŠKOC
JAN

Priim ek in ime
Ulica

Ob boleči izgubi drage žene, mame
in stare mame

JOŽEFE ŽELEZNIK

Kraj t p o ltn o Številko

Datum
Podpia

IZPOLNITE SED A J!
Da |e

»Slovenski alm anah '77« izjem na knjiga, jam či 60.000 Slo v en cev , naročnikov

lan sk e g a

» S lovenskega

alm an ah a

76-!

Pogoj za sprejem: kvalificira
ni trgovski delavec z odslu
ženo vojaščino. Nastop dela
takoj ali po dogovoru.
Pismene ponudbe pošljite do
vključno 28. 10. 1976 splo
šni službi TOZD Standard,
Novo mesto, Glavni trg 3.

KOLEDAR ilHo^pRflTtw
VREME /
HUMOR V
0$

ANTON
GREBENC
iz Bistrice pri Šentrupertu
Minevajo meseci in leta, mi pa se ne moremo sprijazniti,
da-te ni več med nami in da ti ne moremo še enkrat reči,
da te imamo radi. Zahvaljujemo se vsem, ki obiskujete
njegov grob.

Žalujoči: žena Justina, hčerki Milka, Justina in sin
Anton z družinami ter drugo sorodstvo, posebno brat in
sestri

TONČEK t r š in a r
iz Stare vasi pri Škocjanu
V SPOMIN

Pokopali smo ga v torek, 12. 10. 1976.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v najtežjih
trenutkih, nam izrekli sožalje ter darovali cvetje in vence. Še
posebno se zahvaljujemo njegovim sodelavcem iz StrešnikaDobruška vas, duhovnikom iz Škocjana za opravljeni obred ter
vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti.

Dne 5. novembra bo minilo leto
dni, odkar nas je za vedno zapustil
naš ljubi mož in očka

Žalujoči: oče, brata, sorodniki ter ostali,
ki so ga imeli radi

*

SPOMIN

29. oktobra bo minilo žalostno leto
dni, odkar nas je mnogo prezgodaj za
vedno zapustil ljubi mož, oče in stari
oče

22.
oktobra bo minilo tri leta,
odkar nas je tragično zapustil dragi
mož in oče, stari oče, brat in stric

.

Nenadoma nas je v 34. letu starosti zapustil
naš dragi

V

Žalujoči: mož Jože, sin Alfred z družino
in drugo sorodstvo

4
T

ZAHVALA

PAVLIHOVA PRATIKA 1977

se zahvaljujemo dr. Željku Halapiji iz sevniškega zdravstvenega
doma za prvo pomoč, bolnici Celje-TOZD nevrološki oddelek
Vojnik, Domu počitka Impoljca, sosedom za pomoč in tolažbo,
sindikalni organizaciji in sodelavcem Stillesa ter Dolenjskega lista
in vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani

V SPOMIN

im

> NASVETI
ZANIMIVOSTI
UGANKE

roj. ROEHRIG
iz Bo stanja

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame. stare mame
in prababice

FRANCE CESAR
z Golobinjka 22 pri Mirni peči

ALOJZ AŠIČ
iz Krškega
Po kratki in mučni bolezni je za vedno ugasnilo tvoje življenje. Ne
moremo verjeti in se sprijazniti s tem, da te ni več med nami.
Hvala vsem, ki se ga še spominjate, mu krasite grob in prižigate
svečke.

Žalujoči: žena Angela, sin, hčerki, zeta, vnuki in drugo
sorodstvo

St. 4 3 .(1 4 2 2 ),- 21. oktobra 197G

TEREZIJE GOSENCA
roj. JENIČ
se zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti, ji
darovali vence in cvetje. Posebno pa se zahvaljujemo dr. Vodniku,
zdravnikom in zdravstvenemu osebju internega oddelka splošne
bolnice Novo mesto, ki so ji ob težki bolezni lajšali bolečine,
organizaciji ZZB, sosedom, govornikoma Ivanki Muren in Jožetu
Klobčarju za poslovilne besede, pevcem in godbi iz Novega mesta.
Vsem še enkrat lepa hvala.

Vsi njeni

rti

V našem domu, v katerem je bila tvoja ljubezen, skrb in
srčna toplina, je sedaj le bolečina, solze in spoznanje, da
Ti nikoli več ne bom o mogli povedati, kako smo Te imeli
radi, in bridko nam je, ker Te naš dom vsak dan bolj
pogreša.
Vsem, ki se ga spominjate, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

DOLENJSKI U ST

ZAHVALA
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Četrtek, 21. oktobra - Uršula
Petek, 22. oktobra - Zorislav
Sobota, 23. oktobra —Severin
Nedelja, 24. oktobra - Dan OZN
Ponedeljek, 25. oktobra - Darinka
Torek, 26. oktobra - Lucijan
Sreda, 27. oktobra - Sabina
Četrtek, 28. oktobra - Simon
LUNINE MENE
23. oktobra ob 6.09 uri - mlaj

7T7TO
ČRNOMELJ: 24. 10. angleški
barvni film Črni mlin na veter.

Ml
SLUŽBO

o

DOBI

ZA DVAKRAT TEDENSKO var
stvo iščemo za štiriletnega fantka.
Plačamo dobro. Kličite 21-91 2 .
TAKOJ SPREJMEM kvalificiranega
ali priučenega fanta za centralno
instalaterstvo. Obvladati mora
avtogensko varjenje. Ivan Pečarič,
Krško, Tomšičeva 2.
GOSTILNA
MAJDNEK, Lesce,
Alpska c. 41. Gorenjsko, nujno
potrebuje samostojno natakarico.
Hrana in stanovanje preskrbljeno,
plačilo po dogovoru.
ZAPOSLIM 2 KV MIZARJA. Mož
nost nadurnega dela, samsko
stanovanje zagotovljeno. Bojan
Gerden, mizarstvo, Ivančna gori
ca 92, telefon 7 8 3 -042.

STANOVANJA
IŠČEM v Novem mestu opremljeno
sobo s kuhinjo. Naslov v upravi
lista (3056/76).
ODDAM opremljeno sobo dvema
samcema. Poseben vhod, soupora
ba kopalnice, predplačilo. Vpra
šati od 15. ure dalje. Naslov v
upravi lista (3072/76).
ZA POL leta oddam v najem
neopremljeno sobo, kuhinjo, sani
tarije
in
predsobo.
Kličite
2 1 -1 6 3 vsak dan od 14. do 16.

M o to rn a vozila
PRODAM traktor Pasquali 18 KM,
brane in plug. Anton Može, Dol.
Kamence 41, Novo mesto.
PRODAM TOVORNI AVTO FAP,
7-tonski, kiper, v dobrem stanju
in po zelo ugodni ceni. Mirko
Cvelbar, Malence 15, Kostanje
vica.
PRODAM BMW Glas, letnik 65, v
odličnem stanju, za 35.000 din.
Naslov v upravi lista (3057/76).
PRODAM nov traktor Ferrari 30
KM. Zajc, Lebanova 11, Novo
mesto (za novo bolnico).
MOTOR TOMOS 15 SL ugodno
prodam. Ogled možen vsak dan
od 14. do 16. ure. Matjaž Matko,
Vrhovčeva 14, Novo mesto, tele
fon 22-178.
PRODAM traktor Steyer 18 KM v
odličnem stanju in deske 2 do 5
cm. Tine Košmrlj, Potov vrh
5 3 /a, Novo mesto.
PRODAM skoraj nov traktor Zetor
4718 s kabino, prevoženih 450
delovnih ur. Ludvik Luzar, Gor.
Dole 6. 68275 Škocjan.
PRODAM NSU 1200. do delih. Jože
Brodnik, Gor. Kamence 17, tele
fon 23-877.
2 CV 6 75, prodam. Ogled od 15.
ure dalje. Jež, Kristanova 28,
Novo mesto.
PRODAM moped Tomos, brezizpitn l Hočevar, Kristanova 24, Novo
mesto.
PRODAM osebna avtomobila Zasta
va 750, letnik 1972 in 1974.
Štefan Medle, Brusnice 47, Brus
nice.
PRODAM ŠKODO 1000 MB, letnik
1968, registrirana do junija 1977,
za 7.000 din. Ogled popoldne.
Niko Šuštarič, Cankarjeva 2,
Črnomelj.
PRODAM NSU 110 S, obnovljen, in
motor za volkswagen 1500 ccm,
prikolico za osebni avto, primer
no tudi za manjši traktor, nosil
nosti 1500 kg. Janez Sval, Oreho
vec 7, Kostanjevica.
UGODNO prodam fiat 750, letnik
1970. Informacije po telefonu
23-163.
PRODAM ZASTAVO 430 kombi,
letnik 1975, in invalidski voziček.
Marija Mikec, 68230 Mokronog
114.
MOPED, prevoženih 5.000 km in
fička v voznem stanju, prodam.
Kolenc, Mirna peč 20.
'PRODAM dobro ohranjen FIAT
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Sporočamo žalostno vest, da nas je
tragično zapustil naš skrbni, dobri in
ljubljeni sin, mož, očka, brat in vnuk

26.10 francoski barvni film Veseli
tovariši. 28.10. francoski barvni film
Močnejši od strahu.
KOSTANJEVICA: 24. 10. itali
janski barvni film Nočni portir.
KRŠKO: 23. in 24. 10. ameri
ški film Zanka za Kalahana. 27. 10.
ameriški film Mož v divjini
NOVO MESTO, KINO KRKA:
Od 22. do 24. 10. ameriški barvni
film Vroča sedla. Od 25. do 27. 10.
ameriški barvni film Vse dokler ne
ubijem tudi tebe. Od 28. do 30. 10.
domači barvni film Kmečki p u n t
RIBNICA: 23. in 24. 10. italijan
ski barvni film Revolverašice.
SEVNICA: 23. in 24. 10. romun
ski film Čiste roke. 27. 10. ameriški
film Najsmešnejši človek na svetu.
ŠENTJERNEJ: 23. in 24. 10.
film Neustrašna trojka.
TREBNJE: 23. in 24. 10. ameri
ški barvni kavbojski film Mož, ki ga
je težko ubiti.

a
850 special, letnik 1970. Naslov v
upravi lista (3095/76).
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VRSTNO GARAŽO na Mestnih
njivah prodam. Niko Golob, Ragovska 6, Novo mesto, telefon
22-270.
UGODNO prodam pomivalno oma
rico, nerjavečo z dvema korito
ma.
Naslov v upravi lista
(3044/76).
UGODNO prodam 6 hrastovih že
izdelanih stebrov za kozolec in
Jawo, lahko tudi po delih. Naslov
v upravi lista (3045/76).
UGODNO prodam italijanski šport
ni voziček in belo zibelko.
Kastelic, Trdinova 5a.
PRODAM elektrom otor 27 KM in
večjo količino ba.ve za avtomobi
le. Hrovatič, Dol. Težka voda 12
a, samo popoldne.
UGODNO prodam kavč, dva fotelja,
mizico in globok otroški voziček.
Kurinčič, Majde Šilc 11, telefon
23-356.
PRODAM peč na trdo gorivo
Kueppersbusch. Pod Trško goro
28, Novo mesto. Ogled možen
vsak dan od 15. ure dalje.
PRODAM kravo s teletom. Saje,
Hudo 2, Novo mesto.
PRODAM 4 m3 drv in nekaj
zimskih jabolk. Naslov v upravi
lista (3050/76).
UGODNO prodam 5 mesecev star
lepo ohranjen pisalni stroj. Naslov
v upravi lista (3053/76).
ZARADI selitve ugodno prodam
harmonika vrata ,;3,50 x 2,65 m.
Naslov v upravi lista (3054/76).
PRODAM peč na olje EMO 6 in
hladilnik Himo. Zagrebška 4 /a
pritličje levo, Novo mesto.
PRODAM rabljeno opremo za dnev
no sobo, tudi posamezni kos.
Keber, Kristanova 8.
SEDAJ JE ČAS ZA SADITEV!
Prodam sadike (liguster) za živo
mejo in rdeče magnolije. Telefon
2 3 -1 7 2 .
PRODAM traktorsko kiper prikoli
co, 3 tone, elektrom otor 7,5 KS
in hrastove stebričke za vinograd.
Zefran, Gotna vas 23.
PRODAM kombiniran otroški vozi
ček. Informacije po telefonu
21-448. Cena 1.300,00 din.
PRODAM otroški športni voziček.
Stankovič, Bršlin 11, Novo me
sto.
PRODAM dve gumi Michelin 155 x
13 na „felgah“ , dve zimski gumi
145 x 13 in 5 ruskih gum 155 x
13. Vprašati: Sunčič, Tomšičeva
1, Brežice.
PO UGODNI ceni prodam novo
plinsko peč. Marjan Pureber mL,
Pot na Gorjance 23, Novo mesto.
TV COLOR GORENJE prodam
zaradi odhoda v tujino. Informa
cije od 16. do 18. ure na telefon
22-757.
KAMNITE PLOŠČE, bele in rdeče,
debeline od 1 do 10 cm, prodam.
Boško Mijatovič, Fratriči 62,
Umag-Istra.
UGODNO prodam malo rabljeno
kosilnico BCS 127 z obračalni
kom, sedežem in brusom. Cveto
Golc, Višelnica 15, Zgornje Gorje
pri Bledu.
PRODAM harmoniko Hohner AD 6
+ polovični glasovi. Ogled vsak
dan do 1. novembra. Oto Pompe,
Pot na Zajčjo goro 76, Sevnica.
PRODAM skoraj nov vprežni gumi
voz (15 eolski) ali zamenjam za
13 colskega-lažjega. Karel Pirc,
Trbinc 17, Mirna.
PRODAM malo rabljeno peč-kamin.
Naslov v upravi lista (3093/76).
UGODNO prodam rabljeno peč za
centralno kuijavo (30.000 kg
kalorij). Zajc, Milana Majcna 12,
Novo mesto.
PO DOGOVORU prodam nova
vezana okna iz macesna, temna
barva, velikost 170 x 165 + 60 (2
kosa) in 1 kos 170 x 135 + 30.
Črtalič, Dobrava 1, Kostanjevica
na Krki.
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HITRO in solidno vam vgradim
rolete vseh vrst in žaluzije.
Roletarstvo Medle, Žabja vas 47,
telefon 23-673.

M

KUPIM ali vzamem v najem dobro
ohranjen biljard. Naslov v upravi
lista.

JRHOlCf
PRODAM enostanovanjsko hišo v
strogem centru Brežic, Ul. Stare
pravde 30, z zemljiščem površine
22 arov. Interesenti naj pišejo na
naslov: Ivanka Nikolič, Trg M.
Pijade 3, Sisak, telefon 24-436.
PO UGODNI ceni prodam kostanjev
gozd v Lubenskem hribu pri Vel.
Podlubnu ter parcelo za vikend v
Novem Lubnu nasproti Drganjih
sel.
Naslov v upravi lista
(3062/76).
NJIVO, 28 arov v Dobindolu pri
Uršnih selih prodam. Naslov v
upravi lista.
PRODAM hišo s 16 ari domačije v
Orehovcu (elektrika, voda) za
250.000,00 din. Prodam tudi 50
arov vinograda na žici, sončna
lega, poleg elektrika, voda nad
Kostanjeviškim gradom, primerno
za vikend. Stane Kavčič, Oreho
vec 11, Kostanjevica na Krki.
PRODAM med Osojnikom in Štrekljevcem pri Semiču hišico z
elektriko (ena soba, kuhinja in
predsoba s kletjo). Vinograd
okoli 20 arov oddaljen od ceste
100 metrov. Možen dovoz z
vsakim vozilom. Prodam zaradi
starosti. Jože Plut, Božič vrh 5,
pošta Suhor pri Metliki.

M JOŽKO RAPUŠ
$M ..g

TEREZIJA STEPAN z Brezove
rebri 6 strogo opozarjam JANE
ZA MIHELČIČA, prav tako iz
Brezove rebri, naj preneha v
Dolenjskem listu širiti lažnive reči
ter naj se preneha nesramno vesti
ter grdo izražati nad mano in
mojimi mladoletnimi otroki, sicer
bo v nasprotnem primeru sodno
preganjan. Opozorilo pa naj mu
bo tudi parcela na Vrhu, ker je
last Janeza Bukovca, nikakor pa
ne Janeza Mihelčiča in katero pot
ima Jože Stepan sodno podedova
no. Za to bo tudi Janez Mihelčič
izvedel kmalu v Črnomlju. Prene
ha naj tudi z grožnjo, kako bo s
svojimi pajdaši ubil mojega moža,
ko se bo le-ta vračal iz popoldan
ske službe. To naj bo Janezu
Mihelčiču v opomin in opozorilo.
ANA MIRTIČ, Sela pri Zajčjem
vrhu 9, prepovedujem hojo, pašo
in vožnjo po mojih parcelah,
posebno na Podgradcu in Rupci.
Kdor tega ne bo upošteval, ga
bom sodno preganjala.
PREPOVEDUJEM ANTONU JUŽ. NIČU kakršnokoli prodajo na
najini kmetiji v Malinah pri
Jugorju v Beli krajini. Sestra
Tončka Čerček, roj. Judnič,
Jurčeva 18, 61210 Vižmarje.

gostinski delavec iz Novega mesta

Pokopali smo ga 15. oktobra 1976 v Kopru.
Zahvaljujemo se vsem sosedom, ki so nam stali ob strani v teh
težkih trenutkih, njegovim prijateljem, ki so ga spremili na
njegovi mnogo prerani zadnji poti, vsem, ki so mu darovali vence
in cvetje. Hvala tudi kolektivu tovarne Iskra iz Novega mesta.
Vsem, ki ste ga imeli radi, še enkrat iskrena hvala. Dragi Jožko,
čeprav ne počivaš v rodni zemlji, boš za vedno ostal v naših srcih
nepozabljen in ljubljeni naš Jožko.

Neutolažljivi: mama Milka, oče Jože, brat Milko, žena
Željka s sinovoma Arijanom in Vanijem, v globoki žalosti
stara mama in drugo sorodstvo

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče,
brat in stric

JOŽE KNEZ
iz Gradca v Beli krajini
Iskreno se zahvaljujemo osebju internega oddelka splošne bolnice
Novo mesto in onkološkega inštituta v Ljubljani za ves trud pri
lajšanju bolečin. Hvala tudi vsem, ki ste nam izrekli sožalje in
očeta spremili na njegovi zadnji poti ter zasuli njegov grob s
cvetjem.

Žena Marija, otroci, sestre, bratje
in sorodstvo

&S E A H S m
Ob boleči izgubi moža, očeta,
deda, pradeda, strica, brata in svaka

J 0 2 E T A STANIŠE
iz Zaloga 8
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom in vaščanom za
pomoč. Hvala lepa vsem za podarje
no cvetje in vence, strežnemu osebju
pljučnega oddelka za lajšanje težkih
trenutkov, zlasti sestrama, ki sta
stali ob njem zadnjo uro. Posebno
zahvalo
smo doižni župniku za
poslovilne besede, pevcem, kakor
tudi GD Prečna. Hvala kolektivu Ele
ter Opekarni Zalog in ZB Straža.
Prav vsem, ki ste spremili pokojnika
na njegovi zadnji poti, iskrena hvala.

URŠKI TRAMTETOVI iz Ruhne
vasi vse lepo za god, največ pa
zdravja želijo hvaležni otroci z
družinami.
DRAGI mami, stari mami in sestri
MARIJI JAKŠA iz Gabra pri
Semiču iskreno čestitajo za 80.
rojstni dan in ji želijo še mnogo
zdravih, srečnih let ter se ji
zahvaljujejo za ves trud in dobro
to sinova z družino, brat, sestre in
Dergančevi.
BETKI JORGATOVI iz Prekope
iskrene čestitke za 40. rojstni dan
z željo, da bi ostala še naprej tako
dobra. Prijatelj z družino.

Žalujoči: žena Marija, sin
Viktor, hčerki Štefka in Dani z
družinami, vnuki in pravnuki,
sestri Micka in Pepca z družina
ma in drugo sorodstvo

V SPOMI N
20. oktobra je minilo prežalostno
leto dni, odkar te ni, naš ljubi mož
in očka

FRANCI URBANČIČ
Gor. Polje 8, Straža
Nikoli te ne bomo pozabili. Ostali
smo sami in žalostni. Naš dom je
prazen in pust. V naših srcih je
bolečina. Obljubljamo ti: dokler
bomo živeli mi, boš tudi ti živel v
naših srcih. Tvoj prerani grob ne bo
nikoli pozabljen, vedno ga bomo
krasili in prižigali na njem sveče.

Vedno žalostni: žena Joža,
sin Franci, hčerki Dušanka in
Alenka.
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POROČNI PRSTANI! - Najlepše
darilo za vašo nevesto vam
pripravi zlatar v Ljubljani, Gospo
ska 5 (poleg univerze). - Z
izrezkom tega oglasa dobite 10
odst. popusta!
IŠČEM varstvo za dveinpolletnega
otroka za dopoldanski čas. Mar
kovič, V brezov log 43, Novo
mesto. Tel. 23-030, interna 208.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, sestre in tete

MARIJE KOVAClC
roj. DRENIK
iz Cegelnice 39 pri Noyem mestu
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem,
znancem, ki ste nam stali ob strani in našo drago mamo spremili v
njen zadnji dom ter ji darovali cvetje in vence. Zahvala tudi
terenski organizaciji ZZB NOV, tov. Vovkovi in tov. Zagorcu za
poslovilne besede doma in ob grobu, pevcem in godbi. Posebna
zahvala tov. Tončki Mirtič za vso pomoč v času bolezni ter
sosedom Dularjevim in Kukmanovim.

Žalujoči: sinova Ciril in Tone, hčerke Minka, Joža,
Anica z družinami in drugo sorodstvo
Cegelnica pri Novem mestu, dne 21. oktobra 1976
V času od 7. do 13. oktobra
1976 so v novomeški porodnišnici
rodile: Milena Božič iz Zapuž Tanjo, Andjelka Stipanovič iz Ma
rindola — Branka, Angela Pikelj z
Gabrske gore - Matija, Ana Hribsek
iz Dolnjega Leskovca - Martina,
Božidara Cerar iz Rodin - Božidaro, Ana Štamplelj iz Metlike Andreja, Marija Klobučar iz Uršnih
sel - Francija, Terezija Crtalič iz
Brezovice - Sabino, Mihaela Pacek
iz Gorenje vasi - Roberta, Ivanka
Lavrič iz Ljubljane - Andrejo,
Magda Volf iz Loške vasi - Simono,
Cvetka Gornik iz Škocjana Natašo, Silva Cigoj iz Gornjega
Vrhpolja - Dušana, Ljubica Dembič
iz Pravutine - Gabi, Nada Frankovič iz Črnomlja - Sandija, Marija
Srovin iz Srednjega Globodola Boštjana, Nada Barič iz Metlike Bojano, Ivanka Škrbec iz Dolnjega
Suhadola - Damjano, Jožica Goleš
iz Žužemberka - Majo, Ana Kukec
iz Tržišča - Anito, Jožefa Zalar iz
Dolnjega Leskovca - dečka, Vera
Šikonja iz Črnomlja - deklico,
Emilija Košljar s Trške gore deklico, Pavla Andrejčič iz Zbur dečka, Martina Žnidaršič iz C uril deklico, Anica Bahor iz Semiča dečka, Nada Vidic iz Dobravice deklico, Marija Kerin z Brezij deklico in Alojzija Savšek iz Mokro
noga - dečka - ČESTITAMO!

ZAHVALA
Po dolgi in mučni bolezni nas je za
vedno zapustila naša ljubljena mama,
žena, hčerka, sestra, teta in svakinja

PEPCA
TRŠČINAR
roj. DRAB
z Vinje vasi pri Podgradu
Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki so v težkih trenutkih
sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in vence.
Zahvaljujemo se osebju bolnice Novo mesto za trud in nego,
kolektivom Mercator, Cestnemu podjetju, 1MV ter učencem
mehanične stroke in mladinski organizaciji iz Podgrada za
podarjene vence. Hvala tudi župniku za obred ter vsem, ki so jo
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: mož Franc, hčerka Jožica in sin Franci, oče
Jo .e, mama Lojzka, brata Jože in Ivan z družinama ter
drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, skrbnega
očeta, starega očeta, brata in strica

JOŽETA STOPARJA
iz Dolenje Pirošice
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so nam v
najtežjih trenutkih stali ob strani in nam izrekli sožalje. Hvala
vsem, ki ste ga spremljali na zadnji poti ter darovali vence in
cvetje. Posebno se zahvaljujemo kolektivu Beti Črnomelj, pevcem
Planina iz Cerkelj za zapete žalostinke, Franu Kopinču za
poslovilne besede, župniku za opravljeni obred, Golobovim,
Stelaničevim, Sintičevim ter vsem ostalim. Še enkrat najlepša
hvala.

Žalujoči: neutolažljiva žena Angela, hčerka Mimica z
družino, sinovi Franci, Jože in Lojze z družinami iz
Kanade, brat Franc z družino in drugi sorodniki

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniškopodjetje DOLENJSKI LIST, Novo
mesto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica,
Sevnica in Trebnje.
IZDAJATI:LJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Pred
sednik: Slavko Lubšina.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni
urednik), Ivan Zoran (namestnik glavnega in odgovornega urednika),
Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik Priloge)> Milan
Markelj, Janez Pezelj, Jože Primc, Jožica Teppey in Alfred Železnik.
Oblikovalec Priloge Peter Simič.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - Letna
naročnina 169 dinaijcv, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva v
naprej - Za inozemstvo 340 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 89 din, 1 cm na določeni
strani 119 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 178 din.
Vsak mali oglas do 10 besed 39 din, vsaka nadaljnja beseda 3 din. Za
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica arnik št. 8 od 15.
10. 1976. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (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
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8 - Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon (068)23-611 Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopisni stavek,
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list. Novo mesto - Barvni filmi in
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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RADIO LJUBLJANA

VSAK DAN: Poročila ob 1.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 1Z00,
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00 in 24.00. Nočni
program radia Ljubljane od 0.05 do
5.00 (razen ob torkih). Pisan
glasbeni spored od 5.00 do 8.00.
Č e t r t e k , 21. o k t o b r a : 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Radijska
šola za višjo stopnjo. 9.35 Ljudske
pesmi v priredbah. 10.15 Kdaj, kam,
kako in po čem? 10.45 Turistični
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Uganite, pa vam zaigramo po
želji. 12.10 Zvoki znanih melodij.
12.30 Kmetijski nasveti - dr. Jože
Osterc: Rejci naj tudi izbirajo bike
za osemenjevanje. 12.40 Od vasi do
vasi. 14.05 Kaj radi poslušajo. 14.40
Enajsta šola.
15.45 Jezikovni
ogovori. 16.00 Vrtiljak. 17.00
tudio
ob
17.00.
18.05 Iz
domačega opernega arhiva. 19.35
Lahko noč, otroci! 19.45 Minute z
ansambloma Toneta Janše in Silva
Štingla. 20.00 Četrtkov večer
k domačih pesmi in napevov. 21.00
Literarni
večer.
21.40
Lepe
melodije. ,22.20
Iz solistične
literature. 23.30 Naš nocojšnji gost
PETEK, 2 1 OKTOBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Radijska
šola za nižjo stopnjo. 9.30 Iz
glasbene tradicije jugoslovanskih
narodov in narodnosti 10.15 Kdaj,
kam, kako in po čem? 10.45
Turistični napotki za naše goste iz
tujine. 1J.03 Po Talijinih poteh.
12.10 Revija orkestrov in solistov.
12.30 Po Talijinih poteh. 12.30
Kmetijski nasveti - ing. Slavko
Gliha: Gospodarnost pridelovanja
ozimin. 12.40 , Pihalne godbe vam
igrajo. 13.50 Človek in zdravje.
14.30 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.45 Naš g o st 16.00
„Vrtiljak“. 17.00 Studio ob 17.00.
18.05 Veliki interpreti.
19.35
Lahko noč, otroci! 19.45 Minute z
ansamblom bratov Avsenik. 20.00
Stop pops -20. 21.15 Oddaja o
morju in pomorščakih.
2Z20
Besede in zvoki iz logov domačih.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Jazz pred polnočjo.
SOBOTA, 23. OKTOBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski
| tednik. 9,35 Mladina poje. 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 ritmu.
1Z30
Kmetijski nasveti - ing. Slobodan
Rajič: Pridelovanje lesa izven gozda.
14.05 Kaj vam glasba pripoveduje.
14.25 S pesmijo in besedo po
Jugoslaviji 15.45 S knjižnega trga.
16.00 „Vrtiljak“. 17.00 Studio ob
17.00, 18.05 Gremo v kino. 18.45
Zabaval vas bo ansambel Mojmira
Sepeta. 19.35 Lahko noč, otroci!
19.45 Minute z ansamblom Mladi
ievL
20.00
Sobotna glasbena
panorama.
21.00
Za prijetno
razvedrilo. 21.30 Oddaja za naše
izseljence. 23.05 S pesmijo in
plesom v novi teden.
NEDELJA, 24. OKTOBRA: 8.07
Radijska igra za otroke. 8.43
Skladbe za mladino. 9.05 Se
pomnite, tovariši. . . 10.05 Prvi
aplavz. 11.00 Pogovor s poslušalci
11.15 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo.
14.05
Nedeljsko
popoldne. 17.50 Radijska igra.
19.35 Lahko noč, otroci! 19.45
G lasb ene
razglednice.
20.00

S

Slavnostni koncert
ob Dnevu
združenih narodov. 21.00 V nedeljo
zvečer. 22.20 Skupni program JRT.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Plesna glasba za vas.
PONEDELJEK, 25. OKTOBRA:
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Pisan
svet pravljic in zgodb. 9,20 Pet
minut za novo pesmico in pozdravi
za mlade risarje. 10.15 Kdaj, kam,
kako in po čem? 10.45 Turistični
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Za vsakogar nekaj. 12.10
Veliki revijski orkestri
12.30
Kmetijski nasveti - vet. Jože
Prevorčnik: Kokošja tuberkuloza in
njeno zatiranje. 12.40 Pihalne godbe
na
koncertnem
odru.
14.05
Amaterski zbori pred mikrofonom.
14.30 Naši poslušalci čestitajo in
p o z dravljajo.
15.30
Glasbeni
in term ezzo .
15.45
Kulturna
kronika. 16.00 „Vrtiljak". 17.00
Studio ob 17.00. 18.05 Iz tuje
folklore. 18.25 Zvočni signali.
19.45 Lahko noč, otroci! 19.45
Minute z ansamblom Dobri znanci
20.00
Kulturni globus. 20.10
Operni koncert 2Z20 Popevke iz
jugoslovanskih
studiev.
23.05
Literarni nokturno. 23.15 Za
ljubitelje jazza.
TOREK, 26. OKTOBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.35 Radijska
šola za srednjo stopnjo. 9.35 Iz
glasbenih šol. 10.15 Kdaj, kam,
kako in po čem? 10.45 Turistični
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Promenadni k o n cert 12.10
Danes smo izbrali. 12.30 Kmetijski
nasveti — ing. Marija Orešnik:

V času od 8. do 14. oktobra so v
brežiški porodnišnici rodile: Anica
Požek iz Sevnice - deklico, Marija
Vrabec iz Šenkovca - Romana,
Martina Bizjak iz Podvrha - dečka,
Badanjak Stefica iz Zagreba —
Hrvoja, Zec Anka iz Brežic —
deklico, Matas Višnja iz Brdovca Antoneto,
Srpčič
Irena
iz
Orehovega - Sebastjana in deklico,
Ferenčak Jožica iz Župelevca Mojco, Šošterič Cvetka s Senovega
Andrejo, Vrtar Dragica iz
Samobora - dečka, Žuvič Elenora
iz Bregane - deklico, Slakonja
Marica iz Čerine - deklico, Cizerle
Ljudmila iz Ponikve - Vinka,
Hermina Omerzo iz Dečnega sela Sebastijana, Pavica Skok iz M.
Jazbine - Moniko, Zdenka Runtas
iz Gradne - deklico, Žalika Cizel iz
Brezja - deklico, Ivanka Novosel iz
Samobora
— dečka,
Marija
Kupirovič iz Brestanice - Dragana,
Albina Kolman iz Metnega vrha Simona, Jožica Kunjas iz Drenja Kreša, Veronika Oljačič iz Brežic Sonjo, Slavica Dangubič iz Brežic Natašo, Josipa Poslek iz Draš dečka, Danica Lajkovič iz Črešnjic
- deklico, Anica Kočič iz Brežic dečka. - ČESTIRAMO!
V brežiški bolnišnici so umrli:
Ivan Martinko - upok. iz Savskega
Marofa, star 49 let; Jože Mlakar kmetovalec iz Podgorja, star 78 let,
in Jože Sajovec - kmetovalec iz
Anž, star 69 le t

Če se pa
upate dotakniti me, udarila vas bom po zobeh,
kakor gotovo tu stojim ,“ pravi deklica in
^ pogumno stegne desnico.
„To je grenko za mene, rožica zlata, da se
moram bati tvoje pesti. Povej mi vendar, ljubica
srčna, ali sem tako grd, ali sem tako poreden in
hudoben, ali sem tako ubožen, ali kaj mi je , da
se od mene obračaš," dejal je Peter Peč otožno.
„Le dobro me pomnite in pojdite potlej
svojo pot,“ reče Reza; „ko bi bil kdo lep ko
sonce, dober ko nedolžen otrok in bogat tako,
da bi deželo preplačal, pa bi bil sovražnik,
preganjalec in zapiralec mojega brata, jaz bi ga
ne mogla in ne hotela rada imeti. Zdaj veste!"
,,Kaj? Jaz sem preganjalec tvojega brata?
Ah, ljuba deklica, saj sem vedel, da me ne
poznaš,“ reče Peč s svojim naj mehkejšim
* glasom. - „Le stoj, dokažem ti, da jaz tvojega
brata ne sovražim, zavoljo tebe ne. Zdaj ga ne
dolže ničesar drugega, kakor d aje bil tihotapec.
D$ je mene pobil tisto noč, ne ve n ih če,k er jaz
nisem pravil nikomur. Da se je cesarskim
služabnikom ustavljal, to se ve le povrhu, ker
l j - 43 (1422) - 21. okto b ra 1976

Kakšen pomen ima svetloba za
perutnino. 1Z40 Po domače. 14.05
V korak z mladim i 15.45 Svet
tehnike. 16.00 „Vrtiljak“. 17.00
Studio ob 17.00. 18.05 Obisk naših
solistov. 19.35 Lahko noč, otroci!
19.45 Minute z ansamblom Milana
Ferleža. 20.00 Slovenska zemlja v
pesmi in besedi 20.30 Radijska igra.
21.08 Zvočne kaskade. 2Z20 Pota
jugoslovanske
glasbe.
23.05
Literarni nokturno. 23.15 Popevke
se vrstijo.
SREDA, 27. OKTOBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni
pogovori. 9.25 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše
goste iz tujine. 11.03 Po svetu
glasbe. 1Z10 Lahka glasba za
opoldne. 1Z30 Kmetijski nasveti d r. M irko
L eskošek:
Kako
napreduje akcija za dograditev
biotehniške fakultete. 1Z40 Igrajo
slovenske pihalne godbe. 14.05 Ob
izvirih ljudske glasbene um etnosti
14.30 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.45 Spomini in
pisma. 16.00 ,,Loto vrtiljak“. 17.00"
Studio ob 17.00. 18.05 Odskočna
deska. 18.30 Iz zborovske popotne
torbe. 19.35 Lahko noč, otroci!
19.45 Minute z ansamblom Francija
Puharja. 20.00 Koncert iz našega
studia. 21.00 Glasbena kulturna
panorama. 2Z20 S festivalov jazza.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Revija
jugoslovanskih
pevcev
zabavne glasbe.

RADIO
SEVNICA

NEDELJA,
24.
OKTOBRA:
10,30 - Napoved programa in
EPP-L del - 10,45 - 247 oktober
dan
organizacij
združenih
narodov - 10,55 - Po domače 11,10 - Kmetijski nasveti - 11,25
- E PP-II. del - 11,35 - Naš
razgovor
(krajevna
skupnost
Sevnica) - 12,00 - Za vsakogar
nekai - 12,30 - Poročila - 12,50
Čestitke in pozdravi naših
poslušalcev - 14,30 - Zaključek
programa
SREDA, 27. OKTOBRA: 16,00
- Napoved programa in EPP 16,20 - Tisoč in en nasvet - 16,40
- Po domače - 16,55 - Povedali
so . . . (po mladinski konferenci na
osnovni šoli „Savo Kladnik" v
Sevnici) - 17,10 - Disko klub brez
imena - 17,40 - Humoristični
kotiček - 18,00 — Zaključek
programa
SOBOTA, 30. OKTOBRA: 16,00
Sobotni vrtiljak
(napoved
programa in pop glasba) - 16,15 —
EPP - 16,30 - Poročila - 16,35 Smejmo se - 16,40 - Svetujemo
vam - 16,50 - Narodnozabavna
glasba - 16,57 - Melodija za slovo

Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!
IZ oktobra so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji:
Mirko Mohar, Janko Dobavičnik, Jože Smrekar, Štefka Kranjčič,
Rozalija Planinšek, Milena Žitnik, Anton Kobe, Nada Lokar, Milan
X Stipič, Anton Kovačič, Stanko Anžlovar, Maijan Pavlin, Franc
Pintar, Alojz Hočevar, Franc Ogrinc in Matija Belavič, člani
Novoteksa, Novo mesto; Alojz L jubi Marinka Šmalc, Fani Kukman,
Jože Progar, Anton Kučera, Slavko Hočevar, Silvester Novak, člani
Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Jelka Ilič, Karolina Šeruga in Jure
Murn, člani SDK Novo mesto; Majda Turnšek, Darko Fabjan, Darko
Trlep, Jelka Markovič, Stanislav Gorše, Jože Blažič in Jože Pavlič,
člani Novolesa, Straža; Janez Kobetič, član Iskre, Novo mesto; Franc
Volf, radiomehanik iz Metlike; Anton Hrovat, Jože Pirnar, Tone
Rukše, Rozalija Bojane, Marija Kojič, Anica Saje, Marija Koščak,
Anica Koželj in Dušan Žibert, člani Laboda, Novo mesto; Rajko
Rukše, Marija Puš, Ema Hostnik, Zinka Travnik, Nada Čeme, Vida
Lindič, Romana Kučinič, Martina Petakovič, Anica Brulc, Anica
Kotnik, Milena Bordelius, Jožefa Novosel, Ivanka Ciyič, Irena Brian
in Alojz Pust, člani splošne bolnice Novo mesto; Dominik Duh, član
občinske skupščine Novo mesto; Stane Smrekar, član Dolenjke,
Novo mesto; Drago Mihalič, član Goijancev, Straža; Slobodan Bejo,
Breda Bele, Tone Gabrijel, Branko Rožman, Ivan Dežman, Avgust
Bradač in Bogdan Kozina, člani PTT Novo mesto; Mitja Počrvina,
član Dominvesta, Novo mesto; Ljubo Rabič, član Pionirja, Novo
mesto; Lučka Kranjc, Fanika Kobetič in Metka Hervol, dijakinje šole
za zdravstvene delavce, Novo mesto; Stane Pelko, član KZ Krka,
Novo mesto; Janja Mihalič, Matija Cimerman, Vesna Zupančič,
Marko Salmič, Jože Rozman, Tomaž Šubič, Lučka Pavlin, Gabrijela
Bizjak, Pavlina Šterk, Marina Lešnjak, Jožica Grubič, Majda Žabkar,
Marjeta Kozole, Majda Štrbenc, Ivanka Ratajc in Andreja Gričar,
dijaki ekonomske srednje šole, Novo mesto; Marta Klemenčič,
članica Kometa, Metlika; Aleksander Povše, član Novograda, Novo
mesto: Suzana Spahič, dijakinja upravno-administrativne šole, Novo
Z mesto; Franc Zupančič, član IMV Novo mesto; Slavka Lukšič,
<►članica splošne bolnice Novo mesto - Hvala!

sem jaz reč potlačil, in vse to zavoljo tebe. Meni
se ima zahvaliti, da ga bo majhna kazen zadela.
In kaj imam jaz za to? Nič drugega, kakor da
me pogleduješ z navajenim zaničevanjem /1
Deklica ni dejala nič na to.
„V mojih rokah je njegova usoda. Kakor se
boš ti spremenila proti meni, tako se bom jaz
obrnil proti njemu. Bodi mi prijazna, daj mi
srce, in obljubim ti, da ga bom rešil, k o bi bil v
treh ječah. Če pa ostaneš trdosrčna in
neusmiljena, potem me boš poznala od druge
strani. Jaz sam bom tožnik njegov, jaz bom
skrbel, da bodo njegova dela še krivičnejša na
videz, kakor so v resnici. Izbiraj, kaj hočeš rajši,
mojo vročo ljubezen ali moje mrzlo sovra
štvo? “
,,Ne maram nobenega," odgovori deklica.
Mojemu bratu bodo že drugi pomagali in ne
mislite, da me boste s svojim žuganjem
pridobili. Motite se, če menite, da bodete z
obrekovanjem in opravljanjem kaj opravili.
Morebiti vas bom še na drugem mestu opomnila
vaših besedi. To vam pa povem: rajša vidim, da
je moj brat pol po nedolžnem zaprt, kakor da bi
jaz vdala se vam v nespodobno in pregrešno
življenje. Pustite me, precej!“
..Pregrešno življenje? “ ponavlja Peč čude se.
„Moj Bog bodi mi priča, da ja z tega ne teijam
niti hočem. Prijazen poglea do tebe, poljub
tvojih ust in zavest, da kdaj misliš name, to
bode moje rane ohladilo, to je vse, česar si
želim. Samo enkrat me poljubi, predraga, in za
Boga ti obljubim, da bom bratu pomagal na vse
m oči.“
Deklica je zardela, morebiti se ji je smilil
strastni mladenič, ki je bil morda res dobra
duša, ali morebiti je mislila: en poljub ni še greh
in tukaj vendar veliko učini.
Peč je videl, da je deklica mehkejša, da
omahuje, hotel je porabiti trenutek, prijel jo je
čez pas in poljubil jo na ustnice.
„Stoj!“ zagrmi zdajci glas za njima. Naglo
popusti Peč deklico in se ozre preplašen.
..Jezus, France!“ zavpije Reza in kakor
vraščena se ne gane.

TELEVIZIJSKI
ČETRTEK, 21. OKTOBRA: 8.00
TV v šoli: Kitajska, zgodba,
Hrvatska, Knjievni jezik (Zg) 9.00 TV v šoli: Francoščina,
Risanka, Kemija (do 10.05) (Bg) 11.00 Velika šolska ura - prenos iz
Kragujevca (Bg) - 14.00 TV v šoli
- ponovitev (Zg) - 15.00 Šolska ŠV
- Fašizem včeraj in danes ponovitev (Lj) (do 15.50) - 17.25
Trapollo HH 33 - 10. del (Lj) 18.00 Beli delfin - barvni film (Lj)
- 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 18.35
Izumirajoči
svet
barvni
dokumentarni film (Lj) - 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
Propagandna oddaja (Lj) - 20.00
Kam in kako na oddih (Lj) - 20.10
V živo: Jabolko ne pade daleč od
drevesa, barvni prenos - vmes
Poročila (Lj)
PETEK, 2Z OKTOBRA: 8.10
TV v šoli: Računstvo, Delitev celice,
Učenci pred kamero, Angleščina,
TV vrtec, Dnevnik 10 (Zg) - 10.00
TV v šoli: Angleščina, Risanka,
Zgodovina (Bg) - 14.10 TV v šoli ponovitev (Zg) - 16.00 TV v šoli ponovitev (do 16.35) (Bg) - 17.10
Križem kražem (Lj) - 17.30 Morda
vas zanima: Slovenci v Avstriji - I.
del (Lj) - 18.00 Obzornik (Lj) 18.15 Jazz na ekranu: Boško
Petrovič Convention, barvna oddaja
(Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45
Socialistična avtonomna pokrajina
- oddaja iz cikla Socialistično
samoupravljanje (Lj) 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55
T ed ensk i
n o tr a n je p o litič n i
komentar (Lj) - 20.00 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.05 A. Popovič:
Vzpon in padec Žike Proje - oddaja
TV
Beograd
(Lj)
20.35Propagandna oddaja (Lj) - 20.40
Na pomolu čaka Janson - barvna
dok. oddaja (Lj) - 21.10 S.O.S. serijski barvni film (Lj) - 22.20 TV
dnevnik (Lj)
SOBOTA, 23. OKTOBRA: 10.00
TV v šoli: Umetnost, Risanka, TV
izbor (Bg) - 11.05 TV v šoli:
Vzgojna posvetovalnica, TV galerija
(Zg) - 1Z05 TV v šoli (do 13.05)
- 14.25 Nogomet Partizan:
eljezničar, prenos (do 16.15) (Bg,
Lj) - v odmoru Propagandna oddaja
(Lj) - 18.05 Obzornik (Lj) - 18.20
Mozaik (Lj) — 18.25 T. Hughes:
Šolanje Toma Browna - barvna
nadaljevanka (Lj) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV dnevnik (Lj) — 19.50 Tedenski
zunanjepolitični komentar (Lj) 19.55 Propagandna oddaja (Lj) 20.00 Ljubezen - barvna oddaja
(Lj) - 20.40 Moda za vas, barvna
oddaja (Lj) - 20.50 Deseta žrtev barvni film (Lj) - 22.20 TV
dnevnik (Lj) - 2Z 35 Propagandna
oddaja (Lj) - 22.40 625
NEDELJA, 24. OKTOBRA: 8.10
Poročila - 8.15 Za nedeljsko dobro
jutro: Srečanje v S—II, II. del
barvne oddaje - 8.40 625 - 9.20 A
Diklič: Salas v Malem ritu, barvna
nadaljevanka 10.20 Otroška
matineja: Polcilinder in gomoljast
nos, Beli delfin (barvni oddaji) 11.25 Mozaik — 11.30 Ljudje in

Izmed brez po resi je z dolgimi koraki stopal
dolg mladenič. Na levi roki so mu viseli ostanki
železnega uklepnika, znamenje, da je ravnokar
iz ječe ušel, v desni pak je imel suho, od hrasta
odtrgano poleno. Bledo lice, stisnjene ustnice in
ognjeno, nemirno oko, celo tresoče se telo je
jasno govorilo, kako dušni boj bojuje. Stisnjena
pest in strašni pogled, zdaj na sestro, zdaj na
graničarja, sta pričala, kako vre jeza v njem,
kako samo ne ve, nad katerim bi jo izpustil
naj prvo.
„Taka si tedaj ti, deklina, katero so po vsej
fari imeli za najpoštenejšo, najčednostnejšo? “
reče Rezi. „To je torej tvoja čednost, da se
shajaš z biriči na samem in skrivaj.“
„Za božjo voljo, France, ne misli kaj
takega!" trepeče Reza.
„Misli? ! Kaj je treba tu misliti, če sem na
lastne oči videl? Da, kontrabantar sem in
hočem ostati, a pošten sem in hočem ostati, in
nepoštena deklica, ki se z biriči peča, ni moja
sestra. Hajdi, poberi se mi izpred oči, da ne
grem pravit sramote svoje sestre po vsem
svetu!“
,,Ah, daj si dopovedati,“ prosi deklica in se
ga oklene krog kolen. On pak jo sune od sebe in
se obrne k Peču.
„Kaj sem ti povedal, ti pes biriški.ko sem te
v jeseni dobil za hruško stoječega pod vasjo?
Aii ti nisem povedal, da bode moja sestra pred
hudičeva ko biričeva? Ali ti nisem letos okrog
božiča prek glave znamenja dal, da nimaš
kratko ni malo hoditi okrog njenega stanovanja
in nimaš še misliti nanjo? Pa misli si, pasja
duša: brata sem spravil v trdno shrambo,-zdaj
mi velja še sestro pripraviti na to, da bodo s
prstom kazali za njo. A dobro si zapomni: še
sem jaz tukaj in, kakor gotovo sem še ob
pravem času uskočil iz ječe, tako gotovo je ne
boš več videl, tako gotovo je ne boš več
poljuboval, in k o bi ti bila ona že gore in vode
obljubila in k o bi te vse postave in vse sablje
varovale, kačjih je na svetu.“
Peču je roka že večkrat silila do sabljinega
ročnika. Ko pa zdaj vidi, da France desnico, v
.

.

_________

zemlja - 12.30 Poročila (do 1Z35)
- Nedeljsko popoldne: Morda vas
zanima - Slovenci v Avstriji Glasba podonavskih dežel, barvna
oddaja TV Novi Sad - Okrogli svet
Poročila 16.30 Košarka
Radnički: Bosna
prenos,
v
odmoru Propagandna oddaja 18.15 Moda za vas - 18.25 Siva
obala - barvna nadaljevanka 19.15 Risanka - 19.20 Cikcak —
19.30 TV dnevnik 19.50
Tedenski gospodarski komentar - 19.55 Propagandna oddaja — 20.00
S. Matavulj: Beograjske povesti barvna nadaljevanka - 20.50 Barvna
propagandna oddaja - 20.55 Svet
UNESCA - barvna oddaja - 21.20
TV dnevnik - 21.35 Jazz na
ekranu: Kvintet Clark Terry, Emie
Wilkins, barv. odd. - 22.00 Športni
pregled
PONEDELJEK, 25. OKTOBRA:
8.10 TV v šoli: Pravljica, Življenje
R. Boškoviča, Nevidne vezi - 9.00
TV v šoli: Jezik in književnost
Risanka, Naš planet (do 10.05) 14.10 TV v šoli - ponovitev (do
15.00) — 16.15 Kmetijska oddaja
TV Zageb — 17.15 B. Čosič: Nori
besednjak, barvna serija - 17.30
Žuželke - serijski barvni film 17.55 Obzornik - 17.10 Nega
bolnika - 2. del - 18.30 Mozaik 18.35 Odločamo - 18.45 Mladi za
mlade - 19.15 Risanka - 19.20
Cikcak - 19.30 TV dnevnik 19.55 Propagandna oddaja - 20.00
Ruzzante: Fiorina - predstava
ansambla italijanske drame reškega
gledališča ,,Ivan Zajc" - 21.05
Propagandna oddaja
21.10
Kulturne diagonale - 21.50 Mozaik
kratkega filma - . . . TV dnevnik
TOREK, 26. OKTOBRA: 8.00
TV v šoli: 11. stoletje na naši obali,
V arstv o
okolja,
Geometrija,
Nemščina, TV vrtec, R. Boškovič 10.00 TV v šoli: Glasbeni pouk,
Risanka, Prirodoslovje (do 11.10) 14.00 TV v šoli - ponovitev 16.05 Šolska TV: Narodnoosvo
bodilni boj Koroških Slovencev 17.05 Zapojte z nami: Bach in
predklasiki - 17.30 Pavel v akciji serijski barvni film 18.00
Obzornik - 18.15 Ne prezrite
18.40 Mozaik - 18.45 Slovenski
ljudski plesi: Bela krajina - IL del
barvne oddaje - 19.15 Risanka 19.20 Cikcak - 19.30 TV dnevnik
- 19.55 Propagandna oddaja 20.00 Pogovor o . . . 20.50
Barvna propagandna oddaja - 20.55
G rim m e lsh a u se n :
Pustolovski
s im p lic is s im u s
b a rv n a
nadaljevanka - 21.50 TV dnevnik
SREDA, 27. OKTOBRA: 8.10
TV v šoli: A tom i Literatura - 9.00
TV v šoli: Kocka, kocka, Risanka,
Izobraževalni film (do 10.05) 14.10 TV v šoli - ponovitev (do
15.00) - 17.15 J. Šmid: Kdo pa
pesnikuje? - 17.30 Ermitage barvni dokumentarni film - 17.55
Obzornik 18.10 Po sledeh
napredka - barvna oddaja - 18.40
Mozaik - 18.45 Glasbeni amaterji —
19.15 Risanka - 19.20 Cikcak 19.30 TV dnevnik 19.55
Propagandna oddaja - 20.00 Film
tedna: Mumija - barvni film barvni film

kateri je držal kratek kij, po njem steguje,
izdere sabljo, nasloni se na star gaber in pravi:
,,Fant, imej pamet, ne hodi mi blizu!“ Dasi pa
so bile te besede še precej pogumno in trdno
izgovoijene, videl se mu je vendar z obraza
smrtni strah.
»France, pojdi domov in pusti ga, doma ti
bom vse po pravici in resnici povedala. O, za
Kriščevo voljo te prosim!"
„Proč!“ kričal je brat, zavihtel poleno in
treščil ga v Peča, da mu je žvenče sablja
odletela.
Reza se zgrudi na tla. Še je slišala in videla
kakor v spanju, kako sta dva Hrvata po isti poti
prilomastila kakor France, kako sta klela, vide
Peča, in kako so ga vsi trije podrli na tla. Zdelo
se ji je pozneje, da ji še na uho bije milo proseči
glas ubogega mladeniča, njegov klic napomagaje, k ije neslišan odmeval iz grmov.
Ko se je zbrihtala, ležala je na trati zunaj
domače vasi, zraven nje pak je klečala
kokošarica Obrščakova Mica in javkala in Boga
in sveto pomagalko na pom oč klicala, kaj je pač
deklici, da hoče umreti. Ko seje Reza postavila
zopet na noge, pravila ji je Mica, da jo je velik
človek iz hoste prinesel na rami do tega mesta,
da je pa, njo zagledavši, vrgel svojo butaro in
čez polje šel v goro za tremi drugimi, ki so bili
že daleč naprej.
VIII
Drugi večer po omenjenih prigodkih so se bili
v Rebrnikovi krčm i na Stenah zopet zbrali stari
pivci, sosedje iz okolice, okrog omizja. Toda
niso imeli veselih pogovorov o letošnjem
pridelku in o spominih prejšnjih časov kakor
druge krati, tudi ne o resničnih fajmoštrovih
besedah iz nedeljske pridige, kakor je pobožnim
in vendar vinoljubnim slovenskim km etom sicer
navada: ampak govorili so o resnobi, v tem
kraju že davno neslišani novici, o umorstvu in
poboju. Razširila se je bila namreč strahovita
novost, da so graničarja, lepega Petra Peča, našli
v grmovju za vinogradi - ubitega.
DOLENJSKI LIST
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Po sladki veselici - pelinov napitek
Petnajst let strogega zapora so odmerili Tereziji Prosevc za ukradenih 2,39 milijona dinarjev, kar je največja
poneverba, ki jo je sploh kdaj obravnavalo novomeško okrožno sodišče
Ko je 14. oktobra ob 14. uri Janez Kramarič kot predsednik
velikega senata okrožnega sodišča razglasil sodbo, je v dvorani
nekdo zaploskal, obtožena Terezija Prosevc pa ni niti trenila z
očmi. Iz razpravne dvorane je odšla smehljaje.

Kmetijstvo „na koži”
K dor pozna inž. Nika
Riharja, m i bo pritrdil, da za
pogovor z njim ni treba
preštudirati slovarčka tujk
ali antologije fraz. Vse pove
razumljivo, po domače, na
ravnost in eden redkih je, ki
zna v preprost jezik prestavi
ti tudi zapletene, učene
stvari Zato ga je prijetno
poslušati, pa naj govori o
tem ali onem vprašanju.
Različnih zadev je njegov
delavnik prepoln. K o t pred
sednik medobčinskega sveta
Socialistične zveze za Do
lenjsko mora biti tako rekoč
povsod zraven in - k o t pravi
— je vedno v nevarnosti, da
ne podleže improviziranju.
„Po letu in pol sem
spoznal, da ta položaj ni niti
prijeten, še manj pa lahak.
B iti moraš cel m ož in se
sprijazniti s tem da si v
,špici'. Funkcijo sem sprejel
k o t nalogo, k o t zadolžitev in
trudim se, da bi jo opravljal
s kar najmanj spodrsljaji.
Zato se izogibam vsaj temu,
da na sestanek ali sejo ne
grem nepripravljen, prebi
ram gradiva in si skušam
ustvariti podobo in mnenje
o zadevi “
Premiki ga opogumljajo.
Razum ljivo je, da je najbolj
vesel napredka v Socialisti
č n i zvezi. ,,Ocenjujem, da se
je ta organizacija že uskladi
la - vsebinsko in organiza
cijsko - z ustavnim duhom,
postala je koordinatorica,
ustvarila je fro n to in priteg
nila velik krog ljudi “ Se
vedno pa se ni posrečilo
delegatski sistem tako „namontirati", da ne bi bilo v
njem škripanja. Spomladan
ska analiza o hibah še vedno
drži, tako stanje pa pred
novim i volitvami, ki bodo
približno čez leto in pol,
nekoliko zaskrbljuje. Če bi
rekli z Riharjevimi beseda
mi, bitke za delegatski si
stem, za nove odnose, ki jih
delegatska razmerja prina
šajo, še nismo v celoti dobili.
Politika je le eno krilo

razpetosti m delovnem po
dročju inž. Nika Riharja.
Drugo krilo je km etijstvo,
Riharjev poklic. „Ne morem
si kaj, da se ne bi „vtikal“ na
področje, za katerega sem se
pravzaprav izučil. Km etij
stvo m i je o d rosne mladosti
napisano na kožo. N aj re
čem o d takrat, ko sem se še
k o t o tro k predolgo zadrže
val na
vrtu ob hiši v
Ljubljani in je m ati rekla
očetu:
,Tale bo pa za
g r u n t ! N i k o je bil v sedem
članski družini, ki je živela
o d očetove plače, eden od
petih otrok. Ljubezen do
zemlje se m u je še bolj
vcepljala na km etih, kjer je
- zdaj pri materinih zdaj pri
očetovih sorodnikih — pre} življal
počitnice. Bil je
eden redkih ljubljanskih
otrok, ki po gimnaziji niso
oklevali, kam naj se vpišejo.
N iko jo je z m aturitetnim
spričevalom v roki mahnil
naravnost na agronomsko
fakulteto.
Z diplom o kmetijskega
inženirja si je začel služiti
kruh leta 1954 na Tolmin
skem. Delal je v Zadružni
zvezi, njegovo področje je
bilo delo s km eti - zadruž
n ik i V N ovo mesto je prišel
leta 1960 in km etijska šola
na Grmu je z njim dobila
sposobnega ravnatelja, ki je
to ostal do lani - do odhoda
na Socialistično zvezo za
profesionalca. S prihodom v
dolenjsko metropolo se je
začelo tudi njegovo politi
čno udejstvovanje. Najprej v
krajevnih organizacijah, za
tem na občinski ravni, v
regiji, republiki „Tako si
nabereš funkcij, da sam ne
veš, ne kako ne kdaj. “ Sicer
pa je- imel za to dobro
podlago: „ Vsi, ki so kdajkoli
delali v kmetijstvu, posebno
če so bili tehniki ali agro
nomi, so bili vselej tudi
aktivisti - za km etijstvo in
družbenopolitično
življe
nje. “
I. Z O R A N

Petnajst let strogega zapora,
osemletna prepoved opravljanja ra
čunovodskih, knjigovodskih in bla
gajniških poslov ter zaplemba pre
moženja: avta R -1 2 , dveh mope
dov, motorja Honda ter električnih
orgel z ojačevalcem - je kazen za tri
kazniva dejanja. Poleg tega bo
morala povrniti škodo podjetju OKP
DObova. Petčlanski senat jo je
spoznal za krivo po obtožbi, in
sicer: grabeža, storjenega v posebno
hudih okoliščinah, kar je imelo tudi
posebno hude posledice; kot odgo
vorna oseba je ponarejala dokumen
te, zagrešila pa je tudi podajo krive
ovadbe zoper direktorja inž. Matjaža
Križanca.
Zanimivo, da so se že pred
pričetkom zadnjega dela obravnave,
ko so razglasili sodbo, na hodnikih
zbirali Dobovčani in njeni bivši
sodelavci iz Obrtno kovinskega
podjetja Dobova. Vse je zanimalo,
kako se bo ,.lisička" izvlekla, kot so
dejali. Niti najmanj se jim ni smilila
in med njimi očitno ni imela
prijateljev. Preveč je skromne ljudi
bodla njena razsipnost in preveč
trdo so delali za nizke osebne
dohodke, medtem ko je ona zaprav
ljala njihov denar.

povzročena podjetju, precej čez 3
milijone dinarjev.

KAM JE DAJALA
DENAR?
Prosevčeva je po lastni izjavi tudi
v drugem zakonu doživela brodo
lom. Mož je pil, ona bi rada živela,
rada je bila lepo oblečena, rada je
potovala in tudi sinu je privoščila
vse najboljše. Ljudje, katerim je
dajala darila, so jo imeli za zelo
dobrosrčno. Vse to precej stanc,
razen tega si je v Samoboru
postavila vikend, za katerega do
razprave tudi od domačih nihče ni
yedel. Z družino je bila na počit
nicah v hotelu v Splitu, Dubrovniku,
potem je goste od tam prepeljevala
po našem slovenskem Primorju.
Večkrat si je privoščila bivanje v
zdraviliščih, zlasti Radenci so ji bili
všeč.

Obtoženka je 48-letna Terezija
Prosevc, doma iz Kapel pri Brežicah:
Delala je kot računovodkinja v
Obrtno kovinskem podjetju Dobo
va. Ima 6 razredov osnovne šole, 4
razrede gimnazije. Bila je dvakrat
poročena in ima sina. Od januarja
1966 do oktobra 1975 je v 105
primerih ponaredila plačilne sezna
me oziroma seštevke zaslužkov na
posameznih straneh, ,,višek", dvig
njen v banki, pa si je pridržala.
Zaradi zastaranja jo na koncu
obtožba bremeni le še za 90 takih
ponaredkov. Prilastila pa si je
2,394.404 dinarje in to v podjetju,
ki je vsa leta životarilo na meji
rentabilnosti Delavci so imeli nizke
osebne dohodke, ona pa je v primeri
z njimi zelo dobro zaslužila, mimo
tegi pa si je prilaščala - zadnja leta
vsak mesec od 1988 do 59.040
dinarjev. Pet milijončkov (starih) na
mesec dodatka je zares grabež, ki
presega vse meje. Kar 30 primerov je
ugotovil sodni izvedenec, v katerih
ni vzela manj kot 30.000 dinarjev
ob izplačilu osebnih dohodkov.
Njen pohlep po denarju pa se je
stopnjeval. Medtem ko je sprva
jemala manjše zneske in ne vsak
mesec, je poneverjala vedno več,
tako da znaša njeno prilaščanje od
leta 1971 dalje okrog 20 odstotkov
vseh v podjetju izplačanih osebnih
dohodkov. Vse to je imelo hude
posledice za kolektiv, ki nikdar ni
trdno stal na nogah. Podjetje je bilo
oškodovano za polovico vsega
ustvarjenega dohodka. Na njene
poneverbe so namreč plačevali še
prispevke, tako da znaša škoda.

Nemci se radi poročajo z našimi zdomkami
S tujkam i pa se poroči pol manj moških — Večinoma imajo naši dvojno državljanstvo

TREBANJSKI NOSOROG Pred osnovno šolo v Trebnjem
lahko mimoidoči opazijo eno
izmed hudomušnih iger narave
— nosoroga. Kar je pozabila
obdelati narava, je napravil
človek, in trebanjski otroci so si
zlasti prve dni, ko se je „žival“
pojavila pred šolo, radi ustavlja
li pred nenavadno korenino.

naših zdomcev in zdomk, ki so na
začasnem delu v tujini, s tujimi
državljankami oziroma državljani.
Samo letos do 13. oktobra je dobil
kočevski matični urad obvestilo o
18 porokah občanov z območja
matičnega urada Kočevje v tujini
S tujci se je v tujini poročilo 10
žensk. Za može jih je 9 dobilo
>lemce, ena pa Italijana. Naših
moških se je poročilo v tujini in s
tujkami manj, in sicer 5. Za žene so
trije dobili Nemke, po eden pa
Francozinjo in Čehinjo. Preostali
trije zakoni, sklenjeni v tujini, pa so
„dom ači“ , se pravi, da sta oba
zakonca Jugoslovana.
Razen tega je prejel matični urad
letos obvestilo, da sc je našim
občanom v tujini rodilo 8 deklic in
trije d e č k i V tujini sta umrla dva
naša zdomca.
Seveda ni šlo tudi brez razvez.
Letos so se v tujini ločili oziroma
razvezali štirje zakoni, od katerih je
bil en zakonec doma z območja
matičnega urada Kočevje.
Ob zaključku naj povemo, da so

ODKRITA V PRVEM
HIPU
Ko so jo novembra lani prijeli v
Radencih, kjer je bila spet v
zdravilišču, je v prvem hipu vse
priznala. Bila je odkrita in je rekla:
..Zapravljala sem za sladko življe
nje." Povedala je tudi, koliko časa ji

DESET LET JE
KRADLA

TU JE ŽIVELA IN STANOVALA - Skromna domačija v
Kapelah, last obtoženkine matere, res ne daje videza, da bi za
njenimi zidovi bivala „mojstrica“ v ponarejanju in ljubiteljica
razsipnega življenja.

Novo in staro, pa je
Domiselnost in pridnost lahko prihranita milijone —
Traktor in kosilnica v Cerovcu
Ce bi kakšna turistična agencija
organizirala izlet, s katerim bi
svojim naročnikom omogočila ogled
odpadov v raznih mestih sveta, sem
prepričan, da bi se na tak izlet
prijavil med prvimi tudi Novomeščan 33-letni Janez Kump. Nemalo
ur je že prehodil po odpadih in znal
med odpadnimi predmeti, ki za
navadnega smrtnika nimajo nobene
vrednosti in uporabnosti, najti prav
dobre in uporabne stvari. Tam je

Janez Kump z očetom pri kosilnici.

Na matičnem uradu v Kočevju
ugotavljajo, da je vedno več porok

V
zadnjem času je kupila nov
avto R 12, sin je imel dva mopeda in
drag m otor „Honda“ ; imel je
harmoniko, električno kitaro, elek
trične orgle in ojačevalec. Nekaj pa
je šlo tudi za večerje ali izlete v
neznano s ,.prijateljem", kakor je
sama povedala na sodišču.
Kljub vsemu temu so na treh
obravnavah še vedno ugotavljali, kje
je glavnina vsega denarja, kajti več
kot 2 milijona se tudi ne zapravi
tako hitro. Stvari, ki so jih pri njej
našli, te vsote ne dosežejo. Tudi
njenih 8 plaščev, 15 torbic, nekaj
zlatnine, kar je bilo sprva zaseženo
(a bo vrnjeno), še daleč ne predstav
lja tako drage garderobe, da si je ne
bi mogla privoščiti s svojim rednim
zaslužkom.

ti podatki iz obvestil, ki jih je prejel
matični urad letos. Vendar prihajajo
nekatera obvestila s precejšnjo za
mudo, kar pomeni, da je bil na
primer kakšen zakon sklenjen že
lani ali celo prej. Vendar bodo
številke kljub temu v glavnem precej
stvarne, saj moramo upoštevati, da
bo nekatere podatke za zakone,
sklenjene letos, dobil matični urad
šele v prihodnjem letu ali še kasneje.
J. PRIMC

ITALIJAN JE MRTEV
Huda nesreča se je 16. oktobra
ponoči zgodila pri Bušinji vasi.
Italijan Ornevore Galli, star 61 let,
iz Bologne je vozil proti Metliki, na
mokri cesti pa ga je zaneslo v
tovornjak, s katerim je iz nasprotne
smeri pripeljal Šalih Libič iz Ljub
ljane. itidijan Galli je bil mrtev,
njegov sopotnik pa ranjen in pre
peljan v bolnišnico. Vrh vsega je še
za 70.000 dinarjev gmotne škode.

našel star menjalnik, drugje diferen
cial pa kakšno os, sploh tiste dele, ki
pod spretnimi in domiselnimi roka
mi ponovno zažive in spet opravljajo
koristno delo.
Janez Kump, priučen ključavni
čar, opravlja svoj poklic v Novomontaži, popoldne pa ga nemirna
žilica zvleče k stari, predvojni
stružnici, katero je z nekaj posegi
obudil v življenje. Na stružnici
naredi marsikateri del, ki ga potre
buje za svoje ljubiteljsko delo sestavljanje strojev.
Pred leti je iz Tičkovega motorja
naredil traktor, ki še zdaj uspešno
premaguje strmine v Cerovcu pri
Dolenjskih Toplicah, kjer ima nje
gov oče nekaj zemlje. Zadnja
njegova stvaritev pa je motorna
kosilnica, katera prav tako dopol
njuje nenavadni strojni park Kumpove domačije.
,,Motor in greben za kose sem
kupil, ostalo pa sem naredil sam ali
pa uporabil stare dele. Kolesa sem
vzel od kombija, menjalnik od
starega Loyda, diferencial sem dobil
na odpadu in potem sem pet
mesecev sestavljal in poskušal, do
kler ni nastala kosilnica," je povedal
Janez Kump.
Kosilnica se prav dobro obnese in
nič ne zaostaja za novimi, kupljeni
mi; Kumpova kosilnica ima edino to
„napako“, da je bila za dobra dva
stara milijona dinarjev cenejša.

je uspevalo poneverjati in na kak
način je to delala. Po treh mesecih
pripora pa je zagovor spremenila, in
sicer je potem trdila - ves čas tudi
na treh razpravah — da je od maja
1972 dalje, ko je šlo vsak mesec za
visoke poneverbe, denar dajala di
rektorju inž. Matjažu Križancu, češ
da je on že poprej odkril njeno
poneverjanje, potem pa jo jc izsilje
val: „Dajala boš meni, kolikor bom
rekel, pa te ne bom naznanil."
Pri soočenju na sodišču sta vsak
ostala pri svojem: ona, da je redno
prejemal denar, on, da ni nikdar nič
dobil. Preiskovalni organi pa so pri
očrnjenem direktorju in njegovih
sorodnikih opravili preiskavo, tudi
sicer preverjali njegovo življenje, pa
nikjer niso zasledili trošenja denarja
in sploh niso našli nič sumljivega.
To je bilo v izreku sodbe poudarje
no. S takim zagovorom je podala
ovadbo zoper inž Križanca, ki pa se
je izkazala za lažno, in zato je bila
tudi obtožena in obsojena.

V PODJETJU JE
KAOS
Obtožena Prosevčeva se je zago
varjala. da je bilo v zadnjih letih v
OKP Dobova 13 kontrol SDK, pa
niti ena ni odkrila v njenem
poslovanju nič sumljivega in nikdar
ni bila opozorjena, da dela napake.
Kot je ugotovil sodni izvedenec
finančne stroke Tone Golobič iz
Novega mesta, je bilo res 13
kontrolnih pregledov SDK, vendar
so ugotavljali le poslovanje glede
posameznih vprašanj. Prav tako se je
izkazalo, da je podjetje v banko
pošiljalo obvezna poročila na obraz
cih, kjer je bil prikazan dohodek
podjetja s kljuke sneta številka. V
podjetju ni bilo cele vrste evidenc.
Prosevčeva je kot računovodkinja
delno sestavljala plačilne liste, česar
ne bi smela. Plačilnih list pa nihče
ni kontroliral, overil in podpisal,
kakor to zahtevajo predpisi Sele
zdaj se je odkrilo, da je bil glede
poslovanja v tem podjetju „pravi
kaos", kot je dobesedno izjavil
izvedenec Golobič.
Take razmere pa so Prosevčevi
tudi omogočale, da je debele kuvertice z družbenim denarjem spravljala
v žep kar pred očm i dveh sodelavcev
v sobi, pa niti eden ni slutil, da se
dogaja kaj takega. Imeli so jo za
sposobno in dobro moč.

SE JE SKESALA?
Kljub temu da se je obtoženkin
branilec odvetnik Tone Škerlj izka
zal v svoji vlogi in prikazoval
okoliščine, v katerih je Prosevčeva
kradla, zlasti kot posledico njenih
neurejenih razmer doma, njene
nevednosti itd., so porotniki pri
tehtanju kazni le malo tega upošte
vali Ce se je zares skesala, bo
pokazal čas. Na obravnavah je
robček s solzami nekajkrat pomo
čila, zajokala je, ko je imela zadnjič
besedo, in je prosila za milo kazen,
pri izrtiku sodbe pa ni bilo videti
kesanja. Izrečena sodba še ni prav
nomočna.
RIA BACER

SPET SEJEM
NA VESELI GORI

V
sredo, 27. oktobra, bo n
Veseli gori pri Šentrupertu zadnji
jesenski sejem-' Vabljeni so proda
jalci in kupci konj, goveda, suhe
robe, kovaških izdelkov itd. Obisko
valci si lahko ogledajo kmečki
muzej v gradu, na voljo so tudi
potrebna okrepčila.

AVTO PODRL
KRAVO
Ko j e 10. oktobra okoli 17.30
peljal 24-letni Ivan Lejko iz Ljublja
ne proti Kočevju, je pri Mrtvicah
skočila na cesto krava. Kljub zavi
ranju je kravo zadel in jo zbil po
cesti. Bila je težko poškodovana, da
so jo morali u b iti Na avtu je bilo za
15.000 din škode.

RAZSTAVA MALIH
2IVALI NA GRMU
Društvo rejcev malih živali s
področja Dolenjske prireja v
prostorih srednje kmetijske šole
Grm razstavo malih živali Na
men razstave je prikazati hišne
ljubljence, drobne človekove pri
jatelje, ki mnogim pomenijo
popoldansko sprostitev po napo
rih na delovnem mestu. Rejcev
malih živali je vedno več, zato
bo društvo na razstavi pokazalo,
kako naj ljudje poskrbijo za
svoje ljubljence. Društvo bo v
letošnji zimi budno spremljalo
zadostno in pravilno hranjenje
ptic, ki ostanejo pri nas. V ta
namen bo društvo oddvojilo del
sredstev, zbranih na razstavi
Razstava bo odprta skupno z
drugimi razstavami ob prazno
vanju 90-letnice plodnega delo
vanja kmetijske šole na Grmu.
Otvoritev bo danes, 21. oktobra,
ob 14. uri. V petek, soboto in
nedeljo bo razstava odprta od 9.
do 19. ure, zaključek pa bo v
nedeljo, 24. oktobra ob 15. url
RAZSTAVNI ODBOR

POLJSKI OVČARJI — Pred dobrim mesecem so bili Pavličevi v
Gotni vasi priča nenavadnemu dogodku: njihova 3-letna psica Bela
je povrgla 10 lepih in snežno belih mladičkov. Psica - poljski ovčar
z rodovnikom — je 2 mladiča sicer zaradi svoje teže pomendrala,
ostalih 8 pa je že zelo samostojnih: Jedo vse po vrsti, najraje pa
imajo juho, meso in sveže mleko. P sičk i bodo še dva tedna v
,,domači oskrbi", nato pa jih bo lastnik Bojan Pavlič iz Gotne vasi
26 prodal. (Foto: M. GošnUc)

