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Koledar 1977'
V današnji Prilogi je pri
ložen stenski koledar kot
prva čestitka naročnikom in
bralcem Dolenjskega lista z
željami za vse dobro v pri
hajajočem 1977. letu. Za
tisk koledarja je denar pri
spevalo Splošno gradbeno
podjetje „Pionir“ , ki je
novembra
praznovalo
30-letnico obstoja._______ i

K
V Sodražici in
Rakitnici:ZA

Minula nedelja pomeni po
membno prelomnico v razvoju
dveh ribniških občin. Tako v
Sodražici kot v Rakitnici sta
b ila 'ta dan referenduma, ki sta
odločala o bodoči komunalni
urejenosti krajev.
V Rakitnici, kjer so odločali o
uvedbi dodatnega krajevnega samo
prispevka za sofinanciranje asfaltira
nja ceste, ki vodi skozi naselje, se j<5
referenduma
od 211
vpisanih
volilcev udeležilo kar 194. Ta šte
vilka pomeni 92-odstotno udeležbo,
kar je vsekakor nad pričakovanjem.
171 ali 81 odstotkov volilcev je bilo
za uvedbo samoprispevka, 15 jih je
bilo proti, 8 pa se jih je glasovanja
vzdržalo.
O podrobnem poteku referen
duma v Sodražici, kjer so glasovali
za dokončno plačilo obnovljenih in
asfaltiranih cest ter kanalizacijo na
Pesku in Zavodi, do zaključka re
dakcije nismo prejeli natančnih po
datkov. Vsekakor je bil potek refe
renduma tukaj neprimerno „težji“,
saj je le 61 odstotkov volilcev glaso
vno ZA.

RK - nam esto
novoletnih čestitk
Delavci CZP Dolenjski list
tudi letos ne bodo nikomur po
šiljali novoletnih čestitk: na
mesto tega izdatka so sklenili
prispevati 3.000 dinarjev v sklad
za nakup dragih medicinskih
aparatov pri občinskem odboru
Rdečega križa v Novem mestu.
Pomoč pokrajinski bolnišnici,
kateri je ta sklad namenjen, bo
tako koristila vsem prebivalcem
naših občin.
Delavci Dolenjskega lista vabi
mo tudi delavce drugih delovnih
organizacij, zavodov, ustanov in
služb v pokrajini, da na podoben
način podprejo prizadevanja
Rdečega križa, ki želi z gornjim
skladom pomagati vsem našim
ljudem, kadar bodo potrebni po
moči v bolnišnici.

V drugi polovici tedna se
nam
obeta
razmeroma
hladno vreme. V petek ali v
soboto bodo ponovno pada
vine, pretežno kot
nato izboljšanje.

V vrhu evropske mode
Beti, največja delovna organizacija v metliški o b č in i, je
proslavila 20-letnico obstoja
Največja in najpomembnejša
delovna organizacija v metliški
občini, Beti, je v četrtek, 25.
novembra, proslavila 20-letnico
obstoja. Beti danes šteje skoraj
1.500 zaposlenih, od katerih je
večina žensk, in je nosilec
gospodarskega razvoja metliške
občine za srednjeročno obdob
je 1976 - 1980.
Slavnostni govornik, predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije
Andrej Verbič je poudaril, da jc Beti
v dvajsetih letih dosegla izjemne re
zultate in sc uvrstila v vrh slovenske
in jugoslovanske pa tudi evropske
modne industrije. „V slovenski
tekstilni industriji, v kateri jc zapo
slenih , 50 tisoč delavcev, jc treba
iskati nove oblike združevanja in
ustanavljati ustrezna poslovna zdru
ženja in Beti mora biti nosilec
takega razvoja in napredka," je dejal
.Verbič.

Beti, ki se jc razvila iz skromnega
pletilstva, daje danes kruh ljudem z
obeh strani Kolpe in je pomembna
vez med bratskima republikama.
„Vseskozi delajo v Beti delavci
skoraj vseh jugoslovanskih narod
nosti, vendar se lahko pohvalimo ne
samo, da ni nikoli prišlo do šovini
stičnih izpadov, marveč jc ravno ta
večnacionalnost pripomogla, da smo
vzor, kako gojiti in razvijati bratstvo
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nadaljevanje na 4. strani
FILA TELISTI
ŠPO RTNIK O M
Razstavo znamk v počastitev
70-letnicc telovadnega društva „Ribniški Sokol" in 25-letnice Partizana
Ribnica so odprli v nedeljo, 5. de
cembra, v domu Partizana v Ribnici.
Trajala bo še do 12. decembra, po
krovitelj razstave pa je R1KO iz
Ribnice. Razstavo je organiziralo
Filatelistično društvo Kočevje, na
njej pa sodelujejo mladi zbiralci
znamk iz Novega mesta, Kopra,
Žužemberka, Krškega, Slovenskih
Konjic, Žrcč, Loč in Kočevja.

IMV ODPIRA TOVARNO V ŠMARJETI - Mladina, krajani, gostje
in izvajalci programa so 26. novembra v Šmarjeti ob otvoritvi to
varne oken in kovinske galanterije vtisnili slovesnosti pečat nepo
zabnega dogodka. (Foto: R. Bačer)-

Smarjeta je dobila tovarno

„Štabrl in oslovski jezik" je
ime zapisa v današnji Prilogi, v
katerem Ivan Zoran razmišlja o
48 centimetrov dolgi ter 4 oziro
ma 3 cm široki palici, ki so jo na
sevniški osnovni šoli v preteklem
stoletju obilno uporabljali zoper
tiste šolarje, ki so govorili vindišarsko (slovensko).
„Na svetu ni grdih in lepih
žensk, poznamo samo nenegovane in negovane,"’ je temeljna
ideja reportažnega zapisa „Joj,
kako grešijo". Ria Bačer se je
lotila zelo hvaležne ženske teme,
z beležnico v roki je obiskala
Krkin kozmetični salon v Šmar
jeških Toplicah.
Igralec Bert Sotlar je vsako
dnevni gost v N o.em mestu,
mojster Jakob Savinšek je pri
modeliranju kipa talca, ki stoji
danes blizu Študijske knjižnice,
imel za model Sotlarja. Seveda je
to le drobec iz bogatega življenja
tega slovenskega umetnika. Več
lahko preberete v celostranskem
intervjuju „Med odrom in ka
mero". Sotlarjev sogovornik je
bil naš novinar Milan Markelj

J

IM V je odprl to v arn o o k e n in kovinske galanterije — Delo za 110 ljudi
26. november bo v zgodovini Šmaijete zapisan z zlatimi črka
mi. Vsa vas z bližnjo okolico in šolarji je bila ta dan zbrana pri
otvoritvi tovarne, s katero se prebivalcem tega dela novomeške
občine obeta zaposlitev, hkrati s tem pa tudi vsestranski napredek.
PRIZNANJA ZA 20 LET
DELA — Na proslavi 20-letnice
belokranjske trikotažne indu
strije Beti so enaintridesetim
delavkam in delavcem, ki so v
tej delovni organizaciji od
samega začetka, podelili prizna
nja in nagrade. Ob jubileju pa je
Beti dobila občinsko priznanje
OF. (Foto: A. Bartelj)

Tovarna oken in kovinske galan
terije v Šmarjeti je specializiran
obrat za proizvodnjo, namenjeno
lastnim prikolicam in avtomobilom
1MV. Zaenkrat je obrat organiziran
v sklopu TOZD Tovarne avtomobi
lov Novo mesto, vendar s tehnolo
ško zaokroženim proizvodnim pro
gramom in tako zastavljeno organi
zacijo, da lahko postane samostojna
TOZD že v prihodnjem letu.
Tovarno je sprva začel graditi

Rog, po pripojitvi tega podjetja k
novomeškemu Labodu pa je zgraje
ne in še nedokončane proizvodne
prostore prevzela IMV in jih v štirih
mesecih prilagodila potrebam lastne
proizvodnje. Vrednost gradbenih del'
znaša 15 milijonov dinarjev, z opre
mo vred pa znaša naložba v šmarje
ško tovarno nad 19 milijonov dinar
jev.
Kakor je v otvoritvenem govoru
poudaril Štefan Poredoš, so pri grad-

Celuloza Krško je na cilju
Razvila se je v največjo to v rstn o to v arn o v Jugoslaviji — Za letno proizvodnjo bo p o tr e 
bovala 1 milijon p rostorn inskih m etrov lesa — R ekonstrukcija veljala 9 3 3 milijonov din
Nova tovarna celuloze, ki so jo 27. novembra odprli v Krškem^ je
nadvse pomemben mejnik pri razvoju tovrstne industrije pri nas.
Delovni kolektiv „Djuro Salaj" je z njo uresničil dolgotrajno priza
devanje po napredku. Ob tej delovni zmagi mu je podpredsednik
izvršnega sveta slovenske skupščine Rudi Čačinovič izrekel zado
voljstvo v imenu vseh delovnih organizacij v Sloveniji. Pozdravil je
tudi večje vključevanje Celuloze v mednarodno delitev dela.
Nova tovarna je most med Jugo
slavijo in Madžarsko in dokazuje
praktično možnost za uresničevanje
dobrih sosedskih odnosov. Madžar
ska jc objekt kreditirala in zagoto
vila dvajsetletno dobavo lesa, Celu
loza pa bo v tem obdobju izvažala
tja po 40 tisoč ton cclulozc na leto.
To pomeni precejšen skok pri izvo
zu, saj bo ta poslej presegal 20 mili
jonov dolarjev letno. Lani so prodali
na tuje za šest milijonov izdelkov,
medtem ko letos računajo, da jih
bodo izvozili za nekaj več kot deset
milijonov dolarjev.
Rekonstrukcija celotne tovarne

celuloze in papirja „Djuro Salaj" je
•trajala pet let. V tem času so za dvainpolkrat povečali njene zmoglji
vosti. Aprila lani so spustili v pogon
nov papirni stroj z letno kapaciteto
50 tisoč ton. Tudi proizvodnjo ce
luloze so povečali, onesnaževanje
okolja pa so kljub temu zmanjšali na
polovico nekdanjega.
„Djuro Salaj" jc trenutno naj
večja tovarna celuloze in papirja v
Jugoslaviji Predračunska vrednost
investicije je bila 690 milijonov di
narjev in ne 6,9 milijona, kot je bilo
napačno zapisano v zadnji številki
našega lista v članku na prvi strani.

Vsota je zaradi 30-odstotne podra
žitve narasla na 933 milijonov dinar
jev. Za rekonstrukcijo je kolektiv
prispeval 122 milijonov. Združenih
sredstev Ljubljanske banke je bilo za
260 milijonov, združenih sredstev
slovenskih papirnic 87 milijonov,
tujih kreditov pa za 464 milijonov
dolarjev.
Za celotno proizvodnjo bo krška
tovarna potrebovala 1 milijon pro
storninskih' (ne kubičnih) metrov
lesa. Približno četrtino te količine
bo uvažala iz Madžarske, s katero
ima dvajsetletno pogodbo.
J. TEPPEY

nji tovarne v Šmarjeti zasledovali
dva smotra: zgraditi tovarno na
takem območju, ki še ni industriali
zirano, in organizirati proizvodnjo
oken v celoto, da bi sprostili prosto
re v tovarni prikolic v Novem mestu
in tako dobili možnost za povečanje
proizvodnje.
Na svečanosti se je po kulturnem
programu v imenu krajanov zahvalil
Franc Medle, predsednik domače
krajevne skupnosti. Dejal je, da se z
otvoritvijo tovarne začenja za 1800
občanov novo življenje. Zdaj se
okrog 450 ljudi iz tega kraja vozi
drugam na delo, mnogim od teh pa
nova tovarna omogoča zaposlitev v
dom ačem kraju.
R. B.

ZBOR P O D R U Ž N IC E
LB NA O TO Č C U
V torek so se zbrali na Otočcu v
prostorih garni hotela upravljavci
podružnice Ljubljanske banke Novo
mesto na 3. redni zbor. O sprejemu
srednjeročnega plana LB in njene
novomeške podružnice bomo obšir
neje poročali prihodnji četrtek.

S PO RAZUM
MED C E L U L O Z O
IN RUDNIKOM
V sindikalni dvorani „Djuro
Salaj" v Krškem bodo jutri dopol
dne podpisali samoupravni spora
zum o temeljih bodočega sodelova
nja med rudnikom rjavega premoga
na Senovem in tovarno celuloze in
papirja v Krškem. Pot do sporazu
mevanja si v obeh kolektivih utirajo
že dlje časa v prepričanju, da bodo
marsikatere probleme laže reševali
skupaj kot vsak zase.

POSAVSKA
D E L E G A C IJA
ZA 19. ZBOR LB
Na 4. zboru upravljavcev podruž
nice Ljubljanske banke Krško so 3.
decembra 1976 v Cateških Toplicah
delegati izvolili tudi delegacijo, ki
jih bo 23. 12. 1976 zastopala na 19.
rednem zboru LB. V njej so: Franc
Kerš iz sevniške Jutranjke, Marjan
Uršič iz brežiške Agrarie in Franc
Dornik iz krške Preskrbe. Več o
zboru upravljavcev krške podružnice
LB berite na 10. strani današnje
številke.

SVEČANO
ZA P R A ZN IK
Kolektiv krške Celuloze je na
svečanosti ob otvoritvi nove to
varne pozdravil v svoji sredi šte
vilne goste. Med njimi so bili
slavnostni govornik Rudi Čači
novič, Franc Šetinc, Janez Barborič, dr. Jože Brilej in drugi.
Prišla jc tudi madžarska vladna
delegacija in poslovni prijatelji iz
tujine. Na govorniškem odru so
se za glavnim direktorjem Celu
loze Janezom Roškcrjem in
Rudijem Čačinovičem zvrstili
madžarski
finančni minister
1'aluvegi, predsednik občinske
skupščine Krško Silvo Gorenc in
predsednik SOZD Franc Zupan
čič. Po kulturnem programu
pevskega zbora OS Jurij Dalma
tin, mešanega zbora Viktor
Parma in godbe na pihala jc naj
starejši delavec TOZD Celuloze
Alojz Mežič prerezal trak ob
vhodu v novo tovarno.

„KOROŠKI SLOVENCI V BOJU ZA SVOJE PRAVICE" je naslov
razstave fotografij, ki je bila v ponedeljek odprta v novomeškem
Domu JLA. Razstavo je organiziral občinski center OZN ter komi
sija za mednarodne osnose pri občinski ZSMS, fotografije pa je
prispeval in postavil Ljubljanski dnevnik. Ob otvoritvi so se prvim
obiskovalcem predstavili mladi literati novomeške gimnazije in
kitaristi glasbene šole. Razstava bo odprta do 10. decembra, vsak
dan od 9. do 18. ure. (Foto: Janez Pavlin)

>

T lo v o te k fr
NOVO MESTO
NOV DELOVNI ČAS

OSILNICA:
DELO DOMA
PRVI SNEG, PRVE TEŽAVE - Prvi sneg je vedno presenečenje. Letošnji, ki ie padel pred
prazniki, je še posebej presenetil avtomobiliste, saj se ga toliko pred začetkom koledarske zime
res niso nadejali. Marsikaterega je sneg zatekel z letnimi gumami in brez zimske opreme. Posne
tek je bil narejen pri Badovincu na cesti čez Gorjance, kjer je bil kozolec tisti dan za marsikoga
zadnja postaja na poti proti Metliki.

Tekstilana Kočevje je za dan
republike odprla v Osilnici svoj
obrat, v katerem že dela 30 doma
čink, v kratkem pa bo tu dobilo
kruh še 20 žensk. Tekstilana, LIK in
ZKGP so torej edini kočevski kolek
tivi, ki odpirajo delovna mesta tudi
na podeželju.

v trgovinah na Glavnem trgu in tovarni v Briljinu:
neprekinjeno od 7. ure — 18.30
ob sobotah od 8.-«r 12. ure
Prodajamo:
metrsko
blago,
konfekcijo,
POSEBNI
PROGRAM — JEANS komplete: bunde, hlače in škornje!

Prodajamo tudi na kredit!
\ »

| - •
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Le dogovorjeni pridela

tedenski
m ozaik

Vsa ugibanja o tem, ali ne bo
ameriški zunanji minister dr.
Henry Kissinger p o kakšnem
čudežu vendarle ostal v Beli hiši
(ali vsaj zelo blizu nje) tudi v novi
administraciji, ki jo bo sestavil
bodoči ameriški predsednik
Jimmy Carter, so se dokončno
razblinila, ko je Carter predstavil
svojega novega izbranca za to
izredno pom em bno mesto v
ameriški vladi: to bo Cyrus
Vanče, dolgoletni znani diplo
matski strokovnjak v različnih
vladah Združenih držav. Sedaj so
kajpak takoj začeli ugibati, kaj bo
s Henryjem Kissingerjem. Še
najbolj verjetno je, da se bo naj
prej za nekaj časa umaknil v
pokoj, nato pa morebiti vrnil kot
profesor na univerzo Harvard, od
koder je tudi začel svojo zname
nito pot. Medtem pa bo kajpak
lahko tudi napisal kakšne spomi
ne, za katere že sedaj vlada
izredno zanim anje... izjemen
honorar za še nepovedane skriv
nosti...
In ko smo že pri ameriških
funkcionarjih, še podrobnost o
Carterjevem letališču. K ot je
znano, je bodoči ameriški pred
sednik doma iz majhnega mesta
Plains v zvezni državi Georgiji.
To mestece seveda nima svojega
letališča, pa pristaja bodoči pred
sednik kar na travniku, ki mu ga
je v ta namen odstopil njegov
sosed. Toda to ni povšeči agen
tom tajne službe, ki morajo skr
beti za predsednikovo varnost.
To se je še posebej izkazalo v
začetku tega tedna, ko so mu
malone ukazali, naj pristane na
sto kilometrov oddaljenem leta
lišču, bodoči predsednik pa se za
ta ukaz ni zmenil in je pristal kar
na travniku svojega prijatelja. To
je spravilo agente tajne službe v
obup ...n e prvič in najbrž tudi ne
zadnjič...
Medtem pa je ameriška revija
Newsweek v svoji zadnji reviji
sporočila zanimivo podrobnost o
vojakih arabskih armad, ki so
prišli v Libanon, da bi vzdrževali
red in mir. Namreč tole: vsak med
njimi prejme p o 500 dolarjev
plače na mesec, pri čemer pa se
stavljajo tri tretjine teh vojakov
Sirci. Tako dobi zanje vlada v
Damasku vsak mesec zajeten šop
denarja, kajti vojaki dejansko
dobijo le svojo redno plačo, to je
25 dolarjev mesečno, ostanek pa
gre v sirsko državno blagajno. In
če pomislimo, da so nekateri imeli
(in še vedno imajo) Sirce pravza
prav za napadalce v Libanonu, je
videti kot da bi bili za svojo vlogo
še izredno dobro plačani z arab
skim denarjem... čudna so pota
strategije in diplomacije...

i

Odkup je mogoče Jamčiti le za dogovorjeno
proizvodnjo
Lani je bilo premalo kupcev za pitana goveda, letos je premalo pi
tancev za vse nakupovalce. Živina ima dobro ceno, kmetovalci pa ne
vedo, kaj početi z jabolki in nekaterimi drugimi pridelki. Vsi vemo, da
tako ni moč uspešno gospodariti — ne zadovoljiti potreb nekmečkega
prebivalstva — a ne znamo, ali, bolje rečeno, nočemo stvari izboljšati
in ustrezno urediti. v
Zakaj? Vsi — kmetovalci,
mesarji, predelovalci pridelkov,
trgovci in drugi — želijo, da bi te
stvari urejal nekdo drug in ne
oni. Urejal naj bi jih s cenami.
Vsakemu naj bi določil toliko, da
bi bil zadovoljen, pa bi bilo vsega
dovolj. Določil naj bi zajamčene
cene po stroškovnem načelu in
zajamčil odkup vsega, kar se
pridela in priredi v kmetijstvu.
Enako naj bi priznal živilski
industriji in trgovini ustrezne
dohodke.
Zamisel o stroškovnem načelu
ni bila slaba, pri uresničevanju pa
so jo izkrivljali. Pridelovalni
stroški niso enako visoki pri vseh
kmetovalcih. Kadar gre za zviša
nje cen, pa tudi tisti, ki pridelu
jejo z najnižjimi stroški, zago
varjajo predlog za najvišje cene.
Kaže, da potrebe ljudi ne poz
najo meja. Sicer ne le pri kmeto
valcih, pri vseh. Poglejte po
avtomobilih! Na naših cestah je
vse več dražjih. Podobno je pri
traktorjih. Nekaj kmetov ima že
po dva. Vsi se ženejo za višjimi,
še višjimi dohodki, ne le z večjo
proizvodnjo, temveč tudi z več
jimi cenami.
Zahtevajo visoke zajamčene
cene. A kdo naj jamči kmetoval
cem, da bo odkupil vse, kar bodo
pridelali, in še po visokih cenah,
če se ne dogovorijo vnaprej, kaj
bodo pridelali? Pridelovati je
treba le tisto, kar potrebujejo
naši delovni ljudje ali je moč
izvoziti. Nepotrebnega blaga ne
bo nihče spravljal v skladišča in
ga hkrati dobro plačeval. To
velja za kmetijstvo enako kot za
vse druge gospodarske dejavno
sti. Zato pravijo tisti, ki odločajo
o zajamčenih cenah, naj bodo te
le tako visoke, da bodo pokrile
poprečne stroške proizvodnje
brez ostanka dohodka in bodo

»Napeta
ušesa«

%

Seveda je bilo med njimi precej takih, ki so
členili jugoslovanski vsakdan pošteno, brez
trohice podtikanj. Tako je na primer ugledna
britanska revija za ekonomska vprašanja la
skavo zapisala, da je Jugoslaviji uspelo z na
ravnost neverjetno naglico obrzdati inflacijo,
pozitivno pa ocenjuje tudi naše ostale stabili
zacijske napore. In tudi nekateri pristavljajo,
da se je pričel tudi za zahod kazati samou
pravni sistem v učinkoviti podobi.

-v .
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Francosko-jugoslovanski
razgovori so bili že prvega dne
vsebinsko zelo bogati in skladni.
Predsednika Giscard in Tito sta
se pogovarjala predvsem o pari
ški konferenci sever—jug, izra
žajoč željo, da bi ta konferenca
čimprej privedla do konkretnih
rezultatov v dialogu med indu
strijsko razvitimi deželami in
deželami v razvoju; dalje o
možnosti za dvig cen nafti in
posledicah zlasti za najrevnejše

DUNAJ — Na povabilo avstrij
skega kanclerja dr. Kreiskega je
dopotoval na Dunaj na dvodnevni
uradni obisk prvi sekretar CK mad
žarske socialistične delavske partije
in član državnega sveta Janos Kadar.
Obisk je med avstrijsko politično
javnostjo zbudil precej zanimanja.
Kadar je namreč prvi voditelj KP
socialistične države, ki ni hkrati tudi
šef države ali vlade in ki je uradno
obiskal Avstrijo.

P R IH O D E K IN O D H O D E K

Ne da bi storili silo resnici, lahko zapišemo,
da je svet napel ušesa, ko je pred dnevom
republike spregovoril v Zvezni skupščini pred
sednik Tito. Preprosto zato, ker smo bili zadnje
mesece priče številnih tujih komentarjev, vsem
pa je bila skupna »skrb« za usodo Jugoslavije.

I

Francoski
predsednik v
Jugoslaviji

TELEGRAM I
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WASHINGTON — Na povabilo ameriškega predsednika Geralda Forda se v Združenih državah Amerike
mudi italijanski premier Giulio Andreotti. Italijansko-ameriški dialog zadeva predvsem dvostranske odno
se, pa tudi položaj v Evropi in na svetu, pri čemer bo italijanski gost svoje sogovornike podrobno seznanil
tudi s položajem v Italiji. Na sliki: spretni fotoreporterje izrabil trenutek, ko soproga ameriškega predsed
nika popravlja »metuljček« italijanskega premiera... in tako je nastal zanimiv nevsakdanji posnetek. (Telefoto:UPI)

IZ ZADNJEGA PAVLIHE

To pa bodo najbolje spoznali
prihodnji teden nekdanji mehiški
predsednik Echeverria, sedanji
generalni sekretar Z N Waldheim
in predstavnik Šri Lanke v ZN,
ko bodo med njimi izbirali bodo
čega »šefa« Združenih narodov
... zakulisna mnenja in stališča
bodo odločala...

J

tržne cene v normalnih razmerah
nekoliko višje od njih. Odkup pa
je moč jamčiti le za dogovorjeno
oziroma pogodbeno proizvod
njo.
Kmetovalci vse bolj glasno
predlagajo, naj trgovina in živil
ska industrija ob koncu leta
povesta, kaj in koliko bosta po
trebovali v prihodnjem letu. Ne
marajo le okvirnih številk, tem
več predlagajo, naj za vse koli
čine skleneta pogodbe z njimi.
Če kmetovalci ne bi hoteli skle
niti pogodb, naj se- dovoli uvoz
manjkajočih količin po takem
načrtu. Če pa trgovina in živilska
industrija ter drugi veliki porab
niki, npr. gostišča, ne bi hoteli
skleniti pogodb z vsemi pridelo
valci in organizatorji preskrbe, ki
bi jim ponudili svoje blago, pa
naj se uvoz ne bi dovolil. Če bi bil
ob sezoni uvoz nujen zaradi
preskrbe prebivalstva, pa naj bi
tisti, ki si ne bi ob pravem času
zagotovili potrebnih živil s po
godbami, plačali polno ceno z
ustreznimi carinami kot neke
vrste kazen za svojo malomar
nost ali špekulacijo. Tedaj tudi
kmetovalci, ki ne bodo hoteli
skleniti pogodb, ne bodo mogli
nikomur očitati, zakaj noče
odkupiti njihovih pridelkov ali
živine po ustrezni ceni.
JO Ž E PETEK

-

tedenski zunanjepolitični pregled
dežele na svetu; o vprašanjih
krize na Srednjem vzhodu;o
mednarodni vlogi obeh dežel in
njunih odnosih z velikimi silami.
Govoreč o jugoslovanskih
prizadevanjih za razširitev stikov
z vsemi deželami je predsednik
U to opozoril francoskega sobe
sednika na težnje za razširitev
sodelovanja Jugoslavije z Evrop
sko gospodarsko skupnostjo.
Na slovesnosti v prostorih ZIS
v Novem Beogradu je predsed
nik francoske republike Valery
Giscard d’Estaing predsedniku
republike Josipu Brozu Titu
izročol red velikega križa za za
sluge. To je najvišje francosko
odlikovanje, ki ga podeljujejo
šefom držav.
Predsednik Tito je še dobil
velik križ Legije časti in vojaško
medaljo, ki so jo podelili samo
nekaterim najvidnejšim koman
dantom zavezniških armad v
drugi svetovni vojni. Jovanki
Broz je predsednik Giscard izro
čil red velikega križa za zasluge.
Predsednik republike Josip
Josip Broz Tito je nato franco
skemu predsedniku Giscardu
d’Estaingu izročil red jugoslo
vanske velike zvezde, njegovi
ženi Anne-Aymone Giscard
d’Estaing pa red jugoslovanske
zvezde z lento.
Po sprejemu pred Belim dvo
rom je francoski predsednik
Giscard dejal:»Prve besede
zahvale naslavljam na jugoslo
vansko ljudstvo in jugoslovansko
vlado zaradi sprejema, ki ste ga
priredili predsedniku francoske
republike in zato, da bi izrazil
občutke časti, ki jih čutim danes,
ko sem njihov gost.
Zato, da bi jim v imenu franco
skega ljudstva prinesel sporočilo
prijateljstva, spoštovanja in

TELEGRAMI
NEW YORK — Cyrus Vanče,
novoimenovani ameriški državni
sekretar, je izjavil, da se bo zavzemal
za popolno ustavitev dobav orožja in
vojaške opreme Južnoafriški repu
bliki, za postopno normaliziranje
odnosov s Kitajsko, predvsem pa za
iskanje rešitev krize na Bližnjem
vzhodu.
MOSKVA — Predsednik sveta
revolucionarnega poveljstva libijske
arabske republike polkovnik Gadafi
je dopotoval na uradni obisk v Sov
jetsko zvezo. Politični opazovalci
opozarjajo, da je Gadafi prišel vno
vič v Moskvo in da je njegov,obisk
eden od dokazov sovjetsko-libijskega zbliževanja, ki ga je v zadnjem
času čutiti.

tedenski notranjepolitični pregled

Kakokoli že, resnica o naših skrbeh in uspe
hih se prebija na oder sveta.

ZAKON O ZDRUŽENEM DELU
JE SPREJET

Toda povsod ne gre »gladko«. Marsikomu je
Jugoslavija s svojo samoupravno in neuvrš
čeno politiko še trn v očesu, zato smo imeli
opraviti z nizom zapisov, ki jedko in zlobno
pišejo o naši skupnosti, predvsem pa jih
»skrbi« naša prihodnja usoda: »Kam bomo
krenili? Na vzhod; se bomo približali zahodu?«

Sprejeli smo zakon o združenem delu. Spre
jeli smo »malo ustavo« pravic in svoboščin
združenega dela. O tem smo že pisali, k zakonu
se bomo še vračali.
Po nemškem radiu smo zasledili naslednji
komentar dopisnika: »Človeka je celo nekam
sram: marsikdaj špekuliramo, kaj bo z Jugo
slavijo, Jugoslovani pa povsem mirno spreje
majo zakon, ki le še utrjuje pravice delovnih
ljudi in njihov položaj pri delitvi rezultatov
dela...«
Je k temu komentar sploh potreben2

Ti so pa, kar je najbolj zanimivo, poznamo
samo mi — verjetno pa tudi vsi ostali, le da si ne
upajo priznati resnice, ki jih očitno vse preveč
bode: Jugoslavija je tu, prekobalila se je prek
tretjega desetletja, obstaja, se razvija, bogati
svoj osebni in družbeni standard, povečuje
svojo ekonomsko osnovo, pridobiva na ugledu
povsod — med razvitimi in nerazvitimi. Če bi
se udejanile vse tiste napovedi, ki jih poznamo,
pojavljajo pa se domala vsako leto, bi nas
moralo že zdavnaj pobrati... Pa nas ni in nas ne
bo, ker ljudje, ki vedo kaj hočejo, ki vedo kaj
zmorejo, niso naplavina zgodovine, marveč
njen aktivni del.
Tako je zastavil svoje besede tudi predsed
nik Tito. V našem imenu je govoril...

zaupanja. Sporočilo prijateljstva
zato, ker Francozi vedo za vse
zveze, ki so se stikale med našimi
narodi v daljnji in bližnji zgodo
vini, zat«, ker se s ponosom
spominjamo, da so Francozi
prispevali k porajanju jugoslo
vanske države in ker smo kar
dvakrat od začetka tega stoletja
delili z vašo deželo iste težke in
krvave preizkušnje.
Prinašam izraze spoštovanja
do dežele, v kateri nič ni moglo
skrhati privrženosti do človeka,
ki že več kot 30 let pooseblja
njeno hrabrost in veličino pred
očmi vsega sveta. Spoštovanje do
dežele, katere neodvisnost pred
stavlja nepogrešljiv faktor rav
novesja in miru v Evropi.
Prinašam končno tudi sporo
čilo zaupanja v bodočnost, ker
Francija ve za napredek, k ija je
uresničila Jugoslavija v zadnjem
četrtstoletju. Francija ve, kakšno
mesto si je Jugoslavija zagotovila
na mednarodnem prizorišču in
veruje v sposobnost in odločnost
njenega ljudstva.«

Želimo, da bi te besede pomenile vzpod
budno za vse tiste merodajne dejavnike tudi v
naši republiki, ki že (pre)dolgo urejujejo pro
blem nagrajevanja po delu.
POTREBE PO KADRIH
Na slovenskih gospodarski zbornici so poudarili,
da nas pestijo številne finančne težave, da pa to ne bi
smel biti razlog za počasno uresničevanje resolucije
O izvajanju družbenega plana SRS v letu 1977.
Poudarili so, da reforme šolstva ne moremo presta
viti na »boljše čase«. Nekaj jc namreč nespornega:
vsaka rast gospodarskih gibAnj je odvisna od uspo
sobljenih kadrov, kadrovske potrebe pa je potrebno
predvideti, ne pa prepuščati odločanje o tem stihiji.

NAGRAJEVANJE PO DELU
Ko se je Edvard Kardelj mud'l v Makedoni
ji, je za časnik »Nova Makedonija« dejal: »Pri
nas še vedno prevladuje mnenje, da se ima
vsak, ki zna vsaj malo tolči po stroju in sedi v
pisarni, nekako za »gospoda«, pa imajo zato na
primer daktilografi brez kakršnekoli druge
izobrazbe včasih celo večji osebni dohodek,
kot kvalificirani delavci...« ■

DEVIZNO POSLOVANJE PO NOVEM
Osnutek novega zakona o deviznem poslovanju,
ki naj bi pričel veljati prvega januarja prihodnje leto,
določa, da občani, ki so na začasnem delu v tujini,
lahko vnesejo v našo državo prislužene tuje valute v
nedoločenem roku, medtem ko je prejšnji devizni
zakon ta rok določal v tridesetih dneh.
MILAN MEDEN

!

j
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KDAJ UREJENO SEJMIŠČE? - Šentjernej ima
idealne možnosti za živinsko-kramarske sejme že
zaradi svoje sejmarske tradicije, zato bi predlog,
da se uredi sejmišče, ne smel povsem v pozabo.
Na sliki: prizor z zadnjega sejma. (Foto: P.
Miklič)

CANKARJEVE BRALNE ZNAČKE - V okviru
praznovanj 100-letnice Cankarjevega rojstva je
bila na črnomaljski osnovni šoli slovesna podeli
tev Cankarjevih bralnih značk. Značke je dobilo
127 učencev, podelila pa jim jih je vodja ljudske
knjižnice Lea Grabrijan.

RAZGRNJEN ZAZIDALNI NAČRT - V pritlič
nih prostorih stavbe občinske skupščine v Novem
mestu je javnosti na ogled zazidalni načrt naselja
Žibertov hrib in sprememba zazidalnega načrta
naselja ob Zagrebški cesti. Pripombe občanov
sprejemajo do 18. decembra. (Foto: Mikulan)

NOVI PIONIRJI — V tednu pred dnevom repub
like so samo na centralni osnovni šoli v Kočevju
sprejeli v pionirsko organizacijo 154 cicibanov.
Takole je najmlajši učenec prvega razreda Stojan
Bilbija recitiral pesem „Pionirček hočem biti“ .
(Foto: F. Brus) '

PR EPO V ED
P R O D A JE A V TO V
1 2 6 —P
.Medobčinska tržna inšpekcija
je {e dni prepovedala podjetju
Novotehna prodajati avtomobile
Fiat 126-P , ker zanje ni dobiti
rezervnih delov. Letos so dobili
in prodali 120 takih avtomo
bilov. Zanje je še vedno precej
povpraševanja, inšpektorji pa so
na servisu Novotehne našli za te
avtomobile en sam rezervni del,
in sicer: tesnilo za pokrov mo
torja, ki stane manj kot 20 di
narjev . . .
Pri tein ne gre dolžiti Novo
tehne, saj podobna akcija teče
po vsej Sloveniji. Ugotavljajo, da
niso dobili niti tistih rezervnih
delov za avtomobile 126-P , ki
so jih že davno naročili.

__
v ™
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rre d n o
Kontrola, ki jo je pred zad
njimi prazniki izvedla medob
činska inšpekcija, je pokazala,
da je založenost z mesom na
Dolenjskem nekoliko boljša,
kot je bila pred podražitvijo, še
vedno pa je na voljo potrošni
kom v glavnem goveje meso,
svinine in teletine pa mnogo
manj. Ponekod jo imajo le za
„vzorec“ . V pregledanih mesni
cah so imeli cenike razobešene
na vidnih mestih, meso je bilo
razvrščeno po kategorijah, kar
je za trgovce pohvalno.

a
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„830 jurjev in kredit!”
Ob pojavu, ki se mu pravi k ru h o b o rstv o
Neko novomeško podjetje
je pred tedni (ponovno) raz
pisalo prosto delovno mesto
vodje finančno računskega
sektoija s posebnim opozori
lom, da ne gre za reelekcijo.
Poleg izobrazbe in delovnih
izkušenj je razpis zahteval,
da morajo kandidati imeti
moralnopolitične
vrline,
strokovno in organizacijsko
sposobnost, hkrati pa je
interesente poučil, da lahko
dobijo vse informacije o ob
segu dela in osebnih do
hodkih v upravi podjetja.
Skratka, bil je razpis
kot razpis v vsebinsko in
pravno neoporečni obliki —
normalna pot, po kateri
iščejo delovne organizacije
nove sodelavce tudi za vodil
ne in vodstvene položaje.
Vsebina te objave ni imela
nikakršne „luknje“ in tudi
ni dala povoda za kakršno
koli svojevoljno razlago ali
celo barantanje. Preprosto
povedano je ta razpis od
kandidatov zahteval le eno:
da v ponudbo vstavijo le
podatke, iz katerih bo raz
vidno, da izpolnjujejo po
goje in lahko konkurirajo za
zasedbo delovnega mesta.
Take ponudbe, in nič dru
gačne, so pričakovali tudi v
podjetju. Toda - glej ga,
spaka, ena od prijav je bila
nenavadno dolga. Po „to bi
bil kratek življenjepis in
odgovor na vaše zahteve14 je
še sledilo: „Glede na to, da
bi menjala službo le v pri
meru boljših pogojev, kot jih

imam sedaj, vam sporočam
tudi svoje pogoje, ki so na
slednji:
1. spodnja meja osebnih
dohodkov za redno delo naj
manj 8.300 din;
2. ker mislim zidati stano
vanjsko hišo, bi želela
pom oč v obliki dolgoroč
nega kredita, in sicer: na ve
zano vlogo pri LB - podruž
nica Novo mesto . 2 x po
80.000 din v naslednjih dveh
letih. V kolikor vam moja
izobrazba in praksa ustre
zata v smislu vašega razpisa
in v primeru sporazuma gle
de na moje pogoje, se čez tri
mesece lahko zaposlim v vaši
delovni organizaciji."
Komentar k temu prav
zaprav ni potreben, ker pa se
je pri pristojni občinski
kadrovski komisiji ujelo na
rešetu še nekaj podobnih
„cvetk“ , naj v imenu nove
ustave, zakona o združenem
delu, političnih stališč in
samoupravnih odnosov tako
izsiljevalsko pot posamez
nikov, ki hkrati, ko prisega
jo , da imajo moralno-politične vrline, že vnaprej, še pre
den so prestopili prag nove
delovne organizacije, spo
znali delo in se v njem izka
zali,
zahtevajo
posebne
ugodnosti zase, enkrat za
vselej zavrnemo. Kakšna
socialistična
samoupravna
družba pa bom o, če bomo
dovolili prakso mimo z za
koni, dogovori in sporazumi
določene poti? !
1. ZORAN
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Niso pa bili zadovoljni po
trošniki, ker v času kontrole na
zalogi sploh ni bilo mesa I.
kategorije, pač pa le slabša ka
kovost govedine in svinine, zelo
malo teletine in junetine skoro
nič. Inšpekcija ugotavlja, da se
glede cen ni kaj pritoževati. V
Kmetijski zadrugi Črnomelj
imajo celo interni dogovor, po
katerem prodajajo junetino še
po starih cenah. Samo če lahko
zagotovijo potrošniku zares,

— Kaznovala nas bo sani
tarna inšpekcija!
— Odkod veš?
— Imam nos za te stva
ri...
kvalitetno
meso, prodajajo
junetino po višjih cenah.
Obenem s kontrolo kako
vosti in cen svežega mesa so
pregledali tudi trajne, poltrajne
ter obaijene in suhomesnate
izdelke ter njihove cene. Po
dobno kot pri svežem mesu so
ugotovili tudi zanje: malo je
izbire in potrošnik se mora
zadovoljiti s tem, kar prodajajo.
Kvaliteta teh izdelkov je po
prečna in se celo slabša, čerav
no veljajo zanje nove, višje
cene.
Inšpektorji so posamezne
izdelke tudi organoleptično
preizkusili, rezultati tovrstnih
preiskav pa so pokazali, da so
bili vsi primerni za prodajo.
R .B .

»Zelenaši služijo”
„Zelena mafija" služi, družbeni
sektor pa ničesar korenitega ne na
redi, da bi povečal ponudbo sadja in
zelenjave. Taka ocena je bila izre
čena na seji izvršnega odbora- skup
nosti slovenskih občin 25. novem
bra v Novem mestu, ko so obravna
vali priprave na bližnjo posebno

javno razpravo o preskrbi mest, ki
naj bi pripomogla, da bi z naših
tržnic končno izginilo „zelenaštvo“
in bila organizirana ter s sporazumi
dogovorjena boljša preskrba zlasti s
sadjem in zelenjavo.
Ce ne morda za vsa slovenska
mesta, pa za Novo mesto izrečena
ocena zagotovo velja. To sicer ne
pomeni, da dolenjska metropola
nima na tržnici sadja in zelenjave,
vendar precej po „zaslugi“ prekup
čevalcev. Pregnati prekupčevalce in
posrednike bi pomenilo le zmanjšati
ponudbo in še poslabšati preskrbo.
Taka pot je lahka, vendar napačna,
dokler družbeni sektor kmetijstva
ne vzame stvari v svoje roke in orga
nizira boljše oskrbe.
Vendar sami ljudje, ki delajo v
družbenem kmetijstvu, brez večje
družbene pomoči in naklonjenosti
tega ne bodo zmogli. Pridelovanje
vrtnin na veliko je tehnološko
zahteven in gospodarsko tvegan
posel, ki se ga otepljemo že dolgo
časa, zato kriza v oskrbi z vrtninami
že dalj časa traja in je neizbežna.
Trajno jo lahko odpravi le sodobno
organizirano in dogovorjeno pridelo
vanje v zadostnih količinah, postav
ljenih na trg brez posrednikov in
prekupčevalcev.
M. L.

Ujeti v številko
V
prihodnje se bomo rodili, živeli
in umirali v znamenju številke 13.
Tako namreč predvideva predlog za
sprejem zakona o uvedbi matične
številke državljana, ki ga bodo začeli
uveljavljati že prihodnje leto, če ga
0Sty/BS7<><">2^

Predstavljanje po novem
bo zvezna skupščina sprejela še
letos. Predvideno je, da bo do leta
1982 vsak Jugoslovan dobil svojo
trinajstmestno matično številko.
Novost bo v prid državljanom in
upravni službi. S pomočjo številk
bodo ljudje lažje in mnogo hitreje
dobili v uradih potrebna potrdila,
listine ali spričevala. Mnogo manj bo

- Poglej, Pero, kdo je tako tečen!
(Karikatura: Požeški list)

dirkanja od linice do linice, ki je
tako značilno za dandanašnje življe
nje.
Zamisel matične številke je že
stara. Porodila se je v času popisa
prebivalstva leta 1953. Dvajset jugo
slovanskih mest je matično številko
že uvedlo, Slovenija in Srbija pa
imata tudi zakon o obveznem vpiso
vanju matične številke. Novi zakon
bo vpeljal enotnost v vsej Jugosla
viji
Enotna matična številka za vso
državo bo imela trinajst številk,
razvrščenih v šest skupin. Na pri
mer: Milan P. Nikolič, rojen 28.
septembra 1940, bo imel matično
številko 2 8 - 0 9 - 9 4 0 - 8 6 - 2 6 8 - 5 .
Prvi dve številki pomenita dan
rojstvi, drugi mesec rojstva, tretja
skupina leto rojstva, četrta skupina
številko registra, peta skupina
številk je kombinacija spola in redne
številke lastnika matične številke. V
šesti skupini je samo ena številka kontrolna.
Vsak občan bo dobil le eno
matično številko in jo bo obdržal do
smrti in tudi po njej. Vpisana bo v
osebno izkaznico, delovno knjižico,
vozniško dovoljenje in vse druge
dokumente. Da bo matična številka
zares učinkovita, bodo morali imeti
vsi upravni organi ustrezne računal(Po Primorskih novicah)

vse o Dolenjski
v Dolenjskem listu

Suhe krajine ni
Polegel se je, a ni še pozabljen
protest, da novi zakon o pospeševa
nju skladnejšega regionalnega razvo
ja v Sloveniji, kot se zakon uradno
imenuje, ni uvrstil Suhe krajine med
manj razvita območja. Protest je,
kot se je izkazalo, temeljil predvsem
na nezadostnem poznavanju dejstev.
Verjetno ga niti ne bi bilo, če bi bila
javnost o novosti tako izčrpno ob
veščena, kot jo - sicer pozno, a ne
prepozno - s posebno decembrsko
številko obvešča slovenski gospodar
ski list ..Gospodarski vestnik".
Novi zakon in posebni družbeni
dogovor o pospeševanju razvoja
manj razvitih območij zelo natanč
no in izčrpno določata, po kakšnih
merilih se razvrščajo občine in kra
jevne skupnosti med manj razvita
območja in kakšni sistemski pospe
ševalni ukrepi bodo pripomogli k
njihovemu naglejšemu napredova
nju. Četudi veljata že vse letošnje
leto, občani malo poznajo novosti,
ki bi jih sicer morali vedeti.
Nekdanjega „kluba enajsterice"
ni več, merila za manj razvito obči
no izpolnjuje le še 9 slovenskih
občin, med njimi še vedno Črnomelj
in Trebnje, po novem pa je med
manj razvitimi občinami obmejna
občina Tolmin, ki izpolnjuje poseb
na merila. Novi zakon je razen tega
uvrstil med manj razvita območja še
naslednje krajevne skupnosti iz
našega območja: Blanca, Zabukovje
(sevniška občina), Zdole (Krško),
Artiče, Bizeljsko, Globoko, Kapele,
Pišecc, Sromlje in Pečice - Križe
(Brežice), Banja Loka, Mozelj, Predgrad, Vimolj in V as-Fara (Ko
čevje). Suha krajina torej ni zajeta,
za njo bo morala, tako nalaga tudi
zakon,, bolj skrbeti novomeška
občina oz. sosednje občine, kolikor
sega vanje. Prebivalci Suhe krajine
trdijo, da doslej ni bilo vedno tako,
da je Novo mesto ob novem zakonu
siccr zagnalo vik in krik, samo pa ni
storilo za Suho krajino toliko, kot
bi lahko.
M. L.

za p isa ti • • •
Pri nas je zdaj često slišati
Kuan-tsujevo modrost: „Če
daš možu ribo, se bo najedel
enkrat, če pa ga naučiš loviti
ribe, se bo hranil vse življe
nje. “ Tudi za družbeni dogo
vor o pospeševanju razvoja
manj razvitih obm očij v Slo
veniji bi v nekem smislu
lahko rekli, da sloni na njej.
Rdeča nit, ki se vleče skozi
družbeni dogovor, je namreč
očitna: pomagati, da se
manj razviti postavijo na
svoje noge, da dohitevajo
bolj razvite. Ker pa je že doslej p e t let
veljal „Zakon o ukrepih za
pospeševanje razvoja manj
razvitih obm očij Slovenije“,
je gotovo upravičeno vpraša
nje, kako kaj učenje lova rib
napreduje, in zlasti, kako na
predujeta naši manj razviti
občini Črnomelj in Trebnje.
Tudi po merilih novega
zakona sta ostali m ed manj
razvitimi občinam i (prav
tako k o t še sedem drugih

Koraki, ne skoki
slovenskih občin), kar je
samo po sebi sicer slabo zna
menje, ki pa ne pove bistve
nega. Namreč, da so manj
razvita obm očja v minuli
petletki vendarle hitreje na
predovala k o t Slovenija v
poprečju. Družbeni proiz
vod na prebivalca, k i je naj
boljše merilo, se je v Sloveni
ji povprečno povečeval za
26.5 odst. na leto, na manj
razvitem obm očju pa za
29,0 odst. Toda za naši ob
čini sta številki kaj različni;
m edtem ko je v trebanjski
občini družbeni proizvod
naraščal nadpovprečno (za
33.5 odst.), je v črnomaljski
podpovprečno (27,6 odst.)
glede na manj razvite, kar pa
je še vedno več k o t znaša
povprečje za vso Slovenijo.
Nadpovprečno sta se pove
čevala tudi število zaposle
nih in znesek investicij.
In še eno pom em bno spo
znanje je prineslo mipulo
petletno obdobje: če so na
Kitajskem
m ožni
veliki
skoki, pri nas niso. N i mogo
če čez noč preskočiti deset
letja, zaostanki so veliki,
tako rekoč zakoreninjeni,
potrebno je dolgotrajno pri
zadevanje, množica „drobnih korakov", da se v resnici
nadoknadi zamujeno. Ne gre
za skok, tem več za proces,
za katerega pa želimo, da
poteka kar najhitreje.
M. LE G A N
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Vvrhu...

nadaljevanje s 1. strani
i:i enotnost," je dejal predsednik
o V in e Franc Vrvišč ar.
Coneralni
direktor
Miroslav
Stimac je poudaril, da je bodočnost
Beti v modernizaciji in prestrukturi
ranju proizvodnje v artikle visoke
mode. „Od predvidenih investicij bo
šlo 75 odst. za nove stroje, zgraditi
moramo nove tovarniške prostore,
sanirati sedanje, vpeljati novo tehno
logijo, odpreti nova delovna mesta
iii graditi take odnose, da bo delavec
r„; subjekt pogojev in rezultatov
gospodarjenja."
Enaintridesetim delavcem, ki v
Boli delajo že od samega začetka, so
podelili priznanja in nagrade, tov
arna pa je ob jubileju dobila občin
sko priznanje OF. V kulturnem spo
redu sta nastopila Slovenski oktet in
igralec Janez Rohaček. Direktor
nizozemske tovarne Neveda, naj
večjega evropskega proizvajalca
volne za ročno pletenje, s katero
Beti že več let uspešno sodeluje, je
tovarni podaril tri tisoč tulipanovih
čebulic, mestu Metlika pa dva tisoč.
„To je barvni pozdrav Beti in Metli
ki iz Holandije," je dejal, toplo
pozdravljen.
S proslave so poslali pozdravno
pismo tovarišu Titu in obljubili, da
bo 25-letnico Beti slavila še moč
nejša in še večja.
A. B.

Vtisi tečajnikov

Največja do zdaj tiskana naklada
D otiskanih 2 2 .0 0 0 izvodov prvenca Č Z P Dolenjski list — o b čan ovega vodnika
V torek so v novomeškem KNJIGOTISKU dotiskali 22.000 izvo
dov občanovega vodnika KAJ? KDO? KJE? V NOVOMEŠKI
OBČINI 77, prve knjižne publikacije v založbi Časopisnega založni
škega podjetja Dolenjski list. V kolektivu, kjer smo v štirih letih
obstoja podjetja zaradi omejenih kadrovskih in denarnih možnosti
dolgo iskali primerno zvrst za svojega prvenca, smo predvsem pre
senečeni nad izrednim zanimanjem javnosti za občanov vodnik.
Doslej najvišja knjižna naklada,
tiskana v Novem mestu, nikoli ni
presegla 3.000 izvodov. In celo pro
daja take naklade je vedno trajala
več mesecev ali celo nekaj le t Obča
novega vodnika „3K“ , kot smo knji
žici dali delovni naslov, pa smo že
pred začetkom tiska razprodali
19.800 izvodov. Zaradi tako veli
kega zanimanja je bilo tudi mogoče
povečati obseg izdaje od predvide
nih 96 na 144 strani s prilogama
vred. Vodnik bo zgiban in zvezan do
prihodnjega tedna, ko ga bomo
začeli pošiljati prednaročnikom, vsi
ostali pa ga bodo lahko kupili po 25
dinarjev za izvod.
Namen vodnika je nuditi obča
nom samoupravljavcem tiste po

datke, ki jih sicer ne morejo dobiti v
drugih izdajah ali pa do katerih
težko pridejo, ker se največkrat niti
ne vedo kam obrniti. Z dokončno
uvedbo samoupravnega odločanja v
krajevne skupnosti postaja namreč
vrzel v množičnem obveščanju
toliko večja, kolikor resneje ugotav
ljamo, katere informacije dejansko
prodro prav do vsakega občana.
Po številu časopisov na prebivalca
smo med zadnjimi v Evropi, lokal
nega radia in televizije nimamo, dru
gih sredstev množičnega obveščanja,
ki bi se ubadala na primer z jedrom
odločanja v vseh 21 krajevnih skup
nostih novomeške občine, pa tudi
ne. Nič bolje ni v sosednjih občinah.

JANEZ HROVAT - zaposlen
v Industriji obutve Novo mesto,
kvalificiran čevljar: „Na seminar
sem se prijavil zato, da si prido
bim čimveč znanja s področja
samoupravljanja in vodenja. Pre
davatelji so se potrudili, da so
nam podajali snov čimbolj jasno
in razumljivo. Delovne organi
zacije bi morale vsaj enkrat na
leto poslati po enega človeka na
tečaj, ker bi le tako dobili izo
bražen vodstveni aktiv. Ob vrnit
vi svoje delovne organizacije, ki
mi je omogočila udeležbo, ne
bom pozabil, temveč bom
poizkušal svoje znanje čim kori
stneje uporabiti v dobro vseh so
delavcev."

Novo m esto: 10 s ku pn osti slovenskih o b č i n o

Izhodišča je obrazložil predsed
nik sekcije za samoupravni razvoj
krajevnih skupnosti Jakob Berič,
predsednik novomeške občinske
skupščine, ki je dejal, da se kljub
zapletenim in nekaterim še nerazči
ščenim vprašanjem vendarle bližamo
cilju, to je sistemski rešitvi, po ka
teri bodo krajevne skupnosti zmož
ne opravljati svoje številne naloge.
Nerazčiščeno je zlasti še, kako
najbolj sm otrno vključiti v krajevno
skupnost financiranje komunalnih
naprav. V občinah bi bilo treba
čimprej ustanoviti samoupravne ko
munalne interesne skupnosti, vendar
je ustanavljanje v zaostanku (tudi v
novomeški občini take skupnosti še
ni), če pa so skupnosti že ustanov
ljene, ne zaživijo, ker ni urejeno
financiranje. Se vedno delujejo
komunalni skladi, ki so preživela

STA N E ILC,
K A N D ID A T ZA
P R E D S E D N IK A IS
Komite občinske konference
ZK v Brežicah je podprl predlog
predsedstva občinske konfe
rence SZDL, naj bi za novega
predsednika Izvršnega sveta ob
činske skupščine kandidirali
dolgoletnega družbenopolitič
nega delavca Staneta Ilca, sedaj
zaposlenega pri Prevozu v Breži
cah. Tovariš Ilc je kandidaturo
sprejel. Predlog bodo posredo
vali občinski skupščini. Posto
pek za novega predsednika IS
bo izpeljan še v tem mesecu.

oblika ob nastajajočih interesnih
skupnostih.
V razpravi je bila izrečena dolga
vrsta pripomb, med njimi tudi na
račun proračunske miselnosti v kra
jevnih skupnostih in prevelikem
poudarjanju splošne porabe v njej.
Proračun je šele na petem mestu, ko
gre za zbiranje denarja za potrebe
krajevne skupnosti, na prvem je
samoprispevek in delo občanov,
česar se dobro zavedajo predvsem v
podeželskih krajevnih skupnostih.
Skupnost slovenskih občin je zato
sklenila spodbuditi ustanavljanje
samoupravnih komunalnih inte
resnih skupnosti in pospešiti raz
prave, v katerih bi dokončno

K O Č E V JE : ZA BOLJŠE
S A M O U P R A V L JA N JE
V Kočevju so minuli ponedeljek,
6. decembra, ustanovili klub samoupravljalcev in sprejeli delovni pro
gram za leto 1977. Glavna značil
nost programa je, da bodo posebno
pozornost posvetili izobraževanju in
drugim dejavnostim kluba, ki bodo
kar največ prispevale k uresniče
vanju zakona o združenem delu.
Izdelali so tudi program financira
nja, po katerem bodo podpisniki
sporazuma o ustanovitvi kluba pri
spevali v obliki prispevka (0,13 od
stotka od kosmatih osebnih do
hodkov iz sredstev, ki ostajajo de
lovni organizaciji za izobraževanje)
in članarine za delo kluba na leto
715.000 din. Od tega bodo porabili
584.000 din za uresničevanje pro
grama izobraževanja, ostalo pa za
druge dejavnosti in delovanje kluba.

V Dolenjskih Toplicah se je k o n ča l deseti d v om esečni po litični teča j
Ob koncu novembra se je v Dolenjskih Toplicah končal deseti
dvomesečni politični tečaj za delavce v sindikalnih in mladinskih
organizacijah. Obiskovalo in uspešno končalo ga je 43 tečajnikov.
Vse tečaje, ki jih že tretje leto prireja Center za izobraževanje pri
Zvezi sindikatov Slovenije, je doslej obiskovalo 383 tečajnikov iz
310 delovnih organizacij, kar pomeni, da so se organizacije združe
nega dela zelo obogatile z novimi politično bolje usposobljenimi
delavci.
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Naj bodo te vrstice namesto
opravičila za morebitne lepotne na
pake prvorojenca v ureditvenem in
grafičnem smislu. Ce pa bo tak, kot
ga izdajamo, vsaj malo pripomogel k
uresničevanju ustavnih pravic vsa
kega človeka v naši občini, je svojo
nalogo opravil.
Za delovno
skupino 3K:
M. MOŠKON

financiranju krajevnih

Desetič potrjena spoznanja

..Slovenija je še vedno edina re
publika v Jugoslaviji, ki prireja take
tečaje za zaposlene v delovnih orga
nizacijah. Letos so se zanje začeli
zanimati tudi v drugih republikah in
jih bodo organizirali prihodnje
leto," je dejal direktor Centra za
izobraževanje pri republiškem svetu
Zveze sindikatov Slovenije Zdravko
Troha.
Potem je nadaljeval: „Usposabljanje političnih delavcev je postalo
nepogrešljivo, to spoznavajo v delov
nih organizacijah sami. Sprva se je
bilo treba boriti za vsakega kandi
data, da smo dosegli zadostno šte
vilo tečajnikov, zdaj pa je povsem
drugače. Zanimanja je dovolj, zakaj
z dvomesečnim šolanjem dobijo
kandidati dovolj osnovnega teoretič
nega znanja za boljše razumevanje
političnega dela v delovnih organi
zacijah in za nadaljnje izpopolnjeva
nje ob delu v praksi. Tečaj je zelo
intenziven, saj je tudi po devet ur
predavanj na dan, zaradi boljše po
vezave s praktičnim življenjem in
delom pa se tečajniki seznanjajo
tudi z delovnimi organizacijami. S

Občanov vodnik želi biti poskus
izvirnega prijema v samoupravnem
obveščanju. Zaradi naglice v navdu
šenju nad zamislijo pa je seveda še
nebogljen in prav gotovo tudi po
manjkljiv.

Vijugasta pot do denarcev
Kako zagotoviti krajevnim skupnostim trajne denarne vire, da
bodo lahko uresničevale svojo, z ustavo določeno vlogo, to je bilo
osrednje vprašanje, ko je izvršni odbor skupnosti slovenskih občin
25. novembra v Novem mestu razpravljal o samoupravnem razvoju
in financiranju krajevnih skupnosti.

MARJAN PETERCA - za
poslen v INDOS Ljubljana, kovi
nostrugar: „Do sedaj v naši de
lovni organizaciji nisem bil
aktivno vključen v politično
delo, ker sem čutil, da imam
premalo znanja in izkušenj.
Tečaj je za poročene ih nas v
letih predolg in nekoliko prena
poren. Začeti je treba pri mla
dem človeku-komunistu."

Glasila organizacij združenega dela
pogumno krčijo goščavo samo
upravne nevednosti, vendar pred
vsem za potrebe svojih kolektivov.
Drugih sodobnih, družbenim hote
njem prilagojenih sredstev množič
nega obveščanja na žalost še nismo
izumili.

slušatelji desetega tečaja smo bili
IMV, Krki, Novolesu in Kometu
Metliki, obiskali smo Bazo 20,
Novem mestu smo se pogovarjali

v
v
v
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političnim aktivom itd. Vse naše
delo je zapisano v glasilu, ki so ga
tečajniki redno
izdajali. Tudi
potem, ko se tečajniki razidejo in je
njihova naloga, da pridobljeno zna
nje s pridom izkoristijo v praksi, so
delujemo z njimi in se dvakrat na
leto za dva dni srečamo na semi
narjih," je končal Zdravko Troha.
Naslednji politični tečaj sc bo za
čel 13. decembra - spet v Dolenj
skih Toplicah, kjer se tečajniki, kot
so dejali, dobro počutijo.
JANEZ PAVLIN

skupnosti

„domislili“ nekatera še nerazčiščena
vprašanja.
Na novomeškem zasedanju so
obravnavali tudi priprave na javno
razpravo in sklepanje ustreznih spo
razumov za preskrbo večjih mest v
Sloveniji, predsedniki sekcij pa so
izvršnemu odboru poročali o ži
vahni aktivnosti sekcij, ki so ena
najbolj pomembnih oblik dela skup
nosti slovenskih občin.
M. L.

A K A D E M IJA ZA
DAN R EPU BLIK E
V petek, 26. novembra, je bila v
črnomaljskem domu kulture akade
mija v počastitev dneva republike.
Obenem je bila akademija tudi pre
gled amaterske dejavnosti v občini
ob zaključku „tedna Komunista".

Položaj delavca se je utrdil
V minulem obdobju so se še tesneje povezali delavski raz
red, kmetijstvo in inteligenca. Pospešil se je proces praktič
nega združevanja vseh delovnih ljudi na izhodiščih boja za
socializem in samoupravljanje. Družbeni in ekonomski po
ložaj delavskega razreda se je utrdil. Povečalo se je njegovo
neposredno delovanje v razvijanju samoupravnih odnosov v
temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih, inte
resnih in družbenopolitičnih skupnostih. Povečala se je nje
gova socialistična zavest in okrepila njegova enotnost, ker se
vse bolj širi spoznanje o istovetnosti interesov delavskega
razreda v vseh delih naše države. Od tod tudi njegova velika
občutljivost za vsakršno upočasnjevanje samoupravnega raz
voja in za vse oblike odklonov v naši družbi.
(Iz poročila (predsedstva SFRJ) oz. govora predsed
nika republike in ZKJ 26. novembra v zvezni skup
ščini)

S tan e Dolanc:

Nikomur se ni treba bati za nas
Nikomur se ni treba bati za socialistično federativno re
publiko Jugoslavijo, za prihodnost naših samoupravljalcev.
Politika Zveze komunistov Jugoslavije in Socialistične fede
rativne republike Jugoslavije je jasna, načelna in kontinuira
na. Jugoslavija pripada gibanju neuvrščenih in je ni mogoče
potegniti v kako institucionalizirano obliko politične, voja
ške ali državne skupnosti, kajti to ni samo v neposrednem
nasprotju z bistvom naše samoupravne družbe in naše ne
uvrščene usmeritve, temveč bi povzročilo tudi resno škodo
miru, družbenemu napredku in socializmu v svetu, pa tudi
današnjim pozitivnim gibanjem v razvoju mednarodnih
odnosov sploh in posebej v mednarodnem delavskem in de
m okratičnem gibanju. Prepričani smo, da so mnogi to že
dojeli, kdor pa ni, bo to samo njemu v škodo. Komunisti in
delovni ljudje, vsi narodi in narodnosti Jugoslavije so trdno
ob ZKJ in tovarišu Titu, za socialistično samoupravljanje in
politiko neuvrščenosti. Naj tega nihče zunaj nikoli ne
pozabi, niti na jugu niti na severu, vzhodu in zahodu.
(Jz razprave sekretarja IK predsedstva CK ZKJ v
zvezni skupščini)
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Soba, kjer rešujejo življenja
Z n eb im o se n eustreznih predstav o vlogi šok sobe v bolnišnici — zakaj je p o tre b n a
o b n o v a in razširitev sedanjega o d d elk a za intenzivno nego in te ra p ijo v bolnišnici
„V šok sobi je!“ - vest s tem sporočilom po navadi hudo pre
trese svojce, prijatelje in znance pacienta, ki se je moral zateči po
pomoč v bolnišnico. Ljudje si predstavljajo, da je zdaj z bolnikom
skoraj pri kraju. Pa vendarle ni tako: tu se odvije mnogo najpo
membnejših bojev za človekovo življenje. Poleg velike mere prid
nosti in zgledne požrtvovalnosti zdravnikov in drugega osebja v
bolnišnici pomagajo prav v tej sobi človeku tudi najsodobnejši
aparati in pripomočki, izmed katerih so mnogi zadnja beseda tehni
ke in znanosti.
Na kirurškem oddelku novo
meške ■bolnišnice nam je dr. Lavo
Morela med drugim povedal o
..nepriljubljeni" šok sobi tudi na
slednje:
..Oddelek za intenzivno nego in
terapijo ima odločilen vpliv na
uspešno delo v bolnišnica. Intenziv
na nega in terapija je sorazmerno
mlada medicinska dejavnost, ki se je
razvila iz pooperativne nege v zad
njih 15 do 20 letih. Danes ni potreb
na samo ljudem, ki so bili operirani,
ampak tudi številnim drugim bolni
kom z nevarnimi boleznimi iz različ
nih medicinskih strok. Na Sloven
skem se je razvila in dobila novo
organizacijsko obliko, standarde in
normative z organizacijo centra za
intenzivno nego in terapijo v kli
ničnem centru v Ljubljani"

— Tovariš dr. Morela, ali ni
že sedanja šok soba v novo
meški bolnišnici sodobno ure
jena in vam je v veliko pomoč?
- smo se zanimali naprej.
,,Res je: ko smo načrtovali in gra
dili sedanjo bolnišnico v Novem
mestu, so bili prostori za šok sobo,
kakor smo jo takrat imenovali, pri
rejeni takratnim zahtevam in spo
znanjem o negi bolnika. Za takratne
pojme so bili to modemi prostori;
imeli so celo prvi monitor, tako
imenovano .elektronsko medicinsko
sestro* in še marsikaj. Intenzivna
nega pa se je medtem razvijala dalje;
tehnika je sledila razvoju in nudi
zdaj zdravnikom aparate, s pomočjo
katerih laže pomagajo najtežjim bol
nikom. Pri pacientih šok soba iz ra
zumljivih razlogov ni priljubljena in
sc jc neradi spominjajo, mnogi pa

2 IR O RAČUN

KONČAN DESETI TEČAJ — Tečajnikom je izročil potrdilo o
uspešno opravljenem tečaju Zdravko Troha, direktor Centra za
izobraževanje pri Zvezi s ilik a to v Slovenije (na sliki na skrajni
desni). (F oto: J. Pavlin)

Josip Broz T ito :

Medobčinski sklad za dra
ge medicinske instrumente
pri občinskem odboru RK
Novo mesto, Novo mesto, C.
komandanta Staneta 30, te
lefon 21-430, žiro račun
52100-678-80144

kljub temu vedo, da se ravno tu
dostikrat bije odločilna bitka za
njihovo življenje. Bojevati bitko
brez sodobnega orožja pa je zelo
te ž k o . . .

— Kaj nam lahko poveste o
željah zdravstvenih delavcev
glede nabave te, kakor pravite,
najsodobnejše opreme?
„Sklad za drage medicinske in
strumente pri občinskem odboru
RK v Novem mestu (žiro račun:
5 2 1 0 0 -6 7 8 -8 0 1 4 4 ) je uvrstil v svoj
nabavni program naslednje aparate:
1. posteljno tehtnico, ki stehta
nepokretnega bolnika s posteljo
vred in je preprost, a izredno učin
kovit pripomoček za dnevno kon
trolo bolnikovega stanja ter vodilo
za zdravljenje. Naprava stane pribL
10.000 mark.
2. Draegerjev spiromat 650, ki
omogoča umetno dihanje.
3. Emergency Trolley E M T 034
- voziček z aparati za oživljanje
(glej fotografijo!), ki omogoča kon
trolo življenjskih funkcij. V pri
meru, da nastopi zastoj srca (fibri
lacija), nam pomaga tudi z defibri-

SEV N IC A :
ZA Z G L E D V
A K TIVNOSTI
Svet
za družbenoekonomska
vprašanja žensk pri občinski konfe
renci SZDL v Sevnici je 24. novem
bra imel na delovnem srečanju
članico zvezne konference za vpra
šanja družbenega položaja žensk in
predsednico te organizacije na Ko
sovu Mušarcfo Mustafa, Olgo Vra
bič, predsednico republiškega sveta,
člana sveta Jožeta Tavčarja, sekre
tarko sveta Vladko Jan in članico
izvršnega odbora republiške konfe
rence SZDL Silvo Jereb. Članice
sveta iz sevniške občine so goste
seznanile s svojim delom in teža
vami. Po ogledu proizvodnje v Lisci
so nadaljevali pogovor v tovarni.
Predsednica republiškega sveta Olga
Vrabič je na kraju srečanja poudari
la, da so sevniško občino izbrale za
obisk predvsem zato, ker so tu
videle dober primer dela sveta, ki jc
lahko za zgled drugim občinam.

ladjo in ponovno vzpostavlja delo
vanje srca. Je zelo priročen in ga
lahko hitro prevažamo po oddelkih.
Stane približno 15.000 avstr, šilin
gov.
4. Stoječ EKG aparat z vsemi
odvodi omogoča natančno registra
cijo in kontrolo električnih poten
cialov v srčni mišici Stane 30 mili
jonov Sdin.
5. Prenosni EKG aparat registrira
električne potenciale možganske
skorje'in pomaga s tem pri diagno
stiki bolezni ali pri poškodbah
možganov.
6. Monitorji za sprotno kontrolo
vseh življenjskih funkcij bolnikov."
Bliža se konec poslovnega leta in
z njim priložnost, da v delovnih
organizacijah razmislimo tudi o
našem deležu pomoči za sklad, ki ga
vodi občinski odbor Rdečega križa
v Novem mestu v imenu prebivalcev
in vseh sedanjih ter bodočih pomoči
potrebnih pacientov v pokrajini!
T. G.

„ Č E S T R O J NE
BO KUPLJEN
N A JP O Z N E JE V
DVEH L E T I H . . ."
Josip Veber
Predgrad 45
p. Stari trg ob Kolpi
bivši sanitetni podnarednik, star
83 let, prostovoljni borec za se
verno mejo 1918-1919
Predgrad,
14. novembra 1976
P.n.
gospa dr. Morela v očesni bolnici
Novo mesto
Podpisani sem bral članek v
Dolenjskem listu od 4. novem
bra 1976 o Vašem predlogu za
nakup aparata za zdravljenje oči
itd.
rosnjam
Pošiljam Vam
vam dam
darilo
o za naKup
nakup
stroj
troja 500 dinarjev po Mimici
Ro(
■ode, vaši tamkajšnji uradnici,
Pripominjam
ripominjam pa: če
ce stroj ne
i bo
kupljen najpozneje v dveh letih,
vzamem ta znesek nazaj z
8-odst. obrestmi.
Ta znesek sem jaz prištcdil za
nakup v zgornjem članku nave
denega aparata za oči kot pro
stovoljec in borec. Tako morajo
narediti tudi drugi očesni bolni
ki z^i ta aparat!
S spoštovanjem
JOSIP VEBER
Prilagam 500 din.
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To stran ste napisali sami!— To stran ste napisali sami!— To stran ste napisali sami!

MLADI DOPISNIK

Ne bog, smrt roko ven moli
K ritične p rip o m b e bralca iz Zagreba — Zapisi o gostilnah
naj spregovore tu d i o te m n ih straneh gostilničarstva
V Dolenjskem listu že dlje časa
izhajajo obširni zapisi o starih do
lenjskih gostilnah in gostilničarjih.
Pri zapisih me moti, da avtor deli
hvalo vsem gostilničarjem, čeprav bi
je po kakovosti gostilniških storitev,
po opremi in higieni ne zaslužili.
Menim, da bi moral novinar pri
pisanju o gostilnah prikazati tudi ne
gativne pojave in temne strani do
lenjskih gostiln. V gostilnah Pintar
jev in Vindišarjev ter drugih so bila
shajališča mešetarjev, kvartopircev
in drugih nepridipravov. V gostilnah
so ob pomoči teh ..uglednih" gostov
med obema vojnama mnogi kmetje
izgubili premoženje in prišli na be
raško paliep. Dogajali pa so se tudi
Zločini. Za primer naj navedem
nekaj ubojev: sin gostilničarja Pin-

P R E D A V A N JE V
ŠM IHELU
Občinski odbor RK je v četrtek,
18. novembra, priredil predavanje o
ženskih boleznih. Predavala je gine
kologinja dr. Milena Reya-Janžekovič. 37 deklet in žena je pozorno
sladilo izkušeni predavateljici, ki se
je'posluževala flanelografov. V de
cembru nameravamo organizirati še
eno predavanje s filmom, tokrat o
nalezljivih boleznih.
Mladi člani RK v osnovni šoli
„Milka Šobar - Nataša" in gasilski
pevski zbpr sta začela pripravljati
program za praznik starostnikov z
novoletno obdaritvijo, ki bo 19.
decembra dopoldne.
FILIP RIHAR

DVOJNI JU B IL E J
V E S T N E G A GASILCA
Letos mineva 52 let, odkar je to
variš Anton JANEŽIČ iz Podpreske
vstopil med gasilce. Vso to dobo,
razen’v vojnem času, aktivno sode
luje v tej humani organizaciji. Poseb
no pohvalo zasluži 30-letno nepre

tarja je s francoskim ključem ubil
nekega kmeta iz Podgorja ter mu
odnesel ves denar od prodanih vo
lov; pred vrati Petretove gostilne v
Straži je pijani lovec Šiška ustrelil
nedolžnega kmečkega fanta; lastnik
gostilne v Prečni je bil na skrivno
sten način ubit; izpred gostilne v
Straži so pijani kmetje - vozniki z
verigami privezali noge, učitelja iz
Soteske na konje ter le-te pognali v
galop, da je nesrečnež v hudih
mukah umrl. Takšnih grozodejstev
se je zgodilo pred hišami, „kjer bog
roko ven moli", še veliko, zato bi
bilo pravilneje, da se zapisi o gostil
nah prekrstijo v „Kjer smrt roko ven
moli".
Znano je, da so gostilne krive
tudi za porast alkoholizma, ki je
danes vzrok mnogih nesreč na cesti,
zakonskih polomov in socialnih
tegob.
Namesto da avtor zapisov piše o
starih gostilnah, bi bilo bolje, ko bi
propagiral razvoj naprednega, so
dobnega gostinstva ter tako pripo
mogel, da bi se dolenjski gostilničar
ji čim prej izvlekli iz zaostalosti in
primitivnosti.
KARLO JAKŠE
Zagreb

BLATNI TRIM
Za kinom Jadran v K o
čevju je nastal „blatni trimcenter", in sicer kar brez po
sebnih strokovnih načrtov.
Ljudje se tu prebijajo čez
kupe zemlje, gramoza, pe
ska, pa tudi preko jarkov,
luž in razne navlake. Poseb
no zanimivo je v mraku ali
megli. Tudi na pozabljeno
samokolnico • lahko naletiš.
Kaže, da bom o imeli to blat
no brozgo vso zimo, ker smo
v lepi sončni jeseni trdovrat
no tiščali roke v žepih. Po
trpimo, prihodnje leto bo
bolje! Če na tem koncu ča
kamo asfalt že 13 let, bomo
zdržali še pol leta, vendar se
le vprašujemo, zakaj podje
tja prevzemajo delo, ki ga ne
\z m o r e jo . . .
A . A .j
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SPREJETI MED PIONIRJE — Dan republike so slovesno proslavili na vsaki osnovni šoli toliko
bolj, ker so prav na ta dan naši najmlajši, cicibani, sprejeti v pionirsko organizacijo. Povsem
razumljivo je zatorej veselje najmlajših v OŠ Jurij Dalmatin v Krškem (na posnetku). (Foto: N.
Jelčič; podpis: R. Vogrinc)

Upokojenci po poteh revolucije
Č rnom aljsko društvo slavi letos 30-letnico obstoja
Črnomaljsko društvo upokojencev deluje že 30 let, od ustano
vitve 1946. V letošnjem jubilejnem le tu je poleg drugega priredilo
tri izlete v razne kraje naše domovine. Vsakokrat sta odpeljala na
izlet po dva avtobusa, vseh udeležencev skupaj pa je bilo okoli
tristo.
Na enega teh izletov smo se od
pravili 8. septembra in obiskali kra
je, znane po herojskih borbah med
NOB. Pri Vinici smo prešli slovensko-hrvaško mejo in prek Karlovca
odpotovali do Petrinje, kjer je bil
prvi postanek. Naslednja postaja je
bil Jasenovac, kjer je bilo med vojno
zloglasno taborišče. Pri spomeniku
nam je o trpljenju in mukah pripo
vedoval tov. Zunič, ki je sam več
mesecev preživel v tem peklu. K
spomeniku smo položili venec in
zapeli slovensko pesem Lipa zele
nela je.
Na poti proti Prijedoru smo ob
čudovali lepo pokrajino in se na
lastne oči prepričali, da stara po
doba zaostale Bosne izginja. Veliko
je novih hiš in le vitki minareti
džamij so opozarjali, da smo v
Bosni.
Naš naslednji cilj je bil spomenik
na Kozari, ki dominira nad to čudo
vito pokrajino, kjer je toliko naših
borcev darovalo življenje za svo
bodo. Tu je bil vsakdo borec:

kinjeno ter vestno vodenje gasilske
blagajne. Ker slavi tov. Janežič letos
tudi 70-letnico rojstva, mu člani GD
Podpreska iskreno čestitamo in mu
želimo dobro zdravje ter da bi še
dolga leta ugotavljal pozitivni gasil
ski saldo, za katerega se tako vneto
zavzema.
Člani GD Podpreska

MILAN B R E ŠČ A K
V nedeljo, 28. novembra, so se
številni prebivalci Novega mesta in
drugi poslovili na ločenskem poko
pališču od znanega Novomeščana
Milana Breščaka, ki je dobršen del
svojega življenja preživel na Dolenj
skem. Do upokojitve je delal kot
upravni delavec pri okraju Novo
mesto oziroma skupščini občine
Novo mesto.
Milan Breščak se je rodil 18.
marca 1912 v Pevmi pri Gorici. Že v
otroških letih se je preselil na Do
lenjsko, kjer si je ustvaril tudi dru
žino in živel vse do svoje prerane
smrti. V času svojega bivanja na Do
lenjskem se je družil z naprednimi
ljudmi, tistimi, ki so ljubili prirodo
in se zavzemali, da ohranijo prirodne lepote. Največjo aktivnost je po
kazal zlasti v lovski organizaciji, kjer
mu gre tudi precej zaslug, da se je ta
na Dolenjskem tako utrdila.
S. D.

LiKUlMI -

možje, žene, fantje, dekleta in celo
otroci. Po ogledu spomenika nas je
pot vodila proti Banjaluki. Mesto ob
Vrbasu se je razvilo v moderno
mesto s širokimi ulicami, sodobnimi
hoteli in trgovinami. Prenočili smo v
hotelu Palače, še prej pa smo si ogle
dali spomenik padlim Krajišnikom
in položili venec.
Prvi cilj v naslednjem dnevu je bil
Jajce; pot nas je vodila skozi Mrkonjič grad, katerega preteklost je pol
na junaške zgodovine iz časov
osmanske države.
Prvi obisk v Jajcu je veljal muze
ju, kjer je 1943 zasedal AVNOJ. Po
ogledu smo se razkropili po mestu
in občudovali harmonično preliva-1
nje stare turške in sodobne evropske
arhitekture. Vitki minareti se zrcali
jo v slapovih reke Plive.
Po kosilu smo pot nadaljevali
mimo Ključa do Bosanskega Pctrovca in naprej do Drvarja. Ustavili smo
se pred mestom in se povzpeli v
votlino v Titovi pečini, kjer je bil v
času nemškega desanta na Drvar
Vrhovni štab z maršalom Titom na
čelu. Neki domačin nam je opisal
potek napada nemških padalcev. V

P IO N IR JI DOPISNIKI
SO SE S R E Č A L I
V M AR IB O R U

Vinko Rački
Nepričakovano nas je 26. no
vembra zadel hud udarec: nenadna
smrt je pobrala Vinka Račkega iz
slovenskega Kužlja, starega komaj
42 let. Ko sc je odpravljal na delo,
ga je zadela kap. Bil je delavec gozd
nega gospodarstva Delnice, ki ima v
hrvatskem Kužlju drevesnico.
Pokojni Vinko je bil član gasilcev
in drugih organizacij. Bil je zelo
dober, gospodaren in med vsemi
ljudmi zelo priljubljen. Za vsakogar
jc imel pripravljeno lepo besedo in
vsakomur je zelo rad pomagal, če je
)c mogel. Ob njegovi smrti so
vaščani Kužlja hitro popravili pot na
pokopališče in do hrvatskega Kuž
lja.
Vinka Račkega bomo ohranili v
spominu kot dobrega in prijaznega
človeka. Z njegovo smrtjo smo veli
ko izgubili, posebno njegovi svojci.
Izrekamo jim iskreno sožalje.
JOŽE KRIZ
KUŽELJ

NA S R E Č A N J U SMO
SE V ELIKO
NAUČILI

KULTURNIKI V FARI — Klub kulturnih delavcev iz Kočevja je
organiziral v počastitev dneva republike proslavo v Fari. Prebi
valcem Kolpske doline so se predstavili. s svojimi deli Marjanca
Colarič, Franc Lovšin, Rudi Mohar, Peter Vovk, Nebojša Ignjato
vič, Andrej Bončina, vokalna skupina Doremi in nonet Rog. (Foto:
F. Brus)

Dve svečanosti v Fari
Osnovnošolci v Fari so 26. no
vembra nastopili z izbranim kultur
nim sporedom in svečano sprejeli
cicibane v pionirsko organizacijo.
Republiška ŽPM nam jc ob tej pri
ložnosti podelila priznanja za sode
lovanje v minulih Jugoslovanskih
pionirskih igrah „Naša domovina
pod svobodnim soncem", za sodelo
vanje pri Zboru jugoslovanskih pio
nirjev ter za pomoč vietnamskim
šolarjem. Odličja jc prevzela mento
rica pionirjev Fanika Ožbolt.
Za spise o varčevanju je podelila
Ljubljanska banka-podružnica Ko
čevje nagrade 12 šolarjem. Učenka
7. razreda Liljana Šercer pa jc za
svoj razred priborila 500 din za
končni izlet.
27. novembra pa jc bilo v prilarski kulturni dvorani še posebno
lepo. Obiskali so nas kulturniki iz
Kočevja in nas razveseljevali z bo
gatim sporedom. Vodila jih je Mar
janca Colarič. Nastopili so še: nonet
iz Žcljn, kitarist in novi Doremi, ki
ga jc vodil Ive Stanič. Program si je
ogledalo nad 200 občanov. Napo
vedoval je Jože Horvat, nosilce
glavne moške vloge v Ulmu „Bclc
trave". I rance Brus pa nam je za
zaključek
predvajal
pretresljivo
filmsko obsodbo nasilja in vojne
„Ccmu? “
Po sporedu smo nastopajoče
skromno pogostili, se t. njimi pogo
varjali. Hvaležni smo vsem nastopa
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jočim in tistim, ki so ta nastop omo
gočili. Želimo, da bi nas še kdaj
obiskali.
MARIJA VOLF

Zamudnikom
ponujamo zadnjo priložnost,
da si zagotovijo nadaljnje
redno prejemanje Dolenjske
ga lista na domači naslov:
vsi so dobili naše položnice
za poravnavo ostanka zapad
le naročnine za letošnje dru
go polletje. Čisti računi pred
koncem leta v resnici pome
nijo „dobro prijateljstvo14 za
obe strani. Slabim oz. nered
nim plačnikom bomo do
stavo domačega tednika
ukinili. Izterjava dolžne na
ročnine prek odvetnika je
precej dražja od navedenega
opomina, zato vse zamudni
ke, ki nam povzročajo stro
ške in nepotrebno delo, po
slednjič pozivamo, naj takoj
poravnajo zapadlo naročni
no.
UPRAVA LISTA

Srečanja pionirjev dopisnikov
bilo je 19., 20. in 21. novembra v
Mariboru - smo se udeležile tudi
članice literarno-novinarskega krož
ka iz žužemberške osnovne šole,
udeležbo pa sta omogočila Dolenj
ski list in T V - 15. V Mariboru smo
bili gostje prijaznih vrstnikov, ki so
nam razkazali mesto in njegove
znamenitosti. Ogledali smo si raz
stavo glasil, obiskali mariborsko
tiskarno in sc pogovarjali z uredniki
mladinskih časopisov in revij. Zadnji
dan srečanja so organizatorji podeli
li najboljšim dopisnikom nagrade,
nato pa smo si ogledali še „Užiško
republiko".
POLONCA URBANČIČ
OŠ ŽUŽEMBERK

GARSONJERO,
enosobno ali kakršnokoli drugo
neopremljeno stanovanje iščemo
za našega stalnega sodelavca v
Novem mestu ali okolici Po
nudbe pošljite na naslov: ČZP
Dolenjski list, 68000 NOVO
MESTO.

muzeju smo med drugim videli tudi
tri medalje reda narodni heroj, s ka
terimi je tov. Tito odlikoval mesto
Drvar, 15-letno dekle, ki se je v
bojih z Nemci izredno odlikovala in
pokazala neverjetno junaštvo, ter še
nekega junaškega borca. Obiskali
smo tudi spomenik padlim borcem
na gričku nad mestom. Ob odhodu
iz Drvarja nas je v lesketu jesenskega
sonca pozdravljal napis TITO, po
stavljen v bližini Titove pečine.
Mimo spomenika petim padlyn
bratom - borcem smo se odpravili
na pot proti domu. V večerni mrak
so iz avtobusa zvenele pesmi, da se
je osamljen ovčar začudeno ozrl za
nami. Skozi Biliač, Slunj in mimo
Karlovca smo prispeli domov v Belo
krajino. Vsi si želimo, da bi se še
večkrat odpravili na take lepe izlete.
EVGEN CESTNIK

Hotel ali zapor
Nekateri udeleženci III.
novomeškega
šahovskega
turniija so se pred dnevi od
ločili,
da
bodo
med
napetimi dvoboji stanovali v
hotelu Kandija. Ko se je
nekaj vitezov črno-belih polj
ob 23. uri in nekaj minut
odpravljalo „domov“ , jih je
receptor nekaj spustil v
preddverje, pred drugimi pa
zaloputnil in zaklenil vrata.
Med tistimi, ki so morali
ostati zunaj, je bil tudi
mednarodni šahovski moj
ster in novomeški rojak
Stojan Puc. Receptor je
tistim, ki so bili notri, poja
snil, da gredo lahko spat, če
imajo sobo, onim pred vrati
pa je bilo rečeno, naj se
znajdejo, kakor vedo in zna
jo. Njihov hotel da je odprt
samo do 23. ure. Kdor je
notri, je notri, kdor pa je
zunaj, naj mu bog pomaga.
Obratno pa seveda velja, da
tisti, ki so notri, po 23. uri
ne morejo ven. In pika.
Po prijateljskem prepriče
vanju se je stvar končala
tako, da so dobili šahisti
vsak svoj ključ od hotelskih
vrat, drugi gostje pa te
„milosti“ še danes niso de
ležni. Je hotel Kandija hotel
ali zapor?
M. B.

ZAHVALA
Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta, sta
rega očeta, brata, strica in svaka

ANTONA NEMANIČA
iz Slamne vasi št. 7
sc iskreno zahvaljujemo sosedom, vaščanom, sorodnikom in znan
cem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli
sožalje, darovali cvetje, ter pokojnika v tako velikem številu spre
mili na njegovi zadnji poti. Hvala organizacijam ZB in Gasilskemu
društvu Slamna vas ter kolektivu CP TOZD Mehanizacija za po
darjene vence. Zahvaljujemo sc tudi govornikoma in duhovniku
za opravljeni obred. Vsem še enkrat prisrčna hvala.

Žalujoči: žena Katarina, sinova Tone in Janez z druži
nama in drugo sorodstvo

M očno sem se razveselila vabila
Dolenjskega lista, naj se v Mariboru
udeležim 8. srečanja pionirjev do
pisnikov. Na Štajersko sem odšla s
tovarišico Vogričevo, na cilju pa so
vse pioniije dopisnike pričakali
mariborski vrstniki. Razkazali so
nam osnovno šolo „Franc R ozm anStane" in nam podarili knjige in
prospekte mesta. Moja gostiteljica je
bila Vasiljka in pri njih na domu
sem se počutila kot doma.
Naslednji dan smo si ogledali raz
stavo šolskih glasil in mariborsko
tiskarno ter se pogovarjali z uredni
kom Večera in novinarjem iz No
vega mesta. Pionirji dopisniki smo se
na srečanju veliko naučili in spo
znali življenje in delo novinarjev.
IRENA URŠIČ
OŠ JURIJ DALMATIN
KRŠKO

S TOPISKA MLADA
P ERESA
Na osnovni šoli Janeza Trdine v
Stopičah deluje veliko krožkov,
med njimi tudi literarno-novinarski
krožek, v katerega se je združilo
veliko nas, ki čutimo veselje za
pisano besedo. Ko smo se prvič
sestali, smo izvolili uredniški odbor
in sprejeli delovni program. Dogo
vorili smo se, da bomo dopisovali v
Pionirski list ter tudi v Dolenjski
list. V načrtu imamo izdajati glasilo
Glas izpod Gorjancev. V šolskem
letu 1976/77 naj bi izšli dve števil
ki.
Literarno-novinarski krožek vo
dita tovarišici Pavlinova in Sternova.
Upamo, da bomo pod njunim vod
stvom opravili vse zadane naloge.
STANKA TISOV,
OŠ Janez Trdina
Stopiče

PRVI DPM
V BIZELJSKEM
IN KAPELAH
Na razšiijeni seji brežiške Zveze
Društva prijateljev mladine je bil
razglašen zaključek tekmovanj med
DPM. V krajih, kjer so osemletke, je
prvo mesto zasedlo DPM Bizeljsko,
slede pa mu Brežice, Artiče, Pišece,
Dobova, Globoko, Velika Dolina in
Cerklje. V krajih, kjer so podružni
čne šole ali šol ni, ie prvo mesto do
seglo DPM Kapele, slede pa mu Bušeča vas, Mrzlava vas, Čatež in Sko
pice. Za naslednje tekmovalno ob
dobje 1976/77 bo predsedstvo se
stavilo nov točkovnik, ki bo bolje
ovrednotil delo posameznih društev.
D. V.

ŠENTJERNEJ
OČ ISTILI O D P A D N E G A
P A P IR JA
OO ZSMS Šentjernej je pred krat
kim organizirala že drugo delom ,
akcijo na svojem območju. Tako so
se mladinci te organizacije odločili
za zbiralno akcijo starega papirja.
. Potem, ko so obvestili vsa gospo
dinjstva o namenu in poteku akcije,
so se prizadevni mladinci razkropili
po vasi, že čez nekaj ur pa se je na
zbirnem mestu znašlo nad 1.000 kg
starega papirja. Veliko pomoč pri
akciji je nudila šentjemejska Iskra,
ki je mladincem dala na razpolago
tudi svoje prevozno sredstvo.
BARBKA MOČIVNIK
OO ZSMS Šentjernej

MLADI NA VASI
SO AKTIVNI
Delo mladinske organizacije v
Vinici se je letošnjo jesen razgibalo.
V soboto, 13. novembra, so se mladi
v velikem številu udeležili delovne
akcije: poplavljali so pot do gasil
skega doma in makadamsko cesto
nedaleč od Vinice. Sodelovali so
tudi pri gradnji gasilskega doma, ker
sc zavedajo, da bo ta v splošno ko
rist.
Ob dogodkih na avstrijskem Ko
roškem so s sodelovanjem viniškega
kluba OZN sestaviii protestno
pismo, zbrali 490 podpisov ter ga
poslali avstrijskemu konzulatu v
Ljubljano. Razobesili so tudi več
plakatov z gesli proti preštevanju
manjšin in tako pokazali svojo
ogorčenost proti avstrijski politiki.
Mladi skrbe tudi za lepši videz
svojega kraja, predvsem za okolico
spomenika padlim partizanom. Na
kulturnem področju ne mirujejo,
ampak ob proslavah pripravljajo recitacijske in pevske točke.
TATJANA MOHAR
Vinica

DOLENJSKI UST

kmetijstvo
m

Stroji za lepšo bodočnost
V Žirovnico nad Loko radi zaide
jo planinci in ljubitelji narave in sko
rajda vsi poznajo kmetovalca Polde
ta Jurgla in Rudija Kajtno, ki vse
bolj posodabljata svoji kmetiji. Obe
družini sta se odločili za živinorejstvo, kar se močno pozna pri pre
vzemu mleka v zbiralnici v Loki. S
svojima osebnima avtomobiloma
oba živinorejca pripeljeta skoraj
vsak dan od 50 do 60 litrov mleka.
Oba sta kmetiji posodobila in sta
poleg traktorja, prikolic, električnih
molznih naprav in kosilnic pred
kratkim skupaj kupila siloreznico, ki
jima bo pri rezanju krme in shranje
vanju v veliko pomoč. Stroj je pre
cej drag, toda gospodarja sta se zanj
odločila zaradi napredka in lepše
bodočnostL Jurglovi so pred krat
kim postavili nov hlev, kjer redijo

KOLIKO BODO
DAJA LI R A Č A N I?
Občani krajevne skupnosti Raka
bodo 1. januarja začeli plačevati
samoprispevek za dograditev šole.
Zaposleni in upokojenci z več kot
1.700 din mesečnih prejemkov
bodo plačevali 1,5 odst. od neto
osebnega dohodka, obrtniki 1,5
odstotka od letne davčne osnove,
kmetje pa 3 odstotke od letnega
katastrskega dohodka. V petih letih
bodo zbrali 1,7 milijona dinarjev, to
je dobro petnajstino vsote, potrebne
za dograditev učilnic, telovadnice,
družbenih prostorov.

Polde Jurgl iz Srednje Žirovnice
je postavil sodoben hlev, v kate
rem redi štirinajst glav živine.

Zemlja povrne vse

štirinajst glav živine. Prihodnje leto
bo svojega tovariša posnemal tudi
Kajtna, kajti pripričal se je, da je
delo v Jurglovem hlevu lažje, živina
ima več prostora, hlev je precej bolj
higienski od navadnega itd.
V Srednji Žirovnici razen omenje
nih kmetov živi tudi Tone Medved,
ki je sicer železničar. Navzlic dobri
službi Tone ne more skriti, da je
kmet. V popoldanskih urah se tudi
on ukvarja s kmetijstvom, in sicer
podobno kot njegova sovaščana, z
živinorejo.
STANKO SKOČIR

cele gnojil z umetnimi gnojili
tovarne IN A. Z živino je veliko
dela, v poletnih dneh si zato
pomagam z električnim pastir
jem . ,.“
Krulčeva kmetija meri 18
ha, pri obdelavi zemlje pa si po
maga tudi z nekaterimi novimi
stroji. Krulčev je povedal, da so
kmetijo kupili njegovi starši leta
1927. Imeli so devet otrok, na
kmetiji pa je ostal najmlajši.
Miha meni, da bi lažje živel, če
bi opravljal drug poklic, toda
zemlja se mu je priljubila. Tako
le pravi: ..Samotno je pri nas in
veliko dela imamo, toda zemlja
tistemu, ki se z njo ukvarja, vse
povrne . . . "
Ko smo zadovoljni odhajali,
nam je v slovo pomahal tudi
mali Mihec. Ali bo tudi on vztra
jal v samoti? Samo ljubezen do
zemlje in do staršev lahko pri
veže človeka, da si ne poišče
lažjega kruha. Mislili pa smo si
tudi, da mora biti v Cegelnici
spomladi prelepo, ko se na raz
cvetelem drevju okrog prijazne
domačije oglasijo ptički in ko
zeleneči gozd s svojim objemom
zavaruje Krulčevo domačijo.
Pogovor pripravili: JO ŽI
CA
SADAR,
METKA
GABRIČ, ANKA BRULEC, JOŽICA KOREN,
ROMAN SUHADOLNIK in
ANDREJ PEČAR

V nedeljo je predsednik zabukovške manj razvite KS v sevniški
občini Drago Vrtačnik izročil na
menu podružnično knjižnico.
Ta premore zaenkrat 620 knjig; v
bližnji prihodnosti naj bi bralci v
njej našli tudi revije in časopise. Za
občinsko knjižnico v Sevnici in
podružnično v Krmelju je to tretja
javna knjižnica v občini. Število
knjig v zabukovški knjižnici je lahko
naraslo od približno 300 iz sevniške
knjižnice na sedanjih 620 zaradi
pohvalnega sodelovanja številnih de
javnikov: kulturne skupnosti, vod
stev občinskih družbenopolitičnih
organizacij, sevniške osnovne šole,
založbe Obzorja, Partizanske knjige
in Borca.
Občinska kulturna skupnost je
določila razvoju knjižničarstva v
načrtih do leta 1980 pomembno
mesto. Predvsem se želijo znebiti
doslej neslavnega podatka o manj
kot eni knjigi na prebivalca.

Mnogo ljudi v Temeniški do
lini zanima, kako je z regulacijo
Temenice. Vodna skupnost jo
načrtuje proti kraju tega sred
njeročnega obdobja, v letu
1979-1980. Po oceni stroškov
za šest kilometrov struge od
Ponikev do železniške postaje
Stefan naj bi deLa veljala okrog
20 milijonov dinarjev. Dela naj
bi se začela najprej na 3,5 km
dolgem odseku od Gričarjevega
mlina do Rožnega vrha.
DOLENJSKI LIST

sm e & r j e

(Iz nedavnega govora v zve
zni skupščini)

Mnogo lastnikov, pa malo lesa
Zakon o združenem delu teija tudi drugačno organiziranost
gozdnega gospodarstva. 22. novembra je to vprašanje obravnaval
medobčinski svet SZDL za Posavje na seji v Sevnici, predvsem z
vidika samoupravne organiziranosti zasebnih lastnikov gozdov.

BRANJE ZA ZIMO
knjižnici v Zabukovju

Politična akcija se ni začela šele s
tem sestankom. Svet ZK brežiškega
gozdnega gospodarstva je pripravil o
tem že dvoje konferenc, občinska
konferenca SZDL v Sevnici je ravno
tako pred nedavnim pripravila po
svetovanje s predstavniki izvršnih
svetov. Zahtevo za drugačno samo-

O rnicav. ,
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Na D olenjskem še p o dcenjujejo zeleno gnojenje
Za rodovitno zemljo ni značilno
le, da vsebuje vsa potrebna hranila
za rast rastlin, prav tako, če ne še
pomembnejše je, da je godna, da
ima primemo strukturo, k o t se
tem u pravi strokovno. Godnost pri
naša organska snov, te pa nimajo
umetna gnojila, zato zgolj na njih ni
mogoče graditi ne poljedelstva ne
kake druge kmetijske dejavnosti, z
izjemo hidroponike, gojenja rastlin v
vodi, ki pa nima kake širše praktič
ne vrednosti.
Če ni razvita živinoreja in zato
primanjkuje hlevskega gnoja, je mo
goče pridobiti obilo organske snovi

V arnost, zagotovljen o d k u p , t o je za rejca celo važnejše od višine cene

D R A G A R E G U L A C IJA
TEM EN ICE

MLEKO NA HRVAŠKO. Rajteričevim v Orešju na Bizeljskem daje
jo krave precej dohodka. V hlevu imajo po pet do šest mlekaric.
Mleko oddajajo Hrvatom, ki ga nato odvažajo v Zagreb. Za liter jim
plačajo po 3,5 din. Na sliki: Franc Rajterič (desno) in sosed ob
odhodu na pašo. (Foto: J. Teppey)

Ena izmed značilnosti se
danjih gibanj je vedno te
snejša zveza med delavci in
kmeti na podlagi združeva
nja dela in sredstev. Zasebni
kmetijski proizvajalci vedno
bolj spoznavajo, da je zdru
ževanje dela v njihovem inte
resu in da je njihov boljši
jutrišnji dan neločljivo po
vezan z razvojem socialistič
nih samoupravnih odnosov.
Sicer pa smo na vasi dosegli
pomemben družbeni in ma
terialni napredek, povečala
se je življenjska raven, to pa
se kaže tudi v pozitivnem
političnem
razpoloženju
kmetov in njihovi podpori
naši skupni politiki. To je
najboljše
zagotovilo, da
bomo z uspehom premago
vali probleme, ki izhajajo iz
globokih sprememb na vasi
in da se bo nadaljevala njena
socialistična preobrazba.

Kakšno sam oup rav o gozdnih posestnikov in delavcev na o b m o č ju GG Brežice

Živinorejski „pinkponk” traja
Svinjskega mesa ni dovolj in ga ne bo dovolj niti v naslednjih
mesecih. Tako napoveduje zvezni zavod za statistiko, ki ugotavlja
med drugim, da se je zaradi neustreznih, nespodbudnih cen zmanj
šalo tudi število plemenskih svinj. Če ni svinj, ne more biti pujskov
in pitanih prašičev.
Vendar cena ni vse, važnejša
Nazadnje zvišane zajamčene
odkupne cene prašičev očitno je gotovost, da bo rejec spitano
ne prinašajo pravega učinka.
živino — dolgoročno gledano —
Toda ne le rejci, tarnajo tudi
zares lahko Judi prodal po zago
tovljenih cenah. To so, kot piše
mesarji, ki morajo kupovati
prašiče po 22 ali celo 23 dinar Ekonomska politika, na sestan
jev za kilogram žive teže, meso ku v Novem Sadu posebej
pa smejo prodajati le po ceni, ki poudarjali. Rejci bi pitali praši
je določena na 19,50 din za če celo po nižjih cenah, vendar
kilogram žive teže. Pri prodaji
svinine imajo 6 do 7 dinarjev
izgube. Povrhu vsega pa se je
zmanjšala tudi ponudba goveda
za klanje in tudi govedine v
mesnicah ni dovolj.

I

Knjige na vasi

Osnovnošolci obiskali k o o p e ra n ta Miho Sadarja
Bil je siv dan, ko smo se Ro
man, Anka, Metka, Jožica,
Andrej, Marta, Jožka, člani literarno-novinarskega krožka z
mentorico zbrali pri mostu, kajti
sklenili smo, da bomo obiskali
Miha Sadarja iz Cegelnice, ko
operanta žužemberške kmetijske
zadruge. Ko smo prispeli, Krulčevega ni bilo doma, ko pa se je
vrnil, je rad sedel k nam na
deske pred pod in videli smo
njegove težke, hrapave dlani ter
takoj razumeli, da življenje na
samotni kmetiji ni lahko.
„K ot na vseh neusmerjenih
km etijah," je začel odgovarjati
na naša vprašanja Miha, „smo
tudi na naši pridelovali vse pri
delke za domačo potrebo in se
obenem bojevali s požrešno
divjadjo. Za kooperacijo sem se
odločil zato, ker ne morem
dobiti delovne sile. Moja kmetija
nima vodovoda, električna na
petost je šibka, poti so nepri
merne, v sušnih dneh pa moram
vodo celo kupovati. Kmetijska
zadruga mi je dala v rejo osem
plemenskih telic. Živino je za
varovala in se obvezala, da bo
telice prodala, ko bodo breje
šest mesecev, meni pa plačala za
kilogram prireje po 20 din. Sam
sem se obvezal, da bom živino
krmil po njihovih navodilih, s
Kmetijskih inštitutom pa sem
sklenil pogodbo, da bom tri par

Predsednik Tito
o kmetijstvu

takih, ki bi jamčile za daljši čas
vnaprej. Velika nihanja, krize,
ki se kot v valovih pojavljajo v
določenih obdobjih, prizade
nejo rejo bolj kot same cene, to
pa je bilo povedano že toliko
krat, da bi se tega lahko zave
dali tudi veliki odjemalci mesa,
ki so kaj malo naredili, da bi
olajšali položaj rejcev. Pač: gle
dali so zgolj nase, zaprosili
zvezni izvršni svet za uvoz svinj
skega mesa — in tako dovljenje
že tudi dobili.
M. L.

s tako imenovanim zelenim gnoje
njem. S podoravanjem zelenih ali
odmrlih rastlin, kar zeleno gnojenje
je, na Primorskem pa tudi marsikje
drugje obogatijo vinograde in sadov
njake z nepogrešljivo organsko snov
jo in dušikom, ki ga vsebujejo. Pri
naj je tako gnojenje še premalo upo
števano.
Za zeleni podor je uporabnih cela
vrsta rastlin, ki jim je skupna last
nost, da dajo mnogo zelenja in
imajo bogato razvejene in globoke
korenine. Za jesensko setev in spo
mladanski podor priporočajo rž,
ozimno grašico, oljno repico, ogrščico, krmni ohrovt, rdečo deteljo. Te
rastline so večino ugodivke, kar
pomeni, da popravljajo, izboljšujejo
strukturo zemlje in s tem rodovit
nost že same po sebi, še bolj pa s
svojimi odmrlimi podzemnimi in
nadzemnimi deli. Zlasti odlični sta
oljna repica in ogrščica.
Za spomladansko setev sejemo
oves, sojo, ajdo, koruzo, lupino.
Sojo, toliko hvaljeno ameriško kme
tijsko rastlino, štejejo nasploh med
najboljše podornine, vendar je treba
upoštevati, da uspeva predvsem v
toplejših krajih.
Da bo učinek zelenega gnojenja
kar najboljši, je priporočljivo, da po
dora ne zaorjemo takoj. Naj vsaj
malo ovene, saj bo potem razkroj v
zemlji potekal počasneje in bo gno
jilo trajneje delovalo. O tem in o
hranilni vrednosti podora nasploh sc
uporabnik hitro prepriča in mu
običajno ni žal dodatnega dela in
stroškov z zelenim gnojenjem.
Inž. M. L.

Sejmišča

•

Živinorejska gugalnica
( K a r ik a tu r a : M arjan Bregar)

NOVO MESTO: kljub slabemu
vremenu je bil ponedeljkov sejem
necfbičajno živahen. Naprodaj je
bilo 429 pujskov in 63 nad tri
mesece starih prašičev, razen tega pa
še 104 glave goveje živine. Pujski so
veljali od 620 do 850 din, starejši
prašiči pa od 860 do 1.150 din. Pro
dali so jih skupno 380. Goveje
živine so prodali 53 glav; voli so
vvljali do 1 3,50 do 16,50 din. krave
od 11 do 12,50 din in mlada živina
od 11,50 do 14,50 kilogram žive
teže.
BREŽICE: rekordno število pra
šičev je bilo naprodaj na sobotnem
sejmu skupno kar 613. Pujskov so
rejci prodali 437, nad tri mesece sta
rih prašičev pa le 22. Prvim je bila
cena okoli 35 din, drugim pa okoli
25 din kilogram žive teže.

upravno organiziranost so postavili
kmetje tudi že na problemski kon
ferenci o kmetijstvu v Sevnici to
pomlad. Kot je ugotovil predsednik
medobčinskega sveta SZDL za Po
savje Ignac Vintar, je brežiško
gozdno gospodarstvo spremenilo
samoupravno organiziranost pred
vsem za svoje delavce v šestih
tozdih, kmetje pa imajo le en tozd
za kooperacijo. Taka organiziranost
je nezdružljiva z zakonom o združe
nem delu, kmetje bi morali imeti v
temeljnem obratu za kooperacijo
tudi potrebne delavce.
Predstavniki brežiškega gozdnega
gospodarstva so pripravili osnovne
ekonomske podatke za dvoje temelj
nih obratov za kooperacijo. Gozdar
ji ugotavljajo, da bi lahko en tak
obrat delal na meji rentabilnosti, če
bi lahko odkupil 43.314 kubikov
lesa. Ce bi organizirali dva, bi prišli
do 729.902 dinarjev izgube. Da bi
bil rentabilen, bi morali povečati
odkup za 7.000 kubikov. Gozdarji
opozarjajo na revnost gozdov na
območju vseh devetih občin, kjer
delajo. Pri gozdni površini 49.040
hektarov je kar 24.306 lastnikov
gozdov, na hektar gozda pride le
0,74 kubika blagovne proizvodnje
lesa. Povprečno delajo zasebniki v
gozdovih manj kot pol delavnika na
leto.
Seveda je bilo slišati tudi mnenja,
da zasebni lastniki pri sedanji orga
niziranosti niso imeli vpliva na
akumulacijo. Predsednica občinske
konference SZDL Trebnje Ivanka

Pavlin je opozarjala, da so doslej
zasebnega lastnika gozdov preveč
zanemarjali, kar se odraža tudi v
proizvodnji. Že dve leti naj bi delale
samoupravne skupnosti za gozdar
stvo, vendar niso na SZDL dobili
niti enega poročila, kako je s to de
legacijo. Predsednik sveta kooperan
tov Mirko Vrtačnik je opozarjal na
nujnost volitev v samoupravne orga
ne. Menil je, da je treba nejasnosti
razčistiti, saj negotovost slabo vpliva
predvsem na delavce.
Posvetovanje v Sevnici pomeni
vseeno napredek v razčiščevanju sta
lišč. Gradivo, ki so ga obravnavali, je
treba dograditi predvsem glede do
hodkovnih odnpsov, razpravo bi
olajševali tudi samoupravni akti, saj
bi tako kmetje videli, kaj bodo imeli
v posamezni samoupravni enoti.
Službe brežiškega gozdnega gospo
darstva bodo do 10. decembra pri
pravile gradiva za razpravo, ki ga
bodo lahko dopolnili s podatki o
devetmesečnem poslovanju. SZDL
bo nato pripravila razpravo na terenu.
A. ZELEZNIK

VSE VEC
VARCEVALCEV
Novomeščani (v širšem smi
slu) smo letos očitno manj spro
ti zapravljali in več varčevali,
kajti podružnica Ljubljanske
banke v Novem mestu ugotavlja
31-odstotno povečanje hranilnih
vlog in za 42 odst. več sredstev
na deviznih računih. Menijo, da
je občane k varčevanju deloma
„prisililo“
tudi izplačevanje
osebnih dohodkov na knjižice.

Kmetijski nasveti
„Praha” godi tudi vinogradu
Trta med redmi rodi, brez obdelave in gnojenja ni pridelka,
ni uspešnega vinogradništva. Ko v pozni jeseni ali celo zimi
pojenjajo kmetijska dela na poljih, ostaja več časa za jesensko
obdelavo in gnojenje vinograda, kar je nadvse koristno opravilo,
bolj, kot si to mnogi vinogradniki sploh predstavljajo.
Večkratna obdelava in rahljanje zemlje sta vsestransko pri
poročljiva, saj obdelana zemlja vsrka in obdrži več vlage, se jSrej
segreje, vsebuje več drobnoživk, preganja plevel itd. Poznojesen
ska obdelava je še posebno priporočljiva, zlasti na težkih tleh.
Globoko prekopati vinogradniško zemljo in jo v zimo pustiti v
grobih kepah, ki jih. pozneje razžene mraz, to zelo godi vinogra
du, posebno še, če je bil ob kopanju tudi pognojen.
Jesenska kop je izjemna priložnost za gnojenje s hlevskim
gnojem fer za založno gnojenje s fosfornimi in kalijevimi gnojili.
Naj le ponovimo že tolikokrat povedano trditev: hlevski gnoj je
skoraj nenadomestljiv. Izčrpani vinogradi, to so taki, ki so bili
nekaj let nazaj za svoje zmogljivosti preveč obremenjeni z rod
nostjo, sploh ne morejo brez njega.
Ker pa gnoja ni na pretek, ga je treba bolje razporediti.
! Dobiti ga morajo mlajši nasadi, starejši pa na dve ali tri leta. Na
lažji zemlji vsako drugo leto 200 do 300 stotov, na težji pa
vsako tretje leto 300 do 400 stotov na hektar. S hlevskim gno
jem skorajda ni mogoče pogrešiti, saj vsebuje hranila v primer
nih sorazmerjih, razen njih pa tudi tako imenovane sledovne
elemente
(bor, mangan itd.), ki jih trta potrebuje v sicer majh
S
nih, toda nujnih količinah. Namesto hlevskega gnoja se zadnje
čase uveljavljajo tudi kompost, šote in zeleno gnojenje, ki ga
naši vinogradniki tudi še premalo uporabljajo.
Jesen je, kot rečeno, najbolj primeren čas za gnojenje na
zalogo s fosforjem in kalijem. Da vsaj približno vemo, koliko
katerega gnojila vinograd potrebuje, je koristno dati zemljo v
preiskavo v kmetijski zavod, poprej pa seveda pravilno vzeti
vzorec, ki bo v resnici predstavljal povprečje vinograda.
Inž. M. L.
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BREŽICE:

KAJ NAM POMENI
f JMALA USTAVA”?

G ospodar
dohodka
ANTON
ŠK O FU ANEC,
Tovarna pohištva v Brežicah:
„Z zakonom o združenem delu
se bistveno spreminja položaj
delovnega človeka, saj je ta
skupaj' z ustavo najmočnejše
orožje
delavskega
razreda,
pom eni pa tudi ogromen korak
pri razvoju in stabilizaciji notra-

DNEVA REPUBLIKE DO ZDAJ SE NIKOLI NISMO PRIČAKALI PRAZNIH ROK. PO VEČMESEČNEM DELAVSKEM
IN VSELJUDSKEM PLEBISCITU JE DELEGATSKA SKUPŠČINA S FR J NA ČAST MINULEMU PRAZNIKU
REPUBLIKE SPREJELA IN SLOVESNO RAZGLASILA ZAKON O ZDRUŽENEM DELU - „MALO U STAVO". V NAŠI
IN SVETOVNI ZGODOVINI JE ZA ČEL V ELJATI PRVI ZAKON, KI GRE NAJDLJE V „D A JA N JU " PRAVIC DELAVCU
IN DELAVSKEMU RAZREDU. KOT JE ZAPISAL PODPREDSEDNIK ZIS ANTON VRATUŠA, JE TA ZAKON
SPOJITEV IDEJNIH IN ZNANSTVENIH DOSEŽKOV, DO KATERIH JE PRIŠLA SOCIALISTIČNA ZNANSTVENA
M ISEL
IN KAJ POMENI TA NAŠA „MALA USTAVA" NAM, KI ŽIVIMO IN USTVARJAMO NA DOLENJSKEM, V BELI
KRAJINI IN POSAVJU? TAKOJ PO SPREJETJU ZAKONA SMO V VSEH OBČINAH MA
JA TEM OBMOČJU POISKALI
NEKAJ DELOVNIH U U D I, KI SO POSKUSILI ODGOVORITI NA TO VPRAŠANJE.

*

njih razmerij v sistemu samo
upravno združenega dela, pri
utrjevanju medsebojnih pravic
in odgovornosti delovnih ljudi,
ki so pogoj za njihovo enako
pravnost, za njihovo svobodo v
delovnih odnosih in v družbi.
Zakon zagotavlja delavcem
razen pravnih sredstev za poli
tično nadzorstvo nad procesom
družbene reprodukcije tudi
gmotna sredstva, ki tako nad
zorstvo omogočajo, to pa po
meni, da upravljamo z družbe
nim kapitalom v svojih temelj
nih organizacijah združenega
dela in preko njih v vseh obli
kah njegovega združevanja in
gibanja. Delavec v temeljni
organizaciji združenega dela
postaja gospodar dohodka, ki
ga ustvarja, in s tem dobiva tudi
resnično oblast."
ČRNOM EU:

Ne bo težko!
JANEZ GRDEŠIČ, referent
v nabavi v črnomaljskem Beltu:
„Na javnih razpravah o osnutku
zakona o združenem delu, ki
smo jih imeli po samoupravnih
skupinah in na zboru delavcev,
je tekla beseda predvsem o do
ločilih zakona, ki zadevajo pro
izvodne organizacije.
Sedaj, po sprejemu, sem pre
pričan, da bo povsod konec

možnosti za razna slepomišenja,
saj zakon jasno postavlja stvari
na njihovo mesto. Vse naloge
bo sedaj treba izvrševati povsem
konkretno.
Naloga naše delovne organi
zacije je, da do novega leta
uskladimo naše samoupravne
akte z določili zakona. Mislim,
da s tem ne bomo imeli veliko
dela, saj je Belt ena prvih DO v
naši občini, ki je imela to že
prej zgledno urejeno. Zdaj se bo
marsikaj spremenilo:
samo
upravljala se bolj zavedajo svo
jih dolžnosti in pravic, zahte
vajo več odgovornosti.
Čaka nas še ena velika nalo
ga: nova samoupravna organizi
ranost Belta. Sedaj smo tozd
Tama, v načrtu pa je, da bomo
samostojna DO s tremi tozdi v
združeni DO Tam.“

pozabljali. Zaostrena bo odgo
vornost, vendar naj to ne bo le
odgovornost neposrednih proiz
vajalcev, ampak tudi organizatoijev dela in vseh služb. Še
vedno se pri nas včasih dogaja,
da ne moremo dokončati priko
lice, ker manjka le en manjši del
oziroma polizdelek. Ne pozna
mo dovolj trga, zato gremo zdaj
na prisilni dopust, ker imamo
preveč zalog, zdaj pa imamo
spet toliko naročil, da vseh ne
zmoremo.

Ali smo delavci sposobni uve
ljaviti vse pravice in dolžnosti
zakona? Če hočem o oblast res
vzeti v svoje roke, bomo morali
več delati, se bolj izobraževati.
Žalostno je, da vsak, kdor si
pridobi kakšno strokovno ali
politično kvalifikacijo, običaj
no gre v kakšno tehnično ali
drugo pisarno. Tako delavci
zgubljamo
svoje
najboljše
kadre.“

Z akonspodbuda
3 0 Ž E GERKŠIČ, referent
prodaje v „Beti“ : ,;V javnih raz
pravah smo analizirali tudi
obstoječe stanje naše delovne
organizacije. Izkazalo se je, da
so zlasti dohodkovni odnosi, o
katerih zakon veliko govori, v
naših internih aktih dobro ure
jeni. Seveda pa ne moremo
trditi, da je vse tako, kot zahte
va nedavno sprejeti zakon o
združenem delu.
Že v javni razpravi smo spo
znali, da naši interni akti niso
dokončni in dorečeni in bo
potrebno sedaj nekatere stvari
dopolniti; tu mislim predvsem
na samoupravni sporazum o
dohodku in delitvi dohodka.
Zadovoljni pa smo lahko, da bo
treba te akte le dopolniti, jih
uskladiti z določili zakona, ne
pa spremeniti. To je potrdilo,
da smo bili že prej na pravi
poti. Mislim, da je v Beti samo-

KRŠKO:

Več
razgledanosti
ROSVITA K U SE U , delavka
pri Ž itu, tozd Imperial Krško:
„Od novega zakona si obetamo
še vrsto izboljšav. Marsikaj nam
bo pomagal razčistiti v odnosih
med tozdi in organizacijo
združenega
dela,
pri
razmejevanju
pravic
in
dolžnosti, hkrati pa od nas
samoupravljalcev zahteva, da se
bolj kot kdaj poglobimo v
vsebinske spremembe, ki jih
želimo uveljaviti. V šestih letih,
odkar delam tu, se je že veliko
spremenilo in prepričana sem,
da smo ubrali pravo pot. Kot
predsednica
mladinske
organizacije v kolektivu čutim
dolžnost, da se mladi, ki nas je
v tem kolektivu kar precej,
organizirano izobražujemo, da
bomo z znanjem oboroženi po
litično podprli ukrepe, ki
vodijo do večje storilnosti, do
boljšega gospodarjenja in do
spoštovanja ustavnega položaja
delavcev pri odločanju o ustvar-

* 7 .

KOČEVJE:

Sposobni
odhajajo
TONE KOLETA, Itas, Ko
čevje: „Delavci pričakujemo,
da bomo imeli boljši vpogled v
imetje delovne organizacije in
tozda, pa tudi na ustvarjanje in
delitev dohodka. Zdaj je tako,
da imamo tozde, obračun pa je
še vedno (z izjemo za tozd
Rudnik) skupen.
Doslej smo preveč vedeli le o
pravicah, na dolžnosti pa smo

METLIKA:

jenem dohodku. Prav temeljno
organizacijo združenega dela, z
njeno pravico do dohodka in
razpolaganja z dohodkom ter z
njenim interesom za povezo
vanje in združevanje se začenja
široko samoupravno sporazu
mevanje in dogovarjanje, ki
zahteva večjo samoupravno
razgledanost nas vseh.“
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upravljanje dobro organizirano,
da pri nas res pride do izraza
odločanje posameznika. Moja
želja je, da bi zakon o združe
nem delu čim prej in čim bolj
zaživel v praksi, saj bo le tako
res koristil nam vsem.“
NOVO MESTO:

Odločilno
za delavca
JANEZ HORVAT, čevljar modelar, zaposlen v Industriji
obutve v Novem mestu, ki je

nedavno tega končal tudi dvo
mesečno politično šolo v Do
lenjskih Toplicah, pravi: „V
času, ko smo o zakonu imeli
prve razprave in podatke, zanj
med delavci ni bilo posebnega
zanimanja. Ko pa nam je bilo s
preprostimi besedami razlože
no, je bilo drugače. Sicer pa se
to pokaže ob vseh podobnih
priložnostih.
Delavci se zavedamo, da nam
zakon prinaša odločilne novo
sti, predvsem pa nam približuje
odločanje o vseh stvareh. Mnogi
bodo to prednost dojeli in spo
znali šele tedaj, ko bomo zakon
začeli prenašati v prakso. Meni
se zdi pomembno, da je v za
konu poudarjena potreba po
boljšem gospodarjenju, da je
zaostrena
odgovornost
do

opravljenega dela na vseh
ravneh in da bo povsod dosled
no izpeljano ftačelo delitve po
delu. Skratka: Zakon o zdru
ženem delu vsebuje to, kar sije
naš delavec sicer že prej želel, ni
pa bilo uzakonjeno.11

Sm o ustvarjalci
JANEZ ZAFRED, profesor
in ravnatelj ekonomsko-administrativnega šolskega centra v

pravilne .,vselitve" zakona v
delavčevo življenje bo odvisno,
kako bo zakon tudi živel. De
lovni človek naj sam odloča o
uspehih in napakah v organi
zaciji, kjer je zaposlen. Prepri
čan sem, da se bo s postavitvijo
delavca v središče dogajanj mar
sikaj obrnilo na boljše. Seveda
pa bomo morali poprej tudi
sami še marsikaj razčistiti. Je že
tako, da se novo pohištvo bolje
poda v sveže prepleskani sobi,
približno tako pa je tudi z
novim zakonom."
SEVNICA:

»Tribuna”
o zakonu

Novem mestu, meni, da je za
zaposlene v družbenih službah
novi zakon izrednega pomena,
posebno zato, ker prinaša novo
kategorijo - podružbljanje do
hodka.
„Zdaj ne govorimo več, daje
dohodek samo rezultat dela v
gospodarstvu, marveč da so nje
govi soustvarjalci tudi zaposleni
v družbenih dejavnostih in vsi
delovni ljudje. S tem je zagotov
ljen tudi širši vpliv na delitev
podružbljenih sredstev. Ker. je
dohodek opredeljen v novem
zakonu kot rezultat dela vseh
delovnih ljudi, se bistveno
menja odnos do prosvetnega
delavca. Priznan mu je status
ustvarjalca, ne pa porabnika,
zato bodo nanj tudi drugače
gledali. Doslej je namreč ravno
porabniško gledanje na šolstvo
dostikrat botrovalo slabim od
nosom med gospodarstvom in
družbenimi dejavnostmi.11

Konferenca sindikatov sevniške občine v frontnem sesta
vu je ugodno ocenila razprave
med delavci pred sprejemom
zakona o združenem delu. Kot
pravi sekretar občinskega sindi
kalnega sveta Maks Zupanc,
morajo izvršni odbori osnovnih
sindikalnih organizacij na pod-

lagi analize samoupravnih raz
mer pripraviti akcijske progra
me za samo uresničevanje spre
jetega zakona. Koordinacijski
odbori, ki so bili zadolženi za
javno, razpravo v osnovnih orga
nizacijah, bodo nadaljevali delo
kot komisije za samouprav
ljanje. Po novem bo prišlo do
sprememb v samoupravni orga-

niziranosti nekaterih enovitih
delovnih organizacij, npr. v
Stillesu, kjer s sanacijo ustvar
jajo pogoje za ustanavljanje
tozd. „Na spremembe se pri
pravljajo v gradbenem podjetju
Beton, kjer bi lahko naša trgovi
na, gradbena operativa in Gramat bili v tozdu. Klub samo
upravljalcev v naši občini bo
začel delati že letos, čeprav za
aktivnost še ni sredstev. Prva
tribuna kluba v decembru bo
namenjena obravnavi novosprejetega zakona.41
TREBN JE:

»Odločijo naj
kmetje!”
Kmet Alojz Koporc iz Ceste
je član delegacije za področje
gospodarstva v republiški skup
ščini. Kot napreden kmetovalec
je prejel tudi letošnje priznanje

KS Veliki Gaber. Je tudi član
komisije, ki se ukvarja z novo
organiziranostjo
trebanjske
kmetijske zadruge. Pred ne
davnim so imeli ravno v tej ko
misiji „neodločeno“ glasovanje
med drugim o tem , ali kaže
trgovino izločiti kot samostojen
tozd. „Kmetje-kooperanti smo
m očno navezani nanjo, potre
bujemo jo za večino stvari v
našem gospodarstvu, od gnojil
do najrazličnejših škropiv. Kar
v trgovini kupujemo, dobimo
vrnjeno v obliki regresa za
semenski krom pir ali škropiva.
Znano je, da ima zadruga npr. .
od prodaje gnojil malo marže.
Marsikdo se boji, da bi založe
nost trpela, če bi kaj spreminja
li. Naše 14-člansko telo seveda
v ničemer ni odločalo. Gradivo
morajo pretehtati tudi še poli
tične organizacije, slednjič pa
se naj izreko kooperanti," metu
km et Koporc. Kmetje tehtajo
stvari z gospodarske plati,
zakon o združenem delu jim
omogoča najboljše rešitve.

S pomočjo sodelavcev Rie Bačer, Jožice Teppey, Andreja
Bartlja, Bojana Budje, Jožeta
Primca in Alfreda Železnika
zbral in uredil Ivan Zoran.

RIBNICA:

»Selitev bo
najtežja!”
TONE BOJC, Sukno Zapuže
— tozd Jurjeviča: ,.Sprejetje
male ustave pomeni velik korak
naprej k razvijanju boljših sa
moupravnih odnosov. Naša de
lovna organizacija je odgovorno
sprejela razpravo o novostih, ki
jih prinaša novi zakon, vendar
moram reči, da bistvenih pri
pomb ni bilo. Še več. Ob dobri
razlagi so delavci prav v vrsticah
tega zakona videli marsikaj
lepšega, prihodnost jim obeta še
večje možnosti pri odločanju v
njihovem delovnem vsakdanu.
Novi dohodkovni in medčlo
veški odnosi, ki jih narekuje
novi zakon, bodo morali čim-

prej zaživeti tudi v naših aktih
in med nam i, delovnim i ljudm i.
T o bo od nas terjalo še veliko
dela in naporov, kajti prav od
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IN E X
LJ U B L J A N A
POTOVALNA AG EN CIJA
T R A V E L AG E N CY
61000 LJUBLJANA. Titova 25

Vabimo na silvestrovanje v:
DUBROVNIK (Babin kuk), odhod 31. 12. Cena tridnevnega
paketa — vključno silvestrovski menu — din 1.850. Prijave
do 15. 12. 1976.
V zimskih počitnicah nudimo 7-dnevne smučarske pakete s
polnimi penzioni na Belem jezeru (VVeissensee). Odhodi 22.
in 29. januarja 1977. Cena od 1.540 din.
Gospodarske organizacije, ustanove in ostale interesente ob
veščamo, da prodajamo in po želji tudi dostavljamo letalske
vozovnice za v s e proge INEX—ADRIE in da po izredno
ugodnih cenah organiziramo za kolektive charterske izlete z
reaktivnimi letali DC—9 ter z vsemi drugimi prometnimi
sredstvi.
PRIJAVE IN INFORMACIJE v poslovalnicah LJUBLJANA,
tel. 3 1 2 -9 9 5 in MARIBOR, tel. 2 4 -5 7 2 .
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Dolenjski muzej živi s časom in okoljem
25-letnico te m uzejske ustanove so pred d n ev o m repub like počastili s slavnostno sejo delovne sku pno sti in otvoritvijo dvo jne razstave v
Dolenjski galeriji
____________________________________
26. novembra, dan po sprejetju „male ustave*4, je imela delovna skupnost Dolenjskega muzeja v
svoji slavnostni dvorani sejo, na kateri so ocenili petindvajsetletno delovanje te novomeške muzejske
ustanove. Z udeležbo na tej slavnosti so četrtstoletni jubilej muzeja počastili tudi predstavniki druž
benopolitičnega in kulturnega življenja in dolenjske in sosednjih regij, nekdanji muzejski delavci in
drugi, s katerih imeni je povezan vzpon Dolenjskega muzeja.

Inž. Niko Rihar

Inž. Niko Rihar, predsednik med
občinskega sveta Socialistične zveze
za Dolenjsko, je v svojem govoru
med drugim dejal: ,,25-lefnica delo
vanja je v življenju neke ustanove
lep jubilej. Dolenjski muzej, ki seje
v tem obdobju srečaval z mnogimi,
predvsem gmotnimi težavami, je
uspehe dosegal ob veliki prizadev
nosti in vztrajnosti posameznikov in
celotne delovne skupnosti, na to pa
je vplival boljši ali slabši odnos
celotne družbe do njegovega dela.
Prav gotovo bi ob boljših razmerah
naredil še več, zlasti če pomislimo,
na kako zgodovinsko bogatem in
razgibanem ozemlju deluje ta usta
nova. Kakšne vrednote iz obdobij
prvih naselitev teh krajev so bile
odkrite, vedo predvsem strokov
njaki, koliko je še neodkritega, pa
lahko le slutimo."

NOB DAJE
N ALO GE

Andrej Pavlovec

Miloš Poljanšek

Prav gotovo nam je bolj poznana
naša bližnja preteklost, posebno
obdobje revolucionarnih gibanj med
dvema vojnama ter čas narodno
osvobodilne vojne in ljudske revo
lucije," je nadaljeval „Na tem
področju je še obilica dela, saj se
nehote poraja občutek, da smo se
tej zgodovini premalo posvetili,
čeprav bi lahko bila vsa Dolenjska
en sam spomenik boju za osvobo
ditev in revolucijo. Gotovo moramo
biti veseli, da se zdaj ob obilici dru
gega dela začenja graditev muzeja
NOB in revolucije. Ta muzej ne bo
le pomembna oddolžitev revolucio
narni preteklosti in edinstven
spomenik padlim borcem za svobo
do, ampak bo s svojimi razstavišči
omogočil približati kulturne vredno
te čim večjemu številu delovnih
ljudi. Ko so delegati novomeške
občinske skupščine odločili, da
postane zgraditev tega muzeja pred
nostna naložba na področju kulture
v prihodnjih letih, so prav gotovo
imeli v mislih tudi ta smoter.11
Iz poročila ravnatelja inž. Petra
Ivanetiča sm o' spoznali bogato
vsebino v preteklem obdobju oprav
ljenega dela. ..Priznanje in zahvalo
lahko izrečemo vsem, ki so pripo
mogli, da je obsežen in pomemben
del naše zgodovinske dediščine
odkrit, evidentiran in dan v uporabo

občanom. Veliko število obisko
valcev, ki so si ogledali razstavljene
eksponate, dokazuje, da sc interes
za ta del kulturne dejavnosti
nenehno povečuje. Prav gotovo bo
treba to omogočati tudi poslej, saj
bo le tako resnično zadoščeno
zahtevi, naj postane kultura sesta
vina našega vsakdanjega življenja. S
tem bo muzej tudi laže dosegel pri
delovnih ljudeh razumevanje za
ustvarjanje takšnih gmotnih razmer,
kakršne potrebuje v svojem razvoju.
To posebej poudarjam zategadelj,
ker bo moral Dolenjski muzej poslej
najti ustrezno mesto ne le v zdru
ženem delu, ampak tudi v vsebini
porajajoče se celodnevne šole in
usmeijenega izobraževanja," je dejal
inž. P. Ivanetič.

DO Z D A J N A JB O LJ
C ELO V ITO
Slavnostno dogajanje se je nada
ljevalo v Dolenjski galeriji, kjer je po
krajšem
koncertu
Dolenjskega
okteta stalni komisar Dolenjskih
slikarskih kolonij prof. Andrej Pav
lovec prebral svoje marginalije k
razstavi letošnje šeste Dolenjske sli
karske kolonije in nastanku prve
potujoče
,.kolonijske" razstave
oziroma izbora del iz prvih petih
kolonij, predsednik skupščine kul
turne skupnosti Slovenije Miloš
Poljanšek pa je dodal svoje misli in
obe razstavi odprl.
„§esta Dolenjska slikarska kolo
nija,” je dejal prof. Pavlovec, „je
bila spet v Novem mestu. Deset sli
karjev je poleg dolenjske metropole
zamikala bližnja okolica. Tja so se
umikali p re d . radovednimi očmi
Novomeščanov, ki so tako kot
vedno doslej pozorno spremljali
delo ustvarjalcev. Ta deseterica je
dala s svojimi deli VTSto novih pogle
dov na dolenjsko krajino. Izredno
mikaven je pregled razstave. Pri tem
je potrebno omeniti predvsem na
pore posameznih slikarjev, da smo
lahko iz njihovih del sestavili do
danes vsekakor najzanimivejšo raz
stavo. Nežnemu ’ kolorizmu Čbra
Skodlarja, ki pa sledi vsem novim
dogajanjem v Novem mestu, se pri
družuje nekaj slikarjev (npr. Centa,
Peršin, Berovič), ki vsak v svojem
osebnem slikarskem rokopisu umir
jajo ton razstave. Evgen Sajovic in

Oton Polak sta s svojim prispevkom
pridala trdno vgraviran ton resnobe.
Mladi člani kolonije - od Cihlarja,
Suhyja in Tomana do Florjančiča so načeli zanimiva sodobna vpraša
nja v slikarstvu. Tomanovo Novo
mesto je prav toliko drzno, kot je
Suhyjevo slikarsko prefinjeno in
Florjančičevo
porogljivo
fakto
grafsko zasidrano v modernem hipu
realizma. Celotna ocena, ki jo ob
tem bežnem preletu razstave lahko
damo, je brez dvoma enotna kljub
različnim pogledom prav v tem, da
je to doslej najbolj celovita in uspe
šna razstava od vseh dosedanjih
kolonij."
In kakšen pomen ima „jubilejna“
(potujoča) v mali dvorani Dolenjske
galerije postavljena razstava kot
izbor slikarsko in tematsko značilni
del, nastalih v prvih petih Dolenj
skih slikarskih kolonijah 28 sli
karjem udeležencem? ..Umetnostne
razstave so najvidnejša oblika umet
niškega udejstvovanja in po njih
spoznava občinstvo težnje in uspehe
tega dela. Čeprav ima ta razstava na
prvi pogled nekoliko tradicionalno
noto (v tematskem in slogovnem po
gledu), nakazuje premike," je
poudaril prof. Pavlovec. „Slikarji,
udeleženci vseh petih srečanj, so bili
vezani na dano tem o, ki jih je
omejevala na slikanje mikavne do
lenjske pokrajine vse od propada
jočih mlinov na Krki, kar je bila
zahteva prve kolonije, do upodab
ljanja dolenjske metropole - Nove
ga mesta. Strogost organizatorja ni
bila pretirana, kajti ob teh delovnih
naslovih so slikarji lahko svobodno
izbirali svojemu jazu ustrezajočo
motiviko. Slogovni razpon so dajali
s svojimi deli člani sami kot pred
stavniki najrazličnejših smeri in
usmeritev slovenske umetnosti pred
vojnih in povojnih generacij."

Predsednik skupščine republiške
kulturne skupnosti Miloš Poljanšek
je posebej poudaril, da Dolenjske sli
karske kolonije že vseskozi financira
Novoteks. Dejal je, da so delavci te
tovarne že med snovanjem nove
ustave doumeli smisel in vsebino
svobodne menjave dela; z umetniki
- likovnimi ustvarjalci so vzpostavili

Mladina iz Bosne in Hercegovine, Hrvatske in Slovenije za p razn ik re pu blik e po p o te h ustanoviteljev nove Jugoslavije

Zvezde so še_ mežikale na
mrzlem novembrskem nebu, ko
je z novomeške avtobusne po
staje krenil nevsakdanje okrašen
avtobus: razen jugoslovanskih,
bosenskih, hrvaških in sloven
skih zastavic so zaspane sloven
ske, hrvaške in kasneje bosen
ske vasice in mesta pozdravljali
še transparenti z gesli o brat
stvu, enotnosti in junaški zgo
dovini Titove Jugoslavije. Skozi
jutranje megle je dvaindvajset
novomeških in prav toliko kar
lovških mladincev in mladink,
udeležencev letošnjega tradicio
nalnega pohoda ..Spoznajmo
kozarsko epopejo in pojdimo
po poteh udeležencev AVNO
JA ", pod legendarno Kozaro
najprej pozdravilo globoko svet
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lo m odro nebo in nato topli
jesenski žarki. Na ponosni Mrakovici so se že bili zbrali ostali
udeleženci pohoda iz Siska,
Banjaluke, Gospiča, Siska in
Prijedora.
Tradicionalna akcija se je
začela pod mogočnim spome
nikom, ki prikazuje zmago,
simbolizira lepoto, sonce, zakaj
lepota je v soncu, v svobodi.
Edinstven je spomenik na Kozari, a še vedno ne tako, kot
spomin na težko leto 1942, ko
je sovrag sklenil za vsako ceno
uničiti partizane, prebivalstvo
vasi. In čeravno so nacisti goro
dobesedno prečesali — v voja
ških operacijah je okoli 70.000
sovražnikov iskalo 3000 borcev
— je Kozara navzlic številnim
žrtvam vztrajala in ostala upor
na, ponosna. Zavoljo tega ni
čudno, če je mnogo let po teh
krvavih dogodkih, v katerih je
kljub hudim izgubam slavilo
ljudstvo, dr. Vladimir Bakarič
nekoč rekel, da tisti člen v usta
vi, ki govori, da v Jugoslaviji
nima nihče pravice podpisati
kapitulacije, sloni predvsem na
kozarski epopeji. In ko se je po
gori, ki jo obdajajo Una, Sava,
Vrbas in Sana, razlegala pesem
iz 150 mladih grl, ko so se bo
senske, slovenske in hrvaške
roke čvrsto povezale v kozarsko
kolo, so marsikateremu borcu,
ki se je udeležil akcije, stopile v
oči solze: ..Druže Tito . .

NA BOSENSKI KRVI
SEDEM NOVIH
TO V A R N
Tudi naslednje jutro je Ko
zara mlade goste pričakala raz
košno opravljena z novo zapad
lim snegom. Mladi so se od nje
poslovili s pesmijo in plesom ter
se odpravili proti Banjaluki,
Jajcu, Mrkonjič gradu, Bosan
skemu Petrovcu, Drvaiju in Bihaču. V vseh teh do sedaj mno
gim neznanih mestih, zibelkah
partizanstva, so za uro, dve ali
tri krenili na sprehod skozi čas.
Bosanci so nas, brate, sprejeli z
razšiijenimi rokami. Ni jim bilo
žal časa, kruha, vina. Radi so

pomeni novo obliko dela za kulturo
zavzetih ljudi in v samoupravnih
razmeijih takšno dejanje, ki naka
zuje nove samoupravne možnosti
prav v času, ko kulturno življenje še
ni v celoti postalo neločljivi del
združenega dela, ko se bitka za traj
nejši odnos do kulture šele dobro
začenja."
Razstava del šeste Dolenjske sli
karske kolonije bo odprta do 15.
decembra. Ta in potujoča razstava
sta zadnji prireditvi v počastitev
25-letnice Dolenjskega muzeja. V
jubilejnem letu se je muzej predsta
vil javnosti s publikacijo „Novo
mesto - kulturnozgodovinski vod
nik", z razstavo „Nove pridobitve
arheološkega oddelka" in z otvorit
vijo preurejene krajevne muzejske 4
zbirke NOB v Dolenjskih Toplicah.
Za tisk pripravil:
IVAN ZORAN

NAJBOLJŠA „KOLONIJSKA“ RAZSTAVA - Tako nekako je
označil razstavo del desetih umetnikov, udeležencev letošnje šeste
Dolenjske slikarske kolonije, njen komisar Andrej Pavlovec. Na
posnetku: obiskovalci po otvoritvi v veliki dvorani Dolenjske galeri
je 26. novembra.

DOK AZ UM ETNIŠKE
T V O R N O STI

Z vestoba kozarski epopeji
,,Ko dobite to pismo, me ne
bo več m ed živimi. Živita sreč
no. Ti pa, nedolžni angel, moja
zlata Marinka, srce m i joče od
bolečine, ker te moram zapusti
ti tako majhno, nedolžno. V
teh letih bi me najbolj potrebo
vala. Toda smrt m e je odvlekla
iz tvojega objema. Srečno sem
živel s tvojo drago mamico.
Ubogaj jo, bodi pridna in pošte
na. N ikoli več te ne bom videl,
gledal tvojih nedolžnih o č i in
nikoli več ne bom poljubljal
tvojih nedolžnih ustnic. Na svi
denje, draga moja Cita, spomi
njaj se naših srečnih d n i. . . “
(Iz pisma Marinki in Citi).

takšno menjavo, da so jim omogo
čili na dostopen način v javnosti
uveljaviti njihovo delo.
„ Dvoj na razstava," je nadaljeval,
»zgovorno priča o živi umetniški
tvornosti v Novem mestu in pokra
jini, o zavzetosti glavnih nosilcev in
pobud akcije, da Dolenjska slikarska
kolonija živi in deluje — to je delav
cev tovarne, slikaijev, Dolenjskega
muzeja, občinske in republiške
kulturne skupnosti ter posamez
nikov, med katerimi naj posebej
omenim Andreja Pavlovca. Čeprav •
tukajšnja slikarska kolo.uja živi, po
trebuje še več razumevanja in
pomoči. V takšni obliki umetniške
tvornosti in sodelovanja bo možno
ustvariti tisto neposredno pove
zanost, ki jo zahteva združeno delo
in pomeni proces k podružbljanju
umetniške ustvarjalnosti.
Družbeno vrednost takšne likov
ne prireditve poudarjam zato, ker

goste popeljali po ulicah, galeri
jah, muzejih, hišah in vsepovsod
je bilo videti vsaj košček bogate
zgodovine. Tako tradicionalna
akcija ni bila samo oddolžitev
zgodovini, pač pa veliko več:
prikaz podobe in življenja bo
senskih mest in njihovih prebi
valcev, ki so ponosno povedali,
da bo njihova republika slavila
33. rojstni dan Jugoslavije.
Letošnji dan republike so Bo
sanci počastili z veliko delovno
zmago, s sedmimi kemičnimi
tovarnami in štiridesetimi infra
strukturnimi objekti. Čeprav so
nove tovarne opremljene s kompjuterskimi sistemi in je avto
matiziran ves proizvodni pro

IZBOR ZA „POTOVANJE“ - V mali dvorani Dolenjske galerije je
razstavljen izbor del, nastalih v prvih petih Dolenjskih slikarskih
kolonijah. Obiskovalci so si razstavo z zanimanjem ogledali že takoj
po otvoritvi.

ces, bo v novih tovarnah našlo
boljši in lažji kos kruha okoli
600 novih delavcev.

„ KAD A R JE
S R E Č A Ml L A . .
Tema je že pošteno napolnila
vse kotičke, ko se je avtobusna
karavana mladosti ustavila v
mestu stoletij, v zibeli sociali
stične republike Jugoslavije.
Jajce je tudi udeležence pohoda
bratstva in enotnosti, k o t pred
triintridesetimi leti ustanovi
telje nove države, lepo sprejelo.
Gostje so se ustavili najprej v
muzeju II. zasedanja AVNOJA
in se s pomočjo razstave in zgo
dovinske ure ponovno povrnili
v junaško polpreteklost. In tako
so se mladi, zbrani iz treh re
publik, v tem mestu še enkrat
učili in spoznavali pomemben
del naše zgodovine na precej
drugače^ način kot v šolah.
Tretjo osvoboditev Jajca in 29.
november 1943 so dojeli dru
gače kot iz šolskih predavanj.

POHOD PO POTEH AVNOJA USPEL — Tradicionalnega pohoda predstavnikov mladine iz treh
bratskih republik se je letos udeležilo okoli 150 mladincev in mladink iz Bosne in Hercegovine,
Hrvaške ter Slovenije. Na sliki: gostje pri uri zgodovine pred Titovo votlino. (Foto: Janez Pezelj)

In ob zaključku obiska v muze
ju so mladi zaplesali in zapeli
tudi pred muzejem, pridružili
pa so se jim mimoidoči doma- |
čini, ki so na podobno oživlja
nje zgodovine že navajeni.
Ko sta se kazalca na uri nag
nila čez 20. uro, so mladi poslu
šali pripovedovanje nekaterih
udeležencev Avnoja. Veliko za
nimivega so bili slišali, a vsem se
je zdelo, da so borci hoteli po
vedati nekaj, kar jim je ostalo v
grlu: „Kadar nam je sreča mila,
in sedaj nam je, se moramo pri
pravljati na čas, ko nam bo
morebiti nemila, ko nas zateče
zlo. Zaradi tega nikoli ne po
zabite na Kozaro, Jajce, Po
horje, Dražgoše . . . “

V KOLO FRA N C K A ,
HASAN, KOLE

Zadnji dan pohoda po poteh
ustanoviteljev nove bratske Ju
goslavije se je karavana bratstva
in enotnosti ustavila nekaj kilo
metrov pred mestom, kjer je
bilo prvo zasedanje AVNOJ. ,
Prebivalci Bihača so goste spre
jeli gostoljubno, s starim slovan
skim običajem — pogostili so
jih z domačim kruhom in soljo.
Tik pred mestom so se pohod
niki razvrstili v kolono in s
pesmijo vkorakali v mesto. V
centru so zaplesali ..kozaračko“ , ki se je vilo vse do resta
vracije „Na Uni“ . Tam je ča
kalo slovo. Od Bosne, novih pri
jateljev, simpatij. Vendar so se
poslovili le za 362 dni. Že pri
hodnje leto se bodo ponovno
zbrali na Kozari, obiskali Jajce,
Drvar in v kozaračko kolo bodo
stopili Hasan, Francka, Milojka,
Emira, Jože, Kole. Prepletene
roke se ne bodo nikoli razkle*
nile.
JANEZ PEZELJ

St. 49 (1428) - 9. d ecem b ra 1976

a kratko)

m

NOVO MESTO — Pevski zbor
društva upokojencev, ki ga vodi
France Milek, je 25. novembra pro
slavil 20-letnico. Na jubilejnem kon
certu v Domu kulture sta sodelovala
tudi ženski zbor iz Črnomlja in
domači moški zbor Dušan Jereb.

Filmski dan v
Novem mestu
Po vsaki predstavi pog o
vor z glavnim iralcem
„Skrbno sem se priprav
ljal na to vlogo. Da so jo dali
meni, si štejem v posebno
čast. Ni pa nastala rutinira
no. Da sem jo lahko obliko
val, sem moral prebrati kar
zajeten kos literature, še
posebej govore, ki jih je
Djuro Djakovič dosledno
pošiljal Kominterni. Film, ki
ste, ga pravkar videli, je ne
kako deseta verzija, nastala
že med samo m ontažo."
To je med drugim povedal
znani slovenski gledališki in
filmski igralec Bert Sotlar
obiskovalcem
slavnostne
predstave
jugoslovanskega
barvnega filma „Štiri dni do
smrti“ v novomeškem kinu
Krka 25. novembra, kamor
so ga povabili kot glavnega
igralca, jp je v tem filmu ob
likoval lik revolucionarja
Djura Djakoviča.
Bert Sotlarje bil gost tudi
na predstavah tega filma, ki
so ga v Novem mestu pred
tem vrteli za šolsko mladino.
Tudi po dijaških predstavah
so ga zasuli z mnogimi vpra
šanji — od tega, kako je po
stal igralec, do tistega, ali
rad igra v filmih, kjer tepejo.
Kljub nasprotujočim si
mnenjem kritikov o kvaliteti
te filmske stvaritve je sporo
čilo filma o poslednjih dneh
Djura Djakoviča, ki ga je
režiser in scenarist posnel po
knjigi „Zločin“ slovenskega
pisatelja Ivana Potrča, do
volj izčiščeno in pretresljivo,
da prevzame gledalca.
I.Z .

'f

izobra
ževanje

DOLENJSKE TOPLICE - Na
slavnostni akademiji, prirejeni ob
zaključku dvomesečnega politič
nega tečaja in za dan republike, so
nastopili operni solisti sopranistka
Sonja Hočevar, basist Ladko Koro
šec in tenorist Rajko Koritnik ter
napovedovalec Marjan Kralj.
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU Na prireditvi ob dnevu republike 28.
novembra so sodelovali šolarji, mla
dinci, Loški oktet, novoustanovljeni
pevski zbor pod vodstvom Iva
Jenčiča in instrumentalni ansambel,
ki ga vodi domačin Polde Veber.
LJUBLJANA — V Mestni galeriji
so odprli 4. decembra I. bienale
Intart. Na njem sodelujejo umetniki
iz Slovenije, Koroške in Furlanije —
Julijske krajine. Razstavo Intart so
že videli v Celovcu (Avstija) in
Vidmu (Italija).

NEPOGREŠLJIVI NA SLAVNOSTIH — Pevci moškega zbora kulturnega društva ,,Dušan Jereb“ iz
Novega mesta so s svojim pevovodjem Francetom Milekom nepogrešljivi na proslavah, akademijah in
drugih slavnostnih prireditvah. Posnetek je z akademije v počastitev dneva republike v novomeškem
Domu kulture. (Foto: J. Pavlin)

Doklej strahota praznih sedežev?
Če so za obiskovalce zani
mive predvsem prireditve, na
katerih res slišijo ali vidijo kaj

VSELEJ DOBER OBISK —Razstave v Likovnem salonu v Kočevju
so vedno doživele ugodne kritike ocenjevalcev in lep obisk ljubi
teljev likovne umetnosti. Nadejajo se, da bo tako tudi v prihodnjem
obdobju salona.

K rona desetletnice
Kočevski Likovni salon o b svoji 10-letnici razstavlja dela
Izidorja U rb a n čiča , slikarja iz Ljubljane
„Izidor Urbančič je umetnik,
ki ga odlikujejo doslednost, ve
lika barvna kultura in pretanjen
lirizem. V njegovih delih, kjer
prevladujejo temni, otožni in
nostalgični toni, se vrste pred
nami navidezno vsakdanji moti
vi: pogrebi, vasovalci, device,
otroci, vdove. V njih nam slikar
razgrinja čustveno bogastvo ma
lega sveta in hkrati svoj odnos
do kozmosa in posebej do sli
karstva."

MAR BESEDE D O B E R - D O B R A - D O B R O
NISO D O V O L J » K V A L IT E T N E " ?
Zdi se, da nekateri ljudje pri nas sploh ne poznajo več
domačega pridevnika dober, dobra, dobro in iz njega izpelja
nega prislova dobro (dobro opraviti kako stvar). Tako
najdemo lahko vsak dan v dnevnem časopisju, posebno v
športnih poročilih, kar naprej tujko kvaliteten tudi tam , kjer
bi jo lahko brez škode nadomestili z dom ačo besedo. Nič
čudnega ni, če zaradi tega potem tujko uporabljajo tudi
ljudje, ki ji ne vedo pravega pomena, ampak jo kar slepo
ponavljajo za drugimi, misleč da je neizogibna ali pa vsaj
dosti imenitnejša. Kar poglejmo nekaj primerov:
Minula tekmovanja so pokazala, da so dolenjska moštva
vse bolj kvalitetna. - Letošnje vino je res kvalitetno, da se
človeku kar prileže. - Zadnji čas je, da lastnik poskrbi za
človeka, ki bo sproti in kvalitetno odpravljal napake.
Slovar tujk nas pouči, da prihaja beseda kvaliteta iz
latinske qualitas in pomeni kakovost, lastnost, vrednost,
kasneje pa tudi že dobro kakovost, kvaliteten pa kakovosten,
dober. Potem takem bi zgoraj navedene stavke lahko po
domače povedali takole:
Minula tekmovanja so pokazala, da so dolenjska moštva
čezdalje boljša. - Letošnje vino je res dobro, da sc človeku
kar prileže. - Zadnji čas je, da lastnik poskrbi za človeka, ki
bo sproti in temeljito odpravljal napake.
S tem seveda nikakor nočem o reči, da beseda kvaliteta,
kvaliteten ni potrebna, nasprotno, v strokovnem izrazoslovju
ima lahko poseben pomen, ki ga domača beseda ne more
vedno povsem izraziti, in je zato tujka nujna. Toda v
običajni govorici, kjer ne gre za poseben, strokovni obseg
besede, uporabljamo rajši domače izraze, saj so na splošno
razumljivejši, predvsem pa - naši. Narodni ponos pa naj se
kaže tudi v jeziku!
B-r.
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Tako je zapisal Ivan Sedej ob naj
novejši in hkrati zadnji slikarski raz
stavi v kočevskem Likovnem salonu
v letu 1976. Razstavo Urbančičevih
olj so odprli pod pokroviteljstvom
kočevske kulturne skupnosti 26.
novembra in bo odprta do 23. de
cembra.
S to prireditvijo končujejo v Ko
čevju tudi proslavljanje 10-letnice
delovanja Likovnega salona. Ignac
Karničnik, predsednik občinske
konference SZDL, meni, da je salon
prav gotovo že upravičil svoj obstoj:
v njem je bilo 90 razstav, na katerih
je sodelovalo več k o t 100 avtorjev,
od tega skoraj četrtina domačih, se
pravi iz kočevske občine. Tudi
obisk je bil vseskozi zadovoljiv:'
samo v letih 1971 - 1976 so našteli
skoraj 130.000 obiskovalcev. Za naj
uspešnejšo štejejo oktobrsko razsta
vo del Aladaija Zahariaša, ki si jo je
ogledalo 3.871 ljudi
Likovni salon pa ni znan samo po
velikem številu razstav, ampak tudi
po dobri organizaciji. S tem v zvezi
je treba povedati, da je kočevsko
razstavišče eno redkih, ki se mu
zadnja leta za vsako likovno prire
ditev posreči pridobiti pokrovitelja.
Po tej strani in še zlasti zavoljo tega,
ker organizatorji opravljajo svoje
delo zgolj ljubiteljsko, se pravi brez
plačila, bo Likovni salon še dolgo
zgled prenekateri podobni ustanovi
na Slovenskem.
I. Z.

Srečanj e z
ustvarjalci
Dolenjski literati drevi go
stje D om a Majde Šilc
Skupina dolenjskih pesnikov
in pisateljev, v kateri bodo
Vladimir Bajd, Jože Dular, Ja
nez Kolenc, Ivan Perhaj, Lado
Smrekar in Ivan Zoran, se bo
nocoj ob 20. uripredstavila z
nekaterimi svojimi deli dijakom
Doma Majde Šilc v Novem
mestu, nato pa bodo ustvaijalci
sodelovali v pogovoru s poslu
šalci.
Na Dolenjskem živeče in delujoče
literate so v dijaški dom povabili
njegova uprava, mladinska organi
zacija in šc posebej literarni krožek s
skupino, ki že dalj časa izdaja glasilo
„Mi mladi v dom u". Prireditev je
namenjena tednu Komunista, z njo
pa bodo v domu končali tudi pro
slavljanje Cankarjeve in Kettejeve
100-letnice rojstva.

novega, bi mogla biti slavnostna
akademija v počastitev letošnje
ga dneva republike v Novem
mestu za zgled. Prvič zato, ker
je nastala v sodelovanju med
ZKPO in Domom JLA, drugič
pa zato, ker je bila njena vsebi
na tako sestavljena in interpreti
rana, da so ji mogli slediti tudi
poslušalci z neslovenskega je
zikovnega področja.
Spored je bil sestavljen iz
pevskega, govorno-recitacijskega in instrumentalnoglasbenega
dela. Sodelovali so moški pevski
zbor „Dušan Jereb“ pod vod
stvom Franceta Mileka, vojak
Vladimir Djokič, članica novo
meške gledališke skupine Bo
žena
Petrov,
petnajstletna
pesnica Andjelka Tomaševič iz
Vojniča in salonski orkester
društva „Duša_n Jereb" pod
taktirko Draga Šproca. Poslušal
ci so še posebej pozorno sledili
mladi literatki iz Vojniča, ki je
prebrala svoj doživeto in pre
senetljivo zrelo napisan prozni
sestavek „Moj rojstni kraj“ .

LIKOVNIKI V „ L IS C I"
Še danes bo v jedilnici sevniške
„Lisce“ odprta razstava slik in kipov
13 članov likovnega društva ZP
Iskra. Sestava razstavljalcev je
pestra, saj v skupini sodelujejo de
lavci, tehniki, inženirji, profesorji in
drugi Pridružil se jim je vojni inva
lid (brez obeh zapestij) Edo Intihar
z maskami v železu, od „domačinov“ pa je med njimi tudi Brežičan
Miklavžin. Nekateri ustvaijalci so
razstavljali že v Šentjerneju. V Lisci
razstavljajo hkrati ročne izdelke in
dela treh delavcev-slikarjev iz te.
tovarne. Danes bodo Iskrini razstav
ljala sodelovali v pogovoru s člani
komisije za kulturo osnovne sindi
kalne organizacije Lisce.

Naj je bil nekaj več kot
enourni spored še tako dober,
zgleden in navdušujoč, ni doži
vel ustreznega priznanja, saj mu
ga polovično zasedena dvorana
ni mogla dati v taki meri kot do
zadnjega kotička zasedeni pri
reditveni prostor. Čeprav smo v
Novem mestu navajeni še slab
ših obiskov, ne moremo molče
mimo te, pravkar omenjene
ugotovitve. Vprašanj, ki se ob
tem sama zastavljajo, ne bi

Čeprav ne bi bili radi pre
nagljeni ocenjevalci dejav
nosti dolenjskih slavistov, bi
vendarle mogli reči, kako
kaže več stvari na to, da ho
čejo pokopati mrtvilo in se,
organizirani v Slavističnem
društvu Dolenjske, tvorno
vključiti v reševanje tako
svojih stanovskih in strokov
nih zadev k o t tudi kulturnih
in še posebej umetnostnih
vprašanj.

Da naj bi prav konec tega
leta pom enil prelomnico v
delu, dokazuje m ed drugim
zmanjkalo, zato se ustavimo le
srednjeročni delovni načrt
pri enem. Vprašujemo, kje so
društva za obdobje 1976 bili ta večer vsi tisti, ki so jih na
1978, ki ga je predsedstvo
sestankih polna usta kritike o
poslalo pred kratkim v
kulturi, ki so prisegli na pro
obravnavo društvenim po
grame ob tednu Komunista in
dodborom
v
Črnomlju,
se sicer razglašajo za zavedne in
Krškem, Novem mestu in
odgovorne člane te družbe.
Trebnjem. Program obsega
I.Z .
nič manj k o t šestindvajset
akcij, predvsem predavanj in
literarnih večerov, s katerimi
bi osvetlili pomem bna ob
dobja
slovenske kulture, zla
Z bor „M aks H enigm an"
sti literature, hkrati p a '
slavil p etletnico delovanja
aktualizirali prispevke tistih
za slovensko slavistično zna
Pet let delovanja moškega pevske
nost pom em bnih mož, ki
ga zbora „Maks Henigman" iz Do
jim je bil marksizem že pred
lenjskih Toplic pomeni več kot 300
vojno znanstveno izhodišče
vaj in 100 nastopov. Zbor je sodelo
val na prireditvah v svojem lgaju in
za delo.
drugod ter bil v gosteh v Železni
Vseh teh akcij, ki imajo
Kapli Prva tri leta so pevci peli pod
poleg kulturnega tudi izo
taktirko Toneta Finka. Ta je pred
braževalni namen, Slavistič
petimi leti zbral domačine - ljubi
telje slovenske pesmi in z njimi za
no društvo ne bo prirejalo
čel pot, ki jo je zborovsko petje
samo za „ ozek“ krog svojega
nekdaj v tem kraju že prehodilo.
V
zadnjih dveh letih zbor vadi in članstva, ampak bodo prire
ditve, k o t pravimo, odprte
nastopa pod. vodstvom Franceta
Mileka. Težav z notami, prostorom
za vse občane. To pa je raz
in glasovi, ki so še do nedavnega
log več, da društvo upraviče
spremljale delovanje zbora, zdaj ni
no pričakuje denarno po
več. Zbor se je številčno in glasovno
m oč za kritje stroškov od
utrdil. Na jubilejnem koncertu 4.
decembra so topUški pevci dokazali,
vseh sedmih izobraževalnih
da nenehno napredujejo. Zato
in kulturnih skupnosti z
njihovi nastopi tudi poslej ne bodo
območja, na katerem deluje.
brez občinstva. To pa je malone
I. Z O R A N
največ, kar si sleherni zbor želi

Toplice pojo

J. PAVLIN

Franc Šali

Filmski klicaj
Franc Šali, član predsedstva
CK ZKS, je govoril na otvoritvi
4. tedna domačega filma v Celju,
ki se je končal pred dnevom re
publike. Ko je govoril o poslan
stvu filmain filmski ustvarjal
nosti, je med drugim dejal:
„Domačemu filmu je treba
omogočiti hitrejši razvoj in
nemoten umetniški vzpon, za
kar so odgovorni predvsem vsi
delavci v filmski dejavnosti, še
posebno pa filmski ustvarjalci na
eni strani in na drugi vsa samo
upravno organizirana družba.
Premagati je treba naključnost
domače filmske proizvodnje, do
seči njeno normalno rast, dogo
vorjeno v republiški kulturni
skupnosti, ter jo tako izenačiti z
razvojem drugih kulturnih dejav
nosti, repertoarna politika pa
mora postati sad temeljitih pre
mislekov v korist nenehne štabi
za kvaliteto in prvenstvo doma
čega filma pred uvoženim. Vse
to zato, ker nam ne sme biti
vseeno,
kakšno
poslanstvo
opravlja film kot kulturna vred
nota v 190 dvoranah slovenske
kinematografije, ki sprejmejo
letno do deset milijonov gledal
cev. “

Stran u red il: IVAN ZORAN

NASTOP Z DVEMA DIRIGENTOMA — Na jubilejnem koncertu
moškega zbora „Maks Henigman" v Dolenjskih Toplicah sta diri
girala prejšnji in sedanji pevovodja —Tone Fink in France Milek (v
ospredju na levi in desni). (Foto: Janez Pavlin)

JARM „KRSTIL“ RAZSTAVIŠČE — Z razstavo del kiparja Sta
neta Jarma so nedavno izročili namenu novo razstavno dvorano v
ribniškem gradu. V dvorani bodo likovne, koncertne in literarne
prireditve, kasneje pa tudi poročni obredi. Jarmovo razstavo je
odprl France Grivec, sekretar OK ZKS Ribnica, sodeloval pa je
pevski zbor „Lončar“ pod vodstvom Andreja Petka. (Foto: D.
Divjak)
DOLENJSKI UST

JO Izreden pomen dobrih programov

. PODRUŽNICA

ki so , u sk la je n i in d ru ž b e n o v e rific ira n i za n ad a ljn ji razvoj regije, zlasti p o m e m b n i
za k m e tijs tv o in za dvig d o slej n e ra z v itih p o d ro č ij — K rška p o d ru ž n ic a LB, n a j
m lajša v S lo v e n iji, je u sp e šn o o p ra v ila vse u v o d n e iz p ite

KRŠKO

prijetnem d elo v n em vzdušju j e 3. decem bra d o p o ld n e v Č atešk ih T o p lica h p o te k e l
4. redni zb or upravljavcev p o d ru žn ice L JU B L JA N SK E B A N K E K R ŠK O , ki s e g a
j e u d eležilo 7 2 o d st. vseh njenih d elegatov. Izvršilni od b or LB je zastop al
Zdravko Petan, razpravo pa je olajšalo o b se ž n o , a vendarle pregledno in zan im ivo gradi
v o , ki je b ilo skrbno pripravljeno. D eleg a ti so na zb o ru strnili svoja prizadevanja v skupni
im en ovalec, p o treb en za nadaljnji razvoj regije: z dobrim i plan i, z dogovarjanjem in z
združevanjem sredstev h o č e m o nadaljevati z a č e to p o t, ki p o m en i k on k retn e o b lik e
sodelovanja in so lid arn osti.

V

Značilnost 4. rednega zbora
upravljavcev krške podružnice
LB je prav gotovo v ponovno
potijenih ugotovitvah poročil
in razprav delegatov: srednje
ročni plan podružnice LB
Krško je nOva kvaliteta v regiji,
saj izhaja iz uresničevanja nove
funkcije samoupravnega druž
benega planiranja. Plan podruž
nice LB izhaja iz srednjeročnih
planov
družbenopolitičnih
skupnosti občin Brežice, Krško
in Sevnica, temelji pa seveda
pravtako na srednjeročnem
planu LB kot na družbenem
planu SR Slovenije za obdobje
19 7 6 -1980. Sprejemu predloga
srednjeročnega plana LB in
podružnice v Krškem je veljala
zato osrednja pozornost zbora v
Čateških Toplicah.
Delegati so sprejeli na zboru
tudi letni program za uresniče
vanje srednjeročnega plana LB
za leto 1977 in še posebej po
doben plan podružnice za pri
hodnje leto. Potrdili so sprejeti
rebalans
finančnega načrta
dohodkov in izdatkov za leto
1976 in hkrati sprejeli finančni
načrt za poslovanje podružnice
v prihodnjem letu, predlog 10

LB o višini obrestnih mer in
drugih tarif za poslovanje v letu
1977, obravnavali pa so tudi
predlog o statusnih in statu
tarnih spremembah v okviru
LB. Zbor podružnice je dal
soglasje o ustanovitvi nove
podružnice LB v Osijeku, de
legati pa so izvolili tudi neka
tere nove člane 10 podružnice
in 10 odbora za stanovanjskokom unalno graditev. Potrdili so
tudi predlog razpisne komisije
za izvolitev generalnega direktoija LB, ki je predlagala, da se
na to delovno mesto ponovno
izvoli za 4 leta Metod Rotar,
dosedanji generalni direktor
LB.

N E P R IČ A K O V A N O
VELIKI USPEHI
P O D R U Ž N IC E
Delovno predsedstvo zbora,
ki ga je vodil Pavel Krošelj, je
znalo pritegniti pozornost dele
gatov h glavnim vprašanjem,
zato je tekla beseda predvsem o
pomenu nadaljnjega združe
vanja sredstev za vse pomemb
nejše objekte v regiji, kot o so
delovanju LB zlasti tam , kjer so
plani delovnih organizacij do

svoje interese kot upravljavci
banke.
Ko je poudaril pomen plana
glede prednosti, ki jih dajemo
energetiki, pridobivanju hrane
in surovin ter drugim pred
nostnim nalogam, je tovariš
Petan podčrtal zlasti pomen
združevanja sredstev. Gre za
začasna odrekanja, a tudi za
veliko medsebojno razumevanje
hodkovno povezani in usklajeni
z glavnimi razvojnimi smermi v in globlji pomen skupnega na
črtovanja. Pri tem so nadvse
republiki. Delegati so ponovno
pomembni, za nadaljnji razvoj
poudarili tudi čedalje večji
pomen priliva sredstev prebival regije pa več kot dragoceni
stva v zaokrožen krogotok de usklajeni in družbeno verifici
narja, ki oplaja gospodarstvo v rani programi. Tu ne bi smeli
zamuditi
zadnjih
ugodnih
regiji in izven nje.
rokov, zlasti za razvoj km etij
V
imenu izvršilnega odbora stva kot za napredek doslej ne
LB je
delegate
pozdravil
razvitih obm očij. Že doslej smo
Zdravko Petan, ki je poudaril
tudi v regiji združevali sredstva
veliko zanimanje LB za gospo za skupne cilje, praksa pa kaže,
darski razvoj te najmlajše regije.
da smo že v prvem obdobju
Izrazil je prijetno zadovoljstvo
dobili nazaj znato več kot smo
ob nepričakovano velikih do združili sredstev!
seženih rezultatih podružnice
Uvajanje tekočih računov in
LB v Krškem, kar je treba pri čekov, razvoj nekovin, likvid
pisati tako kadrom, ki v njej
nost banke, skrb za kmetijstvo,
delajo, zlasti pa tudi vsem
za razvojni program Jugotanina
njenim upravljavcem, ki so znali
in pod. vprašanja so dopolnila
strniti svoja prizadevanja za
razpravo ob sprejemu srednje
gospodarski dvig regije. To je
ročnih planov LB in podružnice
potrdila tudi nedavna seja iz Krško.
vršilnega odbora LB v Leskov
U S K L A JE N O ST
cu. - Glede sprejetega osnutka
Z D O L G O R O Č N IM
srednjeročnega plana LB in
R A ZV O JEM PO SA V JA
podružnice je tov. Petan menil,
da novi predlogi še prihajajo, da
Da so podatki o delu podruž
jih daje tudi današnji zbor
nice LB Krško v letu 1976 res
podružnice in da bomo z njimi
zadovoljivi, je povedalo vmesno
vrednost plana še dograjevali.
poročilo direktorja podružnice
Tu so tudi občani s svojimi
Ivana Glogovška: podružnica je
deleži: tudi oni uveljavljajo
letos, torej v drugem letu svoje

Petletni plan investicijskih
naložb podružnice L8 Krško
(v m ilijonih dinarjev)

Panoga in
področje
dejavnosti

Neizkorišč.
krediti, odo
breni do
31. 12. 1975

Nove nalož
be s tranšami
1 9 7 6 -1980

SKUPAJ
VSEH
NALOŽB

1. INDUSTRIJA
— Rudnik rjav. premoga
— Kovinsko pred. ind.
— Kemična industr.
— Ind. gradb. materiala
— Lesna industrija
— Papirna industrija
— Tekstilna konfekc.

274

288
33
25
70
27
100
33

562

65

7
53
25
78
27
339
33

1
6
3
9
3
39
4

156

165

19

8
8

8
8

1
1

7

96

103

12

4
3

56
40

60
43

7
5

7

21

28

3

21

21

2

7

1

866

100

7
20
8
239
—

9

2. KMETIJSTVO
3. PREVOZ
— Cestni prom et
4. TRGOVINA IN
GOSTINSTVO
— Trgovina na drobno
— Gostinstvo
5. OBRT
— Kovinsko predelovalna
obrt
— Lesno predelovalna
obrt
SKUPAJ:
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Struk

ga poslovanja, povečala bilanč
no vsoto od 884 milijonov (iz 1.
1975) na 1.422 milijonov dinar
jev. Indeksno povečanje za 166
v letu dni je izredno velik
uspeh, zato povejmo še po „starem “ : podružnica razpolaga
danes z bilančno vsoto 142
milijard starih dinaijev, kar so
nedvomno pomembni denaiji.
Tako „dobre letine porasta
a-edstev“ v prihodnjih letih
seveda ne bo mogoče vedno pri
čakovati, letos pa so nanjo vpli
vala predvsem naslednja dej
stva:
— novo vključevanje uprav
ljavcev podružnice, povečan
pritok vseh sredstev na vpogled
upravljavcev podružnice (nad
planiranimi pričakovanji!) ter
aktivnost podružnice pri zbira
nju sredstev prebivalstva, ki so
se izredno povečala in krepijo
akcijske sposobnosti podruž
nice na vseh področjih, kjer se
angažira:
— pozna se tudi vrnitev vseh
sredstev, ki so se do ustanovitve
podružnice LB za Posavje preli
vala v raznih naložbah na ob
močju Celja in Novega mesta;
pomemben je končno tudi pri-'
spevek iz združenih sredstev
LB.
Podružnica je letos rešila
mnoge probleme v Posavju,
tako pri kratkoročnem krediti
ranju gospodarstva in prebival
stva, pri reševanju vprašanj traj
nih obratnih sredstev v neka
terih OZD kot z odobritvijo ne-

^

„Vedno večji postaja
pomen
nadaljnjega
priliva sredstev prebi
valstva, ki oplajajo go
spodarstvo in se hkra
ti spet vračajo v roke
občanom v obliki
raznih kreditov" je
med drugim poudaril
Pavel Krošelj, delovni
predsednik 4. zbora

katerih investicijskih kreditov
za nove naložbe v osnovna sred
stva. Hkrati se je primemo
okrepila in v okviru svojih spo
sobnosti dokaj uspešno aktivi
rala pri reševanju celotne gospo
darske problematike v Posavju.

KO LIK O BO NOVIH
SREDSTEV V
SRED NJEROČNEM
O BDOBJU?
Iz poročila tov. Glogovška je
bilo med drugim razvidno, da
načrtuje podružnica v obdobju
1976-1980 porast vseh sredstev
za 83 %. Bilančna vsota naj bi
se v tem času povečala za 737
milij. dinaijev, tako da bi zna
šala konec 1980. leta že 1.648
milij. dinaijev (ali 164 milijard
starih dinaijev, kar pomeni za
regijo izredno močan in po
memben kapital). Kam bodo
usmerili 816 milijonov din pro
stih sredstev, kaže uokviijena
tabela na tej Strani. Pri tem
podružnica upošteva že dose
ženo m edobčinsko soglasje, v
katere panoge je treba usmeriti
skupno dogovoijena sredstva.
Če prištejemo k 816 milijonom
še znesek 77 milijonov din, ki
ga podružnica načrtuje prejeti
iz združenih sredstev LB v svoj
sklop kreditnega potenciala, bo
893 milijonov namenjenih do
1980 za naslednje namene:
— za dolgoročne naložbe 569
milij. din,
— za kratkoročne naložbe
151 milij. din,
— za stanovanjske kredite 70
milij. din,
- za obvezno
združevanje sredstev za dolo
čene namene 103 milij. din.
Srednjeročni plan posebej
podčrtuje okrepitev akcije za
zbiranje sredstev od prebival
stva. Tako predvideva poveča
nje vpoglednih hranilnih vlog za
149 %, vpogledna devizna sred
stva za 186% , vezane hranilne
vloge za 46 %, vezana devizna
sredstva kar za 325 % in vezana
sredstva za stanovanjsko gradi
tev za 57 %. Medtem ko je bilo
vseh hranilnih sredstev konec
1975 v podružnici za 211 milij.
dinarjev, jih bo konec 1980 že
za 137 % več ali 501 milij. din.
Od tako zbranih skupnih sred
stev bo podružnica dodelila
občanom za potrošniške, stano
vanjske ter druge kredite 264
milij. din, presežek tako zbra
nih sredstev, to je 237 milij.
din, pa bo namenila za razvoj
gospodarstva v regiji.

V E Č J A M A T E R IA L N A
P O D LA G A ZA DELO
P O D R U Ž N IC E
Obsežne naloge, zapisane v
srednjeročnem planu razvoja
podružnice LB Krško, bodo
zahtevale seveda tudi znatno
povečan obseg dela, ki mu
bodo delavci podružnice kos le
ob izboljšani materialni podlagi.
Znano je, da njeni sedanji pro
stori, preurejeni iz stanovanj, ne
ustrezajo več znatno razšiijenim nalogam (s 1. sept. 1976 je
podružnica prevzela tudi del
deviznega poslovanja za svoje
kom itente).
Zlasti zaostaja
nujno potrebna nadaljnja orga
nizacija celotnega bančnega
servisa za občane v likvidaturi
podružnice, kjer bi se moralo
odvijati _ celotno poslovanje s
strankami. Neustrezni prostori
pomenijo vedno večjo oviro,
zaradi česar bo delovni skup
nosti
podružnice
treba
omogočiti:
- izgradnjo nove poslovne7
stavbe za potrebe podružnice,
- dopolniti bodo morali del
tehnične opreme (sredstva za
delo),
- adaptirati bo treba poslov
ne prostore pri ekspozituri LB v
Brežicah in pripraviti podatke o
morebitni potrebi po agenciji v
Dobovi,
- delavci podružnice pa se
zavedajo tudi potrebe, da uve
dejo sodobnejše metode in ne
nehno izboljšujejo organizacijo
dela. Sem sodi končno tudi
skrb za stalno strokovno izpo
polnjevanje vseh delavcev v
podružnici kakor tudi odgovor
nost za strokovno zasedbo po
sameznih delovnih mest, kjer še
niso mogli zaposliti potrebnih
delavcev.
S tako opremljeno in s stro
kovnimi delavci dobro zasedeno
podružnico LB bo imelo zdru
ženo delo v Spodnjem Posavju
tudi vja jamstva, da bodo novi
odnosi med združenim gospo
darstvom in banko resničen
odraz dela in prizadevanj vseh
upravljavcev banke, ki je bila
ustanovljena kot njihova po
sebna organizacija. Sklepi 4.
zbora upravljavcev podružnice
LB Krško potrjujejo, da se vse
novo v okviru LB potijuje z
delom tudi v njeni podružnici
za Posavje.
Delegati na 4. rednem zboru
upravljavcev podružnice LB
Krško v Čateških Toplicah
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Bloudkova priznanja Dolenjcem
Letošnja Bloudkova priznanja so dobili: N ogo m etn i klub Bela krajina (plak eto ), Franc
P u č k o (plaketo) in Cvetka Klančnik-Belin (nagrado)
Tik pred prazničnimi dnevi so v klubu delegatov v Ljubljani
podelili letošnje Bloudkove nagrade in plakete najboljšim telesnokulturnim organizacijam, telesnokulturnim delavcem in aktivniir
športnikom za delo pri razvijanju telesne kulture in za dosežene
športne uspehe.

KVALITETEN TURNIR — Novomeški šahovski klub je ob
30-letnici ustanovitve in v okviru praznovanja občinskega
praznika pripravil pod pokroviteljstvom izvršnega sveta in ob
podpori organizacij združenega dela, družbenopolitičnih
organizacij in posameznikov močan turnir, na katerem je
nastopilo deset šahistov, med njimi mednarodni mojster
Stojan Puc. Šahovska prireditev je pokazala, da ima Novo
mesto nekaj odličnih mladih šahistov, ki bi jim morali omo
gočiti čimveč podobnih močnih turnirjev. Na sliki z leve
proti desni: gosta mojstrski kandidat Cuderman in Puc.
Vrstni red: 1. Roblek 6 ,5 ,2 . Penko 5,5, 3. Cuderman 5,5, 4.
Poredoš 5, 5. Šiška 5, 6. Puc 5 ,7 . Pucelj 3,5 itd.

Bloudkove plakete je letos prejelo
sedem organizacij in sedemnajst po
sameznikov. Med nagrajenci so tudi
črnomaljski Nogometni klub Bela
krajina in Novomeščan Franc
Pučko, Bloudkovo nagrado pa je
med drugimi dobila tudi članica
novomeškega Aerokluba Cvetka
Klančnik-Belin, in sicer za vsestran
sko dolgoletno delo in dosežke v le
talskem športu.
CVETKA KLANCNIK-BEUN
je dobila visoko priznanje za dolgo
letno delo, kajti le malo je žensk, ki
ostanejo privržene kakemu športu
več kot četrt stoletja, še redkejše pa
so tiste, ki delajo v tipično moških
panogah. Športnemu letalstvu se je
Klančnikova zapisala pred več kot
25 leti in se v njem udejstvuje še
danes. Do sedaj je z jadralnimi letali
letela več kot 1200 ur, z motornimi
pa več kot 200 ur. Bila je prva
jadralka pri nas, ki je osvojila zlato

V drugem kolu dva poraza
Novom eški o d bo jkarski vrsti sta v m inulem kolu tesno izgubili - NovomeŠčani so z eno
zm ago na p e te m m estu, d ekleta na sedm em
V drugem kolu novega republiškega prvenstva odbojkarjev in
odbojkaric sta novomeški ekipi ostali praznih rok. Fantje so se
doma pomerili s favoritom Mežico, dekleta pa so v drugem kolu
gostovale pri Golovcu v Celju.

NOVO M ESTO M EŽIC A 2 :3
( 1 6 , - 1 3 , - 4 , 9, - 1 )
Derbi kola moške republiške lige
si je minulo soboto ogledalo okoli
100 Novomeščanov. Domači so
igrali dobro v prvem, drugem in
četrtem nizu, navzlic temu pa so jih
izredno borbeni gostje, ki so
navdušili predvsem z odlično igro v
polju, povsem zasluženo premagali
Mežičani so nemalokrat dokazali, da
se da s požrtvovalno igro rešiti
marsikatera skoraj izgubljena žoga.
Domači so tokrat dobro igrali na
mreži in nemara so pomembno sre
čanje izgubili ravno zaradi izredno
slabe obrambe, predvsem slabe igre
v., .polju, Ko je kazalo, da bodo
NovomeŠčani izgubili s 3:1 - v
četrtem setu so gostje vodili 7:2 -

Iz Krškega
Krški rokom etni klub Celulozar
je organiziral pionirsko šolo. Na tre
ninge prihaja veliko mladih, vodi pa
jih Zoran Nikolič. Kot kaže, je do
mači rokom etni klub na dobri poti,
da bo dobil že v bližnji prihodnosti
. močno rokometno ekipo.
Leskovški rokom etni klub ima
vedno težave s trenerji Člansko
ekipo vadi sedaj dolgoletni igralec
Jože Arh, ženska ekipa, ki je brez
trenerja, pa bi rada za trenerja igral
ca domače ekipe Nandeta Mlakarja.
Nekateri ljubitelji krškega in
lokovškega rokometa resno razmiStojo o združitvi obeh klubov v eno
dobro moštvo. Po šolah bi skupaj
organizirali pionirske rokometne
šole in tako skrbeli za podmladek.
Navzlic vsemu pa nekaterim oboje
stranska korist ne gre v račun in
tako združitev onemogočajo.
Prihodnje leto bo Krško prazno
valo 500-letnico mestnih pravic. Ob
tej priložnosti bodo tudi športniki
pokazali, kaj vse so v svojih klubih
od njihove ustanovitve dosegli
Domača občina bo dobila športno
dvorano, ki bo blizu leskovškega
stadiona, nared pa bo v drugi polo
vici januarja.
Od 26. do 30. novembra je bil v
Ljubljani seminar za inštruktorje ka
rateja. Udeležili so se ga tudi trije
člani krškega karate kluba, in sicer
Slavko Gombovc, Milan Barbič in
Gvido Stane. Vsi trije so izpit za
inštruktorje karateja opravili
S. ISKRA

NovomeŠčani
republiiki prvaki
Na kegljišču Maksa Perca v Ljub
ljani je bilo pred kratkim odigrano
republiško prvenstvo v borbenih
igrah. Za naslov prvaka se jc potego
valo 31 ekip z desetimi igralci, vsako
moštvo pa jc odigralo po tri partije.
Ekipa Krke je nastopila v slabši
skupini in navzlic temu dobro
kegljala, saj je bila razlika med naj
slabšo in najboljšo igro le 25 kegljev
in vrsta Krke (1442 podrtih kegljev)
je zasluženo osvojila republiško
prvenstvo. Za ekipo so nastopili:
Turk, Hren, Leeiša, Židanik, Jarc,
Bratož, Krušič, Rožič, Badovinac in
Vesel V Ljubljani so nastopili tudi
tekmovalci Novega mesta, podrli pa
so 1333 kegljev. Krkini igralci bodo
nastopili na državnem prvenstvu, ki
bo sredi decembra.
D. BRATOŽ

se je razigral veteran Goleš in z
dobrimi podajami zaposlil „toIkače“ , ki so povsem spremenili tok
igre in že izgubljeni niz zaključili v
svojo k o rist V odločilnem setu se je
zdelo, da je domačim pošla sapa in
telesno bolje pripravljeni gostje so
peti niz dobili v slabih petnajstih
minutah.
Novo mesto: Goleš, Graberski,
Cotič, Vemig, Primc, Babnik, L.
Babnik.

Ša h o v s k o
prvenstvo
NO V EG A MESTA
Novomeški šahovski klub bo v
decembru organiziral prvenstvo
Novega mesta za posameznike in
turnir tretjekategornikov. Sesta
nek vseh zainteresiranih šahistov
bo v četrtek, 9. decembra, ob
19. ljti v šahovskem klubu.

SD ROG:
P R A Z N IČ N A SMUKA
Novomeško smučarsko društvo je
konec novembra pripravilo na Gor
jancih društveno smuko, ki se je je v
dveh dnevih udeležilo okoli 130 čla
nov. Po gorjanskih pobočjih so vozi
li cicibani, pionirji mladinci in člani,
pomagali Po gorjanskih pobočjih so
vozili cicibani, pionirji, mladinci in
člani, pomagali

G O LO V EC - KRKA
3 :2 (9 ,-1 1 ,1 0 , -5 ,1 1 )
Namesto z zmago so se Krkine
igralke domov vrnile s porazom. Po
dveh urah izenačenega boja so s
tesno zmago slavile domačinke, ki
so tako poskrbele za presenečenje,
saj so bile gostje favoritke. Domače
igralke so prvi set dobile dokaj
hitro. V nadaljevanju so bile boljše
gostje, v tretjem setu so popustile,
žal pa v odločilnem setu niso po
novile igre iz četrtega, ko so doma
činke odpravile na 5.
Krka: Rajer, Pilič, Boh, Zevnik,
Fila, Potrč, Gorjanc.

NOGOMETNI
KLUB
BELA
KRAJINA je prejel Bloudkovo pla
keto za uspešno razvijanje telesnokulturne dejavnosti Deluje že 45 let
in je bil edino torišče telesnokulturnega življenja v Črnomlju in okolici.
Delo je zasnoval široko, v svojih
vrstah združuje vse sloje prebivalstva
in širi stike po Jugoslaviji.
FRANC PUČKO je dobil Bloud
kovo plaketo za dolgoletno uspešno
delo v telesni kulturi, zlasti na pod
ročju odbojke. Pred vojno je bil
aktiven športnik, po njej se je uvelja
vil kot pobudnik dela v TVD Parti
zan v Novem mestu in si vedno pri
zadeval za množično vključevanje v
telesnokultumo dejavnost Bil je
eden izmed najvidnejših organiza
torjev in pobudnikov novomeškega
nogometa in odbojke v dolenjski
regiji in je kot dober pedagog in tre
ner dosegel pomembne uspehe. Pod
njegovim vodstvom so ekipe uspe

T‘ ‘

Minuli teden je novomeška telo
vadka Matejka Kavšek nastopila v
slovenski mladinski reprezentanci,
ki se je v tradicionalnem dvoboju
srečala z ekipo Vojvodine. Novomeščanka je dobro telovadila in za
sedla odlično četrto mesto.

N O V O M EŠC A N K E
GREDO V
V O JV O D IN O

Sobotno tekmo četrtega kola novega slovenskega dvoranskega
košarkarskega prvenstva si je v novomeški dvorani ogledalo okoli
60 ljubiteljev košarke.
Toliko število gledalcev je nemara
privabilo predvsem dejstvo, da velja
letos reprezentanca Dolenjske za
enega od favoritov; v goste pa je pri
šla ekipa, proti kateri bi lahko do
mači brez težav močno zmagali in
kljub slabemu nasprotniku pokazali
svoje bogato košarkarsko znanje.
Zal so tokrat precej višji Dolenjci na srečo so se pomerili z začetniki
- popolnoma odpovedali. Vendar se
z opravičilom, da se proti slabemu

leto 1961, ko so igre povili
predvsem zaradi tistih, k i so
imeli do takrat le malo m ož
nosti, da se p o delu za stroji
in pisalnimi mizami sprostijo
na športnih igriščih Napa
čen sistem je prav tem one
mogočil nastopanje, zakaj
pokalov, medalj in diplom ni
mogel za svojo organizacijo
osvojiti nihče drug k o t tisti,
ki se s športom ukvarjajo ali
pa so se z njim ukvarjali od
osnovnošolskih let dalje. In
tako pridemo do druge plati
jubileja.
Čeravno
danes
morda ni najprimernejši čas
za te vrstice, še enkrat: jubi
lej naj bo mejnik, kajti ne bi
se smelo zgoditi, da bi se
petnajst let prizadevanj spre
vrglo v hlastanje po športnih
zmagah. Igre odsihmal ne
smejo biti zgolj zavoljo iger,
pač pa zaradi tistih, ki nikoli
niso imeli m ožnosti spoznati
se s posameznimi športnimi
panogami in so vsa ta leta
čakali ob robu igrišč.
JA N E Z P E Z E U

nasprotniku ne da igrati, ne smejo
to lažiti Povsem so popustili v za
četku drugega polčasa, ko celih pet
minut niso dosegli zadetka. Nasploh
so imeli neverjetno slab dan, še slab
šega najboljši igralec na tekmi center
Švinger, ki je v času, ko je igral, od
soigralcev dobil največ pet ,,žog“.
Navkljub tem u je pomenil največjo
oviro za slabe goste, ki si nastopanja
v tako kvalitetnem tekmovanju
navzlic
novemu
tekmovalnemu
sistemu ne zaslužijo.
MKZ DOLENJSKA: Vergot 6,
Švinger 15, S. Seničar 8, Plantan 10,
Vodovnik 6, Bajt 22, S. Kovačevič
6, Ivančič 10, Munih 2, P. Seničar
2.

D O LE N JSK A - PO M U R JE
8 7 : 4 2 (42:2 6 )
N O V O TEK S
TUDI T R E T J IČ
Letošnjega tredicionalnega košar
karskega turnirja v počastitev dneva
republike so se razen vrste organi
zatorjev, novomeške Obutve, ude

V tretjem kolu slovenske ndbojkarske lige potujejo Novo
meŠčani v Kamnik, kjer jih čaka
dokaj zahtevna tekma, navzlic
tem u pa bi lahko z gostovanja
prišli z novimi prvenstvenimi
to čkam i Novomeščankam letos
ne gre najbolje, k njim pa pride v
tretjem kolu močna vrsta Ljub
ljane, ki je v minulih dveh kolih
zmagala. Glede na to, da je Krka
v novem tekmovanju startala
zelo slabo, bi morala konec
tedna zm agati
Ljubiteljem košarke se v
soboto popoldne obeta mikavna
prireditev, saj prihaja v goste
vrsta iz Fructala, za katero na
stopata tudi nekdanja igralca
metliške Beti Dautovič in Lalič.
Tekma bo posebej zanimiva tudi
zavoljo tega, ker se bosta po
merili ekipi, ki sta po prikazanih
igrah v novem slovenskem prven
stvu med najboljšimi.

Konec tedna bodo mlade novo
meške telovadke gostovale v Vojvo
dini, v Novem Sadu pa se bodo
Jasna Dokl, Matejka Kavšek in
Nataša Kočevar potegovale za
nastop v jugoslovanski mladinski
reprezentanci, ki se bo v nedeljo sre
čala z Bolgarijo. Novomeščanke
bodo tekmovale tudi na pionirskem
memorialu „Marica in Bela Ivandekič“ , ki bo v Subotici

PENKO TUDI D R U G IČ
Rednega mesečnega hitropotez
nega turnirja novomeškega šahov
skega kluba se je udeležilo osem
igralcev, prepričljivo pa je zmagal že
drugič zapored mojstrski kandidat
Igor Penko. Vrstni red: Penko 6,5,
Stokanovič 5, Materni 4,5, Lubej in
Ščap 4, Vene in Jerančič 2 in B.
Škerlj brez točke.

Košarkarska reprez en tan ca Dolenjske dosegla novo prepričljivo zm ago, z igro pa je
ra zo čarala — Na tu rnirju o b dnevu rep ublike zmagal N ovoteks

Druga plat jubileja

Žt. 49 (1428) - 9. d ec e m b ra 1976_____________________

V sedmem kolu slovenske šahov
ske lige so gostje iz Lesc močno po
razili domače šahiste in se tako še
bolj učvrstili na prvem mestu, med
tem ko so NovomeŠčani vse bolj pri
dnu. Posamezni izidi: Penko —
Cuderman remi, Poredoš - Matjašič
remi, Istenič - dr. Petek remi, Milič
- Roblek 0:1, Komelj - Kaše 1:0,
Pucelj - Harinski 0:1, dr. Praznik Bucher - Petek 0:1, A. Istenič Borštar 0:1, Golobič — Mencinger
0:1 in Škerlj - Deželak 0:1.

KAV ŠK OVA JE
BILA Č E T R T A

Na sliki je Franc Pučko, ki je za
dolgoletno in uspešno delo
dobil Bloudkovo plaketo

Kaj, kje, kdo?

NOVO MESTO LESCE 2 ,5 :7 ,5

Navzlic slabi igri - točki

ŠPORTNI KOMENTAR

Prihodnji teden bodo de
lavske športne igre v novo
m eški občini praznovale lep
jubilej - petnajst „pomlad i“, petnajst let prizadevanja
organizatorjev in referentov
za šport in rekreacijo, da bi
delovne organizacije kar
najbolj odprle vrata telesni
kulturi.
In pobudniki za organiza
cijo delavskih športnih iger
bodo lahko zadovoljni. V
prvem letu je nastopilo 450
tekmovalcev, na zadnjih
igrah pa so jih našteli kar
2200, ki so vključeni v 269
moških in 65 ženskih eki
pah. Razen tega je petnajst
let prispevalo, da je novo
meška občina dobila kar 1 7
izšolanih športnih rekreatorjev in vrsto amaterskih de
lavcev, k i pomagajo pri orga
nizaciji iger.
Zavoljo tega bo bržkone
prav prihodnji četrtek, ko
bodo organizatorji prireditve
„Rekreacija, glasba, šport"
že petnajstič podeljevali po
kale, čas, da pomislijo na

jadralno značko. Opravila je tudi
deset skokov s padalom in izšolala
več kot 200 letalcev. Dosegla je 27
državnih rekordov, dva svetovna itd.
Ni pa s tem še zaokrožena podoba
športnice in družbene delavke, kajti
tudi to so razsežnosti, ki jih v delu
Klančnikove ne gre zanem ariti

šno nastopale na najvišjih republi
ških in zveznih tekmovanjih.
F. MERELA

ležile še ekipe iz Žužemberka, Loka
74 in novomeški Novoteks, ki je
zmagal na dveh prejšnjih turnirjih.
Minulo dobro prireditev si je v
telovadnici bršlinske osnovne šole
ogledalo okoli 50 gledalcev, tekme
pa so dokazale, da postaja dolenjska
metropola vse bolj mesto košarkar
jev. Za prehodni pokal je bil tokrat
boj precej bolj izenačen kot pred
le ti z dobrimi igrami pa je presene
tila predvsem dvanajsterica Obutve,
zmagovalka letošnjega prvenstva v
dolenjski košarkarski ligi. Brez težav
je premagala pomlajeno vrsto iz
Žužemberka, tekmece iz lige Loko
in se dobro upirala Novoteksovim
igralcem, ki vsi do enega nastopajo
za reprezentanco Dolenjske. Med
tem ko so „Bršlinčani“ prvi polčas
celo dobiH, so jih v nadaljevanju
„reprezentantje“ s hitro igro, dobro
obrambo in natančnimi meti od
daleč premagali in zasluženo osvojili
prehodni pokal v trajno last
Rezultati: Žužemberk - Loka
30:59, Novoteks - Obutev 60:42,
Žužemberk - Obutev 31:51, Novo
teks - Loka 70:57, Novoteks —
Žužemberk 47:28 in Obutev Loka 76:47.
Vrstni red: 1. Novoteks 6 točk,
2. Obutev 4, 3. Loka 2 in 4. Žužem
berk brez točke.

Trkajo na vrata
Po končanem jesenskem delu
republiške moške mladinske ro
kometne lige — center so Sevničani tre tji Za novince je to vse
kakor lep uspeh. Janez Simon
čič je skrb nad njimi prevzel
tako rekoč zadnji hip. „V tej
skupini igra kar 20 ekip, imeli
smo močno neugoden žreb in
slabe priprave, pravzaprav tik
pred začetkom lige le tri prija
teljska srečanja. Zato poraz z
Inlesom in Olimpijo, kluboma,
ki izvajata že več let skrbne pri
prave po načrtu, ni neuspeh. V
pripravah bi morali igrati pred
vsem z močnejšimi nasprotniki,“
pripoveduje.
Mladih rokometašev v Sevnici
ne manjka. Tudi po štirikrat na
teden je na igrišču sevniškega
Partizana treniralo do 17 igral
cev. Trener Janez Simončič
meni, da je za nadaljnjo rast
rokom eta v Sevnici potrebna še
večja skrb za pionirje, kjer bi
moral rokom etno šolo voditi
mladinec. Tudi mladinci se že
obnesejo v članski vrsti, kjer sta
nastopala Novšak in Barič. Milan
Blatnik bi se prav lahko uvrstil
na četrto mesto najboljših strel
cev v jesenskem delu lige (48
golov), če se mu ne bi odštele
tekme, ki so bile registrirane z
10:0 za Sevničane zaradi slabe
evidence igralcev pri nekaterih
nasprotnikih.
Tudi borbeni
Novšak je igral za mladince le
štiri tekme.
Pred nadaljevanjem spomla
danskega dela lige bodo začeli s
pripravami sredi decembra, igrali
bodo tudi v predvideni zimski
ligi Ker so letos šele začeli, je
mladincem manjkalo tudi nekaj
opreme, kar nameravajo naMviti
do spom ladi
A. Ž.

PRVAKI DOLENJSKE LIGE DRUGI — Košarkarski klub Obutev je tudi letos pripravil turnir v
počastitev dneva republike, na katerem so nastopili igralci iz Žužemberka in Novega mesta. Tudi
tretjič so pokal osvojili Novoteksovi košarkarji, vrsta organizatorjev (na sliki) pa je pristala na drugem
mestu.

Stran u red il: JANEZ PEZELJ
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Prašič Andi
zna brati
Meglica Guma; nastala je pri
eksploziji zvezde pred 10.000
leti.

Smrt zvezderojstvo kulta
Ameriški arheolog George
Michanovsky je pred 17 leti od
kril v odmaknjenih predelih Bo
livije votlino s porisanimi stena
mi. Znaki in risbe v votlini tam
kajšnji Indijanci povezujejo s
, svojim še živim starim kultom
zvezde. Ob odkritju je arheolog
domneval, da je kult nastal in
bil zapisan v stene votline, k ije
v vesolju eksplodiral.’, zvezda,
oziroma ko je nastala superno
va. Domnevo so pred kratkim
potrdili astronomi. Pred 10.000
leti je na mestu, kjer so astro
nomi ugotovili meglico Guma,
nastala supernova. To eksplozi
jo so na zemlji lahko videli le
praprebivalci južne zemeljske
poloble.
Supernove so redki dogodki
v naši galaksiji. Ko zvezda
eksplodira, je svetloba lahko
m očna kot milijarda zvezd. Naj
bolj znana supernova je tista iz
leta 1054; opazovali so jo kitaj
ski astronomi. Iz nje je nastala
sedanja meglica v ozvezdju Ra
ka. Poslednji dve so zabeležili
ob koncu 17. stoletja.
Znak, da so v galaksiji že prej
nastajale supernove, so nevidni
pulsarii. Najbližji pulsar je v
1500 svetlobnih let oddaljeni
meglici Guma. Ob nastanku te
meglice je supernova žarela ta
ko m očno, da jo je bilo kljub
grozotnim daljavam moč videti
svetlo kot mesec na južni ze
meljski polobli.
Michanovsky je prepričan, da
sega kult zvezde nekaterih ple
men bolivijskih Indijancev da
leč v sivo davnino, ko je na ne
bu' zažarela supernova. S tem
potrjuje staro resnico, da ima
vsak kult in mit za svoje ozadje
in osnovo naraven dogodek.

SVETU OKOLI
.

'

■ >

ALi NAPREJ ALI NE? — Bojan Frantar iz Novega mesta
nam je poslal nekaj svojih fotografij, katerih smo bili kar
veseli, saj so zgovorno pričale, da jih je izdelala skrbna roka.
Vse poslane fotografije so tehnično zelo dobre, na nobeni ni
opaziti praske, prahu in drugih takih neljubih spremljevalcev
premalo vestnih fotoamaterjev. Ob vsem tem pa so njegove
fotografije likovno zelo čiste in videti je, da se je Bojan
potrudil že pri snemanju, ne samo pri delu v temnici. Lahko
bi rekli le, da jim manjka dinam ičnosti, napetosti. Prav te pa
je nekaj ujel v fotografiji, ki jo objavljamo. Pes, zaustavljen
na robu poplavljenega travnika, je veijetno tekel za kakšno
živaljo, ko g aje voda prikovala na mestu. V trenutku odloča
nja ali naprej ali ne, je dvignil taco, fotoaparat je škljocnil in
zabeležil kroge na vodni površini, igro svetlobe in senc, od
seve. Vsekakor je Bojan Frantar naredil fotografijo, ki jo še
po daljšem opazovanju rad vidiš.

DolenHM HM 0THfSHlO
Resno zaostajanje kmetijstva
ŽE VEČ LET ugotavljamo pri proučevanju gospodarstva
resno zaostajanje kmetijstva. To zaostajanje je osnovno neso
razmerje v našem gospodarstvu, od katerega ni odvisno samo
vprašanje hrane in tekočih gospodarskih težav, temveč tudi
osnovnih nalog dolgoročnega gospodarskega razvoja. Razvoj
kmetijstva mora pri nas temeljiti na povečanju pridelka po po
vršinski enoti in povečanju delovne storilnosti. To zahteva
uvedbo sodobnih metod obdelovanja.
V SOBOTO, 1. decembra, okrog 13.30 ure je sirena nazna
nila požar v Novolesu. Ljudje, ki so bili ta čas na m ostu, so
opazili, da se skozi okna polimice suklja dim, kmalu pa so
ognjeni zublji zajeli tudi okenske okvirje in švignili proti strehi.
Mestni gasilci so bili v rekordnem času na požarišču in pričeli
gasiti, kar pa je bilo zaradi hudega ostrega dima in plinov zelo
otežkočeno.
IMAMO PRIMERE, ko km etje ne prodajo krompirja, četudi
ga imajo vskladiščenega po več tisoč kilogramov, a za davke se
pustijo raje rubiti. To so tipični špekulantski primeri, pri kate
rih pri izterjatvi ne more biti nobenih ozirov.
NA URADNI DESKI sodišča v bavarski vasi Berchtesgaden
so nabili uradno izjavo o Hitlerjevi smrti. Po več kot štiriletnem
sodnem postopku ie končno sedaj Hitler tudi uradno mrtev.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
6. decembra 1956)

NOVA RESTAVRACIJA V nakupovalnem centru v To
kiu so odprli restavracijo, ki je
namenjena izključno psom. Se
deži in mize so oblazinjeni, ves
prostor v jedilnici pa je lepo
opremljen. Psom nudijo: sveže
meso po izbiri (? ), juho, sveže
(!) mleko in druga živila, ki jih
v svetu pozna na milijone ljudi
le v sanjah. Morebiti štirinožce
ob jedi zabava pridušeno stereo
zavijanje in cviljenje slavnih
psov in psic.
ZA LEVIČARJE - Levičar
jev je na svetu precej več, kot si
misli desničarska večina, vendar
kljub tem u vse naprave, pisala,
knjige in ostale vsakdanje stvari
izdelujejo, kot bi bili vsi desni
čarji. To veliko krivico je omili
la neka londonska banka, ki je
izdala posebne čekovne knjižice
za levičarje; knjižice se odpirajo
z leve na desno, rubrike pa se
izpolnjujejo na desni strani če
ka. Banka hoče, da bi levičarji
lahko hitro napisali ček — da bi
se morda ne premislili.
NATANČNOST - V mnogih
deželah Evrope je potrebno pri
pošiljkah v tujino napisati kup
formularjev, med katerimi je tu 
di formular o vsebini pošiljke.
Neki zahodnoevropski izvoznik
je svoje izdelke izvažal, ne da bi
postal sumljiv, čeprav je v rubri
ko o vsebini pošiljke zapisal, da
izvaža „rabljene klice hura!“ ,
»volnene nogavice za slone“ in
„speče birokrate". Slednji so se
po šestih mesecih le prebudili.
ODŠKODNINA NEKADIL
CU - Uradnik, ki je zapustil
delovno mesto iz zdravstvenih
razlogov, ker ni več zdržal v
pisarni skupaj s strastnim kadil
cem, bo po sklepu sodišča dobil
odškodnino za čas, ko ga ni
bilo v službi. Tako je odločilo
višje sodišče v Los Angelesu.
POZIMI SMO BOLJ „ZAU U B U E N I“ - Znana „pomladanska čustva“ , oživljanje spol
ne m oči v tem letnem času so
po mnenju nekaterih endokrinologov pesniška zm ota in ne
medicinsko dejstvo. Pregled ni
hanja hormonske slike pri mo
ških glede na letne čase je
pokazal, da nastopa največja
spolna sposobnost v pozni jese
ni in pozimi.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Slavna doba starih Novomeščanov
( P r e d 3 1 1 e t i) se je obhajala petstolet
nica, odkar je ustanovil naše mesto duhoviti in
podjetni Habsburžan Rudolf IV., oni ponosni
vojvoda, ki je pridobil habsburški rodovini
Tirolsko in z dednimi pogodbami, sklenjenimi s
češkimi in ogrskim kraljem, zasnoval načrt velemoči avstrijski; oni knez utemeljitelj, ki je z
ustanovitvijo dunajskega vseučilišča povzdignil
stolno mesto v samostojno kulturno središče
svoje države. Ta genijalni vladar je postavil na
strmi breg zelene Krke Novo mesto kot trdnja
vo v obram bo avstrijskih dežel. In ni se izneve
rilo mesto svojemu namenu. Nad dvesto let so
se razbijali ob trdnem njegovem zidovji in ob
srčnosti njegovih prebivalcev grozni navali
Turkov. To je bila slavna doba starih Novo
meščanov, ko so z zmagovito hrabrostjo branili
dom ačo deželo.
( I z v r s t n o a p n o ) , od zidarjev najbolj
hvaljeno, se bode prihodnjo pomlad zopet v
Nemški vasi pri Trebnjem kuhalo in po najnižji

ceni prodajalo. Da bi se vsakemu lahko točno
postreglo, prosi se, naj se večja naročila še pred
novim letom dopošljejo. Razpošiljalo se bode
tudi po železnici po jako nizki ceni.
(Uboge lastovice.)
Trije taljanski
tičarji so tam nekje v Italiji, reče se Montenegrado, v enem dnevu v mreže polovili blizo 6
centov lastovk, ter mrtve v Genovo na trg po
slali. Grdobe!
( R u s k i c a r ) sedi zdaj zopet doma v
kožuh zavit pri peči in premišlja - saj mislimo
si lahko - kaj je doživel letos na svojem potova
nju po evropskih dvorih ter dela načrte za
bodočnost.
( P r i s e d a j) se vršeči uravnavi po pravici
govore nekateri poslanci, da se je treba ozirati
tudi na one, ki plačujejo davke, in ne samo na
one, ki žive od davkov.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
1. decembra 1896)
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Vsi glasujejo za
Zadnjo nedeljo pred praz
niki, ko je zamel prvi sneg,
sva bila s kobilico na poti
proti Dolenjski. V Velikih
Laščah in okoliških vaseh je
bilo jako živahno. Na volit
vah, k i jim pravijo učeno
referendum, so skupno z
ljubljanskimi škrici odločali
o tem, da prispevajo novce
za nove šole, vrtce, za zdrav
stvene dom ove in za stare
ljudi
Najbolj čudno je bilo to,
da so šolarji marsikoga spra
ševali: „Stric, boste tudi vi
ZA?"
„Kakšen Z A ? “ sem hotel
biti neveden, akoravno sem
videl vse polno plakatov,
otroških risb in spisov.
„Ja, če boste glasovali za
našo telovadnico," so hiteli
pojasnjevati.
Možak, k i je tudi gledal ta
vrvež, m i je začel razkladati:
„Ja, ja, na mladih stoji svet.
Tako je bilo in bo. Ž e pred
33 leti, ko je sovražnik moril
in požigal po naših krajih, so
prav mladi največ prispevali
za novo državo. Najprej so z
orožjem pregnali sovražnika,

potem pa hiteli popravljati
porušene dom ove in vse
ostalo, kajti vse je bilo treba
začeti znova.
Tudi sam sem delal z
njimi in vedno smo imeli
upanje, da bomo čez pet ali
deset let težav rešeni. Marsi
kaj smo rešili, pa bi radi še
več. Ko smo po vojni nehali
zategovati pasove, smo ku
povali avtomobile, gradili
hiše, se lepše oblačimo in
bolje jem o, akoravno tar
namo, kako je drago in da je
slaba izbira.
Vidiš, tale deca je pa le
vesela, čeprav ve, da bodo
dobili telovadnico šele čez
p et let in da bodo med
vsemi zadnji na vrsti “
M ož bi še govoril, pa sem
stopil na volišče, kjer je stala
jstara ženica. Otroci so ji pri
nesli svinčnik, pa ga ni spre
jela. K ot v opravičilo jim je
rekla: „Kaj hočem , ko
nimam nikogar za sabo. “
Zganila
je
nepopisan
listek, ga spustila v skrinjico
in žalostna odšla.
M A R T IN KRPAN
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PRIMDNIK ZMAGOVA SESTA
SLOVAN. LEC NAO . . .VINA
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Prašičja abeceda
Nato se je začelo pravo uče
nje. Učni pripomoček sta bi]*
dve omarici. V eni je bila hran *
v drugi pa ne. Vsaka od omaric
je bila označena s parom zna
kov. Ko je žival z rilcem odprla
zabojček, je Rudolfova zavpila
„ne“ ali pa „dobro“ . Za zaboj
ček, v katerem je bila hrana, je
veljal vzklik „dobro“ za prazne
ga pa „ne“ .
Sčasoma so se prašiči naučili
razlikovati „dobre“ od „slabih“
zabojčkov tudi brez vzklikov,
samo po znakih, ki so bili nat>u
lepljeni na zabojčkih. To pa
praktično pomeni, da so se pra
šiči naučili „brati“ .
Najboljši učenec je bil prašič
Vili, ki se je naučil razlikovati
13 parov znakov. Drugi najbolj
ši učenec Andi, ki se je odliko
val tudi z neposlušnostjo, pa jih
je razlikoval 7. Najbolj bistre
glave, vendar najbolj lena pa je
bila divja prašička Julči, ki seje
najhitreje naučila razlikovati <f|
parov znamenj, nato pa se je
učenja naveličala. Zakaj bi se
učila iskati dobro hrano s po
m očjo 13 parov znakov, ko je
vendar očitno, da je za dober
zalogaj dovolj razlikovati samo
5 parov.
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Kdor se premagovati zna,
ostane sam prijatelj svoj.
'e pa v oblasti nima se,
v sebi dobi sovražnika.
(Iz BHAGAVATGHE)

?

Napake večine imenujemo čed
nosti.
J. GENET
Denar kvari samo značaj, k ije
že pokvarjen.
E. PAURE
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Pod goro prahu in presušenega blata
Dolgoletna izkopavanja m esta Ebla v severni Siriji so rodila presenetljive sadove —
O dkritje velike, a nam komaj p o z n a n e stare civilizacije na Bližnjem v zhodu — Kaj
pripovedujejo glinaste tablice
Zgodovinarji bodo morali k egipčanski in mezopotamski civi
lizaciji v bodoče prišteti še tretjo, kadar bodo omenjali velike
civilizadje na Bližnjem vzhodu. Dvojica italianskih arheologov
je namreč odkrila v severni Siriji resnično pravi arheološki za
klad — arhiv klinopisnih glinastih tablic, ki vsebujejo množico
podatkov o malo poznanem kraljestvu, katerega razcvet in vrhu
nec so postavili v obdobje okoli leta 2400 pred našim štetjem.
Že zdaj, ko še zdaleč niso pregledali in obdelali obširnega arhi
va, govore arheologi o odkritju, katerega pomembnost lahko
merijo z odkritjem starih semitskih zvitkov ob Mrtvem morju
leta 1947.
( i obstoju kraljestva Ebla so pri
povedovali že stari sumerijski,
akadijski in egipčanski teksti, ven
dar se noben arheolog ni lotil iska
nja razvalin mesta Ebla, o katerem
so ti teksti bolj ali manj jasno go
vorili. Prva, ki sta se podala na
iskanje bajeslovnega mesta, sta
bila Italijana Giovanni Pettinato in
Paolo Matthiae. Na osnovi starih
zapisov sta določila položaj mesta
okoli 50 kilometrov južno od
modernega mesta Aleppo.

POD G O R O PRA H U
Leta 1964 je Matthiae začel z
izkopavanji. Vse do leta 1968 so
peli krampi in pokale mine ter
odstranjevale goro prahu in pre
sušenega blata, pod katerim je bilo
skrito starodavno mesto; brez
večjih uspehov. Tega leta pa so na
šli že pravo arheološko dragoce
nost. Izkopali so kip, ki je nosil
ime kralja Eble.
Dvoma potem ni bilo več; leta
so pokazala, da sta Italijana na
pravem mestu zasadila lopati. Se
veda p» je navdušenje ob- izkopa
vanju razvalin mesta, ki je bilo sre

Miki Muster

dišče nove civilizacije, še naraslo,
ko so našli prvih 42 glinastih tab
lic s klinopisno pisavo. Te tablice
so bile skromni znanilci tega, kar
je čakalo, da arheologi odkrijejo.

GLINASTI J E Z IK
T A B LIC
Pri izkopavanju notranjih pro
storov kraljeve palače so v enem
od njih našli 1000 tablic s
klinopisno pisavo. V sosednjem
prostoru pa so odkrili pravo boga
stvo: izkopali so okoli 14.000 gli
nastih tablic, po vsej verjetnosti
nekdanjega kraljevskega arhiva.
Posebnost teh tablic je v tem, da
imajo poleg zapisov v že znani
sumerščini še zapise v doslej ne
znanem kanaanskem dialektu, ki
so ga najditelji poimenovali eblaščina.
Arhiv je bil skrbno in premišlje
no urejen. Zapisi na glinastih
tablicah dajejo zanimiv vpogled v
mnogobožno vero nekdanjih pre
bivalcev Eble, prav tako pa je v
njih veliko trgovskih sporazumov
in drugih pisanih dokumentov, ki
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Da so prašiči dokaj bistre ži
vali, so vedeli že pradedje naših
dedov, nedavno tega pa je znan
stvenica dr. Edda Rudolf doka
zala, da se ti rilčarji z nagajivo
zasvedranimi repki lahko nauče
tudi brati. Seveda ne gre za pra
vo branje, Rudolfova je samo
dokazala, da lahko prašiči razli
kujejo do 26 različnih znakov,
med njimi so bile tudi črke in
številke.
Na prvi stopnji „bralnega“
tečaja je Rudolfova dala vsake
mu prašiču ime. Ko je po nekaj
dneh poklicala iz črede katero
koli poskusno žival po imenu,
je „učenec“ v silnem prašičjem
drncu pritekel k znanstvenici,
kjer je za nagrado dobil o tr o b ^
sadje, želod, koruzo ali kakšno
drugo dobroto.

▲

Rešitev prejšnje križanke ^

govore o živahni trgovski de
javnosti med Eblo in drugimi me
sti ter deželami.
Zapisi na tablicah pa pripovedu
jejo marsikaj zanimivega tudi o
vsakdanjem življenju nekdanjih
Eblanov, o njihovih običajih in na
vadah. Strokovnjaki so razbrali, da
so imeli eblaški kralji veliko žena
in otrok, kar pa nikakor ne
pomeni, da so bili Eblani široko
srčni glede spolnosti, saj je njihov
zakonik predvideval smrtno kazen
za posilstvo device.
Vsega, kar današnjemu razisko
valcu nudijo zapisi na glinastih
tablicah, še dolgo ne bomo pozna
li; nekaj desetletij bo minilo, pre
den bodo strokovno obdelali in
pretehtali podatke starega arhiva,
toda že to, kar so sproti ugotovili,
daje presenetljivo podobo močne
ga in bogatega kraljestva semitske
ga ljudstva, la je prišlo od Mrtvega
morja.
David Noel Freedman, arheolog
michingenske univerze, ki pro
učuje stare zapise in že več let so
deluje z obema italijanskima arhe
ologoma, pravi, da smo pred
enakim odkritjem, kot če bi zdaj
našli prve zapise o Rimu in
rimskem imperiju.

nju sveta, o vesoljnem potopu in
praočakih,.znanih iz biblije. Vsi ti
miti so starejši od biblije in odkptje v severni Siriji dokazuje, da
so bili razširjeni po precejšnjem
delu starega sveta.
Odkopavanja se nadaljujejo.
Pred arheologi je še ogromno dela,
saj so odkopali le majhen del sta
rodavnega mesta. Izračuni kažejo,
da bodo izkopavanja, če bodo
potekala z dosedanjo hitrostjo,
trajala še najmanj 200 let, preden
bodo odkrili in obdelali neizmer
no zgodovinsko bogastvo tako
malo poznane stare civilizacije.

Arheolog Freedman z eno
od izkopanih glinastih tab
lic, delčkom velikega arhiva,
ki razkriva podobo stare
eblaške civilizacije.

TA B LIC E O
BIBLIJSKIH
MITIH
Čeprav še zdaleč ni znano vse,
o čemer glinaste tablice pripove
dujejo, pa je med preučevalci bib
lijskih tekstov nekaj odkritij pri
neslo nemir. Tablice namreč pri
povedujejo 9 mitološkem stvarje
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Zelo počasi in z največjim i napori sta n a
sled n jega dne sp ravljala po sk aln atem in zelo
strm em pobrežju navzdol svoje stvari. P ora
bila sta ves dan, da sta priSla do tam , kjer
se je reka sp et um irila v enakom ernem toku.
T udi bregovi so p ostali položnejši, zato pa
gosto poraščeni z drevjem , grm ovjem in o v i
jalkam i, kar je sp et oviralo njuno nadaljnje
popotovanje.

Po d veh dneh siln ih naporov in zelo p o
časnega n apredovanja sta d ečk a sp revidela,
da tako nikam or ne prideta. M orala si bOsta
n apraviti n o v sp lav, zakaj sam o po rek i se
jim a je odpirala lažja in varn ejša pot. S k le 
nila sta zato p rek in iti sv o je n ap redovanje za
toliko časa, da nap ravita n ovo p lo v ilo . Za tako
d aljše b iva n je v d iv jin i pa sta p otreb ovala
kočo.

P reisk ala sta ok olico rek e in n ašla gr
m ovje z dovolj d eb elim i steb li. P ričela sta jih
sek ati, k le stiti in šiliti, da bi jih m ogla zariti
v tla. D elo n i b ilo lahko, zak aj le s je b il zelo
trd. P o t jim a je curkom a lil in km alu sta se
tako u trud ila, da sta m orala p očivati. T udi
K u n iju je bilo vroče. N ekaj časa je zv ed avo
skak al o k o li n jiju , nato pa še sam le g e l v
senco.

Omeniti je še treba, da je prav tedaj obveščevalni
glavnega štaba Slovenije dal obveščevalnemu centru
Dvanajste na voljo radijsko postajo, ki jo je imel s seboj 2. bataljon,
k o je b i l v sestavi Gubčeve brigade. Radijska postaja ni bila
prikladna za uporabo v bataljonih, ker je bila pretežka in je
zahtevala precej ljudi za nošenje in delovanje.
o d d e le k

Brigada se je krepko usidrala na področju Podgrada. Nekoliko je
okrepila položaje z utrjevanjem, izboljšala obveščanje in izvidništvo
ter uredila povezavo med enotami. Njeni položaji so bili kot
nekakšna gorska trdnjava, kjer je brigada ostala do konca blokadne
naloge. Usedla se je prav na najvažnejšo komunikacijo, ki pelje v
Belo krajino in je s te strani obvarovala osvobojeno ozemlje. Zatišje
je izkoristila za utrjevanje bojne sposobnosti. Imela je mnogo
nalog. Ena najvažnejših je bila urediti brigado po novi formaciji, ki
jo je predpisal glavni štab Slovenije že 13. julija 1944. Glavni štab
je tedaj dejal, da je treba z reorganizacijo brigad v XV. diviziji
začeli sicer takoj, vendar jo je treba izpeljati postopoma. Čeprav je
na prvi pogled šlo za spremembe, zlasti v temeljnih enotah
partizanske vojske, torej v brigadah, je reorganizacija imela
drugačen in globlji pomen. Šlo je za prilagoditev brigadne sestave
možnostim za oborožitev in s tem v zvezi za prilagoditev novi
taktiki, ki bi iz take oborožitve in sestave izhajala. Reorganizacijo
brigad je torej omogočalo to, da je glavni štab Slovenije prejemal
od zaveznikov vse več orožja in da je uspešna mobilizacija na
Štajerskem in na Primorskem (v Istri in Brkinih) omogočala
povečanje številčnega stanja brigad. Glede spremembe v taktični
sposobnosti brigad se spomnimo na to, da je glavni štab Slovenije
ustanovil 1. slovensko artilerijsko brigado že meseca maja in zbral v
njej vse topove. Taka zgostitev orožja v eni sami enoti je imela velik
pomen, saj je artilerijska brigada dosegla pri podpori napadov na
utrjene postojanke, zlasti meseca maja 1944, velike uspehe. Tudi v
brigadah so nameravali osredotočiti orožja posebnega taktičnega
pomena. Združiti so nameravali težke minomete, težke mitraljeze
in protitankovsko orožje. Da bi nam bil pregled orožja, ki nam je
na voljo, v pom oč pri razumevanju problemov, s katerimi seje pri
reorganizaciji srečevala 12. brigada, naj navedemo glavne podatke o
orožju, ki ga je brigada imela na voljo 26. septembra 1944, ko je
bila reorganizacija brigade pravzaprav v polnem teku. Del teh
podatkov smo sicer navedli že prej, vendar jih želimo popolneje
prikazati in jim dodati še analizo, ki nam bo povedala, do kakšne
mere je mogla Dvanajsta zadostiti zahtevam glavnega štaba
Slovenije. Dvanajsta, k ije 25. septembra 1944 štela 540 borcev in
bork, je imela 26. septembra 1944:
pušk
puškomitraljezov
težkih mitraljezov
težkih minometov
lahkih minometov
protitankovskih minometov (piat)
protitankovskih pušk
brzostrelk
pištol
bomb
Na voljo je imela naslednjo municijo:
na puško po
na puškomitraljez po
na težki mitraljez po
na lahki m inom et po
na težki monom et po
na protitankovski minomet po

404
30
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2
2
4
4
13
43
944
70 nabojev
600 nabojev
1100 nabojev
100 min
0 min
8 min

Oglejmo si še zahteve glavnega štaba Slovenije glede materialnih
sredstev in števila borcev po novi formaciji. Pehotna brigada, kakor
so jo tedaj imenovali, naj bi imela 3 bataljone in baterijo
minometov. Sedemsto sedemintrideset borcev in bork naj bi bilo
odlično oboroženih. Brzostrelk naj bi bilo 168, puškomitraljezov
34, težkih mitraljezov 6, težkih minometov 6, 12 bi bilo lahkih
minometov, 6 protioklopnih pušk in 6 protioklopnih minometov.
V brigadnem štabu naj bi bilo 40 ljudi. Pehotni bataljon minimalne
sestave (v primeru, da ne bi bilo dovolj borcev) naj bi imel vsaj 2
strelski četi in četo težkega orožja. V bataljonu bi bilo 208 borcev
in bork, strelska četa pa bi štela 65 ljudi. Formacija čete težkega
orožja (nekdanja prateča četa) je bila izredno zanimiva in je
pomenila velik napredek v materialni zagotovitvi taktične uporabe
bataljona. Četa bi imela mitralješki vod z dvema težkima
mitraljezoma in protioklopni vod s protioklopnim puškarskim
oddelkom (2 protioklopni puški), protioklopnim minometnim
oddelkom (2 protioklopna minometa) in protioklopnim bombaškim oddelkom (28 protioklopnih bomb in 4 molotovke). Četa bi
štela 63 partizanov. Protitankovski obrambi bataljona in brigade je
bila torej s tako formacijo čete težkega orožja posvečena izredna
skrb. Ta četa pa je, bila obenem uporabna v boju, za utrjene
postojanke.
Brigada do 26. septembra ni mogla zadostiti zahtevam nove
formacije. Imela je premalo borcev in bork, le 540 jih je bilo ta čas,
in tudi orožja ni bilo zadosti. Tako je bila minom etna baterija
oborožena le z dvema težkima minometoma namesto s šestimi, kar
je bilo tretjina predpisane formacije. Puškomitraljezov je imela za
silo dovolj, dovolj je imela tudi težkih mitraljezov. Premalo je bilo
protioklopnih pušk in minometov. Tako so bili v brigadi do 26.
septembra v treh četah s težkim orožjem popolni vodi težkih
mitraljezov, v protioklopnem vodu pa sta primanjkovali 2
protioklopni puški in 2 protitankovska minometa. V splošnem
lahko rečemo, da je bila Dvanajsta kar primemo razvita in da se je
zelo približala zahtevam nove formacije. Brigadi je primanjkovalo
še 197 borcev in bork, da bi bila popolna. Tudi to vprašanje je bilo
skoraj v celoti rešeno s pom očjo štaba VII. korpusa, ki je iz
dopolnilnega bataljona dodelil 158 partizanov, tako da je 8.
oktobra 1944 brigada imela 674 borcev in bork. Največje število
partizanov je imela Dvanajsta sredi oktobra, in sicer 678. Tako se je
lahko uredila po novi formaciji. Vendar je ta številka hitro kopnela.
Vzrok je bil deloma v tem , d aje pošiljala partizane diviziji, deloma
pa v tem, da so bila dezerterstva še vedno pogosta. Tako je
Dvanajsta imela npr. 2. novembra le še 606 borcev in bork, ker jih
je v divizijo poslala 28, 11 na tečaje, 14 pa jih je odšlo v bolnice in
ambulante. Ko je brigada dosegla najvišje številčno stanje, ji je
primanjkovalo tudi nekoliko pušk.

Ustava pravi: plačilo po delu
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Dežurni
poročajo
ISKAL JE DENAR - 27. novem
bra zjutraj so pri Krojaču v Novem
mestu ugotovili, da so imeli ponoči
vlomilski obisk. Nekdo je vdrl v de
lovne prostore in očitno iskal le
denar, vendar ga ni našel Oblačil in
drugega se neznanec ni dotaknil.
Odšel je brez plena.
V ENI NOČI TRIJE MOPEDI 26. novembra zvečer je nekdo
izpred hotela Smuk v Semiču od
peljal moped A ntonu Gimplju iz
il ob
Črnomlja. Istega dne je bil
moped tudi Novomeščan Stanko
Repovž. Ta je pustil vozilo na dvo
rišču hotela „Kandija“. V Štrekljevcu pa je neznanec odpeljal moped
A ntonu Beršiču.
KAZNOVANA
NEPREVID
NOST — 29. november se je slabo
končal za Novomeščana Antona F.
S 15.000 dinarji je bil na Odrgi,
denar pa je imel v suknjiču in tega
na zadnjem sedežu v avtomobilu. V
Novem mestu se je ustavil še pred
hotelom Kandija in avta ni zaklenil,
ker se je zadržal v hotelu le malo
časa. Doma je spet obesil suknjič na
vrata, ki niso bila zaklenjena. Sele
popoldne je opazil, da je denarnica
izginila. Katero priložnost je tat
izkoristil, se še ne ve.
ZLEPA NI ŠLO - 30. novembra
zvečer so v DoL Toplicah pridržali
do iztreznitve 50-letnega Antona
Avguština s Podturna. Razgrajal je v
gostilni Lovec in miličniki so ga zle
pa napotili domov. S tem pa možak
ni bil zadovoljen, ker se je vrnil in
spet nadaljeval s kričanjem in nadle
govanjem. Tokrat so ga odpeljali,
moral pa bo še pred sodnika za
prekrške.
n a j b r ž so S u š i l i o b l e k e 28. novembra dopoldne je nastal
požar v kurilnici podjetja Hmeljnik
v Novem mestu. Verjetno so delavci
v kurilnici centralnega g rete suSli
premočene delovne plašče, ki so pri
gorilniku zaprli dovod zraka. Nastal
je ogenj, uničil obleke, poškodoval
pa je tudi električno instalacijo,
naprave na peči in omet. Uradno
škoda še ni ocenjena, menijo pa, da
ne bo manjša od 50.000 dinarjev.
VLOM V „GRMADO“ - V noči
na 2. december je nekdo skozi ku
hinjsko okno vlomil v znano tre
banjsko gostišče. Iz kuhinje je tat
odnesel 10 kg kave, 3 steklenice
olja, hrenovke, svinjsko meso ter iz
točilnice nekaj steklenic pijače.
Ukradeno je naložil v vedro za
odpadke in odneseL Naredil je za
2.800 din škode.
Republiški zakon o dedovanju
ni v ničemer spremenil zakona o
dedovanju kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gospodar
stev (km etij), zato se bo ta
pravni predpis uporabljal še
naprej. Namen posebne ureditve

dedovanja kmetijskih zemljišč in
kmetij je, da se omeji prehod
kmetijskih zemljišč v last tistih,
ki zemlje ne obdelujejo, da se
prepreči drobitev določenih
kmetij in da se omogoča pre
vzem kmetij pod pogoji, ki de
diča - prevzemnika preveč ne
obremenjujejo. S tem se ustvar
jajo tudi možnosti za smotrnejše
uporabljanje kmetijskih zemljišč
in za izboljšanje kmetijske proiz
vodnje.
Med kmetijska zemljišča šteje
zakon vsa obdelovalna in neobdelovalna
zemljišča
ter
gozdove, ki so namenjeni za
kmetijsko ali gozdno proizvod
njo. Iz te skupine izvzema tista
zemljišča, ki so zajeta z u rb an i
stičnim ali zazidalnim načrtom,
z urbanističnimi redi ali z loka
cijskimi dovoljenji, namenjena
za graditev.
Zakon nadaljev pove, da je
kmetija tista kmetijska in gozd
na gospodarska enota, ki zago
tavlja lastniku s kmetijsko dejav
nostjo primerno preživljanje in
ki jo je kot tako določila občin
ska skupščina. Tu je pripomniti,
da obsega kmetija tudi gospodar
ska in stanovanjska poslopja,
kmetijske priprave, orodje in
živino. Le nekatere občinske
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NEŠTETO MANJŠIH PRASK - V zadnjih desetih dneh je bilo na
območju Novega mesta, v okolici in tudi drugje po Dolenjskem
veliko drobnih prometnih nesreč, ki jim je botrovala mokra in
spolzka cesta, nagla vožnja in neprevidnost voznikov. Miličniki so
imeli dela čez glavo, pa tudi v bolnišnici so čutili posledice. Na
fotografiji je ena talcih nesreč, ki se je zgodila na križišču pred
Metropolom. (Foto: Bačer)

Dragocena pomoč občanov
Da še ta k o sko p p o d a te k lahko preiskovalce pripelje na
pravo sled, se je izkazalo sp et pri iskanju pobeglega voz
nika škode, ki je povzročil dve sm rti na cesti
Med prazniki so po radiu pozivali očividce nesreče, ki se je
zgodila 26. novembra malo po 20. uri na magistrali pri Trebnjem,
naj se javijo na UJV Novo mesto. Iskali so povzročitelja tragične
nesreče. V manj kot 24 urah je bil izsdleden Dušan Mueller iz
Črnomlja.
Pri vasi Hrastje je prišlo do hude
nesreče, v kateri sta bila ob življenje
36-letni Mihael Mikec iz Ljubljane,
sicer doma iz Mihovice pri Šentjer-

V PO SA V JU
8 NESREČ
Med prazniki za dan republike
se je v treh posavskih občinah
zgodilo osem hujših prometnih
nesreč, pri katerih so bile žalost
ne posledice: 1 smrt, 2 hudi
telesni poškodbi, 2 laže ranjena
in za 75.000 dinarjev gmotne
škode. Nesreče v krajih Črešnje
vec, Log, Drnovo, Sevnica, Bre
stanica, Župelevec in Raka so se
v treh primerih zgodile zaradi
izsiljevanja prednosti Sicer so
k o t krivca spoznali prehitro vož
njo, nepravilno prehitevanje,
meglo in pa neprevidnost bodisi
pri prečkanju ceste ali pri vklju-
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A V L A NI
S T R A N IŠ Č E
27. novembra zvečer je druščina
opitih mladeničev povzročila škan
dal v šentjemejskem kinu. Počeli so
vse mogoče „oslarije“, dokler niso
miličniki odpeljali do iztreznitve:
18-letnega Mirka Eržena iz Gor.
Dol; 17-letnega Janeza Ž.; 17-letnega Antona S. in Slavka A., ki bo
šele te dni star 18 let. Ti so opiti
najprej razgrajali v šentjemejskih
gostilnah, nato pa okrog 19. ure v
preddverju kina nadlegovali obisko
valce. Mirko in Janez sta mislila, da.
je tam stranišče, na vsak način pa so
hoteli tudi v dvorano brez vstopnic.
Najbrž bodo manj korajžni pred
sodnikom za prekrške.
skupščine so do sedaj že sprejele
odloke o določitvi kmetij; tudi
na Dolenjskem v tem zaostaja
mo. Dokler pa ne bodo izdani
odloki, pooblašča zakon kmetij
ske zemljiške skupnosti, da do
ločijo kmetije. V odlokih so

kmetije poimensko navedene.
Kmetijo deduje praviloma
samo en dedič. Zakon dopušča
samo dve izjemi, n.pr.: oporočitelj lahko zapusti kmetijo zakon
cema, ki postaneta tako solast
nika kmečkega gospodarstva.
Kmetijo deduje po zakonu tisti
zakoniti dedič, ki ima namen
obdelovati kmetijsko zemljišče z
osebnim delom. Pri tem ima
prednost tisti dedič, ki je že s
svojim trudom ali zaslužkom pri
speval k ohranitvi proizvodnih
zmogljivosti kmetije.
Med več upravičenimi dediči
ima prednost zapustnikov za
konec. Če sc ta dedovanju odpo
ve ali če zapustnikovega zakonca
ni, deduje kmetijo tisti dedič, ki
ga določijo ostali upravičeni
dediči. Če se pa ti nc morejo
sporazumeti, določi prevzem
nika sodišče. Zakon posebej
urejuje pravni položaj, kadar bi
bili dediči mlajši otroci in posvo
jenci zapustnika. Zakonec, za
pustnikovi otroci in posvojenci
ter zapustnikovi starši, ki nc
dedujejo kmetije, dedujejo de
narno vrednost nujnega deleža.
Sodišče pa lahko že v zapuščin
skem postopku dedni delež po
veča ali zmanjša, odvisno od pre
moženjskih in pridobitnih raz-

neju, in njegov 11-letni sin Marjan.
Ta dva sta se v stoenki vračala proti
Ljubljani, naproti pa jim je v škarje
pripeljal neznan voznik osebnega
avtomobila, ki je na polni črti in še
v ovinku prehiteval kolono vozil.
Mikec se je sktišal predrznemu ne
znancu umakniti na bankino, nato
pa ga je zaneslo čez cesto v levo in
je bočno zadel v avtobus „Gorjancev“, v katerem je bil za volanom
Rudi Škufca z Dvora.
Po trčenju je avtobus zdrsnil čez
nasip in obstal bočno naslonjen,
tudi Mikčev avto je zletel s ceste,
medtem ko jo je neznanec, ki je pre
hiteval v škarje, odnesel brez praske.
Voznik Mikec je bil na mestu
mrtev, njegov sinček pa je umrl med
prevozom v bolnišnico. Potnikom v
avtobusu ni bilo nič, užili pa so
precej strahu. Gmotno škodo cenijo
na 350.000 dinarjev. Ko so milič
niki prišli na kraj nesreče, so od
očividcev izvedeli le za neznanega
voznika osebnega avtomobila, med
tem pa so eni trdili, da je vozil
škodo, drugi, da je imel Hat 850.
Tisti dan je bilo na cestah veliko
prometa, tudi tujcev, zato je bilo
iskanje za pobeglim nadvse težavno.
Poziv po radiu je v nekaj urah pri
peljal do krivca. Ljudje iz avto
mobilov, ki so bili tedaj v koloni, so
se javljali po telefonu, tako so na
milici izvedeli, da je nepravilno pre
hiteval voznik škode zelene barve z
novomeško registracijo, zadnji dve
številki sta 08. Čez nekaj časa je
elektronski računalnik že povedal
njegovo ime: lastnik avta je Leopold
Mueller iz Črnomlja, Vrtna ulica 35.
Kaj hitro so potem ugotovili, da ni
vozil lastnik, marveč njegov 22-letni
sin Dušan. Ko so ga povabili na raz
govor, je drzno prehitevanje takoj
priznal, ni pa vedel, da je povzročil
karamboL Zanj bo odgovarjal pred
sodiščem.
mer prizadetih dedičev in gospo
darske zmožnosti kmetije.
Zakon tudi omejuje oporočitelja. Ta sicer lahko napravi
oporoko, vendar mora upošte
vati določilo zakona. Oporočitelj lahko zapusti z oporoko

kmetijo samo enemu izmed za
konitih dedičev, in če ni takega
dediča, tudi drugi osebi, ki je
kmet. Toda tudi kmetija, ki jo z
oporoko zapusti zapustnik za
koncema, se ne sme deliti. Raz
polagalna pravica oporočitelja je
omejena tudi s tem, da ne more
z volilom nakloniti kmetijskega
zemljišča, poslopja, kmetijskega
orodja, živine; od teh zadnjih pa
samo toliko, če s tem znatno ne
prizadene gospodarske zmožno
sti kmetije. Sodišče tudi sme
zmanjšati denarna in druga voli
la, ki bi dediča kmetije preveč
obremenjevala.
Važno je določilo, da ni mo
goče razpolagati s kmetijami,
n.pr. s pogodbami o izročitvi in
razdelitvi premoženja za življe
nja, z darilnimi pogodbami za
primer smrti in s pogodbami o
dosmrtnem preživljanju, če bi
tak pravni posel nasprotoval
določbam zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in kmetij.
Zakon se uporablja za vse
dediščine, katerih predmet je
kmetijsko zemljišče oz. kmetija,
če dedovanje še ni bilo uvedeno.
Dedovanje pa se uvede s smrtjo
zapustnika ali z njegovo razgla
sitvijo za mrtvega.
ŠTEFAN SIMONČIČ

Primer, ki ga je nedavno tega obravnavalo novomeško sodišče
združenega dela, je lahko poučen še za druge delovne organizacije.
Sodišče ugotavlja: ne sme biti kršeno ustavno načelo delitve po
delu in nezakonito je odtegovanje od polnih osebnih dohodkov
zgolj na račun pomanjkljive kvalifikacije, če je delo v redu opravlje
no.
To se je izkazalo v primeru
ljudi, niso pa sporazuma sprejeli
Ivanke Avsec in Martine Jarič,
v obliki, ki jo določa zakon.
zaposlenih pri TOZD Standard
Morali bi sporazum podpisati
v Novem mestu. Razporejeni
najmanj dve tretjini zaposlenih,
sta na delovno mesto, ki sicer pa teh podpisov ni. Sodišče je
odločbi o osebnih dohodkih
zahteva kvalifikacijo, vendar
kljub pomanjkljivi šolski izo obema delavkama razveljavilo,
brazbi svoje delo v redu oprav obenem pa dalo delovni organi
zaciji tudi pravni nasvet, v kate
ljata. Podjetje jim a je ne glede
rem je rečeno:
na opravljeno delo od polnih
. . . „Četudi bi bil samo
osebnih dohodkov odtrgovalo
po 5 točk. Obe sta se čutili pri upravni sporazum pravilno skle
zadeti in sta se obrnili na sodi njen, po oceni sodišča n i . na
mestu kakršnokoli odtegovanje
šče po pom oč.
od polnih osebnih dohodkov
V postopku je bilo ugotov zgolj na račun pomanjkljive
ustrezne kvalifikacije. Velja
ljeno, da se je TOZD Standard
skliceval na samoupravni spo namreč ustavno načelo delitve
po delu, po katerem gre delavcu
razum in tabelo delovnih mest,
ki sta začela veljati 1. julija le za enako delo enako plačilo. Iz
izpovedb zastopnika delovne
tos. Za sporazum so se delavci
organizacije Standard pa je
sicer izrekli na zboru delovnih

Sla po pijači ga je zmamila
Dušan Lendaro iz Sevnice gre v zapor, ta m pa na obvez
no zdravljenje p roti alkoh olizm u
Senat novomeškega okrožnega sodišča pod predsedstvom Janeza
Kramariča je še pred prazniki obsodil na sedemmesečno zaporno
kazen 36-letnega nezaposlenega opekamiškega modelarja iz Sevnice
zaradi vloma v vrtnarijo.
Obravnava je pokazala, da se je
M ihal-Dušan Lendaro 2. septembra
lani napil, kar je bilo zanj povsem
vsakdanja stvar, vendar se je po
vrnitvi domov sprl z materjo. Jezen
je šel spet na sosedov kozolec, tam
pa ga je po lastni pripovedi začelo
zebsti. Spomnil se je, da mora biti
topleje v vrtnariji Silve Fric, kjer je
tudi že delal in je razmere dobro
poznaL
Vedel je za ključ pod cvetličnim
lončkom, odklenil vrata in tam za
gledal kartonsko škatlo. V njej je
našel za 300 din drobiža. Naenkrat
ga je zaspanec minil, z ukradenim
denarjem pa se je vnovič napotil v
gostilno in ga pognal do zadnjega
dinarja.
Sodišče je verjelo njegovi pripo
vedi dotlej, ko je trdil, da ga je na
kozolcu zeblo in se je spomnil vrt
narije. Toda vedel je tudi, da mora
b iti v vrtnariji denar, in sla po pijači

TO VO RN JAK
V O G R A JO
3. decembra popoldne je Franc
Žalec iz Zilj vozil tovornjak gra
moza iz Žužemberka na gradbišče v
Srebrničah, na mostu v Potoku pa je
naproti pripeljal z osebnim avtom
Nizozemec. Ta je med srečanjem
trčil v tovornjak, ki ga je potem za
neslo v ograjo, da jo je podrL V
osebnem avtu je bila ranjena vozni
kova žena. Po nesreči so jo prepelja
li v bolnišnico. Gmotne škode je
bilo za 22.000 dinarjev.

R E Š E V A N JE NI
USPELO
Marjan Ban iz Podhuma je 4. de
cembra ponoči vozil tovornjak s
priklopnikom proti Zagrebu, pri
Jezeru pa je naproti vozil v škarje
osebni avtomobil, zato se.je tovor
njakar skušal umakniti. Kamion je
zapeljal na bankino, ki pa se je pod
težo vozila udrla. Napol viseči to
vornjak so potem pripeli na jekleno
v t v drugega tovornjaka in ga skušali
izvleči, toda vrv se je pretrgala in
kamion se je prevrnil po nasipu. Iz
prikolice - cisterne pa je po trav
niku začelo odtekati sojino olje. Na
vozilih ]c za 100.000 din škode,
medtem ko škoda na tovoru še ni

ga je premamila, da je šel krast.
Senat mu je prejšnjo pogojno ob
sodbo preklical in izrekel enotno
kazen: 7 mesecev zapora, hkrati pa
so mu izrekli tudi varnostni ukrep:
obvezno zdravljenje med presta
janjem kazni. Sodba še ni pravno
močna.

DOL: TRČIL V DREVO - Jože
Govednik z Mirne je 23. novembra
popoldne vozil z avtom od Trebnje
ga proti Mirni. V nepreglednem
ovinku pri Dolu je naproti pripeljal
tovornjak s prikolico, pri zaviranju
pa je Govednika zaneslo. Zapeljal je
s ceste po nasipu navzdol in se za
letel v drevo. Škode je za 20.000
dinarjev.
VAVTA VAS: ZASNEŽENA
CESTA - Jože Murn iz DoL Toplic
je 25. novembra dopoldne vozil z
avtom od doma proti mestu, v ne
preglednem ovinku pri Vavti vasi pa
le naproti pripeljal avtomobilist
!e
Fi'rane Šušteršič iz DoL Straže. Na
zasneženem vozišču je med sreča
njem Stražana zaneslo v levo in j e
prišlo do trčenja. Bilo je za 15.000
din škode.
GRADAC: ENKRAT NAPREJ,
ENKRAT NAZAJ - 26. novembra
dopoldne je Stanko Filak iz Gribelj
vozil osebni avto od Metlike proti
Črnomlju. V ovinku pri Gradcu je
nenadoma opazil pred seboj 78-letno Ivanko Kuzman iz Gradca, ki je
prečkala cesto. Filak se je hotel
izogniti, ženska pa se je avta prestra
šila in skočila nazaj. Voznik avto
mobila je pri izogibanju zavil v levo,
takrat pa trčil v avto, s katerim se je
naproti
pripeljal
Crnomaljčan
Ljubče VideničarskL Filakova so
potnica Ljubica Filak iz Gribelj je
bila laže ranjena, gmotno škodo pa
cenijo na 50.000 dinarjev;
KLOŠTER:
POLEDENELI
ASFALT - 27. novembra popoldne
je Vinko Plut iz Novega mesta vozil
osebni avto od Stranske vasi proti
Gradcu. V gozdu je zapeljal na pole
deneli asfalt, avto pa je zdrsnil s
ceste in se po nasipu prevrnil na
bok. škode je za 15.000 dinarjev.
RATEŽ: ZASLEPLJENA OD
LUČI - Novomeščanka Vesna
Badovinec je 27. novembra okrog
polnoči vozila osebni avto od Šent
jerneja proti mestu. Pri Ratežu je
naproti pripeljal avto z dolgimi
lučmi in jo zaslepil, zato je zapeljala
na bankino in trčila v telefonski
drog. Škodo ccnijo na 10.000 dinar
jev.

TRHLE DESKE PROČ! Delav
ci podjetja Novograd so še pred
prazniki popravili leseni mosti
ček čez Krko s ceste do otoške
ga gradu. Precej trhlih desk so
zmetali stran in jih nadomestili
z novimi. (Foto: R. Bačer)

S tran u re d ila : RIA BAČER

KOT: OPLAZILA STA SE - 28.
novembra popoldne sta v Gor. Kotu
pripeljala naproti osebna avtomobila
Jože Kalčič iz Podloga pri Sevnici in
Peter Junc s Trate pri Kočevju. Kalčičev avto je na mokri cesti zaneslo,
zdrknil je v levo in oplazil Junčev
avtomobil, tako da je za 8.000 di
narjev škode.
SREBRNIČE: V VSEK PA NA
STREHO - 29. novembra zjutraj se
je Stane Koč man iz Vavte vasi peljal
z osebnim avtom proti mestu. V
ovinku pri Srebrničah je bila pole

povsem razvidno, da sta predla
gateljici, dasi nimata ustrezne
šolske izobrazbe, na njunih de
lovnih mestih vestni in na njuno
delo ni nikakršnih pripomb. To
pomeni, da obe opravljata delo
enako kvalitetno, k o t bi ga
morda opravljal kdo s formalno
ustrezno izobrazbo, zato jima
gre po oceni sodišča tudi polni
osebni dohodek.44
Odločba, izdana v tem pri
meru, je že dosegla pravnomoč
nost.

Z UKRAD ENIM
AVTOM V SM RT
25. novembra ponoči so v
prom etni nesreči pri Karteljevem našli smrt trije mladi
Albanci. Avto je vozil 20-letni Kosa Bekir. Ko je peljal
po karteljevskem klancu
navzdol, je dohitel tovornjak
in ga prehiteval na polni beli
črti, ko je naproti pripeljal s
tovornjakom Milan Beletič
iz Buzeta. Ta se je sicer sku
šal umakniti fičku v škaijah,
vendar ni bilo pomoči.
Fička z Albanci je v ovinku
še malo zaneslo in je bočno
trčil v tovornjak puljske
registracije.
Fičko je bil povsem
zmečkan, v njem pa sta bila
ob življenje razen voznika še
22-letni Musa Fatah in
30-letni Mustafa Gani. Ugo
tovljeno je, da so dan poprej
fantje ukradli avto v Zagre
bu, in sicer na parkirnem
prostoru pred stanovanjem
lastnika Ivana Matijeviča.

dica, avto pa je zaneslo s ceste v
vsek, nato pa se je prevrnil na stre
ho. Telesnih poškodb ni bilo, gmot
ne škode pa je za 15.000 dinarjev.
RAČJE SELO: PRED KRIŽI
ŠČEM JE POČILO - Alojz Skol iz
Šentruperta je 29. novembra do
poldne vozil osebni avto od Treb
njega proti Račjemu selu in v ovin
ku pred križiščem zavri. Na polede
neli cesti pa ga je zaneslo v osebni
avto Katarine Pajk z Jesenic, ki je
pripeljala
naproti.
Sopotnica
81-letna Ana Pajk iz Hudej je bila
ranjena in prepeljana v bolnišnico,
gmotna škoda pa znaša 20.000 di
narjev.
BROD: PLES NA CESTI Lovrenc Mervar iz VeL Bučne vasi
se je 29. novembra peljal z osebnim
avtom proti DoL Toplicam, cesta pa
je bila mokra in spolzka. Na Brodu
je v ovinkih avto zanašalo, končno
pa Jjee ttrčil v ograjo, škode je za
10.000
<
"1 dinarjev.
SVIBNIK: PRITEKLA IZZA
MEJE - Stane Sprajcar iz Črnomlja
je 29. novembra popoldne vozil avto
proti Stražnjemu vrhu, v Svibniku
pa je izza žive meje nenadoma pri
tekla na cesto 4-letna Simona Drob
nič. Voznik je kljub zaviranju otro
ka zadel, nakar so punčko s poško
dovano glavo prepeljali v bolnišnico.
LEŠNICA:
PREHITEVAL
KOLONO - PA V ŠKARJE - 1.
deccmbra zvečer je bila na magi
strali ena večjih nesreč, zaradi kate
re je bil promet v obe smeri za
dobro uro zaprt. Novomeščan Janez
Kristan je vozil od O točca proti
mestu; v ovinku pri Lešnici je prehiteval tri tovornjake, medtem pa je
naproti pripeljal še en tovornjak.
Prišlo je do čelnega trčenja, nato je
osebni avto odbilo še v enega prehitevanih tovornjakov. V osebnem
avtu so bili 4 ranjeni Voznika Kri
stana so obdržali v bolnišnici, so
potnike Jožeta Medleta, Milana
Šinkovca in Albina Hrovata iz
Novega mesta pa so po nudeni
pomoči odpustili domov. Gmotne
škode je za 150.000 dinarjev.

PR E K U C L JA JI
V K A N IŽA R IC I
4. decembra popoldne je Alojz
Moravec iz Malega Ncrajca vozil z
avtom iz Črnomlja proti Kanižarici
in na mokri cesti prehiteval osebni
avto, ki ga je vozil Joviča Stjepanovič iz Kanižarico. Moravca je pri
manevriranju na mokri ccsti zaneslo,
da je oplazil prehitevam avto, nato
je plesal po ccsti sem in tja, zap
čez kup kamenja, končno pa trčU v
vsek, se prevrnil in spet pristal na
kolesih. Na srečo ni bilo poškodb,
gmotna škoda pa znaša 10.200 din.
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Končno: nova lekarna

Prav vsak občan Novega
mesta in okolice ve, da imamo v
našem mestu razen mostu dve
najslabši točki: lekarno in peka
rijo; kjer je potrebno vselej ča
kati v vrsti, da si postrežen. Rav
no zato smo ob otvoritvi nove
lekarne na Cesti komandanta
Staneta prosili za nekaj več po
datkov o lekarniški službi uprav
nico, magistro Blaženo Dolinšek.
Ne le da je skoro deset let na
tem odgovornem mestu, znana
je kot ena najbolj izkušenih
farmacevtk, ki si je v svojem
dolgoletnem službovanju v tej
stroki nabrala tudi veliko prak
tičnih izkušenj. Rekla je:
„Odkrito,povem, da mi je bilcv
zadnje čase kar nerodno iti na

cesto, ker so me ljudje ustavljali
in spraševali, kdaj bo odprta
nova lekarna. Prav tako smo
zadnja leta ugotavljali, da smo
bili v lekarni nervozni tako čaka
joči, kot mi zaposleni. Delati v
takem ni prijetno. Naše delo je
zahtevno, saj se nihče ne sme
zm otiti."
- Kot smo videli, je bila nova
lekarna zraven stare že nekaj
mesecev videti gotova, odprta pa
ni bila. Zakaj se je otvoritev toli
ko časa zavlekla?
„Bilo je kup težav, preden
smo dobili v roke vse potrebne
.papirje', potem smo morali za
gotoviti kader, ni bilo dobiti ne
katerih delov, na primer preciz
nih tehtnic itd. Ko je bilo vse to
pri hiši, smo morali urejati mate
rial. Povem naj, da smo med

KAKO N O V O TEK S?
Za torek, 7. decembra po
poldne, je bila sklicana seja
občinskega komiteja v No
vem mestu. Dnevni red je
predvideval obravnavo sa
nacijskega načrta tovarne
Novoteks in organiziranost
družbenopolitičnih organi
zacij, da bi zastavljene na
črte uresničili. Več o tem
p rih o d n jič .
y

Pobratenje v
Birčni vasi
V Birčni vasi so imeli ob dnevu
republike veliko slovesnost: pobra
tili sta se krajevni organizaciji ZZB
NOV Birčna vas in Šentjanž na
Dolenjskem. ..Tovrstno pobratenje
je prvo v naši občini," je povedal
Jože Rataj, predsednik KO ZZB
NOV Bircna vas, in nadaljeval:
„Misel o pobratenju je stara le dober
mesec. Povabljeni smo bili na pro
slavo 29. oktobra v Šentjanž in smo
sc ob izredno lepem sprejemu naše
delegacije odločili, da se pobratimo.
Naša organizacija šteje 81 članov,
ob ustanovitvi pa je štela 157 čla
nov. Bolj ko se odmikamo od zadnje
vojne, vse manj nas je. Ker bomo
skupaj laže reševali probleme, smo
se združili. Najprej bomo izdelali
program našega sodelovanja in sre
čanj," je zaključil Jože Rataj in
tovariško odstopil mesto razgovora
predsedniku ZZB NOV Šentjanž
Janezu Zupetu.
„Na Birčno vas me veže slab spo
min: prav pri Ruperčvrhu sem bil
namreč v zadnji vojni težko ranjen.
Prebivalce Šentjanža je ideja o po
bratenju razveselila. Že danes so
pokazale zanimanje za povezavo
tudi druge organizacije v vasi: mla
dina, gasilci in druge. Pionirski
odrodi obeh šol pa so se o pobrate
nju že pogovarjali. Čeprav nas loči
ttidcset kilometrov, bo naše sodelo
vanje tesno," je končal tovariš
Zupet. Po podpisu listin o pobra
tenju je bil lepo pripravljen kulturni
program, v katerem so nastopili
moški pevski zbor Ruperčvrh, inladinci, na koncu pa so prijetno pre
senetili pionirji te podružniške šole
z daljšim spletom pesmi in recitacij.
Vsi vabljeni so se nato nekaj časa v
veselem razpoloženju zadržali na
tovariškem srečanju.
JANEZ PAVLIN

prazniki za 29. november vse po
poldneve delali, da smo lahko 1.
decembra lekarno odprli.
Investicija v gradbena dela
znaša 210.000 din, medtem ko
je šlo za opremo 930.000 dinar
jev. Nismo pridobili samo nove
lekarne, marveč še zadaj kup
potrebnih prostorov, kot so:
sodobno opremljen laboratorij,
več manjših laboratorijev, skladi
šča, garderobe. Načrte za uredi
tev nove lekarne je izdelal arhi
tekt Marjan Lapajne, moram pa
pohvaliti našo sodelavko Maro
Andrijanič, ki ima za lepo in
praktično notranjo opremo tudi
veliko zaslug."
- Ali z otvoritvijo nove le
karne pričakujete, da strankam
ne bo potrebno več izgubljati
časa s čakanjem?
„Zdaj imamo v Novem mestu
tri lekarne: dve v mestu in eno v
Ločni, ki je bila odprta za ob
činski praznik. Če bi se ljudje
navadili hoditi v vse tri lokale,
potem bi čakanje povsem od
padlo. Ugotavljamo pa, da je
zelo malo strank v ločenski le
karni, četudi je tam lep parkirni
prostor, in da je prvi dan poslo
vanja nove lekarne tudi tu bolj
prazno, medtem ko se v stari
lekarni še vedno gnetejo stranke.
Najbrž iz navade."
— Boste obratovalni čas spre
menili, oziroma kakšen čas bo
veljal za posamezne lekarne?
„Lekarna v Ločni je odprta
vsak dan od 7. do 15. ure, ob
ponedeljkih pa ves dan. Zaen
krat bo tu ob sobotah zaprto,
razen tistih sobot ko bodo delale
tudi ambulante in ko bo delo v
sosednjih tovarnah. V Ločni bo
sobotni obratovalni čas pokazala
šele potreba v praksi. Obe
mestni lekarni bosta delali ves
dan. Dežurna služba in nočna
služba pa je uvedena samo v
mestu. Povedati moram še, da
bomo staro lekarno te dni pre
navljali in da bo zato teden dni
zaprta. Se pred novim letom pa
bo celotna lekarniška služba v
Novem mestu stekla v sodob
nejšem okolju."
RIA BAGER

Pred
dn ev o m
republike
proslava in podelitev
Novomeška krajevna skupnost je
pred prazniki organizirala svečanost
v prostorih grmske osnovne šole. Po
govorih in nastopi^ šolarjev so prvič
podelili tudi priznanja krajevne
skupnosti, ki jih je dobilo 38 organi
PRVI DNEVI V NOVI TOVARNI — Nova tovarna IMV v Šmarjeti je že začela delati. Takoj po zacij, društev in posameznikov. Ta
otvoritvi je bilo v tovarni oken sila delovno razpoloženje, kar je videti tudi na fotografiji. (Foto: R. priznanja je podelil odbor za ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito
Bačer)
pri krajevni skupnosti v znak zahva
le za večletno prizadevno in uspešno
delo na področju priprav za vse
splošno obrambo.
Priznanje so dobili: pionirske
*
organizacije na osnovnih šolah G .n,
Sobar-Nataša (Šmihel), Katja
V novom eški o b čin i je bilo vpisanega nad 3 9 milijonov dinarjev posojila za ceste — Milka
Rupena in Bršlin; aktiv mladine na
Im am o 11 milijonov presežka, kar d o k az u je uspešnost akcije in zavednost o b č a n o v
gimnazijif Gasilsko društvo Novo
mesto in Šmihel; Radioklub Novo
Z malo več kot 42 odstotki vpisanega posojila za ceste nad dernizacijo cest v strnjenih na mesto; Mestni odbor RK Novo
mesto.
republiško obveznostjo se novomeška občina uvršča med najboljše seljih. Nekaj takih naselij brez
Med posamezniki pa so pismena
v Sloveniji. Zaposleni so vpisali 77 odst. tega denaija, kmetje in asfalta še imamo in tudi zanje priznanja dobili: Rihard Romih,
obrtniki 7 odst., iz dohodka TOZD pa je vpisanega 16 odst. denaija
so sredstva iz posojil namenje Jože Tratar, Branko Lukič, Avgust
Avbar, Anton Šporar, Viktor Pucelj,
iz celotno zbranih sredstev.
na.
Henrik Cigoj, Ljubo Murn, Karel
Smid, Franc Vodnik, Josip Tadič,
V marsikaterem kraju in kra mesto in ozko prom etno grlo.“
Pri vsem tem pa velja izrecno
Marija Zupet, Silva Murn, Tone
jevni skupnosti si že manejo
Ko bodo ti načrti izdelani in poudariti,
da
imamo Kočevar, Olga Vidrih, Marija Kure,
roke ob tako ugodni novici, ki znani stroški za omenjena dela,
11,706.000 dinaijev presežka, Anica Stangelj, Jožefa Pekolj, Karel
se je hitro razvedela, upajoč, da bo določen prednostni red. gre pa za vpisano, ne pa vplača Lenardič, Stane Lukšič, Peter
bo od tolikšne preostale vsote Obenem bodo upoštevali še do no posojilo. Kakor bo denar Romanič, Slavka Romih, Slavka
Porenta, Ilija Slijepčevič, Jože Pla
le kaj prikapljalo v to ali ono ločila v omenjenih dokumentih,
pritekal, tako ga bo mogoče po več, dr. Lavo Morela, Milica Šali,
vas. Najbrž gre za nepoučenost, da je potrebno zagotoviti mo rabiti.
Franc Plevnik in Silvo Vidrih.

Kolikor denarja, toliko muzike

kajti po republiškem dogovoru
iz teh sredstev ni mogoče mo
dernizirati občinskih cest. S po
sojilom zgrajene ceste so inve
sticija, ki jo bo morala republi
ška cestna skupnost v dogovor
jenih rokih vrniti. Zato je že od
vsega začetka določeno, da je
ta denar namenjen le moderni
zaciji magistralnih in regional
nih cest.
Občinski štab za izvedbo po
sojila je o končani akciji že
sprejel poročilo in v skladu z
dogovorom . o že sprejetih te 
meljih družbenega plana za
obdobje 1967-1980 sklenil:
„Takoj naročiti načrte za
ureditev in modernizacijo Ceste
herojev in načrte za obnovo sta
rega mostu. To so vpadnice v

Nov vodovod v Soteski
Okrog 7 .0 0 0 prostovoljnih delovnih ur so krajani poleg
drugega prispevali za gradnjo vodovoda
26. novembra, nekaj dni pred
dnevom republike, so vaščani So
teske in bližnjih vasi Drenje in
Gabije slavili veliko delovno zmago.
Trud, ki so ga več let vlagali v kopa
nje jarkov in polaganje cevi, je bil
poplačan. Po ceveh je pritekla voda,
dolgoletna želja tukajšnjih prebival
cev. Nepopisno veselje je trajalo ves
dan in se zaključilo s proslavo in po
gostitvijo vseh, ki so pri gradnji
pomagali ali pa kako drugače sode
lovali.
Ob tem veselem trenutku sem se
pogovarjal s predsednikom vodovod
nega odbora Jožetom Bradačem.
»Imeti vodo v hiši je bila naša dolgo
letna želja, vendar je bila zaradi
večnega pomanjkanja denarja nedo
segljiva. Pred leti pa smo ustanovili
vodovodni sklad in sredstva v obliki

ZB R A N IH
2 6 TON PA PIR JA
Po podatkih občinskega RK v
Novem mestu so pionirji v sodelo
vanju s terenskimi aktivisti Rdečega
križa v novembrski občinski akciji
zbrali 26 ton papirja. Akcija v korist
onkološkega instituta je dala pri
bližno enake rezultate k o t prejšnja
leta. Najbolj so se s prizadevnostjo
izkazali na osnovni šoli Šmihel z
2600 kg zbranega papirja, v Šentjer
------“
v Mirni
—!
neju, kjer so zbrali 2900 'kg,
peči 2250 T v Dol. Toplicah itd.
Vse mestne le so zbrale 7.500 kg,
rjem pa so pri tem pomagali
pionirje
tudi aktivisti RK s terena.

samoprispevka so počasi pritekala.
Največ so prispevali vaščani sami,
veliko pa tudi nekatere delovne
organizacije, krajevna skupnost Do
lenjske Toplice. Nekaj je prišlo iz
občinske blagajne in od drugod. Po
predračunu naj bi bila vrednost del
ocenjena na 950.000 dinarjev. Od te
vsote so vaščani sami v denarju in
delih prispevali 70 odst. te vsote.
Opravili so nad 7000 prostovoljnih
delovnih ur. Pri delu so sodelovali
mladinci in celo mladinska brigada
iz cele krajevne skupnosti. Skratka,
za vodovod se moramo zahvaliti
vsem družbenopolitičnim organiza-

V skrbi za zrak že kasnimo
Dobili, sm o novo sam oupravno interesno s k u p n o st za varstvo zraka, ker je novom eška
o b č in a proglašena glede tega za k ritič n o o b m o č je
24. novembra je bila v Novem mestu (predzadnja v Sloveniji)
ustanovljena samoupravna skupnost za varstvo zraka, ki zavezuje
podpisnike, da ukrepajo zoper onesnaženje zraka in prekomeren
hrup.
Kot
Cot je v uvodu povedal Adolf
Šuštar, predsednik iniciativnega od
bora za ustanovitev skupnosti, smo
Novomeščani glede tega že leto dni
v zamudi. Zakon o varstvu zraka
opredeljuje območje novomeške
občine pod kritično mejo III.
območja, kar pomeni, da je potreb
no ukrepati.
Skupnost je bila ustanovljena z
namenom, da organizira in usmerja
varstvo zraka pred onesnaženjem in
hrupom, da skrbi za sanacijo ob
močij, na katerih je zrak že čezmer
no onesnažen, in tako zavaruje pre
bivalstvo ter družbeno in osebno
premoženje, hkrati zagotovi obča
nom zdrave pogoje za delo, stanova
nje in rekreacijo. Dobesedno tako
piše v statutu, ki je bil sprejet hkrati
s sporazumom.

IZKOPI ZA
BANKO
Zraven stavbe novomeške
občinske skupščine, kjer je še
nedavno tega stala Beletova hiša,
je bilo zadnje čase zemljišče
prazno. Sprva je bilo rečeno, da
bo tam stala veleblagovnica, zdaj
pa so že začeli s stroji izravna
vati teren in pripravljati gradbi
šče v drug namen. Na tem mestu
bo stala nova poslovna stavba
Ljubljanske banke. Novo poslop
je bo sodobno grajeno, imelo bo
okrog 4.000 m2 površin in bo
lepo zapolnilo zdajšnjo vrzel.

ŠKOCJANSKI KINO
P R A Z N U JE

S
cijam v vasi, največ pa prebivalcem
in njihovi neugnani želji po uspehu.
Delo ob vodovodu je vaščane zdru
žilo tako, da so sedaj pripravljeni še
na nove skupne akcije," je zaključil
svojo pripoved tovariš Bradač.
JANEZ PAVLIN

Te dni praznuje kino, ki deluje v
okviru KUD Škocjan, desetletnico
svojega obstoja. Delovati je začel,
ko so pred 10 leti dobili prvo napra
vo za projekcijo iz Straže; že prej so
jo uporabljali v Novem mestu. Sele
pred dvema letoma so jo zamenjali z
novejšim Iskrinim projektorjem.
Takole pripoveduje eden izmed
prizadevne četvorice delavcev, za
služnih za delovanje kina Škocjan,
Roman Čelesnik: „Na nedeljske
predstave prihajajo v Škocjan od
Najraje gledajo veblizu in daleč. Naii
steme in podobne akcijske filme.
Večkrat predvajamo tudi filme za
šolsko mladino. Ob pomoči ZKPO
Novo mesto smo preuredili dvorano;
preostane nam še ureditev ogre
vanja."
Za dan republike bodo v Škoc
janu pripravili predstavo filma
„Sutjeska za škocjanske šolarje.
J. PAVLIN

ŽUŽEM BERK:
P O P R A V L JE N A STRM ICA

SLAVNOSTEN PODPIS LISTINE. Predstavnika borčevskih organi
zacij Birčne vasi in Šentjanža sta pred prazniki na svečanosti v
Birčni vasi podpisala listino o pobratenju. (Foto: Janez Pavlin)
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Priznanja
krajevne
skupnosti

Krajevna skupnost Žužemberk
ima v svojem delovnem programu že
dve leti načrt za ureditev poti Strmica ob žužemberškem gradu, pa za
misel o asfaltiranju ni bila izvedljiva.
Zdaj je krajevna skupnost uredila to
pot v makadamski izvedbi z beton
skimi kaskadami, ki preprečujejo
erozijo taL Peš hoja ob gradu bo
zdaj prijetna sprehajalna steza za
domačine in izletnike.

S tran u re d ita : RIU BJCFR

V obdobju priprav in nastajanja
te nove skupnosti se je izkazalo, da
so v nekaterih delovnih organizacij
jah z vso resnostjo organizirali javno
razpravo in so tehtno razpravljali o
vprašanjih onesnaževanja okolja in
skrbi za zdravje, ki je marsikje že
prizadeto v zaprtih prostorih proiz
vodnih hal. V nasprotju s tem pa gre
kritika samoupravnim interesnim
skupnostim, saj razen stanovanjske
in kmetijsko-zemljiške, niso poka
zale volje sodelovati, Enako velja za
krajevne skupnosti z izjemo novo
meške. Mar njim zdravo okolje za

NOVOMEŠČANI PO
PO TEH A V N O JA
Na letošnjo mladinsko tradicio
nalno akcijo „Spoznajmo kozarsko
epopejo in pojdimo po poti udele
žencev Avnoja" se bo odpravila tudi
triindvajsetčlanska delegacija novo
meške mladine. Udeleženci se bodo
zbrali na Kozari, od tam pa bo 140
mladih v tridnevni akciji - od 25.
do 27. novembra - obiskalo Banja
luko, Prijedor, Jajce, Drvar, Bosan
ski Petrovac in Bihač.

delovnega človeka in krajana ni prav
nič mar?
Nova interesna skupnost bo imela
prostore v stavbi občinske skupšči
ne, začasno pa je obljubil opravljati
tajniške posle sanitarni inšpektor.
Delal- bo kot amater in samo v
pomoč toliko časa, da delo steče s
profesionalnim tajnikom.

D O B R A VEST
ZA DR SK O
Pred kratkim je podjetje
PIONIR začelo na Drški s
pripravljalnimi deli za grad
njo nove trgovine. Kakor je
znano, so prebivalci tega
dela mesta brez trgovine,
zato so bili nejevoljni, ker so
dve leti čakali na gradnjo.
Zdaj je zanje vesela vest:
gradnja se je začela! Zaen
krat pripravljajo teren, od
stranjujejo staro barako, na
daljevali bodo z izkopi in
potem z gradnjo trgovine
samopostrežnega tipa. Pionir
gradi objekt za trg.

Novomeška kronika
NISO BILI POKVARJENI - Ko
je kazalec na barometrih med 1. in
3. decembrom letos zdrknil pod 730
milimetrov, je marsikdo mislil, da se
mu je naprava za merjenje tlaka
pokvarila. Tako nizko barometer še
ni kazal, vsaj kolikor se spomnijo
občani, ki že dolgo spremljajo
nihanje zračnega tlaka. Barometri
pa so prav kazali, ker je bil tako
nizek tlak tudi drugod po Sloveniji
ZANIMANJE ZA MOST - Med
zadnjimi prazniki, pa tudi sicer ob
nedeljah, ko gredo meščani na spre
hod, opažajo na Ragovem, da je
vedno več sprehajalcev. Ljudje
hodijo ogledovat novi most, ki je
čez Krko sicer že zgrajen, ni pa še
uporaben za promet, ker ni priključ
ka na cesto. Most je radovednežem
všeč po obliki, še bolj pa zavoljo
širine.
MALO PORODOV - V novo
meški porodnišnici so od 17. do 22.
novembra rodile: Nada Obrstar iz
Dilančeve 23 — Natašo; Dragica
Trlan, Nad mlini 17 - deklico in
Ivanka Rahne iz Vrhovčeve 11 Andrejo. V naslednjem tednu pa sta
rodili le Jožica Barbič iz Ulice Ivana
Roba 35 - Martina in Jožica Bado
vinac s Poti na Gorjance 4 Karmen.
NA TRŽNICI BOLJ SLABO Ponedeljek, 6. decembra, je bil za
kupce na novomeški tržnici bolj
slab. Stalne stojnice so bile sicer za

ložene, medtem pa ponudba iz do
mačih kmetij ni bila dobra. Dobiti
je bilo solato v glavicah (mehko) po
20 din, paradižnik po 30 din, papri
ko po 32 din, zelje po 5 din, kumare
po 16 din, limone po 15 din,
krompir po .5 din, grozdje po 16
din, mandarine po 23 din, jabolka
po 11 din, hruške po 16 din, čebulo
po 14 din in korenje po 14 din kg.
Ugoden nakup pa je bil gajba jabolk
jonatan za 90 din.

Ena gospa je rekla, da bo nema
ra „po vprašanju vračanja
zdomcev" naredila ravno toliko
kot trinajstčlanski koordinacij
ski odbor pri medobčinskem
svetu SZDL za Dolenjsko. Usta
novili so ga letos 20. maja,
prvič pa se je sestal pred - sed
mimi d n ev i. . .
10LENJSKI LIST
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30 LET SOCIALISTIČNEGA
ZAVAROVALSTVA NA DOLENJSKEM
Upravljanje z zavarovalnimi
sredstvi in urejanje drugih zadev
v zavarovalni skupnosti prehaja
v upravljanje zavarovancev po
stopom a in bo v polni meri za
živelo v novi zavarovalni skup
nosti.
ZAVAROVALSTVO
LENJSKEM

V soboto, 11. decem bra, bo
v Domu kulture v Novem m estu
osrednja proslava ob 30-letnici
zavarovalstva na Dolenjskem .
Slavnostni govornik bo Ludvik
G olob, član Izvršnega kom iteja
predsedstva centralnega kom i
teja Zveze kom unistov Slove
nije. Proslave se bodo udeležili
predstavniki
zavarovancev,
k akor tu d i zavarovalni delavci.
RAZVOJ ZAVAROVALSTVA
V
SOCIALISTIČNI
JU G O 
SLAVIJI
Razvoj zavarovalstva v socia
listični Jugoslaviji lahko razde
limo na štiri obdobja, in sicor:
1. od leta 1945 do 1961
2. od leta 1961 do 1967
3. od leta 1967 do 1972
4. od leta 1972 dalje.
V zadnjem , č e trte m obdobju
je zavarovalstvo dobilo poseben
pom en predvsem s sprejetjem
nove ustave leta 1974.
V prvem razvojnem obdobju
je deloval na p odročju celotne
Jugoslavije Državni zavarovalni
zavod (DOZ), ki je bil organi
ziran v en o generalno direkcijo,
šest republiških direkcij in pre
ko sto poslovnih enot in agen
cij. Glavni značaj tega sistema
zavarovalstva je bil v m onopolni
ureditvi, ki je nastajala z nacio
nalizacijo obstoječih zavaro
valnih d ru žb in je v tistem
o b d o b ju najbolj ustrezala kon
cepciji našega gospodarskega
sistema. DOZ je razpolagal s
centralnim i zavarovalnimi skla
di ter z enotnim i tarifam i, pra
vili in pogoji za vsa zavarovanja.
V drugem obdobju razvoja
zavarovalstva je bila izvedena
decentralizacija, ta k o da je
nam esto enega zavarovalnega
zavoda začelo delovati več
pravno sam ostojnih zavodov, ki
so jih ustanavljale posam ezne
o b čin e. Ti zavodi so se združe
vali v zavarovalne skupnosti,
glavna zn ačilnost te organizira
nosti zavarovanja pa je uvajanje
družbenega upravljanja v zavo
dih in skupnostih. T o upravlja
nje je imelo dvojni pom en:
dru žb en o upravljanje z zavaro
valnimi skladi in delavsko sam o
upravljanje s sredstvi, s katerim i
so razpolagali delovni kolektivi,
ki so delali v zavarovalstvu.
T retja reorganizacija zavaro
vanja je bila izvedena na osnovi
. tem eljnega zakona o zavarova
nju in zavarovalnih organizaci
jah z dn e 8. II. 1967, s katerim
se zavarovanje razglaša za go
spodarsko dejavnost posebnega
družbenega pom ena. Za novi
sistem zavarovanja so značilna
ekonom ska načela, k o nkuren
ca, prostovoljnost zavarovanja
in decentralizirano zavarovanje
rizikov.
Za č e trto obdobje, ki se za
čenja s sprejetjem ustavnih
am andm ajev, je značilno, da
upravljajo z zavarovalnimi sred
stvi zavarovanci, m edtem ko de
lovna skupnost opravlja le stro
kovna in druga zavarovalna
opravila ter razpolaga s tistim
delom dohodka, ki ga zavaro
vanci nam enijo za delo delovne
skupnosti.
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Na Dolenjskem je bila usta
novljena podružnica Državnega
zavarovalnega zavoda 1. maja
1946 in je delovala na p od ro čju
sedanjih občin Brežice, Č rno
melj, Kočevje, Krško, Metlika,
Novo m esto, Ribnica, Sevnica
in T rebnje. Z ustanovitvijo pod
ružnice Krško leta 1948 se je
o bm očje delovanja podružnice
DOZ Novo m esto zmanjšalo, s
te m pa se je zavod s svojimi za
varovalnimi storitvam i še bolj
približal zavarovancem ozirom a
za zavarovanje zainteresiranim
ob čan o m in organizacijam . Iz
podružnice DOZ je leta 1961
nastala sam ostojna M edobčin
ska zavarovalnica, ki je delovala
na pod ro čju ob čin Črnom elj,
Kočevje, Metlika, Novo m esto
in Trebnje do konca leta 1967,
ko se je reorganizirala v Poslov
no en o to zavarovalnice Sava, ki
na te m istem o bm očju deluje
tu d i danes.
S ocialistično zavarovalstvo se
je na D olenjskem razvijalo s
po m o čjo vseh družben o p o litič
nih dejavnikov, z napornim de
lom vseh delavcev v zavarovanju
in z nenehno gospodarsko
rastjo Dolenjske. V svojem raz
voju se nenehno krepi, največji
vzpon pa je doseglo v zadnjih
letih.
Delovni pogoji so bili za
novom eške zavarovalne delavce
v začetku
razvoja izredno
skrom ni, saj ni bilo na razpo
lago niti prim ernih delovnih
prostorov. S skupnim i prizade
vanji in vztrajnim delom pa so
kmalu dosegli vidne uspehe in
leta 1948 je kolektiv podruž
nice DOZ že prejel priznanje
k ot najboljši in najprizadevnejši
kolektiv zavarovalnic v Slove
niji.
Da bi lahko čim prej zaščitili
im ovino km etov, so uvedli po
sebne vpisne pole, ki so om ogo
čale podpisnikom -km etom z
vplačilom 3 0 starih dinarjev
pravico do povračila vseh na
stalih škod na im etju po poža
ru, streli itd., skratka, dobili so
polno zavarovalno kritje proti
požaru, kar pa je imelo za po
sledico m nožično vpisovanje.
Z ačetni način dela je bil torej v
m nožičnem pridobivanju zava
rovanj z masovnimi kolektiv
nimi akcijami, ki so jih oprav
ljali s po m o čjo družbenopoli
tič n ih dejavnikov na terenu.

NAJVEČJI USPEHI V ZADNJIH LETIH
Od leta 1974, ko je za Po
slovno enoto zavarovalnice Sava
Novo m esto nastopila doba
vsesplošne aktivnosti in organi
zirane dejavnosti, do danes je
dolenjsko zavarovalstvo doseglo
največje uspehe v svojem raz
voju. Organizirali so razne zava
rovalne službe, uvedli zavaro
vanje m ednarodnega tran sp o rta
in danes lahko nudijo zavaro
vancem vse ustrezne zavaro
valne storitve. V zadnjem letu
so ustanovili predstavništva po
slovne enote v T rebnjem in
Metliki, v kratkem pa bo začelo
poslovati predstavništvo tudi v
Č rnom lju, m edtem ko predstav
ništvo v K očevju uspešno poslu
je že več let. V zadnjih dveh
letih so poslovne prostore v
Novem m estu preuredili in p o 
večali ter s tem izboljšali de
lovne pogoje, da lahko zavaro
valni delavci nem oteno in uspe
šno opravljajo delovne naloge.
Za boljšo učink o v ito st zastop
niške m reže so povečali število

se združili zavarovalna skupnost
M aribor in zavarovalna te r po
zavarovalna skupnost SAVA.
Zavarovalna skupnost Triglav je
ustanovljena na novih ustavnih
tem eljih in predstavlja sam o
stojno sam oupravno skupnost
zavarovancev, v kateri zd ru žu 
jejo zavarovanci del svojega
do h odka, da bi po načelih vza
jem nosti in solidarnosti zago
tovili nadom eščanje tistega dela
d o h o d k a, ki bi lahko izostal,
ozirom a bil izgubljen zaradi
delovanja zavarovalnih dogod
kov (požarov itd.).

zastopnikov od 33 na 40, p rido
bili pa so tu d i več kadrov z
višjo in visoko izobrazbo.
Veliko pozornosti posvečajo
vprašanjem urejanja splošnih
sam oupravnih aktov. V zposta
vili so stike in sodelovanje z
vsemi
d ružbenopolitičnim i
skupnostm i in d ru žb en o p o litič
nimi organizacijam i v o b čin 
skem in m edobčinskem merilu,
predvsem pa z organizacijami
združenega dela - z zavarovan
ci. Posebno p o zo rn o st posveča
jo preventivni dejavnosti, zato
aktivno sodelujejo z društvi, ki
pom agajo preprečevati nasta
nek škode in škodnih primerov.
Posebnega pom ena je na tem
m estu sodelovanje z gasilskimi
društvi in s poklicnim i gasil
skimi organizacijami (Zavod za
požarno varnost) te r o b čin 
skimi gasilskimi skladi. Poslov
na enota tem organizacijam in
društvom nam enja sredstva za
njihovo oprem o, ti pa si vse
stransko prizadevajo za zm anj
šanje števila škodnih primerov.
Prav tak o tesno sodelovanje je
vzpostavljeno
z av to —m oto
društvi in nekaterim i drugimi
organizacijam i, ki vzgajajo ob
čane zavarovance, udeležence v
prom etu, in s tem posredno
skrbe za varnost prom eta in
ta k o
preprečujejo
nastanek
škod.
Z avtoprevožniškim i organi
zacijami je poslovna enota spo
razum no izdelala pravilnik, po
katerem podeljujejo posebna
priznanja in nagrade voznikom ,
ki dve leti niso imeli nobene
prom etne nesreče. Za zavaro
vanje šolske m ladine pa so po
skrbeli tak o , da so sklenili na
vseh šolah na D olenjskem ne
zgodno zavarovanje.
V
tem letu je Poslovna enota
še posebno skrb posvetila ko
lektivnem u zavarovanju živine
ob enotnih pogojih, ne glede na
kraj bivanja zavarovanca. Te
akcije p otekajo v sodelovanju s
km etijskim i zadrugami.
O vseh sam oupravnih spora
zum ih za uresničevanje ustavne
Da bi zavarovanci opravljali
preobrazbe v zavarovalstvu, ki
svojo funkcijo v celoti v vseh
so bili posredovani z javno raz delih zavarovalne skupnosti in
pravo, so gradiva obdelovali ne
tak o tu d i na p o dročju Poslovne
le znotraj delovne skupnosti,
en o te Novo m esto, je bil še
tem več tudi skupaj z zavarovan pred
d o k o n čn im
ustavnim
ci, d ružbenopolitičnim i skup konstituiranjem
zavarovalne
nostm i in z občinskim i druž skupnosti ustanovljen začasni
benopolitičnim i organizacijami.
o b m o čn i
SVET
ZAVARO
Posebno tem eljito je bila na ta
VANCEV, ki ga sestavlja 15
način obdelana „O cena stanja
članov. Svet ima svoj poslovnik
— sm ernic in predlogov akcije in obravnava vse zadeve, ki so
za nadaljnje uresničevanje usta predvidene za b o d o če tem eljne
ve na p o d ro čju zavarovalstva",
rizične skupnosti in za o b m o č
ki jo je izdala komisija za druž no skupnost. Svet je do sedaj
ben o p o litičn i sistem in sam o obravnaval poslovanje Poslovne
upravljanje v združenem delu
en o te zavarovalnice Sava Novo
pri predsedstvu CK ZKS.
m esto v zadnjih petih letih ter

Zavarovanci so organizirani v
tem eljnih rizičnih skupnostih
k o t tem eljnih sam oupravnih
skupnostih, v o b m o čn ih sk u p 
nostih, k o t skupnostih za pove
zovanje in usklajevanje intere
sov vseh zavarovancev na d olo
čenem obm o čju in v rizičnih
skupnostih v okviru zavarovalne
skupnosti.

V
okviru zavarovalne skup
nosti se organizirajo predvsem
naslednje tem eljne rizične skup
nosti:
1. industrijska rizična skup
nost,
2. Kmetijska rizična skup
nost,
3. Prom etna rizična sk u p 
nost,
4. R izična skupnost kom u
nalnih in družbenih dejavnosti
te r
5. R izična skupnost osebnih
zavarovanj.
V arnost zavarovancev temelji
na odgovornem ravnanju zava
rovancev v vseh oblikah povezo
vanja, to je v tem eljnih rizičnih
skupnostih, o b m o čn ih rizičnih
skupnostih in v solidarnosti
vseh teh oblik povezovanja in
združevanja v zavarovalni skup
nosti.
Na osnovi te preobrazbe bo
po bankah in odločal o razde
dolenjsko zavarovalstvo v pri
litvi prostih zavarovalnih sred
hodnjem letu organizirano v o b 
stev za letošnje leto. Vsa prosta
m o čn o skupnost in bo delovalo
zavarovalna sredstva Poslovne
na obm o čju istih o b čin k o t
enote Novo m esto so v zadnjih
doslej. V okviru o b m o čn e skup
letih naložena po obm očjih,
nosti bo p et tem eljnih rizičnih
k o t so ustvarjena, in sicer v po
slovnih bankah ozirom a v
skupnosti, ki jih bodo upravljali
podružnicah v Č rnom lju, Ko
delegati, voljeni v tem eljnih or
čevju in v Novem mestu.
ganizacijah združenega dela in v
krajevnih skupnostih. Na o b 
m očju vsžke o b čin e bo kon
ferenca delegatov, ki bo raz
pravljala in zavzemala stališča o
vseh vprašanjih te r volila dele
gate za zbor tem eljne rizične
skupnosti in organ sam ouprav
nega nadzora v obm očni skup
se seznanil s številom zavaro
nosti.
Za aktivno in požrtvovalno
vanj po zavarovalnih vrstah,
delo na p o d ro čju zavarovalstva
Sam oupravni družbenoeko
ustvarjeno zavarovalno prem ijo
so lansko leto ob praznovanju
nomski odnosi ter sam oupravna
in z izplačanim i škodam i po po
30-letnice socalističnega zavaro
sam eznih občinah. Obravnaval
organiziranost
zavarovancev,
valstva v Jugoslaviji vsi delavci,
je delo in razvoj poslovne
zapisana v novi ustavi in sam o
ki so nad 25 let delali v zavaro
en ote, kakor tudi njen program
upravnem sporazum u Zavaro
valstvu, pa tudi nekateri mlajši
2.
decembra je bila v Celju
razvoja za v bodoče. Svet zava
valne skupnosti TRIG LA V ,
sodelavciprejeli posebna prizna
rovancev je obravnaval tudi
ustanovljena Zavarovalna skup
om ogočajo in spodbujajo na
nja.
naložbe zavarovalnih sredstev
nost „TRIGLAV", v katero sta
daljnji razvoj zavarovanja. Š te
vilo zav arovancev v socialistič
PREGLED
nih sam oupravnih odnosih ne
Š T E V IL A Z A V A R O V A N J IN Z A V A R O V A L N E P R EM IJE PO POSAM EZNIH
m ore biti več samo interes d e
LETNIH O B D O B JIH V POSLOVNI ENOTI NOVO MESTO
lavcev v zavarovalstvu, pač pa
interes celotne družbene skup
nosti.
Razvijati ta interes pa bo
LETO
ŠTEVILO
ZAVAROVALNA
predvsem
naloga upravljalcev v
ZAVAROVANJ
PREM IJA (v din)
zavarovalni skupnosti, saj v pri
meru, da organizacije združe
1946
3 .799
12.830
nega dela ne bi imele družbenih
1950
20.404
2 3 7 .4 2 0
,
sredstev zavarovanih pred ne
1954
2 3.306
51 7 .0 6 0
varnostm i, lahko govorim o o
1958
4 5.570
1,681.150
neodgovornem gospodarjenju,
1962
4 8.244
4,7 0 0 .2 3 0
ki ima za posledico lahko celo
1966
49.411
11,055.913
ogrožanje
socialne varnosti d e
1970
59.646
23 ,9 1 1 .0 3 5
lavcev.
1974
69.606
72,442.067
E P -D L ,
1975
75 .5 2 9
91 ,1 5 2 .0 0 0
1976 (ocena)
90.000
117,000.000
MARKO KLINC

PREOBRAZBA
ZAVABOVALSTVA
IN USTANOVITEV
ZAVABOVALNE
SKUPNOSTI
„TBIGLAV”
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Prek „zmede” do reda

Prejeli
odlikovanja

Nov o d lo k o p oim enovanju ulic, cest in trgov v ribniški
o b č in i prinaša precej novosti
Odlok o poimenovanju
ulic, cest in trgov v mestnem
naselju Ribnica, ki g aje sprejela
tamkajšnja občinska skupščina
na skupnem zasedanju vseh
zborov, prinaša v občanov vsak
dan nemalo novosti. Marsikaj
bo v dneh, ko bo pričel veljati
novi odlok, narobe, nemalokrat
se bo poštar znašel v zagati,
kajti novih imen je res veliko.
Novi odlok prinaša spre
membe v poimenovanju tako
ulic, ki so obstajale že poprej,
kot tudi vseh novih cest in
trgov. Nadalje je sklenjeno, da
se naselja Ribnica, Gorenja vas
in zaselek Mala Hrovača zdru
žijo v enotno naselje z imenom
Ribnica. Zaradi takšnih posegov
pa bo seveda nujno potrebno
‘T 1

— —

"—

—

PLESA IN ZABAVE
JE BILO D O V O LJ
V novem domu JLA je bilo ob
dnevu republike sila živahno. Tri dni
zapored je obiskovalce zabaval an
sambel SMB iz Ribnice, zraven tega
pa je bilo pripravljenega še nekaj
humorja. Obiskovalci, ki se jih je te
dneve kar trlo, so odhajali domov
zadovoljni, najvnetejši pa so v poz
nih urah zaplesali kozarsko kolo,
peli narodne pesmi in tako „dostojno“ proslavili dan republike.
M.G-č

popraviti mejni zaris v katastru
navedenih naselij.
Novo naselje za Gozdar
skim domom, ki raste po pred
videvanjih, bo dobilo naziv Trg
Veljka Vlahoviča, novo obrežje,
ki ga je gradila Vodna skupnost
Sava< iz Ljubljane, pa se bo po
imenovalo po glasbenem veli
kanu Ribnice, Jakobu Gallusu.
Sicer pa odlok zajema kar 38
imen ulic, cest in trgov, ki bodo
z novimi nazivi dobili primer
nejšo podobo.

DELO,
KULTURA
Kulturna dvorana pri Svetem
Gregorju na Slemenih v ribniški
občini je bolj malo izkoriščena.
Zato potekajo dogovori, da bi v
njej ustanovili proizvodni obrat,
v katerem bi se zaposlilo okoli
80 domačinov, predvsem žensk.
Nekateri so menili, da to ni pravi
odnos do kulture, drugi pa: „ Č e
ne bomo imeli obrata, se bodo
ljudje izseljevali, in če ne bo
ljudi, tudi kulture ne bo. Če pa
zdaj uredimo v kulturni dvorani
obrat, bomo imeli tu ljudi in
tudi denar, da si bomo lahko
uredili primerno dvorano in
organizirali kulturno delo.“

re š e to

PRVI V NOVIH PROSTORIH - Teden Komunista je „prinesel“ ribniški kulturi marsikaj koristnega.
Ena najpomembnejših pridobitev je otvoritev novih prostorov Petkove galerije, v kateri bodo tudi
poročni obredi. Novo dvorano je prvi „krstil“ akademski kipar Stane Jarm iz Kočevja, k ije pripravil
samostojno razstavo svojih izdelkov. (Foto: B. Budja)

Gonja za denarjem zapira poti
Pred kratkim zaključeni teden komunista v ribniški občini je kaže, da bo dvorana, namenjena
dajal občanom res pestro podobo. Besedo kultura si srečal na vsa kulturnim prireditvam, prišla „v
kem koraku, največ prostora pa je bilo tej dejavnosti namenjenega roke“ ljubljanski Pletenini, ki bi
na skupnem zasedanju zborov ribniške občinske skupščine in skup naj tukaj odprla svoj obrat, v
katerem bi zaposlili okoli 80
ščine kulturne skupnosti Ribnica.
žensk.
„Naša občina ima bogato Komunista odprli v novem
kuiturno tradicijo, pred vojno
domu JLA. Delegati so bili
Delegati pa niso ostali nemi
so tu delovala delavska in
enotnega mnenja, naj knjižnica
tudi ob eni največjih hib ribni
kmečka
kultumo-prosvetna
izpod okrilja Delavske univerze
škega kulturnega izživljanja:
društva, nešteto manjših dram preide pod patronat doma JLA
delu brez profesionalca. Poda
skih skupin, pevskih zborov in
in naj odslej deluje samostojno.
tek, da sta v Sloveniji le še dve
recitacijskih skupin. Žal danes
Takšen korak je bil nujen zaradi
ugotavljamo, da razen nekaj
nastalega položaja v Delavski občini (Ribnica in Lenart), ki
nimata v svojih vrstah na pod
manjših pevskih zborov aktivno
univerzi, ki je zaradi nezdravih
deluje ena sama dramsko-recitarazmer ponovno ostala brez di- ročju kulture zaposlenega nobe
nega profesionalca, narekuje
cijska skupina v Dolenji vasi.
rektoija. Ostalo je odprto tudi
Navzven bi to lahko opravičili s vprašanje o usodi kulturne dvo čimprejšnjo rešitev tudi tega
pomanjkanjem časa in z drugi rane pri Svetem Gregorju. Pro problema. Potreba po poklic
nem mentorstvu v občini je
mi oblikami kulturnega izživlja stor je namreč nujno potreben
namreč neodložljiva. Brez organja, ki ga je prinesel sodoben
obnove, za to pa ni denarja. Vse
napredek. Resnici na ljubo pa je
treba povedati, da televizija,
radio, plošče in filmi ne za
denejo človeka „v živo“ , in
prav tukaj nastaja nevarnost in
Delavci Žičnice, obrata Slovenijalesa v Ribnici, so na dan
praznina, ki jo vsi čutim o in je
ne moremo opravičiti. Vse pre republike slavili pomemben jubilej: 1S letnico obstoja. Pričelo se je
septembra leta 1961, ko je bilo v na novo ustanovljenem obratu
več je dandanes govora, in to
zaposlenih le 11 delavcev, sedaj pa jih kolektiv šteje že 53. Zapisati
prav v skupinah, ki bi naj dvig
moramo, da so v svojem poslovanju dosegli že vrsto uspehov, pred
nile kulturno raven, o manj po
vsem na čehoslovaškem trgu, kamor izvažajo svoje izdelke. _
membnih vprašanjih: točkovni
Na svečani proslavi, združeni s
po vsem podjetju, kar je v veljavi še
vrednosti osebnih dohodkov in
......................dneva republike,
’
danes. Sktatka, reči moram, da se je
proslavljanjem
je
podobnem ," je bilo med dru
samoupravljanje v naši organizaciji
direktor Žičnice ing. Janez Pust nagim rečeno na zasedanju. „Na ■glasil, da bodo že v kratkem izpol od skromnih začetkov zelo razvilo. “
V kulturnem delu programa je na
Prešernov verz ,Slep je, kdor se
njeni vsi pogoji, da bo obrat prešel v
stopil pevski zbor iz Dolenje vasi,
tozd, kar bi vsekakor pomenilo velik
s petjem ukvaija4, k ije danes po
recitatorji OŠ in ansambel Ribniški
napredek podjetja. Vodja obrata
tolikem času še kako aktualen,
fantje. Ob koncu so bila najzasluž
Ivan Ilc pa je med ostalim dejal:
moramo odgovoriti s konkretno
nejšim delavcem podeljena tudi pri
„V začetku obratovanja smo
znanja in nagrade. Tako so bili odli
akcijo,“ so bile besede sekretar
vnašali samoupravljanje le v central
kovani: Drago Češarek za 15-letno
ne organe podjetja, s sprejetjem sta
ja OK ZK Ribnica Franca
delo v obratu, Anton Sile ob
tuta 1973. leta pa smo izvolili prvi
Grivca
10-letnici, šest članov kolektiva pa
samoupravni organ: svet enote. Dve
leti kasneje pa je delavski svet spre
Nemalo govora je bilo tudi o
jel sklep, da se sveti enote razširijo
delu knjižnice, ki so jo v tednu

Ob zaključku tedna ko
munista in v počastitev dne
va republike je bila v novem
domu JLA svečana akade
mija, na kateri so najzasluž
nejšim možem in ženam iz
Ribnice podelili odlikovanja
predsednika republike:
Janez Čampa in Stane
Gašperič sta-prejela medaljo
delaZ redoiri dela s srebrnim
vencem je tovariš Tito odli
koval Mileno Borovac, Ja
neza Češarka, Tanjo Debe
ljak,
Alojza
Ruparčiča,
Staneta
Skrabca, Alojza
Škulja, Antona Sobaija in
Franca Zajca.
Red zaslug za narod s sre
brno zvezdo so prejeli Jože
Gril, Stanko Lovšin in Ivan
Mohar.
Vinko Lovšin in Alojz
Zbašnik sta bila odlikovana
z redom republike z brona
stim vencem.
nizatoija in usmerjevalca na
tem področju si sodobnega
kulturnega izživljanja ne mo
remo zamisliti.
V drugem delu zasedanja so
zbori razpravljali o programih
in sredstvih SIS s področja
družbenih dejavnosti za obdob
je 1 9 7 6 -8 0 . Po uvodni obrazlo
žitvi so delegati brez večjih pri
pomb sprejeli smernice in stali
šča skupščine za javno razpravo
v združenem delu.
BOJAN BUDJA

15 težkih, toda uspešnih let

RAZSTAVA V DOMU JLA - Pred skupno sejo zborov ribniške
občinske skupščine skupaj s skupščino kulturne skupnosti so v avli
novega doma JLA odprli razstavo del akademskega slikarja Vinka
Prezlja iz Ljubljane. Prvi obiskovalci razstave so bili ribniški občin
ski možje (na posnetku). (Foto: Budja)

Kdo bo trgal sadove?
Dolgotrajna in marljiva so
bila prizadevanja ribniških
kulturnikov,
komunistov,
delovnih ljudi, da v tednu
Komunista, k i je že za nami,
strnejo in prikažejo vso mi
kavnost kulturnega ustvarja
nja. Narejeno delo je obro
dilo nekaj sadov, toda kaj,
ko obstaja upravičena boja
zen, da jih nihče ne bo znal
potrgati Nedvom no je, \da
Aovi prostori knjižnice v
domu JLA , nov oddelek
Petkove galerije skupaj s po
ročno dvorano, pripravljene
razstave in še kaj nudijo ne
malo m ožnosti za kulturno
izživljanje, za odpravljanje
kulturne otopelosti, v katero
sta zadnje čase zašla delovni
človek in mladina.
Dvom, da teden Kom uni
sta, ki bi naj pustil sledove
za delo skozi vse leto, ne bo
dočakal niti osmega dne, je
povsem upravičen. Delavci
in še posebej mladina zahte
vajo nenehno spodbujanje h
kulturnemu izživljanju, R ib
ničani pa nimajo za delo v
kulturni skupnosti zaposle
nega niti enega profesional
ca. Mnenja so si enotna: v
sedanjem položaju bo ostal
teden Komunista le svetel
preblisk v kulturnem mrtvilu
občine. Načrti, da bo kul
tura v Ribnici v prihodnosti
dobila mesto, ki ji po bogati
zgodovinski tradiciji R ibni
ške doline tudi pripada, pa

ne smejo obstati zgolj pri
„poklicnem
kulturniku".
Temelji so mnogo dlje: pri
delegatu.

2 E 5 .0 0 0
P R O S T O V O L JN IH UR
V Retjah pri Loškem potoku že
dalj. časa grade smučarsko skakal
nico, ki pa nastaja na dokaj nena
vaden način. Grade jo namreč mla
dinci s prostovoljnim delom, največ
ob sobotah in nedeljah. Do sedaj so
„nabrali“ že preko 5.000 ur.
60-metrska skakalnica, ki bo ponos
krajanov Loškega potoka, bo lahko
sprejela tudi najboljše skakalce, kar
bi vsekakor pripomoglo k hitrej
šemu razvoju tega odročnega kraja.
M.G-č

Prav zanimiv primer je bil
na zasedanju zborov ribniške
občinske skupščine, ko so
razpravljali o financiranju in
teresnih skupnosti s področ
ja družbenih dejavnosti, med
njimi tudi kulture. Strumno
je takrat nastopil delegat iz
Loškega potoka, češ kaj bi
dajali denar za takšne stvari,
„zrihtajmo“ raje cesto in
ostalo.44 Verjetno so dovolj
zgovorne te besede, ki kaže
jo, da moramo najprej priče
ti z osveščanjem delegatov,
kajti popolnoma nerazum
ljivo je, da le-ta ni seznanjen
s tem, da sta financiranje
interesnih skupnosti in grad
nja cest popolnoma različna
pojma, da so sredstva za te
sklade strogo namenska.
Prav nič več denarja ne bi
ostalo za ceste, če bi zmanj
šali obseg financiranja inte
resnih skupnosti s področja
družbenih dejavnosti, ki so
že tako lep čas v krizi
Po vsem tem lahko še z
večjo gotovostjo vprašuje
mo: kdo bo trgal sadove, ki
jih je obrodil teden Komuni
sta, ko pa so še prav tam,
kjer bi se naj rodile spodbu
de, v temeljih, pri delegatih,
take nejasnosti?
BO JAN BUDJA
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SODRAŽICO IG R IŠČ E
R A Z S V E T L JE N O
Prebivalci Sodražice so pred krat
kim dobili novo električno razsvet
ljavo na rokometnem igrišču. Sodražani bodo tako lahko tekme sprem
ljali tudi v večernih urah, ki so za
takšne prireditve najprimernejše.
Vedeti moramo, da je večina prebi
valstva kmečkega in si lahko le ob
večerih „odtrgajo“ kakšno uro za
razvedrilo. Stroške za napeljavo
električne razsvetljave je kril Donit,
ki se je ponovno izkazal kot finan
cer pri gradnji športnih objektov.

L IT E R A R N I V E Č E R
V DOMU JL A

IZ CICIBANOV MED PIONIRJE - Ribniški prvošolčki se bodo še
kako dobro spominjali dneva republike, saj so bili prav na ta dan
sprejeti v pionirsko organizacijo. Starejši tovariši so jim pripravili
krajši kulturni program, novi pionirčki pa so zatem svečano oblj
ubili, da se bodo pridno in marljivo učili. (Foto: Budja)

Vojaki ribniškega garnizona in
učenci OŠ Ribnica so pred kratkim
v prostorih doma JLA pripravili
literarni večer, na katerem je sodelo
vala znana pisateljica in pesnica Mira
Alečkovič. Vsi sodelujoči so bili ne
malo presenečeni nad izvirnostjo
prebranih del, ki sta jih recitirala
novinar beograjskega radia in vodi
telj ene najbolj poslušanih oddaj
„Večerna revija želja" Dorde Nenadovič in član jugoslovanskega
dramskega gledališča v Beogradu
Toma Kuruzovič.
M.G-č

>;./ -.-'*>-F • v

je dobilo nagrade za svoje 5-letno
službovanje.
M. GLAVONJIČ

(Ne) kulturne
iz Ribnice
VSAKI KS
K U LT U RN I HRAM
Geslo „Vsaki krajevni skup
nosti kulturni hram !“ uresni
čujejo povsod po svojih finanč
nih možnostih. Drugod to
rešujejo tako, da grade ali ureja
jo manjše ali večje kulturne
domove ali dvorane; v ribniški
občini pa so združili manjše kra
jevne skupnosti v eno in imajo
zdaj toliko KS, kolikor imajo
kulturnih hramov. Izjema je le
KS Velike Poljane, kar pomeni,
da bodo imeli tudi Poljanci svoj
kulturni hram, ko se bodo zdru
žili s KS Ribnica.

P R E S E N E T L JIV
OBISK
V Ribnici se v glavnem kultur
ni delavci zelo prizadevajo, da bi
kulturo
približali
delovnim
ljudem in občanom. Tako orga
nizirajo razstave in odpirajo
nove kulturne hrame, vendar
obisk odraslih občanov ni po
sebno velik, mladine pa prihaja
vedno kar precej. Ko pa so pred
kratkim odpirali novo knjižnico
v domu JLA, seje odraslih obča
nov kar trlo. Organizatorji so bili
uspeha zelo veseli, dokler niso
ugotovili, da so občani prišli
pravzaprav na predavanje iz
obrambne vzgoje, k i je bilo zanje
obvezno.

N A JL E P Š A
NAGRADA
Omenili smo že, da je na kul
turnih prireditvah v Ribnici
običajno obisk odraslih bolj
majhen. Razveseljivo pa je, da je
na podeželju obisk precej večji.
Tako je nekdo med govorom o
nagradi kulturnim delavcem za
njihovo delo dejal, daje najlepše
plačilo za kulturno delo aplavz
tistih petnajstih ljudi, ki pridejo
na prireditev. (To je verjetno
veljalo predvsem za Ribnico,
medtem ko je na podeželju
obisk in aplavz večji, največji pa
v Dolenji vasi, kjer prireditve
redno obiskuje 200, 300 in
včasih celo do skoraj 1.000
ljudi)

DOLENJSKI LIST

Delegatom dati več besede
Za o d lo č a n je je p o tre b n a d o b ra , nepristransko osvetljena inform acija, ki spod buja k
razmišljanju
vključevanje delegatov pri obli
Vsak začetek je težak in razumljivo je, da se tudi delegati niso
kovanju politike občinske skup
znašli v svoji vlogi tako hitro, kot smo morda pričakovali od njih.
Ocena o uveljavljanju delegatskega sistema v brežiški občini opo ščine. Predlagatelji razen tega
doslej niso ponujali alternativ
zarja na nekatere bistvene pomanjkljivosti in ovire v minulem
obdobju, hkrati pa išče načine, ki bodo delegatom v oporo pri nih predlogov, kar je navajalo
delegate na nekritično spreje
delu.
manje. V metodi pripravljanja
O oceni, kakršno je sprejela sicer dražje, na drugi strani pa
gradiv za občinsko skupščino
komisija za spremljanje uresni cenejše, saj bodo na sejah dele
so torej nujno potrebne spre
čevanja ustave, je prvi raiprav- gacij zgubljali manj časa za se
membe. Delegati morajo dobiti
ljal kom ite občinske konferen znanjanje. Proučiti nameravajo
nepristransko
informacijo,
ce ZK, zdaj pa jo bodo pretre nadalje možnost, da bi v poseb
osvetljeno iz različnih zornih
sali še v osnovnih organizacijah nem biltenu objavljali gradivo
kotov, ne le enostransko ute
Zveze komunistov, v Sociali za seje zborov v povzetkih.
meljitev predlagatelja. .
stični zvezi, v drugih družbeno Tako bi na sejah hitreje prišli
J .T .
političnih organizacijah, in v do stališč in dosegli učinkovi
delegacijah.
tejše delo delegacij. Za delegate
Med pomanjkljivostmi je bi morah občasno prirejati or
omenjeno nezadostno inform i ganizirane oblike izobraževanja.
LETO P R IP R A V
ranje delegatov z gradivom za To je sicer zapisano in podpi
NA V O LITV E
seje občinskih skupščin, zato sano v družbenem dogovoru,
DELEGATOV
naj bi v prihodnje prejemali gra vendar ga v občini še ne izva
Jutri, 10. decembra, bo v Breži
divo vsi člani delegacij. To bo jajo.
cah četrta seja občinske konference
V
dosedanji praksi so predlaSZDL. Na njej bodo pretresali vse
bino sporazumov o temeljih planov
gatelji posredovali občinski
samoupravnih interesnih skupnosti
skupščini pogosto že predloge
N E R E S N IČ N E
ter se dogovorili za pravočasne pri
raznih
aktov.
V
prihodnje
bi
prave na volitve delegatov, ki bodo v
G O V O R IC E
vsekakor kazalo razviti tak
letu 1978. Na tej seji bodo sklepali
V
Posavju se je razširila vzne
sistem, da bi delegati dobili naj tudi o oceni delegatskega sistema in
mirljiva, a neresnična vest, da so
prej osnutek za vse pomembnej njegovem uresničevanju v domači
na območju Kozjega odkrili
občini. Na dnevnem redu je še infor
bunker, poln orožja. Brežiška
še akte, predloge pa bi obliko macija o odstopu predsednika IS
postaja milice obvešča prebival
vali šele na podlagi njihovih pri občinske skupščine ter predlogu za
stvo, da so na omenjenem ob
novega predsednika.
pom b. To bi omogočilo večje
močju po obvestilu občanov
sicer res našli partizanski bun
ker, vendar v njem ni bilo druge
ga kot neuporabna stara vojaška
puška. Skoraj isti čas so delavci
sevniške postaje milice odvzeli
neprijavljeno orožje krivolovcu,
kar je morda vzbudilo napačna
tolmačenja. Postaja milice v Bre
žicah prosi občane, naj ne verja
mejo lažnim govoricam in naj se
ne vznemirjajo.

V Globokem - domiselno
Obnovljeni prosvetni d o m o d p r t — Na razstavi o d lič n e
d o m a č e jedi iz k m e č k ih peči
Prebivalci krajevne skupnosti
Globoko so popolnoma obno
vili prosvetni dom, na katerega

P R IZ N A N JA
B R IG A D IR JE M
IZ PO SA V JA
Na šesti seji republiške
konference Zveze socialistič
ne mladine Slovenije so v
novembru podelili Brežiški
četi v Kožbani in Kozjanske
mu odredu v Suhi krajini
priznanje za sodelovanje v
najboljši izmeni delovne
akcije. Obe brigadi sta med
potekom
delovne akcije
dobili vsa možna priznanja,
ki so jih tedaj podeljevali.

T R E T JIN A
VOZAČEV

f

k

V
osnovne šole se vozi v
krški občini več kot tretjino
šoloobveznih otrok. Prav zaradi
tega je toliko bolj upravičena
skrb za varno vožnjo, saj ta
marsikje še ni zagotovljena. To
velja predvsem za hribovite
ceste, ki so pozimi slabo vzdrže
vane. Ponekod zaradi tega ne
vozijo, saj so otroci veliko bolj
vami, čegredo peš. Tam, kjer
imajo kombije, so ti večinoma DELOVNA ZMAGA V KRŠKI CELULOZI. Posnetek je s slovesno
prenapolnjeni, marsikje pa ni sti ob otvoritvi nove tovarne magnefitne celuloze, k ije bila v sobo
majo niti svojega voznika, pa to , 27. novembra. S to delovno zmago je kolektiv Celuloze počastil
tudi vozila so v slabem stanju. dan republike. Poročilo o otvoritvi je na 1. strani.

A kako zapolniti vrzeli?
D o leta 1 9 8 0 b o d o v krški o b č in i poživili o b r t — Program jo bo spodbujal daljše o b d o b je
— Na voljo tu d i b a n č n i krediti — Najbolj pogrešajo storitvene dejavnosti

Storitvena obrt nazaduje že nekaj let. V krški občini so leta
1969 našteli 177 tovrstnih obrtnikov, leto dni pozneje 159 in na
slednje leto samo še 140. V letu 1973 se je število registriranih
obrtnikov skrčilo na 134, lani na 125, zdaj pa jih je 126. Številke
opozarjajo, da ni bilo načrtnega usmeijanja obrti niti ukrepov za
poživitev nujno potrebnih spremljajočih dejavnosti splošnega raz
voja občine.
Šele lanski podpis družbe
in njihovo število celo počasi
nega dogovora o pospeševanju
narašča. Leta 1969 jih je bilo
V
prosvetnem dom u so sep
malega gospodarstva je napo
petdeset, letos jih je že pet več.
tem bra odprli vrtec, za katerega
vedal obetajoče spremembe do
Tudi avtoprevozniki se množi
je prispevala denar skupnost
1980. leta. Obrtnikom daje
jo. V istem obdobju se je njiho
otroškega varstva v Brežicah. V
med drugim prvič možnost za
vo število povečalo od 54 na
varstvo je. že vključenih 20
najemanje
kratkoročnih
in
70, leta 1971 pa so jih registri
otrok. Obnovo drugih prosto
rali celo 88.
rov doma, njegove notranjosti dolgoročnih posojil pri banki,
Vseh zasebnih obrtnikov z
čeravno
denaija
za
te
namene
in zunanjosti pa je prevzela kra
gostilničarji in avtoprevozniki
jevna skupnost in uspešno izpe še ni dovolj.
vred je v občini trenutno 251, s
Medtem ko se storitvena
ljala svoj načrt. Pri tem si je
popoldansko obrtjo pa se
obrt krči, pa gostinci vztrajajo
ogromno prizadeval predsednik
ukvaija kar 93 občanov. Ti
zbora delegacij Ivan Dirnbek.
mašijo vrzeli, kjer je pomanjka
Otvoritev so popestrili z iz
nje najbolj občutno.
virno zamislijo domačega Turi
Ljudje zelo pogrešajo pred
stičnega društva, ki je v šoli pri
vsem popravljalce gospodinjskih
redilo razstavo mlevskih in
strojev in drugih aparatov za
m očnatih izdelkov ter vin z glovsakdanjo rabo. Tudi za popra
boškega območja.
vilo kmetijskih strojev so mnogi
v
zadregi, saj je med km eti le
Bodo
šole
dohitevale
„Z njo smo želeli prikazati
malo mehanikov.
razvoj industrije?
jedi, ki so jih znale nekoč pri
Drobno gospodarstvo je nuj
praviti naše babice in ki so na
Ob
hitrem
razvoju
krške
indu
no
dopolnilo industrije, zato v
km etih še danes v navadi. Te
strije se poraja vedno več pobud
krški občini pogrešajo razvojni
dobrote pečejo gospodinje v
za šolanje novih poklicev v do
program. Jutri bo o razmerah v
lončenih posodah v kmečkih
mači občini oziroma v Posavju.
obrti
razpravljala občinska
Šolski center Krško vključuje
pečeh, zato smo z jedm i vred
okrog
600
učencev.
Tehniško
skupščina.
Pričakovati je, da bo
razstavili tudi posode," je po
srednjo šolo jih obiskuje 206,
podprla ukrepe, s katerimi
jasnila tajnica društva Hermina
tehniško elektro šolo 173 in
bodo v občini spodbudili zlasti
Hotko.
poklicno kovinarsko šolo 211.
razvoj deficitarnih obrtnih de
Na delovodski šoli imajo razen
Z odzivom razstavljalk so bili
tega okrog sto odraslih slušate
javnosti. Tako naj bi pri načrto
ljev. Vse omenjene smeri bodo
izredno zadovoljni. Zenske so
vanju stanovanjskih sosesk od
zadržali in razvijali naprej, ven
pokazale veliko dobre volje, pa
dar se zavedajo, da brez izobra
tudi znanja. Za okusno priprav
ževanja novih poklicnih smeri ne
ljene potice, zavitke in pečenjabodo dohitevali razvoja.
ZAKAJ TAKO? - Tako malo
Tako se na primer sprašujejo,
ke so jim obiskovalci razstave,
občanov, kot se jih je zbralo na sve
če ne bi bilo primerno vzgajati
ki so njihove izdelke tudi po
čani akademiji za dan republike v
kadrov za papirničarsko stroko,
skusili, izrekli nešteto pohval.
Krškem, menda ne pomnijo ob no
saj postaja Krško središče jugo
benem državnem prazniku. Solisti
To bo društvo gotovo spodbu
slovanske papirne industrije.
opere SNG iz Ljubljane Vanda Ger
Bodoči papimičarji bi se šolali v
dilo, da bo podobno razstavo še
lovič, Rudolf Frand in Marcel Ostapoklicni šoli, tehniki v srednji
kdaj ponovilo, saj zaradi bogate
ševski, so peli manj kot sto ljudem,
soli iste smeri, oboji pa bi se
izbire domačih jedi zasluži
ki pa so jim bili za nastop res hva
lahko praktično usposabljali v
ležni in so ga nagrajevali s prisrčnim
večjo pozornost.
tovarni
so upravičeno ponosni. Delo je
potekalo v dveh etapah, vodil
pa ga je adaptacijski odbor.
Ljudje so žrtvovali nešteto de
lovnih ur in dni, da so za praz
nik republike lahko slavili to
svojo zmago.

Za nov čas
novi poklici

V GLOBOKEM ŽIVE S TRADICIJO. Kmečka gospodinja Boža
Lesinšek iz Dednje vasi je pripravila za razstavo mlevskih in m očna
tih izdelkov v Globokem veliko dobrot. Razen potic in zavitkov je
v posebnem lončenem modelu spekla tudi jagnje, jed, ki je v nje
nem okolišu na vsaki svatbi pika na „i“ . Obiskovalci razstave so
imeli priložnost pokusiti odlično ocvirkovo in pljučno potico,
jabolčni in orehov zavitek, koruzni pečenjak in druge, v mestu že
pozabljene je d i (Foto: J. Teppey).

Novo v Brežicah
RAZLIK PA NE! - U to gre h
koncu in z vsakim dnem smo bliže
praznovanju novoletne ielke. Prire
ditve z obiskom dedka Mraza bodo
po vseh krajevnih skupnostih. Ob
daritev otroic, četudi le simbolična,
naj bo za vse enaka, zato prevzema
skrb zanjo Zveza prijateljev mladine.
Svoj načrt bo lahko izpeljala le ob
finančni podpori delovnih kolek
tivov, zato se obrača nanje z željo,
naj prispevajo zanjo namenjene
zneske v skupni vir ter tako prepre
čijo obdarovanje po dveh ali celo
več tirih. Za novoletno veselje naj
mlajših zveza ne zahteva pretirane
vsote (po 50 din na zaposlenega),
ker meni, da tudi tu skromnost ni
odveč in da bodo tam, kjer lahko
dajo več, storili to sami od sebe, če
se jim bo zdelo potrebno.
NEREDNO POSLOVANJE. - Z
vodenjem poslovnih knjig so pri za
sebnikih še vedno težave. Od lani do
septembra letos je bilo zaradi nered
nega poslovanja v postopku štiri

najst davčnih zavezancev. Z denarno
kaznijo 7.500 din so jih kaznovali
devet, v treh primerih pa je bila
kazen spremenjena v zapor. Kljub
tem u ni šel nihče „scdet‘ , ker so se
prizadeti raje odkupili. Kdo bi silil v
zapor, ki je samo na videz zastonj
saj je čas tudi denar!
KJE SO PRIJAVE? - Brežice so
pred tremi leti dobile podzemni
kataster za vodovod, kanalizacijo in
elektriko, vendar geodetski upravi
do sedaj še ni nihče prijavil niti nove
gradnje niti rekonstrukcije. Komu
nalne in druge organizacije združe
nega dela, ki upravljajo z vodo
vodom, kanalizacijo, elekttično na
peljavo, javno razsvetljavo, telegra
fom in telefonskimi zvezami, najbrž
pozabljajo, da so dolžne prijaviti
vsako spremembo najkasneje v 30
dneh, sicer bi se bila gotovo katera
od njih že zganila. Ali pa imamo za
kone zato, da jih kršimo, če ne
drugače, pa s tem, da sc ne zmeni
mo za roke.

BREŽIŠKE VESTI
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slej predvideli tudi prostore za
obrtne delavnice in jih tako pri
bližali ljudem. Pot do razvoja
drobne obrti je vsekakor tudi
stabilen dolgoročni program
samostojnega osebnega dela in
njegovega povezovanja v zdru
ženo delo. Veliko lahko spre
meni tudi pom oč banke pri za
gotavljanju kreditov za zasebne
obrtnike, davčna politika pa naj
bi spodbujala produktivnost ter
vključevanje večjega števila
vajencev v obrtniške poklice.
J. T.

V ELIKO P O S O JIL
Svet enote za pridobivanje in
pripravo stavbnih "zemljišč ter
družbeno usmeijeno gradnjo
stanovanj pri samoupravni sta
novanjski skupnosti v Krškem
je letos dodelil kredite 125 indi
vidualnim prosilcem za pom oč
pri gradnji stanovanjskih hiš v
skupni vrednosti 3,800.000 din.
Devetim delovnim organizaci
jam je dodelil za 5,774.000 din
stanovanjskih posojil, milijon
dinaijev pa je namenil Komu
nalnemu
stanovanjskemu
podjetju KOSTAK za urejanje
stavbnih zemljišč. Lani je dobi
lo stanovanjska posojila 90 za
sebnih prosilcev in osem delov
nih organizacij. Posamezniki so
prejeli skupaj 3,486.000 din,
delovne
organizacije
pa
7,720.000 din.

Krške novice

Tudi organizatoiji kulturnega
sporeda proslave so se tokrat
izredno potrudili, da je bila o t
voritev doma zares prazničen
dogodek.
J. T.

PO 5 0 DIN NA
Z A P O S L E N E G A ZA
OTROKE
Občinska Zveza prijateljev
mladine v Brežicah poziva de
lovne organizacije, naj se tudi
letos stoodstotno vključijo
skupno akcijo za enotno novo
letno obdaritev otrok. V občini
bodo za novo leto obdarili oko
li 4900 šolskih in predšolskih
otrok. Vsaka delovna organiza
cija naj bi poslala na skupni žiro
račun po 50 din na zaposlene
ga-

Graditev jedrske elektrarne,
prve v Jugoslaviji, je sprožila
misel na ustanovitev šole za
nuklearne tehnike, ne le za
krško elektrarno, ampak tudi za
druge tovrstne objekte, ki jih
bodo še gradili pri nas.
Razvoj kovinarske industrije
in elektroindustrije spodbuja k
šolanju strokovnjakov z višjo
izobrazbo za obe smeri. Za za
četek bi morda organizirali šola
nje ob delu, pozneje pa bi prešli
na oddelke rednih višjih in viso
kih šol za potrebe posavske
regije. Nove sole bi odprli v
okviru krškega šolskega centra
oziroma v sklopu združenja
šolskih centrov Posavja.
Trenutno za vse te načrte
nimajo dovolj šolskega prostora,
ker je v centru stiska. Lahko pa
bi gradili, če bi sodelovali delov
ni kolektivi, predvsem Celuloza,
Jedrska elektrarna in drugi. To
bodo urejali z dogovaijanjem,
kakor hitro ne bo več dvomov o
tem, za katere šole hočejo pro
stor na soncu.
J .T .

Stran uredila: J02ICA TEPPEY

aplavzom.
Se ENA OTVORITEV - Zapo
sleni v krškem in brestaniškem
obratu Splošnega mizarstva so se
med prazniki preselili v nove, skup
ne proizvodne prostore v novi krški
industrijski „coni“ v Žadovinku.
Novi prostori so veljali okoli 16,5
milijona dinarjev in bodo prinesli
bistveno boljše delovne pogoje. To
hkrati zagotavlja, da bo sedanja
proizvodna usmeritev v stavbno
pohištvo ter opremo še večja in zato
tudi bolj donosna.
SE ENA PROSLAVA - Minulo
soboto je krški ..Agrokombinat1*
pripravil že tradicionalno družabno
srečanje svojih delavcev in kmetovalccv-kooperantov. Združili so ga s
proslavo dneva republike in v goste

povabili soliste opere SNG iz Ljub
ljane.
JUTRI O POMEMBNIH STVA
REH - Delegati vseh treh zborov
občinske skupščine imajo na jutri
šnji seji nekoliko krajši, a zato
toliko pomembnejši dnevni Ted.
Tako bodo obravnavali poročilo o
problemih na področju vzgoje in
izobraževanja, govorili o obrtni de
javnosti v občini, razpravljali pa
bodo tudi o potrditvah statutov
občinskih skupnosti oUoškega var
stva in izobraževalne skupnosti.
STARO SPET NOVO - Za pet
stoletnico mesta bodo v Krškem
obnovili hišo, v kateri je umrl pisec
Vojvodine Kranjske Ivan Vajkard
Valvasor, stolp in prostore v prizid
ku galerije na nasprotni strani ceste
ter enega izmed nekdanjih stolpov
krškega gradu, ki je danes že skoraj
popolnoma porušen. Urediti name
ravajo tudi okolje ter tako znova
usposobiti dostop do nekdaj zelo
znane in priljubljene razgledne
točke. Sklenili so urediti pročelja
večine zgradb v starem mestnem
jedru in mestnem delu znotiaj nek
danjega obzidja.
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Izločili uresničljivo in nujno
Sevniške interesne skupnosti d ru žb enih dejavnosti bolje pripravljene na javno razpravo
Da bi prišlo tako rekoč do vsakega delavca, je bilo gradivo o
temeljih srednjeročnih načrtov razvoja družbenih dejavnosti v
sev niški občini razpečano kar v 850 izvodih. O njem naj bi v zdru
ženem delu razpravljali predvidoma do 10. decembra, torej se rok
že izteka.
Že bežni pregled skozi gradivo
dokazuje staro resnico, da se tisti, ki
so bliže ljudem, običajno bolj po
trudijo pojasniti svoje predloge in
načrte. Občinske interesne skup
nosti so pripravile izčrpne utemeljit
ve, razen tega pa tudi večina od njih
(skupnost otroškega varstva, izobra
ževalna skupnost, kulturna skup
nost, telesnokultuma skupnost ter
skupnosti za socialno varstvo in po
žarno varstvo) poročila o izvajanju
letošnjih programov.
Preden je šlo gradivo v javno raz
pravo, so ga obravnavali različni

Uspehi in težave
Novice iz d ru ž b e n ih d e 
javnosti
LETOS JE BILO v otroško
varstvo vključenih 35 otrok več
kot lani, tako da je bilo v organi
ziranem varstvu 226 otrok (v
Sevnici 184 in Krmelju 42).
Temu primerna je tudi stiska: v
oddelkih predšolskega varstva so
prekoračili normative tudi za
več kot 50 o d st V predšolskem
varstvu je vedno le še 11,4 o d st
otrok, kar je podatek z dna
občin v Sloveniji, čeprav je seyniška občina z 49,4 odst. zapo
slenimi ženskami pri vrhu. V
potujočem vrtcu od aprila do
junija je bilo 93 malčkov, kar je
skupnost veljalo 29 odst. denarja
iz letošnjega finančnega načrta.
UČNI USPEH na osnovnih
šolah je bil letos izredno dober,
izdelalo je že 98,9 o d s t učen
cev. Število ponavaljalcev je bilo
doslej najmanjše: pred petimi
leti še 4,3 odst. letos le 0,8 odst.
Samo odličnjakov je bilo 468. V
šolskih kuhinjah so pripravili
malice že za 2.469 otrok ah 97,7
o d st vseh.
OBČINSKA TELESNOKULTURNA SKUPNOST strogo
veže izplačevanje akontacij na
poročila izvajalcev po trimeseč
jih. Tisti, ki svojih poročil niso
dostavili do septembra, niso
dobili denarja za tretje trimesečJe-UZlYALCI
DRUŽ3ENIH
DENARNIH POMOCl so ma
terialno ogroženi Najnižja druž
bena denarna pomoč znaša še
vedno le 250 dinarjev, vendar je
kljub podražitvam ni mogoče
povišati. Skupnost teži še 25
novih vlog.

forumi, tudi izvršni svet občinske
skupščine. V petek so o njem spre
govorili delegati zbora združenega
dela in zbora krajevnih skupnosti.
Zanimivo je, da ostane v sevniški
'občini od republiške solidarnosti,
upoštevaje tudi odliv za interesne
skupnosti (brez pokojninske), 21
milijonov dinarjev dopolnilnih sred-

PREM A LO
O S EM EN JEV A LC EV
Kmetje iz Studenca, Zavratca
in Loke ter Razboija želijo, da
bi prišla osemenjevalna proga
tudi do njih. Delavci posavskega
veterinarskega zavoda jim za
enkrat ne morejo bistveno po
magati. Premalo je namreč
osemenjevalcev, saj že sedaj pre
vozi vsak osemenjevalec tudi po
127 km na dan. V Loki zaen
krat osemenjujejo veterinaiji na
poziv. Osemenjevanje okrog
Studenca bi morda lahko
uredili s podaljšanjem proge iz
krške občine, Loko bi lahko za
jela služba iz Laškega. Le-ti do
slej niso bili za sodelovanje.
Sicer pa je na obm očju KS
Loka le 254 plemenic.

SE MOŠKI ZBOR
Loka je do nedavnega imela
le oktet, ki uspešno poje že dol
ga leta. Na proslavi dneva re
publike je zapel tudi 25-članski
moški pevski zbor, ki je pričel
vaditi šele pred mesecem dni.

V krajevni skupnosti Primož so
vaščani opravili že vsa buldozerska
dela na 12 km dolgi cesti ZavratecP re vol e-Hubajnica-Primož-ImpoljeJmpoljski potpk. Potrebovali bi še
gramoz za tretjino trase. Cestišče je
široko 4 metre, želijo namreč, da bi
bila cesta sposobna za avtobusni
prevoz. Doslej jih velja že 230.000
dinarjev, opravili so že 4.500 pro
stovoljnih delovnih ur.

DELEG A C IJE
R A Z P R A V L JA JO
Na seji zbora združenega dela in
krajevnih skupnosti občinske skup
ščine v Sevnici so delegati v petek
dali precej pripomb k načrtom
samoupravnih interesnih skupnosti.
Pripombe svojih delegacij so posre
dovali delegati državnih organov,
Lisce in Studenca. Danes ob 13. uri
bo o tem obsežnem gradivu razprav
ljala občinska konferenca SZDL z
delegati družbenopolitičnega zbora.

stinstva
Konec novembra izvedeni
referendum o združitvi sevniškega Gostinskega in Trgovske
ga podjetja je neslavno propa
del: v Trgovskem podjetju je
glasovalo proti 46,3 odst. delav
cev, medtem ko jih je bilo za le
44,1. Akcija je vsaj za pol leta,
kolikor mora preteči do more
bitne nove pobude, odložena.

Mogoče se je sicer zadovoljiti
z razlago, da je šlo za demokra
tično odločitev, k o t je pač
vsako glasovanje. Vseeno ostaja
slab priokus, saj še skupna ko
misija za integracijo ugotavlja,
da je pri vsem še najmanj iskati
krivca v akcijskem pristopu.
Kako si je mogoče razlagati, da
je bilo na sestanku poslovodij
vsem vse razumljivo, izid glaso
vanja pa je pokazal, da so bile
cele poslovne enote p ro ti? !
Sama udeležba na zborih delov
nih ljudi v Trgovskem podjetju
je bila le 60 odst., medtem ko
je bila volilna udeležba kar 91,8
odst. O čitno se je torej marsi
kdo raje izjasnil v skrinjici kot
na sestanku.
Vse se ne poje tako vroče,
k o t se skuha. Izhodišče za
naprej je lahko tudi sestanek iz
vršnega odbora sindikalne orga
nizacije Trgovskega podjetja.
Vse družbenopolitične organi
zacije v podjetju naj bi proučile
vprašanje, kako naprej. Ne gre
le za izjalovljeni referendum,
ugotavlja se, da bi se dalo storiti
marsikaj tudi glede medseboj
nih odnosov in celo produktiv
nosti. O tem, ali naj bi po pre
teku roka šli v ponoven referen
dum ali kaj drugega, naj bi se
do 10. decembra nedvoumno
izrekel delavski svet Trgovskega
podjetja.
A. ŽELEZNIK

delavci postaje milice in občinske
uprave, vendar je odhod onemogoči
lo slabo vreme.
SMUČARJI PRI PLANINCIH Smučarski klub pri Planinskem
društvu podpira akcijo za ugodnosti,
id jo imajo člani pri nabavi opreme
in vlečnicah. Seveda morajo vsi
imeti članske izkaznice. Prijave
zbira Ljubo Motore na občinski
upravi in Toni Klakočar v Lisci.

Šentrupert: referendum za komunalo
V štirih letih bi lahko zbrali o d 1,8 d o 1,9 milijona dinarjev
Na obm očju krajevne skupnosti Šentrupert so pred leti že uspe
šno izglasovali samoprispevek, z izpeljanimi deli so načrt prav goto
vo presegli
Pobudo za nov samoprispevek je
minuli mesec dal zbor delegatov s
predstavniki vodstev družbenopoli
tičnih organizacij. Za pripravo so za
dolžili svet krajevne skupnosti, k ije
o tem razpravljal v nedeljo, 21. no
vembra. Delo, ki ne dopušča odloga,
je polaganje zapornega asfaltnega
sloja na cesti od Slovenske vasi skozi
Šentrupert do Prelesja. Cesto prevo-
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KOLIKO NAJ BI
PR ISP E V A L I?
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Po doslej pripravljenih za
mislih naj bi na obm očju
krajevne skupnosti' Šentru
pert, če bo samoprispevek
izglasovan, pobirali samopri
spevek štiri leta. Zaposleni
naj bi od svojih osebnih do
hodkov prispevali 2 odst.,
toliko naj bi prispevali tudi
upokojenci. Tisti, ki imajo
manj kot 1.000 dinaijev po
kojnine, bi bili oproščeni,
ravno tako kmetje, ki imajo
manj k o t 500 dinaijev kata
strskega dohodka. Kmetje
naj bi sicer prispevali 5 odst.
od katastrskega dohodka,
obrtniki pa 6 odst. od do
hodka. Krajevna skupnost
upa, da bodo občani za akci
jo pokazali razumevanje že
ob anketi, ki lahko služi za
spodbudo pri nadaljnji akciji
ali pa pokoplje vse upe.

USTVARJALNOST OB DELU
— V jedilnici Lisce v Sevnici so
se v organizaciji OO ZSMS
predstavile delavke z najrazlič
nejšimi izdelki ročnih del, ne
manjkajo pa tudi slikarji.

zi vsak dan po 34 avtobusov, vse
večji je tudi preostali promet, zato
bi se sedanji enojni sloj lahko kmalu
uničil in ves trud bi bil zastonj.
Asfalt bi po tem načrtu potegnili še
proti Vrhu, Dragi, po,Dolnjih Jese
nicah, Brinju in Trsteniku ter od že
lezniške postaje do ceste. Denar bi
seveda lahko zagotovili le za asfalt,
pri ostalih delih bi morali sodelovati
občani
Gornje in Spodnje Jesenice želijo
po krajši poti povezati s Šentruper
tom . Za to bi bilo treba zgraditi
okrog 2,5 km povsem nove ceste,
preostalo pa bi razširili V pesko
kopu nameravajo pripraviti dovolj
peska za vse stranske ceste in odce
pe. Iz tega denarja nameravajo ure
diti javno razsvetljavo na Rakovni
ku, v Slovenski vasi, Bistrici, Pre
lesju in Šentrupertu. Tudi za Agrostroj nameravajo dati 50.000 dinar
jev. V kraju bi potrebovali mrliško
vežo. Za šolarje v Slatniku bi bilo
treba zgraditi postajališče, ravno
tako predvidevajo gradnjo avtobus
nih postajališč v Slovenski vasi, Pre
lesju in Šentrupertu. Denar, zbran s
samoprispevkom, bi lahko krajevna
skupnost uporabila za soudeležbo
pri delih na ulicah in cesti od Slo
venske vasi do Prelesja pri občin
skem komunalnem skladu. Kdor ra
čuna na njegovo pomoč, mora nam
reč zagotoviti 50-odstotno soude
ležbo.
Pripravljenost občanov za samo
prispevek bo krajevna skupnost ugo
tavljala z anketo, predvidoma še v
tem mesecu. Samo glasovanje naj bi
bilo v drugi polovici februarja ali za
četku marca. O vsem bodo seveda

Kader je zagotovljen
Ni bojazni

za osebje v novih prostorih trebanjskega
zdravstvenega d o m a

Pri povečanju prostora v trebanj
skem zdravstvenem domu se prav
gotovo ne bo zgodilo, kar se dogaja
pri takih gradnjah, da potem, ko pri
dobijo prostore, ne bi mogli zagoto
viti osebja. Z novimi prostori bodo
lahko primerneje uredili otroški
dispanzer, fizioterapijo, velika pri
dobitev za delavce pa bo medicina
dela. Pridobili bodo tretjo ambu
lanto splošne prakse, ki naj bi bila
bolje opremljena od ostalih dveh v
dosedanjem zdravstvenem domu za
zahtevnejše in nujne posege.
Upravnik dr. Jernej Kranjc si že
lep čas prizadeva zagotoviti pri
merno osebje. Za fizioterapijo se je
že ponudila terapevtka. Tudi pred
šolskega pediatra jmajo v svojih
vrstah. Dr. Henigova je na specializa
ciji za šolsko higieno, dr. Pavlinova
je predvidena za šolski dispanzer. Za
medicino dela bodo rabili še enega
splošnega zdravnika, morda pa bodo
imeli tudi srečo in pridobili za to

M A R T IN JA VAS:
T E Ž A V E N IZKOP

PLESNI TEČAJ - Osnovna orga
nizacija ZSMS Boštanj prireja v ne
deljo ob 15. uri v dvorani TVD
Partizan v Boštanju plesni tečaj pod
vodstvom znanega plesnega učitelja
Marjana Lavrina iz Ljubljane.
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KMALU BOLJ UREJENO - Poslovna enota mariborske Surovine gradi blizu Dolnje Nem&e vasi
skladišče. Delavci mirenskega gradbeno-opekarskega podjetja želijo objekt še v tem mesecu spraviti
pod streho.

P O T R E B U JE JO SE
GRAM OZ

O b neuspelem re fere n d u m u za združitev trgovine in go

Sevniški paberki

NISO SAMI - Za gradnjo vodo
voda na Mrzli planini (trije ostareli
kmetje) ie bilo pripravljenih več de
lovnih akcij, kjer so sodelovali briga
dirji iz vrst članov Zveze socialistič
ne mladine, mladi iz sevniške in
boštanjske osnovne šole ter poklicne
oblačilne šole (dvakrat!). Pobudo za
delovno akcijo so dali tudi zaposleni
v vodstvih družbenopolitičnih orga
nizacij. Akcijo so predvideli skupaj z

V O D O V O D DELA
Minuli petek so iz zajetja v dolini
Grahovice že pričeli črpati vodo v
zbiralnike vodovoda na Vrhu nad
Boštanjem. Hkrati s prvim črpanjem
vode so pregledali tudi tesnenje spo
jev. Ta veliki objekt je velika zmaga
vaščanov in tudi pohvalne solidar
nosti v okviru boštanjske krajevne
skupnosti, ki je dala prvenstvo pre
skrbi z vodo. Ravno pozimi je bila
ponavadi velika stiska za vodo, ki so
jo morali voziti od daleč.

Strinjanje, ki ga ni bilo

DOBRO SODELOVANJE - Pred dnevom republike je bila v dvo
rani TVD Partizan v Boštanju lepa proslava. Razen uveljavljenega
okteta so igralci prosvetnega društva Antona Okiškega pripravili
recital o Cankarju (na sliki), v gosteh so bili tudi člani sevniškega
Kluba mladih.

LEP SPREJEM - Pred prazni
kom dneva republike so kot po dru
gih osnovnih šolali pripravili sprejem
v pionirsko organizacijo tudi v sevnišld posebni osnovni šoli. Pokrovi
teljstvo je prevzela skupnost social
nega skrbstva.

stev, kar je malo v primerjavi s
potrebami.
Interesne skupnosti za otroško
varstvo in izobraževanje ter telesno
kulturo prihajajo med delavce še s
posebnimi, tako imenovanimi do
govorjenimi programi, ki so bili že
velikokrat ocenjeni kot nujne nalo
ge-

Krajani Martinje vasi so do
zadnjih praznikov delali že na
vsej trasi vodovoda. Dela ovira
težavno zemljišče. Navrtali in
razstrelili so že 40 skal, minuli
teden so predvideli uporabo še
najmanj toliko nabojev. Nehva
ležno delo je bilo t udi kopanje
na močvirnem zemljišču ob
Temenici. Pomagali so si celo z
gasilsko brizgalno.

S tran u te d il: ALFRED ŽELEZNIK

delo že usposobljenega človelca.
Dr. Kranjc trdi, da glede zobozdrav
nikov in sester ni težav. Predvidena
tretja splošna ambulanta bo uspo
sobljena še za sistematične preglede
športnikov, šoferjev in borcev.

razpravljali tudi na zborih občanov.
A. ŽELEZNIK

»Potreboval ga bom!”
Tudi ob solidarnostnih
akcijah se ponavadi razode
vata širokogrudnost ljudi in
razumevanje za skupne po
trebe. Ob akciji zbiranja pri
spevkov za dograditev tre
banjskega
zdravstvenega
doma je zdravstvene delavce
presenetil invalid Ivan Smuk
iz Trebnjega, ki se je, brž ko
je bil o akciji govor, sam po
zanimal za številko žiro ra
čuna in ža zdravstveni dom
nakazal 1.000 dinaijev.
Smuk je invalid. Zdrav
stveni delavci in drugi ljudje
nasploh občudujejo njegovo
voljo do dela. Že 15 let je
zaposlen v kiosku dela v
Trebnjem. K ot pravi sam,

Ivan Smuk
mu je invalidska komisija
dvakrat zapored prisodila
100-odst. invalidnost. Ker za
takega človeka ni dela, je
bila nazadnje invalidnost
„zmanjšana“ na 95 odst.
Kiosk stoji na najbolj pro
metnem delu mesta, Smuk
ima v njem poleg časopisov
in revij še mnogo raznih
drobnarij. V času, ko je v
kiosku, je težko izmenjati
komaj nekaj stavkov, tako se
vrstijo stranke pred oken
cem. Kdorkoli je, očanec ali
šolar, za vsakega ima pri
jazno besedo.

Iz kraja v kraj
NEKAJ LAHKO SAMI STORIJO
- Ob obravnavi regulacij vodotokov
v trebanjski občini na zadnji seji
občinske skupščine je bilo ugotov
ljeno, da bi nekaj za boljši pretok v
strugah lahko storili tudi obrežni
lastniki. Le-ti so namreč dolžni
čistiti obrežja odvečne rasti grmovja
in drugega. Seveda prispevajo svoje
tudi ostali, ki mislijo, da so vodo
toki odlagališče vse mogoče na
vlake. V bodoče boo proti kršite
ljem strožje ukrepalL
VARČEVALI Z BARVO? - Ko
so na cesti od Trebnjega proti Go
mili v Zvijalnici uredili cesto, so
narisali tudi sredinsko oznako na
cestišču. Črta pa je vseskozi preki
njena, naj bodo ovinki še tako hudi
in nepregledni!
ZANIMANJE ZA TELEFON - Z
novim telefonskim kablom je prido
bila na pomenu telefonija v od
daljenem Čatežu. To kaže tudi za

nimanje ljudi za telefon. Elma tozd Elektromaterial * je sicer re
zervirala štiri žile, preostale štiri žile
pa so tudi nemudoma našle naroč
nike.
PRIPRAVLJENI - Člani smučar
skega kluba Trimo so že v minulem
mesecu storili vse potrebno na smu
čarski vlečnici in progi v Trebnjem.
Na vlečnico so namestili kavlje,
očistili so progo in zamenjali žarnice
pri razsvetljavi. Dobro voljo mora
pokazati le še zima.
DEDEK MRAZ SE V ZAGATI Poravnavanje obveznosti po samo
upravnem sporazumu za novoletno
obdarovanje otrok ne gre in ne gre.
Nekateri zvračajo krivdo na službo
družbenega knjigovodstva. Obdari
tev bo pač v skladu z možnostmi,
menda pa le ne samo s kulturnim
programom (ki je pač zastonj, ker
ga lahko pripravijo otroci).

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST
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2 e Četrta
K R V O D A JA L S K A
A K C IJA

PRIZNANJA JUBILANTOM — Dvajsetletnico „Beti“ so proslavili
tudi v tozdu Konfekcija Črnomelj. Sedemnajstim članom kolektiva
so za 10-letno delo podelili priznanja, trinajstim najzaslužnejšim pa
zlate, srebrne in bronaste značke. (Foto: M. V.)

V torek, 21. decembra, bo
krvodajalska akcija, ki jo občin
ski odbor RK Črnomelj organi
zira za potrebe splošne bolnice
iz Novega mesta. Odhod poseb
nega avtobusa bo ob 6.30 iz
črnomaljske avtobusne postaje.
To je že četrta akcija v slabih
dveh mesecih. V dosedanjih so
se krvodajalci zelo izkazali, saj
je bil avtobus, ki jih je odpeljal
na odvzem v Novo mesto, ved
no poln. Še posebej velja pohva
liti krvodajalce iz Iskre ter
Belta.

I DOLENJSKI L IS?!

Begrad in OKP - združena
Na re fe re n d u m u so se delavci o b e h delovnih organizacij odločili za združitev v novo DO
— Z a č e te k z novim letom — V n a č r tu trije to zdi
Na referendumu so v četrtek, 25. novembra, delavci črnomalj
skih delovnih organizacij Begrad in Obrtno-komunalno podjetje
sklenili, da se združijo v novo delovno organizacijo. V Begradu seje
referenduma udeležilo 90 odstotkov zaposlenih in 71 odst. jih je
glasovalo za združitev; iz OKP jih je lističe oddalo več kot 95 odst.
in od teh jih je bilo 54 odst. za združitev.
Izid referenduma kaže voljo
delovnih ljudi obeh DO, da v
praksi uresničijo nedavno spre
jeti zakon o združenem delu.
Obe delovni organizaciji, ki šte
je ta skupaj okoli 400 zaposle
nih — 280 v Begradu in 120 v
OKP — že vrsto let dokaj uspe
šno opravljata gradbeno in raz
no storitveno dejavnost tako v
črnomaljski občini kot zunaj
nje. Dejavnosti obeh se dopol
njujeta — Begrad se ukvarja
predvsem z visokimi gradnjami,
OKP pa z mizarstvom, stavbnim
ključavničarstvom , kleparstvom
ter drugimi obrtnim i dejavno
stmi in kom unalo — in z razma
hom stanovanjske in kom unal
ne gradnje v občini je prišlo do
tesnejše poslovne povezanosti.
Sklenili sta tudi sporazum o poslovno-tehničnem sodelovanju.
Zato ni čudno, da je bila misel
o še tesnejši povezanosti oziro
ma o združitvi živa že dalj časa.
Neposreden rezultat razprave o
osnutku zakona o združenem
delu ter analize stanja obeh
delovnih organizacij pa je pri

prava na referendum o združit
vi. Združitev so spodbujale in
podpirale tudi občinske družbe
nopolitične organizacije, še po
sebej Zveza komunistov.
Po združitvi bo prišlo do
nove organiziranosti dela in
sredstev. Nova delovna organi
zacija bo začela delati z novim
letom in naj bi po načrtu imela
tri tozde: Gradbeništvo, Obrt in
Komunalo ter delovno, skup
nost skupnih služb; tretji tozd,
Komunala, bo imel v začetku le
okrog 30 zaposlenih, vendar je
njegova dejavnost: vzdrževanje
cest, vodovodov in kanalizacije,

Za praznik nova cesta
Cesto Č rn om elj — Stražnji vrh so m odernizirali v ne celih
dveh mesecih — Asfalt so dobili tu d i vaščani Tuševega
dola. Dolnje Pake in Svibnika
V črnomaljski občini je bila ob
dnevu republike osrednji dogodek
prav gotovo otvoritev moderni
ziranega cestnega odseka ČrnomeljStražnji vrh s tremi priključki Cesta

vrh, ki sojo
NOVA CESTA - Asfaltirana cesta
slovesno odprli v soboto, 27. novembra, je za občino velika pri
dobitev, še posebej pa so je veseli krajani KS Talčji vrh, saj bo sedaj
tudi v njihove kraje lažje prišel napredek. Na sliki: dolga kolona
avtomobilov je potem, ko je Jože Wolf prerezal trak, krenila proti
Stražnjemu vrhu. (Foto: J. Pavlin)

Črnomaljski drobir
PROSLAVA
V
DIJAŠKEM
DOMU - Gojenci črnomaljskega
dijaškega doma so v četrtek, 25.
novembra, proslavili dan republike.
V kulturnem programu, v katerem
so nastopali tudi otroci iz hrvaškega
jezikovnega območja, so nastopili
recitatorji in pevski zbor ter folklor
na skupina. Proslave so se udeležili
tudi povabljeni gostje. Po kulturnem
programu so imeli gojenci v avli
doma ples.

NASTOP VELIKE VIOLINIST
KE - Največji glasbeni gogodek v
decembru v Beli krajini sploh je bil
prav gotovo včerajšnji nastop violi
nistke Halide Ahtjamovc iz Moskve
v črnomaljskem kulturnem domu.
Ahtjamova, učenka znamenitega
violinista prof. Davida Ojstraha, je
izvajala dela Mozarta, Prokofjeva,
Schuberta, Brahmsa in Čajkovskega.
Koncert je organizirala Glasbena
mladina Bele krajine, ki je ena glav
nih pobudnic kulturnega življenja v
tem koncu.

DOLOČITI MEJE KS - Ker meje
krajevnih skupnosti AdleSči* Grib
lje, Dobliče-Kanižarica, Črnomelj,
Petrova vas in Talčji vrh v celoti ne
potekajo po mejah katastrskih o b 
čin, bodo to motali uskladiti in jih
vpisati v nove statute. Ob tej. prilož
nosti lahko tudi opravijo manjSe
popravke meja, tako da bodo KS res
naravne življenjske skupnosti kraja
nov.

LJUDJE SE BOJE OVAC - Kra
jani KS Vinica se zime boje tudi za
radi tega, ker v teh mesecih bosanski
pastirji skozi njihove kraje ženejo
čredo ovac, ki na letini in na zem
ljiščih, kjer se ustavijo, narede veli
ko škode. Zanima jih, če prehod m
ustavljanje ovčjih čred lahko pre
prečijo ali naj se že kar vnaprej spri
jaznijo s škodo, tako kot Že več let
nazaj.

DOLENJSKI U ST

za občino velikega pomena in
računajo, da se bo tudi ta tozd
hitro razvijal.
Sedaj ne bo več prihajalo do
podvajanja kapacitet, doslej so
večkrat eni in drugi razvijali iste
dejavnosti, lažje bodo reševali
kadrovske težave, boljša bo
organizacija dela, ustreznejša bo
struktura režijskih delovnih
mest in delovnih mest v nepo
sredni proizvodnji. Dosedanje
sodelovanje je bilo v okviru
kupoprodajnih odnosov, ti pa
ohranjajo stare elemente borbe
za dobičkom , kar pomeni ne
enak družbenoekonomski polo
žaj delavcev.
Ko so se delavci obeh DO od
ločali za združitev, so vedeli, da
mora proizvodni povezanosti
slediti dohodkovna oziroma
skupnemu združenemu delu
skupni dohodek.

pomeni veliko pridobitev ne samo
za krajevno skupnost Talčji vrh,
temveč za celotno občino. Ustvarje
ne so nove možnosti za razvoj vino
gradništva, kletarstva in kmečkega
turizma, za katerega ima Stražnji
vrh z okolico vse m ožnosti
Cestni odsek je bil zgrajen v re
kordnem času v ne celih dveh
mesecih. Položenega je bilo 4300 m
asfalta v širini -5 metrov ter asfalti
rani priključki za Tušev dol (1200
m), Dolnjo Pako (700 m) in Svibnik, kjer je priključek dolg 600 m.
Dela so opravili Komunalno podje
tje Črnomelj, Rudnik Kanižarica,
Cestno podjetje Novo mesto in
drugi Pri gradnji priključkov so s
prostovoljnim delom in denarnimi
prispevki sodelovali tudi vaščani
sam i
Otvoritev je bila pri tovarni Belt.
Tu so goste, med njimi predsednika
občine Martina Janžekoviča, ko
mandanta garnizije Črnomelj Sto
jana Sonca in druge, pričakale na
rodne noše in pionirji z zastavicami
Slavnostni trak je prerezal Jože
Wolf, ki je po tej cesti hodil na delo
do upokojitve.
Kolona avtomobilov je nato kre
nila proti Stražnjemu vrhu. Ob vseh
priključkih so kolono ustavljali sla
voloki in mize z darili, prav po belo
kranjsko. Vsi so se lahko okrepčali z
dobro
kapljico, sladicami ter
kruhom in soljo. Tovariško srečanje
je bilo v gasilskem domu na Mavrlen
vrhu.
JANEZ PAVLIN

P R IZ N A N JA O F
V okviru praznovanja
dneva republike je v četrtek,
25. novembra, na slovesnosti
predsednik OK SZDL inž.
Niko Požek podelil letošnja
priznanja
Osvobodilne
fronte. To visoko občinsko
priznanje so prejeli: ženski
pevski zbor „Miran Jarc“ ,
ravnateljica
črnomaljske
osnovne šole Ana Jankovič,
km et Janez Ilenič iz Zorencev ter uslužbenka občine
Zofka Ferlež. Nogometne
mu klubu „Bela krajina” pa
so priznanje OF izročili že
julija na proslavi 45-letnice
obstoja.
Poslej bodo priznanja OF
podeljevali na svečanih sejah
OK SZDL 27. aprila, ko je
obletnica ustanovitve Osvo
bodilne fronte.

Za lepšo starost štirih občfo
>

Denar za gradnjo prizidka metliškega d o m a p o č itk a in sanacijo starega gradu je za90!°|,
Ijen — 51 novih postelj, so d o b n a kuhinja in drugi p o treb n i p ro stori — Začetek grad
spom ladi 1977
_

Da metliški dom počitka ne ustreza današnjim potrebam , je bilo m opreme, m bi morali dom
že večkrat povednao. Prostori v stari kom endi so nefunkcionalni, v zapreti.”
gradu ni primernih sanitarij, pomožnih prostorov za rekreacijo, ni
V domu je sedaj zapos
čitalnice, jedilnice, hrano delijo po hodnikih, tudi kuhinja ne ustre
27 ljudi; na enega zaposlen^
za.
pride 3,9 oskrbovanca, štipe r
„Bolje je v novejšem delu o minimalnih strokovnih in teh
rajo pa eno medicinsko ses •
doma, pa tudi tam smo že ute ničnih pogojih glede prostorov
sdno več
več tal®
Čeprav je vedno
snjeni,“ pravi direktor doma
prihajajo
oskrbovancev, ki prihaja
Viktor Bartolj. „Zadnje čase se
lastno željo, še vedno Pre"? ..
spreminja tudi struktura naših
jejo tisti, ki jih v dom poj
oskrbovancev: vedno več je lju
skupnosti socialnega siuu
di z urejenimi življenjskimi na
občin. Več kot četrtina osK«>
vadami, ki zahtevajo določeno
vancev je borcev in aktivi
udobje, višji standard.”
ter članov Zveze borcev,
Že nekaj let si prizadevajo,
imajo pri sprejemu pre“n ■
da bi razširili domske kapacite
Okoli 40 odst. oskrbovancev
te in posodobili stare grajske
I
plačuje oskrbovalnino iz ^ J
prostore. „Pred kratkim je bil
sredstev,
kakim
20
odsto'»
frizna
podpisan medobčinski spora
**aslui
pokojnina ne zadošča in raz
zum o izgradnji in financiranju
"»ned
doplačujejo
sorodniki
ali
.
r
prizidka in sanaciji gradu, hkra
>vega
nosti, 40 odst. pa st.r g. ,>ske
ti pa je bila zagotovljena grad
Viktor Bartolj: „ Vedno več je celoti krijejo skupnosti so
nja doma počitka v Novem
oskrbovancev z urejenimi živ nega skrbstva.
'M. A<ia
mestu,“ je povedal direktor.
S? Vil
A.
Sedaj sprejema dom v Metliki v ljenjskimi navadami. “
Sv
to Maj
glavnem oskrbovance iz trebanj
S Na
ske, črnomaljske, metliške in
'S * *
novomeške občine.
>ei
Kljub tem u da sedanje kapa
K:
citete dovoljujejo bivanje 85
Na letošnjih delavskih š p o rtn ih igrah je sodelovalo i- .
y futi
oskrbovancev, se to število gib
%
največ tekm o valcev — Z e t r e tjič zapo red je pri 010
lje okrog 110. ..Povpraševanje
zmagala ekipa TG P in dooila p okal v trajno last ^ E ’Fta
je veliko, gledati pa moramo
k**
*nin
tudi na rentabilnost zavoda, ki
ja
V okviru praznovanj občin nogi Letos so uvedh tudi
se financira z oskrbnino. Zave skega praznila je bila tudi slo vanje za dobro udeležbo.
^
damo se, da utesnjenost vpliva vesnost, na kateri so ob zaključ je tekmovala v več kot
Neki
tudi na počutje naših oskrbo ku letošnjih delavskih športnih disciplin, je poleg točk za ®
mesta dobila v končnem se»
vancev, in zadnji čas je, da
.N i
iger razglasili rezultate in pode dodatnih 20 točk; 10 točiK p»
bomo to začeli reševati. V pri lili priznanja.
gre ekipi, ki je sodelovala v
P «
zidku, katerega gradnja se bo
polovici tekmovanj.
^ e i Š!* s
Pri moških je že tretje lei° pl, )d
V ekipni konkurenci je na leto
začela zgodaj spomladi prihod
prvo mesto osvojila ekipa i
^
šnjih igrah nastopalo 44 moških in
nje leto, bom o dobili 51 novih
je zbrala 123 točk; tako je
22 ženskih ekip, kar je precej več
postelj, tam bodo tudi sodobna
bilo pokal v trajno last Sleofl ■
kot prejšnja leta. Moški so se pome
>h--ss
kuhinja, jedilnica in vsi drugi
rili v šahu, kegljanju, atletiki, roko
I (105 točk), osnovna
*fcCIn
r
2m
točk), KZ I (66), NovotejO^o,
metu, streljanju, malem nogometu,
potrebni prostori. Prizidek bo
> in
TGP
II
(27),
SOb
(24),
I»v-»
plavanju
in
odbojki;
ženske
so
veljal 9,18 milijona dinarjev,
tekmovale v vseh teh panogah, razen
(19) itd.
nmHnared pa naj bi bil dobro leto
u ani
v malem nogometu. Seveda vse
Od ženskih ekip je bila t»)
po začetku gradnje. Teren je že
ekipe niso sodelovale v vseh šport
Beti z 90 točkam i, druga
] Sbe
pripravljen, prestavili smo glav nih panogah. Letošnje (že enajste) lanski zmagovalec osnovna ,j0), ^eiT,
DŠI so trajale celo leto; en mesec so
(67), slede Komet I (47). T«
ni električni vod; za te priprave
h f 0L
potekala samo tekmovanja v eni pa
osnovna šola II (8) itd.
je dom iz lastnih sredstev pri
,v
v
--'>0lč
speval milijon dinarjev.”
1(1
Brž ko bo zgrajen prizidek,
se bodo lotili sanacije gradu,
ftk i
kar računajo, da bo veljalo 6,30
[ m
milijona. „Denar je zagotovljen.
L0tga
dc
Če ne bi začeli graditi, drugo
nc
leto ne bi več izpolnjevali pogo
jev, ki jih postavljata zakon o
socialnem skrbstvu in pravilnik

Točke tudi za udeležbo

kt

>

G R A D A C : „ M A C K I"
V A B IJO NA LETNI
OBČNI ZBOR
Organizacijski odbor vsakoletnega
gradaškega pustnega sprevoda obve
šča člane, da bo pripravil v soboto
ob 19. uri občni zbor. Nanj vabi vse
člane in tiste, ki bi radi sodelovali
pri pripravljanju največjega belo
kranjskega pustnega obhoda. Na
zboru se bodo pogovorili o prihod
nji prireditvi, od članov pa organi
zatorji pričakujejo nasvete, kako naj
bi „m ački“ številne obiskovalce tudi
letos presenetili

DRUGI KROG
ZA PO S O Č JE
Konec meseca se bo iztekel drugi
krog solidarnostne akcije za pomoč
Posočju. Prvi krog so v metliški
občini uspešno zaključili: po ključu
naj bi delovni ljudje prispevali
316.470 dinarjev, zbrali pa so 365
tisočakov ali petnajst odstotkov
več, kot je bilo predvideno. Občin
ski sindikalni svet, ki vodi to solidar
nostno akcijo, upa, da bo tudi drugi
krog uspešen, zato poziva delovne
organizacije, naj čim prej izpolnijo
sprejete obveznosti Do sedaj so to
storili; zdravstveni dom, lekarna,
dom počitka ter izobraževalni cen
ter pri B eti

NEVAREN OVINEK - Zlogla
sni ovinek pri Trnovcu je po
vzročil že nič koliko nesreč.
Odgovorni bi morali nekaj ukre
niti, da bi ta nevarni del ceste
speljali drugače. Na sliki: tovor
njak, ki ni mogel zvoziti ostrega
ovinka, je predrl mostno ograjo
in pristal na travniku, kjer ves
zverižen „počiva“ že nekaj
tednov.

ENO LETO b r u u v v u
IlC J O H J l I t u t l l W
I K U T U 4 * .
- ■
d b i1
začeli zadnja dela za priključke novih telefonov. Po P°&° J pri
morali novi telefonski naročniki že lanskega decembra i01®jjjjj.
ključke, vendar se je vsa stvar zaradi raznih zapletljajev za jjl
Samo na Cankarjevi cesti, Badovinčevi in Šestovi ulici bo se**3
novih telefonskih naročnikov.

Sprehod po
ZIMA GROZI - Sneg, ki je pred
irazniki padal tudi v Beli krajini, je
letliki sicer prizanesel, Črnomaljci
pa so imeli z njim precej težav. Na
cesti Črnomelj-Metlika je zaradi
snežne odeje bilo sem pa tja videti
kakšen avto v jarku. Zaradi snega na
cesti čez Gorjance nekaj povabljen
cev ni moglo priti na proslavo
20-letnice „Beti“.
INVENTURE - Takoj po prazni
kih je bilo nekaj trgovin v Metliki
zaradi inventur zaprtih. Trgovci
ugotavljajo presežek ali manko,
vneto štejejo zaloge in računajo,
potrošniki pa upajo, da zaradi tega
ne bo prišlo do podražitev. Pocenilo
se pa gotovo ne bo nič . . .
PLES NA SUHORJU - Mladinci
osnovne organizacije ZSMS Suhor
prirejajo vsako soboto v prosvetnem
domu ples. Ker je to edini redni ples

M e tlik i

v občini sploh, prihajajo n
tudi mladi iz drugih krajevnina je 20 dinarjev, večina
gre za muziko. Igra ansanit>e
iz Kranja.

goP01
r

PREVRNJENI SM?
Kadar se veseljaki, ki p**« ve^
noč, vračajo z raznih zabav
lic v zgodnjih jutranjih uran #V>A\
puščajo po hunskem zgleoV j-o^
razdejanje. Najbolj je to v ^ o s 0;
vidno na Cesti bratstva in e” vrnj i
ko za objestneži ostajajo p*.
smetnjaki in razbrcane SITV^ motir
občani, ki jim objestneži
nočni počitek, zahtevajo, »> ^ S* C *
početju čim prej naredijoi K , t,of > P
posebno se takih »juna jzJcU^C
sedaj pred novim letom. lM i t s*
zadnjih let kažejo, da se J pjsa^
posebno radi spravijo na v0let^
žarnice in okraske na no
jelkah.

<1

metliški tedniK i
Sl. 49 (1428) ★★ 9. decem bra

Združeno delo naj določi prednost
Upoštevati je tre b a , da je kočevsko gospodarstvo v krizi
samoupravnih sporazumih
enaeljjh načrtov družbenih
Wiosti
za
obdobje
.'b '9 8 0 so razpravljali na
ločenih sejah vseh zboocinske skupščine Kočev
ca K *?®*11 posameznih SIS naj
1580n ?eJavn°sti porabili do leta
^

era°sti6q0^ ™h
] onov družbeni
dinarjev
^izvoHirasti y,3
’ glede
glede na
na druzbem
o
občinskem
načrtu
pa
^ kot 1ru?° P lin s k e m
milijonov dinaijev mani
ijtonnio
manj
6' 1) aU za okoli 20
.............................n
.O
v dinarjev na leto lnanj. Po

p r iz n a n ja
p l a n in c e m

^iznai
*tašhi?J-a k n in s k e zveze Slove(i J * Wn} kočevskim planincem
JioV(,0. v,ni proslavi ob 25-letnici
C J« društva predal sekretar
'lih: ZVeze Janez Kmet. Dobili
iie »j
zr>ak Planinske zveze
„ 'vaanue; srebrni znak Peter
% t , Kužnik, Miha Putrih,
io» w_e.rank°, Nace Karničnik in
iin S * 11,’ bronaste znake Ivan
^ P ra
°mazec’ Cveto Polajrane•D
Per.
«*

pohvale Planinskega
Pa so prejeli: Peter
la'p,,,
Kužnik, Jože Adamič,
Lojzka Jeranko, Jože
tko p. ace Karničnik, Andrej
*■' ■-anc Per, Janez Durini, Ivan
f e n - ^ r k o i Ivan Uhan, Alojz
n * Gusti LenasL
Vii°.Cevje

N

mladinskih

predlogih SIS naj bi znašali prispev
ki zanje iz kosmatih osebnih dohod
kov 31,92 odstotka, po občinskem
načrtu 30,27 odstotka, medtem ko
bodo letos znašali celo samo 27,17'
odstotka.
V razpravi je bilo poudarjeno, da
je kočevsko gospodarstvo v krizi, da

Iz KS Draga
V ZNAMENJU KOROŠKE Proslava dneva republike je potekala
v znamenju solidarnosti s Koroško
oziroma koroškimi Slovenci Govor
nik je obrazložil polom pri prešte
vanju Slovencev. Velik aplavz je
požela tudi pesem „Tam, kjer teče
bistra Zila“ , ki jo je zapel nonet Rog
iz Željn. Ta pevski zbor, ki ga vodijo
Justina Rauh, pevovodja Marica
Vidmar in organizatorka Kristina
Trkovnik, se nam je predstavil v na
rodnih nošah in zapel več partizan
skih in slovenskih narodnih pesmi.
Takih nastopov si še želimo. Pevke
so nabirale tudi prostovoljne pri
spevke. Zbrale so 830,50 din in vse
nakazale Posočju, ki ga je prizadel
potres.
LUČ JE MRKNILA - Prav za
praznike nam je pripravila neprijet
no presenečenje javna razsvetljava,
ki je ugasnila, da smo bili dalj časa v
temi.
KMALU ZBOR BORCEV - Vod
stvo krajevne organizacije ZZB NOV
je sklenilo, da bo letna konferenca
19. decembra ob 10. uri v osnovni
šoli v Podpreski. Vabljeni so vsi
člani, tudi tisti, ki vedo za svojo or
ganizacijo le takrat, kadar jo potrebUi' JO-

ima več delovnih organizacij izgubo
in da ne bo dosegalo načrtovane
rasti družbenega proizvoda 7,5 od
stotka, ampak predvidoma le 6,1
odstotka. Zato so delegati menili, da
tudi sredstva za vse SIS ne smejo
naraščati v celoti za več kot 6,1 od
stotka na leto. Poudarili pa so, da
verjetno res ne bi bilo prav, če bi za
vse SIS naraščala sredstva po isti
stopnji. Zato so predlagali, naj zdru
ženo delo pove, katere dejavnosti
(SIS) naj bi imele prednost, se pravi,
katerim naj dohodki naraščajo po
višji stopnji (kot 6, 1) in katerim po
časneje.
J. P.

CEMU TA K O ?
Občane je treba občasno
seznanjati z raznimi ukrepi, tudi
z investicijami. Posamezne de
lovne organizacije ne bi smele
biti tako zaprte vase. Prav je, da
občani vedo, kaj se v mestu
gradu S točnim obveščanjem bi
odpadlo mnogo kritiziranja in
pikrih pripomb kot: „Trikon
gradi halo, da bo imel kam
uskladiščiti zgubo." Podobne
pripombe imajo posamezniki za
vsako
delovno organizacijo.
Tako govoričenje ni spodbudno
za kolektive, ki se trudijo za
napredek gospodarstva in da bi
odpravili trenutne težave. Ko
ristneje bi si bilo složno poma
gati v težavah, saj smo vsi občani
ene občine.
- ko.

F. KALlO

DELO - Na nedavni
čev? ^Ji predsedstva OK ZSM
W S0- n)'adi ugotovili, da so
lijj^ Prejetih nalog uspešno ureTk ~®“ali so si tudi naloge, ki
izpeljali do konca leta.
iK-.se udeležila tudi sekretarka
■nskega sveta ZSM Alenka
( J 1) Predsednik OK ZSM Ribt a 'n M iklič. Mladi iz Ribnice
tk , gazili željo po tesnejšem
- jn ju z mladimi Kočevci tako
(C “enopolitičnem, kot tudi na
111m športnem področju.
J * ? ~ Med bolj delovnimi
SljVn?J|a,mi ZSM je treba omeniti
’ k* vključuje mlade iz
1Otpa ■m KS Crni potok. OsnovfjKpzacija Livold ima dober
1| a tudi uspešno izvaja. Je
. organizacij, kjer imajo
izirano po komisijah, v
'29 ®e‘Ujejo skoraj vsi mladinci.
• novembru, dnevu republike,
p la v ili tudi krajšo kulturno
H o ’ V načrtu pa imajo še pro>iL konferenco o izkoriščanju
I ® časa mladih v KS. Predsed
u j ZSM Livold je Branko
^
TRA v E_ - Dijaki in proPim r ^ c i kočevske gimnazije so
% .. davnim ogledali film Bele
Vl?f>a je režiral Boštjan Hlad
il
vlogo pa igral naš rojak
Kočevja. Dijaki so

----------------

JURE PODRŽAJ
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j^tere izmed obljub je
i|Jresničil, ko je dobil avtoko!leboj< ! Progo Kočevje-Ljubljanaj

V

te%
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t a k ^ L e ’aiHesto da bi postavih
ld ? i $ 1C ? obusno postajo, je zdaj
ovoie*

^ stara

Številnim proslavam ob dnevu
republike in tednu Komunista v
ribniški občini so se pridružili
tudi tekmovalci že znanega kviza
..Spoznavajmo svet in domovi
no . Tekmovanje je organizirala
OK ZSMS Ribnica v sodelovanju
z RTV Ljubljana, srečali pa sta
se ekipi Ribnice in Gorice. Po
zanimivem in napetem „boju“
so zmagali domačini s 7:3,
zmago pa so priborili Anica
Henigman, Metka Zobec, Jože
Klun, Dušan Marolt inn Ločan
Janez Bambič. Oddajo sta vodila
Vili Vodopivec in Milanka
Bavcon, v zabavnem delu pro
grama pa so nastopili ansambel
Sok in gledališka igralca Brane
Ivanc ter Boško Vovk.

BOLJŠI REZULTATI — „Riko“ je ena izmed tistih delovnih orga
nizacij na ribniškem območju, ki je v primerjavi z enakim obdob
jem lani presegla proizvodni plan. Od predvidenega plana za leto
1976 pa so v „Riku“ do zadnjega četrtletja opravili 62,25 odstot
ka. Najnovejši rezultati kažejo, da bo delovna organizacija do
konca leta v celoti izpolnila predvideni načrt. (Foto: Budja)

»Grešniki” v tekmi s časom
9-m esečni rezultati gospodarjenja v ribniški o b č in i ne dajejo zadovoljivih rezultatov
Še vedno 3 organizacije, ki poslujejo z izgubo
Delovne organizacije na ribniškem območju, predvsem tiste, ka
terih rezultati 9-mesečnega gospodarjenja kažejo na izgubo, so pri
čele tekmo s časom. Poslovnost kaže sicer ob koncu leta nekoliko
boljšo podobo kot ob koncu polletja, vendar še ne moremo biti
zadovoljni Upoštevati moramo namreč, da so bili izdani dodatni
predpisi, ki so dovoljevali ugotavljanje zneska določenih izdatkov,
vsebovanih v neplačani realizaciji. Poglejmo najnovejše podatka o
nekaterih ribniških delovnih organizacijah.
m do konca
Inlesov tozd Trgovina je še vanja izpraznile in
vedno na seznamu tistih, ki po leta ne predvidevajo zastojev pri
prodaji. Največji problem je po
slujejo z izgubo. Le-ta znaša
6.730.000 din, nastala pa je iz manjkanje žaganega lesa. Vzro
dveh razlogov, zaradi novih za kov za to je več, v prvi vrsti pa
konskih določil o prehodu na gre za prepoved uvoza žaganega
plačano realizacijo in poslovne lesa iz Avstrije, in m očno ome
politike podjetja. Sicer pa v jenega uvoza iz Italije in Sovjet
Inlesu ugotavljajo, da proizvod ske zveze. Ena najboljših rešitev
nja normalno poteka. Zaloge so v nastalem položaju je povečan
se zaradi povečanega povpraše- posek iglaycev v GG Kočevje. V

Kultura je skrb vseh
RAZSTAVA ZA PRAZNIK - Pred dnevom republike so v Stari
cerkvi pri Kočevju odprli razstavo vseh dejavnosti na območju te
krajevne skupnosti. Ob tej priložnosti je o delu in načrtih KS spre
govoril predsednik Jože Furlan. (Foto: Primc)

Najbolj svečano v Osilnici
Veliko prireditev za d an republike
Za letošnji dan republike je
bila v kočevski občini vrsta pri
reditev, in sicer v posameznih
krajevnih skupnostih, organiza-

Drobne iz Kočevja
S KOROŠKEGA - IzletC
£n na Koroškem, iz Črne
£7^1 so pred kratkim obiskali
s V; d njimi je bilo veliko
so leta 1945 osvobajali
*o ^ .R ib n išk o dolino. Pohvallb J* izrazili o razvoju mesta.
,(iohr u ® slabemu vremenu so
Ui *v°lje. Kosili so v Restavra
vcijL8
or ? ^ o pohvalili postrežbo
$ hrano, in si ogledali tudi
te lo so se zanimali za slike iz
W * o « e selili Kočevarji, ki se
lu i koroškem govorijo, da so bili
iz Kočevja. Ravenčani

ZM AGA V KVIZU
RIBNIČANOM

so rekli: „To je čudno, da so jih iz
ganjali kar s cvetjem in godbo, nas
so pa le s culo v roki, igrali pa so
nam s puškinimi kopiti po rebrih.“
Želeli so, da bi imeli tudi oni nekaj
teh slik v koroškem muzeju v Slovenjgradcu.
PREGORELE ŽARNICE - Dom
Jožeta Seška je letos kar precej za
seden z raznimi prireditvami in pro
slavami. Dvorana je še vedno lepa in
dobro vzdrževana, nujno pa bi
morali urediti nekaj malenkosti, ki
kazijo videz. V lestencih ne gori 22
žarnic, ki so veijetno pregorele. To
naredi slab vtis.
POBALINSKA SOBOTA - So
bota ni samo dela prost dan, temveč
tudi dan, ko, po glasovih sodeč,
šolarji po telefonih nadlegujejo ob
čane. Telefonirajo na vse strani:
„Koliko ima številko kino Jadran? “
„Bežite iz hiše, ker je v veži polo
žena bomba" in podobno, da ne
omenimo nesramnih izrazov. Ko
otročji glas telefonira, slišiš v slu
šalki tudi smeh in hihitanje. Naj
bodo ti fantalini prepričani, da smo
že blizu skupaj in da bodo torej
lahko kmalu zvedeli ..številko kina“ ,
pa tudi, koliko znaša kazen za tako
početje. To telefoniranje se dogaja
vsako soboto, ko gredo fantalini po
magat v pisarne nosit drva. Da jim ni
dolgčas, se poslužujejo telefonov v
pisarnah. Snažilke ne bi smele je
mati otrok s seboj ali pa naj jih
podučijo, da morajo pustiti telefone
pri miru.

K UČEUSKE N A U K E

cijah, šolah, delovnih organiza
cijah in drugod.. Omenili bomo
le nekatere.
25. novembra popoldne je ob
činski komite ZK sprejel v Zvezo
komunistov 30 občanov, svečanega
sprejema pa se je udeležilo tudi 15
jubilantov-komunistov.
V
kul
turnem delu programa je nastopil
novi Doremi.
Istega dne je bila zvečer v Seškovem domu v Kočevju svečana aka
demija v počastitev dneva republike.
Na njej so nastopili moški pevski
zbor, MKUD „Matej Bor“ z gimna
zije in učenci osnovne šole.
26. novembra ob 18. uri so v
Likovnem salonu v Kočevju odprli
razstavo del slikarja Izidorja Urban
čiča, v domu telesne kulture pa ob
isti uri filatelistično razstavo „Dan
republike". Istega dne ob 18. uri je
bila v gasilskem domu v Podpreski
Še proslava za območje KS Draga,
na kateri je nastopil tudi nonet Rog
iz Željn.
Najbolj svečano so proslavili dan
republike v krajevni skupnosti Osil
nica, kjer so 27. novembra odprli
novo zdravstveno postajo, prostore
obrata Tekstilane, razstavo izdelkov
Tekstilane, lovci LD Osilnica pa so
razvili prapor. Na govorniškem odru
so se zvrstili govorniki iz domače
KS, Kočevje (občinska skupščina,
Tekstilana, Zdravstveni dom), Ljub
ljane (zdravstvo) KS, Kočevja
(občinska skupščina, Tekstilana,
Zdravstveni dom), Ljubljana (zdrav
stvo) in lovske družine. V kultur
nem delu programa so nastopili
harmonikarji glasbene šole Kočevje
in recitatorka iz kočevske gimnazije.
Istega dne zvečer je bila proslava
v KS Vas-Fara, na kateri so nastopili
člani kulturnega kluba iz Kočevja,
novi Doremi in nonet Rog iz Željn.
27. novembra so v Stari cerkvi pri
Kočevju odprli še razstavo o zgodo
vini tega območja, delu organizacij
in društev, svojo dejavnost pa so pri
kazale še delovne organizacije ZKGP
Kočevje, LIK Kočevje in ITAS
Kočevje. S svojimi deli sta se na
razstavi predstavila tudi kočevska
likovnika Rado Meglič in Matija
Glad. Člani Društva za varstvo in
vzgojo ptic so ob tej priložnosti
spustili tudi okoli 100 golobov.
J. PRIMC

Za uspešno delo na kulturnem področju so potrebni predvsem
sposobni in zagnani organizatorji. Denar, prostori in tradicija so
sicer tudi pomembni dejavniki, vendar ne odločilni To so osnovne
ugotovitve zadnje seje občinske konference ZK, posvečene kulturi,
k ije bila ob tednu Komunista ribniške občine.
Na seji je bilo posebej opo organizacij (ZKPO) občine (do
zorjeno, da kultura ne sme biti 20. decembra letos).
le skrb redkih ljudi (kulturnih
J. PRIMC
delavcev), ampak vseh organi
zacij, vseh samoupravnih orga
nov, skratka vseh delovnih ljudi
KMETJE OD
in občanov. Kultura namreč
SV. G R E G O R J A SO
vedno vpliva tudi na uspešnejše
SE O D R EZA L I
in boljše delo na vseh področ
jih, pa tudi na boljše odnose
Kot dokaz, da uradni zaključek
med ljudmi. Zato so sklenili, da akcija vpisa posojila za ceste ne po
tudi dejanskega konca, nam
bodo ustanovili kulturne orga meni
pove primer krajevne "kupnosti
nizacije ali vsaj skupine v vseh Sveti Gregor. Tamkajšnji krajani so
krajevnih skupnostih in delov se kot edina KS vključili v akcijo,
tako da je 53 kmetov vpisalo kar
nih organizacijah, za kar so
din. Najvišji znesek je bil
dolžni poskrbeti SZDL, sindi 27.300
2.000, najnižji pa 100 din. Vse
kat ter predvsem komunisti v zneske bodo vpisniki vplačali pri
Kmetijski zadrugi, saj so z njo v
teh organizacijah.
kooperantskem odnosu.
Posebno pozornost bodo
Kot nasproten primer naj naveposvetili
nadaljnji
kulturni .demo
Zamostec, v katerem je 7
vzgoji občanov, posebno mla kmetov vpisalo simboličen znesek
dini, pa tudi prenašanju revo
1.700 din.
lucionarnih tradicij na mlade
rodove. Ustanovili bodo tudi
Zvezo
kultumo-prosvetnih

nasprotnem kaj lahko pride do
resnejšega zastoja v proizvodnji.
Ena tistih organizacij, ki je v
primeijavi z enakim obdobjem
lani dosegla večji dohodek, je
„Riko“ . Vse kaže, da bo ta
delovna organizacija tudi letos
brez težav dosegla začrtani
plan, ki je bil v devetih mesecih
izpolnjen z 62,25 odstotka. Po
hvalno je tudi to, da so več po
zornosti posvetili izobrazbi last
nega kadra, pa tudi osebni do
hodki so se za 9 odstotkov dvig
nili.
V največjih težavah je rib
niški ITPP. Ne toliko zaradi
izgube v poslovanju, ki je do
zadnjega trimesečja znašala
2.913.000 din, marveč zaradi
tega, ker je prav malo možnosti,
da se bo stanje v prihodnosti
popravilo. Tako domači, kot
tudi tuji kooperanti so kazali
prav malo zanimanja za to de
lovno organizacijo, ki je morala
zaradi neredne dobave pogosto
menjavati izdelke na tekočem
traku, kar je v veliki meri po
večalo
proizvodne stroške.
Navzlic tem u v ITPP upajo, da
bodo s povečanim obsegom
proizvodnje nadoknadili izgube
devetih mesecev.
Sukno Zapuže — tozd Jurje
viča je zadnja delovna organiza
cija na ribniškem območju, ki
je 9-mesečno poslovanje zaklju
čila z izgubo. Celotni dohodek
je manjši kot lani, izgube pa
znašajo 2.533.000 din. Vzroki,
ki jih navajajo za takšno stanje,
so isti kot v Inlesovem tozdu
Trgovina: prehod na plačano
realizacijo, zraven tega pa še ne
redno plačevanje kupcev.

B. BUDJA

Ribniški zobotrebci

Tudi leto
ni dovolj
2 e leto dni je do tega, kar
smo se v Sloveniji odločili, da
bomo začeli ustanavljati klube
samoupravljalcev, nosilec akcije
pa so bile sindikalne organizaci
je. Toda po tolikem času se je
prav malo pomaknilo naprej.
Klubi se srečujejo z vrsto težav,
največja pa je ta, da še vedno
niso našli ustreznega mesta v
naši družbi.
Prav zaradi takšnega stanja sta se
kluba v Ribnici in Črnomlju, ki sta
bila prva ustanovljena, odločila, da
pripravita posvetovanje klubov vseh
devetih občin dolenjske regije. Se
posebno pohvalno je to, da sta v
akcijo zajeta tudi kluba iz Kočevja
in Ribnice, kajti obe občini že dalj
časa pleteta niti skupnega razvoja z
Ljubljano. Namen predvidenega po
svetovanja, ki bi naj bilo v času od
6. do 16. decembra v Semiču, je, da
se ugotovijo vzroki vseh težav, ki
pestijo delo klubov. Prav zaradi tega
bodo na posvetovanje povabljeni
tudi predstavniki'občinskih sindikal
nih svetov, ki morajo v prihodnje
postati nosilci akcije.
Najverjetneje je to edina možna
pot, da tudi v Sloveniji v prihod
nosti ustanovimo združenje klubov
samoupravljalcev.
F. ŽELEZNIK

KAJ BO Z VRTCEM - Takšna in
podobna vprašanja so v Ribnici vse
pogostejša. Nekaj mesecev je že
minilo, odkar smo pisali o težko pri
čakovani pridobitvi v občini, ki bi
naj bila odprta že jeseni, toda jesen
se že krepko nagiba v zimo, o otvo
ritvi vrtca pa še nobene besede.
Občinski možje tarnajo, da ni de
narja, zlobneži pa pripominjajo, da
otvoritve ne bo tako kmalu, saj v
bližnji prihodnosti ni na koledarju
večjih praznikov, ob katerih prireja
mo slavnostne otvoritve.
JEZA V LOŠKEM POTOKU Prebivalci Loškega potoka postajajo
iz dneva v dan bolj neučakani
Zakaj, ni težko ugotoviti. Vzrok je
cesta, zaradi katere jim SAP iz Ljub
ljane grozi z ukinitvijo proge do
Laškega potoka. Odgovorni pri tem
podjetju se izgovarjajo na izredno
slabo cestišče, na katerem so
„uničili“ že nekaj avtobusov.
OD KOD DENAR ZA POROČ
NO DVORANO - Novi prostori
Petkove galerije v ribniškem gradu
bodo, kot smo že pisali, služili tudi
za poročne obrede. Ideja ni slaba,
saj prostor arhitektonsko zelo ustre
za tej odločitvi, pojavlja pa se drugo
vprašanje. Jasno je namreč, da bodo
morali biti prostori za poročne
obrede primerno opremljeni (miza,
klopi in podobno), ne ve pa se, kdo
bo prispeval denar. Nekaj bo morala
primakniti tudi občinska skupščina,

saj se poročni obredi selijo prav iz
njenih prostorov.
POSKRBIMO ZA PTIČE - Zima
je pred durmi in s prvim snegom se
pričenjajo tudi skrbi za pomoč pti
cam, ki jih bo bela odeja presenetila.
Zato bi bilo prav, ko bi občani pri
čeli postavljati ptičje hišice, kjer
bodo številni „zamudniki“ našli pri
memo zatočišče.

— Si slišal, da namerava v
prostorih kulturne dvorane pri
Svetem Gregorju ljubljanska
Pletenina odpreti obrat za 80
delavk?
- Ideja ni slaba. To je Verjet
no edini način, da bo teh 80
delavk sploh stopilo v kulturno
dvorano. To pa je že lep uspeh,
kajne?
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ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO LJUBLJANA
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JESENICE

SENTI

»MARI BOR

KRANJ\CELJ E

^PRAGERSKO
IDANI M O S T

NOVE LETA LSK E LIN IJE S K R A JŠ A JO R A Z D A L JE , P O V E Z U JE JO G L A V N A
M ESTA R EPU B LIK S L O V E N IJE - S R B IJE - BOSNE in H E R C E G O V IN E - Č R N E
G O R E - M A K ED O N IJE.

ZAGREB

RED LE T E N JA :

Ljubljana — Beograd — Ljubljana
vsak dan razen nedelje
Beograd Sarajevo Beograd
Sarajevo — Titograd Sarajevo
to re k in
Sarajevo Ljubljana — Sarajevo
č e tr t e k do 30. 4. 77
Ljubljana — Maribor — Beograd Skopje
Skopje — Beograd Maribor Ljubljana
—

BEOGRAD

—

—

—

—

—

Ljubljana Dubrovnik
Ljubljana
Ljubljana — Split — Ljubljana
—

Blago, ki ga danes oddate za prevoz, vam čez noč prepeljemo do namembne
postaje in ga naslednji dan v dopoldanskih urah izročimo prejemniku.

—

o o nedeljah
o b sredah d o 30. 4. 77

—

N O V O LETN I POLETI ZA D ELA VCE, KI SO Z A Č A S N O NA DELU V ZR N EM Č IJI,
SO NAM EN JENI
SAMO NJIM IN NJIH OVIM O Ž JIM S O R O D N IK O M DOMA IN SO DO 5 0 % C ENEJŠI
OD R ED N IH LINIJ.

CENA VOZO VNIC od 1.390 din naprej z ozirom na relacijo.
LETIMO IZ ZAG REBA

V

}

in nazaj

S SVOJIM N O V O LETN IM OBISKOM R A Z V E S E L IT E S V O JE N A J D R A 2 J E !

Prodaja vozovnic: lnex Adria A vioprom et Ljubljana, Titova 48, tel. 0 6 1 /3 1 3 —366 in
poslovalnice KOMPAS v Novem mestu, SAP Sevnica in SAP Kočevje
LETIMO Z D C -9

R A Z P I S

Za novoustanovljeno Vzgojno posvetovalnico v Novem
m estu razpisujem o naslednja prosta delovna mesta:
1. diplom irani pedagog — filozofska fakulteta — 1
2. diplom irana psihologa — filozofska fakulteta — 2
3. socialni delavec — višja šola za socialne delavce — 1
4. adm inistrativni delavec — adm inistrativna šola — 1
Strokovni in adm inistrativni delavci m orajo imeti najmanj 3
leta delovnih izkušenj v vzgojnoizobraževalnih zavodih.
Osebni dohodki se usklajujejo s sam oupravnim sporazum om
za tovrstne delovne organizacije.
Prošnjo z uradnim i dokum enti sprejem a do 17. decem bra
1976 O bčinska izobraževalna skupnost Novo m esto,
K ettejev drevored 2.
O bčinska izobraževalna skupnost
Novo mesto

T R A N S P O R T KRŠKO
Na podlagi določil sam oupravnega sporazum a o m edsebojnih
razm erjih delavcev v združenem delu
OBJAVLJA

10 prostih delovnih m est voznika tov ornjaka,
1 p rosto delovno m esto avtokleparja,
2 prosti delovni mesti ključavničarja,
1 p ro sto delo vno m esto akviziterja za o b m o č je
Hrvatske z bivališčem v Zagrebu, z nep oln im
delovnim časom ,
1 prosto delovno m esto HTV re ferenta z n e 
poln im d elovnim časom .

Pogoji:
pod 1.: poklicna šola za voznike m otornih vozil, kategorija C
in E,
pod 2.: KV avtoklepar z znanjem avtoličarstva,
pod 3.: KV ključavničar za karoserijska dela z znanjem
varilne tehnike.
K andidati za delovna m esta pod točkam i 1, 2 in 3 m orajo
imeti urejeno vojaško obveznost. Delo se združuje za nedo
ločen čas, s 3-m esečno poskusno dobo.
pod 4.: srednji strokovni uslužbenec s prebivališčem v Zagre
bu in do bro poznavanje trga cestnega tovornega prom eta,
pod 5.: strokovna usposobljenost in status HTV tehnika ter
urejena vojaška obveznost.
Za delovni mesti pod to čk am a 4 in 5 se pridobi lastnost
delavca v združenem delu za dobo 12 mesecev (določen čas)
z največ polovico delovnega časa. Če kandidati pod točkam a
4 in 5 izpolnjujejo objavljene pogoje in že imajo lastnost
delavca v združenem delu, si m orajo pridobiti od svoje OZD
soglasje, da lahko na podlagi te objave prevzam ejo delo z
nepolnim delovnim časom in da ima ta OZD interes skleniti
z nami pogodbo ali sporazum o m edsebojnem sodelovanju.
N astop dela takoj ali po dogovoru. Interesenti naj pošljejo
prijave do 24. decem bra 1976.

20

Graditelji,
ste v zadregi zaradi grad
nje, izolacije in vzdrževa
nja d im nikov?

IZOLACIJE

F ra n k fu rt
Duesseldorf
Hamburg
S tu ttg a r t

5.

DANES PREVZETO - JUTRI IZROČENO BLAGO
^GRADNJE IN
VINOAGRARIA

DOLENJSKI LIST

r

S E JA SK U PŠČ IN E
OB M OČ NE SIS
ZA PTT

L

J

nudi VSE ZA V R T N A R S T V O , K L E T A R S T V O ,
C V E T L IČ A R S T V O k o t: semena, p letenke, škropil
nice vseh vrst, kemikalije in orodje za kletarstvo,
sode itd. Na prodaj tu d i KM ETIJSKI S T R O JI.

POPRAVEK

Vaše p o tre b e lahko s p o 
ro č ite osebno ali pism e
no na gornji naslov.

JAVNI NATEČAJ

razpisuje
delovno m esto honorarnega
TAJNIKA,
ki bi opravljal tajniške posle.
Višina honorarja bo d o lo 
čena na osnovi dogovora.
M ožnost zaposlitve je takoj.
Prijave sprejem am o na gornji
naslov 15 dni po objavi raz
pisa.

V zadnji številki Dolenjskega lista dne 25. novem bra 1976 se
je pri razpisu javnega natečaja za oddajo stavbnih zemljišč na
5. strani lista pod to č k o V. vinila neljuba pom ota.
Za naštetim i sedmimi lokacijami bi se m oralo pravilno gla
siti:
..Izklicna cena stroškov priprave stavbnega zem ljišča znaša
za en o lokacijo 5 .0 9 8 ,6 0 din.
Bralcem se opravičujem o za napako in se zahvaljujemo za
razumevanje!

Komisija za razpis delovnega m esta d irektorja pri

OZD „ T E R M O P L A S T IK A "
K O Č E V JE p. o. K olodvorska 14
POSAVSKI
VETER?
NARSKI ZAVO D B R E 
ŽICE DE SEV N IC A

RAZPISUJE
PROSTO DELOVNO MESTO

D IR E K T O R JA
OBJAVLJA
LICITACIJO
za prodajo osebnega avto
mobila Zastava 750. Prodaja
bo 14. decem bra 1976 ob
15. uri pred V eterinarsko
postajo Sevnica. Avto bom o
prodali najboljšem u p o n u d 
Vn,
niku.

ISKRA
Industrija elem entov za elektroniko,
Ljubljana n. sub. o.
Stegne 17
TOZD Elektroliti M okronog
od b o r za m edsebojna razm erja delavcev
RAZPISUJE
naslednji prosti delovni m esti:

1.
2.

G O R IC A (ITA LIJA ) NA T R A V N IK U 6

DIMNIKOV
KRAJEVNA SKUPNOST
BELA CERKEV

V torek, 14. decem bra ob 9.
uri, bo v sejni dvorani PTT No
vo m esto III. seja skupščine ob
m očne SIS za PTT Novo mesto.
Dnevni red:
1. Poročilo o izvršenih skle
pih;
2. Inform acija o 9-m esečnem
poslovanju PTT;
3. Predlog smernic gospodar
skega plana za leto 1977;
4. Predlog o združevanju
sredstev med uporabniki PTT
storitev;
5. Sprejem statu ta;
6. Sklep o sprejemu sam o
upravnega sporazum a o te m e
ljih plana razvoja za o bm očje
SIS za 1 9 7 6 - 1980;
7. Sprejem družbenega dogo
vora o b čin dolenjske regije o
skupnih vprašanjih družbenega
razvoja za o b dobje 7 6 —80.
8. Razno.
Predsednik:
JO Ž E RATEJ

Skrbi vas bo rešil s tro 
kovnjak za opravljanje
te h del M AR TIN KA
ST E L IC iz G o tn e vasi
15-a,
68000
Novo
mesto.

"N

KV O R O D JA R
V Z D R 2 E V A L E C — strojna smer

Za zasedbo delovnega m esta se zahteva:
pod 1. poklicna šola, tri leta prakse, odslužen vojaški rok;
pod 2 .poklicna šola strojne smeri, tri leta prakse in odslužen
vojaški rok.
Za navedeni delovni mesti velja poskusno delo tri mesece.
Interesenti naj prošnje z dokazili o izobrazbi pošljejo na
splošno službo, TOZD ELEKTROLITI MOKRONOG. Raz
pis velja 15 dni po objavi.

Poleg splošnih, z zakonom d oločenih pogojev, m ora kandi
d at imeti še:
— visoko strokovno izobrazbo, po m ožnosti ekonom skopravne ali tehnološke smeri,
— višjo strokovno izobrazbo — lahko tu d i slušatelj te šole
z obveznostjo, da d o k o n ča študij,
— zaželene so delovne izkušnje na podobnih delovnih
mestih,
— organizacijske in vodstvene sposobnosti,
— m oralne in d ru žb en o p o litičn e vrline.
K andidati naj pošljejo pism ene p onudbe najkasneje v roku
15 dni po razpisu ozirom a objavi v časopisu.
Ponudbe s kratkim življenjepisom te r dokazili o izpolnjeva
nju navedenih pogojev ter p o trd ilo o nekaznovanju naj kan 
didati pošljejo na gornji naslov z oznako „Za razpisno k o 
m isijo".

Veterinarska postaja
NOVO MESTO

OBVESTILO ŽIVINOREJCEM
V eterinarska postaja Novo m esto obvešča vse lastnike živali,
da sprejem a naročila za'obiske bolnih živali na dom u zjutraj
od 6 .30 do 8 .3 0 in popoldne od 13. do 14. ure. Ostali čas
sprejem am o naročila le za nujno pom oč pri porodih in
nesrečah.
Za osem enitev svinj pa sprejem am o naročila od 6.3 0 zjutraj
do 9 .3 0 dopoldne.

Sl. 49 (1426) - 9. d ecem bra 1976

Na podlagi 11. in 12. člena zakona o urejanju in oddajanju
stavbnih zemljišč (Ur. I. SRS št. 4 2 /6 6 in št. 2 0 /7 1 ) te r na
osnovi odloka o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč
o b čin e Krško (Skupščinski Dolenjski list št. 2 5 /7 4 )
RAZPISUJE
SSS Krško, sklad za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč

ZAHVALA

Ob prerani in boleči izgubi dragega
moža in skrbnega očeta

Ob boleči in prerani izgubi dragega
moža, očeta in sina

NIKA
CEMASA

JAVNI NATEČAJ

iz Črnomlja

za oddajo delno urejenih stavbnih zemljišč v Kostanjevici.
1.) lokacija 1. parcela 1 4 5 8 /6 kvadratnih m etrov 863
2.) lokacija 2. parcela 1 4 5 8 /7 kvadratnih m etrov 754
3.) lokacija 3. parcela 1 4 4 9 /2 kvadratnih m etrov 778
4.) lokacija 5. parcela 1 4 4 9 /5 kvadratnih m etrov 873
5.) lokacija 6. parcela 1 4 4 9 /6 kvadratnih m etrov in parcela
1 4 5 0 /9 kvadratnih m etrov 802
Stroški za zemljišče in pripravo zemljišča znašajo 3 3,20 din
za kvadratni m eter. Stroški druge kom unalne ureditve pa
znašajo 2 8 .865,00 din za vsako lokacijo.

se iskreno zahvaljujemo delovnemu kolektivu Belt, organizacijam
ZK, ZB, Društvu upokojencev, tov. Slavku Novaku in tov. Dvoj
moču za tople poslovilne besede. Posebna zahvala za nesebično
pomoč sosedom: družini Jankovič, tov. Matiju Šneler in tov. Veri
Jakopič. Hvala vsem, ki ste pokojniku darovali cvetje in vence in
sočustvovali z nami.

Žalujoči: žena, sinovi, hčerke in drugo sorodstvo

ZAHVALA

Dopolnilo
1.Izklicno ceno stroškov kom unalne ureditve in odškodnino
za zemljišče plača najugodnejši ponudnik ob podpisu
pogodbe o oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča.
2. Najugodnejši ponudnik mora objek t zgraditi vsaj do
tretje gradbene faze v petih letih po podpisu pogodbe o
oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča.
3. V odškodnino za zem ljišče ni vračunan prom etni davek
in ne davek zaradi sprem em be nam em bnosti zemljišča,
katerega mora plačati najugodnejši ponudnik.
4. Fizično posest pridobljenega stavbnega zemljišča
nastopi najugodnejši ponudnik z dnem podpisa pogod
be o oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča.
Varščina, ki jo mora položiti ponudnik hkrati s p o 
nudbo znaša: 5 .000,00 din.
6. V arščino m ora ponudnik nakazati na račun št.
51 6 0 0 —781—86015 (sredstva za pripravo in kom unal
no urejanje stavbnih zemljišč pri SSS Krško). Izkazalo
o vplačilu varščine mora biti ponudbi priloženo.
8
Rok za dostavo ponudb je vključno 15. dan po uradni
objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.
9. O dpiranje p o nudb bo 19. dan po objavi ob 7. uri v
prostorih SSS Krško, kjer so lahko navzoči tudi vlaga
telji ponudb.
1 0 . Ponudbe m orajo biti v zapečatenih ovojnicah te r ozna
čene z oznako „JAV N I N A TEČ A J". Ponudbe pošljite
na naslov:
Sam oupravna stanovanjska skupnost občine Krško,
Cesta krških žrtev 12.
11
Vsa dokum entacija in ostali pogoji natečaja so intere
sentom na razpolago pri|SSS Krško.

G RA D BEN O
P O D JE T JE
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ZAHVALA

ALOJZA
JAKOPINA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v naši tragični
nesreči in neizmerni žalosti, ob trenutkih spoznanja, da je nje
govo življenje ugasnilo. Hvala za čustvovanje, za vence in cvetje, s
katerim ste ga obsuli. Posebna zahvala kolektivoma Melamina in
Kočevskega tiska za vso naklonjenost, pozornost in pomoč. Hvala
vsem sorodnikom, prijateljem, stanovalcem, ribiški družini, Pla
ninskemu društvu, Domu tehniških šol in Miranovim sošolcem,
kakor tudi vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti in
pevcem, ki so ga s pesmijo, ki jo je tako ljubil, pospremili do
preranega groba. Hvala govornikoma, ki sta s toplimi besedami
slovesa osvetlila njegovo podobo človeka, sodelavca, prijatelja in
življenjskega tovariša in hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem
spominu.

Žalujoči: žena Slavi z otrokom a Bojano in Miranom,
mama in oče
Kočevje, 3. decembra 1976

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

STANETA
BRINJEVCA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega
4-letnega sinčka in bratca

iz Mirne peči

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in znancem,
ki so nam v težkih trenutkih pomagali, darovali cvetje in vence,
nam izrazili sožalje in pokojnika pospremili na zadnji p o ti Poseb
na hvala kolektivu Beti ter župniku za opravljeni obred. Vsem
sosedom še posebna hvala.

LOJZKA
JELENA
iz Srebrnič 1

Žalujoči: žena Slavka, sinova Stanko in Branko ter drugo
sorodstvo

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

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekli sožalje in nam
pomagali, nam stali ob strani v težkih in bolečih trenutkih, da
rovali vence in cvetje in ga v tako velikem številu pospremili k
mnogo preranemu počitku. Posebna zahvala Kmetijski šoli Grm
za finančno pomoč, dijakom I. in III. le t za podarjene vence.
Zahvala kolektivu IMV za vso pomoč in Joži Kastelic za poslo
vilne besede pri odprtem grobu, župniku pa za opravljeni obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: mamica, očka, sestrici Irena in Bernarda,
babica in drugo sorodstvo

MARTINA KLEPCA
iz Prilozja
se iskreno zahvaljujemo vsem sovaščanom, prijateljem, sodelav
cem in znancem za tako veliko udeležbo na njegovi zadnji poti, za
podarjeno cvetje in vence, za vse jzraze ustnega ali pismenega
sožalja. Posebna hvala krajevni organizaciji Zveze borcev, gasilske
mu društvu, godbi na pihala in govornikom za njihove iskrene
poslovilne besede. Še enkrat hvala vsem!

Žalujoči: vsi njegovi

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

MARIJE MEDLE
s Tolstega vrha 3

------

ZAHVALA

IZ V R Š U J E IN PR O JE K T IR A VSE VR STE IN ŽE N IR S K IH ZG R A D B

GP"TEHNIKA"

Ob boleči in prerani izgubi ljubljenega moža, očeta in brata

TOZD Industrija gradbene keram ike
Trebnje

>

JOŽETA MARINČA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikbm, prijateljem in znancem, ki
so nam pomagali v najtežjih trenutkih, darovali vence in nam
izrazili sožalje, ter jo spremili na zadnji poti. Posebna zahvala
kolektivu UJV Novo mesto in organizaciji ZB Orehovica za
podarjena venca, sosedom Turkovim za pomoč, tov. Šišku za po
slovilne besede ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: sin Franc z družino, brat Franc, sestri Nežka
in Angelca z družinami

sprejme

takoj 6 delavk za delo pri sortiranju in pakiranju ploščic.
Delo je za določen čas od 1. 12. 1976 do 31. 3. 1977.
Delo je v izmenah.
Prijave sprejema kadrovska služba GP „T ehnika", Vošnja
kova 8, Ljubljana.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubega moža, atka, starega atka, sina,
brata, strička in svaka

STANETA HRIBARJA LADIJA
ki je po mučni bolezni mnogo prezgodaj za vedno zatisnil oči, se
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem,
sosedom, znancem, prav vsem, ki ste ga spoštovali in mu v tako
velikem številu izkazali zadnjo čast, mu darovali obilo lepega
cvetja ali se mu kako drugače poklonili, nam v težkih dneh stali
ob strani in pomagali, nam ustmeno ali pismeno izrazili iskreno
sožalje in ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Najlepša hvala
govornikoma za poslovilne besede, pevcem za lepo petje, godbe
nikom za ganljivo spremljavo k njegovemu poslednjemu domu,
sodelavcem za častno stražo, spremstvo in položitev v prerani
grob.
Najiskrcneje se zahvaljujemo za veliko pozornost in nesebično
pomoč v času bolezni dr. Lavu Morcli, vsem zdravnikom ter
osebju kirurškega oddelka bolnice in njegovemu ambulantnemu
zdravniku.
Najlepša hvala podjetju ZTP Novo mesto za sodelovanje in
pomoč pri organizaciji pogreba ter za podarjene vence. Prav tako
lepa hvala Cestnemu podjetju Novo mesto in SDK podružnici
Novo mesto za podarjene vence.
Vsem, prav vsem, še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Nada, sin Stanko z ženo Erno in malo
Barbko, mama, sestra in brat z družinama ter ostalo so
rodstvo.
Novo mesto, Ljubljana, Velenje in Kočevje.

St. 49 (1428) - 9. d ecem b ra 1976

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, delovnemu kolektivu „ 2 ito “ Ljubljana, njegovim
sodelavcem iz Pekarne in slaščičarne Kočevje, ki so nam ustno ali
pismeno izrazili sožalje ter ga v tako velikem številu pospremili na
prerani zadnji poti, mu darovali vence in cvetje. Zahvala govorni
koma tov. Bojanu Galijcnu in Mirku Pantarju za poslovilne be
sede, članom pevskega zbora „Ž ito “ Ljubljana in godbi iz
Kočevja. Srčna hvala lovski družini Kočevje za izkazano zadnjo
čast in vsem organizatorjem pogreba. Zahvaljujemo se duhovščini
za opravljeni pogrebni obred.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej, ki ste ga imeli radi, z nami
sočustvovali in na kakršen koli način počastili njegov spomin,
naša iskrena zahvala.

Žalujoča: žena Majda, hčerka Mojca, sin Jožko, brata
Lojze in Tone, sestri Mimi in Ivanka ter ostalo sorodstvo.

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

JOŽEFE
ZIDARIČ

Z A H VA L A
Po dolgi in težki življenjski poti nas je za vedno zapustil naš
dragi oče in stari oče

JOŽE STANIŠA
iz Konca 13
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem
in znancem, ki so darovali cvetje, nam izrekli sožalje in pokojnika
v tako velikem številu pospremili do zadnjega doma. Zahvalju
jem o se dr. Vodniku za dolgoletno zdravljenje, duhovniku Lapu
za opravljeni obred, LD Padež za org. pogreba ter organizaciji ZB
Podgrad. Posebna zahvala tudi govorniku LD Padež in pevskemu
zboru gasilskega društva iz Šmihela. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: sin Lojze z družino, hčerke Marija, Pepca in
Anica z družinami, družina Pihler in drugo sorodstvo
Konec, 22. novembra 1976

ZAHVALA
Ob smrti našega dragega ata, starega ata, brata in strica

iz Gor. Stare vasi 8
pri Šentjerneju
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem, ki so darovali vence in cvetje, nam izrekli
sožalje in našo drago mamo spremili v tako velikem številu do
njenega zadnjega doma. Zahvaljujemo se kolektivu gin.-por. odd.
bolnice Novo mesto, Iskri iz Šentjerneja, Cestnemu podjetju, SGP
Pionir in IM V iz Novega mesta za podarjene vence. Posebna hvala
int. o d d .' spl. bolnice Novo mesto za razumevanje in pomoč,
sosedu Potočarju za poslovilne besede, sosedi Hočevarjevi in
Turkovi za pomoč v težkih trenutkih, gasilskemu društvu Stara
vas in Orehovica, Prešernovim ter župniku za opravljeni obred.
Vsem še enkrat prav lepa hvalit

Žalujoči: mož Janez, hčerki Anica in Nežka z družinama,
sinovi Jože, Ivan in Lojze z družinami, sestri Karolina in
Marija, družina Sotošek in drugo sorodstvo

PAVLA VOVKA
iz Šmaija
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali in nam izrekli
sožalje. Hvala za darovane vence in cvetje in vsem, ki so ga spre
mili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se duhovnikom, tov.
Dobovšku za poslovilne besede, Boštanjskcmu oktetu, borcem za
severno mejo in SZDL za spremstvo s praporom.

Žalujoči: hčerka in sinovi z družinami, sestra Rezka in
drugi.
Sevnica, 4. decembra 1976
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Oh boleči izgubi naše drage
mame, stare mame, babice, sestre in
tete
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KRŠKO: 11. in 12. 12. ameriški
film Dvanajst žigosanih. 15. 12.
ameriški film Pet divjih.

Četrtek, 9. decembra - Valerija
Petek, 10. decembra - Smiljan
Sobota, 11. decembra - Danijel
Nedelja, 12. decembra - Ivana
Ponedeljek, 13. decembra - Lucija
Torek, 14. decembra Dušan
Sreda, 15. decembra - Kristina
Četrtek, 16. decembra - Albina
LUNINE MENE
14. decembra
ob 11.14 uri - zadnji krajec

NOVO MESTO - KINO KRKA:
9. 12. švedski barvni film Prizori iz
zakonskega življenja. Od 10. do 13.
12. ameriški barvni film Ulica brez
zakona. Od 14. do 16. 12. angleški
barvni film Romantična Aneležinia.

11J [01
KOSTANJEVICA: 12. 12. fran
coski barvni film Beg skozi puščavo.

SL U Ž B O DOBI
IŠČEM POŠTENO DEKLE (nad 20
let) ali mlajšo upokojenko, ljubi
teljico otrok, za varstvo 4-letncga
fantka in pomoč v gospodinjstvu
vsaj za dobo enega leta. Hrana,
stanovanje, plača. Vprašajte po
telefonu (061) 315 -8 1 9 zvečer.
FRIZERSKO pomočnico, po mož
nosti z znanjem moške stroke, ki
ima že nekaj prakse, sprejmem
takoj ali po dogovoru. Zaposlitev
stalna, stanovanjc preskrbljeno.
Plača po dogovoru. Jože Novak,
brivsko-frizerski salon, Ljubljan
ska 10, Novo meslo.
KVALIFICIRANEGA mizarja sprej
mem v delovno razmerje. Osebni
dohodki po dogovoru, samsko
stanovanjc zagotovljeno v hiši.
Mizarstvo Stane Snedcc, Bohinče
va 14, Ljubljana, telefon 58-9 0 5 .

SLUŽBO

ISCE

PRIPRAVLJENA SEM paziti otro
ke na domu. Naslov v upravi lista
(3471/76).
V VARSTVO vzamem dva do
jenčka. Naslov v upravi lista
(3513/76).

STANOVANJA
IŠČEM opremljeno sobo na Mirni.
Naslov v upravi lista (3459/76).
TRIČLANSKA družina išče sobo in
kuhinjo v Novem mestu. Naslov v
upravi lista (3495/76).
ODDAM dve opremljeni sobi dvema
dekletoma, najraje študentkama.
Naslov v upravi lista (3532/76).
IŠČEM sobo v Novem mestu ali
bližnji okolici. Janko Burger, Kri
stanova 28, Novo mesto.
MLADO DEKLE IN I ANT iščeta
neopremljeno
stanovanje
v
Novem mestu ali bližnji okolici.
Naslov v upravi lista (3512/76).
ODDAM opremljeno sobo dvema
študentkama. Naslov v upravi
lista (3368/76).

M o to rn a vozila
PRODAM karambolirano simco
1000 GL, letnik 1967. Iranc
Jeglič, Šmarjeta 46.
UGODNO prodam ford escord
1976. Jože Dornik, Drnovo 34,
Leskovec pri Krškem.
PRODAM traktor znamke Lamborhini. Cena po dogovoru. Alojz
Kukman, Orkljevec 9, Mirna peč.
PRODAM FIAT 850 special, letnik
1970, ohranjen. Ogled vsak dan
pri Korasa, avtopralnica.
PO UGODNI ceni prodam Ford
taunus M 15 v voznem stanju.
Franc Pavlin, Potov vrh 54, Novo
mesto.
PRODAM ZASTAVO 750, letnik
1969, in razne dele za 850. Na
slov v upravi lista (3496/76).
PRODAM traktor Ferguson (35 KS)
v voznem stanju. Franc Kastelic,
Stopiče 4.
PRODAM ZASTAVO 750, letnik.
1974. Dornik, Drnovo 34 pri
Krškem.
PRODAM FORD TAUNUS 17 M,
letnik 64, in prikolico za prevoz
živine (s cerado). Avto dam na
pot. posojilo. Jože Antončič, Praprače 1, Šmarješke Toplice.
PRODAM traktor Deutz (12 KS) s
koso, jermenico in plugom, vse v
dobrem stanju. Cena 26.000 din.
Ogled vsak dan popoldne od 15.
ure dalje. Jože Hočevar, Regerča
vas 40, Novo mesto.
PRODAM fiat 750, letnik 1972.
Majcen, Partizanska 11, Novo
mesto.
PRODAM osebni avto ford 1 7 M, s
štirimi vrati, v dobrem stanju, iz
prve roke. Informacije po tele
fonu (068) 71-774.
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RIBNICA: 11. in 12. 12. ameriški
barvni film Valdez maščevalec.
SEVNICA: 11. in 12. 12. jugoslo
vanski film A 'entat v Sarajevu. 15.
12. ameriški film Harrveva banda.
ŠENTJERNEJ: 11. in 12. 12.
film Crnobrada pošast.
TREBNJE: 11. in 12. 12. ameri
ški barvni akcijski film Detektiv
Shaft.

PRODAM SPACKA 74. in 71. let
nik. Oglasite se v bolnici, interna,
Novo mesto, pri Mariji Mihelin.
PRODAM ŠKODO, registrirano do
julija 1977. Ogled: Mali Slatnik
78.
ZASTAVO 750, letnik 1969, regi
strirano do novembra 1977 v
odličnem stanju, prodam. Jože
Bajuk, Curile 21, 68330 Metlika.
PRODAM traktor Deutz 24 KS s
koso. Jože Lekše, Groblje 13,
Šentjernej.
TOVARNA celuloze in papirja
„Djuro Salaj” , Krško, uuodno
proda KOMBI FURGON IMV
1600 SUPER, 3-osni, leto izde
lave 1972. Licitacija bo 14. de
cembra 1976 ob 9. uri v tovarni
Djuro Salaj, Krško.
PRODAM fiat 750 v voznem stanju
in televizor Ambasador. Martin
Jankelj, Jablan 40, Mirna peč.
PRODAM traktor Ferguson IMT v
zelo dobrem stanju, z originalnim
plugom in koso. i ranc Lušina,
Bela
cerkev
13, Šmarješke
Toplice.
PRODAM malo rabljen enoosni
traktor NIBBI 15 KS s frezo in
plugom. Informacije na telefon
21 -7 9 3 .
PRODAM zastavo 101. letnik 1976
z dodatno opremo. Cena po do
govoru. Ivan Vučajnk (Kambič),
Jurčičeva 5, Brežice, telefon
72-250.
UGODNO prodam zastavo 750.
Mirko Zupančič, Regerča vas 57
a.
PRODAM po ugodni ceni avto
Renault 10. Martin Potočar,
Mirna peč.
PRODAM avto BM\V, registriran do
3. februarja 1977. Voziš ga lahko
z A kategorijo. Ivanka Švajger,
Pečice 25, Podsreda.
PRODAM FORD ESCORT 1100,
letnik 73. Ogled vsak dan od 15.
ure dalje. Alapovič, Zagrebška
18, Novo mesto.
PRODAM avto kombi IMV 1600
super B, registriran, v voznem
stanju, z novo školjko. Ogled vsak
dan od 14. ure dalje. Sandi Lileg,
Zdolska cesta, Krško.
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UGODNO prodam hidrofor eno
fazni rezervoar iz nerjaveče plo
čevine. Jožica Šinkovec, Ločna
33, Novo mesto.
PRODAM trajno žarečo peč. Jožica
Košmrlj, Potovrh 53, Novo
mesto.
PRODAM garažo v Jerebovi ulici.
Milič, Ragovska 8, stan. 21.
PRODAM češko bokarico in me
njalne cevi. Naslov v. upravi lista
(3477/76).
PO UGODNI ceni prodam nov kom
biniran plinski štedilnik. Naslov v
upravi lista (3481 /76).
PRODAM smrekove plohe, deske
colaricc in kostanjevo kolje.
Naslov v upravi lista (3492/76).
OTROŠKO POSTELJO, belo oranž,
2 leti rabljeno, prodam. Nad
mlini 40.
BELO, dolgo poročno obleko št. 42
prodam po ugodni ceni. Brod 16,
Novo mesto.
PRODAM dobro ohranjeno diato
nično
harmoniko
Be,ts,As.
Anton Šuštaršič, Prilozje 6,
Gradac v Beli krajinL
PRODAM novo plinsko peč P 22
A /R -C C J super. Naslov v upravi
lista (3515/76).
PRODAM kompletno dnevno sobo
(omara, kavč, 3 fotelji in miza),
peč na olje, štedilnik (dve plošči
na elektriko, dve na plin), pult in
visečo omarico. Telefon 83 -1 6 5 .
PRODAM traktorsko enoosno pri
kolico.
Marjan
Kralj, Gor.
Kamence 23, Novo mesto.
PRODAM gumi voz (16-colski), pri
meren za traktor, in motorno
slamoreznico. Bršlin 29, Novo
mesto.
PRODAM spalnico (trd les) z vložki,
žimnicami, nočni omarici in
otroško posteljico. Jože Kralj,
Padcršičcva 13, Novo mesto.

PRODAM sedežno garnituro in raz
tegljiv fotelj. Nada Jakše, Zagreb
ška 13, Novo mesto.
PRODAM kozolec „topler“ , štiri
okna, v dobrem stanju, cena po
dogovoru. Kastelic Janez, Log pri
Selih Šumbcrku, Dolenjska.
PRODAM radio + kasetnik (..superscope"
CR
1300), M a g n e t o 
fon
kolutnik (Tclcfunkcn),
zvočno skrinjo („R IZ“
AS I 2
I
12 W) in TV sprejemnik
(„M1N1RAMA‘‘ - TV 31) z ga
rancijo ter fotoaparat Praktica
super TL. Ponudbe na naslov:
Krže Boštjan, Novo mesto.
Mestne njive 9.
PRODAM pletilni stroj Brother.
Informacije po telelonu (068)
2 3 -3 6 8 .
PRODAM fotoaparat Ulaktiča LIC
(objektiv Pentacon clectric 50
mm F' 1.8) in širokokotni objek
tiv Pentacon clectric 29 mm f
2.8. Ogled vsak delavnik v uredni
štvu Dolenjskega lista. Ulica tal
cev 2.
PRODAM
nerabljen
svetlorjav
stoječ kamin Batclino, malo rab
ljeno stoječo keramično peč in 2
soda po 200 I za gorilno olje ali
podobno. Novo mesto. Prisojna
pot 8.
UGODNO prodam regal dnevno
sobo. Kopevski, Ragovska 6,
Novo mesto.
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VZAMEM garažo v najem; Nad
mlini ali bližnji okolici. Naslov v
upravi lista (3535/76).
ODDAM dva prostora, primerna za
lokal ali obrtnika, v Bršlinu 11.
Ogled možen popoldne.
60-L E TN A VDOVA prijetne zu
nanjosti, z lastnim domom, malo
zemlje, želi spoznati veselega,
zdravega upokojenca, nekoliko
starejšega, nealkoholika, za skup
no življenjsko pot v razumevanju.
Ponudbe pod šifro „V BELO
KRAJINO".
GARAŽO oddam v najem. Naslov v
upravi lista (3457/76).
POROČNI PRSTANI! - Vsa zla
tarska dela vam po vaši želji naj
bolje opravi zlatar Otmar Zidarič
v Gosposki 5, Ljubljana, kjer
dobite tudi poročne prstane vseh
oblik! - Z izrezkom tega oglasa
dobite 10 odst. popusta!
PSA, ČRNEGA lovskega terierja,
pogrešamo od 30. novembra. Če
kdo ve, kam se je zatekel, naj javi
proti nagradi na Cankarjevo 34,
Novo mesto, telefon 2 1 -2 5 4 ali
21 -259.
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KUPIM vinograd z zidanico ali
vikendom oziroma možnostjo
gradnje vikenda od Trške gore do
Vinjega vrha pri Dobruški vasi.
Ponudbe pod „ LEPA LEGA".
KUPIM dobro ohranjeno otroško
stajico. Budja. Ul. talcev 12,
Novo mesto, telefon 22-213.

V BLIŽINI VcL Malcnc prodam
njivo (16 a) in gozd (25 a). Ogled
1 2. decembra med 9. in 10. uro.
Kodrič, Vel. Malcncc43.
PO UGODNI ccni prodam hišo,
zgrajeno do tretje faze na parceli
v velikosti 1.400 in2. v okolici
Šentjerneja. Naslov v upravi lista
(3388/76).
PRODAM njivo v velikosti 18 arov v
Dolenjem Vrhpolju pri Šentjer
neju. Vse informacije dobite pri
Cvelbar, Šmarje 5, Šentjernej.
NOVO HIŠO 10 km iz Novega
Mesta zamenjani za večje stano
vanjc ali primerno hišo, lahko
starejšo. Ponudbe pod šifro
DOGOVOR".
PRODAM ali zamenjam vikend,
vinograd, sadovnjak in stavbno
parcelo za vikend ali hišico ob
Krki. Ponudbe pod „PO DOGO
VORU".
PRODAM posestvo s hišo vseh
kultur v turističnem kraju ob
Kolpi v Poljanski dolini. Naslov v
upravi lista (3503/76).
GOSTILNO hišo v Gotni vasi z
gospodarskim poslopjem, letnim
paviljonom, vrtom in dvoriščem
(parking),
prodamo.
Možen
takojšen začetek obratovanja.
Informacije po telefonu (068)
2 2 -2 5 6 . Ponudbe na DL pod
šifro ..GOTOVINA" ali naslov v
upravi lista (3523/76).
PRODAM visokopritlično hišo z
manjšim poslopjem, garažo m
sadovnjakom na lepem kraju,
zgrajeno leta 1957. Ogled ob so
botah in nedeljah. Naglič, Livold,
Kočevje.
PRODAM njivo na Dolžu in gozd v
Bukovcih. Interesenti naj pišejo
na naslov: Alojz Murn, Delavska
29, Kranj.
PRODAM 8 arov vinograda na lepi
sončni legi, primerno /a vikend.
Dostop inožen z avtomobilom.
Naslov v upravi lista (3474/76).

VINOGRAD v velikosti 20 arov ob
cesti Črnomelj Dajčbirt, nad že
lezniško zapornico v Kotu pri
Semiču,
prodam.
Ponudbe:
Anton Jakša. Brstovcc 3, 68333
Semič.
PRODAM njivo v Dol. Straži. Infor
macije 10. decembra v Bršlinu 43,
pritličje desno.

^OBVESTILA \
I NODNI VNE PIŠČANCE iz valil
nice Ljutomer lahko takoj naro
čite pri „Turopoljac“ Samobor,
kiosk pri pošti. Prodajalna vam
nudi vse vrste hrane za teleta,
odojke, svinje in piščance.
VAŠ RADIA I OR boste brez truda
in hitro očistili prahu. Prah za
držuje toploto, izgorevanje pa
onesnažuje zrak v prostorih.
Ščetko vam pošljemo po pošti, čc
nakažete 50 din. Obnavljamo tudi
vse ščetke za loščilce in sesalcc
prahu. Izdelujemo vse ostale
ščetke po vzorcu in črtežu. Na
ročniki Dolenjskega lista imajo
10% popusta. Ščetarstvo Armič,
Tržaška 52, Ljubljana.
KMETOVALCI,
POZOR!
Ob
veščam vse, ki sc bavijo s kmetij
stvom, da imam servis za traktor
Poršc z rezervnimi deli. Poprav
ljam pa tudi vse ostale traktorje.
V oddaljene kraje pridem po trak
tor tudi na dom in ga kasneje
dostavim na dom. Popravila lahko
naročite po pošti ali sc pridete
osebno dogovoriti na naslov: Jožč
Zupančič, avtoservis Podlipa 7,
68274 Raka pri Krškem.
SERVISNA DELAVNICA ISKRI
NIH IZDELKOV
PREKOPA
(telefon 85 - 538) je odprta vsak
dan od 7. ure do 14,30, ob sobo
tah od 7,30 do 12,30. Poprav
ljamo tudi kotne brusilke in vrtal
ne stroje. Priporočamo popravila
TV sprejemnikov na domu: to
rek Brežice, ■
četrtek-N ovo
mesto.

ANA Hrastno 20 (Zagrad), p. Šent
rupert,
prepovedujem
vsako
sečnjo v mojem gozdu. Kdor tega
ne bo upošteval, ga bom dala so
dišču.

M A R IJE Š U T E J
iz Zagozdaca
si. iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem ter sosedom
Mihelič in Pcšelj, ki so nam v naj
težjih trenutkih pomagali, Zvezi
borccv za poslovilne besede, žup
niku za opravljeni obred, vsem, ki
ste darovali vence in cvetje, nam
kakorkoli pomagali, nas tolažili in
pokojnico spremili na zadnji poti.
Vsem šc enkrat iskrena hvala!

Žalujoči:
sinovi
Rudolf,
Pavel in Lojze z družino, hčer
ke Pavla in Marija z družinama,
Amalija in drugo sorodstvo

Ob boleči
moža, očija

izgubi

ljubljenega

A V G U S T A Ž N ID A R Š IČ A
gradbenega delovodja
se iz srca zahvaljujemo sosedom za
hitro pomoč v najtežjih trenutkih in
za podarjeno cvctje. Posebna zahva
la dr. Janezu Klunu in medicinski
sestri Berti Maver ter ostalemu
zdravstvenemu osebju za dolgotraj
no zdravniško pomoč.

Žalujoča žena Marija, sin
Drago in hčerka Jasminka
Kočevje

Z A H VA L A
Ob smrti naše drage mame, stare mame, tašče, tete in svakinje

BARBARE HROVAT
roj. OKLEŠČEN
iz Jurke vasi 3
se iskreno zahvaljujemo zdravniškemu in strežnemu osebju pljuč
nega oddelka bolnice Novo mesto, sosedom, posebno Turkovim
in Romovim za nesebično pomoč, kolektivom in sodelavcem
Novoteksa, IMV, Krka in Novomontaža, ZB Straža, godbi Novolcsa, govornikoma za poslovilne besede in duhovniku za oprav
ljeni obred, sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje,
podarjeno cvctje in spremstvo na zadnji poti.

Žalujoči: otroci z družinami, vnuk Robi z mamico in
drugo sorodstvo
Jurka vas, Novo mesto, Dol. Toplice, Kranj, Suhor, Meni
ška vas, Straža, Praproče

Z A H VA L A
Ob prerani in nenadomestljivi izgubi našega dragega ata in sta
rega ata

FELIKSA MRVARJA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh težkih dneh stali
ob strani. Še posebno zahvalo smo dolžni domačemu zdravniku
dr. Kocutarju, dr. Meti Novak in zdravstvenemu osebju bolnice
Novo mesto in pevcem Zužcmbcrk-Moravče. Zahvalo smo dolžni
vsem duhovnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so ga v
tako velikem številu spremili na njegovi zadnji poti.

Hvaležni otroci: Feliks, Marija, Zalka, Anica z družinami,
Milka in Jože ter dvajset vnukov

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame in prababice
DOBRI in skrbni mami MARIJI
HRASTAR iz Sel pri Kartcljcvem
pri Mirni peči želijo vse najboljše
za 85. rojstni dan in god in da bi
bila še dolgo zdrava in srečna v
krogu svojih domačih, vsi njeni.
DRAGEMU sinu JANEZU, ki služi
vojaški rok v Pančevu, za 19.
rojstni dan želijo vse najboljše, da
bi mu življenje v vojaški suknji
minevalo hitro in v zadovoljstvu
ter da bi se zdrav vrnil domov.
Mamica, oče, sestri Nežka z Jože
tom, Anica s Francijem in malo
Katjo, ki pošilja stričku 19 po
ljubčkov. Čestitki sc pridružujeta
tudi obe stari mami.
DOBRIM in
skrbnim staršem
IVANU in BARIČI PETANClC
iz Novega mesta ob 30-letnici
skupnega življenja želijo še mno
go srečnih in zdravih let v krogu
svojih dragih hvaležni otroci
Anka in Ivan z družinama ter
Boris in Jelka. Vnukinje Vesna,
Tamara in Barbara jima pošiljajo
koš poljubčkov.
DRAGEMU
sinu
FRANCIJU
ANDERLIČU, ki služi vojaški
rok v Zagrebu, čestitajo za dvojni
praznik mama, ata, brat Marjan in
sestra Majda.

TEREZIJE
RAVNIKAR
iz Kamnja pri Šentrupertu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem, ki ste ji darovali vence in cvetje ter počastili njen spomin.
Zahvaljujemo se kolektivom Dana Mirna, Dcnit-TOZD Velika
Loka, IMV TOZD TGO Mirna za podarjene vence. Enako se
zahvaljujemo gasilskemu društvu Šentrupert, Društvu upokojen
cev, kakor tudi učiteljem in učencem osnovne šole za spremstvo
na njeni zadnji poti. Prav lepo sc zahvaljujemo pevcem, župniku
za poslovilne besede in opravljeni obred, tov. Maksu Kurentu iz
Šentruperta za poslovilni govor ob odprtem grobu. Vsem, ki ste
nam izrazili sožalje in jo n tako velikem številu spremili do nje
nega zadnjega doma, šc enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

DOLENJSKI LIST
Po dolgem in bolečem trpljenju
nas je za vedno zapustila naša draga
mama. babica, prababica in teta

J 0 2 E F A PO T O Č A R
iz Ragovega št. 1
Iskreno sc zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom in vaščanom za
pomoč, podarjene vence in cvetje.

Žalujoči: sinova Ivan, Jože
in hčerka Mari z družinama ter
drugo sorodstvo

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

MIHE M ETELK A
Gmajna 23
se zahvaljujemo za pomoč sosedom.
Posebna zahvala sosedom ter gasil
cem za' venca. Hvala župniku za
opravljeni obred.

Žalujoči: žena Ana, sin
Vlado, hčerki Joži in Milka z
družinami

IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
mesto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica,
Sevnica in Trebnje.
IZDAJATELJSKI 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 Bačcr, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik Priloge), Milan
Markelj, Janez Pezelj, Jože Primc, Jožica Tcppey in Alfred Železnik.
Oblikovalec Priloge Peter Simič.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - I.etna
naročnina 169 dinarjev, 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:
52100 620 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
stiani 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 cenik št. 8 od 15.
10. 1976. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št.
421 1/72 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni
davek od prometa j>roizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8 - Naslov uredništva: 68001 Novo mesto, Ulica
talcev 2, p.p. 33, telefon: (068) 2 3 -6 0 6 - Naslov uprave: 68001
Novo mesto. Glavni trg 3, p.p. 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.

St. 49 (1428) - 9. d ecem b ra 1976

ZAHVALA

V SPOMIN

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice, pnbabice, sestre in
tete

3. decembra je minilo žalostno leto
dni, odkar nas je za vedno zapustil naš
ljubi oče

ANTONIJE PUTRE'

PETER
GRUBAR

roj. MAJCEN
iz Kočevja
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, darovali
vence in cvetje in pospremili pokojnico na njeni zadnji poti, nam
pa izrazili sožalje in sočustvovali z nami.

Žalujoči: mož Ivan, hčerke Erna, Hedvika in Marta z
družinami, vnuki in pravnuki ter drugo sorodstvo
Kočevje, Ljubljana, Novo mesto, Sevnica

V

SPOMIN

8. decembra je minilo dve leti,
odkar nas je za vedno zapustil pri
srčno dobri mož, oče, stric, brat in
stari ate

iz Javorovice 11 pri Šentjerneju
Ni te več v našem domu, v katerem je bila tvoja ljubezen in skrb
za nas. Naša srčna toplina je sedaj le bolečina, solze in spoznanje,
da ti nikoli več ne bomo mogli povedati, kako smo te imeli radi,
in ti ne bomo mogli plačati tvojega truda, ki si ga žrtvoval za nas.
Bridko nam je, ker je naš dom ostal prazen, odkar te ni več.
Vsem sosedom in vaščanom, sorodnikom in znancem, ki ste ga
poznali, med njegovo boleznijo obiskali in mu kakorkoli kdaj
pomagali, iskrena hvala!

Žalujoči: hčere in sinovi z družinami, žena Lojzka in
drugo sorodstvo

V SPOMIN

JANEZ
AMBROŽIČ

10.
decembra bo minilo žalostno leto
dni, odkar nam je kruti šofer mnogo
prezgodaj iztrgal iz naše lepe sredine
mlado mamico

iz Gabrja 124

JOŽEFO
VRHOVEC

Zelo pogrešamo našega priljubljenega očka, vedno se ga
spominjamo in mu prižigamo svečke.
Vedno žalujoči: žena Tončka, hčerki Silva in Olga z
družino, Jožica in Srečko, vnuki Zvonko in Srečko

roj. KRAVCAR
iz Velike Loke 1
Od nas si se ločila in odšla na pot, s katere ni vrnitve. Bila si
preskromna, zato si imela kruto smrt. Obiskujemo in krasimo tvoj
grob. Vedno si v naših srcih in mislih.

V SPOMIN
23. decembra 1976 bo minilo
dve leti, odkar nas je vse skupaj za
vedno zapustila ftaša dobra mama

Žalujoči: mož Tone, sinovi Jože, Tonček in Janko,
hčerke Darinka, Jožica in Anica, sestra in bratje ter drugo
sorodstvo

ZAHVALA

JOŽEFA
MIKOLIČ
iz Bendij-Brusnice

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame in stare
mame

URŠKE FABJANČIČ
iz Zavinka S pri Škocjanu

Minili sta že leti dve, odkar od nas prerano odšli ste že,
toda v naših srcih vi ste še, kot nekdaj dobra mama bili
ste.

Žalujoči: sinovi Jože, Stanko, Tone, Miha in Martin,
hčerke Anica, Jožica, Milka in Cvetka z družinami

Josip Jurčič

med
dvema
stoloma
Tončka se pretrese, kakor da bi jo bila električna iskra prešinila, ter nekako plašno, če ne
prestrašeno pogleda svojo prijateljico. Njene veike oči so vprašaje bile uprte v obraz gospodičiin: kdo si ti, kako je pod bogom mogoče, da
reš, kar noben in noben človek ne zna, ker ni
komur ni pov?dala, celo sebi sami tajila. Svojjemu lastnemu itcu ni verjela, k ije rekalo, da ga
Iv sebi nosi žc dolgo dolgo. In tu pride ta prija
teljica in ji vice tako skrivnost pove!

i

Luiza je menda takoj videla, kaj prestrašeni
obraz in vprašujoče oko pomenja, zato reče:
„Nič si posebnega ne misli. Kadar bodeš ljudi
bolj poznala, mogla bodeš to bolj skrivati, kar
čutiš; a sedaj tega ne znaš še. Glej, jaz sem ti oni
dan že, precej tačas, ko si sliko v roki imela, na
obrazu poznala, da imaš tega Nikolaja nekoliko
v srcu. Videla sem, da si zardela pri pogledu one
slike in, ko sem te potem govoriti slišala, nisem
dvomila več.“
Tončka ne odgovori ničesar, samo svoje lice
globoko na šivanje pripogne.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in sosedom za izrečeno sožalje ter pomoč, za poklonjene vence in
cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala zdravnikom in
osebju nevrološkega odd. v Novem mestu, Zdravstvenemu domu
Mokronog in Trebnje, Elektru Novo mesto, Novoteksu, predilnica
II, ZB Škocjan in duhovniku za opravljeni obred.

Žalujoči: sin Jože, hčerki Slavka in Minka z družinami
Škocjan, 24. novembra 1976

„Ti se sramuješ, kajne? “ reče ona in ji dobrikaje se ovije belo, polno roko okoli vratu ter,
gledajoč ji še niže od zdolaj v oči, nadaljuje:
„Ni treba se sramovati svojega srca, Tončka
moja; čemu vendar? Ljubiti, ah, to je pač naj
lepše in najslajše v življenju in, kdor ne more, ta
človek ni, vsaj dober človek ne, zakaj bi se sra
movala; slišiš, ti? “
,,Ni tako, kakor ti misliš," šepeče deklica.
„No, kako pak je, kaj? “
Tončka ni mogla nobene besede dalje sprego
voriti, da bi bil odgovor, a vzdignila je glavo in
žareče čelo položila za trenutek prijateljici na
ramo.
Potem sta molče delali dalje.
Bodisi vzrok občna ženska radovednost, bo
disi resnično prijateljsko zanimanje, Luiza je
kmalu zopet vprašala:
„Ali te je že poljubil? “
„Enkrat,“ dahne Tončka na pol tiho.
„Samo enkrat? No, to je še malo. A kdaj je
to bilo? “
„Tačas, ko se je od mene poslovil, pred
dvema letoma.“
Pred dvema letoma! Oj, to je dolgo. - A
potem ti je vendar redno pisal? Vsaj vsak teden.“
Začudeno Tončka zopet pogleda. „Vsak
teden! Oh, ni bilo tako,“ odkima z glavico.
„Torej vsaj vsak mesec? “
„Izprva večkrat, a letos - samo za god.“
„Samo? A! Potem ga moramo mi v delo
vzeti, kadar pride. Ti grdi častilec ti. Čakaj, se
daj, kadar pride in te zopet vidi, moramo pom oči.“
„Ne, ne; molči,“ naglo in proseče reče devče.
„Nič se ne boj. To se mora znati tako začeti,
da nobeden nič ne opazi, on pa še najmanj,“
reče Luiza.
„Jaz nečem ničesar,“ ponavlja Tončka od
ločneje in morda je to odbitje pomoči^od strani

TELEVIZIJSKI
SPORED
renjčl", barvna oddaja- (Lj) - 9.05
625 (Lj) - 9.45 A. Diklič: Salaš v
Malem ritu, barvna nadalj. (Lj) 10.40 Otroška matineja: Odprava
zelenega zmaja, Mala čebelica,
barvni oddaji (Lj) - 11.25 Mozaik
(Lj) - 11.30 Kmetijska oddaja (Bg)
- 12.15 Poročila (Lj) - 12.20
Smuk za moške, barvni posnetek iz
Val d’ Isera (do 13.50) (Lj) — Ne
deljsko popoldne: Morda vas za
nima: Srečanje v športnem parku Veseli tobogan: Mislinje - Alegro
studioso, ponovitev barvne oddaje —
Okrogli svet — 17.00 Drsanje za
„ Zlato pirueto" - prenos iz Zagreba
(Z/II-Lj) - 18.15 Poročila (Lj) 18.25 Siva obala - serijski barvni
film (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnev
nik (Lj) - 19.50 Tedenski gospodar
ski komentar (Lj) - 19.55 Propa
gandna oddaja (Lj) <- 20.00 A.
Marodič: Epidemija, barvna nadalje
vanka Poti stranpoti (Lj) - 20.50
Propagandna oddaja (Lj) - 20.55
Srečanje z Anno Identici, barvna
oddaja (Lj) - 21.30 Nauči ga loviti
ribe, barvna oddaja (Lj) - 22.00
Športni pregled (Bg) - 22.35 TV
dnevnik (Lj)
PONEDELJEK,
13.
DE
CEMBRA: 8.10 TV v šoli (Zg) 9.00 TV v šoli (do 10.05) (Bg) 14.10 TV v šoli - ponovitev <do
15.00) (Zg) - 17.00 Zverinice iz
Rezije - barvna oddaja (Lj) - 17.15
Ob Clydu, barvna oddaja (Lj) 17.45 Obzornik (Lj) 18.00
Mozaik (Lj) - 18.05 Prvih 365 dni v
otrokovem življenju, barvna oddaja
(Lj) - 18.35 Odločamo (Lj) 18.45 Mladi za mlade (Sa) - 19.15
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) 19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 Pro
pagandna oddaja (Lj) - 20.00 R. B.
Sheridan: Šola za obrekovanje,
barvna TV drama (Lj) - 21.45 Pro
pagandna oddaja (Lj) - 21.50
Kulturne diagonale (Lj) - 22.30 TV
dnevnik (Lj)
TOREK, 14. DECEMBRA: 8.00
TV v šoli (Zg) - 10.05 TV v šoli (do
11.10) (Bg) - 14.00 TV v šoli ponovitev (Zg) - 16.05 Šolsta TV:
Razvoj neuvrščenosti (do 16.25)
(Lj) - 17.10 Vrtec na obisku: V
zasneženi deželi, Razvoj neuvršče
nosti (do 16.25) (Lj) - 171.0 Vrtec
na obisku: V zasneženi deželi, 2. del
barvne oddaje (Lj) - 17.25 Debe
linko - serijski film (Lj) - 17.50
Obzornik (Lj) - 18.10 Ne prezrite
(Lj) - 18.35 Mozaik (Lj) - 18.40
TV trim test (Lj) - 19.15 Risanka
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
TV dnevnik (Lj) - 19.55 Propa
gandna oddaja (Lj) - 20.00 Medna
rodna obzorja (Lj) - 21 20 Barvna
propagamln.* oddaja (Lj) - 21.25
Il.de Balzac: Blišč in beda kurtizan,
barvna nadaljevanka (Lj) - 22.25
TV dnevnik (Lj)
SREDA, 15. DECEMBRA: 8.10
TV v šoli (Zg) - 9.00 TV v šoli (do
10.05) (Bg) - 14.10 TV v šoli ponovitev (do 15.00) (Zg) - 16.40
E. Peroci: Nina in Ivo, barvna serija
(Lj) - 16.55 Hokej Jesenice : Olim
pija - prenos (za JR T II) (Lj) - v I.
odmoru Obzornik - v II. odmoru
NEDELJA, 11 DECEMBRA:
Propagandna oddaja - 19.15 Risan
8.30 Poročila (Lj) - 8.35 Za ne ka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30
deljsko dobro jutro: Pojo „GoTV dnevnik (Li)

ČETRTEK,
9. DECEMBRA:
8.00 TV v šoli: Dolina Rena,
Makedonija,
Od
Jesenic
do
Kobarida (Zg) - 9.00 TV v šoli:
Francoščina, Risanka, Kemija (do
10.05) (Bg) - 14.00 TV v šoli ponovitev (Zg) - 15.00 Šolska TV:
E konom ska
pogojenost
neuvrščenosti, ponovitev (do 15.20)
(Lj) - 16.20 Veleslalom za ženske,
posnetek iz Val d’Isera, (Lj) 17.20 Mala Čebelica, barvna oddaja
(Lj) - 17.35 Jole, Jole, Titograjska
nadaljevanka (Lj) - 18.02 Mozaik
(Lj) - 18.05 Obzornik (Lj) - 1 8 .2 0
Sakudei,
barvna
dokum. ser.
Izumirajoči svet (Lj) - 19.15
Barvna risanka (Lj) - 19.30 TV
dnevnik (Lj) - 19.55 Propagandna
oddaja (Lj) - 20.00 B. Iljevski: Pot
v prihodnost, barvna nadalj. TV
Skopje, (Lj) - 20.50 Kam in kako
na oddih (Lj) - 21.00 Četrtkovi
razgledi: Tehnična ustvarjalnost
Slovencev (Lj) - 21.30 Ljubljanski
dnevi plesa: Zagrebški komorni
ansambel (Lj) - 22.05 TV dnevnik
PETEK, 10. DECEMBRA: 8.10
TV v šoli: Matematika, Gozd v
jeseni, Igre na cesti, Ruščina, TV
vrtec. Dnevnik 10 (Zg) - 10.00 TV
v
šoli:
Angleščina,
Risanka,
Zgodovina (do 11.05) (Bg) - 14.10
TV v šoli - ponovitev (do 15.40)
(Zg) — 15.40 Veleslalom za moške,
posnetek iz Val dTsera (Lj) - 17.10
Križem kražem (Lj) - 17.25 Morda
vas zanima: Srečanje v športnem
parku (Lj) - 17.55 Obzornik (Lj) 18.10 Čez tri gore, čez tri vode:
Slovenski oktet, barvna odd. (Lj) 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45 Tudi
šolstvo je del združenega dela (Lj) 19.15 Barvna risanka (Lj) - 19.20
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik
(Lj)
19.55
Tedenski
notranjepolitični komentar (Lj) 20.00 Propagandna oddaja (Lj) 20.05
Že
dobite?
barvna
nadaljevanka (Lj) - 20.35 Barvna
propagandna oddaja (Lj) - 20.40
Stroj, ki posnema človeka, barvna
oddaja (Lj) 21.20 Barvna
propagandna joddaja (Lj) — 21.25
Rockford preiskuje, celovečerni
film (Lj) - 22.25 TV dnevnik
SOBOTA,
11.
DECEMBRA:
10.00 TV v šoli: Umetnost,
Risanka, TV izbor (Bg) - 11.05 TV
v šoli: Poljudnoznanstveni film,
Koncert, opera, ples, (Zg) - 12.05
TV v šoli (do 12.35) (Sa) - 16.15
Košarka Beko: Brest, prenos, v
odmoru Propagandna oddaja (Lj) 17.45 Risanka (Lj) 17.50
Proučevanje potresov, barvni film
(Lj) - 18.05 Obzornik (Lj) - 18.25
Disneyev svet - serijski barvni film
(Lj ) - 19.15 Barvna risanka (Lj) 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV
dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski
zunanjepolitični komentar (Lj) 19.55 Propagandna oddaja (Lj) 20.00 V ritmu sambe, barvna oddaja
(Lj) - 21.00 Barvna propagandna
oddaja (Lj) - 21.10 In naenkrat
tema, barvni film (Lj) - 22.40 TV
dnevnik (Lj) 22.55 Barvna
propagandna oddaja (Lj) - 23.00
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te prijateljice izviralo ne le iz blage deviške sra
mežljivosti, kateri se upira vsako ponujanje,
nego iz nekovega dobrega instinkta.
IV
Mrak se je bil že naredil, ko je zvečer preko
mosta drdral drug voz in hlapec Kolodejev,
Tomaž, je vozil gospodaijevega sina domov,
Niklja. Ali iz Niklja, katerega je stari hlapec
nekdaj pred leti celo zauhljati ali zlasati smel,
kadar je bil dečko poreden, naredili so učeni
ljudje tam po svetu takega velikega, lepega mla
dega gospoda, da si ga Tomaž kar ni upal več
tikati.
„Tu je Pridanova hiša. Kaj dela Tončka? Ali
je še tako lepa? “ vpraša mladi mož hlapca, pred
seboj sedečega.
„Kako? Menda je. Kaj jaz vem; tega ne gle
dam,“ odgovori Tomaž.
„ Ali je imela kaj snubačev že? “
„Nič ni bilo slišati. Premlado je še, z možitvi
jo se ne mudi še,“ modro odgovori hlapec.
Medtem sta bila prišla vštric Pridanove hiše.
Nikolaj zapazi pri oknu v prvem nadstropju
med zelenim rožmarinom glavico, a somrak je
bil že tako močan, da mladenič ni natanko raz
ločeval.
„Ali ni tam na srednjem oknu Tončka? “
vpraša hlapca.
„Je ,je ,“ odgovori ta.
„Dober večer, Tončka!11 zakliče Nikolaj; voz
zdrdra po cesti dalje, tam od okna pa glava
naglo v izbo izgine.
„Misliš, da me je spoznala, Tomaž? “ vpraša
Nikelj hlapca.
„Nu, če vas ne pozna, pa mene pozna; če
mene ne, pa to našo kobilo in vsaj voz; kako
potlej ne bi vedela, kdo je,“ odgovori Tomaž.
Njegovi razlogi so bili vselej silni.
Nikolaj Kolodej je bil dvaindvajset let star.
Ker je bil edinec svojega bogatega očeta, ni
nikdar poskusil, kaj je slabo na svetu. V šolo je
prej hodil v bližnjem trgu, potem v mestu, po
tem ga je oče dve leti doma imel in v devetnaj
stem letu poslal ga na gospodarsko šolo.

Tak tečaj bi se utegnil kom u čuden ali ne
navaden zdeti, zlasti če premisli, kar smo prej
povedali, da namreč stari njegov sam ni znal ni
pisati ni čitati.
A stvar ni čudna. Oče je bil namreč prisiljen
sina šolati. Stvar je bila taka:
Ko je bil Nikelj leto star, umrla mu je bila
mati in staremu Kolodeju druga žena. Od prve
žene so Luki Kolodeju bili vsi otroci pomrli.
Vdovec je bil krepak dovolj in dosti dober go
spodar ter km et dovolj, da bi se bil še y tretje
oženil.
A tu je bil posegel njegov svak previdno in
odločilno vmes. Brat pokojne druge Kolodejeve
žene je bil namreč župnik nekje nedaleč proč
za hribi. To je bil baje mož, ki je trideset let
znal eno suknjo nositi, mož, ki ni imel slabe
navade, namesto vode vino piti, iz tobaka dim
delati, omikane ali neomikane prepotnike ali
postopače preveč gostiti; zato je znal kupček
delati, zbirati, množiti in rekli so na njegove
stare dni: ta ima novcev!
Na obletnico po smrti svoje sestre, Kolode
jeve druge žene in Nikolajeve matere, prišel je
bil lajmošter stric. Vzel je našega dveletnega
malega Miklavžka na stara kolena, nasmehnil se
je lepemu detetu od veselja, ukazal, da se mu
mora Nikelj reči, čudil se svaku Luki, kako lep
dečko je to, premišljeval sam pri sebi, obrisal
solzo s častitega si lica ter pred odhodom takole
govoril očetu Kolodeju:
„Ljubi moj Luka! Da imam nekaj krajcarjev,
to veš. S seboj jih ne ponesem, kadar me bog
pokliče. Če hočeš, da ti kaj dobiš po moji
smrti, ne ženi se več, ne dajaj fantičku m ače
h e /1
„Ne oženim se,“ rekel je Luka Kolodej brez
premišljevanja. Kajti kakor je bil vsega poštenja
vreden mož, nazor mu je bil tak, da tista velika
nogavica cekinov, o kateri mu je skrivaj že po
kojna žena pripovedovala, da jih je pri bratu
fajmoštru videla, vendar še več vrednosti ima
nego vsaka ženska, ki bi njega priletnega še
vzela.

»Rekreacija, glasba, šport”
Petnajstletnico novom eških delavskih špo rtn ih iger bodo
počastili tu d i Jelovac, Jauševčeva, P etrič idr.

Tudi njenih 20 let
Na proslavi 20-letnice
B eti konec prejšnjega mese
ca je imela rdeč nagelj na
obleki tudi Zinka Kure. Teh
rdečih nageljnov ni bilo veli
ko: za slavnost so jih pripeli
samo tistim delavkam in de
lavcem, ki so v B eti že od
samega začetka, ki so v raz
voj belokranjske trikotažne
industrije vložili dvajset let
svojega dela, dvajset let svo-.
jega življenja.
„Nekaj nas je takih, ki se
lahko pohvalimo celo s šest
indvajsetimi leti in več. Jaz
sem se v ,Belokranjki‘, iz ka
tere je kasneje nastala Beti,
zaposlila pred 26 leti,"p o ve
Kuretova in spomini ji zbeže
v tista leta, ko je ko t mlado
dekle dobila službo kot po
m ožna delavka.
Kuretova je Črnomaljka
in takratno pletilstvo „Belokranjka" je bilo v Črnomlju.
„Pred dvajsetimi leti se je
podjetje preselilo v Metliko
in nam, ki smo bile tu zapo
slene, ni ostalo drugega, kot
da se na delo vsak dan vozi
mo z vlakom; to je trajalo tri
leta. Na tiste čase se nič kaj
rada ne spomnim. Vsak dan
sem bila z doma dvanajst ur,
pozim i smo prezebale na
postajah, zgodilo se je celo,
da vlaka zaradi snega ni bilo
in so ženske vso no č prežive
le v nezakurjeni čakalnici
Še dobro, da smo bile mlade
in vesele, pa smo vse težave
obrnile na smešno plat
Tudi danes je Zinka taka,
da vse obrne na smešno plat.
Ves čas pogovora se je sme
jala in šalila - na svoj in tuj
račun. Ta ženska nima dlake
na jeziku: najprej pove, kar
ima povedati, šele potem si z
roko zakrije usta.
Po treh letih dela v M etli
ki so odprli ob. at v Črnom
lju in Kuretova je spet dobi
la delo v rodnem mestu, kjer
še danes dela v tozdu K on
fekcija k o t kontrolorka. „Na
kontroli delam najdlje, dela
la pa sem menda že prav vse,
samo stranišč nisem čistila

V počastitev 15-letnice delavskih
športnih iger novomeške občine
bodo občinski svet Zveze sindikatov
Novo mesto, Združenje športnih
novinarjev Slovenije in novomeška
telesnoicultuma skupnost pripravili
prihodnji četrtek ob 19. uri v novo
meški športni dvorani prireditev
..Rekreacija, glasba, šport".
Na prireditvi bodo podelili pri
znanja najzaslužnejšim organiza
torjem, najboljšim ekipam letošnjih
delavskih športnih iger in najboljšim
športnikom Slovenije v letošnjem

in šefa zamenjevala; mojstri
co sem pa že, “ se spet smeje.
„ V teh letih sem imela kar
enajst šefov in direktorjev,
bila priča žalostnih in vese
lih dogodkov v Beti. N ikoli
pa mi ni prišlo na misel, naj
je bilo še tako hudo, da bi
šla kam drugam; če- bo vse
po sreči, bom tu dočakala
tudi pokoj. “
V dvajsetih letih so se se
veda spremenile tudi delov
ne razmere. „Moje delo je
sicer v glavnem enako, spo
minjam pa se, kako težko so
delale pletilje, in to v treh
izmenah. Danes imamo so
dobne stroje, delo je lažje,
delamo le v dveh izmenah.
Vse pa je trud naših rok in
sad dolgoletnega odpovedo
vanja. Včasih smo delali v
glavnem za stroje in zidove,
na svoj osebni dohodek smo
pa bolj malo gledali. Mislim,
da bi v Črnomlju morali še
graditi, saj pri nas za ljudi, ki
bi radi šli v službo, ni težav;
prav je, da se razvija tudi pri
nas, od kjer vse skupaj prav
zaprav izhaja. “
Poleg rednega dela je bila
Kuretova tudi predsednica
delavskega sveta v črnomalj
skem tozdu, delala je v sindi
katu, bila članica centralne
ga delavskega sveta. „Sedaj
so me spet silili, češ pojdi ti,
ki znaš povedati, pa sem se
ubranila. Na vrsti so mladi,
m i smo svoje dali," pravi
Kuretova.
Ko bo Beti praznovala
30-letnico, bo nekaj delavk,
ki so začele delati še v Belo
kranjki, že v pokoju. Morda
bo m ed njimi tudi Kuretova.
Te so zaorala ledino in z
njive odmetavale prvo ka
menje, da danes žanje skoraj
1.500-članski
kolektiv.
„Kak hitro je prošlo teh
dvajset let, k o t življenje
projde," se je zamislila in po
belokranjsko strnila pogovor
Zinka Kure.
A. B A R T E U

f
TEHNIKA V ŠOU — V okviru prireditev ob 30-letnici Ljudske
tehnike Slovenije je bila pred nedavnim v Celju razstava pod geslom
..Tehnična ustvarjalnost mladih“ . Največjo pozornost številnih
obiskovalcev so pritegnili radijsko vodeni letalski modeli. V didak
tičnem delu razstave je uspešno sodeloval tudi učitelj tehnične
vzgoje iz Kočevja Janez Mihelič z učno enoto „Uporaba konstruk
torske zbirke Fischertechnik pri pouku gradbeništva v šestem raz
redu osnovne šole“ . (Foto: F. Brus)

Kolpa ukradla še ribe
Kolpa preplavila Š tim čev ribnik, Kupica pa ribogojnico
na H om ru — Postrvi pobegnile na svobodo '
Letošnje so mu pridno rastle in so
Pred kratkim smo pisali, kako
tehtale že po približno pol kilo
Kolpa krade zemljo v Bosljivi loki,
grama. Veselil se je, kako bo po
zdaj pa smo zvedeli, da je 2. de
gostil z njimi obiskovalce ali pa se z
cembra odnesla Antonu Štimcu iz
njimi gostil tudi sam.
Mirtovičev ribe iz njegovega ribnika.
Tisto jutro 2. decembra je moral
Anton Štimec, ki je iznajdljiv in
že ob 6. uri z avtobusom v Delnice.
vedno rad poprime za delo (po nje
Kolpa je naraščala, zalila tudi cesto
govi zamisli so uredili na zgornjem
pri Ložcu in Kužlju. Šofer ceste ni
toku Kolpe več visečih mostov), si
videl in je peljal pač tam, kjer je
je na potočku, ali, kot mu pravijo
domačini, kanalu uredil manjši , videl, da so zapičene palice, ki ozna
čujejo, kod pelje cesta. Potem je
ribnik. Kupoval je majhne postrvi,
predvsem amerikanke, in jih krm il
Kolpa še bolj narastla, da je med 7.
uro in 9.30 preplavila cesto med
Grintovcem in Ložcem 70 cm viso
ko, v Kužlju pa kar meter, da ljudje
DVE SLAVICI ZBIL
sploh niso mogli iz Kužlja in da niti
2. decembra je bila na brežiški
avtobusi niso več vozili.
avtobusni postaji huda nesreča, v
Prav takrat je narasla Kolpa od
kateri sta bili težko ranjeni dijakinji
nesla tudi ves pesek in kamenje s
18-letna Slavica Lapuh iz Trebeža in
ceste v Mirtovičih in preplavila
Slavica Šerbec iz Sromelj. Dekleti
Štimčev ribnik. Postrvi so izkoristile
sta šli po pločniku po levi strani
priložnost in zaplavale v svobodo, se
pravi v Kolpo.
ceste in na avtobusni postaji prečka
li cesto zunaj začrtanega prehoda.
Iz nepopolnih virov pa smo zve
Takrat je pripeljal avto, v katerem je
deli, da je istega dne narastla Kupica
bil za volanom Ivan Sokler iz Brezo
preplavila tudi ribogojnico na
vice. Vozil je hitro in obe dekleti
Homru pri Brodu na Kolpi in tudi
zbiL Eno je vrglo v živo mejo, drugo
tu povzročila precejšnjo škodo, ker
so pobegnile postrvi
na pokrov motorja. Obe sta obležali
hudo ranjeni in so ju prepeljali v
J. PRIMC
bolnišnico.

EN KORAK DO SMRTI
29. novembra e kot žrtev promet
ne nesreče podlegla poškodbam
81-letna Jožefa Urek iz Župelevca
31. Bila je že tema, malo po 17. uri
in pred Urekovo domačijo je stal
tovornjak. Po cesti je mimo pripeljal
z osebnim avtom 21-letni Vladimir
Zajc iz Brežic. Ko je zapeljal mimo
stoječega tovornjaka, je izza njega
stopila na cesto priletna Urekova.
Avtomobilist jo je zbil, bila pa je
tako poškodovana, da je kasneje v
bolnišnici umrla.

Vse hudo mine
Zlata p orok a Prinčičevih iz
Boštanja
Novembra sta v sevniški poročni
dvorani slavila zlato poroko Jožefa
in Jože Prinčič iz Boštanja. Čeprav
rojena na Goriškem, sta tam preži
vela le mladost in prva leta po poro
k i Goriška Brda, takrat pod
fašistično Italijo sta zapustila leta
1932. Novo življenje v Jugoslaviji
sta začela najprej v Brestanici. V

SM RT PO POGREBU
Na blagem ovinku med Kočevjem
in Bregom sta 1. decembra ob 17.
uri trčila osebna avtomobila, ki sta
ju vozila Alojz Jakopin iz Kočevja
in Marjan Bržan iz Kopra. V nesreči
je zgubil življenje 44-letni Alojz
Jakopin, ki je iz neznanega vzroka
zapeljal na levo polovico ceste in
trčil v avto 22-lethega Marjana Bržana, ki se je vračal domov iz Kočevja,
kjer je bil na Plcšnarjevem pogrebu.
Voznik Bržan ni bil poškodovan,
pač pa sta bili hudo poškodovani
njegovi sopotnici 25-letna Breda
Bohovič in 50-letna Gabrijela Bržan,
obe iz Kopra. Poncsrečcnki so pre
peljali v ljubljansko bolnišnico. Na
avtomobilih je za okoli 100.000 din
škode.

Rugelj in Tekavec obtožena
Kmalu se bosta zaradi um o ra zagovarjala pred o k ro ž n im sodiščem v Ljubljani
Zaradi umora 75-letne Ane
Muhič, ki sta ga zagrešila 4.
septembra letos, se bosta pred
okrožnim sodiščem v Ljubljani
v kratkem zagovarjala 25-letni
Marjan Rugelj iz Mahovnika in
26-letni Franc Tekavec iz Ko-

T O V O R N JA K V
OSEBNEGA
16. novembra dopoldne je Ne
venka Žiberna iz Krškega vozila po
domačem kraju in na Ceri! krških
žrtev ustavila, da bi zavila na dvori
šče pri zdravstvenem domu. Takrat
ie v zadnji del njenega avta trčil
kamion, ki ga je vozil Anton Kocjan
iz Silovca. Tovornjakar, la je vozil v
prekratki varnostni razdalji, je na
redil za 15.000 dinarjev škode.

čevja. O gnusnem umoru smo
že poročali.
Zvedeli smo, da je okrožni
javni tožilec že vložil obtožnico
zoper oba obdolženca. O bto
žena sta roparskega uboja in
več drugih kaznivih dejanj. Ano
Muhič sta ubila, ker sta hotela
od nje denar.
Obtožnica ju bremeni še vlo
ma v gostilno Rudar 28. julija
letos; razen tega pa Tekavca še
za prodajo izposojenega poni
kolesa in vloma v menzo
„Jelka“ v Kočevju (19. avgusta
letos), Ruglja pa kraje denaija v
„Restavraciji“ v Kočevju.
V Kočevju so se razširile
vesti, da bo sojenje. Ruglju in

Tekavcu v Šeškovem domu v
Kočevju. Njun zločin je namreč
zelo razburil ljudi, zaradi česar
je prišlo do raznih govoric. Se
veda bo sojenje pred okrožnim
sodiščem v Ljubljani.
J. P.

NOVI RIBICI
Za območje ribiških družin Rib
nica in Kočevje so bili v začetku de
cembra v Ribnici izpiti za novo spre
jete ribiče. Izpita se je udeležilo 18
kandidatov, uspešno pa ga jo opra
vilo 16. Iz RD Kočevje bi moralo
delati izpit 8 kandidatov, a sta prišla
na izpit le dva; oba sta izpit tudi
naredila. Kdor po letu dni pripravni
štva ne naredi izpita, ga ribiči izbri
šejo iz svojih vrst.

letu. Gledalcem se bodo razen do
mačinov predstavili Mirna Jaušovec,
Borut Petrič, Magdalena Urh, Janja
Marinc, Drago Frelih, Vinko Jelovac, Miro Strežaj, Bojan Postružnik,
Miha Bojovič, Miro Cerar, Ivo
Daneu, Leon Štukelj, Jasna in Maja
Dokl, Janez Penca, Marjeta Pučko,
Ivo Mijajlovič in drugi
Organizatorji so poskrbeli za za
nimiv program, nastopili pa bodo
tudi ansambel Mojmira Sepeta,
Majda Sepe, škofjeloški oktet Jelo
vica in Šentjernejski o k te t

------------------------ N

Medved ga je
Letošnji dan republike si
bo črnomaljski lovec Jure
Rud man zapomnil za vse
življenje. Rudman je dan
prej spremljal na lovu gosta
iz Nemčije. Lovila sta v lo
višču Lovske družine Črno
melj, zasledila medveda in ga
obstrelila, vendar jima je
mrcina pobegnila.
Naslednji dan sta zasledo
vanje nadaljevala. Med hojo
po gozdu pa je Rudmana
medved presenetil. Zverina
je lovca napadla in mu z
zobmi in kremplji poškodo
vala desno roko. Končno so
kosmatinca
pokončali,
ranjenega lovca pa odpeljali
po pomoč v novomeško bol
nišnico.

LEP PLEN - Pred kratkim je
priredila lovska družina Kočev
je za svoje člane v Črnem vrhu
skupni lov. Na njem je Ivan
Curl z dobro odmerjenim stre
lom uplenil okrog 120 kilo
gramov
težkega
ščetinaija.
(Foto: F. Brus)

LEP USPEH PO SEDM IH TE D N IH AKCIJE:

782 novih naročnikov j|
Od 23. novembra do 7. decembra zjutraj smo vpisali v
naše kartoteke 180 novih naročnikov, od 15. oktobra do
torka zjutraj pa že 782. Lep in spodbuden uspeh, ki raz
veseljuje in krepi tokratno akcijo pridobivanja novih pri
jateljev, bralcev in sodelavcev domačega pokrajinskega
glasnika Socialistične zveze! Po občinah so novi naroč
niki razdeljeni takole:
občina
občina
občina
občina
občina
občina
občina
občina
občina

BREŽICE: ................................-.............44
ČRNOMELJ: .......................................... 57
KOČEVJE: ...............................................61
KRŠKO: ..................................
100
METLIKA: ...............................................15
NOVO MESTO: ....................................177
R IB N IC A :................................................. 53
SEVNICA: .............................................117
TREBNJE: ...............................................65

razne pošte v SFRJ in SRS: ...............................81
naročniki v inozemstvu: ...................................... 12
V nenapovedanem tekmovanju naših najboljših aktivistov prizadevnih pismonoš, vodi po 7 tednih tovariš Maks Krevelj iz
Sevnice, ki je pridobil že 55 novih naročnikov. Sledijo mu: Jože
Jankovič s Senovega - 40 naročnikov, Anton Uren, Trebnje 27, Jože Trefalt iz Zabukovja - 26, Martin Kink iz Zabukovja 15, Anton Šuštarič iz Semiča - 14, Ivan Volčanjšek iz Sromelj 12, Andrej Mešiček iz Artič - 11, Pavel Kastelic iz Starega trga
ob Kolpi - 10, Jože Umek iz Stopič — 10, Anton Omerza iz
Dolenje vasi, Terezija Zgonc iz Šentruperta in Darko Avguštin iz
Leskovca - vsak po 9, Jože Kuplenik iz Otočca in Stane Matko iz
Sodražice - vsak po 8, Marica Toplišck iz Koprivnice, Ivan Briški
iz Koč. Reke, Martin Švalj iz Kostanjevice in Milan Škoberne s
Senovega - vsak po 7 itd.

Da pripravljamo najuspešnejšim pismonošem tudi
tokrat POSEBNO PRESENEČENJE, naj bo danes samo
mimogrede omenjeno. Nikar torej ne pozabite:

tistih časih je bilo težko za zaposli
tev, zato sta vzela v najem zemljo na
Trnovcu pri Zabukovju. S težavo sta
preživljala družino, vendar sta vse
eno prihranila toliko, da sta si leta
1940 kupila manjše posestvo na
Vrhu nad Boštanjcm.
Fašizem sta poznala že s Primor
ske, zato se je Jože Prinčič z vso
družino vključil v narodnoosvobo
dilni boj. Zlasti je skrbel za pove
zavo čez Savo z Ludvikom Krivcem
z drugega brega reke. Hišo so pozna
li posebno kurirji in tisti, ki so se
odpravljali v partizane. Med vrsto
dogodkov sc spominja slavljenec,
kako je po razsulu Italije posredoval
prehod več italijanskih oficirjev med
dolenjske partizane. Prav eden
izmed njih je sodeloval tudi v napa
du na Boštanj. Med vojno je vzdržal
med zagrizenimi Kočevarji.
Prva leta po vojni je držala na Vrh
tako slaba pot, da se je po njej
komaj prerinila volovska vprega z
nekaj stoti tovora, in gonjač je
moral po stezi nad kolovozom. Jože
Prinčič je bil takrat pobudnik prve
akcije za cesto.
Zlatoporočcnca sta imela pet
otrok, od katerih sta tlva umrla v
rani mladosti. Najstarejša hči Danica
je prinašala v Sevnico prvo parti
zansko literaturo.

Še vedno velja:
d o 31. d ecem bra letos b o d o vsi novi naročniki
prejemali Dolenjski list brezplačno! Naročilnico
za vas ima vaš pismonoša!
Lepo pozdravljeni!
UREDNIŠTVO LISTA

ZLATA POROKA - Prejšnji mesec sla 70-letna Marija in Julij
Karin, po domače Golob, z Vinice praznovala visok jubilej —zlato
poroko. Na slavnosti jima je pionirka izročila šopek rož in jima
zaželela še veliko zdravih in srečnih let.
. . . . . .
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Za začetek sta važni dve iztočnici. Prva je, da
je Posočje letos dvakrat zapovrstjo prizadejal
katastrofalen potres, druga pa m ora odgovoriti
na vprašanje, kakšno bo Posočje 31. decem bra
1976. Gre torej za nepredvidljivo naravno silo,
ki ji je ime potres, te r človekovo željo, da bi
drhtenje tal ne bilo m očnejše od njegove volje.
Vmesna poglavja so hum anost, solidarnost in še
vsi podobni izrazi, ki smo jim včasih rekli
sosedska pom oč. Med Slovani je nam reč na
vada, da pogorelcu od srca daš dve ali tri opeke,
tram , desko ali kaj podobnega. S to k ra t ena
opeka je sto opek, tiso čk rat tisoč, m ilijonkrat
opeka je milijon opek.
Med nekaj tisoč slovenskimi gradbinci, ki se
trudijo, da niti ena družina ali posam eznik v
Posočju ne bosta za Silvestrovo ostala brez
prave strehe nad glavo, so tudi gradbinci
kom unalnega in gradbenega podjetja Novograd
iz Novega mesta.
,,Nosilec dolenjske gradbeniške pom oči Po
sočju je bilo SGP P ionir," pravi inž. Franc Bevc,
eden od vodilnih delavcev Novograda. „Pionir je
potem dolenjsko obveznost razdelil na kočev
skega Zidarja, črnom aljski Begrad, novomeški
Novograd in nase. V začetku je bila naša naloga
zgraditi pet temeljev za nove hiše v Sm astu, ko
pa je potreba pokazala, da bo treba narediti še
kaj več, smo dobili tudi naročilo za zgraditev
štirih temeljev (prva plošča) v Ladri. Morebiti se
bo kdo smejal, ko govorim ob stoterih p o ru 
šenih dom ovih v Posočju samo o devetih prvih
ploščah. Morda bo manj smeha, če povem, da
ima naš Novograd vsega skupaj okoli 70 grad
bincev. Najboljših 25 smo poslali v Posočje. To
pom eni, da je na potresnem obm očju od 5.
o k to b ra, ko so nas „vpoklicali", delalo in še
dela več kot tretjina naših najboljših gradbenih
moči. Devet plošč pa je za to število kar lep
dosežek, še posebno če upoštevam o dodatne
težave in naloge."
D odatna Novogradova naloga je bila, da je
moral na novo zgrajene objekte tudi kom unalno
urediti. To pom eni pripraviti vse za vodovod,
kanalizacijo, ureditev električnih priključkov,
poti itd.
„Mi smo majhno p o d jetje," pravi Franc Bevc.
„K o so naši najboljši delavci o k to b ra prišli v
Posočje, so si sami zbili barako za stanovanje.
Tipskih nim am o, hotelov tam ni, dež je padal,
kot da bi bil največji zaveznik potresa, sosedje
so postavili šotore, vendar so vsi zacejali. Po
tem takem lahko razum ete stisko ljudi, ki jim je
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potres odnesel vse. Gradbinci smo večne ptice
selivke, navajeni smo na skoraj najslabše; prideš,
pozidaš in greš. In vendar so bile razmere (ne po
krivJi dom ačinov) nijslabše, v katerih smo
sploh kdaj delali.
Stroje, to je dokaj norm alno, smo morali p ri
peljati s seboj. Posebni pogoji pa so zahtevali,
da je bilo treba na gradbišča pripeljati od dom a
tudi skoraj prav vsak gradbeni elem ent. Hrano
za naše delavce smo vozili kilom etre daleč. Na
sročo js bil v naši ekipi tudi gradbeni delovodja

In prav zaradi tega so morali Novogradovi
gradbinci — drugih možnosti zanje nam reč ni
bilo — voziti od dom a (iz Novega mesta) v grad
beništvu tak o enostavne reči, kot so betonski
bloki, m ontažne plošče in opaži. Radi so to
storili. Sebi navkljub, drugim navkljub, sami
zase in za druge. Vse to je v gradbincu, večnem
selivcu.
Bili pa so tudi lepi trenutki. Na pobočju
Krna je neko naselje, ki se imenuje Drežniške
Ravne. Že o k to b ra je tam tako visoko, da imaš
samo nekaj m inut peš poti do snega. Drežniške
Ravne so vas starcev. Nikjer ni Novogradova
četica gradbenikov, ki v slovenskem merilu
,,nekaj sezidati" ne pom eni niti kaplje, doživela
bolj prisrčnega in lepšega sprejema. N ovo
gradovi fantje so v Ravnah sanirali štiri hiše.
Gradbincem so dom ačini ponudili kljub lastni
stiski dve sobici za prenočišče, da fantom ni
bilo treba hoditi v dolino, v tisto njihovo iz
desk zbito barako. Gradbinci nimajo kam nitih
src. Prisežem, da so tiste štiri od Novograda sa
nirane hiše v Drežniških Ravnah bolj trdne kot
prenekatera novogradnja v dolini.
Posočje je največje jugoslovansko gradbišče.
Tja, kam or ne more nobeno m otorno vozilo na
štirih kolesih, prevažajo gradbeni material heli
kopterji Jugoslovanske ljudske armade.
Ta naša Jugoslavija šteje nekaj več k ot 30 let.
V tem obdobju se je zgodilo, da je bila nekoč
neka reka, ki jo je bilo treba pod ognjem sovraž
nikovih granat in bom b p rečkati z ranjenci, bilo
je Skopje, ki ga je bilo treba zgraditi, bile so
poplave. Zdaj je Posočje.
Med Slovani je navada, da pogorelcu od srca
daš dve ali tri opeke, tram , desko ali kaj p o d o b 
nega. M ilijonkrat opeka je milijon opek.
G radbišče nekaj m inut do snega ob snegu ne
bo več gradbišče, am pak znova obljudeno
Posočje.
Potresi ne poznajo meja, potres je brez so
vraštva. Kljub tem u pa je treba zapisati, da je
Franc Gorše. Večjega .čarovnika' za reševanje
skok čez mejo pokazal levo in desno od sicer
vsakdanjih gradbenih zadev še nisem spoznal.
dobre italijanske ceste v dolžini dvanajstih kilo
Če je zm anjkalo nekaj sto takih ali drugačnih
m etrov veliko porušenih hiš ter dve prikolici
Adria. Tam so bili tudi dva ali trije kupi gra
vijakov, jih je znal najti če že ne v Tolminu ali
moza, nekaj opeke ter starec, ki je skušal z b e
Kobaridu, pa v Ljubljani ali pri nas doma.
težnim i prsti ustaviti redke avtom obiliste.
Enako uspešen je bil tudi gradbeni tehnik
Nikjer nobenih gradbincev.
Matjaž Tisovec."
Naše Posočje pa bo do zime pod streho. Prav
V
Posočju je veljalo in še velja eno samo zaprav je že. Saj veste, med Slovenci in Slovani
geslo: ,,Do zim e ne sme nihče ostati brez strehe
sploh je navada . . .
nad glavo."
MARJAN BAUER

gradbišče
nekaj
minut
od snega

DOLENJSKI LIST

Le m alokdo ve zanjo, najm anjšo, a hkrati
tu d i najbogatejšo državico na svetu. Nauru,
mala pacifiška republika, ki leži kakih 4.000
kilom etrov od T okia in Sydneya, meri v dolžino
le 7, v širino pa borih 5 kilom etrov. Tudi število
prebivalcev je tem u prim erno: kakih 3.500. Le
da se ti državljani m očno razlikujejo od ostalih
v svetu. Po čem ? N eprim erno bogatejši so. Ne
plačujejo davkov, hiš, telefona, zdravstveno
zavarovanje in šolanje sta zastonj, prav tako
tu d i javni prevozi. V njihovi banki pride na p o 
sam eznika več bogastva k o t na bančnih računih
v K uvajtu in ZDA, imajo trgovsko m ornarico, ki
šteje kar šest ladij, v M elbournu gradijo 47-nadstropni n ebotičnik in, čeprav jih je skupaj le za
ubogo vas, imajo svojo letalsko d ružbo s
66-sedežnim reaktivnim letalom . Za vse to pa se
imajo zahvaliti nenavadnem u bogastvu-zem lji, iz
katere je sestavljen njihov otok.

Zem eljske plasti so izredno bogate s fosfati,
ki jih prinašajo ogrom ne plasti p tičjih iztrebkov
in poginulih rib iz pradavnine. Delo o to čan o v je
potem tak em jasno opredeljeno: kopanje gnoji
la, ki ga za bogate denarje izvažajo širom po
svetu. Ležišča tega bogastva ocenjujejo na 100
milijonov to n , približno polovica pa ga je že
izrabljenega. Strokovnjaki sodijo, da bodo
Nauruanci čez slabih 20 let ostali p rak tičn o
brez pedi zemlje. Ko veliki bagri opravijo svoje
delo, ostane od bogatih zalog le še koralna
podlaga, pusta in nazobčana k ot Lunina p o 
vršina.
Vse to je vzrok, da najmanjša država na svetu
nakupuje nem ajhna poslopja v Avstraliji in na
laga denar v donosna podjetja širom po svetu.
Zaveda se nam reč, da bo prišel čas odločitve:
ali kupiti nov o to k v prostranem T ihem oceanu
ali pa se prep ro sto izseliti. V obeh prim erih pa
bo prihranjeni denar prišel še kako prav.

PRSTNI
KRIMINALISTOVE
BELEŽNICE
ODTIS
VODI V
ZAGRED

MARJAN
BAUER

JO Ž E M ATEKOVIČ

„M oja naloga", pripoveduje M atekovič, je bila
O k to b er pred več k o t 10 leti. Pozno zvečer
poiskati kakršnekoli sledove, po katerih bi
so upravi javne varnosti v Novem m estu sporo
lahkp izsledili storilca. In res smo na starinski
čili, da je bilo popoldne vlom ljeno v neko hišo v
om ari v enem od prostorov našli prstno sled. Bil
Metliki. K rim inalisti so ugotovili, da je vlomilec
je to o d tis desnega palca. To je že nekaj, vendar
prišel v hišo skozi glavna vrata. K ljuč je našel na
ne vse. Morali sm o se od lo čiti, kam usm eriti
leseni gobi, pribiti ob vratih. Vsi prostori so bili
preiskavo. Na sosede, na m eščane, na sumljive
razm etani, predali om ar odprti, po tleh so ležali
tujce? Sklepali smo nam reč, da je moral sto ri
perilo, posteljnina in najrazličnejši predm eti.
lec hišne razm ere zelo dobro poznati. V hišo je
Lastnica hiše je povedala, da je ta t (tatovi) o d 
prišel v času, ko gospodinje in služkinje ni bilo
nesel 2 zlati uri, m eter dolgo zlato verižico,
dom a (služkinja je šla po rednih opravkih, ki so
nekaj parov uhanov in prstan z diam antom .
'bili vedno o b istem času), dom a je bila samo
Škode v predm etih je bilo za okoli 500.000
starejša, zelo betežna ženska, ki pa ni nikogar
tak ra tn ih dinarjev, poleg tega pa je izginilo tudi
opazila.
2 5 0 .0 0 0 din gotovine.
Delali smo po obeh poteh. Vse UJV smo
V
ekipi, ki se je lotila m etliškega prim era, je
seznanili
z ukradenim i predm eti in prstnim odbil tu d i Jože M atekovič, krim inalistični tehnik.
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ELEKTRIČNI POLJUB
Nežnost ob nepravem času, pa čeDrav na pra
vem m estu, ima lah ko t" d i n °p ri:etn e p o sie d re .
T o najbolje ve G ordon McKee, ki ga nieaovo
20-letno dekle poljubi, potem ko pride dom ov z
dela. Angležinja Gill Lees nam reč dela v neki
tovarni elektronske oprem e na takem m estu, da
je po „ ših tu " vsa nabita s sta tič n o elektriko.
G ordon McKee se takole spom inja preteklih
dni:
„L ep, sončen popoldan je bil in v mislih sem
imel celo kopico predlogov, kako ga bova z
d ekletom preživela. Bil je to nam reč njen prvi
delovni dan v podjetju in hotela sva ga seveda
do sto jn o proslaviti. T oda že na začetk u me je

doletelo grenko razočaranje. Ko se je Gill vrnila
iz službe in me poljubila na lica, me je pošteno
streslo. Lasje so se mi ježili in še dolge ure
zatem me je hladno spreletavalo. Č uden o b ču 
tek je bil to , saj do ta k ra t še nisem vedel za
posledice, ki nastanejo ob do tik u z električno
nabitim predm etom , v tem prim eru seveda
o sebo."

tisom , v Metliki pa opravili poizvedbe. Med
drugim smo zvedeli, da se je tam tistega dne
m udila skupina Romov. Tri ženske in dva
mlajša moška. N ihče pa jih ni videl v bližini
hiše, v katero je bilo vlomljeno. Sosednje UJV
sm o obvestili, naj bodo na ta k o 'ro m sk o skupino
pozorni. In res so iz Kamanje na Hrvaškem spo
ročili, da so opazili neko sumljivo skupino.
M edtem so na zagrebškem krim inalističnem
in štitu tu ugotovili, da pripada o dtis desnega
palca neki 26-letni Rom ki, ki je že bila navzkriž
z zakoni. In glej, ta Rom ka je bila tu d i v skupi
ni, ki s o jo prijeli v Kamanji.
Prosili sm o, naj Rom ko privedejo v Novo
m esto. Tri mesece pripora je minilo, vendar ni
hotela ničesar priznati. Trdila je sam o, da ni nič
res, d a ni bila še nikoli v Metliki, prstna sled da
laže, kaj pa je sploh prstna sled, kdo je že kdaj
za kaj takega slišal itd.
A retirati sm o dali nekatere njene najbližje so
rodnike — zaradi drugih kaznivih dejanj.

Kako je vse skupaj potekalo? Rom ke so
vstopile s p om očjo ključa, ki ga res ni bilo
težk o najti, v hišo, fanta pa sta stražila. Ženske
so se lotile predalov, opazile so tudi drem ajočo
starejšo žensko, vendar jih to ni prav nič p re 
strašilo. Vse je trajalo največ 10 m inut. U krade
nih predm etov, nikoli nismo našli, p a č pa smo v
Zagrebu in v Sisku, kjer so bili Rorrfi doma,
našli druge stvari. Predm ete iz drugih vlomov in
tatvin. Akcija je trajala skoraj pol leta, poslali
smo več k ot 100 depeš. Če na omari ne bi bilo
palčne sledi, m orebiti nepridipravov nikoli ne bi
dobili.
V začetku sm o nam reč mislili, da je vlomil
nekdo, ki je razm ere y hiši zelo do b ro poznal.
Kako naj si sicer razlagamo, da je bilo vlomljeno
ravno v času, ko je šla služkinja po rednih
opravkih, kako razložiti, da je vlomilec vedel,
da je starejša ženska v stanovanju nem očna,
kako vlom iti ravno v hišo, v kateri je za
85 0 .0 0 0 dinarjev zlatnine in gotovine? V tistih
časih je bilo 2 0 .0 0 0 dinarjev že lepa plača.
Za nas veljajo sam o trdni dokazi. T o p e je bil
v metliškem prim eru prstni odtis, mi rečem o
prstna sled.
Znano je, da dva človeka na svetu nim ata
enakih prstnih sledi. T o dejstvo p rak tičn o uporabljm o v krim inalistiki, če seveda naletim o na
uporabne odtise. Vsi ljudje, ki se bolj zares
spričkajo z zakoni, m orajo dati prstne odtise
prstov obeh rok. Odtisi so shranjeni v k arto 
tekah. Po obliki vijug na prstih ločim o 10
osnovnih skupin prstnih sledi. Te skupine se de
lijo na podskupine, te še na manjše enote itd.
Če povem p rak tičen prim er, gre stvar takole.
Našli smo prstni odtis. D oločim o mu form ulo.
Največ en dan je potreben, da najdem o identi
čen odtis y karto tek i, ki ima 10.000 vzorcev.
Pri ročnem iskanju. Z računalnikom bi šlo
seveda neprim erno hitreje, vendar jih zaenkrat
še ne uporabljam o. Še ni popolnom a zanesljivo.
Kako je ostal na m etliški om ari palčev odtis?
Rom ka je hotela odpreti predal. Štirje prsti so
zdrsnili, sila se je prenesla na palec, ki je za
pustil sled na sicer ne preveč gladki leseni
površini. Če prsti ne bi zdrsnili, sled m orebiti ne
bi bila uporabna. Vidite, kaj vse se lahko zgodi
po naključju. Prstni odtis pa ni več naključje.
Da sta dva odtisa identična, m orata imeti naj
manj 12 skupnih karakteristik. T ako je pravilo.
Ne sme se nam reč zgoditi, da bi bil človek po
nedolžnem obsojen. S prstnim i odtisi in drugimi
sledovi se ukvarjam že 15 let. Doslej se še nikoli
nisem zm otil. Če bi se, bi prosil, naj me razreši
jo službe krim inalističnega tehnika. Pri našem
delu ne sme biti p o m o t"

Kar predstavljam o si, kakšno presenečenje je
bilo to za oba zaročenca. K ot se je izvedelo, sta
se ljubimca kasneje dogovorila, da bosta vroče
izkazovanje ljubezni raje hranila za konec
tedna, ko je dekle ra z e le k tre n o . . .

•

T iste, ki so ustrezali opisu rom ske skupine, ki
so jo bežno videli nekateri M etličani. Med
tistim i, ki so se znašli v priporu, je bila tudi
Rom kina mati. Romi dajo zelo veliko na d ru 
žino in sorodstvo. Rom ka je spregovorila, ni
h o tela,'d a bi bila njena mati v preiskavi.
Povedala je, kdo je bil še z njo. Od sorod
nikov je bil le njen jmlajši brat. Brat in sestra sta
vlom priznala, dve Romki in še en’ Rom pa ne.
Kljub rekonstrukciji, ki je o čitn o kazala nanje.
Zanimivo je, da je imel fant, ki je priznal, izre
den spom in. Čeprav je bil ob vlomu prvič v
Metliki, se je ob rekonstrukciji spom injal skoraj
vsake podrobnosti. Kam bo zavila kakšna ne
pom em bna po tk a in p odobne m alenkosti.

✓

Prihodnjič: Truplo ob Kolpi

STRBRL'
inOSLOUSKI
JEZIK

„ v ro č o " željo farnega župnika, kaplana in u čite
lja, ki so v njegovem sinu videli brihtnega fan tiča,
za katerega nadarjenost bi bila škoda, če bi se,
kakor je sprva kazalo, končala na čevljarskem
trinožniku.
Tu za četo svojo življenjsko p o t je Ja k o b Alešo
vec kasneje opisal v avtobiografski knjigi „K ako
sem se jaz likal". Da ta p o t ni bila lahka in glad
ka, pove že njen podnaslov „Povest slovenskega
trp in a". Čeprav mu je pero pri tem popisovanju
marsikdaj zašlo v šalo, veje iz knjige ena sama
grenka resnica, da se likati i z ,.zarobljenega km e
ta v učenega gospoda" ni bilo lahko, še zlasti ne
ob razm erah in m etodah, ki so bile tak rat v
veljavi.
Da je dobro samo to , kar je nem ško, so vbijali
v glavo vsem, ki so po svoji volji, volji staršev ali
okolja prestopili šolski prag. Slovenski ali
kranjski govoriti ni bilo le prepovedano, am pak
zelo sram otno. Kaj se je dogajalo »Šilarjem", ki
so se tem u uprli in brusili jezik v „km ečki kranjščin i", popisuje Alešovec v tistih poglavjih svoje
„povesti slovenskega trp in a ", ko se ..predstavlja"
za „kloštrskega m uca" v Kamniku. (Kloštrski
m uc so rekli učencem , ki so imeli pri fran či
škanih brezplačno hrano in stanovanje.)
Sicer pa dajm o besedo pisatelju! Takole se
spom inja prvega dne v šoli:
„K o je bilo vse v redu in smo imeli vsi roke na
klopeh, gre pater za kateder, sede in nam začne
razlagati naše dolžnosti — nekoliko po nemški,
nekoliko po .kranjski'.
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Pisalo se je leto, ko so v Kranju položili k večnem u p o čitk u ».nesrečnega dohtarja Prešerna",
ali pa je bilo že malo kasneje, ko se je gostač in
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čevljarček Alešovec s S karučne pri Vodicah odločil, da pošlje svojega sina Jakoba v šole. S tem je
revni mož in o če številnih lačnih ust izpolnil

francoskega misleca: „N a svetu ni lepih in grdih
žensk, m arveč poznam o samo negovane in
nenegovane."
Kržanova pravi: „ 0 potrebi nege sodobne
žene so ljudje prem alo poučeni. V ečina jih nego
zam enjuje z ličenjem , pozabljajo pa, da k o t
osnova za nego in žensko lepoto še vedno naj
bolj cenim o milo s to p lo vodo. Čisto kožo pa je
p o treb n o zaščititi. M edtem ko si žene povsem
um evno roke zaščitijo s krem o in so se navadile
pogosteje umivati lase, pa nekatere še vedno
m enijo, da je lep obraz prednost, ki ga prineseš
na s v e t Jo j, kako v tem grešijo!"
— Glavni pom islek pri današnji generaciji
žena, ki bi vendarle rade veljale za urejene, je
cena. K ozm etika je draga. Mar iz tega izhaja, da
je nega p o tem tak em samo za bolj p etičn e tova
rišice?
/.Drugo zm o tn o m nenje je ravno v tem .
Nikjer ni rečeno, da so d obra samo draga
kozm etična sredstva. T o pravilo sploh ne velja.
Zelo napačno ravnajo ženske, ki do zrelih let
negi niso posvečale nobene pozornosti, potem
enkrat ali dvakrat kupijo najdražje kreme, in
ker ni nobenega učinka, tak o rekoč vržejo
puško v ko ru zo ."
— Kaj vi k o t strokovnjakinja za žensko
lepoto p rip o ro čate našim ženam ?
„Nega se začne pri dojenčku. Malemu otroku
sm o vajeni $ krem o zaščititi kožo, ko pa o tro k
malce odraste, mu starši kreme odvzamejo.
N apačno ravnajo! Pri današnjem onesnaženju
zraka in življenju o b centralnem ogrevanju, ki
kožo čezm erno izsušuje, je p o treb n o po
dobrem um ivanju kožo redno zaščititi. Niso
p o treb n e drage krem e, tem več izbrati m oram o
ustrezno za svoj tip kože. Redna nega in čišče
nje kože sta po treb n a ženi vsaj od 25. leta dalje,
če h očem o, da pri štiridesetih ne bo videti
uvela. Čim kasneje kdo začne, tem manj je
uspeha."
— Še en pom islek bi navedla, s katerim ne
negovane žene rade pobijajo p o treb o po negi, in
sicer: pom anjkanje časa. Kaj bi jim vi odgovo
rili?
„T o je izgovor, največkrat je posledica
lenobe ali pa neveščnosti. Vsakdanja redna nega
dnevna prha povsem vsakdanja stvar. Podobno
vzame največ p et m inut zjutraj in pet m inut
je z umivanjem las.
zvečer. Ličenje zjutraj zahteva d o d atnih p et
Kljub vsemu pa nekateri še danes na nego
m in u t Seveda gre začetnicam teže, k o t pri
ženskega obraza gledajo k o t na n epotreben
vsakem drugem opravilu."
luksuz in m orda v podzavesti zagovarjajo kon
K ozm etičarka Danijela je tu d i opisala, kakšni
servativna stališča iz začetka prejšnjega stoletja,
negi in kakšnim posto p k o m so podvržene žene,
po katerih je negovana in naličena ženska že
ki pridejo v njihov salon na redno nego obraza
sama po sebi veljala za ničvredno. T oda mar ni
in vrata.
prijetneje imeti urejeno sodelavko? Mar na
„ Najprej naj povem , da kozm etičarke vzdržu
cesti ne pogledam o radi negovane žene? In ali
jem o samo zdravo kožo, vse z bolezenskimi
ni po sodobnih pojm ih urejena ženska tu d i bolj
oznakam i m orajo najprej k derm atologu. Našo
sam ozavestna?
stranko pa poležem o na mizo, podo b n o opera
Pogovor o te h stvareh je to k ra t stekel z
cijski, jo prekrijem o z belim p rto m in jo pri
D anijelo Kržan, diplom irano kozm etičarko, ki
pravim o na po p o ln o sprostitev. Zelo važno je,
dela v Krkinem kozm etičnem salonu v Šm arje
da se med nego žena p o ču ti ugodno, sproščeno
ških Toplicah. Začeli sva kar pri znanem reku

GRESU0

O ženski lepoti je bilo napisanih nič koliko
rekov, opevali so jo pesniki, slavili pisatelji, pa
vendar vemo, da ženi vseh časov za srečo in
uspeh v življenju vendar ni bila p o treb n a samo
lepota. Tudi pojmi o lepi ženski se sprem injajo
in tu d i potreba po lepoti že doživlja nova gle
dišča.
V zemimo nekaj prim erjav: pred tridesetim i
leti je pri nas veljalo dom ala za škodljivo poskusništvo, če kdo d ojenčku ni s povoji tesno
ovil ročic in nožič — pa danes? N ovorojenček
niti en dan ne tiči več v povojih. Naši dedje so
si za poro k o kupili novo obleko in veliko je bilo
v njej tu d i pokopanih. K opanje enkrat na teden
še pred zadnjo vojno ni veljalo za pom anjkanje
č u ta za čisto čo , m edtem ko je dandanes vsako

Mene je posebno hudo zadela zapoved, da
m oram o v šoli in na poti iz nje ali do nje med
sabo govoriti le nemški. Kdor bi govoril kranjski,
ga ima vsak dolžnost naznaniti. T ak nepokornež
bo potem dobil zasluženo plačilo s „štabrlom '.
Kdor bi se pa kljub ,štab rlu ' ne poboljšal, bo
nesel dom ov na h rb tu oslovski jezik iz papirja.
. . . Da se je izpolnjevala patrova zapoved glede
nemškega govorjenja, je bil nastavljen za vsako
klop policaj, imenovan ,m usteršilar'. .In štru m en t'
njegov je bil listek, na katerem je imel zapisane
svoje podložne. Delal jim je pike, če so govorili
slovenski. Ti zo p et so bili pod nadzorstvom naj
višjega policaja, ,oberm usteršilarja'. Plačilni dnevi
so bile sobote. T ak rat so se oddajali listki in
,štabrl' je poravnal vse račune. Le manjši grehi so
se popravljali s klečanjem , s potezanjem ušes ali s
,pelitencam i'. Jaz sem dobil prvokrat le ,pelite n c'; moral sem dvajsetkrat prepisati nemški
stavek: ,ln der Schule muss jeder deutsch reden'.
(V šoli m ora vsakdo govoriti nemški.)
. . . Slovenski ali .kranjski' govoriti v šoli in
zunaj šole nam torej ni bilo dovoljeno. Skraja
smo mislili, da je to le volja patrova. Z ato se ga
nism o mogli privaditi, čeravno je bil drugače

d ober gospod. Ko je pa videl par sobot zapore
dom a, koliko nas je zapisanih po .m usteršiiarjih'
zavoljo slovenskega govorjenja, pa bi bilo n o ra lo
vsaj pol šole dobiti ,štab rl', druga polovica pa
klečati in pisati ,pelitence' — je pa raztrgal vse
liste, stopil na sredo odra, vzdignil ,štabrl' in
rekel slovesno po slovenski:
,Vidite, dečki, ta ukaz zavoljo nemškega go
vorjenja ni moj, am pak od višje oblasti. Kdor mu
torej kljubuje, ne kljubuje meni, am pak njej. Ta
.štabrl' ni moj, in če vas tepe, ne tepem vas jaz,
am pak oni, ki so mi ga dali v roko . . . ' "
Alešovec ni edini med slovenskimi pisatelji, ki
so opisovali od višjih (nemških oz. avstrijskih)
oblasti ukazane m etode ponem čevanja o tro k
slovenskih staršev na slovenskih tleh. Tudi Ivan
T avčar in drugi naši pisatelji so doživljali, da so
jih učitelji za eno samo slovensko besedo pošiljali
v ta k o im enovano ..oslovsko k lop". Poniževanje
in omalovaževanje slovenske besede in o tro k , ki
so jo govorili, ni pojenjalo niti po m arčni
revoluciji 1848. leta, ko so dobili zatirani narodi
vepdarle nekaj več svoboščin. Slovenska beseda si
je p o t in življenje v šolah utirala počasi, vendar
vztrajno. Šele z razsulom avstrijske m onarhije po
prvi svetovni vojni je dobila veljavo, kakršno je
zaslužila stoletja prej, najkasneje s pojavom
Trubarjevih knjig in del drugih slovenskih refor
matorjev.
Živo pričevanje o tem , kaj se je dogajalo s slo
vensko besedo in s slovensko govorečim i učenci,
se je ohranilo v kroniki sevniške osnovne šole iz.
leta 1840. Med drugim je (v nem ščini) napisano:
„Z a tiste šolarje, ki so govorili vindišarsko (slo
vensko), je obstajalo v tem času spodaj upodob
ljeno disciplinsko sredstvo, ki ga je moral nositi
,k lien t' (krivec) dom ov."
Iz skice, ki je narisana v kroniki pod tem zapi
som , je razvidno, da je bilo »disciplinsko
sredstvo" dolgo 48, široko pa 4 ozirom a 3 cm.
Širša ploskev te lesene palice je služila, da so
nanjo napisali imena učencev, ki so se pregrešili
zoper prepoved o slovenskem govorjenju v šoli.
Nekaj imen nepokornežev lahko preberem o na
skici, prepisana pa so s palic, ki sta se ohranili v
depoju Pokrajinskega muzeja v Mariboru. Šolsko
kroniko se je njen zasebni lastnik odločil podariti
Šolskemu m uzeju v Ljubljani. Morda jo bo kdo
bolj poglobljeno obdelal, k o t smo jo mi v tem
prispevku. Lahko bi rabila tudi za prim erjavo
nekdanjih in sedanjih razm er v Sloveniji in tistih
delih slovenskega ozemlja, ki so ostali zunaj meja.
V mislih imamo predvsem K oroško, kjer biti
zaveden Slovenec še vedno pom eni biti izpostav
ljen nenehnim gospodarskim , političnim in
k ulturnim pritiskom večinskega naroda.
IVAN ZORAN

in da ji vsaj v tem času ne rojijo po glavi skrbi.
Šele potem se začne nega. Najprej nam očim o
vato v čistilno m leko in kožo d odobra o čisti
mo, nato jo na enak način očistim o še s to n i
kom ali kam iličnim čajem . Sledi gretje, po
tre b n o za m ehčanje kože, da se odpro pore in
da lahko kožo tu d i globinsko očistim o. Potem
se lotim o oblikovanja obrvi. Za negovan videz
obraza so obrvi odločilnega pom ena. O bliku
jem o naraven lok, kar velja za vse, od stranke
same pa je odvisno, ali pri tem želi povsem sle
diti modi ali ne. Po puljenju obrvi sledi dezin
fekcija, k o n čn o pa pridem o do masaže. Pri nas
je masaža ročna, kar je, m im ogrede rečeno, tudi
najboljše. Hranljive snovi pri masaži vtiram o v
kožo z ustreznim i gibi prstov in dlani. Vse to
pospešuje krvni o b to k , p rito k limfe, odstranijo
se odm rle celice s površine kože, da je spet pre
krvavljena in je videti sveža. Masaža traja od 15
do 30 m inut, kolikor je p o treb n o posamezni
koži.
Zadnji postopek je maska, ki jo dam o na
obraz v različnih sestavinah in jo pustim o delo
vati tudi različen čas, od 2 do 3 0 m inut, spet
odvisno od kože."
— Vse, kar ste opisali doslej, je bila zgolj nega
kože, kaj pa ličenje? N ekatere si predstavljajo,
da pridejo iz kozm etičnega salona povsem nove,
..generalno" popravljene. Ali te m ožnosti pri
vas ni, saj bi bila po treb n a posebno začetn i
cam?
„Č e stranka želi, jo seveda naličim o. Po
znam o dnevni in večerni m ake up. Prav tak o je
zm o tn o mišljenje, da je ličenje za vse ženske
enako. R azlično je od obraza do obraza, od
visno od starosti žene, od njene osebnosti, od
vrste kože in oblik obraza. D obro naličena ni
tista, ki se odene v bojne barve Indijancev.
Glede pričesk tu d i ni nobenih težav. Imamo
frizerski salon in naše delovne m oči v tem
lokalu so vešče vsake, še ta k o nove pričeske.
R edno nam reč obiskujejo tečaje za strokovno
izpopolnjevanje."
— G otovo bo naše žene zanim alo še zvedeti
ceno za vašo dveurno nego in kako je s čaka
njem. Vse popoldne žrtvovati za lepoto
m arsikatera tu d i ne m ore."
„Nega velja pri nas 100 dinarjev, dnevno
ličenje 20 in večerno 3 0 dinarjev. Bojazen glede
čakanja je odveč, ker sprejem am o stranke samo
po predhodnem telefonskem naročilu v recep
cijo hotela Šm arješke T oplice."
Ne da bi imela v mislih kakšno reklam o za ta
zdraviliški objekt, v katerega sklop sodita tudi
'k o z m e tič n i in frizerski salon, am pak o b tem le
pogovoru se mi je utrnila misel: pred nego pla
vanje ali sprehod po trim stezi, po tem malo
manj k ot dve uri sproščenosti m ed nego — mar
ni to sodobni ženi p o treb n o en k rat na mesec?
Ne samo za lepoto, am pak tu d i za zdravje in
tlo b ro počutje.
R IA B A Č E R
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filmskega dela. Vzemimo za prim er razgovor na
sodišču. Djuro Djakovič sedi k o t poražena oseba,
ne k o t revolucionar, duševno in miselno m očnejši
od okorele ustanove ob sto ječe o blasti."
Ali je m ogoče to krivda scenarija? Take stvari
m orajo biti izdelane v scenariju.
„Scenarij je pom em ben. V edno bi moral, pre
den ga sprejm ejo, skozi več rok. Svoj čas so šli v
p ro m et scenariji, na osnovi katerih so nastajali
ta k o imenovani „ č rn i" filmi. Njihov čas je minil,
ni pa minil še površen odnos do scenarija.
Scenarij za film o Djuri Djakoviču je narejen na
osnovi Potrčeve povesti Zločin. Scenarij so pre
brali in potrdili tovariši iz CK, pri snem anju filma
je pomagal In štitu t za zgodovino delavskega giba
nja, pa vendar film ni tak, k o t bi lahko bil. Morda
sem jaz preveč kritičen, a tak o o d k rito mislim in
povem ."
So bile priprave na film slabe?
„T ežko bi rekel, kaj je bilo vse krivo. Mislim,
da je bilo nekaj špekulacije z izbiro scenarija s
pozitivno družbeno tem atiko. S o p ro d u cen t Tele
film je v pravem času konkuriral s tem scenari
jem. V družbi je bil opazen prem ik v mišljenju,
da pač ne bo več podpirala snem anja družbeno
negativnih filmskih projektov. S preusm eritvijo
na družbeno sprejemljivo tem atik o je p ro d u cen t
dobil potrebni d en ar."

Ko gledalec sledi filmski predstavi in se zazib
lje v ritem življenja, porojenega v igri svetlobe in
senc na film skem platnu, se dogodi nenavaden
prem ik v dojem anju; film začne sprejem ati kot
resničnost, kot njen izraz, posnetek. U dobno
zleknjen v sedežu gre gledalec skozi m uke, stiske,
trpljenje in radosti človeških usod, ki jih čarov
nija filmskega traku in projektorja začrtu je na
platnu. Bolj ko je film prepričljiv, bližjo p o t ko je
našel do gledalca, m očnejši vtis resničnosti naredi
lanj. Pravimo, da je film dober, da je glavni junak
ilma odličen igralec, da je režiser presneto dober
pd. M nogokrat se celo dogaja, da igralcem pri
pisujem o značaj in č rte osebnosti kar po liku, ki
ga je podal v film u. V endar so igralci ljudje iz krvi
in mesa, ljudje z dobrim i in slabimi stranm i v
svojem značaju, so naši sopotniki v vsakdanjosti.
Tudi B ert Sotlar je tak, človek iz mesa in krvi.
Pred dvema tednom a, ko se je cel dan mudil v
Novem m estu ter se na več film skih predstavah
filma „Š tiri dni do sm rti" predstavil občinstvu,
predvsem pa šolarjem srednjih šol, je ljubeznivo
pristal na pogovor za Dolenjski list, čeprav je bil
ves dan obiska zanj zelo naporen. D uhovit, n atan 
čen sogovornik, ki ima uglajen nastop — to je
prvi vtis, ki ga daje Sotlar. T oda dlje ko traja
pogovor, bolj je opazno, da se pod spretno
konverzacijo skriva izredno kritična, sam oopazovalna misel.
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VSAK DAN V NOVEM MESTU
Naj kar takoj zapišem o d robno zanim ivost, za
katero najbrž ne ve veliko ljudi. Igralec Bert
Sotlar je vsakodnevni gost v Novem m estu, celo
več, mnogi vsak dan hodijo mimo njega, marsi
kateri fotografski aparat ga je že posnel.
Rešitev te uganke je ta, da je m ojster Jak o b
Savinšek pri m odeliranju kipa talca, ki stoji danes
blizu Študijske knjižnice, imel za model Sotlarja.
„N ovo m esto sem obiskal že v eč k rat," je po
uvodni zanimivosti povedal B ert Sotlar. „T u smo
pred več leti posneli precej kadrov slovenskega
celovečernega filma Tri če trtin e sonca. V taki
vlogi k o t danes pa se N ovom eščanom še nisem
predstavil. Nič kaj rad nisem v središču pozo rn o 
sti, čeprav se do stik rat znajdem v takem polo
žaju. P rosto govoriti z ljudmi nisem vajen.

NvEDODROMINKkMERO

Ljudje vas poznajo tudi kot filmskega igralca;
kako je bilo z začetki vašega filmskega udejstvo
vanja?
„ K o t filmski igralec sem začel že leta 1947.
Sodeloval sem pri snem anju filma o grških p arti
zanih Majka Katina. Žal ta film ni nikoli ugledal
belega dne. Posneli so ogrom no m ateriala, ki pa
je obležal. Potem sem iz leta v leto sodeloval pri
snem anju dveh do treh filmov. Ti prvi časi jugo
slovanskega filma so bili po svoje lepi. T ak rat ni
bilo snem anje filma tak o dovršeno, k o t je danes.
Posam ezen film sm o snemali tu d i celo leto,
film ske naprave so bile zastarele, filmski trak pa
sorazm erno veliko dražji, k o t je danes."

„M ed snem anjem se je pokazalo, da se filma ne
lotevajo dovolj strokovno. Imel sem o b ču tek , da
režiserju tem a ni ležala. Nekaj stvari sem moral
v film u Na valovih Mure. Sicer pa se na pohvale
o dkloniti; nisem hotel odigrati prizore, v katerih
in nagrade igralec ne sme veliko o zirati."
V
filmu Štiri dni do smrti, v katerem igrateje šlo za izrazito slab okus. Zaradi tega je pri delu
vlogo Djure Djakoviča, je padlo na vaša ramena prihajalo do nesporazum ov. A m pak ta k o je:
stvar, katero delate, m orate ljubiti, če h o čete, da
največje breme. Kako gledate na to vlogo?
„S to vlogo sem zelo nezadovoljen. Bila je ena jo boste res dobro naredili."
Igralsko podati lik revolucionarja, ki je resničnajtežjih, kar sem jih odigral. Name je padla pre
velika teža in čutil sem se zelo odgovornega. Ko no živel, je prav zaradi vezanosti na polpreteklo
sem videl, da film snem ajo d ebitanti, da je sne zgodovino gotovo težko. Kako ste se pripravljali
na vlogo?
il
m alna knjiga slabo urejena in p odobno, sem
„D ve leti pred začetk o m snem anja filma Štiri
poskušal stvar rešiti tako, da sem vztrajal, da se k
dni do sm rti, ki je imel sprva naslov „D juro
sodelovanju pritegne več izkušenih igralcev.
Djakovič", sem vedel, da bom odigral glavno
Uspelo mi je, da smo pridobili T adiča, Begoviča,
vlogo.
Imel sem torej dovolj časa, da sem proučil
E jdusa."
vse zgodovinsko do k u m en tarn o gradivo o D jako
viču. Nisem študiral samo obvezne literature. Na
splošno je bilo gradivo težko. Djakovič govori
veliko parol in gesel, to so pa stvari, v katere je
igralsko zelo težk o vdahniti življenje. Dati težo
paroli, storiti jo življenjsko zahteva od igralca
izreden napor. Ves čas snem anja sem vztrajal, da
bi Djakoviča najprej predstavili k o t običajnega
človeka v družinskem krogu in v odnosih do
prijateljev, da bi ta k o s svojo človeško to p lin o
pritegnil gledalca. Potem ko bi nase opozoril k ot
človek, bi gledalec njegovo aktivistično delo in
p redanost partijski organizaciji dojel polneje. Ta
človeški p oudarek mi je zelo važen. Žal je v filmu
tega ostalo tak o m alo."

V
filmu ne govorite vi, ampak so vlogo sinhro
nizirali. Je film zaradi tega kaj izgubili?
„ Kadar sem doslej igral v hrvaškem ali srbskem
film u, sem posnel tudi govorni del. Ponavadi so
mi dali lektorja, ki mi je pomagal prebroditi čeri
tujega jezika. V film u o Djuri Djakoviču pa so
vlogo sinhronizirali z drugim glasom. Jaz sem be
sedilo interpretiral bolj prizadeto, čustveno, da bi
poudaril človeka, sinhronizirani glas pa je bese
dilo podal linearno."

V
katerem delu čutite več zadovoljstva: v
filmskem ali gledališkem?

„PREBUNKANI IGRALEC"
Kako in kdaj ste začeli svojo igralsko kariero?
„ Lahko bi rekel, da sem začel k o t prebunkan
igralec. Sem iz rudarske družine; devet o tro k nas
je bilo. Klatili smo se po vsem zasavskem rudar
skem revirju in ni bilo lahko o če tu preživljati
to lik o lačnih ust, zato je razumljivo, da me je
prebunkal, ko sem mu povedal svojo veliko željo,
da bi postal igralec. Ta poklic se mu je zdel pre
več negotov. Za poklic gledališkega igralca pa
sem se navdušil še k o t o tro k , ko sem nič
k olikokrat ušel v gledališče. Vse do konca vojne
ni bilo m ogoče misliti na uresničenje svoje želje.
Po vojni pa sem se vpisal na igralsko akadem ijo.
Po dveh letih študija na akadem iji sem začel že
redno nastopati v gledališču. In to stalno igralsko
delo, ki ga je nadzoroval Bojan Stupica, me je
poklica n aučilo bolje, k o t bi me ga šola."

„Z a gledališče je lepša delati; gledališki igralec
je čudo v it poklic. V gledališču ima igralec ne
posreden, pristen stik z občinstvom , česar pri
film u nima. Vsaka gledališka predstava je svojsko
doživetje zadovoljstva, uspeha, neuspeha, pri
film u pa tega ni. Mislim, da sem bil ves čas bolj
navdušen za gledališče, saj sem na raču n gleda
lišča odpovedal celo nekaj snem anj. D rugače pa
se mi zdi film pom em bnejši. G ledališče je način
kom unikacije, ki je b o n iteta velikih m est, čeprav
delo velikih gledališč plačuje ves narod. Film je
sodobnejša, bolj o d p rta in bolj d o sto p n a’kom u
nikacija."

Za dobro odigrane filmske vloge ste prejeli
veliko priznanj; katera vloga pa je vam, ne glede
na priznanja, najljubša in jo imate za najuspe
šnejšo?
„T ežko bi ločil posam ezno vlogo, ki bi mi bila
najbolj všeč. Kritiki so nagradili m ojo vlogo v
film u „N e obračaj se, sin k o " z Zlato areno,
hvalili so tudi vlogo v ..S utjeski". O be om enjeni
sta mi všeč, čeprav mi je še najbolj pri srcu vloga

VDAHNITI ŽIVLJENJE V PAROLE

Djura Djakovič torej ni vloga, v kateri bi se
lahko ustvarjalno razmahnili. Ste tako vlogo, v
kateri bi dali vse od sebe, že odigrali?
„N e šel Na ta k o vlogo še čak am ."
MILAN MARKELJ

„FILM IMA VELIKO NAPAK"
„Pri snem anju takih filmov je treba gledati na
kakovost. T ako zahtevne in d ru žb en o pom em bne
tem atik e bi se morali lotevati najbolj izurjeni
filmski delavci, ne začetniki. Še posebno, ker
film k o n čn o ni malo stal. 4 6 0 starih milijonov je
družba dala v dobri veri, da bo za ta denar ustvar
jenega nekaj dobrega."

Torej ima film po vašem mnenju več napak?
„F ilm ima veliko napak. V endar tudi k o t
um etniško in strokovno nedodelan ima vsekakor
pozitivno d ružbeno funkcijo. Z ato se mi zdi res
škoda, da je ta film ustvarjalo preveč debitantov:
režiser, scenarist, snemalec. Pri tak o odgovorni in
pom em bni tem i si filmski delavci ne bi smeli pri
voščiti napak. Igralcu ves talen t nič ne pomaga,
če ostalo ne gre. Pogoj za uspešen film je uskla
jen o st cele ekipe, ki dela pri d o k o n čn i podobi
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egiptovske podobe

Če pomislim, da sem se razjokala, ponoči v
karnaškem hramu! Ko se je začela poljudno
zgodovinska predstava „z glasom in svetlobo", so
me na lepem polile solze, ker nisem ničesar več
razumela. Ž arom eti so plesali, od orjaških steb
rov pa do nizkih vrat daleč nekje zadaj, kjer je
bilo nekoč najsvetejše, je svetloba nosila glas s
pridvignjeno m elodijo him ne, in nekaj tako
tujega je bilo v tem , tak o nedojemljivega, a se je
nasilno sililo v zavest, da sem se začela ozirati in
se spraševati ali ljudem ta h im ničnost sploh kaj
pom eni? Kje so tisti predalčki, ki jo lahko spre
jm ejo vase? Kaj pom eni danes „A m un, nevidni,
vsem ogočni"? Zam an, vsak milni m ehurček je
počil, zakaj pri starih kulturah je najbolj tragično
to , da je mrtva njihova čustvenost. Kamni so
ostali, če so, lahko vse kje prebereš, kaj p o 
menijo. Moški glas, ki je zateglo klical A m una po
Karnaku, pa je bil igralčev glas, naštudiran na
dom estek.
Še nikoli do ta k ra t nisem bila na kaki taki
predstavi, zame je bilo že zato vse novo in nepri
čakovano. Po vrhu vsega je bilo za tisti dan že
preveč drugih silovitih vtisov in vprašanj brez
odgovora. Tudi podnevi so karnaški piloni stra
šljivi — to so dvojna visoka vrata, m ogočne pre
grade svetnega od posvetnega — in če ne verjameš
D aenikenu, da so po Egiptu hodili giganti s svojo
vesoljsko tehniko, si sam in izgubljen. In gledaš in
strm iš s pretegnjenim vratom , kdaj pa kdaj te še
presune misel, kako ničesar ne veš o teh ljudeh,
ki so postavljali piram ide in stebre in pilone, ki so
tukaj poslikali od zn o tra jxcelo veliko goro —
podzem ske dvore svojih vladarjev. Dvajsetm etrski
stebri z obsegom šest m etrov, iz enega kosa sklesane kam nite podobe k o t griči — mar je bilo
m ogoče iz žive skale izrezati sončno iglo, dolgo
40 m etrov, in to pred tri tisoč leti in pol, ko je
bilo trd o železo še dragocenejše od suhega zlata?
S čim ? Kako so to delali? Ko ni bilo slonov ne
dvigal! Sam o z rokam i in z vrvmi in s kladivi iz
tršega kam na, diorita? Z iznajdljivostjo svojih
inženirjev?
V
Karnaku počivajo stebri na podstavkih, ki so
že sami visoki za moža, zgoraj se steber stanjša v
stebliko in še v nežen papirusov cvet, v lotosov
cvet — oba sta sim bola dveh združenih dežel —
tudi steber je p osnet po ncionalni stebliki, je
pisano poslikan, je slikanica kraljev, ki so si p o 
dobni kakor jajce jajcu, in v strahu pred sm rtjo
molijo kadilnico bogovom pod nos, najčešče
A m unu. In A m un drži tem kraljem svoj a n k p o d
nos, hieroglif večnega življenja v obliki pentljastega križa. To znam enje je staro prav toliko k o t
Egipt in nič manj. Seveda te ima, da bi tu pa tam
poslušal zdravo pam et in si kje ob strani o po
navajeni gledati k o t na politični resor, k o t na
mogel od vse bolj tesnobne osuplosti, se spom nil,
usodni ekonom ski elem ent starega Egipta, pa
da je bila takale Ramzesova grandioznost sam o še
tudi k o t na konservativne ohranjevalce kulturne
sama sebi nam en, da je gigantomanija non plus
tradicije, ki se ni smela sprem injati, am pak se je
ultra, je gorostasen rekord in sam ovšečna rekla
le pomlajevala in prilagajala iz tiso čletja v tiso č
ma, am pak potem , ko se tega spotom a tudi
letje. Za naš preradoveedni čas so razna vladarska
spom niš, je že m im o, ker e vendarle res, da ta
imena v ovalnih kartušah zanimiva tu d i zaradi
spoznanja niti niso ta k o bistvena, če in ko se že
diplom atskih stikov z drugimi pokopanim i in
o p o tek aš po K arnaku. Dejstvg je, da je to kam nit
spet odkopanim i kulturam i, dinastične spletke so
pragozd, kakršnega ni na vsem drugem svetu, in
del svetovne zgodovine, zapletena arhaična imena
da ga je m oralo postaviti silno m očno ljudstvo, s
razbirajo arheologi in jezikoslovci s povečevalnim
svojimi množicami rok, pa tudi s svojo prirojeno
steklom , če niso bila m orda potvorjena. In včasih
nadarjenostjo za lepoto, čeprav se je prav tem
nam dajo kako senzacijo, ko spet nov kam enček
gigantskim stebrom naglica in površnejša statika
vstavijo v rešetasti m ozaik časa. A nihče še ne ve
kasneje maščevala. Neki rodovi pred tiso č in
povedati, kako so se njihova imena tak rat sploh
tiso č leti so lomili vse te kam nite sklade, jih
izgovarjala. Ves ta Egipt, vse skupaj je tak o vzne
obrusili, jih poslikali, am pak kako? Stoje na
mirljivo, lepo in nepozabno.
klančinah iz zbite ilovice? S kakšnim orodjem ?
Niso zapustili zapisov o svojem delu; ko so eni
Preberem kakšno knjigo, in čeprav ta avtor
opravili svoje in odšli, so prišli drugi. Kamniti vrt
trd i svoje, drugi pa svoje, se še ne m orem naveli
Karnaka, Luksorja, Z ahodnih Teb in prevrtane
čati, ne vem, kaj je pravzaprav to stari Egipt.
gore Rog ima toliko skrivnosti.
Iščem, kako so živeli, to me zanima, in tudi o
Kamen je bil vedno gradbeni material zgornjih
tem je bilo že veliko napisanega. Vladarji so si
deset tisočev starega Egipta, ker ga je povsod na
dali popisati piram ide, um etniki, ki so jim krasili
izbiro, in že po naravi zaobljeni skladi kar sami
grobnice, pa so pustili za seboj nehotena pri
narekujejo orjaške form ate. Les je bil na priliko
čevanja na črepinjah. Na tiso č in tiso č glinastih
bolj dragocen, zelo občutljiva postavka v zunanji
kosih, ostankih razbitih vrčev, odvrženih na
trgovini, zakaj uvažali so ga daleč iz Libanona In
sm etišča, je zapisano vsakdanje življenje starega
tam je že od nekdaj prepih. Ko so se faraoni
Egipta. In ti vrči za vodo so še dandanes enake
obračali na Reja ali A m una ali kakor so se že
oblike, k o t so bili pred zgodovino. Črne kariatide
imenovali vsi njihovi nebeški priprošnjiki, da bi si
jih nosijo na glavi, ne da bi si jih podpirale z
zagotovili večno posm rtno življenje — s tem so se
roKo, iz Nilove struge stopajo visoko vzravnane
ukvarjali obsedeno vse žive dni — je bil to čisti
ženske na ravnino in potem gredo še daleč v breg
daj-dam. A m pak celo A m un je navsezadnje
do puščavske Kurne. T ako jih vidim v spom inu,
ko se vračam k Nilu ali prelistavam reprodukcije
izgubil svoj vpliv in faraoni so se kdaj že razkro
iz Stare države. Vrči se niso nič sprem enili. V
pili po večnih loviščih ob ..podzem skem N ilu".
njih, so mi rekli, ostane voda dolgo sveža in
Na A m unovo duhovščino in blagajno smo zdaj

blatne roke

besedna um etn o st je bila širokosrčnejša. K lasični,
opis sta ro sti'iz Stare države, se pravi iz tretjega
tisočletja pred našim štetjem , se prebere v nauku
m odreca Ptahhotepa. Slišim ta glas:
„U dje se opotekajo, slabost me grudi. Moč
usiha, ker se je utrudilo srce. Usta so nema, ne
m orejo več govoriti. Oči so m otne, ušesa gluha.
Duh je pozabljiv, ne m ore se spom niti, kaj je bilo
včeraj. Kosti so se razbolele v s ta ro s ti. . . Vstati
ali sesti je enako naporno. Kar je bilo nekoč
dobro, je zdaj slabo. Okus je izginil, nos je za
mašen, ne more več dihati. T o, kar starost naredi
iz človeka, je najhujše zlo . .
In še slišim glas:
„S m rt je pred menoj kakor ozdravljenje bolne
ga, kakor če mine trpljenje. S m rt je prc ' menoj
kakor vonj mire, kakor če na vetrovni dan sediš
pod son čn o ponjavo. Kakor vonj lotosovega
cveta je pred menoj, kakor če si po malem pijan.
Kakor konec nevihte je sm rt pred menoj, kakor
če se iz vojske vrneš dom ov."
Egipqani so imeli pri vsem hudem zmeraj svoj
žarek hum orja. Stari težak je spet težko pobral
košaro, nas ošinil izpod čela in mim ogrede široko
razkril obrabljeno zobovje. T o je bil nasmeh, zelo
svetal. Pokazal je dlan, blatno in staro, kar pa ni
bila prošnja za bakšiš. T o je bilo dostojanstvo.
Kako m orajo biti naveličani vse te gneče, tega
direndaja s fotografskim i aparati, tuje napote.
Nekje bolj spodaj pri Asuanu je bilo, ko smo se s
čo ln o m zbirali med čerm i prvega katarakta in so
na bregu veliko mlajši, do pasu goli in preznojeni
težaki prekladali zdrobljeno kam enje na tovorno
ladjo. Skoraj bi nas bili kam enjali, ko so od daleč
zagledali vzdignjene fotografske škatle.

hladna, oblika pa je prim erna za nošenje na glavi.
Ves Egipt je poln glinastih vrčev z vzbočenim
dnom . Ves Egipt je poln tudi pletenih košar iz.
palmovih vlaken, s tem nejšim i ostrim i ročaji. Za
vse so vam dobre, neuničljive so. In že na reljefnih stenah sakkarskih palač, v prenekateri od
tebanskih štiristo petdesetih ..zasebnih" in pa sto
..b o žjih " grobnic v Dolini kraljev in Dolini kraljic
(vse to skupaj je na gosto prevrtana gora Rog,
naravna piram ida) je naslikana enaka košara, v
enaki drži na rami. V gibu felaha na njivi ali v
drži starca, ki še vedno prenaša zemljo ali pesek
po Egiptu, je živa egipčanska m oč.
Pri Asuanu, na o to k u File, so starci in dečki v
palmovih košarah nosili blatno zemljo iz m očvir
ne globine ptolem ejskih templjev. File je bil že
leta delom a pod vodo in zapisan p o to p u zaradi
novega jezu, to d a zdaj ga ekipa italijanskih in
ženirjev in arheologov koplje iz blata in po kosih
seli na sosednji in višji otok. Kakor da se je čas
ustavil na kaki stari podobi, tak o se pom ikajo
sključene postave s košaro na rami po um etnem
nasipu strm o navzgor, dasi je navzoča tudi
m oderna mehanizacija in se iz tovorne ladje kadi
sodobna para.
Stari težak je jezno odm ahnil z roko, divje
pogledal in nam obrnil hrbet, ko je stresel svoj
pičli tovor v naraslo Nilovo vodovje. Malo se je
ustavil, si oddihoval na um etnem nasipu, ki je
krog in krog o to k a zakoličen z jeklenim i traver
zami in utrjen z debelo pločevino. Nalašč nam je
obračal grbast h rb et, ves siv in koščen, šibak star
ček, do kolen blaten. Likovna um etn o st starega
Egipta je k ot nobena druga poveličevala postavno
m ladost, jo uzakonila k o t zavezujoč model, z
redkim i izjemami pri vseh družbenih slojih, to d a

3

Lepo se je bilo peljati sem in tja po Nilu, med
Luksorjem in Zahodnim i Tebami. Nil je tam
širok in gladek. Lahko se zagledaš v belo brazdo
za ladjo, lahko si predstavljaš „lepi puščavski
praznik", tisto ljudsko procesijo na felukah,
čolnih, ko se je v davnih časih vsa prestolnica
selila čez Nil na pokopališče, kjer so potem vso
noč gorele lučke za mrtve, živi pa so jedli, pili in
se veselili. Lahko si predstavljaš največji praznik
leta, državni praznik „ o p e t" , ko se je državni bog
A mun z ženo Mut (Mati) in sinom Honsom iz
Karnaka odpravil na izlet v poletno rezidenco, v
svoj razkošni luksorski „h arem ", kakor se je
tem u reklo. Tja so sveto trojico, tri zlate kipe v
treh zlatih skrinjah na treh zlatih ladjah spremili
obriti duhovni v nežno belih oblačilih, z vsem
kraljevskim dvorom na čelu, ki se je v zlatu in
draguljih blagohotno razkazoval podložnikom . In
podložniki so hiteli za njimi na velikih, z lampijoni okrašenih splavih ali pa so romali peš po sveti
obrežni cesti, obrobljeni s tisočerim i kam nitim i
ovni, torej z Amunu posvečeno živaljo, slovečo
zaradi prislovične plodnosti. Muzike so igrale,
plesalke in akrobati so poskakovali, na ražnjih so
se cvrli mastni voli, iz mehov je tek lo vino in pivo
v potokih. In prav vse je bilo okrašeno s cvetnimi
venci, z butaricam i, banderci. To je bil praznik za
bogove in sm rtnike, bogato blagoslovljen čez zna
nih nekaj mesecev, da so si neugnani Egipčani ta
praznik, ki je sp o četk a trajal uradno enajst dni,
podaljšali- na ves mesec. A kdo ve, kaj je ta srečni
čas počel A m un v svoji zlati in srebrni rezidenci,
kjer mu je bilo postreženo „z vsemi dobrimi
rečm i". Vsak večer je imelo svojo predstavo na
vsezadnje še sonce, ko je krvavo rdeče koprnelo v
d ram atičn em objem u svoje črn e smrti.
„ Rodovi prem inejo, drugi pridejo in ostanejo
nam esto njih. T ako je bilo od nekdaj, od naših
prednikov sem in od bogov, ki počivajo v pira
midah. Plemeniti, blaženi, tu d i oni so pokopani.
Izginilo je, kar so bili ustvarili, in kakšna je zdaj
njih usoda? Kaj so zdaj njihova mesta? Zrušeni
zidovi, zapuščeni kraji, tak o je, kakor da niso
nikdar ž iv e li. . . Zato pa uživaj ta dan, nikdar se
ne utru d i in glej, da svoje na zemlji dobro
opraviš, ne skrbi, kakšen bo konec! Saj nihče ne
vzame ničesar s seboj, kar mu je bilo drago, in
nihče se ne vrne več, kdor je en k rat odšel."
M ogoče mi je to pesem povedal stari, sivi težak
tam gori na nasipu oto k a File, ta o to k pa bo za
zmeraj potonil, ko bo starec stresel zadnjo košaro
blata v narasli Nil.
O LGA RATEJ

tiralica
r. žadom 1 zazimskimi
in družina gumami
Takoj je treba povedati, da gum e za vsakršne
pogoje vožnje, gume, ki bi se enako dobro o b 
našala na suhi in m okri cesti, na snegu in ledu,
še niso izumili. Najbrž je še lep čas ne bodo.
Guma je nam reč avtov čevelj, njegova obutev.
Že pri ljudeh je jasno, da plesni čeveljčki niso
za v hribe, copate pa največ za v dnevno sobo.
A vtom obili pa so še bolj zahtevni k o t ljudje.
Danes je torej vprašanje, kakšno in katero
gum o kupiti za zim ske čase. Povedali bom o
predvsem kakšno, za znam ko pa se boste morali
o d lo čiti sami. Naših gum ni med tistim i, ki jih
om enjam o. Pa ne zaradi tega, ker bi bile slabe.
E nostavno zato, ker jih tuji ocenjevalci ne testi
rajo, d o m ače avtom obilistične revije pa se ne
valjajo v denarju. Prim erjalni testi so draga za
deva.
Po an k eti, ki jo je naredil ADAC, je med
zimskimi gumami ta k o im enovane nove genera
cije (brez žebljev) najboljša gum a „uniroyal
M + S plus". Zelo dobro se obnaša na poledici,
_ dežju in na suhi cesti. S labost je ena sama: je
zelo draga.
✓
Brez žebljev je tudi „c o n ti co n tac t radial".
D obro se oprim e gladke zasnežene površine,
nekoliko slabša je na m okri cesti in ledu.
Ne ve pa se, od kod ime gumi „d u n lo p SP
• icegrip". Icegrip pom eni nekaj, kar zgrabi za
led. Na ledu je res dokaj dobra, vendar nič več.
Na brozgi ali m okri cesti m orate nam reč biti
zelo oprezni.
„P hoenix P 110 PMS" (a konvencionalne
luknjice za žeblje) je dokaj povprečna zimska
guma. Zelo h itro se izrabi, na ledu ni preveč
zanesljiva, zato pa je boljša od skoraj vseh dru
gih na m okri cesti. Žeblje im a 'tu d i guma
„ d u n lo p M + S ". Njen profil je zelo grob, zelo
d o b ro grabi v brozgi in na m ehkem terenu. Pri
po ro čajo jo za vožnjo po vaških cestah in pla
ninskih cestah. Z žeblji je še vedno brez konku
rence na ledu in snegu.
Zdaj so na vrsti tak o im enovane letne gume.
Seveda so vse opisane gum e radialke, diagonal-

kam je že skoraj odklenkalo. Radialke pa včasil
lahko, predpisi so dokaj prožni, zamenjaj«
pravo zim sko gumo.
„D unlop SP 4 " je norm alna letna guma. N«
suhi cesti je zelo dobra, na dežju in snegu pa j
ne verjem ite preveč.
Tuji ocenjevalci m enijo, da je še najbolj blizu
ta k o imenovani univerzalni gumi (za poleti in
pozim i) guma „pho en ix stahlflex". Na snegu in
ledu se obnaša zadovoljivo, če že ne dobro, je
zelo vzdržljiva, na suhi cesti ji tudi ni kaj za
m eriti.
Za vlažno in m okro vreme p rip o ro čajo preskuševalci gum o „pirelli cin tu rato P 3". Zelo
dobra je tu d i na suhi cesti, o d reče pa na pole
dici.
„U niroya! rallye 1 8 0 " se sicer na snegu ne
obnaša najbolje, sicer pa je dokaj zvesta in p red
vsem hitra guma. „C onti T S " je guma za vožnjo
v lepem vrem enu, njeni dosežki na dežju, snegu
in ledu so zelo povprečni, zelo dobro pa se
obnese v norm alnem m estnem pretu.
Naj pri naštevanju končam o z našo staro
znanko „m ichelin Z X ". Je skorajda neuničljiva,
suhe ceste se drži zelo dobro, snega in ledu pa
dobro. Edina, vendar včasih o d lo č u jo ča p o 
m anjkljivost je nestabilnost na vlažni cesti. Po
m okroti vozimo nam reč večkrat k o t po snegu
ali jedu.
Še en k rat poudarjam o, da je bil v zadnjem
delu govor samo o radialnih letnih gumah in
njihovem obnašanju na snegu. Pam eten voznik
bo vozil poleti z dobrim i letnimi gum am i,
pozimi pa z dobrim i zimskimi. Čeprav so gume
draga reč, je najbrž življenje še dražje. Če ku
pujete gume v tujini, b o d ite oprezni pred po
ceni gumami sumljivega porekla. V gumah m ora
seveda vedno biti pritisk, ki ga d o lo či proizva
jalec, k o n tro lirajte ga vsakih 14 dni. Prav tak o
važno je, da je guma centrirana, volan ne sme
tresti, školjka ne sme vibrirati. Zdaj že tudi naši
servisi prem orejo zelo n atan čn e elektronske na
prave za centriranje gum.

Brin raste navadno v obliki
grma, za katerega je značilen
vonj. Ima ozke bo d eče liste ali
igle, plod je jagoda. Brin raste
ta k o rek o č povsod: po pašnikih
in skalovju, po rodovitnih in
nerodovitnih krajih, na samem,
pa tu d i med listavci. Zrele
jagode nabiram o v o k to b ru in
novem bru, m ladike pa spo
mladi.
Brin je znano zdravilno sred
stvo, ki čisti kri, to p i sluzi, po
spešuje te k in prebavo te r izlo
čanje seča in p o tu . Ker pa vse
buje tudi terpene, ki na organi
zem kvarno vplivajo, je p o tre b 

DOLENJSKI LIST

D robnejše postave v zgornjem delu bodo
videti bolj okrogle, č e jim č rte ali raznobarvne
kvadrate nam estite v gornji del, prevelike pa
bodo videti manjše, če bodo č rte p o čez pletle
bolj spodaj, in m anjše bodo videti večje, če
bodo s podolžnim i črtam i okrasile jopo ali šal.
Pri tovrstnih jo p ah , ki jih nosim o k hlačam ,
lahko pa tudi k debelejšem u krilu, si ne de
lajte skrbi z vzorcem . P letete lahko same
desne, lahko pa vzorčasti del jo p e okrasite
tak o , da so leve ob rn jen e navzven.
Posam ezne dele lahko po želji sešijete s
kvačkanim vbodom , kar je spet nove vrste
okras. Take jope vam bodo v veselje, ker
nihče ne bo imel enake. Bodo unikati po
lastni zamisli in kreaciji.
R IA B A Č E R

nici, bolečinah v m ehurju,
revmi, težkem izločanju seča,
pri naduhi in zasliženih pljučih.
Tak čaj tu d i čisti kri. Zdravilo
za želodec pa dobim o, če d o 
dam o brinovim jagodam še
pelina ali tavžentrožo,
Posušene jagode pospešujejo
prebavo, odstranjujejo zopern
d uh iz, ust, zdravijo glavobol.
Pri revmi in nekaterih boleznih
ledvic i n mehurja priporočajo
jagode žvečiti večkrat na dan.
Z nano je tu d i brinovo olje;
dajem o ga bolniku pri rum enici,
vodenici, bolečinah v želodcu
in m ehurju.

žlinkrofi na Juhi

pletenine unikati
Sm o v času, ko je ob štirih p opoldne skoro
tem a, ko je začel pritiskati mraz in nam tudi s
slabim vrem enom ni več prizaneseno. Najraje
sm o dom a, o b u ti v tople copate, za dolge
večere pa je k o t nalašč priložnost, da se
poskušam o v pletenju ali kvačkanju.
T udi če ste začetnice in se bojite, da bi
novo volno skazile, ne boste naredile napako,
če se lo tite pletenja iz ostankov volne, ki se
nabira po predalih. Letošnja m oda vam daje
priložnost, da vse te male klo p čiče porabite.
Prav ta k o se ne bojte, da bi skazile kroj, ker
po m odnih zahtevah pletete dolgo jopo tako
sam o ravno, rokave pa na povešena ram ena
spet enostavno všijete. Važne so le pravšnje
kom binacije barv, č rte ali vzorce pa postav
ljajte tja, kjer vam obline to dovoljujejo.

no brin previdno uporabljati.
..Brinove jagode vzamejo slab
duh iz ust. Brinje žene vodo iz
č lo v e k a . . . Na vinu kuhano
brinje in česen ozdravita kašelj.
Je dobro tu d i za krče v čre
vesju; zunanje deni stolčenega
brinja na treb u h , notranje pa pij
vodo od brinja . . . Brinje o d 
strani otekline . . . Brinovo olje
je najboljše zdravilo za trde, za
stale ude . . pi še zdravilna
knjiga iz leta 1920. Iz posuše
nih brinovih jagod pripravljajo
čaj (1 veliko žlico jagod na sko
delico vode), ki ga dajejo bol
niku pri boleznih želodca, vode

Ne ču d im o se, da v M arinči
čevo gostilno v Škocjanu tak o
radi zahajajo zahtevni gostje.
Tu dobe d om ača jedila, ki jih v
m arsikaterem zelo elegantnem
gostišču ni dobiti. T ak prim er
so žlinkrofi na juhi, za katere
nam je povedala recept glavna
kuharica Pavla M arinčič.
„T esto pripravim o k o t za
rezance: iz m oke, malo soli,
dveh jajc in malo olja. Posebej
pa pripravim o nadev. Za 6 oseb

p otrebujem o okrog 50 kdg te 
lečjih pljučk (poudarjam , da
druga niso dobra) pa še malo
česna, peteršilja, popra, soli in
2 jajci. Pljučka najprej skuham o
v slani vodi, ohladim o in zm e
ljemo v stro jčk u za m letje
mesa, potem dodam o začim be.
Meso prem ešam o z žlico. T esto
razvaljamo, ga narežem o na
štirioglate, okrog 10 cm velike
krpe, vanje pa z žlico polagam o
nadev.
Krpice
prepognem o

tak o , da ostane nadev med
trem i ogli, rob pa zarežem o z
ro čn im koleščkom . Ž linkrofe
nato polagam o v vrelo govejo
ju h o in jih pustim o vreti 15 do
20 m in u t."
S tem je res precej dela,
am pak tru d bo poplačan s
hvalo. Kdaj pa kdaj si tu d i v d o 
m ačem gospodinjstvu lahko
privoščim o specialiteto.
R. B.
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Komisiji za kratki in celo
večerni film pri program skem
svetu Viba film a sta ocenili
Pri mladinski knjigi so pred
filmske scenarije, ki so prispeli
kratkim praznovali; v zbirki
do 6. septem bra kot odziv na
Hum or je izšla petindvajseta
javni natečaj. Avtorji so poslali
knjiga, s katero so številčno za
39 besedil za kratke in celo
okrožili vrsto del, ki so prihaja
večerne filme, med tem i le troje
la med bralce pod zaščito ribe
besedil ni ustrezalo natečajnim
na nogah — ta k znak je zbirka
pogojem. „V rata", „P ogreb" in
nosila k o t svojo m askoto. Če bi
..D ogodek" so scenariji za
videli v znaku prikrito resnico,
kratke filme, katere je komisija
da riba, ki hodi, ne živi, potem
predlagala za nagrado in odkup.
bi imeli kar prav. Zbirka Humor
Poleg teh treh, je Viba film
je z izdanim 25. zvezkom
odkupil še sedem scenarijev te
zaenkrat prenehala izh ajati.' V
zvrsti. Od enajstih prispelih sce
skladiščih Mladinske knjige so
narijev za celovečerne film e ni
prem noge knjige te zbirke oble
po mnenju komisije noben za
žale neprodane.
služil nagrade, zato je komisija
Kaj je vzrok, da riba ni sho
predlagala le odkup treh bese
dila, bo težk o ugotoviti, gotovo
dil: „Moja draga Iza", „Zlatoje le to, da Humorjevih knjig
lasje" in „Naj poje ču k ".
( bralci niso kupovali. Smo torej
Programski svet je moral ugo
Slovenci kisel narod, ki nima v
toviti nič kaj razveseljivo dej
sebi toliko zdravja, da bi se znal
stvo, da na natečaj ni prispel
nasmejati? Je hum or tujec pri
niti en scenarij za d okum entar
nas?
ni film o naši pogojni izgradnji
Ne! Prav 25. knjiga, zadnja v
in razvoju družbenih odnosov,
zbirki Humor, je to zanikala.
čeprav sta bili za take projekte
Pod naslovom , E nolončnica"
razpisani dve nagradi. Prav tako
sta v nji Matjaž Kmecl in
ni bilo scenarija za celovečerni
Branko Soemen zbrala sedemfilm o okupirani Ljubljani.
■indvajset slovenskih pisateljskih
imen, ki so pero zastavili na
področju hum orističnega pisa
nja. Izbor prinaša deia, ki se ne
odlikujejo samo z duhovitostjo,
am pak tudi z visoko literarno
vrednostjo, kar je sploh bilo
vodilo pri izdajanju knjig zbirke
Humor. „ E nolončnica" d oka
Novosadsko podjetje za pro
zuje, da smo Slovenci duhovit
izvodnjo filmov Neoplanta je za
narod, da je duhovitost, ta
praznovanje desetletnice svoje
žlahtnost duha, dom a tudi pri
ga obstoja pripravilo n ač rt za
nas;
snem anje
treh
celovečernih
Če se ponovno vrnem o k ne
filmov. Prvi film „Beg iz ujetni
srečni ribi na nogah, ki ni sho
štva" se bo lotil revolucionarne
dila, se pravi k zbirki, potem
tem atik e; spregovoril bo o pred
m oram o pač ugotoviti, da se s
vojnem ilegalnem kom unistič
hum orjem pri nas godi dvoje: je
nem delovanju, o m arksistični
živ,
prisoten
v sodobnem
šoli in o letih v zaporih, vse to
ustvarjanju — je m rtva črka na
pa je scenarist povezal s parti
papirju, ker ga ne berem o; k ot
zanskim delovanjem v Sremu.
ne berem o klasikov, k ot ne
Drugi film naj bi bil ekraniberem o sodobne slovenske lite
zacija slovitega rom ana »Selit
rature, kot ne berem o zahtev
ve" Miloša Crnjanskega (pred
nih del svetovne in dom ače
kratkim smo ga dobili v sloven
književnosti. Morda je ta opu
skem prevodu), tretji film pa
stitev branja v korist d o sto p 
naj bi posneli v sodelovanju z
nejših in manj zahtevnih vizual
m akedonskim Vardar filmom .

načrti
neoplante

Štirje romani
Cankarjeva založba je izda
la štiri nove knjige v 'znani
knjižni zbirki Sto rom anov, ki
že vrsto let prinaša izbrane
rom ane svetovne književnosti.
T o k rat smo dobili dva ro
mana, ki sodita še v prejšnji
letnik, ter dva iz desetega,
zadnjega letnika. Z zam udo je
založba poslala med naročni
ke in v knjigarne sloviti rom an
Jo h an n a Wolfganga G oetheja
..Trpljenje mladega Werther-

□

ja" ter po nepotrebnem raz
vpiti rom an Davida H erberta
Lavvrenca „ Ljubimec lady
C hatterly".
Goethejev W erther je svoj
čas izredno navduševal o b čin 
stvo te r sprožil celo poplavo
rom anov v pismih in vvertherjanskega svetobolja. Danes
nekdanjega
navdušenja ne
m orem o deliti, čeravno nas to
tem eljno delo svetovne knji
ževnosti
še
vedno
živo

nih
film,
nobe.
kriva,

»

kom unikacij
(televizija,
strip) znak miselne le
Če je tako, potem je ta
da riba ni shodila.
M. MARKELJ

knjige
*r"

*H ii

Jože P o gačnik
TEZE IN
SINTEZE

*

Založba Obzorja je izdala osem knjig, v katerih so natisnili izbrane rom ane
priljubljene angleške pisateljice Pearl S. Buckove. Pisateljica je veliko let pre
živela na Kitajskem in v drugih deželah V zhoda, zato je vzhodnjaški svet
pogosto prizorišče njenih pripovedi; prav to pa daje njenim rom anom tisti čar,
zaradi katerega bralci tak o radi posegajo po njih. Prevajalci Jo že Fistrovič, T one
L očnikar, Jan k o M oder, Seta O blak in Breda Pugljeva so prevedli te romane:
Jezna žena. Moja svetova, moje življenje, Mandala, Ženski paviljon. Orhideja,
Velika ljubezen. D obra zemlja in Glasovi v hiši. Knjige je en o tn o oprem ila Nadja
Furlan.

„T eze in sinteze" niso lahko
branje, vendar pa so kljub tem u
lahko prijetno potovanje v
bogat duhovni svet.
K ot 28. knjiga v zbirki Raz
potja, ki prinaša razprave, eseje,
članke in kritike, je pri m ari
borski založbi Obzorja izšla
knjiga Jo žeta Pogačnika „Teze
in sinteze". Čeravno knjiga ni
novost v pravem pom enu be
sede in je na knjigarniških poli
cah že več kot d ober mesec, je
vendar doživela usodo malo ali
nič opažene knjige, česar pa to
delo nikakor ne zasluži.
Jože Pogačnik je pod naslo
vom „Teze in sinteze" združil
enajst študij o slovenskem slov
stvu v svojevrstno, dokaj za
okroženo celoto. Študije so na
stajale od leta 1966 naprej in so
bile v prvi vrsti nam enjene ne
slovenskem u bralcu in poslu
šalcu; objavljene so bile v tu je
jezičnih časopisih ali pa so jih
brali na sim pozijih, gostovanjih
te r kongresih. V pripravi teh
študij za knjižno izdajo je avtor
poleg prevoda opravil še vrsto
drugih posegov v prvotno be
sedilo; vse, kar je bilo za sloven
skega bralca nepotrebnega po
navljanja in citiranja, je črtal iz
besedil, prav tak o pa je vnesel
nekaj načelnih in vsebinskih
sprem em b. T ako nastalo delo
daje v svoji zaporednosti okvir
za razmišljanje o slovenskem
slovstvu na način spoznavanja
pojavov.

prevzame. Uvodno študijo k
prevodu Stanke Rendle je
napisal znani literarni zgodo
vinar dr. A nton Ocvirk.
„ Ljubimec lady C h atterly "
ni novost pri nas. Ta rom an o
zelo zemeljski ljubezni med
angleško lady in gozdarjem je
doživel že nekaj natisov, za
kar je zaslužno predvsem
kom unikativno in o d k rito pi
sateljevo pero. Danes, ko opisi
telesne ljubezni ne prese
nečajo, še posebno ne taki,
k o t jih je v tem rom anu
uporabil
Lavvrence, se je
rom an otresel nerazum evanja
in ozkega gledanja, ta k o da v
njem vse več bralcev odkriva
večje vrednote, k o t je sp ret
nost pisanja.
Rom an
Nikosa
Kazantzakisa „K apitan Mihalis", ki
ga je prevedel Jo že Udovič,
pripoveduje o uporu kretskih
Grkov proti T urkom
ob
koncu
preteklega stoletja.
Ž alostno končani upor pred
stavlja okvir, v katerega Nikos
K azantzakis s tenkovestno
objektivnostjo razplete na
sprotja med Grki in Turki,
med starim in novim v deželi
in v ljudeh. Široko, epsko pi

Sest
indijanaric
Že nekaj generacij si v svojih
mladih letih izživlja zdravo do
mišljijo ob napetih zgodbah o
Indijancih, beiokožcih in div
jem življenju v naravi; že nekaj
generacij si v številnih knjigah,
filmih, stripih ustvarja zelo na
pačn o podobo o Indijancih in
njihovem načinu življenja. Pri
ljubljene indijanarice pač niso
razen zabave zmogle zarisati
delček tragične resničnosti,
kakršno so morali rdečekožci
skusiti na svoji lastni koži, ko se
je njihova edinstvena omika
usodno spopadla ' z om iko
belega človeka. Brezobzirno
zatrtje Indijancev in indijanske
kulture spada še vedno med
najtem nejše
strani
novejše
am eriške zgodovine. Krivica pa
se staroselcem am eriške celine
godi tudi, ko jih zabavna litera
tu ra
izkorišča
za
cenene
učinke.
Zbirka
šestih
indijanaric,
med seboj povezanih rom anov
nem ške
pisateljice
Liselotte
VVeiskopf — Heinrich s skupnim
naslovom „Sinovi Velike med
vedke", ki je ne tak o dolgo tega
izšla pri založbi Mladinska
knjiga, je tem eljito drugačna od

sanje nam razkrije svet, ki je
poln strasti, čustev, trpljenja
in krutosti. Uvodno študijo je
napisal prevajalec.
Miloš Crnjanski je s svojim
obsežnim rom anom ..Selitve"
tretji jugoslovanski književ
nik, ki je prišel m ed izbrane
pisatelje te knjižne zbirke. Po
m nenju mnogih kritikov in
literarnih zgodovinarjev sodi
ta rom an v vrh srbske književ
nosti.
Zgodovinski okvir
„Selitev" predstavlja selitev
Srbov iz stare Srbije v jugo
vzhodno Panonijo ob koncu
17. stoletja. Crnjanski je izri
sal v svoji pripovedi m ogočno
fresko nesrečne usode srbske
ga naroda ter to usodo dvignil
v sim boliko usodnega in brez
upnega
življenja
sploh.
Rom an je to k rat prvikrat v
celoti dostopen v slovenskem
prevodu; prevedel ga je Tone
Potokar. Uvodno študijo o
Crnjanskem .in o njegovem
rom anu pa je napisal Janez
Rotar.

siceršnjih indijanaric. Pisateljica
je k ot profesorica zgodovine
odpotovala v Kanado, kjer je
več let živela med Indijanci in
skrbno proučevala te r beležila
vse, kar so ji pripovedovali po
tom ci
nekdanjih
pogum nih
mož, ki so zapustili rezervate v

D akoti in krenili v Kanado. Na
osnovi teh pričevanj in pri
povedi je pisateljica zasnovala
vrsto rom anov, v katerih se
skozi lik glavnega junaka Indi
janca Harka pokaže tragedija
indijanskega rodu.
Rom ane „H ark a", „P o t v
izgnanstvo", „V otlina v Črnem
gorovju", „ Domov k D akotčan om ", „M ladi poglavar" in
„Č ez M issouri" je v slovenščino
prevedla Stanka Rendla.

••CPrP
Pri Cankarjevi založbi je izšla
knjiga, katere izid lahko šte
jem o za pom em bno zalpžniško
dejanje; beli dan je zagledala
izdaja „Svetovne zgodovine od
začetkov do danes". Dela, ki v
eni sami knjigi prinašajo strnjen
poljudnoznanstven
pregled
zgodovine človeštva, niso v
svetu nič novega in posebnega,
saj je po treb po takih, najšir
šemu krogu bralcev dostopnih
delih vedno dovolj. Slovenci
smo dobili že nekaj poljudno
znanstvenih svetovnih zgodo
vin, posebno priljubljena in
znana je bila svetovna kulturna
zgodovina angleškega pisatelja
VVellsa, vendar pa je od nekda-

njih izdaj do danes minilo že
kar lepo obdobje, v katerem
nismo dobili v eni knjigi strnje
nega in zaokroženega prikaza
zgodovinskega dogajanja. Knji
ga ..Svetovna zgodovina", ki je
te dni prišla med bralce in na
knjižne police knjigarn, naj bi
torej zapolnila to vrzel.
Slovenska izdaja ..Svetovne
zgodovine" je prirejen in d o 
polnjen prevod svetovne zgo
dovine, ki so jo napisali naj
uglednejši
zahodnonem ški
zgodovinarji ter jo je založila
znana založba Herder K. G.
Izvirno delo je nastalo na
osnovi novejših spoznanj in
odkritij znanosti o zgodovini.
Z načilno je, da je opustilo d o 
sedanje izrazito evropsko gle
danje na svetovno zgodovinsko
dogajanje. Civilizacije in k u ltu 
re, ki so bile v prejšnjih izdajah
prezrte ali zapostavljene, dobi
vajo v tej knjigi svoje pravo
m esto, kakršno jim v podobi
svetovne zgodovine vsekakor
gre.
Slovenska izdaja dodaja izvir
niku še 'tisto, kar je za naše gle
danje na zgodovino pom em bno
in značilno. Jugoslovanski stro
kovnjaki, slovenski in hrvaški
zgodovinarji, so z dodatki,
popravki in novimi poglavji dali
izvirniku tisti poudarek, ki bo
našemu bralcu dal z m arksistič
nih stališč sprejemljivo p o d o b q
zgodovinskega dogajanja.
V grobem je „Svetovna zgo
dovina" razdeljena na uvod in
posam ezna zgodovinska raz
dobja. V uvodu se bralec sezna
ni s samim pojm om zgodovine
in m etodam i zgodovinopisja, v
daleč
obširnejšem
pregledu
zgodovinskih razdobij in kultur
pa z vsem, „k ar se je dogajalo
na Zemlji od prazgodovinskih
časov do današnjega d n e", kot
piše v sprem nem zapisu na
ovitku knjige.
Posebna privlačnost knjige so
številne slike, fotografije, risbe,
zemljevidi te r ostalo likovno ter
d o k u m en tarn o gradivo.
MiM
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T ako k ot vse dosedanje\
rom ane iz zbirke S to rom anov
je m ogoče tudi te kupiti posa
m ično.

DOLENJSKI LIST

31

mučeniki
s patentom

ladislav
lesar

V

O

D

H

M

I

IHumi

Mami je iz razsušenega škafa curela voda po
obrazu in bila je kakor vesela nevesta v naši
vasi. Bilo je popoldne in vodnjaki so bili ža
lostni. Mama je imela klo tast predpasnik in
pisano ruto. Bila je bosa in imela je krčne žile.
Sla je po razsušeni stezi m ed kam ni in kačam i
in zem lja se je dotikala njenih nog, njene
m irne, ponosne hoje. Prsti so se izmikali bo
lečini na zemlji in trava je po m alem zelenela.
Mama je imela naguban obraz in rjavkasti lasje
so bili spleteni v dolgo kito.
T o je bil praznik mojega otroštva. N am očil
sem glavo v razsušeni škaf in pil z dolgimi
požirki kakor ovca in k o k o š i. . . Vsi smo pili
in m am a se je veselila naše žeje, saj ta voda je
bila največ, kar je zm ogla v tistih časih kmalu
po vojni, ko je vas še zm erom dišala po ožga
nih slam natih strehah, opečenih jabolkih in
orehih in smo spali v senu, ker sm o se bali, da
se bo hiša podrla. Bila je razpokana po dolgem
in p očez, slam nata streha je bila kakor ranjena
’ koža za silo zakrpana s slabimi deskam i. Če je
deževalo, so se na stropu nabirale velike rjav
kaste kaplje in se širile kakor dekliške prsi, se
majale in nazadnje kakor drobna kladivca
padala na edino posteljo in mizo, kjer je bilo
m alo koruzne m oke za m očnik. Mleka o b ičaj
no ni bilo. Bila je ..obvezna o ddaja", zastarani
davki in ljudska oblast je bila v tistih časih
neizprosna.
Tudi voda je dišala po kiselkastem in ne
um item obrazu vojne. V vodnjakih so plavali
ogorki ožganih dreves in ostrešij, kakor bi pre
ganjali uroke, nekateri vodnjaki pa so bili
poškodovani in voda je neslišno odtekala, da
je bila revščina še bolj o čitna. T isto malo
živine, kar je je ostalo, je bilo edino upanje, da
bom o preživeli, zato so se km etje bali izterje
valcev kakor hudičev. Imeli so pripravljene
vile in puške in za korajžo so se že zgodaj
napili. T oda v naši vasi so bile skoraj same
ženske in otroci, vdove in starke in tista pre
kleta smrdljiva voda. Na starem , črnem ognji
šču v veži je stal škaf, p o k rit z lesenim pokro-

SPOROČILO
V ŠKAFU
VODE
vom, in kadar smo zakurili peč, so padale saje
na pokrov, da je bobnelo, kakor bi zabijaj
krsto, m ama pa je kuhala prežganko, priljub
ljeno jed naše vasi, brez prave zabele, z enim
sam im jajcem , ki ga je bilo strašansko škoda.
Jajca so bila nam reč draga, lahko bi si kupili
m alo soli, za sladkor pa tak o ni bilo nikoli
denarja. Na črni borzi sm o prišli včasih do
saharina in ta k ra t sm o pili sladko vodo, d.i
sm o bili napeti kakor nosečnice.
T oda poletje je bilo k ruto: izviri so bili
daleč, vodnjaki so bili izsušeni in ženske so
rom ale v procesiji s škafi na glavi kakor
a n tičn e prikazni. T akrat je bila voda še po
sebno dragocena. Bila je sparjena od dolge
poti po soncu, to d a bila je mokra. Ta voda, to
je bilo naše veliko bogastvo. Od koder koli
sm o prišli, sm o planili na škaf in s korci segali
do dna.
Bili so tudi slabi dnevi. T ak rat so nas o tro 
ke ženske polovile in nam akali sm o se v škafu
vode kakor v velikem jezeru. T oda bog ne daj,
da bi čofotali. K lofute so bile sicer zelo prija
teljske in naučili sm o se obreda prednikov,
kako se umijes, da porabiš čim manj vode, da
ne razbiješ škafa in imaš vendarle tudi nekaj
od kopanja. A že naslednji hip smo bili v
prahu in na njivah svobodni in brez vode, ki je
bila ta k o dragocena.
Še dandanašnji lahko vidite ženske s pisa
nimi svitki in škafi vode na glavi. T oda časi so
se vseeno sprem enili. T udi če ni izvirov, so
vodnjaki polni. Resda je p o treb n o odšteti
nekaj denarja, to d a cisterha z vodo pride
lahko v sleherno vas. Tudi v o d ro čn ih krajih v
Suhi krajini in drugod ljudje mislijo na vodo
vod. P onekod ga že imajo. Upajm o, da ga bo
slej ko prej dobila vsaka vas. Kajti v škafu
vode se je dolga stoletja zrcalila neuklonljiva
volja po napredku, po dostojnem življenju in
po vodi, ki ne bi smela biti problem . Vodnjaki
pa naj bi bili sam o še spom in na tiste hude
čase.

Med obem a vojnama je bilo na slabih petsto upravni odbor in tudi prapor, zato se sevniški
m etrov v starem delu Sevnice trin ajst gostiln. mučeniki trkajo na prsi, da imajo nesporen
Dandanes se marsikdo rad obregne na bifeje, p aten t za svojo dejavnost. Vse skupaj se je
ki rastejo k o t gobe po dežju, vendar — stari začelo s Petrovimi salamami. Prvo leto je bila
del mesta ima vsekakor manj lokalov: gostilna za konkurenco le še od enega izdelovalca,
je še pri Kraglu, gostilna pri O strožnikovi, dva sedaj sodeluje ponavadi tu d i po 30 izdelo
lokala ima G ostinsko podjetje in gostilna je valcev. V petčlanski strokovni komisiji, ki
pri Vrtovšku. Slednja je sezidana iz ostankov poskuša za zaprtim i vrati ne smejo m anjkati:
opeke za sevniško farno cerkev; sama zgradba veterinar, tržni inšpektor in gostinski delavec.
naj bi bila postala župnišče, vseeno pa je po Videz in okus salame se ocenjujeta s tqčkam i
stala krčm a. Gostilniško tradicijo v tej hiši naj od ena do deset. Boj je hud, zato so pred
bi pričel Kovač. Poleg krčm arja je bil še pek. časom ocenjevalno lestvico razdelili tudi na
Nasploh je znano, da v nobeni teh gostiln ni decim alke. Najboljše salame rom ajo po urad
bilo tako, da se ne bi pri hiši pečali še s čim nem delu tekm ovanja na omizja gostov.
drugim , največkrat s kmetijstvom,' furm anPri Vrtovškovih nikdar niso pomišljali, da
stvom ali trgovino.
bi gostilno spreminjali v bife, kakor se marsi
Usoda Petra Vrtovška je povezana z gostil kje dogaja. O če Peter negoduje nad zakono
no šele po vojni, ko se je tja priženil. K ot bi dajo, ki kani pregnati iz gostiln odprto, to 
bilo danes, je v spom inu živo ohranil dogodek čen o vino. „N isem rad zaprt, zato tudi ne
iz prvih dni okupacije, ko so v druščini fantov maram takega vina," m odruje o stekleničenju
ukanili Nemce, ki so se držali bolj kislo ob in pristavi, da si tak o vino pač lahko vsakdo
pivu. Fantje so sicer pili tu d i iz pivovskih kupi v trgovini, v gostilno pa prihajajo gostje
steklenic, vendar je v kleti šlo vanje vino na tudi zaradi vina. Pri Vrtovškovih gre predvsem
m esto piva. Seveda se Švabi niso mogli na za kapljico iz Trnovca, Presne Loke, Lam perč
ču d iti, od kod fan to m tak o veselje o b „pivu"! in Podvrha.
Pred vojno je V rtovšek vihtel činele v sevVrtovškova gostilna bo tu d i naprej ostala v
niški godbi. „Č e boste igrali, ne boste iz rodu. O b rt nadaljuje že č e trto leto sin Franc.
seljeni," so ob začetk u vojne snubili godbe Prvotno se je izučil za ključavničarja. Ko je
nike Nemci, a so se vseeno odpravili v gozd. po m aterini sm rti prevzel gostilno, je v Ljub
Vrtovšek je bil najprej orožar v Cankarjevi ljani opravil vse, kar je treba za gostinsko kva
brigadi, pred koncem vojne je bil tudi v lifikacijo. Na gostilno je človek vezan od ju tra
metliški oficirski šoli.
do večera, če jo želi dobro oskrbovati. Franc
V
svobodi so mu poleg gostilne od letaželi tradicijo nadaljevati skupaj z ženo, ki
1948 naprej dvakrat zapored obesili še žu skrbi za kuhinjo. Pred porodniško je
panstvo. ..G ostilna je ostala tudi tak rat, č e  pripravljala 200 malic za T ovarno konstrukcij
prav pravzaprav ni bilo kaj prodajati. Preden v Sevnici in seveda še vso hrano za ostale
je napočil dan, je bilo treba že v hribe po goste. Da ima Franc prijatelje širom po deželi,
živež za obvezno oddajo in m obilizacijo de potrjujejo tudi značke za to čiln o mizo. Zbira
lovne sile." Same neprijetne naloge, ki ne jih šele dobri dve leti, a jih je pred nedavnim
zbledijo v spom inu.
lahko naštel že 1.800. Tudi oče, ki bi sicer
Stara gostilna ima svoj krog obiskovalcev. lahko užival pokojnino, si ne more kaj, da ne
Vrtovškova gostilna v Sevnici je še posebno bi postoril to in ono v krčm i. Še vedno ne
znana po vsakoletnem tekm ovanju salamarjev. pozabi na rože. S posebno skrbjo je tudi
Prireditev je seveda v rokah m učenikov. to k ra t
spravil
v varno
prezim ovališče
Redno je vsakega 10. marca popoldne. Pri oleandre, ki so drugače razvrščeni pred go
hodnja bo že 13. zapored. Sam o društvo ima stilno.

