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KOLEDAR ’78!

V počastitev dneva JLA bo tudi letos vrsta prireditev

Jjnafaji številki DOLENJ
EGA LISTA je priložen
jenski koledar za leto 1978.
«dajo koledarja sta flnanč”0 podprli delovni organi»
NOVOLES in SGP
f*0NlR( katerima se v
**enu bralcev zahvaljujemo.

Po tradiciji bo tudi letos 22. de
cember - dan JLA v novomeški ob
čini lepo počaščen. Tako so pripra
vili na predvečer praznika svečano
akademijo v Domu JLA, medtem ko
bo jutri 2 2 . decembra, spored prire
ditev trajal ves dan.
22.

decembra zjutraj bo sprejem
pionirjev in mladih v garnizonu Mi
lana Majcna, ob 10. uri bo tam pro
slava in srečanje z vojaki.

hupanje v program
^vnica: 79,1 odst. volilCev za samoprispevek
Občani in delovni ljudje
občine so v nedeljo
^trdili močno zavest za
reševanje
^

je šolskih, otroškovarLenih objektov in avtobuspostajaUšč. Kar 79,1
volilcev je izreklo za
jnji petletni samopriP^ek za te namene.

je doslej najugodnejši izid
^ e n d u m a v tej občini. Volilci
doB
večini opravili svojo
že v jutranjih urah. Vo‘ “deležba je izredno pohval'..^'>3 odst.! Na voliščih in v
nasploh ni manjkalo prav
i c Prazničnega, pa tudi tek
alnega vzdušja. Pičlih devet
g ut po osmi uri zjutraj —voliSo bila odprta od sedme ure
*tha°
P™ 65** z Žigarskega
0. a r Zapečateno gradivo 'o
v. jenih volitvah na občinsko
»a , ° '
129 volilcev jih je
tem volišču glasovalo za
^0]
Prispevek 1 1 6 .
Po
Slasn naive^iem številu oddanih
l . v za samoprispevek vodi
89 (jVl' a ^ u p n o st Primož —
■ V odst. glasov „ZA“. Ta kraje v ? ^upnost je med 11 krak “ni skupnostmi tudi prva
»4da • g*asovanj e- Po številu
skun"1^ 1 ?*asov »ZA** si krajevne
87 r ° Stl bedijo takole: Blanca
odst., Tržišče - 82,1,
~ 81>1’ Sevnica - 8 0>6 >
»Ukovje - 8 o ,5 ,L o k a - 7 5 ,4 ,
J - 75,2, Studenec 74,0,
6j , a - 73,8 in Šentjanž —
’ °dst. Komisija, ki odloča 9
'dah krajevnim skupnostim,
odločila še v tem tednu.
A .Ž .

PRIZNANJA MLADIM PROSTOVOLJCEM — V počastitev dneva
JLA so v ponedeljek, 19. decembra, v novomeškem domu JLA
pripravili sprejem za mlade prostovoljce in predstavnike osnovnih
šol Dolenjske in jim ob tej priložnosti podelili priznanja. Štab teri
torialne obrambe je še posebej pohvalil letošnje delo mladih na
osnovnih šolah, ki vneto sodelujejo s pripadniki JLA, gojijo tradici
jo NOV, marsikje pa so prav „po voja3co“ izvedli obrambni dan.
(Foto: Janez Pavlin)

V Ribnici športni center
Sodobna športna dvorana meri 45 x 22,8 m in ustreza
mednarodnim predpisom za tekmovanja
Iz vseh koncev in krajev
ribniške občine so v nedeljo že
pozno popoldne hiteli ljudje
peš in z raznimi vozili v Ribni
co, kjer je bila za zvečer napo
vedana otvoritev novega šport
nega središča, za katerega so
prispevali velik del denarja v
obliki prispevkov in samopri
spevka delovni ljudje in občani
ribniške občine.
Dvorana športnega centra, ki ima
do 1300 sedežev, je sprejela

1200

Pot, ki obeta

približno še enkrat toliko ljudi*
okoli 500 nastopajočih v kulturnem
in športnem programu, veliko ljudi
pa je moralo ostati celo zunaj. Za
res svečano vzdušje so poskrbeli:
godba JLA iz Ljubljane, združeni
pevski zbori iz vse občine in osnov
nih šol, recitatorji, mladi folkloristi
in seveda športniki, ki so ob otvorit
vi izvedli svoj program.
Predsednik občinske skupščine
Ciril Grilj, ki je hkrati predsednik
akcijskega odbora za gradnjo šport
nega centra, je v svojem govoru
poudaril, da z otvoritvijo tega objek
ta prebivalci ribniške občine prosla
vljajo tudi letošnji dan JLA, jubileje
ŽK in tovariša Tita ter 60-letnico
oktobrske revolucije. Novi objekt
bo namenjen mladini, občanom,
vojakom in starešinam JLA. Zahvalil
se je vsem, ki so denarno in kakor
koli pripomogli, da je bil objekt
zgrajen. Izrazil je tudi prepričanje,
da bosta do občinskega praznika,
26. marca, dokončana še plavalni
bazen in savna, do maja pa še druga
igrišča v okviru športnega centra
oziroma parka.
Novo dvorano je odprl organi
zator telesne kulture v Ribniški
dolini Franc Levstek, k ije tudi edini
iz te občine doslej odlikovan z
Bloudkovo laketo.
J. PRIMC

Isti dan ob 12. uri bodo v IMV
odprli novi obrat mehanske obdela
ve, ob 14. uri pa bo sprejem za prvo
borce. Sprejem prireja Marjan Si
mič, predsednik občinske skupšči
ne, skupno s starešinami garnizije
Milana Majcna in teritorialne obram
be.
Razen teh prireditev so bile že
pred praznikom in bodo še nekaj

PRAVA ČESTITKA
LJUDEM
Na predvčerajšnji 117.
seji izvršnega sveta skupšči
ne občine Novo mesto so
sprejeli sklep, da 10.000 dinaijev, namenjenih za novo
letne čestitke, vložijo v
sklad za nakup dragih medi
cinskih inštrumentov.

dni zatem razna kulturna in športna
srečanja med vojaki in mladino iz
šol in delovnih kolektivov.

Obisk italijanskih
partizanov
Tako kot vrsto let nazaj, so
se tudi letos 17. decembra na
Suhorju pri Metliki zbrali preži
veli borci italijanske narodno
osvobodilne brigade Fontanot,
ki je bila ustanovljena na Suhor
ju pred 33 leti in se z ramo ob
rami borila z jugoslovanskimi
partizani. Šestdeset preživelih
italijanskih borcev je na Suhor
ju položilo venec k spominski
plošči, ki današnjemu rodu
govori o skupnem boju italijan
skih antifašistov in naših
borcev.
Major Sašo, poveljnik brigade
Fontanot, je še posebej pouda
ril velik pomen osimskih spora
zumov, katerih prve črke so s
svojo krvjo začeli pisati ravno
italijanski in jugoslovanski borci
med NOB.
Fontanotovci so na dvodnev
nem obisku v Sloveniji obiskali
še Metliko, Dolenjske Toplice
in Žužemberk.

Na Dolenjskem je celodnevna
osnovna šola že dobila domo
vinsko pravico. Uvedli so jo v
Semiču in na Suhorju, s šolskim
letom 1978/79 bodo prehod na
celodnevno šolo izvedli v
Dolenjskih Toplicah, Brusnicah
in morda v Prevolah. Po novem
letu naj bi po programu celod
ZAVIDLJIVA PRIDOBITEV — Ribnica je sicer nekoliko kasno
nevne šole zaživeli nekateri
dobila športno dvorano, vendar se je čakanje obrestovalo, saj je
oddelki mokronoške šole. V
dvorana zelo lepa. Odprl jo je zaslužni telesnokultumi delavec
vseh občinah dolenjske regije so
France Levstek. Ob otvoritvi so se predstavili člani vseh športnih
se sicer odločili za postopen
panog, ki delujejo v Ribnici. (Foto: Primc)
prehod s tem, da v oddelke
podaljšanega bivanja že zdaj
vnašajo vsebinske sestavine
celodnevne osnovne šole.
Na torkovem posvetu v
Novem mestu, kjer so želeli
dobiti odgovor na vprašanje, Gospodarski objekti grmske šole so preseljeni v sodobne prostore pod Trško goro, šola
in upravni prostori pa začasno še ostajajo na Grmu
kako poteka podružbljanje in
preobrazba
vzgojnoizobraževalnega dela in s kakšnimi
Ob 90-letnici grmske šole so bili 16. decembra na Bajnofu pod tudi želja vseh zbranih in upati je,
dosežki bodo Dolenjci dočakali Trško goro odprti novi, sodobno grajeni in urejeni gospodarski da bo v letu 1978 gradnja teh objek
8. kongres slovenskih komu objekti. Ob otvoritvi se je kmetijski sprevod vil z Grma skozi mesto tov stekla.
Po krajšem nagovoru inž. Mihe
nistov, so dosedanja prizade do Bajnofa, tam pa je bilo slavje, na katerem je govoril Andrej Žmavca,
direktorja šole, je Slavka
vanja v glavnem ocenili pozitiv Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
Struna, letošnja državna traktorska
no. Dodali pa so, da velja taka
prvakinja, odprla nove prostore. Ob
Slavnostni govornik je poudaril,
mo prestaviti celotno grmsko šolo,“
ogleduje bilo slišati obilo pohval.
ocena bolj za prizadevanje za
R .B .
celodnevno osnovno šolo kot za da so novi objekti velikega pomena, je rekel Andrej Petelin. To je bila
dosežke pri uvajanju usmerjene- ker bodo učenci dobili v njih razen
teorije tudi prakso. Tu bo postalo
ga izobraževanja. Ugotavljajo žarišče za sodobno pridelavo z zdru
tudi, da se v preobrazbo sred ževanjem dela, sredstev in zemlje. V
njega šolstva združeno delo še tem šolskem letu izobražuje grmska
vse premalo vključuje, čeprav šola 189 učencev v tehniški kmetij
jo narekujejo prav njegove ski šoli in 78 učencev v poklicni šoli
za kmetovalce s štirimi oddelki, od
potrebe po kadrih.

Bajnof - novo žarišče napredka

^ n R0 v o d e n a a k c ija
^Uitl e^ski usp®!* referena v sevniški občini je
drugim plod dela mno°d številnih aktivistov

^ do prosvetnih delav
ne nazadnje tudi šolarKrmelju (na sliki) so
okrasili z deli svojih
. (Foto: Železnik)
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UREDNIŠTVO V GOSTEH I
^ torek, 27. decembra, bodo ob 17. uri novinarji Dolenjske- §
^ lista obiskali krajevno skupnost

I *ečali se bomo v novem poslopju osnovne šole na Bizeljr eni. Pridite vsi, ki želite povedati kaj o sebi, o svojem
J ^aju, o vsakdanjih skrbeh, o dosedanjih prizadevanjih za
I Napredek in načrtih za jutrišnjo podobo vaše krajevne skup1 'tasti.
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Pripravljei
vsak hip
Uspešno obrambno leto
V soboto, 17. decembra, je bil
v Krškem posvet o obrambnih
pripravah v dolenjski pokrajini,
popoldne pa svečan sprejem s
podelitvijo pohval in priznanj za
najbolje opravljene naloge. O
tem , kakšna je bila ocena obram
bnih prizadevanj v iztekajočem
se letu, je komandant terito
rialne obrambe Dolenjske Stane
Kastrevc povedal tole:
.Analiza je pokazala zelo
dobre rezultate na vseh področ
jih, zlasti kar zadeva strokovno
vzgojo, urjenje, idejnopolitično
delo, varnost in samozaščito,
čemur smo dali še poseben
poudarek. Pri usposabljanju
poveljstev in enot smo dosegli
zavidljive uspehe. Izurjeni so
tako, da so kos vsem nalogam, s
katerimi se morajo spoprijemati.
Na posvetu smo se pogovorili o
potrebi po nadaljnji krepitvi
nekaterih dejavnikov splošnega
ljudskega odpora, o sodelovanju
pri obrambnih pripravah in
izredno
pomembni
vlogi
občanov v krajevnih skupnostih.
Za vajo »Gorjanci 77“ smo
ugotovili, da je pokazala izredno
pripravljenost in visoko stopnjo
zavesti pri vojakih in občanih.1'

FRANC
LESKOŠEK-LUKA
ČASTNI OBČAN
ČRNOMALJSKE
IN METLIŠKE
OBČINE
Delegati vseh treh zborov
črnomaljske in metliške
občinske skupščine so na se
jah v ponedeljek soglasno
sprejeli sklep o podelitvi na
slova častnega občana občin
Črnomelj in Metlika narod
nemu heroju in prvemu ko
mandantu slovenske parti
zanske vojske Francu Le
skošku—Luki.
Tovarišu
Leskošku bodo listino čast
nega občana podelili na slo
vesnosti, ki bo v soboto, 24.
decembra, v Semiču.
T
P Č Ž H M a M I vi n
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Do konca tedna se bo na
daljevalo suho in hladno vre
me. Po nižinah bo oblačno
m megleno.

katerih je eden tudi za gospodinje.
Sola ima izredno vlogo tudi pri
izobraževanju traktoristov, saj je sa
mo lani 300 tečajnikov obiskovalo
traktorske tečaje.
K dokončni dograditvi šole, pre
stavljene na novo lokacijo zaradi ši
ritve tovarna IMV, k ije tudi investi
tor, spadajo še učilnice z internatom
ter sadna klet z rastlinjaki. „Ne sme
mo ostati na pol poti, čimprej mora-

ZANIMIV KONCERT
V ČRNOMLJU
V ponedeljek, 26. decembra, bo
ob 20. uri v Kulturnem domu v
Črnomlju 3. koncert 1. belokranj
skega glasbenega abonmaja. Nasto
pala bo svetovno znajia pianistka
Dubravka Tomšič - Srebotnjak.

OTVORITEV NA BAJNOFU — Množica ljudi, sprevod kmetijskih strojev, zastave in slavnostno
vzdu$e je bilo prejšnji teden ob otvoritvi novih gospodarskih objektov grmske šole pod Trško goro.
(Foto: Bačer)

Z U N A N J E P O L I T I Č N I PREGLED
Kljub nevsakdanji diplomatski-državniški dejavnosti
osrednjih
igralcev
ima
občinstvo na bližnjevzhodni
sceni videti in zvedeti bore
malo novega. Razburjenje,
ki ga je sprožil egiptovski
predsednik Anvar el Sadat s
svojim obiskom v Jeruzale
mu, se sicer nadaljuje, toda
mnenja o smotrnosti in
uspešnosti tega potovanja so
si deljena.
Izraelski'premier Begin, ki
se je po sodbi nekaterih
„sam povabil v Washington“, bržkone v Beli hiši
minuli teden ni navdušil s
tistim, kar je tja prinesel v
diplomatski torbi. V nasled
njih dnevih (za zdaj velja
datum 25. decembra) ga
pričakujejo v Egiptu na
„delovnem obisku", ki naj
bi mu nekaj pozneje sledil še
uraden, torej tak, kakršnega
je opravil Sadat v Jeruzale
mu.

Uganka se
nadaljuje
Kaj natančno je
v
Washingtonu Begin pokazal
Američanom, v tem trenut
ku podrobneje ni znano, a
če nekatera zunanja zna
menja ne zavajajo, je prine
sel tja premalo, da bi to
zadovoljilo gostitelje in torej
še zlasti premalo, da bi bili s
tem zadovoljni Egipčani da o nekaterih drugih arab
skih državah ne govorimo.
Podoba je, da je Izrael
voljan odstopiti od zasede
nega Sinaja ter privoliti v
nekakšno polovično avtono
mijo na zahodnem bregu
reke Jordan živečih Palestin
cev, v zameno pa bi kajpak
želel podpis mirovnega spo
razuma z vsemi Arabci.
Ta daj-dam je za velikan
sko večino Arabcev popol
noma nesprejemljiv iz pre
prostega razloga: Ne rešuje
namreč bistvenega in osred
njega problema
bližnjevzhodnega labirinta.
Ta
problem pa ni v tem, kdo bo
lastnik kamnitih hribov in
peščenih
ravnic
Sinaja,
marveč kdaj in kako bodo
Palestinci lahko uresničili
svoje zakonite pravice do

ustanovitve lastne države.
Američani, ki v zadnjem
času prožneje dojemajo
razsežnosti bližnjevzhdne
krize, so pripravljeni podpre
ti Palestince precej bolj kot
so bili to pripravljeni za časa
prejšnjih administracij.
A če je to dobrodošel
zasuk v ameriškem uradnem
stališču, ga je vendarle treba
jemati z več kot obilno
mero pridržkov, zakaj zno
traj prepletajočih si silnic, ki
porajajo in vodijo ameriško
zunanjo politiko, je dovolj
takih, ki so kar najočitneje
proizraelsko
usmerjene.
Četudi bi predsednik Carter
želel podpreti Arabce bolj
kot jih, bi to željo lahko
uresničil le z izjemnimi teža
vami in pod posebnimi
pogoji. Tako v ameriškem
kongresu kot drugod imajo
namreč Izraelci mogočne
zaščitnike vplivnega židov
skega lobija.
Kakor zdaj stvari stojijo,
bosta po nekaterih napoved
ih premier Begin in predsed
nik Sadat med samo nekaj
urnim delovnim sestankom v
Egiptu (najbrž v mestu
Ismailiji) konec tega tedna
poskušala doseči splošni
dogovor o „dokumentu z
načeli, “ ki sta ga pred tem
menda potrdila tudi Begin in
predsednik
Carter med
razgovori v Washingtonu.
Kaj je v tem dokumentu
in kakšna so ta načela ni
znano, utegnejo pa določati
splošne okvire za bodoča
konkretnejša pogajanja o
miru. Od tega, kaj bodo ti
splošni okviri zajemali, je
kajpak odvisno vse ali skoraj
vse. Če se Begin in Sadat, na
primer, zedinita, da imajo
vse države Bližnjega vzhoda
pravico živeti nemoteno in v
miru, ter če je temu dodano,
da imajo tudi Palestinci pra
vico živeti enakopravno z
drugimi narodi na tem pod
ročju v lastni državi —
potem je to izjemno obetav
no. A žal tega doslej ni bilo
mogoče niti v obrisih naslutiti - celo nasprotno. Izrael
ci so ob vsaki priložnosti
ostro zavračali sleherno
idejo o ustanovitvi samostoj
ne palestinske države.
JANEZ ČUČEK

mm

GLUHI SLIŠIJO - Ali se vam zdi ta slika nenavadna? Zakaj? Zaradi obeskov, ki ju imata otroka na
prsih? Da, prav imate: v teh obeskih je skrita skrivnost naše fotografije. Otroka, 4-letni Josh in 5-letaa
Julie, sta namreč gluha, toda s pomočjo posebne naprave vendarle lahko slišita in prepevata skupaj z
drugimi otroki v šoli za gluhe v ameriškem mestu Phoenixu. (Telefoto: UH)

Kje ni dobrega samoupravljanja
V marsikaterem delovnem okolju se ne zavedajo dovolj, kako
nujno je, da ima delovna skupnost kvalitetne samoupravne splošne
akte in da jih dosledno izvaja. Tudi jih ne pripravljamo in spreje
mamo samo zato, ker to od nas zahtevajo ustava in zakoni, pač pa
ker so to samoupravna pravila ravnanja in obnašanja samoupravljalcev. Če tega nimamo, ni dobrega samoupravljanja, ni zdravih med
sebojnih odnosov. Več subjektivnih prizadevanj je potrebno, da bo
narasla potreba in spoznanje o samoupravni zakonitosti; le v tej
smeri se povečujejo zaupanje, enakopravnost delavcev in tudi var
nost posameznih in delovnih skupnosti ter ne nazadnje tudi odgo
vornost.
in družbenopolitični dejavniki v
Kaj storiti z odgovornimi
ozdih sprejmejo stališča, predvi
strokovnimi delavci, ki predla dijo več možnosti, da v pogovo
gajo nepravilne in nepopolne rih z delavci to preverijo, da
rešitve delavcem in samouprav delavci sprejemajo stališča in
nim organom? Res je, da stro
šele potem strokovni delavci to
kovni delavci, ki morajo pripra urede v osnutek itd. To bi
vljati osnutke, večkrat opravlja pomenilo resnično samouprav
jo to delo površno in neodgo no sprejemanje odločitev in bi
vorno. Premalo se v resnici
nedvoumno povečalo odgovor
zavedajo potrebe po ureditvi
nost vseh sodelujočih in tudi
določenih odnosov, da bi
strokovnih
delavcev; samo
delavci lahko samoupravljali.
Zato dela pri pripravi osnutkov
ne ocenjujejo toliko z vidika, ali
so v njih vsi odnosi urejeni na
ustrezen način in v skladu z
zakonom, kakor z vidika, ali je
formalno zadoščeno zakonski
ah politični zahtevi. V takih
razmerah seveda ni potrebne
ustvarjalnosti. Tudi v metodi
priprave osnutkov so pomanjldjivosti. Vse preveč je osnutek
že formuliran v člene, brez
alternativ, utemeljitev. Prav bi

N O T R A N J E P O L I T I Č N I P RE GL E D
Odbor za pripravo osmega kongresa slo
venskih komunistov, ki bo prihodnjo
pomlad v Ljubljani, se je odločno zavzel za
takšne kongresne dokumente, ki ne bodo
bolehali na dolžini, pač pa bodo predvsem
hitro pregledljiv skupek nalog Zveze komu
nistov Slovenije. Te naloge pa so seveda
obširne in precej jih je. Izvirajo iz družbe
noekonomskih razmer, ki jih živimo,
namenjene so razreševanju cele vrste proble
mov, ki se postavljajo pred vsako dinamično
družbo. In naša je takšna. V nenehnem raz
voju, polna ustvarjalnega nemira ter hotenj.
komunisti pravijo, da bo tokrat nekam
laže pripraviti obračun dela, pa tudi pri
hodnja družbenopolitična usmeritev je
nedvomno ' zarisana. Kvalitetna študija
Edvarda Kardelja, ki natančno predvideva

V čem bo poudarek
smeri razvoja našega političnega sistema, je
namreč tako skrbno izrisana platforma
kongresov Zveze komunistov, da bi bilo
odveč pisati še vzporedne resolucije ter
deklaracije. Treba pa je povsem natanko
opredeliti načine, kako ta načela uresničiti,
kako jih spojiti s prakso. Temu bo moral
nameniti precejšnjo skrb tudi kongres
slovenskih komunistov. Seveda tudi vse
ostale družbenopolitične organizacije ter
skupnosti: temu se mora priključiti tudi
naša znanstvena misel, kajti družba socialis
tičnega samoupravljanja ni rezultat prepro
stega prakticizma, marveč doslednega, izvir
nega izpopolnjevanja marksističnega družbe
nega načrta.
Se drugače: naša razvojna politična
načela v marsičem že odgovarjajo na vpra
šanja, ki izvirajo iz človekovega družbenega
položaja, vendar nemalokrat tudi zgolj na

ravni deklariranosti. Nam pa gre za to, da bi
prekvasila prakso ter tako še utrdila vse
človekove pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz
dela. V pripravah na svoje kongrese so si =
komunisti zato vse bolj enotni, da je mesto E
njihovega delovanja povsod tam, kjer je
potrebno prevajati načela v prakso.
Več pozornosti bo potrebno nameniti' ) l
tudi kulturnemu dvigu naših početij. Nasto
pilo je namreč obdobje, ko smo se v gospo
darstvu, kljub večjim ali manjšim težavam,
že dodobra utekli, da ne zapišemo - stabili
zirali. Vsaj smer razvoja je jasna. To pa
pomeni, da moramo v prihodnje namenjati1
več pozornosti razvoju tistih družbenih vred
nost, ki bogatijo naša znanja. Zato je Zveza
komunistov Slovenije zastavila celo vrsto
akcij na področju kulture ter izobraževanja,
kajti stabilen družbeni razvoj lahko pričaku
jemo tudi vnaprej le pod pogoji, če se bodo
skladno razvijale vse njene sestavine.
Nalog je torej veliko. Nekatere med njimi
bodo komunisti v predkongresnih pripravah
le še poudarili, druge bodo morebiti razre
šene, tretje se bodo šele pokazale. Toda
osnovni poudarek ostaja: vse je treba reševa
ti po demokratični, samoupravni poti.

SEMINAR V PORTOROŽU
V Portorožu se je končal seminar, na
katerem so se aktivisti Socialistične zveze ter
sindikatov dogovorih o nalogah, ki so vezane
na spomladanske delegatske volitve.
Zbranim je spregovoril tudi Veselin Djuranovič, predsednik Zveznega izvršnega sveta.
Razčlenil je gospodarska gibanja letošnjega
leta, zadržal pa se je tudi pri usmeritvi za
prihodnje leto, nato pa je Stane Dolanc,
sekretar izvršnega komiteja predsedstva CK
ZKJ, orisal nekatere aktualnosti, vezane na
zunanjo politiko Jugoslavije oziroma mednarodno situacijo na sploh.
MILAN MEDEN
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TELEGRAMI
PRAGA - Češkoslovaška državna
banka je sporočila, da bo do 31.
januarja sprejemala prošnje češko
slovaških državljanov za odkup
deviz za posamična turistična poto
vanja v Jugoslavijo in nesocialistične
države. V navodilu ljudem, ki želijo
prihodnje leto preživeti dopust v
Jugoslaviji, je rečeno, da morajo
obvezno odkupiti po 140 do 160
dinarjev na osebo za vsak dan ali
največ 2800 do 3200 za otroke,
miajše od 15 let, pa polovico tega
zneska. Za potovanja v nesociali
stične države mešajo obvezno odku
piti po 11 ameriških dolarjev na dan
ali največ 220 dolarjev.
HANOI - Skoraj v vseh pokraji
nah in mestih na jugu Vietnama so z
akcijo proti nepismenosti dosegli, da
ni več nobenega človeka, starega
pod 50 let, ki bi bil nepismen.
Akcijo so razširili tudi na druge dele
države.
NEW YORK - Številni ameriški
znanstveniki skušajo odkriti vzrok
vrste močnih eksplozij, do katerih je
prišlo v zadnjih treh tednih v zraku
nad vzhodno obalo ZDA. Naprave v
laboratoriju kolumbijske univerze so
zaznamovale sedem eksplozij, kate
rih moč je bila enaka eksploziji 100
ton dinamita, čutiti pa jih je bilo od
Connecticuta do Južne Karoline.
Civilne in vojaške oblasti za zdaj še
vedno raziskujejo vzroke teh skriv
nostnih eksplozij.
NIKOZIJA - Ciprski predsednik
Spiros Kiprianu je obtožil tiste, ki
botrujejo ugrabitvi njegovega sina
Ahileasa, da je bil njihov načrt
zanetiti ..državljansko vojno" in
povzročiti prelivanje krvi, zato da bi
lahko vsilili nesprejemljive rešitve, je
rekel Kiprianu. To je izjavil v
govoru, ki ga je imel v Nikoziji na
velikem zborovanju v protest proti
ugrabitvi in brezpravju. Zborovanja
se je udeležilo več deset tisoč ljudi.
HAAG - Vodja krščansko-demokratske stranke Van Agt je prisegel
pred kraljico Julijano kot novi nizo
zemski premier. Priseglo je tudi 16
ministrov nove koalicijske vlade
krščansko-demokratskega „desncga
centra" in liberalcev. Tako se je
končalo
najdaljše
obdobje
..politične praznine" v zgodovini
Nizozemske. Vodilne nizozemske
stranke so se malone sedem mesecev
..pogajale" o sestavi novega kabine
ta.

bilo, da samoupravni, strokovni
odgovornost bi bilo lažje
ugotavljati tudi pri posamezni
ku. Sama odgovornost pa je
delovna in samoupravljalna.
Odgovorni delavec ni po kvali
teti in obsegu opravil svojega
dela; posledica je lahko v oseb
nem dohodku, če pa gre za
kršitev delovnih obveznosti, pa
tudi disciplinska. Za poslo
vodne delavce pa je predvidena
tudi moralno politična odgo
vornost; ker so za te delavce v
samoupravnih predpisih in
družbenih dogovorih določene
tudi zahteve o moralnopolitič
nih kvalitetah. Gre za to, da te
določbe tudi izvajamo ter da
izvajamo tudi samoupravljalno
odgovornost odpoklic, kritika).
Pomanjkanje
strokovnih
kadrov. To vprašanje bi povezal
s problemom „vzorčnih aktov“ .
Priča smo poplavi komercialnih
vzorcev; posamezniki celo v
oglasih ponujajo tovrstne uslu
ge. To vsi obsojamo, vendar s
tem problema nismo rešili. Kjer
mi nismo organizirani, tam pač
nastopijo na „tržišču“ privatni
trgovci. Menim, da praktično
skoraj nismo organizirali kon
kretne
strokovnopolitične
pomoči ozdom. Ali ne bi bilo
pravilno, če se na primer pri
prizadevanjih za združitev šol
stva v neki občini dogovorimo,
da skupaj z njimi kvalitetno
pripravimo njihove osnutke za
njihovo občino? To potem
lahko vidijo tudi sosedje - ne
kot vzorec, ampak kot primer,
kako je mogoče kakovostno
uresničiti zakon o združenem
delu.
(Vinko Kastelic, republiški
družbeni
pravobranilec
samoupravljanja v odgo
vorih z a , .Komunist")

CIPER SI JE ODDAH;
NIL, najbolj pa njegov
državljan, predsednik repf
blike Kipriani: v začet
tega tedna so namreč ugra
telji izpustili njegovega
Spirosa Ahileasa, ki so F
ugrabili pred slabim tedn0 j.
Ugrabitelji
so
J?
izpustitev vseh zaprtih P
padnikov teroristične org
nizacije EOKA, v kar r
predsednik republike ta P
volil, rekoč, da raje tr m
sina, kot pa da bi lzP?.jn
ujete teroriste. Po
napetih P ogajanjihjas!
je v zadnjem odločit
obdobju menda udeležil
predsednik
re? UMaosebno, so ugrabitelji pn*J
li, da predsednikovega
izpustijo v zameno za P™
pot z otoka. Oblasti so
privolile. . . Bolje vrabec
roki ko t golob na štren •••
MEDTEM PA SO J*
PORTUGALSKEM
vili novo politično s tran <
ki po nekaterih svojin
lih najbrž ni daleč od ti ’
ki vodijo različne
telje. >rNova desnica , ™
se ta stranka
.
namreč v govoru
predsednika sporočila I ^
nosti med drugim tudi t >
sta bila Mussolini in
^
„demokrata“, ki sta
oblast prišla „na dem irti
tičen način" . . • P a
bo ugibanj, za kaj se si
zavzema in kdo so
vzorniki. . .
TAČAS PA VNETI
DOVINARJI
^ L e
raziskujejo na novo o®1
(za javnost) arhive am*&1
ga zveznega preiskovat
biroja, FBI. Gre za
tisoč kilometrov d°T\Jotov, ki so bili dosle}"terih
stopni javnosti, in v
so številne podrobnos
preiskavi umora amens
predsednika KennedyJa- ^
dokumentov lahko P ^
prav vsak, edini p°S°l f .’ #
za vsako stran (od 'r ^
dobi fotokopijo) P‘°čat £
10 centov... Priložnost
TORORISTE in jim P ^ j j
ne ima lahko za policij0 ((
senčne strani. O tem
dni prepričali zario ,
dnemški policaji, k1., tfjt
obvestili, da je p o t n i m prestopil zahodnonetn^
luksemburško mejo, na ^
podoben znanemu ter .. .
Christianu Klaru. Poli<W$
je zapodila za neznance"'
ga po 200 kilo’&
dolgem zasledovanju MZsled
če ga
bil
namreč
— ..
belgijske princese Astri
Neprijetna zm o ta . ■■
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ŠEF SPET NI MOGEL PODPISATI ODLOKA O RUŠENJ^
ČRNIH VIKENDOV, KER SE JE PO N O Č I N A S V O J E "
VIKENDU KRESNIL PO PRSTU.
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JSK PREDSTAVNIKA OZN V IMV - V pe>16. decembra, je obiskal Industrijo motornih
. v Novem mestu predstavnik OZN Čang. V
J,eWstvu pom. gen. direktorja za proizvodnjo
“avla Valentiča si je ogledal proizvodnjo
°tnobilov in prikolic ter se zanimal za samo
t n e odnose.

SAMI ZA
STANOVANJA

TOF MED KRKAŠI - V petek so imeli delavci
novomeške tovarne zdravil KRKA na Otočcu sil
vestrovanje. Čeprav je do novega leta še 10 dni, je
bilo vzdušje, ki sta ga ustvarila popularni Tof in
njegov prijatelj Fonzi, zares silvestrovsko. Trajalo
je do zgodnjih jutranjih ur . . .
(Foto: M. Gošnik)

Presenetljiv tričetrtletni uspeh

j Ohv•
y c“>ska izobraževalna skupnost
la.•jcdIebniem
je —
že —
1974 sprejela
Analiza gospodarskih uspehov za
•
i j ——
Hj, ’ naJ bi šole v občini od oseb95 delovnih organizacij v novo
meški občini je ob začetku oktobra
'akudohodka
Oflod*cov odvajale 3 odst. za
» o s n o v a n j . Ob tem se je skuppokazala razveseljiva dejstva, odkrila
„tje U(^ obvezala, da bo s tem de
pa tudi slabe točke, ki jih moramo
Posg? šolam pomagala pri iskanju
odpraviti.
f c le T ^ to s so kupile stanovanja
Do konca tretjega trimesečja je
novomeško gospodarstvo ustvarilo
^ T r e ^ n o g u . Velikem Gabru
kj]0
Šolam je za to zmanjza dobrih 83 milijard dinarjev celot
nega prihodka, kar je za 42 odst.
Možit - 0 dinarjev; denar mora
Vari* ^obraževalna skupnost. Ob
boljši rezultat kot v tem času lani. V
to^
* so bila stanovanja, kot je
Sloveniji se je letos celotni prihodek
navada v gradbeništvu, dražja.
povečal le za 29 odstotkov. Naš do
mači plan pa smo presegli komaj za
.0,6 odstotka. Pri doseganju plana
ima daleč najboljši rezultat gradbe
KOMBINATU
ništvo s 46 odstotki presežka, indu
NE BO IZGUBE
strija plan s težavo dohaja, medtem
kaj Ugocjne ietjne sevniškemu
ko kmetijstvo in gostinstvo nista iz
le^ f e m u kombinatu niso obetapolnila planske naloge.
in^
e8a poslovanja. Lanska suša
Pri malo več kot 6-odstotnem po
U p, J*® sitnosti v sadovnjakih so se
večanju števila zaposlenih je bil po
I te^’ y razile poslovno šele letos. V
podatkih združenega dela ustvarjen
za 84 odst. večji dohodek kot lani,
Letos
S0 * ’z*caza^ hmeljarji.
l)g0(j 50 prodali 106 ton hmelja.
izboljšala pa se je tudi rentabilnost.
j^ l" 0 s° vnovčili letošnji pridelek
Na 100 din vloženih sredstev je no
sv0; , za pozebo je primaknila
vomeško gospodarstvo lani ustvarilo
‘Udi zavarovalnica.
18,39 din dohodka, letos pa za nad
polovico več.
Da smo letos poslovali dokaj
O
•
»v V
uspešno, kaže tudi podatek, daje bi
la lani ob koncu tretjega trimesečja
delovnih organizacij v izgubi
»
_________________ tretjina
(30 do 95 obravnavanih), letos pa
MESTO: Ponedeljkov se- imamo le 8 kolektivov s prekratko
odejo. Znesek izgube pa znaša letos
je bil srednje živahen
12 milijonov, medetem ko je lani
Jo
so 327 živali, starih od t
presegal 300 milijonov.
% n J e<*nov’ ter 29 prašičev do šehi^niesecev starosti. Za prašičke je
Osebni dohodki zaposlenih so se
jev tteba odšteti 550 do 850 dinarpovečali poprečno za 18,6 odst., še
vedno pa glede tega ne dohajamo re
1 ^ * starejše živali pa 860 do
2$) ..^narjev. Lastnika je menjalo
publiškega poprečja. Medtem ko jo
‘ rUcev.
je poprečni Slovenec v devetih me-

v

zejm/sca

Kmetijski nasveti

za „silažnim” mlekom
>

emih Tomažev skorajda ni več. Siliranje in krmljenje
^ s kisaljo se tudi na dolenjskih kmetijah uveljavlja hitreje,
* * o nekateri pričakovali. Prednosti so dovolj očitne: manjša
^leW°St °d vremena, manjše izgube hranilnih snovi, večji prihranil na enoto površine in še bi lahko naštevali,
t / ^ t n i strah pred silažo je pregnalo strokovno opravljeno
Dobre silaže lahko živina poje, kolikor more, ne da bi
**° treba bati za posledice, zdravstvene ali drugačne. Prebav!k tnje in obolenja lahko nastopijo le v primerih, če je kisal
k a> če je onesnažena, če ima preveč ali neprimerno uporadodatke za siliranje ali če je pokvarjena. Večino teh
m°g°^e ugotoviti že s čutili. Kmetovalci se bodo
s^ n ia sami bolje naučili ocenjevati kakovost silaže, tako, kot
naučili ocenjevati seno. Seveda so na voljo tudi mnogo
J^nejše in zanesljivejše kemične analize,
ta
rejec krav molznic pa se sreča z naslednjim vprašanjem:
s skrmljenjem krav s silažo? Dejstvo je, da iz mleka krav,
j sojenih s silažo, ni mogoče izdelati nekaterih vrst sira. V
tjjg'^'Zlasti če ni najboljša, se nahajajo mlečnokislinske bakteW . °kužijo mleko in prek njega napihujejo sir. Da ni nevar
ni1’je v tem ptimeru najbolje sploh ne krmiti s silažo.
Su^kakor je mogoče preprečiti slab vpliv silaže na mleko. 1^
k ; Slas „silažnega mleka“ izvira še iz časov, ko rejci niso znali 4
jj-lovati dobre silaže in ko niso znali z njo prav ravnati,
tild'e^° Je občutljiva snov, naleze se lahko različnih vonjev,
£ lažnega. Zato silaža ne sme biti uskladiščena v hlevu, tudi
r*® ostanke po krmljenju je treba odstraniti. Z njo je treba
jeie p0 molži in odpravi mleka iz hleva, ki naj bo kar
»S?*trejša. Bolje kot sicer je treba skrbeti tudi za higieno v
L '^ ' potem lahko brez škode in posledic krmili krave molzni 5^lažo, kolikor bomo hoteli.
INZ. M. L.

(1480)

„DOLENJKA“ SLAVILA - 17. decembra so v
domu JLA delavci trgovskega podjetja ,Dolenj
ka “ praznovali 25-letnico dela. Ob tej priložnosti
so 17 jubilantom izročili priznanja. V kulturnem
programu so nastopili pionirji škocjanske šole,
pevski zbor ,JDušan Jereb“ , ter Jože in Zvonka
Falkner. (Foto: J. Pavlin)
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secih leta 1977 zaslužil 4.646 din, je
zaposleni v novomeški občini 4.346
din ali 6,9 odst. manj. Priznati pa
moramo, da je ta razlika iz leta v
leto manjša.

Do 250 km na uro
Medtem ko je 120 km na uro
zgornja meja hitrosti vlakov v Jugo
slaviji, dosegajo hitri vlaki na vseh
glavnih progah v Franciji že precej
let hitrost okoli 160 km na uro, v
Italiji na progi med Rimom in Firen
cami celo do 200 km na uro, enako
hitrost pa dosegajo nekateri vlaki v
Zahodni Nemčiji, kjer že načrtujejo
progo, ki bo dovoljevala hitrost do
250 km na uro.
V Jugoslaviji zdaj preučujemo
možnost za gradnjo t. i. turske
(Tauern) železniške osi MuenchenLjubljana, kateri bi se kasneje pri
ključili še dve. V preučevanje razvo
ja železniških magistral do leta 2000
je vključen tudi prometni inštitut
pri Ž3 Ljubljana, ki lahko že po
streže z nekaterimi podatki.
Tako je znano, da bo v Sloveniji
najtežje zgraditi sodobno železniško
progo skozi Zasavje in Posavje, od
Zaloga do Brežic. Po mnenju na
črtovalcev bo treba kar 40 odst.
proge na tem odseku sprljati skozi
predore, kar pa tehnično ne bo ne
izvedljivo, pač pa izredno drago.
Podobna vprašanja zaenkrat la
hko pustimo ob strani in pogleda
mo, kaj bo prinesla sodobna železni
ca, po kateri bodo vlaki brzeli tudi
do 250 km na uro. Nedvomno veli
ke ugodnosti, saj bo z Jesenic do
Ljubljane moč priti v pičlih 23 mi
nutah, od slovenske prestolnice do
Zagreba bo vlak vozil 40 minut, od
tam do Beograda pa dobri dve uri.

KMETIJSKI
OBRAČUN
Na občnem zboru KZ Ribnica
minuli četrtek so razpravljali in skle
pali o poslovanju KZ v devetih
mesecih letos, o izidu referenduma
o priključitvi KZ v SOZD KIT, o
proizvodno-finančnem in investi
cijskem programu za leto 1978, o
reorganizaciji Ljubljanske banke, o
izobraževanju kmetov v letu 1978 in
o samoupravnem sporazumu o zdru
ževanju kmetov in dela delavcev v
KZ Ribnica.

SONDIRANJE - Na kandijski avtobusni postaji
pri odcepu ceste h KREMENU Geološki zavod iz
Ljubljane že nekaj dni pridno sondira zemljišče
in zbira vzorce za geoloSto analizo sestave tal. To
so nujna dela za gradnjo novega cestnega podvoza
bodoče cestne obvoznice Brod — Partizanska
cesta. (Foto: Koncilija)

Tovarna celuloze in papirja
„Djuro Salaj", Krško,
objavlja naslednja prosta delovna mesta:

V diplomski nalogi na visoki
šoli za organizacijo dela v Kranju
— vse naloge iz prve generacije
diplomantov na drugi stopnji
študija ob delu izvirajo iz nepo
sredne prakse v matičnih tovar
nah - je Avgust Gregorčič med
drugim navedel vrsto zanimivih
podatkov o tem, kaj dajo v
kozarec po statističnem merjenjii povprečni pivci.
Čeprav kaže včasih na cestah
ali v goricah, ko zori mošt ali se
kadi iz kotlov za žganjekuho,
drugače, Jugoslovani še nismo
med „najsilnejšimi“ pivci. Krep
kih alkoholnih pijač (sem se
prišteva vse, kar ima več kot
40 odst. alkohola) da povprečni
državljan v enem letu 7,9 litra.

ZA TOZD ENERGIJO:

POMOČNIK UPRAVLJALCA DEPONIJE PREMOGA
Pogoji:
— NK delavec
— izmensko delo

—odslužen vojaški rok
—3-mesečna poskusna doba
ZA TOZD TRANSPORT:

6 NEKVALIFICIRANIH DELAVCEV
ZADELO PRI PREMOGU
Pogoji:

—NK delavec
—odslužen vojaški rok
—starost do 30 let
—3-mesečni poskusni rok

Ka;
kdo popije?

Stanovanja nimamo.
Pismene prijave sprejema kadrovska služba podjetja 10 dni
po objavi.

Prekašajo nas tako Zahodni
Nemci k o t v Sovjetski zvezi z
10,5 litra in tudi Japonci z 10
litri. Dobre kuhinje vešči Fran
cozi ne marajo kaj prida za
žgane pijače (5,5 1), zato pa raje
poplaknejo dober zalogaj z vi
nom - kar 106 litra ga porabijo
na prebivalca, mi pa le 27 litrov.
Tudi Nemci ne segajo kaj dosti
po vinu (22,6 1), imajo pa zato
tembolj radi pivo (128 litrov).
Seveda se dogajajo zanimive
reči tudi pri potrošnji brezalko
holnih pijač. Najcenejšega ja 
bolčnega soka (v „Dani“ stane
liter le 6,80 din) popijemo pri
nas na prebivalca povprečno le
en liter (!!), medtem ko ga gre v
Švici na prebivalca kar 20 litrov,
v Zahodni Nemčiji pa 14 litrov.
V nasprotju s tem pa potrošimo
pri nas prav toliko ali pa še več
sokov bolj izbranih sadežev, npr.
marelic in borovnic. Proizvajalci
pijač zato računajo, da bo po
trošnja alkoholnih pijač ostala
približno na sedanji ravni (nave
deni podatki so iz leta 1973),
medtem ko se bo potrošnja brez
alkoholnih pijač do leta 1985
podvojila.

ODBOR za medsebojna razmerja Cestnega podjetja Novo
mesto TOZD »Vzdrževanje in rekonstrukcije" Novo mesto
razpisuje na podlagi 68. člena Statuta naslednja prosta delov
na mesta

1. DELOVODJA
ZA
PODROČJE
DELOVODSTVA DVOR
2. TRAKTORIST
3 .4 CESTARJE ZA ODSEK MAGISTRALNE
CESTE OD TREBNJEGA DO DOBRUŠKE
VASI
Pogoji:
pod točko 1. delovodska šola gradbene smeri, 5 let delovnih
izkušenj, izpit B kategorije;
pod točko 2. traktorist: izpit za traktorista;
pod točko 3. cestarji: odslužen vojaški rok.
Sprejeti bodo za nedoločen čas. Rok prijave: 15 dni po
objavi.

N

—----------------------------

»ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA
TOZD ELEKTRO NOVO MESTO,
LJUBLJANSKA 7
objavlja
naslednja prosta delovna mesta:

=iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

1.1 SNAŽILKA
2 .1 KONTROLOR ZA IBM DOKUMENTACIJO
Pogoj pod 2.:
2-letna administrativna šola in 2 leti delovnih izkušenj
Delo se združuje za nedoločen čas. Osebni dohodek po
pravilniku o dohodku. Stanovanja ni.
Pismene ponudbe pošljite na gornji naslov".

CASoZNA

N O V O ZA STA R O
N O V O ZA S T A R E SM U Č I

=
— Tale tovariš nam bo pomagal sprejemati samoupravne i
= sporazume!
(Marjan Bregar)
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Zdomce čaka dedek Mraz

11,TOZD Zdravstveni
dom Novo mesto

Koordinacijski odbor za vprašanja delavcev, zaposlenih v
tujini, meni: »Novoletna srečanja zastarevajo"
;
r—
Navzlic temu da je bila ude
ležba na sestanku članov koor
dinacijskega odbora za vpraša
nje naših delavcev na začasnem
delu v tujini 16. decembra kaj
skromna, je sestanek v celoti
uspel. Člani (od trinajstih se jih
je seje udeležilo le pet, manjkali
so Črnomaljci in Metličani) so
ocenili dosedanje delo in se do
govorih za nadaljnje akcije
koordinacijskega odbora.
Udeleženci so menili, da jih čaka
trda naloga, ker so minula novoletna
srečanja povsem neuspela. Iz črno
maljske, novomeške, metliške in tre
banjske občine je na začasnem delu
v tujini (letos se je v vse štiri občine
vrnilo nekaj več kot 150 delavcev)
blizu 1700 občanov, na pogovore s
predstavniki občine pa je prišlo v
Črnomlju 9 zdomcev, v Trebnjem
12, Novem mestu 21, v Metliki pa
so na srečanje prišli samo gostitelji.
Ti podatki so organizatorje sre
čanj prisilili, da so začeli razmišljati
o drugih oblikah. Medtem ko bodo
v Trebnjem staro obliko dopolnili z
akcijo „Dedek Mraz za otroke naših
zdomcev" (28. decembra ob 9. uri v
sejni sobi občinske skupščine), so
pri njihovih sosedih sklenili drugače.
V novomeški občini bodo imele po
slej pri delu z zdomci najvažnejšo
nalogo krajevne skupnosti, zlasti
matični uradi. Novoletni gostje bo
do iz prve roke dobili potrebna
obvestila, obenem pa jih bodo iz
krajevnih skupnosti usmerjali na de
žurne službe in v informacijske cen
tre, ki so v občini že prepravljeni.
Tako k o t v Trebnjem bodo za otro-

OBISK
LJUBLJANSKIH
UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Savsko na
selje iz Ljubljane je priredilo pred
inevi izlet na Kočevsko in v dolino
Kolpe. Bilo jih je za poln avtobus.
Tovarišice in tovariši kar verjeti niso
uogli, kakšen napredek so doživeli
craji, ki jih večina že dolgo ni
ibiskala. Posebno pozornost so ljubjanski upokojenci med popotovaljem posvetili obujanju spominov
la dogodke iz NOB, pri čemer jim
e bil v veliko pom oč predsednik njilovega društva Janez Pirnat, ki je v
cočevskih in obkolpskih krajih
jartizanil.
STANE BLOKAR

nikih-

9., 10. in 11. decembra so se v
vseh krajevnih skupnostih v metliški
občini sestali razširjeni politični
aktivi. Beseda je v glavnem tekla o
samoupravnem sporazumu o pravi
cah in obveznostih iz zdravstvenega
varstva. Vsebino tega sporazuma so
občanom , ki so povsod dobro
obiskali sestanke, razložili predstav
niki SIS za zdravstvo, zdravstveni
delavci, predstavniki družbenopoli
tičnih organizacij in skupščine
občine.
Na vseh razširjenih političnih
aktivih so bile pripombe na previso
ke predlagane prispevke k stroškom
za zdravstvene storitve, še posebej
za zobozdravstvene. Občani predla
gajo, naj bi bili ti prispevki za polo
vico manjši; slišati je bilo tudi, naj bi
participacijo za zdravljenje v bolniš
nici plačevali šele po desetih dnevih
zdravljenja. Na sestankih so ljudje
izrazili bojazen, da bi previsoka
participacija nekatere občane, zlasti
tiste z nižjimi dohodki, odvrnila od
iskanja zdravstvene pomoči.
Na sestankih je bil govor tudi o
metliški lekarni in ljudje so se zavze
li, da bi spet uvedli dežurno službo,
tako da bi lahko zdravila dobili tudi
ponoči, ob nedeljah in praznikih.

JSK R E N I IGRALCI"
V PODBOČJU
Starejši člani dramske sekcije iz
Podbočja so 17. decembra v domači
ivorani uprizorili komedijo ,.Iskreni
graici". Njihovo delo je vredno polvale, saj vadijo brez strokovnega
/odstva. Okoli 150 gledalcev je bilo
zadovoljnih s predstavo, ki je doka!ala, da kulturno življenje v njiho
vem kraju še ni zamrlo.
J. S.

izobraževalne oblike, ki jih bo orga
niziralo novo študijsko središče CK
ZKS v Brežicah.
Konferenca je izvolila za novo
sekretarko,
komiteja
občinske
konference ZK Boženo Ostrovršnik,
doslej vodjo šole za blagovni pro
met.

9

SPREJEM - Predsednik pokrajinskega odbora za dolenjsko pokra
jino, komandant teritorialne obrambe pokrajine in predsednik ob
činske skupščine v Krškem so v soboto, 17. decembra, priredili
sprejem v krškem hotelu Sremič v počastitev 36-letnice ustanovitve
JLA in Titovih ter partijskih jubilejev. Ob tej priložnosti so pode
ljevali pohvale in priznanja za uspehe pri uresničevanju obrambnih
priprav v pokrajini. Pri svečanosti je pel kostanjevi9d oktet. (Foto:
Jožica Teppey)

Komunisti iz metliške občine imeli volilno in programsko
konferenco - Za sekretarja komiteja ponovno izvoljen
Jože Mozetič - Dobro partijsko delo

Po dokaj obsežnem in izčrpnem
poročilu o delovanju občinske
konference
ZKS
Metlika
za
mandatno obdobje 1 9 7 4-1977 in
referatu o nalogah Zveze komuni
stov v nadaljnjem obdobju je bilo
razvidno, da so v občini med obema
partijskima kongresoma dosegli
precej uspehov. Domala vsi govor
niki so opozarjali na prihodnje delo,
ld ga bodo lahko opravili samo z
dobrimi kadri. V Metliki to vedo že
lep čas in zato ni slučaj, da so v
minulem obdobju pripravili vrsto
kakovostnih seminarjev, tečajev, na
katerih so poskrbeli za idejnopoli
tično izobraževanje. Na konferenci
so poudarili, da bo izobraževanje še
naprej ena od najvažnejših skrbi,
zakaj dobrih kadrov je v Beli krajini
še premalo. To pa ne pomeni, da so
poudarili na konferenci, da bi
morali posameznikom, ki naj bi
zavzeli odgovorna mesta v družbe
nopolitičnih organizacijah, delovnih

TECTYL CENTER

Hvala za vašo Av.,
ki rešuje življe”!*

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski p
13. decembra: Janko Dobavičnik, Simona Žmavc, Martin »
Drago Žučak, Ivanka Zupančič, Angelca Seničar, Jože Zublji
Radovanovič in Marija Udovč, člani Novoteksa, Novo mesto; .
Pirh, Jože Fabjan, Franc Kristan, Jože Smajdek, Tatjana
Stane Trlep, Srečko Jordan, P " - '" ' 11-- 1— ~x
vvafcvec. 3
Fabjan, Jože Pavlin in Jože
Šimec, kmet iz Podgore; Marija Stangelj, ----------_
mesto; Ivan Božič, Jože Cimprič, Milan TeropSč, Jože Kuie,B<
Sitar, Ivan Božič, Jože Penca, A nton Korasa, Janez Mihelčič, J ^
Bučar, Mihael Zupan, Boris Kos, Anica Seremet, Martma tso j
Brane Košir, Franc Murgelj, Anton Bojane, Jože Turk,
Kavšek, Branko Švajger, Karel Vardijan, Drago Z u p a n č ič ,
Badovinac in Anton Grabnar, člani IMV Novo mesto; Drago Je ’
član Gozdnega obrata Novo mesto; Jože K lo b u č a r ,
e
Novomontaže, Novo mesto; Janez Rangus, č la n Krke,
zdravil, Novo mesto; Jože Zupančič, Franc Šinkovec, Z v o n e Ko&u'
Pavel Klobučar, Igor Grahek, Matjaž Kočevar, Jože Puce*j’.V^rja

Močna je le enotna akcija
Skupna seja, pravzaprav
volilna in programska konfe
renca članov občinske konfe
rence ZKS Metlika (starega in
novega mandata), ki je bila v
ponedeljek, 19. decembra, seje
začela po krajši slovesnosti:
najprej so učenke poklicne in
srednje tekstilne šole zapele
internacionalo, nakar so pred
stavniki mladine in osnovnih šol
iz občine prebrali pozdravno
pismo in začeleli konferenci
uspešno delo.

PETER PERDEC

a v to m e h a n ik
POD TRSKO GORO 90'
TELEFON 068 -2 2 3 7 ^
GARANCIJA
OPRAVLJENO DELU

A rh

kolektivih itd., spregledovati more
bitne napake.
Na skupni seji so nadalje menili,
da je potrebno organizacijo in način
delovanja ZK nenehno prilagajati
spremembaih v samoupravnem siste
mu. Le tako se ustvarijo možnosti,
da člani ZK in osnovne organizacije
delajo in živijo v neposrednem stiku
z vsakdanjimi dogodki, uspehi in
težavami samoupravne prakse, da
redno spremljajo stanje in reagirajo
na težave v delegatskih samouprav
nih in drugih družbenih in politič
nih telesih, organih in organizacijah.
V diskusijo sta se vključila tudi
gosta Ludvik Golob, član IK P CK
ZKS in sekretar MS ZKS za Dolenj
sko Lojze Sterk. Oba sta opozorila
na napredek metliške občine na
dobro partijsko delo, obenem pa
Belokranjcem svetovala, naj se
poslej izogibajo neskladnemu delu,
zakaj moč družbe je le v enotni akciji.
J.PEZELJ

in
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Merita,
mesto;
Luk*®1
iz Kočevja; Darinka Loparc, študentka s Tanče g o r e ; Anton —
Stefan Medle, člana Ele, Novo mesto; dr. Miroslav Smigovec,
Splošne bolnice Novo mesto; Marija Jarc, Marija Stangelj in 1aw>“
Savnik, članice RZS Novo mesto; Jože Sašek, član P i o n i r j a , w
mesto; A nten Jereb, član Novotehne, Novo mesto; Bogdan av ^
član Ljubljanske banke, Novo mesto; Fanika Lekše, SosP0<^ 'rto ;
Malega Mraševega; Mitja Počervina, član Domtavesta, Novo me ^
Boris Dolinar član Iskre, Novo mesto; Franc Sikošek, delav
Čateža; Jože Oštir, član Kovinarske, Krško; Anton Ra®!’
Metalne, Senovo; Ivan Ferlan, član Rudnika, Senovo; «
Sumenjak, delavec iz Ormoža; Azem Omerovič, delavec iz No 'j*,
mesta; Vinko Vodopivec, delavec iz Hrastja; Gregor B ra jd ič , del
iz Novega mesta; Martin Uhemik, delavec iz Gabrja.
e . har
15. decembra: Mladen Stampalija, Anton Perše, Franc oal«*
Mirko Zupančič in Jože Mežnar, člani Krke, tovarne z d r a v il
mesto; Albin Kastelic, član Novolesa, Straža; Jože C ekuta,M " ^
Plantan, Cvetka Tom Sč, Anica Župevec, Zdenka K otnik,-'
Zabukovec, Slavko Bogolta, Miha Gošnik, Anton Ajdišek,
‘^
Stanič, Alojz Hočevar, Albin Jordan, Vinko Gradišar, A 'J
Keglovič, člani Novoteksa, Novo mesto; Stefan Hrastar, c
Novograda, Novo mesto; Matija Cvetan, Silvester Tomšič, A■ >
Lindič, Alojz Uhan, Milan Žibert, Anton Tomšič, Jože Jor®*“’
Slavko Sime, Martin Luzar, Arso Arsovič, Milka Zore, M ilena^ ..j
Anton Mlakar, Drago Zore, Franc Kovačič, Miroslav Ajdišek, DajJJL
Nagelj, Jože Luzar, Jože Hrovat, Jože Jankovič, Viktor Roce, M®*.
Šuštaršič, Darinka Pavlin, Jože Nemanič, Janez Zaletelj, Josip ' ^
Djordje Musulin, Jože Pohole, Andrej Jarkovič, Rajko Gričar, J
Arh, Silvo Erpe, Branko Jenič, Alojz Murn, Tatjana Gašper,
Gazvoda, Marija Unetič, Franc Saje in Albin Luzar, člani IMV H
mesto; Vid Golob ta Marjan Belele, člana Ele, Novo mesto; R*n ^
Bevc ta Joža Korasa, članici Laboda, Novo mesto: Alojz Av ’
upokojenec iz Bršljtaa; Vlastimir Milič, študent iz Žabje vasi;
{
Zlim, župnik iz Škocjana; Bernarda Zemljič, študentka iz
Straže; Mihaela Rman, študentka iz Skrovnika; Stanislava Hro
gospodinja iz Osrečja; Jože Božič, km et iz Gabrja, Antonija Po to
članica Krke, tovarne zdravil, Novo mesto.

SEMINAR ZA NOVE
ČLANE ZK
Pred kratkim se je v Metliki
končal štiridnevni seminar za novosprejete člane Zveze komunistov, ki
se ga je udeležilo 21 slušateljev.
Domači predavatelji so novim
članom ZK predavali o osnovah
marksizma, zgodovini delavskega
gibanja, programu in statutu ZK,
nastanku in razvoju KPJ in ZKJ ter
o aktualnih družbenoekonomskih in
političnih vprašanjih pred kongresi.

Novi uspehi ene najstarejših slovenskih taborniških enot__________
35 delegatov, samih mladih fantov in deklet iz 6 čet in 2 klubov
Odreda gorjanskih tabornikov Novo mesto, je 15. decembra po
poldne dajalo in ocenjevalo letni obračun dela. Nekaj nad 220
tabornikov in tabornic ene najstarejših slovenkih taborniških enot
lahko tudi letos z zadovoljstvom pogleda nazaj in naprej: delovni
načrti so uresničeni, novi spet zastavljeni.
Letos spomladi je Odred gorjan
skih tabornikov po dolgih letih spet
postal partizanski odred - priznanje
za celoletno uspešno delo v letu
1976, jeseni pa je dobil najvišje odli
kovanje Zveze taborniških organi
zacij Jugoslavije - zlat javorov list.
Za oboje je bilo vloženo izredno
mnogo uspešnega dela, je poročal
načelnik odreda prof. Tomaž Do
bovšek, ko je zaokrožil podobo eno
letnih naporov, da bi člani organiza
cije dobro uresničevali program in
ideje taborništva. Sem sodijo aktiv
ne udeležbe na republiških tabor
niških akcijah - 7. zlet slovenskih
tabornikov. Po poteh partizanske
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ZAŠČITITE
SVOJE
VOZILO PRED KOROj
ZIJO - ZUNANJI
NOTRANJI PREMAZ t
VALVOLINE TECI
YLOM" VAMOPHAVI

Leto dni Odreda gorjanskih tabornikov

N O V O ZA STA R O

A

Licitacija bo dne 26. XII.
1977 ob 8. uri za družbeni
sektor in ob 9. uri za zasebni
sektor pred Zdravstvenim
domom,
Jenkova 1, v
Novem mestu.

Drago zdravstvo

Brežiški komunisti v predkongresnem obdobju Božena
Ostrovršnik —nova sekretarka O K Z K

Občinska organizacija ZK se je v
tem času močno okrepila in pomla
dila. 1973 je štela še 571 članov,
danes pa jih je v njej 917. Pomnožitev je precejšnja, četudi odštejemo
137 članov iz priključene organiza
cije Tehničnega remontnega zavoda
iz Bregane. Mladih je 29 odst., žensk
32 odst., neposrednih proizvajalcev
pa 33 odst. Zadnje čase se povečuje
zla«ti odstotek delavcev in mladine.
Konferenca je sprejela vrsto nalog
za predkongresno obdobje. Komu
nistom v združenem delu je naložila
odgovornost za temeljite analize o
uresničevanju zakona o združenem
delu, o uveljavljanju dohodkovnih
odnosov. Med neodložljive naloge
sodi preverjanje delovne zmoglji
vosti in storilnosti, bližnja razprava
o zaključnih računih pa naj bi kri
tično osvetlila gospodarjenje kakor
tudi uresničevanje letnih in srednje
ročnih programov. Izdelava ocene
čaka tudi komuniste v krajevnih
skupnostih, kjer bodo morali vpliva
ti predvsem na dopolnjevanje razvo
jnih načrtov in urejanje dohodkov
nih odnosov med KS in združenim
delom. Konferenca pričakuje tudi
večjo delavnost komunistov v dele
gacijah in vključevanje članov v vse

FIAT 750 SANITET.

J.PE Z EL J

Sporno preverjanje
Štiriletno delovno obdobje je
mimo in občinska konferenca
ZK v Brežicah je na ponedelj
kovi seji ugotovila izredno
razgibano družbeno aktivnost,
ki je sledila sprejetju novo
ustave.

razpisuje licitacijo
za odprodajo avtomobila

ke zdomcev pripravili dedka Mraza,
z gosti pa se bodo poskušali dogovo
riti za pogostejša srečanja.
V koordinacijskem odboru so
sklenili poslati izvršnim svetom pri
občinskih skupščinah napotke za
čim uspešnejše delo z zdomci. Nji
hove službe (gradbeništvo, zaposlo
vanje, obrt itd.) naj ne bi zadrževale
vlog, obenem pa naj bi predlagale
tudi druge oblike srečanj. Ni nam
reč pravilo, so menili člani koordi
nacijskega odbora, da se največ de
lavcev na začasnem delu v tujini vra
ča domov ravno ob novoletnih praz-

VOZNIKI!

Jelovice, zimski tabor na Gorjancih,
taborni ognji ob 22. in 27. aprilu,
sodelovanje v štafeti mladosti, pod
ročni mnogoboj za medvedke in
čebelice (najmlajše člane organiza
cije), 120 udeležencev' v majski
akciji „Naš pozdrav T itu!" pa letni
tabor nad Portorožem, vrsta manjših
akcij, izletov in pohodov. In seveda
še: vsak teden redni sestanki vodov,
na katerih si taborniki pridobivajo
znanje in spretnosti, ki jih celotna
družba želi vcepiti mladim, da bi bili
kos naporom in nalogam v vezi s
splošnim ljudskim odporom in druž
beno samozaščito.
Podrobno so o prehojeni enoletni
poti poročali delegati č et; bilo jih je
veselje poslušati, saj se resno in pre
udarno vživljajo v samoupravne dol
žnosti neglede na svoja leta. Odred
vodi s številom naročnikov na revijo
TABOR v Sloveniji, zdaj pa spet pri
pravlja nove vodniške tečaje. Njego
vi starejši in izkušeni člani hkrati
pomagajo tudi taborniškim enotam
v občini. Več pom oči si želijo glede
prostorov, saj jih odred sploh nima
in gostuje še vedno v šolah. Za 1978
so sprejeli razgiban delovni načrt.
Za starešino odreda so na letni

konferenci znova izvolili Toneta
Gošnika, za načelnika prof. Tomaža
Dobovška, njegovi pomočniki pa
bodo Lojze Retelj, Mojca Vukšinič
in Miran Jenko. V odredovi upravi
delajo še Matjaž Kočevar, Tea
Cimerman in Dragica Lukič, v nad
zornem odboru pa so Jožica Vrščaj,
Jože Dobovšek ta Mirko Rupnik.
S .H .

V.

V > °'

PROSTA MESTA
„N O V O T E H N A " trg. podjetje na debelo in drobno P>°
Novo mesto. Glavni trg 11

Odbor za medsebojna razmerja delavcev v združenem delu
objavlja naslednji prosti delovni mesti:
1. PRODAJALEC tehnične stroke
2. PRODAJALEC avto stroke

VSESTRANOST UDEJSTVO
VANJA — Igre so sestavni del
taobmiške vzgoje, zlasti za naj
mlajše člane organizacije; z nji
mi si predvsem pridobivajo te
lesne in druge spretnosti pa
hitro odločanje in bistro sklepa
nje. Na sliki: med nastopom v
novomeški športni dvorani.
(Foto Stojan Pelko, član fotokrožka na OŠ Katja Rupena)

POGOJI:
pod 1)
...
končana šola za prodajalce, 2 leti delovnih izkušenj v ma
prodaji, poskusno delo 1 mesec;
pod 2)
s.
končana šola za prodajalce, 2 leti delovnih izkušenj, P
kusno delo 1 mesec, ali KV avtomehanik z 2 letoma de
nih izkušenj, poskusno delo 2 meseca.
Kandidati naj pošljejo pismene prijave v roku 10 dni P°
objavi na naslov podjetja."
V

St. 49 ( 1^80) - 7 2. d gc g n b;
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MORDA BI
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So l a i n r u d n i k
SODELUJETA
Naša šola že več let sodeluje s seMvskim rudnikom in tudi letos smo
* odložili za sodelovanje ob novo
letnem praznovanju. Rudnik je po 
jiti Soli nekaj smrekovega lesa, iz
™-rega so učenci pod vodstvom
®*anša Mahovneta naredili najmlajiz vrtca novoletna darila, s kate• ti jih bo obdaril dedek Mraz. Bar* bo dalo Društvo prijateljev mladiOtroci iz vrtca pa hite risati sto
jJJJitk za rudnik. Rudnik bo vrtcu
Jtitk e plačal, za ta denar pa bodo
■ko nakupili knjig in igrač.
MAJA MALAVAŠIČ
novinarski krožek
OŠ XIV divizije Senovo

JODBOSKI MLADINCI
ZE DRUGIČ NA ODRU
amska sekcija mladih pri 0 0

‘"MS Podbočje je v tem letu že
“ “Sč prijetno presenetila. Spomlaso z domiselnimi skeči pod
*upnim naslovom: „Bolj za šalo
*ot zares" dvakrat zabavali domači
j i gostovali pa so v Cerkljah ob
, **, na Sromljah, v Zdolah,
skovcu in v Brestanici. To soboto
j* nastopili s komedijo: „Iskreni
? " * • “ Kraj ani s0 tudi tokrat
l ®ano
napolnili do zadnjega
,a’ kar je dokaz, da si takih
®®ditev resnično žehjo.
s r [ adi so že nekaj let nazaj skupaj
»Msko mladino organizirali celo
10 prireditev. V zadnjem času pa
^ * lotili tudi odrskih del. Upamo
teJ8. °> da bodo s trdno voljo in
p g o s tjo uspevali tudi v bodoče.
le še to, da tudi šolska
J^dina pripravlja igrico Miloša
5? na: ..Strip-strup denarja kup.“
. atka, če dodamo še športno
^'v*jenJe mladih v
cju vsestransko razgibano.

Ra z v e s e l i l i s m o
STAROSTNIKE
J

nedeljo, 18. decembra dopol>so v učilnico 1. a razreda na
£30vW Soli ,.Milka Šobar-N ataša"

> ^ t e i i Uo t i :kiŽiViJOVna‘
Dj^jJnica je bila lepo okrašena in
fe m
i e pisalo, da jim vsi želimo
iajV °®° sre''nj'h in zdravih let. Sreki? « staiostnikov se je udeležilo
kult .starčkov. Zanimiv in pester
Prog13111 so pripravili: pevtacif w ’ folklor™, dramski in recisilsf- 'cro^e'c, ostali pionirji in gastvrT ^ ^ k i zbor, ki je pod vodm.J® tovariša Ludvika Ahačiča
so n° zapel pet pesmi. Starostniki
^^topajoče nagradili s ploskakon m s Prijaznim nasmehom. Ob
u . smo vsakemu podarili čestit*n darilo v vrednosti 90,00 din,
po 4 <tero so prispevali: RK Šmihel
lo n ^ din,C enter za socialno deio k e i 00 din’ SZDL P° 10.°° din
^Oon . ihel in Regerča vas po
’ din’
VLADKA MERZEL

Ko berem številna vabila
m silvestrovanje v najrazlič
nejših krajih, hotelih in dru
god, se dostikrat domislim
m ostarele in osamljene lju
di po deželi. Kaj ne bi tisti,
ki nameravajo preplesati no
voletno noč, lahko obiskali
osamljenega človeka v hri
bih, kaj pojedli in popili z
njim? Človek je srečen, le
če druge osrečuje. Na Do
lenjskem nas je veliko takih,
ki bi bili take pozornosti ze
lo veseli. Silvestrovalcem bo
prijetna zavest, da so razve
selili ljudi po deželi in doka
zali, da smo Slovenci huma
ni. Vsem priporočam veselje
s preprostimi ljudmi.
MILICA POVHE

POZDRAVI IZ
JLA
Služim vojaški rok v Saraje
vu. Dolenjski list redno prebi
ram. Časopis mi je zvest prija
telj z vsakotedenskimi novic&mi
iz domačih krajev.. Uredništvu,
domačim in družbenopolitič
nim organizacijam v krški obči
ni želim srečno novo leto!
SILVO FABJAN
Sarajevo

ZAHVALA SLEPIH
IN SLABOVIDNIH
Pri organiziranju in izvedbi 5.
republiškega prvenstva slepih in
slabovidnih Slovenije v keglja
nju, ki je bilo 10. decembra v
Novem mestu, so finančno ali s
praktičnimi darili pomagala ne
katera podjetja. Pokrovitelj pr
venstva je bila tovarna zdravil
KRKA, s prispevki pa so k šport
nemu srečanju pomagali:
Konfekcija LISCA iz Sevnice,
DANA Mirna, Ljubljanska ban
ka, PE novo mesto, GORJANCI
— tozd Gostinstvo Novo mesto,
ISKRA iz Šentjerneja, ISKRA iz
Bršlina, SGP PIONIR Novo
mesto, Industrija obutve Novo
mesto, LABOD, tovarna oblačil
Novo mesto, NOVOTEHNA
Novo mesto, NOVOTEKS Novo
mesto, Kmetijska zadruga Novo
mesto, DOLENJKA Novo me
sto, MERCATOR, tozd Stan
dard Novo mesto, HMELJNI K
Novo mesto, BETI Metlika, SGP
Pionir Krško, Zavarovalnica Tri
glav Novo mesto, Gozdno gospo
darstvo Novo mesto, Industrija
motornih vozil Novo mesto,
TRIMO Trebnje, in Belt Črno
melj.
Zahvaljujemo se delovnim lju
dem iz naštetih delovnih organi
zacij, hkrati pa želimo vsem ko
lektivom in vse občanom sre
čno novo leto 1978!
MEDOBČINSKA
ORGANIZACIJA

Vse večji mik fotografije
Uspela — letos že druga — razstava fotografij v Brežicah —Prvi Dušan Erban
V občini Brežice so se z otvoritvijo razstave fotografij v prosto sprejela 87 fotografij in jim porih doma JLA v Brežicah lepo zaključili letošnje številne kultumo- ■delila nagrade. Prvo nagrado je
umetniške prireditve v počastitev 40-letnice prihoda tov. Tita na prejel Dušan Erban za P O R 
TRET V il4. Drugo nagrado sta
čelo KPJ, njegove 85-letnice in praznika JLA.
prejela Vinko Šebrek (BALKO
To je po vrsti že osma razsta predstavili predvsem mlajši
NI) in Niko Žigante (NA
va Foto-kino kluba Brežice in ustvaijalci, zdaj pa nam govore
KRKI). Tretjo nagrado je žirija
druga letošnja. Po obsegu, števi že izkušeni fotoamaterji.
podelila trem avtoijem, (Saša
Na razpis se je prijavilo 13 Rajner, Niko Rajner in Ljubo
lu in kvaliteti razstavljenih foto
grafij je ta razstava doslej ena avtorjev iz Posavja s skoraj 110 Potočnik), poleg tega pa je do
najpomembnejših. V maju so se deli. Žirija je po izvršeni izbiri
bilo pohvalo še sedem drugih
avtorjev.
Pri vsem tem ne gre zanema
riti dejstvo, da Foto-kino klub
Brežice prireja razstave in druge
svetovno prvenstvo leta 1971 in isto
AMD Krško je 10. decembra
prireditve ob sodelovanju garni
leto za plasma v filane svetovnega
proslavljalo 30-letnico obstoja. Ob
zije Cerklje. To tradicionalno

Če prevlada samoljubje

takih prilikah je navada, da se naredi
opis zgodovine društva in počasti
tiste, ki so za obstoj in uveljavitev
društva najbolj zaslužni.
Odgovorni v društvu so proslavo
organizirali z vsem bliščem, ki ga
omogoča novi Delavski dom v
Krškem pred zavidljivim številom
občanov (800 po številu). Članov je
nekaj nad 400. Zunanji okvir je bil
dobro organiziran, notranji, vsebin
ski del pa je imel take spodrsljaje, da
človek težko verjame, d aje po sredi
samo človekova pozabljivost ah kaj
podobnega. Vse kaže, da je botro
vala temu spodrsljaju nevoščljivost,
klubaštvo, nerazsodnost, samoljubje
in še in še podobnih lastnosti, ki jih
imajo ljudje v sebi, če podredijo
društvene interese sebi in svojim
osebnim ambicijam in koristnim.
Kako se je namreč moglo zgoditi,
da dolgoletnega predsednika društva
Rudija Malešiča nihče ni niti
omenil? Letos je namreč tov.
Malešič umrl, in bi bilo toliko bolj
primerno ob tako pomembni prosla
vi počastiti njegov spomin, posebno
še, ker tudi pri shranitvi njegovih
posmrtnih ostankov od vodstva
društva ni nihče sodeloval.
Nadalje ni bil niti omenjen niti
počaščen tudi pokojni dolgoletni
(10 let) predsednik društva tov.
Janez Potočnik. Da se je ta človek
popolnoma razdajal za društvo, vsi
vemo, in da je ob takih priložnostih
prav, da se takega tovariša s spošto
vanjem spomniš, je tudi razumljivo
vsakemu
normalnemu
človeku.
Nerazumljivo in popolnoma zgre
šeno je tudi, da nismo bili omenjeni,
če že nismo mogli biti odlikovani,
tekmovalci, ki so razen Babiča tudi
nosili ime speedwaya in slovo Krške
ga po svetu. To so Salmič, Mlakar in
predvsem mladi N unčič, ki je bil
mladinski državni prvak, kar so
verjetno v vodstvu popolnoma
pozabili ali pa tega sploh ne vedo.
Posebno pa je velik spodrsljaj , če
smemo to tako blago imenovati, da
ni Ivan Molan dobil vsaj skromnega
priznanja, da je sploh kaj naredil za
■društvo, če že ni zaslužil plaketo ali
kaj več za osvojeno državno prven
stvo v letih 1970 in 1971, za plasma
v polfinale za svetovno prvenstvo na
ledu v Moskvi in Leningradu leta
1966 in v Ufi na Uralu in Leningra
du leta 1968, za plasma v ekipno

prvenstva v parih. Kako bodo opra
vičili funkcionarji AMD Krško te
•spodrsljaje? Preveč članov društva
je ogorčenih nad tem.
Menda v društvtu še vedno misli
jo , da je tekmovalec kot dirkalni
konj, ki ga v kletki pripeljejo na
dirkališče in ko oddirka, ga zopet
zapreš v kletko in odpelješ domov.
Lovorike pa pobere lastnik. Takemu
odnosu se je prav tov. Molan prvi
zoperstavil in je seveda prišel v
nemilost pri takratnih klubaških
športnih funkcionarjih, ki so kasneje
sicer morali zapustiti društvo, toda
kaže, d a je miselnost ostala.

Končno je bila pozabljena tudi
Marija Potočnik, dolgoletna usluž
benka društva, ki je med drugim v
svoji kuhinji prenašala celotno
društveno
pisarno
skoraj
vse
obdobje predsednikovanja njenega
moža, ko društvo še ni imelo svoje
pisarne. Dobro znano je tudi vsem
članom, da je bilo prav po njeni
zaslugi članstvo nekdaj mnogo šte
vilnejše. Zelo žaljivo in neodpustlji
vo je to. Pravo sektašenje in grupaštvo, saj drugače ni mogoče oceniti
dejstva, da so nekateri člani dobili
odličja za komaj kakšno leto dela v
društvu, nekateri pa več odličij za
isto delo.
Tudi ni moč prezreti dejstva, da
na zaključni slovesnosti v hotelu ni
bilo Franca Babiča, dolgoletnega
prvaka v speedweyu v Jugoslaviji in
vsesplošnega športnega funkcionar
ja, vniti predstavnikov pobratene
Radgone, čeprav so proslavi v Domu
prisostvovali.
In nadalje: kakšen obraz imajo
funkcionarji društva, da so prišli k
Molanu iskat številne pokale, s kate
rimi so okitili proslavo in mu zago
tavljali, da je na seznamu odlikovalcev, sedaj pa nimajo toliko odgovor
nosti, da bi te pokale, ki so bili
prisluženi v neizprosni in rizični
borbi, vsaj vrnili.
Vse to kaže na resne pomanjklji
vosti, ki se porajajo v društvu.. Pri
pomnim naj še, da je AMD edino
društvo, ki še nima sprejetega statu
ta društva. Aktiv ZK za AMD bi
moral takoj pretresti vse razmere v
društvu in sprejeti nekaj nujnih
odločitev.
MAKS POGAČAR
Krško, Papirniška 7

NAGRAJENEC
sodelovanje in rezultat te plod
ne povezave je bila tudi (v sklo
pu razstave) samostojna izložba
(77 del) fotografije razvodnika
Rikarda Larma, ki je doma iz
Sarajeva, vojaški rok pa služi v
Cerkljah. Navdušeno je pripove
doval, kako je vesel, da razstav
lja tu v Sloveniji, da bo s tem
tudi on počastil dan JLA, skrat
ka: srečen je, da lahko nudi s
svojimi fotografijami umetniški
užitek.
Ko človek zapušča razstavo,
ga preveva navdušenje za foto
grafije. Zanimanje za to vrsto li
kovno izražanje dobiva v Breži
cah in Posavju tako nove razsež
nosti in polet. Razstava je resni
čno merilo kvalitete in prikaz
znanja številnih mladih, ki so na
najboljši poti do najvišjih pri
znanj.
FRANCI KONCILIJA

pisma
in
odmevi
Med kulturo
in plažo
Knjige Prešernove družbe so
naročniki že prejeli. Razen vsa
koletnega Prešernovega kole
darja so izšle tokrat še knjige
..Izbrane pesmi Otona Županči
ča", „2iva Afrika" Jožeta
Širclja, „Enainštirideseto“ Jane
za Vipotnika ter „Svet v števil
kah in podobah" Avguština in
Matjaža Laha. Izbor knjig je tak,
da bo vsak naročnik zagotovo
našel nekaj zanimivega čtiva.
Knjige veljajo samo 90 din.
Na območju občine Kočevje
je le 7 poverjenikov Prešernove
družbe, med njimi je večina pro
svetnih delavcev. Njihova ugoto
vitev je enotna: za te knjige je
premalo zanimanja. Vzrok je,
ker leži delo le na poverjenikih,
ob strani pa stoje vse kulturne in
družbeno-politične organizacije.
V občini Kočevje veliko sestan
kujemo, kar bi lahko izkoristili
tudi za propagiranje knjig Prešer
nove družbe in drugega zanimi
vega in koristnega branja.
Prepričani smo, da veliko
občanov znosi v kioske za litera
turo sumljive vrednosti vsako le
to precej več kot 90 din. Knjige
Prešernove družbe pa so name
njene prav tem bralcem, da bi si
razširili svoje znanje in razgleda
nost. Zato je treba upoštevati
ugotovitev poverjenikov, da bi
morala za razširitev tega (pa tudi
drugega) čtiva skrbeti vsa družba
in ne le poverjeniki. S tem bi
največ pripomogli tudi k uresni
čevanju gesla „Clovek, delo, kul
tura".
ANDREJ ARKO

ZAHVALA ŠOLARJEV
SINJEGA VRHA
Kot že vrsto let je tudi letos
trgovsko podjetje Veletekstil Lju
bljana, podružnica Črnomelj, obda
rovala pionirje s Sinjega vrha in
okolice. Za lepo novoletno darilo se
mi, šolarji, najlepše zahvaljujemo.

N O V O ZA STA R O
N O V O ZA S T A R E SM U C l
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Kakšen je pravi krški grb
Ugotovitve prof. Miroslava Kuglerja ob objavi krškega grba v zborniku Krško skozi čas
f [ nekega časa izražajo
7*tatne jezikovne, glasbene,
adbene, kiparske, slikarske,
afične, plesne izpovedi.

. . . Mi smo tudi tem istim našim
meščanom prav tu iz Krškega
z rimsko cesarsko močjo in
kot deželni knez
v tem našem mestu (podelili in dali)
grb in dragotino

mojih sedanjih in bivših
ntiA A vr me je
m ivprašalo,
m r n o o l A Pče
A je
IA
**ih učencev
Ktn?°bitev krškega grba v Zborniku
k**.0 skozi čas avtentična. Zaradi
vjJ Uce se je odgovor glasil: Ni! Zada sem ta odgovor dolžan uteje narekoval pričujočo raz-

z

,V si zaključki te razprave temelje
^ heraldičnih oblikovalnih pravilih
q, ^ zahodni krščanski konvenciji.
enciklopedije in strokovna lijj*tura, v katerih lahko vsak preveu Pravilnost mojih zaključkov, so:
l#onIS Konversations Lexikon iz 1.
vY° in tisti iz 1. 1902-1913 (dalje
njfcsedilu MKL 8 in MKL 9); Der
fy ^Sse Brockliaus iz 1. 1930-1935
(i^ scd ilu GB); Dizionario araldico
V k?* genealošici inštitut v Firencah;
J. Desedilu DA) in druga strokovna
^leratura,
a tu r a , ki jo bom sproti navajal.
;sarska
L esa
rsk a ustanovna listina našteva
^ t k o in močno zgoščeno prvine
v enem samem stavku. Ta stalahko ustrezno prevedemo le, če
3 u č im o še Friderikov naslov. Too Mi, Friderik, po milosti božji rimcesar, vojvoda Štajerske, KoroI5e in Kranjske, gospod Slovenske
(prevod)

jm e n o m

geit, lazur (en) v dnu,

zeleno gorovje v njem stoječe,
v boljšem delu
figura podobe svetega
Janeza, svetega avangelista
v rdeče oblečena,
ki ima v svoji roki
zlat kelih,
iz njega izvirajoča (uhajajoča)
figura treh kač in
v drugem delu
ščita figura mesta s
stolpi, belim zidovjem in rdečo
streho,
potlej le-te (figure) so na sredini
tega pričujočega na&ga pisma
naslikane in z
barvami pravilno izvedene.
Cesar Friderik je torej Krčanom
podelil grb in pečat, ki vsebujeta:
ščit višnjeve barve, v „deželi“ ščita
stoji zeleno gorovje, v „častnejši“
(prednji, t j . desni) polovic gornjih
dveh tretjin je sv. Janez Evangelist,
ki ima v levi roki zlat kelih, iz keliha
beži sikajoča troglava kača, levo je
lik, ki prikazuje mesto z zidovjem, z
vsaj dvema stolpoma in rdečo stre
ho. Grb s to heraldično ikonograf
sko vsebino je bil v ustanovni listini

v tedanjem morfološkem slogu z
barvami naslikan in na mali dragoti
ni bareliefno upodobljen. - Tega
pragrba in tega prapečata ne pozna
mo. Današnjemu bralcu marsikaj ni
več samo po sebi umevno. Nemško
besedilo prvine grba samo našteva,
vsebuje pa več pomenskih plasti.
Tako danes besedilo zahteva razla
go-

ba iz leta 1499; MKL 9, zv. 9., ima
na strani 186 barvni posnetek grba
Hieronymusa Fischerja iz leta 1492.
Ta grb je bil naslikan v pisarni cesar
ja Friderika in posnetek v leksikonu
je narejen po cesarskem pismu. Prav
tako je nastal grb družine Letscher
iz leta 1487 (MKL 8, zv. 16). Za
simbolični pomen grba oblika ščita
sicer ni važna, pomaga pa odkriti
duha časa.

Grb in dragotina (ain wappen
und clainot)

Glede na sestavo figur je za krški
grb ugodnejša ovalna noga od pol
krožne (glej Valvasorjeve grbe kranj
skih mest!); tudi tako imenovana
francoska noga, ki ima ravno, le
malo na oglih zaokroženo nogo, in
konico v sredini navzven, je za obli
kovanje ugodnejša. Ker prvotne
podobe ni, torej ne moremo eno
stavno reči: ščit je bil takle.
Temeljne razdelbe ščitovega polja
so različne. Razdelba je navpična m
vodoravna. Vodoravno razdelbo do
loča na krškem grbu listina neposre
dno z besedami „in dem pessem
thaile“ in dalje „ander thaile", kar
pomeni: častneiša prednja, desna in
druga zadnja, leva polovica. Navpi
čna razdelba je posredno nakazana z
„gruensgeburge“ .. Gorovje, gora
(ravno zemljišče) pa je v dolnji tret-

Vse, kar grb vsebuje, vsaka figura,
vsaka barva, vse ima določen po
men. Grb govori! Tista stran, ki jo
vidimo levo, je desna stran grba.
Clainot (=Kleinod), iz staronemške
besede „kleini“ , pomeni prvotno ne
kaj majhnega, potem droben, fino
izdelan predm et, okrasek; na sploš
no dragotina. V krškem primeru gre
za drobno, okroglo bareliefno pra
podobo grba, ki je bila uradna pred
loga - tako pravi listina —za izdela
vo .Jdeinen un grossen petschatten “ , torej malega in velikega peča
tnika.

Ščit (schildte)
Prapodoba grba in pečata nam ni
znana. V IS . stoletju so uporabljali
razne oblike ščita. Ars Slovenije:
Gotsko slikarstvo jih prikazuje na
straneh: 22, 27, 35, 52, 53, 5 4 ,5 9 ,
87 in 88; Ene. Leks. z., zv. 3, prika
zuje na strani 242 grb mesta Zagre

sorjev prikaz krškega grba.
pa je tu v tako imenovanem glavnem
mestu in kače v srčnem mestu grba.

(Se bo nadaljevalo)

KRŠKI GRB —V dolnji tretjini je gorovje, prikazano s tako imeno
vano trogoro. Levo je Janez; njegova glava mora segati v gornjo
tretjino. Janez je premagal kače, zato so nižje od glave. Mesto
predstavljajo utrjena mestna vrata. V ozadnju je stolp s križem,
simbolom krščanskega mesta v boju s Turki. Ščit ima mere Valva
sorjevih grbov in tudi njihovo obliko.

Veliko dela
za
majhno KS

<

Krajevna skupnost Griblje je ena naj
manj šUi v črnomaljski občini, saj obsega le
dve vasi: Griblje in Cerkvišče. Hkrati pa so
Griblje največja belokranjska vas, če izvza
memo Gradac, Semič, Stari trg in Vinico,
ki imajo trški značaj. Vas je gručastega tipa
in leži sredi plodne ravnice, dvignjene nad
Kolpo. Vaščani jo delijo na Gornje, Srednje
in Dolnje Griblje.
Krajevna skupnost šteje 516 prebivalcev
in ima 105 gospodinjstev; je izrazito kmetij
sko področje in do pred nedavnim so se
ljudje ukvarjali izključno s kmetijstvom. Z
razvojem industrije v obeh središčih belo
kranjskih občin so se krajani začeli zaposlo
vati v Metliki in Črnomlju, kajti življenje na
zemlji je težko in tr d a Danes je iz krajevne
skupnosti zaposlenih sto sedem ljudi, še ve
dno pa je 61 odst. kmetov. V črnomaljski
občini je gribeljska KS ena od treh, ki so
uvrščene med ogrožene, zato ji bo treba v
naslednjih letih posvetiti več pozornosti in
skupne pom oči pri nadaljnjem razvoju.
Mali bife črnomaljske Kmetijske zadruge
v Gribljah ni mogel hkrati sprejeti vseh kra
janov, ki so želeli spregovoriti o težavah,
uspehih, načrtih, željah, nepravilnostih, za
postavljanju, skupnih prizadevanjih. Novi
narji Andrej Bartelj, Milan Markelj in Drago
Rustja smo že na poti od Krasinca proti
Gribljam, nekako na meji, ki deli obe belo
kranjski občini, uganili, o čem bo med dru
gim tekla beseda: o asfaltu, saj je avto nena
doma zapeljal na luknjasto makadamsko ce
sto.

SPORNA DVA KILOMETRA
Najbolj tehtno je prizadevanja krajevne
skupnosti prikazal njen tajnik Anton Kralj,
uslužbenec metliške KZ: „Spodbudno je,
da v zadnjih petih letih število prebivalcev v
KS narašča. V petletnem razvojnem načrtu
krajevne skupnosti predvidevamo, da se bo
število zaposlenih povečalo na 147. V na
črtu imamo prav tako modernizacijo vaških
poti, napeljavo telefona, ureditev vodovoda
in kanalizacije. Težava je v tem, ker KS ni
ma nobenih lastnih dohodkov, iz občinske
ga proračuna oz. iz sredstev, ki pritekajo po
družbenem dogovoru, smo letos dobili bo
rih 38 tisočakov, s katerimi si ne moremo
kaj prida pomagati. Vsaj enkrat na teden bi
morala delati pisarna krajevne skupnosti,
saj je zelo veliko administrativnih poslov.
Mi pa nimamo ne denarja, da bi plačevali
poklicnega tajnika, niti prostorov, v katerih
bi lahko delal. Zbore občanov in podobna
srečanja imamo v šoli, kajti prostor v gasil
nem domu ni primeren."
Prav v času, ko je v vasi gostovalo naše
„uredništvo“, so se krajani pripravljali na
referendum za samoprispevek za asfaltira
nje vaških poti. Radi bi posodobili 2100
metrov vaških poti, za to pa naj bi vsako
gospodinjstvo prispevalo od 3 do 12 tisoč
dinarjev.
Jože Mravinc iz Cerkvišča je eden redkih
mladih kmetovalcev, ki vztraja na kmetiji in
si skuša z modernizacijo zaslužiti vsakdanji
kos kruha. Ker morajo kmetje po njegovih
besedah veliko sredstev vlagati' v nakup
strojev, je razumljivo, da ga skrbi vsako ne
potrebno izgubljanje denarja. „Do Cerkvi
šča je pot tako slaba, da v vasi ne moremo
organizirati običajnega odvzema mleka.
Mleko moramo voziti v Krasinec s traktorji,
ker drugo vozilo tako zdelane in uničene
poti ne zvozi. Gre le za dva kilometra ce
ste. “
Res je razdalja majhna, vendar poteka na
meji med obema belokranjskima občinama,
ki se ne moreta dogovoriti, kdo in kako jo
naj vzdržuje. Krasinčanom cesta ni življenj
sko važna, zato se za popravilo ne menijo
dosti. Cerkviščani, katerim je ta cesta še ka

Anton Kralj

ko pomembna, pa ne pristanejo na to, da bi
jo sami vzdrževali. Nič čudnega torej, daje
Mravinc dejal tudi: ..Najbolje bi bilo, ko bi
Krasinčane na občini prepričali, kaj je nji
hova dolžnost."
Vaščani Cerkvišča so pokazali voljo. Na
vaških poteh so lani več dni delali po osem
ur, na pot proti Krasincu so navozili gra
moz, ki so ga sami nakupili. Vendar pa:
brez sodelovanja Krasinčanov ne bo šlo.
Seveda je težje priti do soglasja, če vasi
loči še občinska meja, manj razumljivo pa
je, da se sami Gribeljčani ne morejo točno
dogovoriti, kako bo z modernizacijo vaških
poti. Pet hiš je letos na svojo roko začelo
pripravljati podlago za asfalt; material ku
pujejo tudi s svojim denarjem, naredili so
precej delovnih ur, vendar ni pravega haska,
ker akcija ne zajema vseh vaščanov. Anton
Cvitkovič, kmet iz Gribelj, pravi, da je ža
lostno, ker teh 400 m poti ni mogoče spra
viti v red tudi zato, ker nekateri nočejo
odstopiti koščka zemlje ob poti. „Pot bi
morala biti široka vsaj 4 m, da bo stroj
lahko položil asfalt; ker pa zemlje ne dajo,
vse stoji."
To je sicer izjemen primer, ki pa kljub
temu kaže, da nesloga med vaščani lahko
onemogoči napredek. Zato je nujno, da v
akciji za posodobitev vaških poti sodelujejo
vsi vaščani, to pa lahko doseže samo krajev
na skupnost z referendumom.

ČE BI IMELI KOLPO
DRUGI
Skoraj vsak naš sogovornik se je spotak
nil ob njihovo glavno prometno žilo, cesto,
ki pelje od Podzemlja do Adlešičev, tako
imenovano obkolpsko magistralo. Asfalti
ranje te pomembne republiške ceste je bilo
že v programu javnih del za obdobje 1972
— 1977. Skrb za asfaltiranje te ceste si deli
ta obe občini, vendar je bilo doslej v črno
maljski občini narejenega kaj malo. Po no
vem je asfaltiranje te ceste v programu, ki
se bo financiral iz republiškega posojila za
ceste. Matija Brodarič, kmet iz Gribelj, je
povedal, da so v teh nekaj letih že štirikrat
po koščkih asfaltirali. „Vsakič je treba na
novo pripeljati stroje; delo je vedno dražje.
Koliko denarja je bilo že po nepotrebnem
zapravljenega! Če bi naredili vse naenkrat,
bi vsa zadeva stala precej m anj." Skupaj je
sedaj asfaltiranih 3.800 m od odcepa za
Podzemelj do konca Krasinca, skozi Griblje
pa je 1.200 m asfalta. Dobrih 1.400 m je še
makadama do Krasinca, približno polovica
odpada na vsako občino; da bi se asfaltni
trak povezal s partizansko magistralo v Do
lenjcih, pa bo treba premagati kake 4 km
makadama. To vprašanje je vedno na dnev
nem redu zborov občanov. „Ne dvomimo,
da bomo končno dobili za nas tako po
membno sodobno cestno povezavo. Vemo
tudi, da se naša občina zelo prizadeva za to ;
razumemo, da naših želja ni mogoče izpol
niti čez noč, saj je občina nerazvita. Ne
strpni pa smo, ker se vsa zadeva že predolgo
vleče," so v en glas poudarjali krajani.
Na naše uredništvo v gosteh je prišel tudi
Ivan Grabrijan iz Dragošev, ki spadajo sicer
pod KS Adlešiči, vendar te kraje ob Kolpi
vežejo podobne težave. „Ta del Kolpe je res
prelep; o tem je bilo že veliko povedanega
in napisanega, narejenega pa bore malo.
Glavne ovira za turistični in vsestranski raz
voj teh krejev je slaba cesta. Kaj nam poma
ga čudovita Kolpa , če ljudje zaradi slabe
ceste ne pridejo k nam. Če bi imeli Kolpo
kje drugje, bi si vse prste obliznili, pri nas
pa je ta reka k o t kapital, ki neizkoriščen,
brez obresti leži nekje v kotu."
Cesti, kakršna je, je primeren tudi pro
m e t V te kraje, kjer je 7. septembra 1941

pri napadu na italijansko patruljo počila
prva partizanska puška v Beli krajini, pri
pelje en sam reden avtobus na dan. Vaščani
želijo, da bi avtobus iz Gribelj odpeljal tudi
ob primerni dopoldanski uri in tako omo
gočil nakupe v občinskih središčih. Z voz
nim redom delavskega avtobusa pa tudi ni
so zadovoljni. Anton Piškurič iz Gribelj de
la kot strugar v Beltu in se vozi na delo z
avtobusom. „En sam avtobus gre ob 5. uri
zjutraj v Črnomelj, tako da smo delavci že
ob 5.20 v tovarni. Pred 6. uro pa ne more
mo prijeti za delo. Prvi se pripeljemo na
delo, zadnji pa odidemo; tako izgubimo
precej časa po nepotrebnem. Naša velika
želja je, da bi se ta stvar uredila."

ŽELJI VEČ:
TELEFON
IN VODOVOD
Na tem koncu Bele krajine so ljudje še
zmeraj odvisni od neba, vsaj kar se tiče pre
skrbe z vodo. Če je suša, vozijo vodo iz
Kolpe, ki pa jo seveda uporabljajo le za živi
no. ManjSna v KS, vaščani Cerkvišča, je la
ni dobila vodovod, Gribeljčani pa še vedno
upajo, da bodo končno le prišli do zdrave
pitne vode.
Tisti torkov večer so krajani gribeljske
KS veliko govorili tudi o telefonu. Najbolj
ga pogreša poslovodkinja poslovalnice KZ
Črnomelj. „Ž e osem let, odkar je trgovina
odprta, se moramo za vsa naročila voziti v
Črnomelj. Kaj pomeni to za trgovino, ki bi
rada poslovala brez zadržkov, si lahko misli
te. Kljub temu krajani nimajo večjih pri
pomb o založenosti Skoraj pol blaga pro
damo ljudem s Hrvaške, ki se vozijo k nam
čez Kolpo s čolni," pravi Marija Pezdirc.
„Krajani bi sami prispevali drogove in
prostovoljno opravili nekatera dela pri na
peljavi telefona," je dejal Alojz Totter,
kmet iz Gribelj. „Ž e nekaj let nam govori
jo, da bodo telefon napeljali šele tedaj, ko
bo v Gradacu zgrajena nova centrala. Kdaj
bo to, se sprašujemo vsi, ki imamo živino;
če le-ta nenadoma zboli, je čas, ki ga pora
bimo za vožnjo do živinozdravnika in nazaj,
lahko že usoden."
Matija Jakofčič, kmet iz Gribelj: ,J ma
mo slabe ceste, zato smo zaradi pomanjka
nja telefona še bolj odrezani od sveta. Ne
moremo poklicati niti zdravnika."
Z odlašanjem se stvar samo draži. Pred
dvema letoma je bil predračun za napeljavo
telefona v Griblje 160.000 dinarjev, letos
pa je že 380 tisočakov. Potegniti biga mo
rali iz Gradca prek Podzemlja, zato bi del
denarja morala prispevati tudi metliška ob
čina.

PREMALO POSPEŠEVALCEV
KS Griblje je izrazito kmetijsko območ
je. Zadnje čase se kmetje precej ukvarjajo z
živinorejo in oddajo mleka črnomaljski KZ.
Tako so lani oddali 261.000 litrov mleka v
vrednosti 910 tisoč dinarjev, letos pa že
nad 300 tisoč litrov. Vendar po drugi strani
kmetje malo s strahom gledajo na ta razvoj.
Večkrat se je že izkazalo, da je v kmetijstvu
načrtovanje precej tvegano, žrtve tega tve
ganja pa so vedno kmetje. Tako letos niso
mogli prodati krompirja, ki je šel še lani
dobro v prodajo. Bojijo se, da jih bo to
doletelo tudi pri mleku. Od zakona o zdru
ženem delu pričakujejo Gribeljčani v sode
lovanju z zadrugo urejene dohodkovne od
nose, le na ta način se bodo še bolj povezo
vali z zadrugo.
Alojz Strucelj, kmet iz Gribelj in koope
rant KZ Črnomelj, se je pritožil, da koope
ranti še posebno boleče občutijo pomanj
kanje kmetijskih pospeševalcev. „En sam
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Anton Marentič
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pospeševalec je; ta pa v glavnem pomaga
kmetom, ki se ukvarjajo s pridelovanjem
povrtnin za Belsad. Kmetje, ki se ukvarjajo
z mlekom in proizvodnjo drugih tržnih vi
škov, pa smo več ali manj prepuščeni sami
sebi. To se vidi tudi v naših skladiščih, ko
nimamo pravega gnojila za spomladansko
setev. Nekoga bi morali imeti, ki bi nam
nabavljal ustrezna umetna gnojila in zaščit
na sredstva." Štrucelj, ki odda na leto kakih
14.000 litrov mleka, pravi, da pridelovalce
najbolj moti vsakokratno ugotavljanje
tolšče v mleku, ki iz meseca v mesec zelo
variira, kljub temu da kmetje pravijo, da je
krma enaka.
„Z zadrugo smo sicer v dobrih odnosih,"
pravi Štrucelj, „veliko nam pomaga pri kre
ditiranju za nakup mehanizacije, gradnjo
hlevov. Do sedaj so kmetje v glavnem kupo
vali traktorje, sedaj pa vedno več priključ
kov; tako sta v vasi že dve strojni skupnosti
pa tu d i že nekaj „neuradnih“ skupin kme
tov, ki si skupaj kupujejo priključke."
Čeprav je ta košček Bele krajine prime
ren za kmetijstvo, pa je med mlajšim rodom
slišati, da jih obdelovanje zemlje ne privla
či. Daniel Štravs, Jože Brodarič, oba kmeta
iz Gribelj, sta potarnala, da se jima kmeto
vanje ne splača, predvsem ker cene kmetij
skih pridelkov redno zastajajo za cenami
gnojil, strojev in ostalih potrebnih reči.
Brodarič se ukvarja tudi z mizarstvom, ki
mu prinaša več kot kmetovanje. Janez
Bohte se podobno ukvarja z žaganjem in
vidi v tej dejavnosti več haska in možnosti
za sorazmerno dober zaslužek.
Zemlja pa vseeno potrebuje pridnih rok
- mnoge roke so že ostarele, opešane. Med
kmeti, ki s težavo zdelujejo vsakdanja
kmečka opravila, je veliko borcev. „V naS
krajevni borčevski organizaciji je od 113
članov večina kmetov-borcev," je povedal
Anton Vranešič, predsednik KO ZZB. „V
povprečju je njihova starost med 65. in 70.
letom, precej je bolehnih, zato je razumlji
vo, da ne zmorejo več kmečkega dela.
Skrbimo zanje, kolikor je v naših močeh.
Ker je naša občina šibka, se to pozna tudi v
skrbi za kmete-borce, ki bi morda le zaslu
žili boljšo skrb. Vsi člani so politično aktiv
ni. Izkazali so se tudi takrat, ko je bilo tre
ba pridobiti ljudi za skupne naloge. Z zgle
dom in udeležbo na delovnih akcijah mno
go pripomorejo k boljšemu razumevanju."
Ena največjih akcij, ki še čaka Gribeljčane, je prav gotovo gradnja večnamenskega
gasilskega doma. Veliko potrebo po njem
sta izrazila tudi Anton Marentič in Stanko
Papič. Prvi je govoril v imenu gasilcev, ki
ljudem ne bi radi pomagali samo v nesreči,
ampak tudi pri razvijanju kulturnega in dru
žabnega življenja. „Prav pomanjkanje pri
mernega doma zavira odločnejše delovanje
mladih, ki že nekaj mesecev še plesa ne mo
rejo prirediti, o športnih igriščih pa le sanja
jo ," je dejal Papič. Kmet Jože Jaklič še po
sebej pogreša delovanje njihove igralske
skupine. „Da bi igralstvo spet zaživelo, bi se
moral nekdo za to bolj zavzeti, velika ovira
pa je tudi prostor. To občutim o tudi pevci,
ki pojemo v mešanem zboru, pa nimamo
primernega prostora, v katerem bi vadili.
Če bi začeli delati nov dom, smo ljudje pri
pravljeni prispevati in pomagati z delom."
O umiranju obrti sta govorila Alojz Šterk
in Daniel PapiiJ. Šterk je pred leti pustil
kovaško obrt in se zaposlil kot nočni čuvaj
v Metliki. „Deset sem jih izučil, pa danes rii
nobeden od njih v kovaški stro k i Vsak si
raje poišče lažje in bolje plačano delo." Ko
larstvo je že tri rodove domena Papičeve
družine. „Od kolarstva se danes ne da žive
ti, zato jaz kmetujem. Tudi nobeden od
mojih sinov se ni hotel učiti tega poklica. Z
mano bo ta stara in včasih tako potrebna
obrt zamrla."
>
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Še in še bi ljudje radi govorili ta ve
Gribljah; prihajali so v mali prostor p
trgovine, da bi razkrili svoje želje, up
da bi se pojezili in glasno pritoževali,
njimi je bilo veliko skupnih težav in up J
bilo pa je tudi nekaj posameznih, kakor jj
mer Anton Jaklič, ki se je kot invali'
z dela v Nemčiji, pa ne dobi v do ^
primerne zaposlitve, vendar je v novuj
beležkah že zmanjkalo prostora.
smo vse, kar so nam krajani p o m e n iJ
ga povedali. A le zapisana beseda stv
spreminja, besede je treba preliti v dej
To pa krajane še čaka.
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Peter Požek

VELIKO JE ODVISNO
OD DELEGATOV
„Iz naše KS je 25 delegatov v zbor*
občinske skupščine in interesnih s* 7
nosti,“ je dejal Peter Požek, kmet, K>J
predsednik delegacije KS. „Toda ra
delegacije, ki jo vodim sam, ostale sla
opravljajo svoje naloge. Delegati ne
dijo redno na seje in sestanke, zat0J ejz.
načrta občinske kulturne skupnosti
padla gradnja kulturnega doma v
ljah. Delegati tudi niso p o sre d o v a li *
lišča občinski telesno-kulturni
^
n o sti Posledica: v programu ni ure 0
igrišč v naši KS. Vzrok za tako nete
početje delegatov tiči verjetno v te >
da jim za prisotnost na sejali riih'5e
ne plača, po drugi strani pa se naj
premalo zavedajo odgovornosti, » J
imajo kot delegati. Menim, da bi jj)°* y
socialistična zveza kaj ukreniti. Čep*
je delegacija KS bolj delavna, v občin
skupščini ni uspela doseči vsega, k81 ,
nje zahtevajo krajani. Nihče ni JeI^
resno našega predloga o družbenem
govoru o financiranju službe za pospe
vanje kmetijstva. Mačehovski odnos
te službe se nam že krepko maščuje* j
vemo, da je v občini le okoli 20 silos° |
desetkrat manj silokombanjev in no
ne prevetrovaine naprave. M n o g o teg
pa premore vsaka razvita vas na G o re J
skem. V naši KS so pogoji za vinogra .
ništvo, ki bi bilo še bolj u s p e š n o , če
zemljo združili in uredili moderne na
de. Tudi orehe in debeloplodno lesko ^
kazalo gojiti. Z a naš ravninski predel
bilo najbolj primemo p re u s m e rja n je
živinorejo. Gradnja sodobnih hlevov
silosov je zato samoumevna. Toda kaze<
da smo še daleč od tega. Zaman srn.
predlagali tudi možnost pogozdovanj
naših steljnikov, ki jih je okoli * .gg
Od gozdnega gospodarstva nas doslej
povohal ni nihče. Komasacija zemlje
krajevni skupnosti bi rešila m a r s i k a t e i
vprašanje, ki ga zastavlja naraščaj0
mehanizacija. Soglasja v tej smeri še to
smo dosegli, zato je zemlja še nap >
močno razdrobljena, kar ni v prid n
predku,“ je rekel Požek.
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lesenih, jelovih sodih. Cel sod
ga potrošnik ne bo kupil, na
manjše pa nimajo pakiranega.
Tu je treba kaj ukreniti, tega se
v Bosenski krajini zavedajo.

!

Imajo že ustrezne raziskave in
zamisli. Tudi ovce bi bilo treba
oplemenititi, da bi dajale več
mleka. Povprečno komaj 30 lit
rov na leto ga daje zdaj ena
žival. Kaj je to v primerjavi s
tisto slovito vzhodnofriziisko
ovco, ki je dala v enem letu
1.4971 mleka s 6,07 odst. tolšče!
V občini Glamoč smo se po
govarjali z dvema kmetoma, ki
sta dokazala, da je mogoče z
rejo ovc pridobivati dober do
hodek. Eden ima 250 glav, dru
gi 95. Prvi iztrži za meso in sir
250.000 dinarjev na leto. Či
stega mu ostane nekaj nad
100.000 din. S tem denaijem je
mogoče živeti. Spomladi, poleti
in jeseni pase v planini, za zimo
pa pripravi suho krmo. Takih
rejcev bi bilo lahko na deset ti
soče. V Bosenski krajini trdijo,
da jih sčasoma tudi bo. Povsod
v svetu ovčjereja napreduje.
Evropa ima že 133 milijonov
ovc. Edino pri nas je v preteklih
letih število nazadovalo.

POTREBEN CAS
IN DENAR

Včerajšnje prekletstvo in
. / O j zaostalosti hkrati pa
-‘‘našnji up prihodnosti, to je
*ca y hribovskih predelih Bo® w Hercegovine. Drobna,
Mlagodljiva, odporna, skrom7*. Vzdržljiva, v bistvu primi tiva
°mača ovca prametika naj bi
Pfeobrazila kmetijstvo, naj bi v
Uročnih krajih zadržala ljudi.
J s?e> ki trdno upajo, da je to
M ° č e , č e . . . Če jim bo kdo
JVihovih prizadevanjih pomo
r i 0 je vseOdkod nenadoma tolikšen
P?nien ovčarstva? Ovca doslej
5*bila deležna ne prave skrbi ne
^narne podpore. Za ovčje mein ovčje mleko še ne dolgo
J?a ni bilo denarnih premij.
. °vedoreja je imela prednost,
Zanjo je bil razvezan zvezni
m°N iček.
, »Ovc se enostavno ni izplačaveč rediti. Meso je bilo maloec*no, pa še prodati ga nismo
. °§li. Tudi z ovčjim sirom so
Jj® enake težave, volna pa že
tet° Hi
vredna in se naša
Etilna industrija sploh ne zaJ^ 13 zanjo. Še pred desetimi
. smo imeli v družbenem sek,^ .u> v Ozrenu 18.000 ovac,
Pa jih imamo le še 1.000,“
PJ.avi direktor obrata AIPK
ir°sanska krajina" v občini
J ^ o č . Na srečo se pri kmetih
evilo ovc ni tako osulo. Kaj pa
občina Glamoč
svojimi
« obi uu(-1Ila
uiamoc s svojuiu
0.800 hektarji pašnik
pašnikov v hri^ in
i l l planinah?
r)1nnir»!iVi9

VZPON IN PADEC
OVČARSTVA
Kar se je dogajalo v Glamo-

se je tudi v drugih hriboJJuh občinah. Ovčarstvo je iz
to v leto nazadovalo, dokler ni
J™3a, rekh bi mukoma, strez
nitev.
Kot da bi tudi pri nas zapozj, 0 prisluhnili srednjeveškemu
^ 0?ofu) ki je zapisal, da se bo
°8astvo Angljie nenavadno po
lo ž ilo , če se bodo bogati ljuJe ponižali do poljedelstva.
lotili so se takrat na Angle? em ovčereje, razvili tekstilno
/‘Jtastrijo, povzdignili aezeio v
j 0 industrijsko silo sveta. Še
^ d a n e s ima Britanija trikrat
^ ovc kot Jugoslavija.
baleč od tega, da bi hvalili
zrešk o pot, ki je slonela na
Wsilnem odvzemanju kmetove
Etnije za potrebe ovčereje, na

izkoriščanju in ob provobitni vilo pa bi lahko podvojili, če bi
akumulaciji kapitala, kot je za poskrbeli za zimsko prehrano,
pisal Mara.
če bi ustrezno pognojili nižin
ske travnke in polja ter pridelali
Izbrati moramo svojo pot: krmo za zimo.
spodbuditi razvoj družbenega
kiVietijstfra in z r^im povezanega
zadružnega, zasebnega kmetij
USPEH Z LIVANJSKIM
stva. Politično je ta pot že trasiSIROM
rana.
Da bi videli, kaj načrtujejo z
ovčarstvom v okviru drugih go
Prišla je streznitev, smo zapi spodarskih načrtov v tipični
sali, vendar šele po dolgih letih hribovski bosanski občini, smo
nazadovanja. Naj to potrdijo obiskali Livno. Mestece ima tri
podatki. Jugoslavija je v veli tisočletja staro zgodovino in
kem delu hribovita dežela. Ov najbrž tudi tri tisočletja staro
čarstvo je bilo od nekdaj ena ovčerejo. Skusilo je Rimljane,
najpomembnejših gospodarskih Turke in Avstro-Ogrsko. Še leta
dejavnosti. Ovca je dajala meso 1968 je vsa občina premogla
in mleko, oblačila je ljudi. Sta vsega 4 kilometre asfaltne ceste.
tistika navaja, da smo v vsej no
vejši zgodovini imeli največ ovc Več kot sto kilometrov nao
leta 1931, in sicer 12,2 milijo krog ni bilo niti kvadratnega
na. Vojna je razredčila ovčje metra asfalta. Viden napredek
trope. Razen prebivalstva je bi je dosegla šele zadnje desetletje.
lo treba prehraniti tudi parti Ljudje se kot otroci veselijo
zansko vojsko. Šele 1954. leta vsakršnega uspeha. Z grenkobo
so bile ovčje črede za silo obno povedo, da si kar 7.500 obča
vljene. V tistih letih se je veliko nov služi vsakdanji kruh zača
govorilo in pisalo o izboljšanju snim delom v zamejstvu. V ob
domačih ovčjih pasem, o meri- čini je zaposlenih le 5.000 ljudi,
nizaciji. Merinizacija, križanje z
to je komaj 11 odstotkov od
pasmami merino, za katere je
skupnega števila prebivalstva.
značilna boljša volna, naj bi po
večala donosnost ovčereje.
To so razmerja, ki jih mi ne po
znamo. V Livnu delovno mesto
Vendar se, na žalost, z neka veliko pomeni, tako rekoč vse.
terimi izjemami to skorajda ni Takih občin pa je mnogo.
zgodilo. Menda se bolj splača
uvažati volno, naše ovce pa re
Livno leži pred vrati Dalma
diti zaradi mesa in sira. Tisti cije. Zdaj ima 190 km asfaltnih
poldrugi kilogram slabe, grobe cest proti severu in proti jugu.
volne, kolikor je povprečno da Pot v svet je odprta. Tudi ime
je jugoslovansKa ovca, je te za nitni livanjski ovčji sir ima lažji
nameček, za domačo uporabo. izhod. Okusno meso livanjskih
jagnjet se zdaj hitreje znajde v
Tudi sedanji načrti za obnovno turistični ponudbi. V severnoe
jugoslovanskega ovčarstva, za vropskih deželah velja ovčetina
kar bo prispevala posojila tudi za eno najboljših vrst mesa.
mednarodna banka za obnovo
in razvoj, se ne opirajo na meri- Temu primemo jo tudi plaču
nizirano ovco, marveč na doma jejo. Za kvalitetno ovčje meso
čo, avtohtono ovco, na pramen- zapora Evropske gospodarske
ko.
skupnosti ne velja. Neomejene
količine bi ga lahko prodajali
Ta hip je v naši državi nekaj brez prelevmanov in drugih
manj kot 10 milijonov ovc in ovir. Livno veijame v to mož
kar 90 odstotkov vseh šteje nost. Na 48.000 ha pašnikov pa
med pramenke. Za to jugoslo zdaj premore le 21.700 ovac.
vansko pasmo je značilno, da
more živeti na najbolj revnih Možnosti še zdaleč niso izkori
planinskih in kraških tleh. Od ščene.
pornost, vzdržljivost, skrom
Livanjski ovčji sir slovi daleč
nost, prilagodljivost, to so njene
odlike. Razen tega ima dobro naokoli, podobno kot sir izpod
meso, četudi gaje bolj malo. Le planine Vlašič. To je beli, meh
s pramenko je mogoče izkori ki sir, za razliko od trdega ovč
ščati nepregledne višinske pa jega sira, ki ga poznamo pod
šnike. V Bosni in Hercegovini imenov kačkavalj. Ovčji sir je
imajo zdaj 2,2 milijona ovc, šte mogoče izvažati v malone neo-
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mejenih količinah. Danska je
pripravljena vnaprej odkupiti
celotno letno količino vlašiškega sira, da bi z njim izpopol
nila svojo že tako bogato ponu
dbo sirov.

PRVI SPODBUDNI
ZGLEDI
Razen ovčjega mesa gre zad
nja leta tudi ovčji sir sproti v
denar. Izpopolniti bi bilo treba
tehnologijo. Vlašiški sir zori v

,UKO - Sodobna mlekarna, nepoSTEKA SE MLEKO V BANJA LUKO
grešljiv člen v verigi, ki jo učeno imenujemo agroživilski kompleks,
Na območju Bosanske krajine je nad 300.000 ovc, v nekaj naslednjih letih pa naj bi se črede izdatno -povečale.

PRETEKLOST V SEDANJOSTI - Bosanske žene še nosijo dimije,
bogata orientalska oblačila. Za ene take ženske hlače potrebuje
krojač, ki da kaj nase, do sedem metrov blaga.

Po ogledu Kupreškega, Livanjskega in Glamočkega polja
smo obiskali še nekatere prede
lovalne obrate Agroindustrijskega in prometnega kombinata
„Bosanska
krajina". AIPK
,.Bosanska krajina" je gigant v
pravem pomenu besede. 15.700
zaposlenih v kmetijstvu, preh
rambeni industriji, trgovini in
strokovnih službah, združenih v
75 organizacijah združenega
dela, ustvarja na leto čez 9 mili
jard novih dinarjev prometa. V
tem kombinatu se, to lahko re
čemo, uresničuje zamisel o or
ganskem povezovanju pridelo
vanja, predelave kmetijskih pri
delkov in prodaje. Razvojni na
črti so širokopotezni. Cez 57
milijarde novih din naj bi inve
stirali v tem srednjeročnem
obdobju.
V Livnu, kjer dobro uspeva
ječmen, bodo gradili sladarno z
zmogljivostjo 15.000 ton slada
na leto. Glamoč je po usklaje
nem regijskem dogovoru predvi
den za pridelovanje krompiijav
še večjem obsegu. Znani dobri
glamoški krompir, za katerega
nikoli ne zmanjka kupcev, bodo
pridelovali še na večjih površi
nah, ko bo zgrajena tovarna za
predelavo krompirja. V njej kanijo predelati 1.700 vagonov
krompiija na leto v pomfri,
krompirjeve krokete in krom
pirjeve solate. Računajo na bliž
njo Dalmacijo, ki potrebuje vse
več takih izdelkov.
Na vprašanje novinarjev, ali
niso že dosedanje predelovalne
zmogljivosti za krompir v Jugo
slaviji prevelike in ah ne bodo
drugi predelovalci gradnji na
sprotovali, je predstavnik kom
binata odgovoril: „Na trg bomo
prišli z novim proizvodom in
bomo konkurirali s kvaliteto.
Sicer pa morate vedeti, da smo
tudi glede drugih predelovalnih
obratov spraševali že obstoječe
iroizvajalce v Jugoslaviji, pa ni
nikoli nihče za to, da bi tudi
mi kaj gradili. Naš koncept je
dolgoročen, potrdili so ga tudi
izvedenci mednarodne organiza
cije za kmetijstvo in prehrano
(FAO). Zamisli že uresničuje
mo. Potrebna pa sta čas in de
nar. In volja. Zlasti slednje ima
mo na pretek. Bosanska krajina
si kot malokateri del Jugoslavije
želi izkopati se iz zaostalosti.
Tudi ovca, trdoživa pramenka,
ima pri tem svoje mesto.
MARJAN LEGAN
V novembru se je v organizaciji
republiškega sekretariata za inforicije Bosne in Hercegovine nad 40
vinarjev iz 28 jugoslovanskih redakcij udeležilo 4-dnevne študijske
ekskurzije po manj razvitih hribovi
tih predelih BiH. Na kraju samem so
se seznanili s širokopoteznimi načrti
o obnovi živinoreje, zlasti ovčarstva,
za kar služijo kot osnova tudi ugoto
vitve izvedencev FAO, pri uresniče
vanju načrtov pa bo s posojili poma
gala Mednarodna banka za obnovo
m razvoj.

S

USTVARJAJO RODOVITNO ZEMLJO - Z gradnjo kanala na Livanjskem polju so nad 33.000 ha rodovitne zemlje dobesedno iztr
gali močvirju. Voda služi elektrarni v sosednji občini, po. potrebi pa
jo bodo uporabljali tudi za namakanje.

DOLENJSKI LIST

Ob Križatiji že raste novi muzej
Novi muzej NOB in ljudske revolucije, ki ga v Novem mestu gradijo z denarnim deležem delovnih organizacij,
kulturne skupnosti in posameznikov, naj bi bil v celoti pod streho in o dprt že za občinski praznik Novega mesta
oktobra 1978
V Vojni vasi pri Črnomlju
stoji skromen pomnik ustrelje
nim aktivistom OF. Na njem so
vklesani verzi partizanskega pes
nika Franceta Kosmača:
„Žrtvam boja, bratje, sestre,
se globoko poklonimo.
Plačana s krvjo je sreča,
da svobodne dni živimo.1*
V črnomaljski, metliški, no
vomeški in trebanjski občini so
po letu 1945 postavili več kot
360 pomnikov ljudem, ki so
prelili svojo kri v boju z okupa
torji in domačimi izdajalci ah
pa so bili žrtve fašističnega na
silja doma in v koncentracijskih
taboriščih.
Med najveličastnejše pomni
ke štejejo: grobišča s spomeniki
na Gričku v Črnomlju, na Cviblju pri Žužemberku in Mami
cah pri Dobrniču. En sam spo
menik je tudi partizanski Rog.
„Moj dragi fant
leži ubit nekje v dolenjskih
gričih . . je zapisal Kajuh. Ko
so nastajali ti verzi, je zemlja
krvavela. Dolenjski ljudje, po
prej vajeni samo hlapčevstva,
ponižanja in uboščine, so mno
žično sodelovali v boju. Sovraž
niki so ob pomoči izdajalcev
poskušali vse, da bi zatrli njihov
odpor. Delenjska je doživljala
najbolj krvave boje v zasužnjeni
Sloveniji. 2.323 dolenjskih mož
in žena je padlo v boju s sovraž
niki, 1.419 jih je umrlo kot
žrtve fašističnega nasilja; uniče
nih je bilo 932 stanovanjskih in
3.515 gospodarskih poslopij ter
61 javnih zgradb. To je bil pri
spevek Dolenjske v revoluciji.
Trideset let po osvoboditvi je
sledil sklep, da Dolenjska s svo
jim sedanjim rodom naposled
zgradi do zdaj najdostojnejši
pomnik vsem svojim padlim
borcem za osvoboditev in žr

tvam fašističnega nasilja. In
tako so letos pred poletjem
med šolsko polikliniko in Križa
rijo v Novem mestu zaorali
buldožerji, ob izteku leta 1977
pa tam že lahko vidimo „doraščajočo** novo stavbo - za novi
muzej NOB in ljudske revoluci
ja

Stavba, ki raste pod velikan
skim Pionirjevim žerjavom, bo
zapolnila kompleks, na katerem
se že zdaj razprostirajo objekti
Dolenjskega muzeja s Križarijo
in Dolenjsko galerijo. Ob pomo
či inž. Petra Ivanetiča, tajnika
širšega odbora za zgraditev tega
muzeja, obiskovalec kaj lahko
ugotovi, kje bo kaj v tej novi
stavbi, četudi je ta čas še vedno
brez strehe. „Tu bo spominska
avla z vklesanimi imeni padlih
borcev in žrtev, tam razstavna
dvorana,“ pravi inž. Ivanetič, ki
zdaj, odkar ni več ravnatelj Do
lenjskega muzeja, svoje sposob
nosti in delo malone -V celoti
posveča tej nastajajoči zgradbi.
Odkar smo zadnjikrat obšir
neje pisali o akciji za zgraditev
tega muzeja, je prišlo do neka
terih popravkov in novih odlo
čitev. Tako se je povečala celot
na površina objekta od 1.100
na 1.400 kvadr. metrov, predra
čunska cena za objekt že dolgo
ni več 17 milijonov, ampak je
celotna vrednost del zdaj ocen
jena na 29,227.134 dinarjev,
prav tako je prišlo do nove od
ločitve glede poteka izgradnje.
Iz poročila, pripravljenega za
sejo razširjenega gradbenega
odbora z dne 28. oktobra, pov
zemamo, da je bila s Pionirjem
kot izvajalcem del sklenjena po
godba, po kateri naj bi bila prva
faza objekta dokončana do 1.
julija 1978. Pododbor za finan
ce je ugotovil, da bi bilo objekt

Zamude ne bodo vplivale na končni rok za zagon jedrske elektrarne v Krškem - Čez dve leti začetek

Investitorja tega velikega
elektroenergetskega objekta sta
republiki Slovenija in Hrvaška.
Oba izvršna sveta sta namreč v
oktobtu 1970 sklenila spora
zum o skupni graditvi dveh
jedrskih elektrarn: ene v Slove
niji in ene na Hrvaškem.
Elektrogospodarstvi obeh republik si delita stroške na polo
vico, po začetku obratovanja pa
si bosta v enakem razmerju deli
li koristi. Bodoča jedrska orjaka
bosta namreč proizvajala polo
vico energije za Slovenijo in po
lovico za Hrvaško.

GRADBENIKI SE
POSLAVLJAJO
Gradbeniki ta čas že predaja
jo štafetno palico montažerjem.
Groba gradbena dela na pomo
žni reaktorski zgradbi so konča
na, na drugih objektih pa v za
ključni fazi. Seveda pa ne gre
brez zamud in tako med drugim
kasni tudi delo na jezu in osta
lih objektih, ki jih gradijo na
reki Savi. Čeravno računajo, da
bo zamude za pet mesecev, pa
poročevalci ugotavljajo, da to
ne bo prav nič vplivalo na skraj-
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ni rok, ki je določen za zagon
elektrarne. Ta rok je zadnje
četrtletje v 1979. letu.
Precej zaostankov gre na ra
čun zamujene dokumentacije.
Zamude so torej pri gradbenih
in montažnih delih pa tudi pri
dobavi opreme. Westinghouse je
zato obljubil, da bo pri dobavi
dogovorjenih pošiljk poslej bolj
upošteval roke, čeprav doseda
nje zamude pri pošiljkah po
mnenju VVestinghousa nikakor
ne bodo podaljšale gradnje ozi
roma montaže.
Graditev jedrske elektrarne v
Krškem je zastavljena tako, da
dobiva izvajalec projektno do
kumentacijo postopoma, vedno
pa dva do tri mesece pred za
četkom gradbenih del. Za opre
mo pa je Westinghouse sprejel
obveznost, daje bo v Jugoslaviji
naročil za 300 milijonov dinar
jev (po cenah iz leta 1973), ven
dar ta obveznost, žal, ne bo iz
polnjena. Računajo, da bo
skupna vrednost v Jugoslaviji iz
delane in nabavljene opreme
dosegla le polovico oziroma še
manjši del predvidene vsote,
upoštevajoč cene iz 1973. leta.
Investitor dolži za tako majhen
delež naše industrije firmo
Westinghouse pa tudi domače
proizvajalce. Ti namreč zamuja
jo, zato so bila potrebna doda
tna opozorila, med drugim celo
intervencije obeh izvršnih sve
tov, kar je vendarle pospešilo
zastavljeni tempo.

delavci Hidromontaže sicer
temeljito pripravljali, vendar ni
šlo brez nezgod. Konec junija
so prepeljali v Krško 330-tonski
poskusni tovor, konec avgusta
pa prvi parogenerator, težak

322 ton. V Krško je prispel
brez zastojev. V oktobru so pre
peljali reaktorsko posodo in
drugi parogenerator. Reaktor
ska posoda je zaradi okvare na
prikolici potovala dlje, kot so

VISOK OBISK NA GRADBIŠČU JEDRSKE ELEKTRARNE. Na
sliki v sredini Milka Špiljak, predsednik Zveze sindikatov Jugoslavi
je, med ogledom tega mogočnega objekta. (Foto: Jožica Teppey)
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računali, prav tako pa tudi ge
nerator II, ki se je 11. septem
bra pri Gornjem Jelenju prevr
nil. Prevozniki so si zares odda
hnili, ko so ga kočno odložili,
na gradbišču, kjer so ga vzeli
pod lupo strokovnjaki VVesting
housa. Če bodo ugotovili, da na
generatorju ni usodnih poš
kodb, potem tudi pri montaži
ne bo zastoja. Montaža teh
težkh delov je namreč predvide
na prihodnje leto. Za pregled
parogeneratoija so poklicali
strokovnjake VVestinghousa in
predstavnike proizvajalca iz
Tampe. Na gradbišče v Krškem
bodo morali prepeljati petnajst
tisoč ton opreme. Približno po
lovico je dobivajo po železnici,
drugo po cesti, kjer uporabljajo
za najzahtevnejše tovore speci
alna vozila. V Jugoslavijo po
šiljajo večino opreme z ladjami,
nekaj pa tudi z letali.
Pogodba na ključ pa kljub
zamudam, nezgodam in podob
nim težavam vendarle obeta, da
bo prva jugoslovanska jedrska
elektrarna začela obratovati
konec 1979. leta. Tudi osebje
za obratovanje že šolajo.

vedno znova vznikajo vprašanj
o varnosti.
„Nič strahu!" pravijo
pravir str°
kovnjaki. Skrb za varn J wjcelotne investicije od proj ^
ranja do gradnje, m°n t a Z .j
šolanja tistih, ki bodo uPr a J jj
z zapletenimi sistemi. Var« ^
služi cela vrsta tehnični« . t
organizacijskih ukrepov, z ■
bosta investitorja odštela pr
cvenka.
.e.
Program nadzora okolja
buje predobratovalno in obr
vaino fazo. Vanj sodi n a .
zraka, reke Save, podtalni ^
rib, povrtnin, sadja in jajc, . j.
lahko ogrožali okoliško p ,
valstvo. Meritve tečejo ze
1973 dalje, med obratovanj
pa bodo te še pogostejše. ^
trolne vzorce vode, ,zr p0omenjenih živil jemljejo v n Pj.
sredni bližini, pa tudi v ^ fioddaljenih krajih, tja do 1
Brežic in Zagreba.
t0
Elektrarna bo imela
varnostnih sistemov, da bi
preprečili oziroma omeji1a F.
sledicc možnih nezgod. "r ^ .
■deni so električni viri za zas
napajanje vseh sistemov za
glo in varno zaustavitev rea*
ja. In če bi karkoli ogrozi10 toI
no obratovanje, se bo re v.
avtomatično zaustavil, zago .
ljajo
strokovnjaki
Jea
elektrarne v Krškem.
.
JOŽICA TEPpEY

ZRAK IN VODA
POD NADZORSTVOM
Vzporedno z rastjo nenasitne
požiralke železa in betona na
ravnini ob Savi pa med ljudmi,
ki so se sicer že navadili nanjo.

o svssm o
Lekarna Novo mesto obvešča vse zdravstvene zavode in vse
prebivalce, da bo letni popis blaga in sicer:

V LEKARNI NOVO MESTO: 4. in 5 . 1. 1978,
V LEKARNIŠKI ENOTI LOCNA: 30. 12. 1977,
V LEKARNIŠKI ENOTI DOL. TOPLICE 4. 11978 in
V LEKARNIŠKI ENOTI ŠENTJERNEJ 4. 1.1978-

NAJTEŽJI TOVOR
NA VARNEM
Na gradbišču jedrske elektra
rne v Krškem je tudi že najtežji
del tovora, ki so ga pripeljali na
posebnih vozilih po cesti z Re
ke do Krškega. Na prevoz so se

lastniki začutili, da sodijo do
kumenti o naši revoluciji v mu
zejsko zbirko, ne v domač pmdal med stare papirje. Do ap n la
bo dokončno znan tudi scenanj
za to zbirko. To delo p o t e k a se
ob posebni odgovornosti m
tenkočutnosti, saj bodo v mu
zeju lahko prikazali (z a ra d i
omejenega prostora) le naJznačilnejše in najpomembnejše
eksponate.
Na koncu lahko zapišemo, da
sta Novo mesto in DolenjsKa
zdaj mnogo bliže dokončm
uresničitvi sklepa, porojeneg
ob 30-letnici osvoboditve, m o
bo muzej NOB in ljudske revo
lucije kot kultumozgodovinsJc
središče in ne samo P01™?*:
borcem in žrtvam pod stre
prej, kot je bilo še pred mese
računati glede na mnogote
denarne in druge težave.

v celoti dokončati do občinske še okoli 3,6 milijona dinarjev,
ga praznika 1978, vendar pod kulturna skupnost Slovenije, ki
pogoji, ki jih je zatem podrob je do začetka gradnje dala le
neje preučil razširjeni odbor na jamstvo za 1,5 milijona, je dala
„Vsebinska priprava muzej
že omenjeni seji.
izjavo, da bo do leta 1980 pris skega gradiva nekoliko kasni,
Pogoji so se nanašali pred pevala 5,95 milijona (ni bilo ker so bili vključeni strokovnja
vsem na zagotovitev zadostnega doseženo, da bi dobili od nje
ki zaposleni z drugimi deli. To
denarja za izgradnjo. Tako bi 9,74 milijona), za sredstva iz pa navsezadnje ni nič hudega,“
morala kulturna skupnost Slo drugih virov pa še ni obraču ugotavlja inž. Ivanetič, „saj je
venije v celoti zagotoviti od nje na,“ pravi inž. Ivanetič.
naša glavna skrb v tem trenutku
pričakovani delež — 9,742.000
zagotoviti vse potrebno, da bo.
dinarjev, tozdi, OZD in druge
Naloga ni lahka, toda sklepa objekt pravočasno pod streho.**
organizacije izpolniti obvez o dokočni zgraditvi muzeja v Gradiva je zbranega že precej in
nosti po družbenem dogovoru letu 1978 (razen ureditve oko še nenehno priteka. Med pošilj
(12 milijonov dinarjev), za mu lja) ne namerava nihče preklica kami je več do zdaj še nezej bi morali v celoti nameniti ti. Nasprotno, vsi so prepričani. iznanih dokumentov. Očitno so
sredstva po zaključnih računih
delovnih organizacij za leto
1977 — po družbenem dogovo
ru 0,5 odstotka izplačanih
osebnih dohodkov (okoli 6 mi
lijonov), hkrati pa izpolniti še
obveznost dodatnega zbiranja
denarja z oglasi, volili, darili,
obveznicami cestnega posojila
(2 milijona).
Širši gradbeni odbor, ki gaje
v
odsotnosti
predsednika
Bogdana Osolnika vodil Niko
Šilih, je predlog pododbora za
finance sprejel, hkrati pa pozval
vse dejavnike, naj pomagajo iz
polniti pogoje, med katerimi da
je še najpomembnejši delež re
publiške kulturne skupnosti.
14. decembra je ožji odbor
za zgraditev muzeja skoraj ce
lotno sejo posvetil eni sami toč
ki: kako uresničiti sklep raz
širjenega odbora, da se v letu
1978 zgradi tudi druga faza
objekta, nakar naj bo le-ta
odprt za občinski praznik
■.-j*. ■5
1978. Ožji odbor je znova oce
nil, da je taka odločitev iz več
•
-v
razlogov, dokončno zgraditev
VSAK
DAN
BLIŽE STREHI — Na tem nekaj tednov starem posnetku še ni zidovja, zraslega^
pa narekujejo tudi stroški, ki se
temeljih do sredine decembra, ko je vreme Pionirjevim gradbincem še vedno naklonjeno. Kljub e
iz leta v leto povečujejo.
„Zadnje stanje bi bilo takole: pa so tudi na tej sliki dobro vidne nekatere razsežnosti novega muzeja, ki bo z jugozahodne strani r
delovne organizacije dolgujejo zaprl do zdaj nezazidani kompleks med Križatijoin Dolenjsko galerijo (v ozadju).

Kmalu moč iz atomskega kotla
Prvega decembra so se iztekla
tri leta, odkar je predsednik
Tito vzidal temeljni kamen za
prvo jugoslovansko jedrsko
elektrarno. Na gradbišču v
Krškem mu je tedaj zaploskalo
na tisoče rok in se strnilo v tiso
če želja, da bi ga po dograditvi
spet lahko pozdravili na Krš
kem polju. Od takrat naprej jav
nost spremlja gradnjo korak za
korakom, zanimanje pa tem
bolj narašča, čim bolj se bliža
čas, ko bo ameriška firma
Westinghouse izročila naročni
ku ključ v roke.

da bo šlo, če bodo vsi delali
tako, kot je dogovorjeno, in,
kajpak, če bodo v celoti zbrana
sredstva. Decembrska seja ob
činske skupščine naj bi akcijo
spravila še v hitrejši tek, saj
bodo delegati vseh treh zborov
kritično pregledali, kako pod
pisniki uresničujejo družbeni
dogovor o izgradnji muzeja.
Močnejše sunke bo dobila akci
ja tudi prek ZK in sindikata.

PARNI GENERATOR NA CILJU. Delavcem mariborske Hidro
montaže je ta tristodvajsettonski tovor povzročil ogromno skrbi.
Prvega so prepeljali z Reke brez nezgode, drugi pa je za nekaj časa
obležal za cesto pri Zgornjem Jelenju. Zdaj je tudi ta skrb mimo
(Foto: Jožica Teppey)

Navedene dni bodo vse enote zaprte, zdravila se bodo izda*
jala le na recepte označene kot NUJNO, razen v LEKARN'
Novo mesto, kjer se bodo tačas izdajala zdravila v LEKAR'
N IŠ K I ENO TI LO Č N A .

Severjevi nagrajenci

kultura
in
izobra
ževanje

talci leta 1977 na Slovenskem: Štefka Drolc, Janez
‘fien, Miranda Caharija, Drago Razboršek in Zvone
^____
Agrež
Ustvaijalno delo, lik in oseb

javelikega slovenskega dramfilmskega in televizijskej*?ralca Staneta Seveija živijo
*jje. Od njegove smrti v Slove'I vsako leto podelijo nagrade
•“da, ki so ga imenovati po
Jem>za njboljše igralske dosež
e t a . Letošnje nagrade so poprejšnji teden na Loškem
v Škofji Loki.
Žirija, ki ji je predsedoval

Ob krajinah
Maria Petriča
p Kočevju razstavlja slikar
iz Domžal
^»Pripovedno bogat, s simboli
znamenji izpolnjen svet nje™ega slikarstva se že nekaj častarim vzorom in
nova pota in nove likovne
vj? e, v oblikovanju krajine."
je označil dr. Cene Avgudelo in iskanja akademskeslikarja Maria Petriča za
iT*oyalce Likovnega salona v
k
kjer ta v Sisku rojeni

*>

ai?KU

|_

ZlVeCl UmetlllK

(tVl°nca nunulega tedna raž
n j a svoja značilna krajinska
je treba pristaviti, da
^ aJ° Petričeva prizadevanja
skupnega z realističnim
jIj, Kavanjem narave, saj gre
v bistvu za to, da se iz^ v »rokopisu41, ki je značin0,,2a tvorce tako imenovane
^ krajine. Predstavniki te
jo
še vedno postavljastojalo pred motiv
rn0j;narave.
“,c> vendar jemljejo iz
*e nekatere značilnosti,
pis“ pnujne za umetniški zau
P” tem še <*°'
Wske zamahe, s čimer dose^ t si^enava(^no razpoložerj; V ePrav je Petrič v življenju
^Prestopil prag petdesetletnil ^ s t a v l j a l razmeroma mav rojstnem Sisku pa
'V i d- na ^ e<^u >Kranju. Mau ® seveda v kraju,
^ $e
živi- Pedagoško delo,
*kad mu.Je posvetil po končani
ij^tniji in mu ostal zvest do
*Soli vi!« -i poučuje na osnovni
^
6a je vedno tako
tej loval°, da se ni mogel v
sode) Posvečati ustvarjanju in
yata °yati na razstavah. Njego
4 , stava v Kočevju bo odi
iprta
decembra.

Zlatko Šugman, se je odločila,
da podeli pet ngrad. Dobili so
jih: Štefka Drolc, igralka Drame
SNG Ljubljana; Janez Eržen,
igralec Mestnega gledališča ljub
ljanskega; Miranda Caharija,
igralka Stalnega slovenskega gle
dališča v Trstu; Drago Razbor
šek, član Šentjakobskega gleda
lišča v Ljubljani, in Zvone
Agrež, študent Akademije za
gledališče, radio, film in televi
zijo.
Dosežki nagrajencev štejejo
po sodbi žirije za vrhunske stva
ritve posameznikov v gledali
ščem življenju zadnjega leta na
Slovenskem. Pri izbiri imen žirija tudi ni bila toga in zagledana
v posamezne gledališke hiše, saj
je vsak nagrajenec iz drugega
gledališča. Na tehtnico je ena
kopravno vzela tudi dosežke za
mejskih slovenskih gledaliških
delavcev in ovrednotila amater
ske dosežke oblikovalcev odr
skih vlog.

Pa se letos dvignila rave lite**Dft.*>? sPevfc°v odraslih, prispelih
natečaJ Kurirčka. UgoJ >da starejši še vedno premalo

Ive Šubic: KMETICA S ŠENTJERNEJSKEGA POLJA, olje, platno, 1977. - Z razstave 7. Dolenjske
slikarske kolonije v Dolenjski Galeriji v Novem mestu.

Na aktivu Z K prosvetnih delavcev novomeške občine ugotovili, da je tudi vzgojno-izobraževalna dejavnost pod visoko
<Jnlii
n m i m i ■ ma!
«■» Ir
V* I UM fllfli (*/\ I
. *• _ ____ : y ___
napetostjo
uresničevanja zakona o^ združenem delu
— I/
Komunisti
naj postanejo nosilci akcije,
ki bo tudi šolstvo
potegnila v vrtinec preobrazbe družbenoekonomskih odnosov_________________________
Uresničevanje zakona o združenem delu je vse prej kot opravilo za mezinec levice. To je lahko
ugotovil ževsak, kdor se je lekoličkaj ukvarjal z vprašanji, ki jih je potrebno razrešiti. Morda je
samoupravnaorganiziranost nekoliko lažja zadeva o nagrajevanja po delu, saj je od slednjega v
nemajhni meri odvisno tudi počulje delovnih ljudi. Nedvomno pa ureditev obojega zahteva ne samo
veliko odgovornost in pravšen pristop, ampak tudi zelo izostren, rekli bi tenkočuten posluh za vsa
vprašanja, navidezno še tako preprosta in nepomembna. Navsezadnje se moramo zavedati, da si
krojimo obleko za daljši čas, ne le za bližnjo prihodnost.
Dejstvo je, da pomeni že sama
navzočnost male ustave, kakor smo
poimenovali zakon o združenem
delu, resnično možnost za korenite
spremembe in preobrazbo družbe
noekonomskih odnosov. Čim pravi
mo možnost, mislimo, da preobraz
ba ne bo prišla sama od sebe, mar
več jo bo treba doseči z delom, z
napori. Komunisti pravijo z akcijo.
Pot do cilja ni gladka, na njej so use
dline starega, primesi nesprejemljive
ga, velika ovira pa je tudi preživela
miselnost. Nemalokrat in nemalokje
poskušajo zaustaviti kolo omahljiv
ci, celo nasprotniki tega, kar naj bi z
zakonom dosegli. Na kratko bi
lahko dejali, da smo se vsi, ki kjer
koli poskušamo čimprej presaditi
duha zakona v življenje, znašli pod
nekakšno visoko napetostjo.
Napetost na področju vzgoje in
izobraževanja ni najnižja. To smo
lahko slišali tudi 14. decembra v
novomeškem Domu JLA na seji
aktiva ZK prosvetnih delavcev novo
meške občine. Aktiv se je sestal
zato, da bi dal napotke komunistom-prosvetnim delavcem, kako in

Na tem znanem festivalu sodeluje čedalje več otrok

li

Kaj po zatonu?

Mala ustava neizprosna tudi do šolstva

Petnajsti „Kurirček”
<ti > j s t i jubilejni jugoslovanHj estival Kurirček je po splošnaredil korak k mnot(L. stl> saj se je njegovega nakoJ?, udeležilo 722 otrok li
ti
in 600 otrok literatov
Ulji®« republik. Šestdesetim
natečajnikom so pode

Na Dolenjskem se do zdaj ni
zgodilo še nič takega, kar bi bilo
spodbudno za besedne ustvarjal
ce. Literarnih večerov je čedalje
manj, možnosti za natis literar
nih del pa tudi. Glasila, ki so
prejšnja leta lepo obetala, hirajo,
pa naj gre za Dolenjske ali Ko
čevske razglede ali kakšen drug
list, ki je priobčeval besedne
proizvode na jugu Slovenije.

najo govorico otroških ust, zato
je tudi natečajna literatura, name
njena mlademu rodu, slednjemu še
vedno preveč odmaknjena.
Prvi nagradi za pesem sta dobila
beograjska literata Bojan Jovič in
Nikola Vujičič, drugi nagradi pa slo
venska avtorica Milena Batič in Ka
tica Pšak iz Varaždina. Za prozne
prispevke sta bila nagrajena Skopjanec Aleksander Kujundžiski in Mari
borčan Miroslav Slana - Miros. Na
grad za glasbo niso podelili, pač pa
so podelili priznanja nekatdm
pionirskim glasilom.

kaj naj ravnajo kot nosilci preobrazbene akcije v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih delovnih akcijah.
Kot je dejal Janez Slapnik, sekretar
občinskega komiteja ZK, je prva
dolžnost vseh, da dojamejo širino
družbenoekonomske preobrazbe, ki
nastopa v uresničevanju zakona. Z
drugimi besedami: to pomeni, da je
treba prekiniti z dosedanjo misel
nostjo, zgrajeno na tradiciji, ki je
zlasti pri delitvah temeljila na proračunsko-administrativni
praksi.
„Zato se delitveni sistem tudi na
vzgojno-izobraževalnem
področju
kaže kot najbolj nerazrešljiv gordij
ski vozel družbenoekonomske preo
brazbe," je poudaril Janez Slapnik.

Vsakemu kraju nekaj kulture
V trebanjski občini odpravljajo bele lise s kulturnega zemljevida - ZKO ima program
prireditev do konca leta 1978 - Brez društev nobena proslava - Zupančičeva prosla
vitev za kulturni praznik
Stoletnico rojstva pesnika in dramatika Otona Župančiča bodo
v Trebnjem proslavili hkrati s slovenskim kulturnim praznikom.
Prireditev bo bržčas sestavljena iz recitacijskih in pevskih delov,
program pa bodo v celoti izvedli člani kulturnih društev, ki so v
trebanjski občini prav zadnji čas lepo zaživela. Župančičevemu
jubileju bo posvečena tudi prva številka Samorastniške besede"
ki z letom 1978 postaja pokrajinska revija za literaturo, kulturna in
družbena vprašanja ter bo po načrtu prav prihodnje leto prvič izšla
v dveh številkah. Računajo tudi, da bodo do kulturnega praznika
pripravili vse potrebno za ustanovitev kluba kulturnih delavcev s
sedežem v Trebnjem.
katerih društva ne delujejo. V takih
Poleg tega je znan okvirni koledar
vseh kulturnih in drugih prireditev v
letu 1978, na katerih bodo sodelo
vale skupine kulturnih društev iz
trebanjske občine. Koledar s progra
mom je že pred dnevi sprejela Zveza
kulturnih organizacij, temelji pa na
sodelovanju vseh društev, ki delujejo
v občini. Med drugim je sprejet
dogovor, ki pravi, da bodo kulturne
ga življenja deležni tudi kraji, v

Starši ne bi smeli nikoli dovoliti, da se nam zgodi
kaj podobnega. Izgubili bi za vselej spoštovanje in tudi
ljubezen svojih otrok.
Otrok in družina 1977, št. 9, str. 11

KDAJ KAZEN NIMA
PRAVEGA UČINKA
kaznujemo najpogosteje v jezi in neprimerZato
N e o l10 u Ch»kazni tU(li ne d° življaJ° kot posledico
°
ja’ temveč kot jezo staršev in njihovo
sevanje.
H*a*novanje otrok pomeni neredko tudi sprostitev
tl»b0*i^enega nezadovoljstva in jeze, ki se je v odraslih
zaradi povsem drugačnih razlogov, ki nimajo
t t e « 6 zve2e 1 otrokovim obnašanjem ali njegovimi
°Pki, pa najsi gre za nezadovoljstvo, ki ga prinez delovnega mesta domov, ali za družinska nesogj
podobno. Takšna kazen potem nim anobenekajti otrok dobro ve, da ni bil kaznovan
“i svojih prestopkov, pač pa zaradi spleta neugodPj. okoliščin in življenja staršev, in da je on v tem
‘‘Heru samo žrtev teh okoliščin.
"o,

^ (1480) - 22. flecembrn 1977

Franc Zaman, predsednik komisije za vprašanja vzgoje, izobraževanja
in kulture pri občinskem komiteju
ZK v Novem mestu, je dodal, da na
laga mala ustava šolskih in drugih
vzgojno-izobraževalnim organizaci
jam ureditev 42-umega delovnega
tednika, nagrajevanje po delu in
nagrajevanje kvalitete. V tem smislu
je govoril tudi Geza Čahuk, predsed
nik republiškega odbora sindikata
delavcev v vzgoji in izobraževanju,
gost aktiva ZK prosvetnih delavcev
novomeške občine. Menil je, da je v
resnici nujno najprej ugotoviti koli
čino dela, ki ga opravljajo prosvetni
delavci, saj iz te izvira tudi pravica
do njihovega polnega osebnega

dohodka. Prav zato so morali pros
vetni delavci vsak dan zapisovati
svoja opravila, opravljene delovne
naloge na slehernem delovnem
mestu. 42-umi delovnik bo dejansko
izhodišče za osnovni osebni doho
dek, v katerem pa naj bi, kakor so
pokazale raziskave, 25 odstotkov
vsote predstavljala nagrada za kvali
teto. Meril za kvaliteto vzgojno-izobraževalno področje še nima, zato
jo bodo priznavali na podlagi ocen.
Naj ob koncu zapisa podčrtamo
še osnovno misel s seje tega partij
skega aktiva prosvetnih delavcev:
vzgojno-izobraževalno delo in delov
ne organizacije s tega področja niso
v ničemer oproščene opravil, ki jih
narekuje mala ustava, pa naj bo to
komu neljubo ali ne. Slej ko prej
tudi vzgoja in izobraževanje sodita v
združeno delo, le da je njuno življe
nje odvisno pretežno od tako ime
novane svobodne menjave dela, uza
konjene z malo ustavo.
I. ZORAN

UČENCI S SPECIFIČNIMI
UČNIMI TEŽAVAMI
Slovenske osnovne šole obiskuje približno 216.000
osnovnošolcev. Okoli 20.000 med njimi jih ima specifl5ne (p0Sebne učne težave. Pri tem imamo v mislih
n0rmain0 nadarjene otroke, ki imajo različne delne
sposobnostne pomanjkljivosti. Zaradi teh imajo kljub
normalni nadarjenosti velike težave pri nekaterih
učnih predmetih . . . Naj jih nekaj naštejemo: motnje
pri razumevanju ali uporabi bodisi pisanega ali govorje
nega jezika, motnje poslušanja, mišljenja, govora,
branja, pisanja ali računanja. . . Iz dosedanjih izkušenj
in raziskovanja pri nas že vemo, da poseben pristop do
otroka, posebni učni postopki v šo li. . . pripomorejo,
da tudi ti otroci postanejo uspešni.
Navedena revija, str. 17-18

primerih bodo prišla s svojimi skupi
nami gostovat najbližja društva.
Tako poslej v trebanjski občini ne
bo bojazni, da bi kakšno proslavo ali
drugo manifestacijo izvedli brez
kulturnega dela. Za poživitev dela
kulturnih skupin so predvideli tudi
češča medsebojna oziroma med
društvena gostovanja. Društva se
bodo ob tem s prireditvami posebej
oddolžila ljudem, po katerih so
poimenovana.
Vrtiljak prireditev po zasnovi
Zveze kulturnih organizacij se bo
začel vrteti že kmalu po nove letu,
ko bodo trebanjski likovniki razsta
vljali svoja dela na skupinski razsta
vi, ki jo bodo v organizaciji medre
publiške kulturne zveze »Bratstvo in
enotnost" odprli v Dugi Resi, nato
pa bo krožila po razstaviščih po
celotnem območju te zveze. Prikaz
celotnega dela na področju kultur
nega amaterizma bodo tradicionalni
dnevi kulture in umetnosti od maja
do julija. Nekako v tem času se
bodo ljubitelji petja lahko udeležili

UČITELJI O KNJIGI
Prosvetni delavci iz novomeške
občine bodo na začetku januarskih
polletnih počitnic opravili skupinski
študij Kardeljeve knjige, zatem pa
obiskali nekatere delovne organiza
cije in se pogovarjali o perečih vpra
šanjih združenega dela.

Stran uredil: IVAN ZORAN

občinske revije odraslih pevskih
zborov. Med pomembnejše zadeve
štejejo mokronoško srečanje otroš
kih in mladinskih folklornih skupin
(v organizaciji medrepubliške kul
turne zveze), trebanjski prikaz
otroške ustvarjalnosti z malim tabo
rom in izidom nove številke publika
cije „Srečanja“.

Dolenjski razgledi, ki so bili še
do lani na lepi poti, da se iz ob
časne časopisne priloge razvijejo
v revijo, so celo v popolnem za
tonu; letos niso zagledali belega
dne in tudi prihodnje leto ne bo
drugače, če se zanje ne bodo
zavzele kulturne skupnosti ali
vsaj ZKO kot prve poklicane za
razreševanje.
Pohvalo zaslužijo edinole Trebanjci, ki so se odločili svojo Sa
morastniško besedo izdajati več
krat na leto in imajo tudi že za
snovo, po kateri naj bi ta publi
kacija prerasla lokalni okvir in se
v nekaj letih razvila v pokrajin
sko publikacijo. Posebna pohva
la jim gre tudi zato, ker tovrstno
dejavnost (za doraščajoči rod pi
šočih so osnovala posebno tiska
no publikacijo Srečanja) gojijo
ob znatno manjših gmotnih
možnostih, kot jih imajo, deni
mo, Novomeščani. Slej ko prej
pa sama in samcata Samorastni
ška beseda, čeprav prehaja na
pogostnejše izhajanje, ne more
biti kos vsem potrebam na po
dročju literarnega snovanja, ki se
je na Dolenjskem prav v zadnjem
času močno razmahnilo. (Tega
od nje tudi ni m oč zahtevati, do
kler bo izhajala zgolj z dotacijo
dotirane kulturne skupnosti.)
Ce želi Dolenjska priti do svo
je revije, bo to lahko dosegla le
ob vsestranski pomoči vseh ob
čin oziroma njihovih kulturnih
skupnosti. Zarodkov je več;
lahko so to Dolenjski razgledi ali
Samorastniška beseda, ali obe že
izhajajoči publikaciji, s tem da
bi se morda Dolenjski razgledi
„otresli“ literarnih objav in po
stali revija za kulturna in družbe
nopolitična vprašanja, Samorast
niška beseda pa bila v celoti lite
rarna. Mogli pa bi se odločiti za
nekaj popolnoma novega. Seve
da je prvi pogoj skupna odloči
tev ustanoviteljev, zainteresira
nih, ki bi bili pripravljeni priloži
ti tudi ustrezen delež v denarju,
lis ti, ki jim ni samo do besed, se
bodo vsekakor potrudili, da pri
de čimprej do takega dejanja
I. ZORAN

S: f
KATALOG PO OTVORITVI - Z
zamudo nekaj dni je pred kratkim
izšel katalog za razstavo 7. dolenjske
slikarske kolonije, ki so jo odprli
pred dnevom republike v Dolenjski

KELTSKI GROB
V KRŠKEM
Delavci krškega Agrokombi
nata so prejšnji teden pri zemelj
skih delih ob novi servisni de
lavnici Agrokombinata našli že
lezen meč z nožnico in železno
sulično ost. Po zaslugi učitelja
kostanjeviške osnovne šole tov.
Gorazda Šoštarja je bil o najdbi
obveščen Posavski muzej. Po
ogledu predmetov in najdišča
smemo sklepati, da gre za osta
nek žganega keltskega groba iz
2. stoL pr. n. št. V steni lokalne
gramoznice je bila Se dobro
vidna grobna jama, ki dopušča
domneve, da se na tistem mestu
še nahajajo keltski grobovi. Do
podobnih najdb prihaja v Posav
ju zelo pogosto, saj se je gradbe
na dejavnost v zadnjih letih
izredno razmahnila. 2tl o tem
pogosto ni obveščen pristojni
zavod za spomeniško varstvo v
Ljubljani niti Posavski muzej v
Brežicah.
m . G.

galeriji. Katalog s kratko označitvijo
ustvarjalnosti vseh desetih udeležen
cev letošnje kolonije in z reproduk
cijami njihovih del, nastalih v tej ko
loniji, je izdal Dolenjski muzej, natis
pa je omogočil Novoteks, sicer stal
ni mecen in pokrovitelj kolonije.
KORISTNA DEJAVNOST - Na
nedvani skupščini slovenske fotokino zveze so to dejavnost označili
kot koristno in vzgojno. Zveza zdru
žuje 127 najrazličnejših organizacij
z okoli 7.000 člani. Sodijo, da so te
številke glede na resnično zainteresi
ranost za to zvrst tehnične kulture
še vedno premajhne. Nekaterim naj
bolj delavnim klubom v Sloveniji so
na skupščini podelili priznanja.
SKLADATELJ AJLEC UMRL 11. decembra je umrl znani sloven
ski skladatelj, muzikolog, publicist
in kritik Rafael Ajlec. Rodil se je
1915. v Mokronogu in končal študij
na zgodovinskem oddelku ljubljan
ske Akademije za glasbo.
MEGLIC V GALERIJI „KRKE“
- V galeriji Krke na Titovi 99 v
Ljubljani bo do 30. decembra od
prta razstava del slikarja Jožeta Meg,.PEKARNA MIŠMAS" ZA OS
ŽUŽEMBERK - Včeraj so si učen
ci osnovne šole iz Žužemberka v
Lutkovnem gledališču v Ljubljani
ogledali igro ..Pekarna Mišmaš , ki
jo je napisala Svetlana Makarovič.

DOLENJSKI LIST

.«*«•«#

št

Trg osvoboditve 13

partizanska knjiga

a

61000 Ljubljana

Franc Šetinc: IZGNANCI
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Knjiga je napisana v obliki potopisa, predstavi nam današnjo Poljsko, nje
gospodarsko, politično in kulturno življenje. Vendar služi potopisna prip°v
pisatelju samo za okvir. Ob obiskovanju krajev, kjer so nekoč živeli in trp^.
slovenski izgnanci, se mu neprestano utrinjajo spomini na dogodke in ljuai»
jih je doživljal in srečeval kot otrok. Tudi družino mihalovskega
Frančkovega očeta, so Nemci odgnali v Rajhenburg in od tam v Spodnjo >Sle
jo. Od Strigaua do VValdenburga ter skozi ponižanja in lakoto številnih drU{L
taborišč jih je vodila pot, jih ločila in spet združila, dokler ni končno nas*°P
svoboda. V bežnih spominskih utrinkih in v obsežnejših zgodbah pi53*®
prečljivo in neposredno predstavi ne samo svojo usodo, ampak tudi trpke uso
mnogih svojih sosedov in rojakov.
Knjiga je v form atu 14,5 x 20 cm, ima 157 strani in stane 120,00 din.
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NAROČILNICA
Nepreklicno naročam ( 0 ) ................ izvodov knjige IZG N A N C I

Cena

1 2 0 ,0 0

din

Ime in priimek ...............................................
Naslov

............................................... : ...........

P oklic/zap oslitev..........................................
Reg. š t osebne izkaznice.................Izdala
Knjige plačam:

— takoj po prejemu knjige
po povzetju

Datum:
Pečat (za on
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ljubljanska banka

NA SLOVENSKEM

Novost pri posojilih občanom na podlagi vezave
domače ali tuje valute za pospeševanje gospodarske
dejavnosti

1941 -1945

Razširitev namenov za posojila

Za opravljanje kmetijske dejavnosti dobi lahko občan posojilo, poleg za že znane
namene:
— zidavo, rekonstrukcijo in večja popravila gospodarskih poslopij,
— nakup kmetijskih strojev,
— nakup plemenske živine,
— preureditev stanovanjskih prostorov za turistično dejavnost.

po novem tudi za:
— obnovo nasadov,
- odkup kmetijskih zemljišč za razširitev kmetijske proizvodnje po veljavnih predpisih.

Knjiga je prvi strnjeni in celovit prikaz oboroženega boja slovenskega n
na vsem njegovem narodnem ozemlju in v vseh štirih letih vojne. Delo je sni
trno periodizirano in pregledno razdeljeno na poglavja. Je prva s' ntetl^eq;
obravnava vojaške strani NOB na Slovenskem kot originalnega slovensKeg*1
fenomena, a obenem sestavnega dela NOB jugoslovanskih narodov.
Ker je bila NOB celotna manifestacija najvišje zmogljivosti naših narodi
obsega delo, ne da bi trpela glavna zamisel dela o „vojaški" zgodovini,
dejavnost na najrazličnejše načine bojujočega se slovenskega naroda.
. j
Knjiga ima form at 16 x 24 cm, 1160 strani s številnimi fotografijami in faK
mili dokumentov, vezana je v platno z barvnim ščitnim ovitkom in sta
430,00 din.

NOV NA SLOVENSKEM 1941 -1945
N a ro d n o o s v o b o d iln a v ojna n a S lo v en sk em 1941—1945

Možnost delnega izplačila v gotovini

N aro čiln ica
C e n a 4 30.00 din
N e p re k lic n o n a r o č a m o

.................

izvodov

k n jig e

N A R OD NOOSVOB ODILNA V O JN A NA SLO V EN SK EM 1941—45 p o c e n i 4 3 0 .0 0 din

Pri posojilih za zidavo, rekonstrukcijo in večja popravila gospodarskih poslopij ali za
preureditev stanovanjskih prostorov za turistično dejavnost
dobi lahko občan do 30 % odobrenega posojila v gotovini.
Tako izplačilo je dovoljeno, če gre za nakup gradbenega materiala od fizičnih oseb, za
storitve fizičnih oseb in podobna dela, znesek pa banka nakaže občanu — posojilojemalcu
na njegov tekoči žiro račun ali hranilno knjižico.
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Prekratki” za sedem košev

ŠPORTNI KOMENTAR

Šestnajstletnica in skrbi
Letošnje delavske športne
igre novomeške občine,
Šestnajste po vrsti, je organi
zator (komisija za šport in
^kreacijo pri občinskem
žndikalnem svetu) sklenil
tudi uradno: s podelitvijo
Medalj, plaket in pokalov.
Medtem ko smo igram
dobro leto pred tem v novi
športni dvorani peli hvalo, si
Pravkar minule zaslužijo
nekaj graje.
Vest, da je na igrišče
tovilo še nekaj članov iz
sindikalnih organizacij, ki se
niso udeleževale iger, je
spodbudna, resnica, da je le
Po letu, ko smo ob zaključ
ku jubilejnih petnajstih iger
napovedovali vzpon, mno
žičnost, nekaj večjih organi
zacij zatajilo, pa več kot
zaskrbljujoča. V vseh šport
nih panogah je namreč
sodelovalo malo ekip (le iz
^eh organizacij). Precej
»abše ko t pred leti je bilo v
moški konkurenci. Kje je, na
primer, vzrok, da v športni
fosciplini, kjer lahko brez
sramu nastopa
športno

najbolj jnepismen' občan, v
krosu, teče malo delavcev?
Zakaj imamo po delovnih
organizacijah malo dobrih
strelk in strelcev, zakaj se
nekatere sindikalne organi
zacije še niso udeležile iger,
zakaj so odpovedale nekate
re večje organizacije, ki so
že nastopale z uspehom
itd.? Nemara predstavnik
komisije za šport in rekrea
cijo pred podelitvijo priz
nanj ni zaman vprašal, kaj
delajo referenti za rekreaci
jo, zakaj nove igre se bodo
začele že čez slab mesec.
In ob koncu: letošnji
zaključek iger ni bil tako
imeniten kot lanski. Pa bi
bilo vseeno prav, ko bi prišli
po medalje vsi, id so jih tudi
osvojili. Kaj žalostno pa tudi
smešno je bilo namreč vide
ti, da so po odličja hodili
večinoma isti ljudje. Ali ni
morebiti tudi to signal, da se
sedemnajstim igram ne piše
najbolj rožnato. Šestnajstletnica je za organizatorji, z njo
pa so dobili še nekaj skrbi.
J. PE ZE U

V minuli prvenstveni tekmi II. zvezne košarkarske lige - zahod so Novomeščani tesno
izgubili z Ilirijo - Slovanom - V 9. kolu gredo k Orioliku
Na tekmo 8. kola II. zvezne
košarkarske lige - zahod med
Novim mestom in Ilirijo - Slova
nom je prišlo nekaj več k o t 400 gle
dalcev. Menda ni bilo na tribunah
nikogar, ki bi dvomil o zmagi
gostov, če pa! bi sodnika delila pravi
co po vesti, bi domačini nedvomno
pripravili
veliko
presenečenje.
Vendar sta prvenstveni točki odšli v
Ljubljano, m sicer po eni lepših
košarkarskih predstav v zadnjem
času, ki sta jo kazila neobjektivna
sodnika.

ski.
M. L.

do

J® se. ni posrečilo v tekmah z
PtoS** in Izolo, se je v soboto, v
iniem kolu slovenske odboj
ko k “8e, s Kamnikom: Novo meHostf *m?gl° toliko m oči in zbratem L- ie vendarle zmagalo v pegotra
^‘cer Pa i e bila tekma dol2air?*na’ raztrgana, s prekinitvami,
klarurr6 -*e k** k " 7 tu<^ s*3'5* sodnik
vseeno Pa razburljiva, saj
K k.1^ tekmeca enakovredna in sta
, tri v, ^ , a vsako žogo. Novomeščatokrat zelo slabo blokirali, ma-

*° PRVEM KOLU KRKA
k0 S N * teden se je začelo kegljašiispi^Pno prvenstvo Dolenjske v
in j
8 x 200 lučajev za moške
So v rf . ‘ 00 za članice. V prvem kolu
l . “ .doseženi naslednji rezultati:
i če „Vodnjak“ : 1. Krka
$
Novo mesto 6335, 3. BrežiHttJr. I
med posamezniki: 1.
taen,
<N. mesto), Bratož 823,
* iS ,čič (oba
916; kegljišKrško: Krško z843,
Brežice
ezniki: Strupeh 884,
K .posam
in Skinder 869 (vsi Krško);
&t? 4 w Senovo: Krka 6735, Krško
‘la.„ ‘ Mercator 6357; posamezniki:
(Str, 9,°1, Vesel 865 (oba Krka),
’
860 (Krško) itd.
^ c e so odigrale prvo kolo na
„Vodnjak“ . Dosegle so
,ednje rezultate:
iljj- Krka 2255 . 2. Novo mesto
,1 5 ’ 3- Krško 1692; posameznice:
■W Barič 399, 2. Soško 397, 3.
^ * ° v ič (vse Krka) 387.
D. BRATOŽ

lo več borbenosti pa so pokazali v
polju. Kljub pomanjkanju treninga
se je v odločilnih trenutkih izkazal
Rado C otič, pohvalo pa zaslužita še
Janko Goleš in Lojze Babnik za ne
katere učinkovite akcije na mreži
ter za ostro serviranje. Pod svojimi
zmožnostmi je igral najbolj perspek
tiven novomeški igralec Miloš Pnmc.
Novo mesto: Vernik, L . Babnik,

ČETRTA ZMAGA
NOVOMEŠCANOV?
V zadnjem jesenskem kolu bodo
novomeški odbojkarji gostovali, in
sicer pri Ingradu. V gosteh jih čaka
dokaj slabo moštvo in vsaj na papir
ju so novomeški igralci favoriti pri
hodnjega srečanja. Bržkone pa bo
srečanje vseeno izenačeno, zakaj zdi
se, da nekateri člani že tako številč
no skromne odbojkarske vrste ne
jemljejo treningov resno. In napoved
za 9. kolo: Novomeščani se bodo
vrnili domov s četrto zmago.

Olimpiji srebrn pokal
Zenski rokometni turnir, s katerim so v Novem mestu
počastili dan JLA, prinesel pokal Ljubljančankam
V nedeljo, 18. decembra, je bil v
novomeški športni dvorani zanimiv
rokom etni turnir ženskih ekip. Pri
pravila ga je komanda ljubljanskega
armadnega območja v sodelovanju z
novomeško garnizijo. Nastopile so
ekipe iz Ljubljane (Olimpija), Nove
ga mesta (Krka), Preddvora in Že
leznikov (Alples).
Rokometne tekme si ie ogledalo
skupno okoli 500 gledalcev. Priča
kovali so, da bo boj za prvo mesto
potekal med ekipama Olimpije in
Krke, vendar so bile tokrat Ljubljan
čanke boljše. Novomeščanke so
igrale brez treh najboljših igralk (Jerinove, Mršnikove m Kregarjeve), za
to so izgubile tudi srečanje z Alplesovimi igralkami.
Rezultati: Krka - Alples 13 : 14
(6 : 5), Olimpija - Preddvor 21 : 7
(13 : 3), Olimpija - Alples 15 : 14
(10 : 8), Krka - PredWor 13 : 8
(7 : 3), Alpels — Preddvor 1 2 :1 2
( 6 : 7 ) in Krka - Olimpija 8 : 1 2
(4 : 5).

KAKO Z ORIOUKOM?

VABILO
KOŠARKARIC

V 9. kolu II. zvezne košarkarske
lige - zahod vrsta iz Novega mesta

O B L A f'

Po zadnjih porazih in slabih igrah
je le malokdo pričakoval, da bodo
domači povzročili toliko preglavic
gostom in sodnikoma. Predvsem ta
dva sta bila najbrž pred tekmo
prepričana, da ju čaka lahko delo.
Pa ni bilo tako. Tokrat so dobro
igrali vsi centri, predvsem Ivančič
inS vinger, S. Kovačevič pa je lil
ponovno med najboljšimi na igrišču.
Se deset minut pred koncem Sreča
nja so Novomeščani, ki so jih glasno
podpirali gledalci, vodili s šestimi
koS. Zavoljo petih osebnih napak
pa so morali s parketa Munih, S.
Kovačevič, Svinger in Ivančič, in to
prednost so Moščani in Dirijani znali
izkoristiti.
Najprej so izenačili, povedli, si
pomagali tudi z nekošarkarskimi
prijemi, česar pa za Novomeščane
stroga
sodnika
nista
videla.
Domačinom sta namreč piskala vsak

^ Predzadnji prvenstveni tekmi slovenske odbojkarske lige so novomeški igralci tesno, a
\* 3 slu žen o premagali goste iz Kamnika —V zadnjem kolu bo Novo mesto gostovalo
V
ijem kolu slovenske odbojkarske lige je novomeška Primc, C otič, Goleš, Medle, Graber-

NOVO MESTO:
Ka m n i k - 3:2
(4 ,-1 0 , -13, 13, 12 )

gostuje. Pomerila se bo z Oriolikom,
ki je v letošnjem prvenstvu dosegel
tri zmage. Navzlic temu, da so gostje
manj izkušeni, in da igrajo na tujem,
se v soboto obeta zanimiva tekma, v
kateri novomeška vrsta lahko prese
neti. Za zmago bi bila dovolj
'ponovljena igra s Slovanom in
objektivna sodnika.

NOVO MESTO ILIRIJA - SLOVAN
78:85 (42:42)

ElTočki ostali po maratonu doma
®jkarska vrsta uresničila našo napoved. V srečanju s Kamnikom
• sto gledalcev videlo tipično prvenstveno tekmo, v kateri so
®^či igralci dokazali, da bi se lahko na prvenstveni lestvici
precej bolje, kot pa se bodo po prvem delu. Točki, ki so ju
•
kjOmegčam dobili po maratonskem boju s Kamnikom, sta DoteQjce >konca lestvice dvignili na peto mesto.

dotik, tako da so gostje izvajali 53,
domači pa le deset prostih metov.
Po tem podatku sodeč je povsem
razumljivo, da vrsta z dna m mogla
premagati favorita.
Novo mesto: P. Seničar 8, Bajt 2,
Ivančič 22, Z. Kovačevič 4, Murn
12, S. Kovačevič 12, Svinger 1, S.
Seničar 2 in Plantan 6.

Rokometni turnir, s katerim so
počastili dan JLA, je uspel. Zmago
valke so dobile lep pokal, najboljše
tri vrste pa medalje z diplomo in
plaketo. Pokale so dobile se najbolj
ša vratarica (Miljuševa - Olimpija),
igralka (Hodnikova - Krka), strelka
(Lušinova - Alples), pokal za fairplay pa je dobila vrsta iz Preddvora.
Končni vrstni red: 1. Olimpija 6
točk, 2. Alples 3, 3. Krka 2 in:p&
Pred
dvor 1 točka. O turnirji ki je bil v
Ribnici, in se je končal v torek, bo
mo pisali v prihodnji številki.

Jasna Dokl:
odlični nastopi v Solunu

Za las ob
balkansko zlato
Na II. mladinskem prvenstvu
Balkana v športni gimnastiki v
grškem Solunu so sodelovale
tudi tri novomeške telovadke. V
konkurenci romunskih, bolgar
skih in grških telovadcev in
telovadk je naša moška in ženska
vrsta osvojila tretje mesto, med
posameznicami pa je Jasna Dokl
v mnogoboju osvojUa odlično
drugo mesto, kar ie naj večji
dosedanji uspeh te 13-letne telo
vadke. Novomeščanka je nasto
pila tudi v vseh štirih finalih in
osvojila še eno srebrno in bro
nasto odličje.
Jasna Dokl, Matejka Kavšek
in Nataša Kočevar so se torej iz
Grčije vrnile z bronastim odlič
jem , ki so ga zaslužile v ekipni
razvrstitvi. Naše mlade telovadke
so imele precej smole, saj so za
drugouvrščenimi
Bolgarkami
zaostale samo za 0,55 točke, za
zmagovalkami Romunkami pa
manj kot za tri točke, kar je
najmanjša razlika po letu 1970.
Prijetno je presenetila Jasna
Dokl, ki je porazila vseh šest
Bolgark in pet Romunk, česar ni
nihče pričakoval glede na to , da
sta naši sosedi gimnastični
„velesili“ . Malo je manjkalo, da
ni Doklova celo osvojila prvega
mesta, saj je za zmagovalko
Romunko Dimi triko zaostala
samo za 0.10 točke. Drugi dve
Novomeščanki U -letni Matejka
Kavšek in Nataša Kočevar sta
telovadili solidno, vendar kaj več
o njih ni bilo moč pričakovati,
zlasti ker jim a primanjkuje
večjih mednarodnih izkušenj. Ti
dve mladi telovadki bosta lahko
nastopili tudi čez dve leti na m.
balkanskem prvenstvu v Romu
niji, kjer bosta prav gotovo imeli
„svoj dan“ .
Rezultati ekipno:
1.
Romunija 184,05, 3. Jugoslavija
181,15. Mladinke posamezno: 1.
Dimitrika (Rom.) 37,15, 2. Dokl
37.05, 6. Zupančič 36,70, 12.
Kavšek 35,80,14. Beznik 35,75,
16. Džurovič 35,60, 17. Koče
var (vse Jug.) 35,40 itd. Finale
na posameznih orodjih: preskok
- 2. Dokl, 3. Zupančič; parter
- 4 . Dokl, 5. Zupančič; gred 3. Dokl; bradlja - 5. Zupančič,
6. Dokl.
J. P.

Morje zamenjal
za Podgorje

ZSMS ČRNOMELJ
NAJBOLJŠA
Novomeški rokom etni delavci so
v počastitev dneva JLA pripravili
17. decembra v športni dvorani ro
kometni turnir moških ekip. Prvo
mesto so brez težav osvojiti člani ro
kometne vrste ZSMS Črnomelj.
Rezultati: Novo mesto - KS Črno
melj 16 : 11, Krka - ZSMS Črno
melj 8 : 1 3 , Novo mesto - ZSMS
Črnomelj 11 : 18, KS Črnomelj Krka 13 : 21, Krka - Novo mesto
15 : 14, KS Cmomelj - ZSMS
Črnomelj 14 : 25.
Vrstni red: 1. ZSMS Cmomelj, 2.
Krka (Novo mesto), 3. Novo mesto,
4. KS Cmomelj.

Podoba je, da ima stopiška šo
la z učitelji telesne vzgoje srečo.
Kdorkoli je že poučeval v podgorjanski vasi, je poskrbel za no
vosti, se otrokom posvetil z
vsem srcem. Tako je tudi z Dra
ganom Gajičem, Korčulancem,
ld je morje zamenjal za Pod
gorje.
„Dobri dve leti sem v Stopi
čah,“ je začel pogovor simpa
tični Dalmatinec, „in priznati
moram, da nimam težav zaradi
domotožja. Bržkone, ker imam
obilico dela. Ko sem prišel v Slo
venijo, sem si želel poučevati na
manjši šoli. V mestu je danes

PARTIZAN - JAMA
3 : 0 ( 1 1 , 12, 9)

-- C

ŠELE TRETJA —Na kakovostnem ženskem rokometnem
i, s katerim so počastili dan JLA, so si lahko Novomeščani
ii, kako se ekipe pripravljajo na nove boje. Najboljša je bila
Pijanska Olimpija, Novomeščanke pa so bile tretje. Na sliki:
™*°r iz srečanja med Krko in Olimpijo.
49 (1480) - 22. d e c e m b r a 1977

2užemberčani so v petdesetih mi
nutah brez težav premagali vrstnike
Jame, in čeprav ni igral mladinski
reprezentant Skoberne, jim Brezov
čani niso mogli vzeti niti seta. Zma
gali bi še lažje, če bi pri serviranju
bili pazljivejši. Zanimivost tekme:
na zahtevo gostov to morali organi*
zatoiji iz premajhne dvorane odstra
niti približno 50 gledalcev. Med do
mačimi igralci sta se izkazala Brulec
in Cerovmk.

navzlic boljšim možnostim težko •
delati. Vaški otroci so hvaležni
za vsako pobudo, vsak načrt in z

Novomeška ženska košarkarska
ekipa, ki je bila ustanovljena pred
dobrim letom, vabi v svoje vrste
dekleta, ki bi rade vadile pod stro
kovnim
vodstvom. Košarkarice
Obutve so v minulem letu nastopile
v slovenski kadetski ligi (ljubljansko
področje) in v zelo močni konku
renci osvojile drugo mesto. V pri
hodnji sezoni bodo Novomeščanke
najbrž nastopile v višji ligi, m sicer v
1. republiški. Vodstvo ekipe vabi
zainteresirane na treninge, ki jih
imajo košarkarice ob sredah in pet
kih v telovadnici bršljinske osnovne
šole od 15. ure dalje.

PODROČNI ZBOR
SMUČARSKIH
STROKOVNJAKOV
Učitelji, vaditelji in trenerji smu
čanja z Dolenjskega so imeli svoj
področni zbor 17. in 18. decembra
na Mali Kopi nad Slovenj Gradcem.
Poslušali so predavanja in predelali
letošnjo jugoslovansko šolo smu
čanja ter se spoznali z vsemi novost
mi. Seminar, ki se gaje udeležilo 32
dolenjskih strokovnjakov, so vodih
republiški
demonstratoiji Tone
Avsec, Slavko Medle in Jože Turk.

BREZ TEŽAV
NOVO MESTO
Novomeški kegljaški klub „Vseh
devet“ je minuli teden praznoval
30-letnico ustanovitve. Člani so pri
pravili turnir v borbenih partijah, na
katerem se je pomerilo sedem novo
meških ekip. Daleč najboljši so bili
člani KK Novo mesto, in sicer Doli
nar, Mohorič, Kruh, Rustja, Zupan
čič, Bojane, Pirc, Drenik, Logar in
Hrovat.
Vrstni red: 1. KK Novo mesto
595, 2. Krka 529, 3. Krško 522, 4.
KK Luknja 488, 5. KK Novo mesto-m ladinci 481, 6. KK Vseh de
vet 480, 7. KK Novo m esto-veterani 453.

TREBNJE:
STRELCI POČASTILI
DAN JLA
Trebanjski strelci so v počastitev
dneva JLA pripravili tradicionalni
turnir, na katerem je nastopilo 18
ekip s 55 posamezniki.
Rezultati - pionirji: 1. Kepa
(151 krogov od 200 možnih), 2.
Rojc (150), 3. Gabrijel (149); mla
dinci: 1. R. Kepa (162), 2. Godnjavec (152), 3. Progar (146); člani: 1.
Cugelj (168), 2. Maraž (162), 3. D.
Godnjavec (160). Vrstni red ekip:
PIO m R JI: prva tri mesta so osvojili
člani SD Trebnje: MLADINCI: 1.
SD Trebnje I, 2. SD Trebnje II, 3.
VP Mokronog; ČLANI: prva tri
mesta so osvojili člani SD Trebnje.
J. P.

Kočevje: oživitev
namiznega tenisa
Jesenski del tekmovanja v repub
liški namiznoteniški ligi je končano.
Moštvo Kočevja, ki je tekmovalo v
I. B ligi, je zasedlo drugo mesto, za
ekipo Obala-Kras in pred moštvi
Žalec, Goriška, Dolenjska, Kamnik-Dom žale in Notranjska.
Ta uspeh kaže, da se namizni te
nis v Kočevju ponovno vzpenja na
nekdanjo dokaj visokd raven. Igralci
skoraj vsak dan pridno vadijo. Te
melj moštva so: brata Samo in Bo
rut Pogorelc ter Zoran Lapajne. Vo
di jih trener Marjan Oražem.
Pogoji za vadbo in uspeh so sedaj
dobri. Včasih pa so moški in ženski
o d d e lk i TVD Partizan vadili v stari
leseni baraki mestne tržnice na samo
dveh mizah. Kljub tem u so tekmo
vali v prvih republiških ligah in mo
ški celo v drugi zvezni.
Pričakujemo, da bodo mladi po
mrtvilu zadnjih nekaj let spet poživi
li namizni tenis. Pregovor pravi:
„Odloženo delo obtožuje, zamuje
no kaznuje". To se je, žal, zgodilo
pred leti z namiznim tenisom v Ko
čevju, in to v času, ko smo imeli v
novem domu na razpolago svojo te
lovadnico in kar sedem miz. Zdaj
pa imamo lepo upanje, da bo šlo na
boljše.
ANDREJ ARKO

ZAKLJUČENE ŠESTNAJSTE IGRE — Komisija za šport in
rekreacijo pri občinskem sindikalnem svetu Novo mesto je v
ponedeljek, 19. decembra, pripravila zaključek delavskih športnih
iger. Udeležilo se ga je blizu sto udeležencev šestnajstih iger.
Najboljše rezultate z minulih iger bomo zavoljo pomanjkanja pro
stora objavili v prihodnji Številki.
veseljem se lotijo dela. Pred leti
za Stopiče izven republiških me
ja ni vedel skoraj nihče, danes pa
jih poznajo predvsem po odhčnih igralkah rokometa, ki so no
vomeško žensko rokometno eki
po spravile v II. zvezno ligo.*1
Ko je tridesetletni Gajič prišel
v Stopiče, je telesna k u ltu ra,za
dremala*. Dragan meni, da je bila
ob tem usmeijena enostransko.
Otroci so poznali samo rokomet,
sedaj pa imajo celoletne šolske
lige v rokometu, košarki, nogo
metu, atletiki in namiznem teni
su. Načrtno delo je kmalu rodilo
obilo sadov. Športniki s stopiške
osnovne šole so v raznih tekmo
vanjih osvojili lepo število prvih
mest, ob vsem pa je njihovo
športno društvo poskrbelo za
množičnost. Včlanjeni so nam
reč vsi in domala vseh 500 ie tu
di aktivnih. Ce niso športniki, so
sodniki, zapisnikarji, poročevalci
itd. Gajič je za najbolj prizadev
ne in najboljše športnike pre
skrbel tudi nagrade. Nogometaši
si bodo na primer ogledali prven
stveno tekm o med dvema prvoli
gaškima ekipama, podobno kosarkaji in tudi drugi.
..Povedati moram,“ je nadalje
val Gajič, ki je tudi mentor
osnovne organizacije ZSM Stopi
če, „da nam veliko pomaga to
varna Labod. Kupila nam je gole
za rokomet, drese, 30 parov
smuči itd. Zahvala gre še Zdravi
lišču Krka, ki nam je tudi pri

skočilo na pomoč. Menim, da je
naše igrišče sedaj dokaj dobro
opremljeno, ko pa bomo zgradili
še 5 km dolgo trunsko stezo, bo
mo lahko nekakšen rekreacijski
center za Novo mesto. Poglejte:
imamo igrišče za košarko, roko
met, odbojko, mali nogomet, te
lovadnico, v kateri bi lahko igrali
namizni tenis, začrtali bomo
igrišče za badminton; s trimsko
stezo, podgorskim zrakom, do
brim gostiščem in dobro organi
zacijo bi lahko brez težav postali
športni center za številne Novo
meščane, ki zavoljo bližine že se
daj radi zavijejo v Stopiče."
Dragan je poln načrtov, idej.
Tak je bil že leta 1974, ko je
prišel v Stopiče. Ko je tovarišem
zaupal načrte, mu je le malokdo
verjel, da jih bo tudi uresničil.
Da misli resno, je dokazal med
poletjem. V začetku avgusta je
sklenil, da bo povečal šolsko te
lovadnico. Sam je podrl oder,
navodil zemljo in gramoz, zabe
toniral ploščo in postavil p arket
Telovadnica ima sedaj 140 m2,
če pa bi šolarji radi pripravili
kulturno proslavo, lahko nov
zložljiv oder postavijo v dobrih
desetih minutah. Tako je šola z
Draganovim delom veliko prido
bila, zakaj povrhu vse^a je uredil
tudi kopalnico in slačilnici Dra
ganovi tovariši so po vsem tem
prepričani, da jih fant z moija
ne bo tako kmalu zapustil.
J. PEZEU

P.S.

S tran u re d il; JANEZ PEZHLJ
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Tako je dišal
lord Rothschild

Deseti planet?
(a j je odkril Kovval? —
Le slabotna sled na
plošči

SVETU OKOLI
POUČNA IGRAČKA - V
ZDA je izredno priljubljena
pesem, ki pripoveduje o kravici
— igrački. Plošča s posnetkom
pesmi gre lepo v prodajo, prav
tako pa tudi igračka sama.
Izdelali pa so jo predvsem z
namenom, da otroke v mestih
poučijo, da mleko ne nastaja v
tetrapakih in podobnih stvareh,
ampak da ga daje krava.
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ZA VSAKDANJI KRUH - Fotografija, ki smo jo ta teden
uvrstili med najboljše, na prvi videz ni zanimiva, a je le malo
bolj pazljivemu gledalcu kmalu pri srcu. V utrujeni hoji
kmečke ženske, ki nese na hrbtu oprtane vreče v mlin, je
veliko prikritega; vsa tista skrb, garanje in muka, s katerimi
je prišel nekdaj človek (in prihaja tudi še danes) do vsakdanjega kruha, je vlita v žensko postavo, v njeno naprej
nagnjeno držo in polnost težkih vreč. Na fotografiji nobena
podrobnost ne vleče pozornosti stran od osrednjega motiva
in sporočila slike, kar se sicer pri naključnih posnetkih rado
dogaja, saj amater nima sredstev niti časa, da bi se z vso
skrbnostjo pripravljal na posamezne motive in jih celo oblikoval. Petru Repovžu iz Družinske vasi gre za ta posnetek
zaslužena vsakotedenska nagrada. In še to: Peter je posnetek
naredil s cenenim fotoaparatom in tako še enkrat dokazal,
da je odločilen le tisti, ki fotoaparat drži, ne pa vrhunska
naprava.
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NIČ NENAVADNEGA - Že
petič je na tekmovanju v spret
nosti reševanja križank, ki ga
vsako leto prireja v Londonu
časopis TIMES, zmagal John
Sykes. Mimogrede: mož je
urednik slovitega leksikona
Concise Oxford Dictionary.
SRHLJIVA ZGODBA Blizu španskega mesta Verino
sta trčila dva avtomobila:
navadni osebni avtomobil in
mrliški. Voznik žalobnega avto
mobila je obležal na cesti, prav
tako pa tudi pokojnik, katerega
je peljal. Bolničarji so hitro
prispeli na kraj nesreče, položili
mrhča na nosila, šoferja pa v
krsto. Na srečo se je voznik pra
vočasno zbudil in naredil
red. . .

l

Avtomobili z nižjo ceno j
LETOS SMO uvozih precej tekstila, toda potrebe so tako
velike, da bomo tekstil morah uvažati v večjih količinah tudi
prihodnje leto, čeprav je domača proizvodnja vsako leto večja.
Omenili bi še uvoz pribora za razne športe, proizvode in plastičnih mas in najrazličnejše galanterijsko blago. Uvozih bomo
tudi precej fotoaparatov, glasbenih instrumentov, koles, motorjev pa tudi nekaj osebnih avtomobilov, ki bodo namenjeni potrošnikom in bodo zato imeli nižjo ceno. Zmanjšal pa se bo
uvoz porcelana in- nekaterih električnih aparatov za gospodinjstvo, ker predvidevamo, da bo teh naprav izdelala precej več
domača industrija.
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PRED NEKAJ dnevi je bila vaška gmajna v Adlešičih še porasla z brinjem in trnjem. Zdaj je gmajno prevzela v upravljanje
Kmetijska zadruga Adlešiči. Pod vodstvom predsednika zadruge
dobiva gmajna novo hce: grmovje so posekali, pregledali so zemljo in zakoličili vrste za orehov nasad.
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KRVODAJALSKA EKIPA je bila sicer zadovoljna, vendar bi
tisti, ki so se prej prijavili že morah dati več na svojo besedo in
podpis. Nekateri, ki bi morali biti prvi, so ljudi strašili pred
odvzemom krvi. Na Rebri pri Žužemberku je članica RK slišala
■marsikatero pikro na račun krvi. Še bolj bi se morala sramovati
svojih gotovo nepremišljenih besed mlada gospodinja z desnega
brega Krke, ki je^posmehljivo ponujala prašičjo kri. Nič ne ve,
kdaj jo bo morda potrebovala sama ali kateri njenih otrok.
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MEHKI TONI zelene in rumene barve so za oči najbolj ugod- I
ni.
E
(IZ DOLENJSKEGA LISTA |
18. decembra 1957) i

Kaj

so pred80

leti

DA NE ZARJAVIJO - V
podjetje Top Tape v Duesseldorfu vsako jutro pride na delo
okoli 30 uslužbencev, luknjajo
kontrolno kartico, sedejo v
pisarne in pridno osem ur dopi
sujejo s 126 podjetji iz vsega
sveta. Do tu je vse lepo v redu,
naprej pa gre zgodba takole:
ten 126 podjetij sploh nikjer ni,
uslužbenci za svoje početje ne
prejemajo nikakršnih plačil.
Gre za brezposelneže, ki na ta
način ohranjajo svoje delovne
sposobnosti, navade in discipli
no. Vsako primerjanje z našimi
razmerami je nemogoče!

Ugibanja o tem, ali je imel
naš sončni sistem deset pla
netov in kje je ta skrivnostni
deseti član planetne bratovš
čine, gredo verjetno h
koncu. Oktobra meseca
letos je 122-centimetrski
teleskop na kalifornijski gori
Palomar posnel fotografijo,
na kateri je doslej neznano
nebesno telo. Za teleskopom
je tedaj sedel Charles Kowal.
Kowal se sicer ne hvali z
najrazličnejšimi akademski
mi nazivi in častnimi naslo
vi, prav lahko pa bi se
pohvalil z nadvse uspešnim
opazovanjem neba. 37-letni
znanstvenik je v desetih letih
odkril
neznan
komet,
ponovno „našel“ pet izgu
bljenih, odkril 14. luno
Jupitra, opazil kar 80 super
nov, zvezdnih eksplozij, zdaj
pa še majhen nebesni pred
met, ki kroži med planeto
ma Saturn in Uran.
Doslej neznano telo je
Kowal odkril na fotografiji
šele po mikroskopski obde
lavi fotografske plošče. Med
omenjenima planetoma je
opazil bledo svetlobno sled,
kakršno puščajo na nebu
med
daljšo
ekspozicijo
nebesna telesa. Preveril je
odkritje in ugotovil, da gre
za resnično nebesno telo.
Po sedanjih izračunih je
novinec v našem sončnem
sistemu dolg med 160 in
640 kilometri, je torej večji
kot večina asteroidov, ki
krožijo med Marsom in
Jupitrom v znanem asteroidnem pasu, vendar pa
daleč manjši, kot je naj
manjši od planetov Merkur.
Okoli Sonca kroži v isti
ravni kot ostali planeti, čas
kroženja pa je zelo dolg, saj
pride enkrat okoli ognjenega
središča bližnjega vesoljske
ga prostora v okroglih 60
letih.
____
Če je Kowal res odkril
deseti planet, mu bo pri
padla čast, da planet tudi
krsti. Ime ima že izbrano, a
ga zaenkrat še noče izdati
javnosti.

Posnetek srčne celice z elektronskim mikroskopom.

Vsak delček
ohrani utrip
Ločene srčne celice utripa
jo v ritmu srca
V raziskovalnih laboratorijih
avstralske univerze v Adelaidi
so ne dolgo tega izvedli izredno
zanimiv poskus, v katerem so
prvič osamili nekaj srčnih celic,
pri tem pa ohranili posamične
celice pri življenju. Vsaka od
ločenih cehe je v posebni
hranljivi raztopini utripala dalje
v ritmu, v katerem je utripalo
srce. Avstralski znanstveniki so
obdržali srčne celice pri življe
nju več kot 30 minut.
Poglavitna strokovnjaka pri
tem izrednem uspehu sta
Michael Clark in Michael Berry.
Slednji je znan po tem, da je
pred desetimi leti uspel osamiti
celico jeter. Tokrat je šlo za
veliko težje in zahtevnejše delo.
Ločiti srčno celico je neprimer
no težje, ker je bolj o b č u tlji
va". Prav zato so največ časa
porabili za iskanje prave hranlji
ve raztopine, v kateri naj bi
celica živela po osamitvi. Tudi
postopek osamitve posamične
celice je zahteval veliko iznaj
dljivosti in znanja, saj gre za
težaven in zapleten sistem
učinkovanja na živi organizem.
Če uspeh avstralskih znan
stvenikov pogledamo z oči
prihodnosti,
potem
lahko
rečemo, da je znanost stopila
na pot, ki bo pripeljala do
zamenjav bolnih srčnih celic z
zdravimi. % danes pa lahko
govorimo o koristnem odkri
vanju
mehanizma
srčnih
obolenj, ah z drugimi besedami,
o možnostih temeljitejšega in
učinkovitejšega zdravljenja.

L U N IN O
ŠT E V IL O

DL

GLEDA
L IŠ Č E

LESK

je bila v preteklem stole j
na kot družina frizerjev,
roke so česale in strigle J
glave. Poleg te umetelnost
družini gojili še eno plem jj
obrt: v delavnici za f i t g j j
prostori so izdelovali edin
toaletne maže. Po
pvr^
dovoljstvom segala tu
ska gospoda modre knn.
za pred britjem in po b J ’ j
made, kolonjska voda
^
kozmetična čarovnija
n;
družine ponovno p D jg g ^
trg, vendar ne vec i l tičnelju
glave, pač pa za s n o b is tic n ^
di, ki imajo p°leg sn0 . ^
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(V p r e j š n j i h ) časih je bila navada — i
vsaj pri nas v globoki Dolenjski — da so ljudje, |
prihitevši od polnočnice vodi darovali in sicer i
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^ V Iraku se je začela rekonstrukcija Babilona. V starodavni
Mezopotamiji, med Evfratom in Tigrisom, rastejo nenavadni
spomeniki, kakor jih opisujejo zgodovina in legende s klinoPisnih tablic, izkopanih na tem kraju. Med njimi bo tudi babiIonski stolp, ki bo stal sredi mesta,
u.luulega mesta> 0 t>novn
^pom em bnejše stavbe, Vlada v
Bagdadu je zaprosila UNESCO,
T
naj izdela načrt za tehnično in
U llP n ^ n n
X
finančno pomoč.
Iz vsega sveta so
Se zgrnili strokovnjalci v Babilon in
°fiv vrnitvi poročali, da njegove
tnševine še niso zapisane propadu.
Ko je Gulbenkianov sklad zago
tovil svojo podporo, od katere pa
danes še ni sledu, so iraške oblasti
Pooblastile Direkcijo za antiko,
naJ naredi delovni načrt, ki ga
danes že izvajajo. Skupna vsota
stroškov bo znašala blizu dvesto
nnbjonov novih dinarjev. Dela
°do trajala dvajset le t
Kateri zgodovinski spomeniki
so že vstali iz puščavnega peska?
, 1 iz predhamurabijskega Babil0na> ki so ga leta 2300 pred
^ šim štetjem ustanovili Sumerci,
ali tisti iz Babilona iz leta 600
pred našim štetjem, delo Nabuhodonozarja in Kaldejcev poslednje
fi°be? Starodavna prestolnica je
bila desetkrat porušena iz izropana in je desetkrat vstala iz pepela
m je zasijala v vedno novih kultu^
Toda izkopavanja so doslej
0* rila le stavbe iz najmlajših
Plasti, ki jih je dal zgraditi Nabu{JJ
onozar v šestem stoletju pr. n.
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š. In prav to novobabilonsko
mesto je predmet velikih obno
vitvenih del, mesto s pol milijona
prebivalci, ki so stanovali v ilovna
tih hišah.

KAJ VSE BO
OBNOVLJENO
Najglobljih plasti ni mogoče
raziskati zaradi podtalne vode, ki
je posledica bližine Ev&ata in nje
govega pogostega
menjavanja
korita. To zelo ovira strokovnjake
pri zavarovanju temeljev spomeni
kov in izkopavanju materiala za
rekonstrukcijo. Kamen je v Mezo
potamiji redkost in vse zgradbe so
bile zgrajene iz opeke in na soncu
posušene zemlje. Vse stavbe, razen
babilonskega stolpa, bodo obno
vili na ta način. Seveda bi lahko
uporabili cement, toda potem to
ne bi bil pravi Babilon. Novi
Babilon nas bo ganil samo, če ga
bomo postavili iz blata, kakor so
ga nekoč.
Obnovitveni program zajema
veliko palačo, letno rezidenco,
južno palačo, staro gledališče,
tempelj boginje Nin Mag, tempelj
in vrata boginje Ištar, viseče
vrtove, stanovanjsko četrt, del
obzidja in babilonski stolp.
Končan je že tempelj boginje

Nin Mah, boginje spodnjega sveta.
Ta tempelj je trenutno edina
antična verska stavba, ki ima
popolnoma obnovljene vse svoje
glinene zidove.
JEetos bodo končali tudi staro
gledališče. Zgradili so ga Grki v
času Aleksandra Velikega in je
sestavljeno iz dveh delov. Tu bo že
prihodnje leto mednarodni festival
arabske in evropske glasbe.
Temelje so odkopali tudi že vise
čim vrtovom, enemu od sedmerih
čudes sveta, ki ležijo ob robu
južne palače. Vemo, da so bili
zgrajeni v različnih plasteh v
prvem nadstropju pravokotnega
poslopja na površini 42 x 30
metrov, ki- je imelo štirinajst
dvoran, povezanih s hodniki,
podobno kot muslimanske palače
in krščanski samostanu Vrtove
bodo namakali kot v starih časih z
velikim hidravličnim strojem na
živalski pogon, pri č?mer bodo
vodo zajemali iz več vodnjakov.
Ostale zgradbe in stanovanjska
četrt ne pomenijo večjih restavra
cijskih težav kot tempelj boginje
Nin Mah. Obzidje bodo obnovili
samo delno.

STOLP V GRADNJI
IZJEMA
Obnovitvi babilonskega stola iz
prvotnega materiala pa so se
Iračani odpovedali. Pri tem, trinaj
stem „Herkulovem delu“ se bodo
poslužili sodobnih sredstev, pofm

ko so ugotovili, da bi original
moralo delati deset tisoč mož noč
in dan, če bi hoteli, da bi bil
končan v kakih petih letih.
Tu moramo najprej postaviti na
laž biblijski tekst, po katerem so
se „Noetovi potomci hoteli dvigni
ti tako visoko, da bi dosegli nebo,
pa jih je Vsemogočni ustavil v
njihovih željah in jim zmešal jezi
ke". Stolp, ki je po poreklu
sumerski zigurat, je podrobno
opisalo več arhitetkov in ti so nam
zapustili Ludi dragocene doku
mente -ta sumerskih in babilon
skih ti čMcah. Stolp je bil kvadra
ten in je imel sedem nadstropij,
drugo manjše od drugega.
To je bila velikanska strnjena
masa, v katere notranjosti ni bilo
niti svetišča niti ne groba. Vanjo
je bilo vzidanih 65 milijonov opek
iz steptane zemlje, prevlečena pa
je bila s petnajst metrov debelim
varovalnim slojem iz emajlirane
opeke; osrednje stopnišče se je
dvigalo 40 metrov visoka Stolp je
bil visok 91 metrov, osnova pa je
bil kvadrat s stranicami po 91
metrov.
Pri gradnji novega stolpa si
bodo pomagali z danes dobro
znano tehniko: betonom in jekle
nimi nosilcu Od zunaj ga bodo
obložili z emajliranimi opekami,
popolnoma enakimi tistim origi
nalnim.
Vstajenje Babilona po dveh
tisočletjih nas spominja na vsta
jenje arabskih dežel, katerim vpliv
je zaradi pomanjkanja energetskih
virov na svetu vedno večji. Jutri
bo Babilon ne Meka, marveč
Atene Vzhoda, mesto neminljive
slave, ki so ga pred kratkimi pet
tisoč leti ustanovili Sumerci, ki so
iznašli tudi pisavo in so torej
začetniki zgodovine sodobnih civi
lizacij.

Pred kmečko hišo sedi stara zgarana ženica. Pogled ji
počiva na cesti, po kateri hite avtomobili. Po tej cesti so se
odpeljali njeni otroci v široki svet. Štirje so odšli od doma.
Zdaj so živi samo še trije. Eden se je ponesrečil z avtom na
neki cesti, podobni tej. Po cesti se otroci vračajo domov, ta
redkeje, oni pogosteje. Morda ji bo cesta pripeljala domov
tudi najmlajšega sina, bodočega gospodarja.
Starka v mislih obišče vse otroke. Z bolečino se spomni
Ivana, umrlega. „Kakšen gospodar bi bil!" žalostno
zavzdihne.
Na Branka se spomni s ponosom. Velik gospod je tam v
mestu. Samo premalokrat se oglasi. Daleč je in malo časa
ima.
Spomni se Marice. Nekega dne jo je obiskala na njenem
domu, v novozgrajeni hiši, ki stajo postavila z možem. Lepa
in velika hiša, samo tako čudno mrzla. Nič prijetno se ni
počutila v nji.
.
Z žalostjo se spomni tudi Milana. Pred leti je odšel v
tujino, v Nemčijo. Dejal je, da gre samo za dve leti, da bo
nekaj zaslužil, a sedaj mineva že peto leto, njega pa od
nikoder. „Za 8. marec gotovo pride . . . Morda pa kasneje, za
veliko noč," pomisli starka s šibkim upanjem v srcu.
Ko bodo njeni otroci prišli domov, bo veselo. Ljudje bodo
sicer spet govorili, da so prišli le po krompir in jabolka.
Ljudje ne razumejo, da v mestih ni njiv, ni sadnega drevja in
daje tam vsako jabolko strašansko drago.
Žalostne misli prede v glavi tudi starec. Stoji za oknom v
hiši. Nekoč je bil najboljši gospodar v vasi, zdaj pa je zgaran
in izčrpan. Z žalostjo pomisli na zapuščene njive, na
razpadajoče gospodarsko poslopje, na omet, ki odpada od
hiše. Domisli se vseh garaških dnevov, ko sta z ženo, starko
pred hišo, delala od zore do mraka, da so otroci lahko
obiskovali šole in prišli do večjega kosa kruha. Sedaj, ko sta
onemogla in ostarela, pa sta ostala sama.
„0 , jaz ne verjamem, da se bo najmlajši vrnil iz tujine, si
starec zabrunda v brado. ,,Če bi hotel prijeti za delo na
kmetiji, bi ostal doma. Tudi tu bi si lahko kupil traktor in
druge stroje, ne bi mu bilo treba iti udinjat se^ tujcu. Vem,
vem,
zahotelo vv
se mu Jje drugačnega
TvUlj ŽjflllvlvlV/
O
O življenja
J J
In spet mu je misel oblezla razpadajoče gospodarstvo.
Videl je z duhovnimi očrni prazen hlev, nekoč poln najlepše
živine, videl je opuščene njive in svoje zgarane roke, kako
nemočno zadržujejo propadanje.
Domislil se je starega ljudskega izreka in grenko se je
nasmehnil. „Res je: ena mati lahko preživi devet otrok,
devet otrok pa ne more ene matere."

MIRJAM
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pisDolenjske Novice.

kako jabolko ali pa srebrno desetico, ki so jo
vrgli v škaf nalašč v to pripravljene vode z bese
dami: pozdravljena, hladna vodica! Jaz ti daru
jem svoj majhen dar, in te prosim za obilnejše
ga." Od kodi je izvirala ta navada mi ni znano;
hoče pa se mi dozdevati, da je to najbrž kak
star paganski ostanek iz prejšnjih časov, ko še
naši pradedje niso poznali luči sv. vere.
( D o l e n j s k e ) Novice so premali Ust, da
bi se spuščale v prepire; z mirno besedo pa
bodo pojasnovale razne naše razmere ter pisale
v poduk zlasti našemu preprostemu narodu. Na
razne dogodke po svetu bodo posebno ozir
jemale. Cena listu ostane do sedaj 1 gl d. V Švico
in Ameriko 1 gld 50 kr, na Nemško in Bosno pa
1 gdl 25 kr za list in pošiljatev.
( Ke r ) o božičnem času promet pri vozni
pošti močno naraste, priporoča se občinstvu,
da naj ne čaka s pošiljatvami do zadnjega dne.
IZ DOLENJSKIH NOVIC
15. decembra 1897)

NAS IZ U 
M IT E L J
(NIKOLA)

A*

ŽELJA

E

.

( D r ž a v n a ) zbornica je krasna palača. Za
lepoto in umetnost pri zidanju so se grozne
vsote razsipale, samo da bi poslopje dostojno
bilo svojemu namenu. Volili so se v državni
zbor najodličnejši, za ljudski blagor najbolj
vneti gospodi in postavno se jim je priznala
nedotakljivost in neodgoovmost za njih
početje. In ti gospodje iz nemškega tabora, ki
čutijo v sebi vse boljšo oliko, ki nas Slovane
kakor njim neenake le čez ramo pogledujejo, ti
gospodje so se sporekli in začel se je velikanski
pretep. Vsakdo tolče, davi, brsa, suva, bije,
cepta kar le more. Vmes divji krik, razbijanje z
deskami po mizah, trobentanje na otroške
trobente. Če si to prav živo predstavljate,
potem veste, kako se obnašajo najbolj zagrizeni
nemški poslanci.

ED G A R
D EGA S

STROKO
VNJAK ZA

D rruu žz in
m a VValterja
n a n v i r -PeI^
- ®
... ° na,

VOHUNI NA OGLAS - Kaj ■
nenavadnega pristopa se je
lotila avstralska vlada, ko je z
oglasi v časopisih iskala mlade
talentirane ljudi z diplomo,
iznajdljive, diskretne za nadvse
„diskreten“ posel. OglasQV so se
namreč poslužili, dahi pridobili
novih moči v vohunske vrste.
Ni kaj, odlična priložnost za
dvojne, trojne m podobne
poklicne že.

»Dolenjski list«
v vsako družino

tešitev prejšnje križanke

— S KOM GOVORIŠ ZE CELO
URO?
— NE VEM, NAPAČNA ZVEZA JEI

N a n ad aljn jem
sta p ri
neki skupini n ab il11 ^ , & izvedela, da
b i u teg n il b iti n}*9 A** Vožnje d alje
navzdol. Slišali so* a $ 1 ‘jttn dva belca
s skupino In d ija» ce j vA Dečka b i bila
n a jra jši zavriskalo JAV 11 N abiralci so
ju kom aj pregovor* ’ jA &r ponoči k re 
n ila d alje, čeprav s
uJena od dn ev 
n ega v eslan ja.
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D om neva je b ila p ra v iln a . Ko sta dečka
d an n ato p ro ti v ečeru dospela do večjega čol
na, k i je 'b il p riv ezan k b reg u , in p ristala, sta
že od daleč spoznala P a v le ta . S tal je p ri sk la 
dišču n a b ran eg a k av ču k a in ju zam išljen v
svoje delo n i n iti opazil. O zrl se je šele, ko sta
bila že blizu n jeg a in sta m u voščila dober
večer. O zrl se je, o b rn il in se neznansko za
čudil.

»Ali očeta ni?« sta sk o raj h k ra ti v p rašala
B ojan in Z oran. »Odšel je z In d ijan c i globlje
v pragozd in se danes ne bo v rn il k reki,« je
povedal P av le. »Ali ne b i m ogla k njem u?«
je d ejal Z oran. »Ponoči skozi pragozd,« se je
začudil P avle. »Saj v e n d a r n ista danes p rv ič
v te j d iv jin i. Če sta p re sta la v isk an ju toliko
tednov, bosta počakala tu d i še do ju tr i zju 
traj.«

Bilo mi je šest let, ko sem poslednjič videl svojega očeta.
Ni mi bilo žal, saj so se končali vsi temni večeri, prečute
noči, jok moje matere. Nič več niso ogabne besede rezale
nočne tišine, nič več niso kozarci žvenketali pozno v noč.
Odšel je. Ostali smo trije otroci in mama. Bilo je težko in
nastopili so dnevni velikega odrekanja. Nič novoletnih daril,
nobenih drobnih malenkosti, ki osrečujejo vsakega otroka. A
bile so mirne in tihe noči.
Minevala so leta. Prišla je šola, učenje. Spominjam se, da
je učiteljica nekega dne dala za šolsko nalogo naslov
„Spomin na očeta" ali „Ponosen sem nanj".
Kaj naj bi napisal? Spomin na očeta je bil že medel, a še
vedno prej teman kot svetal. In tako sem zapisal:
„Imam očeta, ki dela v tovarni. Zelo rad ga imam in tudi
on nas ima rad. Zelo lepo živimo, hodimo skupaj na izlete,
radi se imamo. Za rojstni dan mi je kupil kolo. Zelo sem
ponosen nanj."
Ko je učiteljica ocenjevala in komentirala naše zapise, je
mojega prezrla. Kasneje sem zvedel, da je o moji šolski nalogi
učiteljica govorila z mojo mamo.
„V nalogi je napisal vse svoje želje, vse svoje koprnenje,
pisal o tem, kar ni imel in doživel. . . “
Bila je lepa, sladka laž.
STOJAN

POTA
L\

sm /

Dežurni
poročajo
RAZGRAJALA V KAVARNI Novomeški miličniki so 13. decem
bra zvečer pridržali do iztreznitve
Jožeta Malija in Draga Grila iz Regerče vasi, ker sta razbijala stekleni
ce in razgrajala v kavami na Glav
nem trgu. Vzrok: očitno vinjenima
jim a niso hoteli postreči z alkohol
nimi pijačami. Morala bosta na raz
govor k sodniku za prekrške.
OSTAL BREZ „TOMOSA‘‘ A ntonu Kocjanu je minuli torek po
poldne nekdo odpeljal motorno ko
lo Tomos, vredno 6.000 din, ki g aje
parkiral na Ljubljanski cesti v No
vem mestu.
IZ ŽEPA ODNESEL DENAR Hasana Alagiča, ki stanuje v Ketteje
vem drevoredu, je v noči na nedeljo
obiskal tat. Iz sobe, natančneje iz
hlačnega žepa, mu je izmaknil 930
din.

,Ljubica’ ukradla ukraden denar
Nikola Jurjevič v Vinici, obrcal in oropal starčka - Po popivanju se je iz roparja prelevil
v žrtev: naletel je na ..prijateljico noči"
Senat okrožnega sodišča v Novem mestu je Nikolo Jurjeviča iz
Pbnikve pri Severinu na Kolpi obsodil na tri leta in šest mesecev
zapora, ker je pred dobrima dvema mesecema pri viniškem kampu
oropal 70-letnega Jožeta Adlešiča iz Dragatuša.
3. oktobra letos je bil na
sta nato odšla v bližnjo gostilno
Vinici sejem, kjer sta se srečala Školnik in pričela popivati. Oba
tudi Jurjevič in Adlešič. Skupaj sta se že prej poznala. Po nekaj
kozarcih je Jurjevič dobil od
Adlešiča 100 din na posodo,
V TOLMUNU NAŠLI
nato pa ga je zvabil še v bližnji
MRTVEGA
viniški kamp. Pot ju je vodila
Prejšnji ponedeljek okoli 9.
tudi po odmaknjenem kraju,
ure so v tolmunu potoka
kjer je obtoženec starčka naj
Sromljščica pri Brežicah našli
prej udaril s pestjo po .obrazu,
mrtvega
394etnega
Mirka
ga nato obrcal in mu iz žepa
Krošlja iz Sromelj, ki so ga
zmaknil denarnico, v kateri je
pogrešali že od 29. novembra.
bilo 6.100 din. Vzel je le denar,
Tega dne se je Krošelj namreč
potem pa se odpravil v Karlovac
vračal domov od soseda, ki mu
je pomagal pri kmečkih delih.
veseljačit.
Vse pa kaže, da mu je na gozdni
poti spodrsnilo in je omahnil
deset metrov niže v tolmun.

GORELO ZARADI
SLABEGA DIMNIKA

KDO
ODPIRA
MIZARSKO
OBRT? - Isto noč je bilo vlomlje
no tudi v mizarsko delavnico Novoteksa. Storilec je odnesel nekaj
orodja, skobelnik, tri dleta in ročno
žago.
VINJEN PRIŠEL NA DELO Nikola Radoš iz Brašljevice je v so
boto ponoči razgrajal v „Beti“ ,k je r
je zaposlen. Metliškim miličnikom
ni preostalo drugega, ko da so ga od
peljali na hladno.

V
ponedeljek okoli 7. ure
prišlo do požara v stanovanjski hiši
Janeza Mrviča iz Žabje vasi. Pri
Mrvičevih so prejšnji večer močno
kurili, imajo pa slab dimnik, tako da
so iskre skozenj padale po podstreš
ju . Tukaj pa so imeli spravljeno
razno kramo in stare obleke. Nekaj
časa je samo tlelo, proti ju tru pa je
izbruhnil ogenj, in le hitremu posre
dovanju gasilcev gre zahvala, da so
Mrvičevi ohranili streho nad glavo.

Zapravil je že polovico de
narja, a se nato odločil, da bo
noč preživel v družbi dekleta v
karlovškem hotelu „Evropa“.
Pa njegovo veseljačenje ni traja
lo dolgo, saj mu je preostanek
denarja zmaknilo dekle, malo
zatem pa so ga dobili tudi mi
ličniki. Slednji so kmalu izsledi
li tudi njegovo .prijateljico1 in
pri njej našli ves denar, ki ga je
ukradla Jurjeviču.
Obtoženec je dejanje na raz
pravi zanikal, trdil je, da je iz
Skolnikove gostilne odšel sam.
Toda ta zagovor sta ovrgla
uslužbenca na viniški bencinski
črpalki, ki sta ga videla, ko je z
Adlešičem odhajal v kamp, pri
bližno enako pa sta povedali tu
di natakarici v gostilni in seveda
oškodovani Adlešič.
je Senat okrožnega sodišča v
Novem mestu, ki mu je predse
doval Janez Kramarič, je Jurje
viča spoznal za krivega in ga
obsodil na tri leta in šest mese
cev zapora, poleg tega pa mu je
podaljšalo pripor do pravno
močnosti sodbe. Edina olajše
valna okoliščina za Jurjeviča je
bila, da preživlja dva mladolet
na otroka iz razvezanega zako
na.

TOVORNJAK
V KOLESARJA

-
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PREDNOST PELJE V SLEPO - Novomeškim voznikom nikakor ne gre v glavo, zakaj ima v križišču
pri hotelu Kandija še naprej prednost slepa cesta, ki pelje v Ulico Majde Šilc in Ragovsko. To vprašanje
je uganka tudi za prometno milico. Se bodo pri Cestnem podjetju Novo mesto le odločili za kakšno
javno pojasnilo?

Trojko premestili na „varno”
Tudi republiško sodišče potrdilo odločbo novomeškega, da je „K rka" upravičeno
premestila Gerzetiča, Sajeta in Pavšlja na drugo, manj nevarno delovno mesto
Milan Gerzetič, Anton Saje in Avgust Pavšelj, vsi zaposleni v
novomeški „Krki“ , so pred kratkim pri sodišču združenega dela v
Novem mestu vložili zahtevek za odpravo nezakonitih odločitev
Krkinega tozda Biokemija, po katerih so bili z dosedanjih delovnih
mest premeščeni na druga. In to navzlic temu, zatrjujejo sami, da
so delo opravljali zadovoljivo in brez vsakršnih pripomb.
Vsi trije pravijo, da do pre
mestitve na drugo delovno
mesto ne more priti samo zato,
ker nimajo ustrezne interne
kvalifikacije, kot jo zahteva to
delo, in da ne gre njihove spo
sobnosti presojati zgolj s for
malno opravljenimi izpiti, mar
več na osnovi njihovega dela,
dosedanjih izkušenj in uspešno
sti. Ne nazadnje pa je treba

Pogojna kazen za
smrt pešakinje
Mile Klipe je v lanskem
maju povozil Cigičevo
Mile Klipe iz Zorkovca pri Ozlju
je 13. maja lani na Cesti bratstva in
enotnosti v Metliki prehiteval trak
tor, ki ga je vozil Miha Požeg. Med
prehitevanjem pa je pred traktorjem
prečkala cesto 67-letna Milka Cigič,
ki jo je Klipetov avtomobil zadel.
Ponesrečenka je sedem dni po nesre
či v novomeški bolnišnici podlegla
poškodbam.
Na obravnavi pred novomeškim
okrožnim sodiščem minuli teden je
senat obtožencu izrekel kazen dese
tih mesecev zapora, pogojno za dve
leti. Klipe se je sicer zagovarjal, da
Cigičeve ni videl, da jo je opazil ko
maj pet metrov pred trčenjem in da
je bila vsaka intervencija zaman. Se
n at pa je menil, da je bil obtoženec
premalo pazljiv, saj bi lahko v na
sprotnem pešakinjo pravočasno opaziL Ob izreku sodbe je upošteval tu 
di obtoženčevo nekaznovanost, pri
znanje in obžalovanje, poleg tega pa
tudi delno sokrivdo Cigičeve, ki je
cesto prečkala na neoznačenem me
stu.
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upoštevati dejstvo, da so opra
vili vsaj nekatere od zahtevanih
izpitov.
Na vse te očitke je „Krka“
odgovorila, da so Gerzetič, Saje
in Pavšelj delali brez ustrezne
kvalifikacije
na
delovnem
mestu, označenem s posebno
nevarnostjo. In prav zaradi tak-

EN MRTEV,
PET RANJENIH
Minulo sredo se je okoli
21. ure na magistralni cesti
Ljubljana-Zagreb pri Ždinji
vasi zgodila huda prometna
nesreča, ki je teijala življenje
39-letnega Stefanoviča, pet
oseb je bilo huje poškodo
vanih, medtem ko je mate
rialne škode za 140.000 din.
Vzrokov za nesrečo je več:
neprevidno
prehitevanje
avtobusa, ki je vozilo, v ka
terem je sedel tudi pokojni,
oplazil, tako da je osebni
avtomobil zaneslo najprej na
bankino, od tam pa v na
sproti vozeči tovornjak. Ne
sreča pa je bila še večja, ker
je malo zatem v ponesrečeni
avtomobil trčila še Ljubljan
čanka Terezija Maire.
Toda drama na avtocesti s
tem še ni bila končana.
Omenjenemu avtobusu, ki je
po nesreči brez šoferja stal
na cesti, je namreč popustila
ročna zavora in le malo je
manjkalo, da ni zgrmel po
nasipu.

šnih delovnih mest so pristojni
organi v novomeški „Krki“
sprejeli sklep, da se delavcem,
ki še niso opravili izpita iz var
stva pri delu, to omogoči, v na
sprotnem pa bodo razporejeni
na druga mesta. Vsi trije so
takšno izjavo že predlanskega
oktobra podpisali, vendar še do
danes niso opravili izpita. Ob
takšnih ugotovitvah in upošte
vanju pravilnika o varstvu pri
delu, ki ga ima „Krka“ , je so
dišče združenega dela v Novem
mestu odločilo, da se zahtevek
Gerzetiča, Sajeta in Pavšlja za
vrne. Po pritožbi omenjene tro
jice je tudi sodišče združenega
dela SRS potrdilo odločbo Novomeščanov. Zakon namreč
natančno določa, da delavec ne
sme samostojno opravljati del,
označenih kot posebej nevarna,
dokler nima potrebnega znanja
in ustrezno opravljenega preiz
kusa o ukrepih iz varstva pri de
lu.

Minuli torek je med prevozom v
zdravstveni dom Ribnica umrl
55-letni kolesar Rudi Matelič iz
Dolenje vasi. Matelič se je tega dne
peljal s kolesom od Prigorice proti
Nemški vasi, na ravnem delu ceste
pa ga je dohitel s tovornim avtomo
bilom Janez Grebenc z Rakitnice.
Med prehitevanjem je zbil kolesarja
po cestišču.

S

Sovražnik rje številka ena \

X _______________________

Jj
^
^
-

Z današnjim dnem so se
tudi uradno pričeli zimski
dnevi, za šoferje polni skrbi
in negotovosti. Mehanične
delavnice bodo (ali pa so že)
natrpane z avtomobili; temu
je odpovedal akumulator,
drugemu je zamrznila voda,
tretjega je poledica zapeljala
v jarek. Le mehaniki si bodo
ob vsem tem zadovoljno meH roke. Dela jim namreč vsaj
v tem času ne bo zmanjkalo.
Dolenjski Prekmurec Peter
Perdec si je že pred osmimi leti
za svoj delovni prostor izbral
„kanal“ , iz katerega je dodobra
spoznal „življenje“ naših ploče
vinastih služabnikov. Takole pra
vi:
„Vse premalo skrbimo za svo
je avtomobile, še posebej v zim
skem času. Nič kolikokrat sem s
svojimi fanti na avtocesti. Prazni
akumulatorji, nemalokrat tudi
razbiti avtomobili, da ne govori
mo o slabih gumah, ki peljejo v
nesrečo. Poglavje zase je karose
rija. Mnogi se čudijo, kako je iz
še včeraj tako bleščečega oklepa
njihovega avtomobila ,udarila*
rja. In če gre verjeti nekaterim
ugotovitvam znanstvenikov, po
tem je življenjska doba avtomo
bilske karoserije brez vsakršne
dodatne zaščite komajda tri leta.
Za pet, deset, morda celo tride
set starih milijončkov občutno
premalo!"
Peter je to povedal iz lastnih
izkušenj. Bil je namreč prvi na
Dolenjskem, ki si je pred nekako
dvema letoma „drznil“ poskusiti
s servisom za zaščito vozil. Nje
gov „Valvoline Tectyl“ pozna
mo že iz časopisnih oglasov, ne
kaj besed o tem pa prav gotovo
ne bo odveč:

|

Sodišče zavrnilo Finkov zahtevek o izplačilu ..razlike'
čeprav ni dobil odločbe niti sklepa o sprejemu v DO

Fink namreč poudarja, da je bil v
omenjeni delovni organizaciji zapo
slen kot obratni električar, vendar
med službovanjem ni prejel nobene
odločbe, iz katere bi lahko razbral
svoj osebni dohodek, čeprav je tak
šno odločbo vseskozi terjal. Nadalje
navaja, da mu je bilo ob nastopu
službovanja obljubljeno, da bo pre
jemal osebni dohodek, kot ga dobi
vajo drugi električarji, ne pa, tako je
bilo vseskozi, v višini, kot ga imajo

„SODNIŠKE“
ROKADE
Novomeško sodstvo je mi
nuli teden doživelo nekaj
sprememb, lokacijskih. Tako
se je sodišče združenega dela
preselilo v dosedanje prosto
re občinskega sodnika za
prekrške, medtem ko je sled
nji zasedel nove prostore na
rotovžu na Glavnem trgu.

delovna mesta, za katera se zahteva
srednja izobrazba.
Na te pritožbe so v „Boru“ odgo
vorili, d aje bila Finku priznana urna
postavka OD v višini, kot jo pač
imajo delovna mesta, za katera se
zahteva visoka kvalifikacija ali sred
nja šola. Niso mu pa izdali odločbe
o osebnem dohodku niti sklepa o
sprejemu na delo. Baje zaradi ka
drovskih težav.
Navzlic navedenim pomanjklji
vostim je bil senat novomeškega so
dišča združenega dela, ki mu je presedoval Vladimir Bajc, mnenja, d a je
Finkov zahtevek neupravičen, saj je
prejemal OD na popolnoma enaki
osnovi kot drugi delavci z enako
izobrazbo. Takšno odločbo je po
Finkovi pritožbi potrdilo tudi sodi
šče združenega dela SRS.
Naj si bo kakorkoli: temen madež
pade ob tem tudi na delovno organi
zacijo: ne le da ni sistemizirala Finkovega delovnega mesta, tudi izjave
(če so seveda resnične), da bo preje
mal OD kot električarji drugod, so
povsem v nasprotju z določili zako
na o ZD.
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Peter Perdec
Ob koncu je dodal fe, d® M
večina voznikov prepozno odlp
či svoje vozilo zaščititi. Prihajaj0
sedaj, pozimi, medtem ko jih J®
med letom sila malo. Zmotno je
mišljenje, da samo na cesti posi
pana sol povzroča rjavenje. K®sko ali odrgnino, po kateri se po
tem tako rada razpase nadležn
rjava barva, lahko povzroči tu
kamenček, ki se odbije izp°“
kolesa. Skratka, če strnein.
Petrove besede: skrb za n®
avtomobile še zdaleč ni tak®®*
kot jo zahtevajo naše ceste ®
razmere.
„

B. o -

POBEGNIL,
A N E ZA DOLGO

V
nedeljo okoli 1.15 P°n0fl^si,
v Sevnici zgodila prometna ne» .
pri kateri jo je s Po5kp°Ianinc.
odnesel domačin Stane^ ri
Slednji je pešačil od žele ^
postaje proti Planinski ccstl’ ijnjo
na mostu za njim s P rLjga
hitrostjo pripeljal v o z n i k to v o .
avtomobila Marjan Demač. /■ ^
zbil je pešca po cestišču,
v
Planinc nekaj časa celo pan»;
nezavesti, medtem ko je
takoj
po
dogodku
Nedolgo zatem so ga na d0...«nj|d.
dvorišču že prijeli sevniški min

ZRINIL GA
JE V JAREK

v

Novomeščan Marko Ivaneti^!^
petek zvečer vozil osebni aVt0\Ltu,
od Ljubljane proti Novemu
pri Poljanah pa ga je dohitel z ^
nim avtomobilom Branko Hres ^
Gradišča in ga začel prehitevati- ^
je prav takrat nasproti pripeij"
Iona vozil, je Hrestak ostr°rjnil v
pred Ivanetiča, ga oplazil in
jarek, kjer se je avtomobil pf® ^
in zdrsel še nekaj metrov navzd ^
strehi. Pri nesreči sta se poSp
voznik in sopotnica Andreja * ^
tič, gmotne škode pa je 50.00°

V.

NENADOMA NA CESTO - Prej
šnji torek popoldne je Jože Benkič
iz Družinska vasi vozil osebni avto
mobil po Cesti herojev proti Ločni.
Pri trgovini ,.Dolenjke" pa je nena
doma pritekel na cesto 11-letni
Otmar Zajc iz Novega mesta, tako
da ga je Benkič z avtomobilom zbil
na tla. Otmar je na srečo dobil le
nekaj prask in odrgnin.
ODVZEL MU JE PREDNOST Ivan Jordan iz Volčkove vasi je mi
nulo sredo vozil osebni avtomobil
od Starc vasi proti Šentjerneju, tu
pa je v križišču zavil'na prednostno
cesto, ne da bi se prepričal, ali je
prosta. Takrat je iz kostanjeviške
smeri pripeljal z osebnim avtomobi
lom Ivan Vinter z Dobrave pri Pod
bočju; vozili sta trčili, nastalo pa je
za 33.000 din gmotne škode.

PREDRZNOST PRED RAZSODNOSTJO - Ob takšnih posnetkih
se bo marsikdo vprašal, čemu sploh rišemo polne črte na naših
cestiščih. Čeprav nestrokovna, pa vendar drži trditev, da podobnih
primerov na naših cestah še zlepa ne bo konec. In prav zaradi takih
neodgovornežev bo magistralna cesta Ljubljana-Zagreb manj krvava
šele po dograditvi dodatnih dveh pasov cestišča.

»Nekateri mi ob tem delu celo zavidajo. Toda truda, neprespanih noči pa tistega negotovega pogleda v prihodnost ob začetku servisa nikomur ne privoščim. Sedaj je bolje, tudi konkurenče je več. Vsi se trudimo, da
bi kar najbolje opravili delo. Zase mislim, da sem na dobri po£
Imam pogodbo z A v to te h n o , »
me oskrbuje z vsem potrebnim.
tudi garancijo za opravljeno delo
sem podaljšal na tri leta. Mogo£e
jo bom v kratkem na štiri"

■ # # //# # # # # /# # # # # # /# # # /# # /# # # # /# //////t i l l *

Do OD brez odločbe
NovomeŠto sodišče združenega dela je pred kratkim raz
pravljalo o zahtevku Antona
Finka iz Obrha, da mu Industri
ja obutve Novo mesto — tozd
Bor iz Dolenjskih toplic dolguje
plačilo razlflce med osebnimi
dohodki, ki jih je prejemal, in
tistimi, ki bi jih po njegovem
moral dobivati.

$

$ švedska metoda, Tectyl in P. Perdec se trudijo, d8 /
^ bo avtomobilska pločevina vzdržala več kot 3 leta ^

HODIL PO SREDI CESTE
petek zvečer se je huje P0^ 1. jel
Ciril Kozole iz Roj. Tisti dan J
po sredi ceste, ko mu je naspr°
.
peljal z osebnim avtomobilom .
ko Sladič iz Mirne in ga 22 f i 
žole je pri udarcu dobil PretreS„0g0 .
ganov, ima pa tudi zlomljeno
.
NENADOMA NA CESTO šnjo sredo popoldne je Marja?
.
hek iz Petrove vasi vozil o seb n i a v
mobil po Ulici 21. oklo. wižiČrnomlju proti Lokvam. Pred ^
ščem s Kolodvorsko ulico pa J ^
cestišče nenadoma pritekla
.ja
Aleksandra Čarman iz ^ tn°!^jja
Voznik je deklico zadel s Prc“ ta.
delom avtomobila in zbil na t»>
ko da so jo morali z zlomljen0
odpeljati v novomeško bolni s11

STEKEL PRED AVTOMOBIL Prejšnjo sredo je Novomeščan Vik
tor Mikec vozil osebni avtomobil
proti Biški vasi. Ko je pripeljal v
Mirno peč, je izza parkiranega kom 
bija pritekel na cestišče 10-letni Mi
ran Ajdič iz Šentjujja. Avtomobil je
dečka zadel in zbil po cestišču. Laže
poškodovanega Mirana so odpeljali v
novomeško bolnišnico, potem pa so
ga napotili v domačo nego.

s t. »' ‘J (1480) - 22. d e c e m b r a j n/7
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GETRTM1V INTERVcIU

Nova oblika dela z zdomci
Kot se lastovke vračajo v njem organizirane dežurne
svoje kraje, tako se naši de- službe v vseh uradih, na ka
lavci, zaposleni v tujini, vsak tere se zdomci običajno
december radi vračajo do- obračajo. Tam bodo dobili
mov. Kako jih bomo letos vsa pojasnila."
- Koliko zdomarjev ima
prejeli, kako ohranjali z njimi vez, je povedal Franc novomeška občina in kak
Bartol, dosedanji predsednik šno je gibanje tovrstne de
koordinacijskega odbora pri lovne sile v zadnjem času?
„Iz novomeške občine je
Občinski konferenci SZDL v
okrog 700 občanov na za
Novem mestu.
,.Dosedanje izkušnje kaže časnem delu v tujini. Ugo
jo, da so srečanja z zdomci, tavljamo, da se je letos pri
organizirana na občinski rav- bližno 100 zdomcev vrnilo
in se spet zaposlilo doma,
a ni, preživela oblika sodelomedtem ko novih odhodov
| vanja. Zadnja leta je bilo zena tuje ni več, razen posa
5 lo malo odziva. Zgodilo se je
| večkrat, da je prišlo na se- meznih primerov.11
- Zakaj novomeški zdom
1 Stanke več ljudi, ki so bili
pripravljeni odgovarjati na ci ne kažejo interesa za tes
nejše sodelovanje z družbe
vprašanja, kot pa zdomcev.
Predsedstvo SZDL in koor nopolitičnimi silami doma
dinacijski odbor sta se letos in ali so sploh obveščeni, da
odločila za drugačno obliko smo jim pripravljeni poma
sodelovanja. Sestanke z naši gati?
Naši občani so šli na delo
mi delavci, zaposlenimi v tu| jim, bomo organizirali v vseh v tujino zato, ker so iskali
boljšega zaslužka in možno
sti za višji osebni standard,
ne pa zaradi nezaposlenosti,
kot je bilo to v nekaterih
drugih občinah. Zaradi tega
tudi problematika zdomcev
pri nas ni tako pereča kot
ponekod drugod. Menim, da
oni svoje težave rešujejo pre
ko svojcev, zato iščejo manj
pomoči pri raznih organih.
Lani smo jih obvestili o
možnostih za tesno sodelo
| Franc Bartolj: ,JPo novem vanje s pomočjo anket, kra
| bodo sestanki po krajevnih jevnih uradov, pogovorov,
| s k u p n o s tih ."
pismenih obvestil, zato sem
| večjih krajevnih središčih, prepričan, da vedo za našo
pomagati
| kot so Šentjernej, Zužem- pripravljenost
jim.“
| berk, Dol. Toplice itd., če
- Kdo bo torej organiza
| bodo tamkajšnje družbenotor
letošnjih srečanj, če bo
| Politične sile ugotovile, daje
| za taka srečanje med zdomci do njih prišlo?
,.Krajevne
konference
| interes.“
SZDL in krajevne skupnosti
|
- Gre za novost, ki je
| zdomci niso vajeni, zato bo- bodo na svojem območju
organizirale te sestanke in
| do nekateri najbrž še vedno
tudi ugotavljale, če je zanje
| iskali informacije v Novem
| mestu. Ali je zanje poskrb- interes. Strokovne službe in
naš koordinacijski odbor pa
| ljeno?
bodo radi sodelovali.
|
„V Novem mestu bodo
R. BACER
| Pred novim letom in po
|
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Bolje en sam, toda večji kup
Letos je bilo nad 3 milijone dinarjev porabljenih za preureditve in popravila šol v
novomeški občini — Združena amortizacija to omogoča
„Okna in vrata se ne zapirajo, streha pušča, kuhinja ni primerna,
sanitarije bi morale sanitarna zapreti." Take ugotovitve je bilo sliša
ti vsa leta nazaj na več podeželskih šolah, pa tudi mestne niso bile '
izjem a.
jev. Ker so se šole odločile za
Vedno so ravnatelji tarnali, zbiranje amortizacije in uporab
ljanje teh sredstev po skupnem
vedno na sestankih opozarjali,
dogovoru, je možno opraviti ve
toda z amortizacijo, ki jo je
čja popravila. Posamezne šole
ustvarjala vsaka šola zase, nikase pri tem pač zvrstijo glede na
kor ni bilo mogoče spraviti skupotrebe.
paj toliko denarja, da bi na priLetos so na primer v Podgra
mer lahko popravili streho. Za
du
dobili centralno gretje in do
beljenje je še bilo, kaj več pa
končali obnovo šole. Prav tako
ne.
Povsem spremenjeno stanje je bila končana obnova na
lahko zasledimo že v lanskem, podružničnih šolah Ajdovec,
Dvor in Šmihel v Suhi krajini.
še bolj v letošnjem letu, ko je
bilo za popravila in obnovo že Osnovna šola Katja Rupena je
izplačanih nad 3 milijone dinar- obnavljala streho, šola Milka
Šobar—Nataša v Šmihelu pa je
stanovanje v šoli preuredila v
T R E T JIN A JIH
upravne prostore. Na Otočcu so
uredili za šolo kanalizacijo,
JE PR IŠLA

električno napeljavo, strelovod
in centralno ogrevanje. Na Pre
volah so urejali telesnokulturni
objekt, v Stopičah popravljali
strope, v Vavti vasi uredili kana
lizacijo, v . Šmarjeti popravljali
fasado itd.
Drugo leto združevanja sred
stev za amortizacijo je ponovno
potrdilo geslo: združeni smo
močnejši. Skupščina občinske
izobraževalne skupnosti pa bo v
kratkem odločila, ali bo ta
praksa obveljala še za naprej. Iz
kušnje kažejo, da je taka pot
uspešna.

Krajevne skupnosti Mestne
njive, Ločna in Mačkovec so
16. decembra popoldne organizirale srečanje starostnikov v
novomeški osnovni šoli Katja
Rupena. Od 66 vabljenih je na
prireditev prišla le tretjina starejših občanov. Alfonz Čučnik
je imel pozdravni nagovor v
imenu krajevne skupnosti, nato
pa so šolarji in upokojenski pevski zbor izvedli prisrčen kulturni spored. V novih prostorih
šolske kuhinje je sledila pogosti
tev. Kot je bilo slišati, je bil
eden izmed vzrokov za slabšo
udeležbo prevoz, zato bodo
skušali prihodnje leto poskrbeti
tudi za to.

17. decembra je nekaj več
kot 350 zaposlenih pri trgov
skem podjetju Dolenjka Novo
mesto počastilo 25-letnico
obstoja s slavnostno akademijo
in podelitvijo 17 priznanj jubi
lantom in 6 družbenim delav
cem. Dolenjka seje iz skromnih
začetkov razvila v sposobno
trgovsko podjetje, ki se je pri
družilo veliki družini v SOZD
Emona iz Ljubljane.
Letos je Dolenjka odprla že
dve večji trgovini, in sicer
največjo samopostrežnico na
Drski v Novem mestu in novo
trgovino v Kanižarici pri
Črnomlju. Dolenjka ima svoje
lokale razen v novomeški tudi
še v črnomaljski in trebanjski
občini. Trenutno gradijo novo
trgovino še v Trebnjem.
Velik napredek si lahko obe
tamo od Dolenjke tudi do
konca srednjeročnega razvojne
ga načrta. Dotlej bo odprtih še
nekaj sodobnih trgovskih loka
lov, zaposlovali pa bodo okrog
500 delavcev.

Rdeči križ bo tudi letos poskrbel za obiske na domu
ostarelih občanov in za skromna novoletna darila
Tudi letos se Rdeči križ v no
vomeški občini ne bo izneveril
stari praksi, da pred novim le
tom po svojih močeh izkaže po
zornost ostarelim in dlje Časa
bolnim občanom, čeprav po le
tih ne sodijo v starejšo generaci
jo. Aktivisti Rdečega križa bo
do med 26. in 30. decembrom
obiskali vse take ljudi. Pozani-

^ntjernejska krajevna skupnost ima v- teku več akcij: asfaltiranje mestnih ulic,
popravljanje vaških poti, urejanje sejmišča in vodovod
Prav tako Šentjernejci urejajo
sejmišče, ker želijo, da bi imeli
po novem letu redne vsakome
sečne sejme za živino. Doslej so
bili sejmi samo štirikrat na leto,
kar se ljudem na izrazito živino
rejskem področju ne zdi dovolj.
Krajevna skupnost bo z večjim
prometom na sejmišču tudi
nekaj zaslužila, ves kraj pa raču
na na večji promet, če se bodo
v njem večkrat zadrževali števil
ni prodajalci in kupci.
Z veliko vnemo pripravljajo
tudi vse potrebno, da bi v letu
1978 začeli graditi_ vodovod
Družinska vas — Šentjernej.
Tako bi vasi Mihovica, Roje,
Drama in kasneje še Čadraže
dobile pitno vodo. Te vasi so
glede vode najbolj prizadete.
Poleg Javorovice v hribih so edi
ne na šentjemejskem območju,
ki še nimajo pitne vode iz vodo
voda. Težave pa imajo zlasti
zato, ker ob pogostnih popla
vah Krke voda v vodnjakih ni
pitna. Razen vsega tega pa je
dodaten vodovod nujen, ker bo
Iskra odprla novo tovarno in bo
potreboval veliko več vode.

STOPICE: VELIKO
RAZUMEVANJA

VEČ NOVIH ASFALTNIH KRAKOV - Nekatere šentjemejske
’>lice so pred kratkim dobile asfalt, nekatere ga pa še dobivajo.
Vsega bo na novo asfaltiranih 5 km cest. (Foto: R. Bačer)
Št. 49 (1480) - 22. decem bra 1977

V ponedeljek, 12. decembra,
se je v prostorih gostišča Rog v
Dolenjskih Toplicah začel že 14.
dvomesečni politični tečaj za
slušatelje iz raznih krajev Slove
nije. Organizira ga republiški
svet Zveze sindikatov s Centrom
za družbeno izobraževanje. To
krat je na tečaju 54 slušateljev,
ki bodo po vtečeni praksi spet
navezali tesne stike s krajani in
njihovim
družbenopolitičnim
življenjem.

Zadnje dni pričakujte obisk

Zagrabili so na več koncih
V podeželskih krajevnih skupnostih je suh december najbolj ugo;en čas za vrsto delovnih akcij. Domačega kmečkega delaje v tem
J-asu najmanj, zato se lahko krajani bolj zavzamejo za uresničitev
°acrtov krajevne skupnosti.
Istočasno na veliko poprav
. Te dni so v Šentjerneju asfaltoali okrog 5 km cest po nase- ljajo vaška makadamska pota.
■]u in s tem ubranili mnoge Ljudje dovažajo gramoz in pes
domačije prahu in blata. Če bo kokopov, ponekod pa še pose
^Sodno vreme, bodo vsa asfal- bej zbirajo dodatna sredstva, ta
krska dela končana še pred iz- ko da lahko navozijo še več
tekom leta 1977. Od kod de- potrebnega materiala za popra
nar? Iz samoprispevka.
vilo cest.

DOL. TOPLICE:
ZAČEL SE JE NOV
TEČAJ

V začetku decembra je bila stopiška šola nekajdnevni gostitelj pri
padnikov enote rezervnega sestava,
ki je imela na območju Gorjancev
vojaške vaje. Šola je nudila rezervi
stom bivanje na toplem, zato pa so
za nekaj dni izpraznili nekaj učilnic
in telovadnico. Z razumevanjem so
sc na šoli utesnili in nudili vso po
m oč, za kar so jim bili udeleženci
vaje hvaležni.

mali se bodo za njihove razme
re, obenem pa jim bodo izročili
novoletno čestitko z darilom.
Vsak bo dobil paket z nekaj pri
boljški.
Taka akcija bo zajela mesto z
zaledjem in vse osnovne organi
zacije RK na terenu. Odziv pri
ljudeh, ki jim je pozornost na
menjena, je različen. Nekateri
se že vnaprej vesele obiska in s
solzami hvaležnosti sprejmejo
obisk. Darilo za prenekatere ni
tisto najvažnejše, pač pa izkaza
na pozornost. Redki posamez
niki —samotarji pa niti enkrat v
letu ne želijo nikogar v hišo in
to tudi pokažejo.

Pri »Dolenjki”
so slavili

STOPICE:
NOVA ROKOMETNA
VRSTA
V začetku novembra je osnovna
organizacija ZSMS iz Stopič ustano
vila športno društvo. Zaenkrat so še
najbolj delavni na rokometnem igri
šču. Ekipo sestavljajo dekleta, ki so
domala vsa igrala v slovenski roko
metni ligi, veliko pa imajo tudi no
vih m oči. Stopičanke, ki so bile svoj
čas med najboljšimi v Sloveniji v
pionirski, mladinski pa tudi članski
konkurenci, redno vadijo. Imele so
tudi trening tekm o, ki je pokazala,
da so navzlic nekajmesečnemu
mrtvilu v dobri formi.
D. G.

Novomeška kronika
PONEKOD SE ŽE SVETI - Le
tos bo Novo mesto prej okrašeno za
novo leto, kot je bila navada. Pre
tekli teden so se novoletni aranžmaji
že pojavili v nekaterih trgovinah,
pričakujejo pa, da bo po 20. decem
bru vse mesto sijalo v lučeh. Glede
tega smo bili Novomeščani nekaj
zadnjih let zaspani in bolj malo za
vzeti, zato tudi kritike niso izostale.
KAŽEJO ŽIVAHO DELO Študentski klub Novo mesto je zad
nje čase dokaj živahno zastavil delo.
Organizirali so nedeljsko rekreacijo
v športni dvorani, ogled gledališča v
Zagrebu, medtem ko 24. decembra
pripravljajo peš pohod na Gospo
dično.

veje, pojavile pa so se tudi prve no
voletne smrečice. Cene so od lani
zelo poskočile: Za' eno samo, okrog
70 cm dolgo smrečjo vejico so za
htevali tudi 10 dinarjev. Dobiti je bi
lo veliko izbiro pletenin, pletenih
nogavic, torbic in konfekcije. Zele
njava je bila pri zasebnih prodajalcih
bolj skromno zastopana. Na stojni
cah pa je bilo dobiti jabolka po 10
din, pomaranče po 11,70 din, solato
endivijo po 15 din, limone po 17,60
din, čebulo po 7,80 din, česen po
53 din, grozdje po 16 do 20 din.
Jajca so bila v kioskih po 2,60 din in
tudi cenejša, ženske pa so zahtevale
zanj najmanj 2,80 dinarjev.

PREDNOVOLETNO VZDUŠJE
- Na tržnici so v ponedeljek začeli
prodajati smrekove, borove in druge

S tra n u re d ila : RIA BAČER

Iznajdljivost
krajevnih
skupnosti na preizkušnji
Pravljično vzdušje, dobro
organizirano novletno slavje in
boljša zunanja okrasitev kraja so
naloge, ki so jih na območju no
vomeške občine prevzele kra
jevne skupnosti s pomočjo ko
ordinacijskih odborov. Kako so
se v posameznih krajih znašli in
kakšni so glede tega njihovi na
črti, so povedali:

M*
m
MILAN ŠENICA, predsednik
skupščine krajevne skupnosti
Straža: „V Straži bomo 30. de
cembra organizirali novoletno
prireditev z obdaritvijo za pred
šolske otroke in šolaije do 4.
razreda. V dvorani Doma Svo
bode bo lepo okrašeno, kratek
program pripravljajo na domači
šoli. Letos nameravamo poskrbe
ti za prevoz, da se bo dedek
Mraz lahko vozaril naokrog in da
ga bodo otroci v čim več krajih
lahko od blizu videli. Vse pripra
ve vodi krajevna skupnost v so
delovanju s šolo in delovnimi ko
lektivi."

VIDA
ZUPANClCYEBUAH, krajevna skupnost
Mali Slatnik: ,,Pri nas bomo 139
predšolskih otrok obdarili 27.
decembra ob 15. uri popoldne.
Prireditev bo v šolski dvorani, ki
jo bo mladina lepo okrasila. Šo
larji bodo imeli dedka Mraza 30.
decembra v istem prostoru. Pri
vseh pripravah sodelujejo vrtec,
šola, krajevna skupnost in mladi
na. Za kratek program pred pri
hodom dedka Mraza bodo po
skrbeli domači lutkaiji, medtem
pa bomo morali dedka Mraza s
spremstvom .uvoziti1 iz mesta.1

IVAN KUHELJ, tajnik krajev
ne skupnosti Šentjernej: „V so
delovanju s šolo potekajo pripra
ve za novoletno prireditev, na
kateri bo obdarjenih nekaj sto
predšolskih otrok in šolarjev.
Šola bo okrasila dvorano KUD
in bo tam organizirala prireditev
zase, v istem prostoru pa se
bodo zvrstili v nekaj skupinah
tudi predšolski otroci. Glede
programa še ni Vse točno dolo
čeno, vsekakor pa bomo poskr
beli zanj. Glede zunanjega videza
se bomo letos še bolj potrudili
kot prejšnja leta in upamo, da
nam bo s sodelovanjem delovnih
organizacij tudi uspelo.
R. B.

ALI DOHAJAMO
PREDVIDEVANJA?

KRITIKA ZALEGLA - Medtem
ko so lani in prej stanovalci v blokih
na Ragovski tarnali nad mlačnimi
radiatoiji in mrzlo vodo, se letos
grejejo, da je veselje. Ni potrebno
več pred kopanjem vlivati v banjo
posebej segreto vodo. Skratka: splo
šno veselje glede temperature v sta
novanjih.
TRIJE NOVI KRAJANI - Pre
tekli teden smo dobili tri nove pre
bivalce mesta, in sicer so v porodniš
nici rodile: Ivica Golobič iz Volčičeve 3 - dečka; Darinka Jarc z
Drejčetove poti 13 - Brigito in
Julka Kos iz ulice V brezov log 16 Jasno.

Vsak po svoje

Ena gospa je rekla, da smo v
Novem mestu prav gotovo
stoodstotno zadovoljni s trgovi
nami in trgovci, kajti že spomla
di smo napovedovali ustana
vljanje potrošniških svetov, pa
jih do konca leta še nismo
dobili. . .

Za sredo, 28. decembra, je v
Novem mestu sklican zbor
združenega dela občinske skup
ščine. Obravnavali bodo osnu
tek resolucije o politiki izvaja
nja družbenega plana v srednje
ročnem obdobju hkrati z anali
zo uresničevanja razvojnega pla
na v prvih dveh letih. Na dnev
nem redu je še urbanistična
problematika, predlog družbe
nega dogovora o ustanovitvi
skupnosti spominskega območ
ja Zumberak - Gorjanci ter
obravnava predlogov nekaterih
novih odlokov.
DOLENJSKI LIST
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Obrtna nabavno-

SOLIDARNOSTNA STANOVANJA
V OBČINI KRŠKO
Upoštevajoč vloge in kriterije za dodelitev stanovanj iz solidarnostnega sklada
pri samoupravni stanovanjski skupnosti občine Krško, je svet samoupravne
enote za družbeno pom oč v stanovanjskem gospodarstvu na svoji seji dne 15.
12.1977 obravnaval predlog komisije in sprejel naslednji

prodajna
zadruga „HRAST"
Novo mesto.
Partizanska 12,
objavlja prosto
delovno mesto

PROTI RJAVENJA
AVTOMOBILOV!

GRADBENEGA
TEHNIKA

T E C T Y L je d o da nes najp o p o l n e j š e z a š č i t n o sreči
s t v o za z a š č i t o s p o d n j e g ^
d e la
a v to m o b i lo v .
z n o t r a j n a v z v e n pa š č i t i t u
di k a ro s e rijs k i del p l o č e v i

s strokovnim izpitom in pet
letno prakso.

SKLEP

o objavi prioritetne liste prosilcev za stanovanje iz solidarnostnega sklada v
novih blokih v Krškem, Brestanici in Senovem, in to:

Razpis velja do zasedbe de
lovnega mesta. Kandidati naj
vložijo pismeno prijavo na
naslov: ONPZ „HRAST",
Novo mesto, Partizanska 12.

ne.
N a ša o p r e m a za z a š č i t o s
T E C T Y L O M je p r v o v r s t n a
in n a j s o d o b n e j š a . Jam čim o
z a k v a l i t e t n o opravljena
d e la

Zap. Priimek in ime
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Šoštarič Jože
Hribar Zvonimir
Primec Lidija
Čižič Slavica
Pavkovič Antonija
Toplišek Anton
Grubelič Vlasta
Radej Miha
Našič Husein
Remih Jože
Novak Anton
Zupanc Alojz
Cerjak Blaž
Urbanica Rado
Maslavarič Vera
Kostevc Marija
Jankovič Vili
Kučič Niko
Petrovič Miloš
Kupirovič Drago
Vrhovšek Ana
Zupančič Franc
Babič Ljubomir
Vladič Dušan
Mutak Marjeta
Rep Marija
Bizjak Rudi
Preskar Ljubinka
Mrgole Štefka
Simončič Zofka
Pezdirc Daniel
Omerzel Jože
Hvala Zora
Žokalj Milan
Planinc Franc
Pirc Štefka
Macur Boris
Bostič Olga
Alba Ladislav
Pavlin Jože
Moravac Milan
Harapin Bogomir
Horvat Drago

Št.
čl.
4
4
3
3
2
4
2
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
5
4
2
4
2
3
1
5
4
2
3
2
4
3
3
4
3
3
3
5

Ustanova

Naslov
točk

Tovarna Celuloze
Tovarna Celuloze
Upokojenka
Preskrba
Dijaški dom
SOP Krško
Labod Krško
„Ž abkar"
SGP Krško
Tovarna Celuloze
Tovarna Celuloze
Togrel
Agrokom. Krško
Kostak Krško
NOB
Lisca—Metalna
Žito
Labod
SOP Krško
ZMS
SO Krško
Dijaški dom
Kovinarska
KS Krško
Merx
Upokojenka
KOSTAK Krško
NE Krško
ZD Krško
NOB
SOP Krško
Kovinarska
Tobak
SOP Krško
Invalid
Hotel Sremič
Tovarna Celuloze
NOB
Tovarna Celuloze
Transport
SOP Krško
Metalna
SGP Krško

Štev. Stanovanje
ivan bobic

432
Stranje 9
Val. nabrežje 7, Krško 324
Brestanica 99
321
Dalmatinova 3, Krško 320
Brestanica 41
315
CKŽ 14, Krško
296
Brestanica 34
295
CKŽ Krško
288
Sremiška 16, Krško
285
Sremič 9, Krško
285
Leskovec 32
280
275
Tovarniška 6, Krško
Mrčna sela 11
270
264
C. 4. julija. Krško
261
Brestanica 34
Veliki Kamen 19
255
Soteljsko 8, Krško
251
CKŽ 1, Krško
251
Val. nabrežje 11, Krško 250
245
Brestanica 105
Kolodv. 4 a, Krško
245
242
CKŽ 109, Krško
Leskovec 59
240
CKŽ 48, Krško
240
Stari grad 7, Krško
240
C. 4. julija 52 a, Krško 238
238
C. 4. julija 18, Krško
C. 4. julija 67, Krško 225
216
Senovo 310
213
C. 4. julija 52, Krško
Val. nabrežje 4, Krško 208
206
Leskovška 21, Krško
205
CKŽ 15 a. Krško
205
Rostohar 6, Krško
205
Senovo 96
CKŽ 109, Krško
200
Senovo 194
182
176
CKŽ 12, Krško
Dalmatin. 5, Krško
175
C. 4. julija 59. Krško 175
Kolodvor. 4 b. Krško 175
Senovo 177
175
Sremiška 16, Krško
170

Senovo, 111., št. 11 — 2 1/2-sobno
Krško, IV., št. 20 - 2-sobno
Brestanica, 2-sobno
Krško, VIII., št. 41 -1 -s o b n o
Krško, IV., št. 23 — 1-sobno
Brestanica — 2-sobno
Krško, V lil., št. 4 2 -1 -s o b n o
Krško, II. št. 11 - 2-sobno
Krško, II., št. 1 0 -2 -s o b n o
Krško, VII., št. 37 - 1-sobno
Krško, II., št. 1 4 - 1-sobno
Krško, 1. št. 8 — 1-sobno
Krško, V. št. 2 7 -1 -so b n o
Krško. VII. št. 36 — 1-sobno
Brestanica — 2-sobno
Senovo, III, št. 13 —2-sobno
Krško, V., št. 28 — 1-sobno
Krško, IV., št. 22 — 1-sobno
Krško, II., št. 14 — 1-sobno
Krško, V., št. 25 — 2-sobno
Krško, priti. — 3-sobno
Krško, V. št. 24 — 2-sobno
Krško, V., št. 28 — 1-sobno
Krško, III., št. 17 — 3-sobno
Krško, V lil., št. 38 — 2-sobno
Krško I., št. 8 — 1-sobno
Krško, V lil., št. 39 - 2-sobno
Krško, I., št. 9 — 1-sobno
Krško, I., št. 6 - 2-sobno
Krško, II., št. 13 — 1-sobno
Krško, VII., št. 35 —3-sobno
Krško, IV., št. 1 9 -2 -so b n o
Krško, IV., št. 2 3 -1 -s o b n o
Krško, II., št. 1 3 -1 -s o b n o
Senovo, priti. 1 — 2-sobno
Krško, I., št. 5 — 2-sobno
Brestanica — 2-sobno
Krško, III., št. 15 — 2-sobno
Krško, VII., št. 32 - 2-sobno
Krško, VII., št. 3 6 -1 -s o b n o
Krško, 1. št. 9 — 1-sobno
Senovo, IV., št. 17 —2-sobno
Krško, VII., št. 3 4 -2 -s o b n o

n ov o m e s t o , p artizaiisk J “ J
(ob izliv j T e ž k e vo de v KrKO
N A R O Č I T E SE OSEBNO
in f o r m a c ije

tel

N O V O ZA S T A R E SM U Č I
I N F O R M A C I J E : T E L . (0 61) 2 3 - 6 8 1 I NT. 89

@ trgovska hiša m a x im a r k e

GRADI
HITRO
IN
SOLIDNO

Predsednik enote:
PEČARIČ JOŽE,!, r.

SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA INDUSTRIJSKO
OPREMO SOP KRŠKO, n.sol.o.
TOZD IKON KOSTANJEVICA
NA KRKI, n^ub.o
Objava za odprodajo osnovnih sredstev — licitacijo
1. za odprodajo bo licitacija dne 6. 1. 1978
2. začetna cena za licitacijo po sledeči specifikaciji

OSNOVNA SREDSTVA - NAZIV
Ročni elek. vrtalni stroj ISKRA TVS—10
Agregat ISW—380—a Končar št. 13821
Agregat ISVV-38 A -A R K št. 13833
Stroj za krivljnje 15 x 2000 Jelšingrad
Stroj za kroženje 5 x 1000
Kleparski komb. stroj
Verižno dvigalo 2 1
Ročna ekčcenter stiskalnica

kosov
3

začet, cena
200
-

3 .0 0 0 .3 .0 0 0 1
1
1
1
1

6.0 0 0 2. 000, 500500-

100. -

DROBNI INVENTAR:
Škarje ročne, ravne
Škarje račji kljun
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N O V O ZA STARO

/

Pritožbe je potrebno dostaviti na samoupravno stanovanjsko skupnost občine
Krško najkasneje v desetih dneh po objavi v Dolenjskem listu.

II

soboslikarstvo ■ ■
mi p l e s k a r s t v o I I

50.
50.

Š t.
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(1 4 8 0 )

PURISTIČNE
INFORMACIJE
lJ<

INTERE^PORT

Ljubljana

PE „INEX” Potovalna agencija
^

61000 L j u b l j a n a ,
Telefon: (061) 312-995

T ito v a 2 5

SMUČANJE
A V T O S E R V IS

CSSR Tatranska Lomnica, odh. 21. januarja 1978

SMUČANJE
Belem jezeru (VVeisensee), odh. 22. in 29. januarja 1978

Z novim letom p rič n e obraten
vati najsod ob neje oprem ljeni Pio
nirjev A V T O S E R V IS m Novem m e 
stu. Specializiran bo za servise
avto m o bilo v FIA T, Z A S T A V A in
R E N A U L T . Poleg tega vam b o d o v
tem servisu odpravili vse okvare na
vaših av to m o bilih ne glede na nji
hovo z n a m k o , opravili t e h n i č n e in
o p ti č n e preglede, impregnirali p o d 
vozje, opravili vsa kleparska dela in
vam nudili p o tr e b n e rezervne dele.
V novem Pionirjevem servisu v
L o čni pri Novem m estu b o d o na
leto opravili p re k o 3 0 .0 0 0 p o p r a 
vil.

SMUČANJE
vSaalbachu pri Zeli am See, odh. 28. januarja 1978

SILVESTROVANJE
v hotelu MEDENA pri Trogiru, odh. 27. decembra 1977,
®*na 1.400 din za osebo
LONDON 3-krat na teden
"Plesni, intenzivni in strokovni
TEČAJI ANGLEŠČINE v Londonu.

PRIJAVE IN INFORMACIJE;
NEX Ljubljana, Titova 25, tel. 3 1 2 -9 9 5 , 3 2 7 -9 4 7
NEX Maribor, Volkmerjev prehod 4, tel. 24—571
'ZLETNIK Celje, Velenje, Žalec_
ALPETOUR Kranj, Radovljica, Škofja Loka
Nova Gorica
MLADINSKA TURISTIČNA POSLOVALNICA
Mesto, Glavni trg 7. tel. 2 2 -5 5 5

Novo

ra ic a is im

2AV0D SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO
objavlja

Prosta delovna mesta
OPAZOVALCEV CEN
s sedežem v naslednjih mestih:

° J LJU
K o č e v ju
K r a n ju
koškem

m u rski s o b o ti

Jovi g o r i c i

p0STOJNI
£ O VENJ GRADCU
[RBOVLJAH
L EN JU
Opazovalci cen spremljajo prodajne cene v trgovini, cene
^tnih in gostinskih storitev, dvakrat na mesec pa cene na
^9'n mest, v katerih se bodo cene opazovale.
ta delovna mesta se zahteva višja statistična ali
r_°nomska izobrazba in ustrezne delovne izkušnje s
pPpsobnostjo za delo na terenu.
bodo imen
imeli prednost kandidati z ustreznimi
j 1 izbiri uuuu
°vnimi izkušnjami in stanovanjem v mestih, kjer so
q °yna mesta razpisana.
^^bne dohodke in poskusno delo določa pravilnik Zavoda
Slovenije za statistiko. Nastop dela je m ogoč po dogovoPrijave s podatki o bivališču, izobrazbi in dosedanjem delu
J'te takoj ali najpozneje do 25. 12. 1977 Zavodu SR
statistiko, Ljubljana, Vožarski pot 12.

jjAETlJSKA ZADRUGA KRKA NOVO MESTO “ LAGOVNICA ŽABJA BAS
va b i p o t r o š n i k e ,

si ogledajo v oddelku talnih podov in oblog na
Grabnu pri Novem mestu zalogo sintelona, tapiso!lar itisona in gafa.
Obloge režemo po meri, robimo in po želji dostavi
j o na dom.
l^dprto od 7.30 do 15.00 ure, v soboto od 8.00 do
12-00 ure. Tel.: 2 1 -4 0 6
c e n je n im

p o t r o š n ik o m

ž e l im o

razpisuje
prosto delovno mesto
FINANČNEGA KNJIGOVODJE
za potreba VVU pri osnovni šoli za vodenje finančnih in
delno tajniških poslov za nedoločen čas, s polno delovno
obveznostjo.

Pogoji:
moralno-politična neoporečnost, srednja šola ekonomske
smeri in najmanj triletna delovna praksa v finančnem knjigo
vodstvu.
Nastop službe 1. 2. 1978. Stanovanja ni.
Rok za prijave z dokazili je 15 dni po objavi razpisa.

srečno

NOVO LETO 1978!
SAMOUPRAVNA
KOMUNALNA INTERESNA SKUPNOST
ZA OBMOČJE OBČINE TREBNJE
Splošno gradbeno podjetje „PIONIR"
Novo mesto, TOZD gradbeni sektor
Novo mesto
zpisuje
* Prosti delovni m esti -

vabi k sodelovanju
1. RAČUNOVODJA
2. ADMINISTRATORJA

t>09oji: - končana poklicna gostinska šola kuharske smeri.
Kandidati naj svoje prošnje pošljejo v roku 8 dni po objavi
*e9a razpisa na naslov: SGP „Pionir" TOZD gradbeni sektor
^ovo mesto. Jerebova 19 - splošna služba.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Samoupravna komunal
na interesna skupnost Trebnje, Goliev trg 9, 68 2 1 0 Trebnje.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

^9 (1480) - 22. decem brn J 977

Odbor za medsebojna razmerja
tovare trikotažnih izdelkov
„PLETENINA", Ljubljana
Zaloška 14
vabi k sodelovanju v obratu Sodražica

VEČ ŠIVILJ

Pogoji:
Poleg splošnih pogojev morajo kandidatke izpolnje
vati še naslednje pogoje:
— KV ali priučena šivilja,
— praksa zaželena
— poizkusna doba traja tri mesece
Možnost zaposlitve po 1. februarju 1978.
Prijave sprejema splošni sektor Pletenine, tovarne trikotažnih
izdelkov, Ljubljana, Zaloška 14, do vključno 31. decembra
1977.

„GOI", podjetje za gradnjo, projektiranje,
inženiring usluge in proizvodnjo,
Brežice, Cernelčeva 3a,
ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA DELAVCEV

POGOJI:
1. Višja ali srednja šolska izobrazba ekonomske smeri in tri
oziroma pet let delovnih izkušenj na ustreznem delovnem
mestu.
2. Administrativna šola in dve leti delovnih izkušenj.
Delo se združuje za nedoločen čas.

Ku h a r i c e

PROSTA MISTA

Odbor za MRD
ODNOVNE ŠOLE JURIJ DALMATIN
KRŠKO

objavlja prosto delovno mesto:
VODJE POSLOVALNICE BREŽICE
POGOJI:
diplomirani inženir arhitekture ali gradbeništva in najmanj
10 let uspešnega dela v stroki
Prijave pošljite v 15 dneh po objavi oglasa.
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PRIPRAVE
NA ZBORE
Ta teden so se sestali predsedniki
osnovnih organizacij sindikata iz'
brežiške občine in se dogovorili za
vsebino občnih zborov. Na njih b o 
do tokrat obravnavali tudi samo
upravni sporazum o izumih in iz
boljšavah ter sporazum o minimal
nih življenjskih in kulturnih standar
dih pri zaposlovanju delavcev.

IMELI BODO
SVOJ SINDIKAT
V čeraj, 21. decembra, se je v Bre
žicah sestal inicativni odbor za usta
novitev osnovne organizacije sindi
kata pri zasebnih delodajalcih zapo
slenih delavcev. V občini je precej
takih delavcev, zato so mnogi že
zdaj pogrešali svojo sindikalno orga
nizacijo, saj bodo tako laže reševali
probleme, s katerimi se srečujejo.

KMETJE SE
STARAJO
Mnogi ostareli ljudje, ki ne more
jo več obdelovati svojih zemljišč,
ponujajo zemljo v odkup, da bi od
nje prejeli rento oziroma pokojnino,
s katero bi se preživeli. Brežiška
kmetijska zemljišča skupnost nima
dovolj denarja, da bi lahko začela
reševati te probleme, v zadregi pa je
tudi socialno-varstvena služba, ki
obvladuje komaj najnujnejše prime
re. Tako so ostareli kmetje prepu
ščeni sami sebi, saj so otroci že
zdavnaj šli po svetu, ker jim zemlja
ni dajala dovolj za preživljanje.

Žirija za podeljevanje Priznanj OF slovenskega naroda pri občinski
konferenci SZDL Brežice objavlja v skladu z 8. členom pravilnika o
podeljevanju priznanj OF slovenskega naroda

Razpis o podelitvi
priznanj za leto 1978
Priznanje OF
slovenskega naroda se podeljuje tistim
posameznikom in organizacijam, ki so s svojim aktivnim delom pri
spevali k dosežkom trajnejšega pomena in s tem vplivali na uveljavlja
nje in razvoj socialističnega družbenega sistema, socialističnih druž
benih odnosov, na razvoj samoupravljanja, zlasti pa za dosežke, ki
pospešujejo neposredno uveljavljanje občanov in delovnih ljudi na
vseh področjih in v vseh oblikah družbenega življenja v občini.
Predlog za podelitev priznanj OF podajo organizacije Socialistične
zveze delovnih, ljudi za občane, ki delajo v društvih, samoupravnih
skupnostih, delovnih in drugih organizacijah. Organizacije SZDL
lahko podajo predloge tudi za družbenopolitične organizacije, druž
bene organizacije in društva. KK SZDL naj podajo predloge na poseb
nih obrazcih (popisnicah), ki jih prejmejo od žirije za podeljevanje
priznanj OF slovenskega naroda pri občinski konferenci SZDL Breži
ce.
Krajevne konference SZDL morajo predloge pismeno utemeljiti.
Predloge za podelitev priznanj OF slovenskega naroda sprejema
žirija za podeljevanje Priznanj OF slovenskega naroda pri občinski
konferenci SZDL Brežice do vključno 15. februarja 1978. Pozneje
prispelih predlogov žirija ne bo upoštevala.
Žirija za podeljevanje priznanj OF
slovenskega naroda pri občinski
konferenci SZDL Brežice

Razdrobljenost je ovira
Povezovanje krepi gospodarsko moč —Spremembe uveljavljajo odločanje delavcev
Samoupravna organiziranost delavcev je področje, ki se mu je
občinska konferenca ZK v Brežicah veliko posvečala in spodbujala
ustanavljanje temeljnih organizacij povsod tam, kjer imajo zanje vse
možnosti. Najtrši oreh predstavljajo manjše delovne enote tozdov s
sedežem zunaj občine, saj se prav te spričo številnih ovir ne morejo
dokopati do večje samostojnosti, lovnimi organizacijami, tozdi,
V
brežiški občini prevladujeobrati in enotami.
Vseh zaposlenih je v občini
jo delovne organizacije z majh
nim številom zaposlenih, zato je šest tisoč. Le tri največje delov
razdrobljenost
gospodarstva ne organizacije zaposlujejo več
kot 300. delavcev, v desetih jih
precejšnja. To pa ni ključ do hi
je od 100 do 300, v 18 ko
trega razvoja, zlasti še če ima
lektivih pa manj kot 100. V ob
mo opraviti z majhnimi, repro
čini je nadalje dvajset delovnih
dukcijsko neučinkovitimi deenot, v katerih se giblje število
delavcev med 5 in 50.
Prav zaradi te razdrobljenosti
SINOČI V
so
bile v prizadevanjih Zveze
BREŽICAH
komunistov ves čas težnje po
DANES V
povezovanju in združevanju, pa
CERKLJAH
ne samo v občini, ampak tudi
V
počastitev dneva JLA in Ti navzven, zlasti v Posavju. Po
tovih jubilejev je bila včeraj zve
vsod to ni obrodilo uspeha, ne
čer v Brežicah slavnostna akade
kaj povezav pa je le nastalo.
mija, na kateri je govoril koman
dant cerkljanske garnizije Rade
Združili so se veterinarski zavo
Japundžič. V umetniškem delu
di v Posavju, tri zdravstvene
programa so nastopili dramski
organizacije v brežiški občini,
umetniki in operni solisti iz Za
Grad Mokrice se je povezal s
greba ter mešani Pevski zbor
Ivan Goran Kovačič, prav tako
Čateškimi Toplicami, Dekorles
iz Zagreba. Danes dopoldne bo
Dobova z ljubljansko Lesnino,
na letališču v Cerkljah vojaška
Posavje z Emono, tozd SAP v
svečanost, nato pa sprejem, ki ga
SOZD SAP — Viator, prav pred
prireja podpolkovnik letalstva in
komandant Rade Japundžič.
kratkim pa sta se združila še
Komunalno obrtno podjetje in

NOVO V BREŽICAH
KANDIDATI ŽE EVIDENTI
RANI. Za člane CK ZKS je kadrov
ska komisija pri občinski konferenci
ZK v Brežicah evidentirala dva
kandidata, za člane komisij pri
centralnem komiteju ZKS pet, za
komisije pri CK ZKJ enega in dva
delegata za kongres ZKJ. V občin
skem komiteju bo delalo poslej
samo 15 članov, da se bo ta laže
sestajal in hitro ukrepal.
OB
VSAKEM
IZPLAČILU
SPROTI - Obvezni prispevek za
.požarno varstvo bodo temeljne in
druge organizacije združenega dela
od prvega januarja 1978 plačevale
sproti, ko bodo dvigale denar za

PRIHODNJIČ
INFORMACIJA ZA
KS
Izvršni
odbor
občinske
skupščine v Brežicah bo 27.
decembra poročal zboru krajev
ne skupnosti o tem, kako poteka
njihovo financiranje in kako se
pri tem uresničujejo sklepi tega
zbota.
Krajevne
skupnosti
namreč še niso prejele vseh sred
stev, ki jim pripadajo, zato
zaostaja tudi izvajanje zastavlje
nih programov.

osebne dohodke. Ta prispevek je 0,3
odst. od bruto osebnega dohodka.
Del tega denarja bo skupnost upora
bila tudi za strokovno izobraževanje
članov gasilskih društev od pionirjev
do žensk in mladincev. Pri nakupu
avtomobilskih cistern pa bo poma
gala zavarovalnica, ki obeta posojilo
pod ugodnimi pogoji.
IZOGIBAJO SE OBVEZNOSTI.
Kmetijska zemljiška skupnost v
Brežicah ugotavlja, da denar za
njeno dejavnost ne priteka po načr
tu. Kljub večkratnim pismenim opo
zorilom do pred kratkim še ni preje
la polovico davka, ki ji pripada iz
Prirometa s kmetijskimi zemljišči,
Riazen tega se nekateri izogibajo
plačilu prispevka za zemljišča, ki
jim
spreminjajo
namembnost.
Zaradi neodgovornosti do sprejetih
obveznosti ostaja zemljiška skup*
nost praznih rok in ne more uresni
čiti svojih načrtov za spreminjanje
nerodnih zemljišč v rodovitne povr
šine z melioracijami vseh vrst.
POD DROBNOGLEDOM. Dele
gati brežiške krajevne skupnosti so
se 2. decembra srečali na zboru, da
bi potrdili finančni n ačrt za letos in
sprejeli začasni finančni program za
1978. leto. Zlasti veliko pa je bilo
zanimanje za informacijo o uresni
čevanju delovnega programa za
tekoče leto, ker so po sredi nekateri
zaostanki oziroma naloge, preložene
za naprej.

BREŽIŠKE VESTI
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cestna služba pri brežiški občin
ski skupščini.
S spremembo samoupravne
organiziranosti se izboljšuje tu
di družbenoekonomski položaj
delavcev, moč njihovega odlo
čanja, zlasti kar zadeva uveljav
ljanje dohodkovnih odnosov.
J. T.

ZDOMCI
PRIHAJAJO
Leto se izteka in delavci, ki
so na začasnem delu v tujini,
prihajajo na novoletne obiske v
domovino. Za letos v brežiški
občini ne napovedujejo skupne
ga sestanka z njimi. Srečevali
naj bi se po krajevnih skupno
stih in tam dobili vse informaci
je. Tako priporoča koordinacij
ski odbor za vprašanja zdom
cev, začasno zaposlenih na tu
jem, pri občinski konferenci
SZDL v Brežicah. Na krajevnih
uradih naj bi zato v teh dneh
prilagodili poslovanje tako, da
bodo na voljo tistim, ki želijo
zvedeti, kako je s prostimi de
lovnimi mesti, z lokacijami za
gradnjo stanovanjskih hiš in po
slovnih prostorov, katere obrti
lahko odpro, kakšne so možno
sti za kooperacijo, kakšne po
trebe po kadrih. Seveda vseh
teh odgovorov interesenti ne
bodo mogli dobiti na krajevnih
uradih, zato jih bodo tam napo
tili do pristojnih služb.

ŠTUDENTI - ETNOLOGI
NA BIZELJSKEM
Študentje
etnološkega
oddelka Filozofske fakultete v
Ljubljani pod vodstvom asisten
ta Janeza Bogataja zaključujejo
te dni etnološko topografijo za
letošnje leto v Posavju. Po
obhodu in dokumentaciji tere
na od Podbočja do Kostanje
vice v avgustu, pregledujejo te
dni bizeljski konec in področje
od Sromelj do Pohance.
Akcija Posavskega muzeja, da
s pomočjo študentov etnolo
gije, v Posavju dokumetira in
zbira podatke o življenju,
običajih predvsem pa še o tistih
nekaj ohranjenih vaških objek
tih, ki zaradi svoje starosti in
izvirnosti zaslužijo pozornost,
se je izkazala za nujno in nadvse
koristno, saj je zbrano bogato
gradivo, s podatki, ki bodo
obogatili pomembno kulturno
zgodovinsko izročilo.
Povezava med muzejem in
oddelkom za etnologijo se bo
spomladi
še
intenzivneje
nadaljevala, kajti treba je obho
diti še velik del Posavja. Višek
pa bo vsekakor predstavljalo
tridnevno posvetovanje etnolo
gov iz vse Jugoslavije na temo:
..Sodobna družba in etnologija“ , ki bo konec maja v Breži
cah.

Dom čaka zdaj na posadko

, »Pomladni dan“ krškega Delavskega doma oziroma njegova membno), poskrbeti p a bo»tre*
otvoritev do danes še ni prinesla tistega sadu, kot so ga pričakovali ba čimprej za njegovo dokon- ,
mnogi krajani. Vzrokov za to je vsekakor veliko, opozoriti nanje in čno tehnično ureditev.
rešiti pa so jih poskušali na seji, ki jo je pred nedavnim sklical del v svoji vnemi marsičesa iu ^ \
izvršni odbor občinske SIS za kulturo, na katero so povabili tudi izvršili do konca, nekaj nart*®’ i
vodilne predstavnike občinske skupščine in občinskih družbeno ne opreme še vedno ni v dom > |
političnih organizacij.
predvsem pa bo treba
Ugotavljali so, da so v veliki upravnika, žal samo začasnega, urediti oder, poskrbeti zaD|e^ <
dvorani redne tedenske kino saj je redno zaposlen kot direk vo dokončno opremo in odprt" i
predstave, v zgornji sejni dvora tor delavske univerze in dvojne vo velike napake. Četudi sin ,
ni dokaj pogosti sestanki, po ga dela nikakor ne more enako na seji slišali tudi naspro®* ;
mnenja, pa je ob končuje P '
sveti in seje pa še v dveh drugih vredno opravljati.
govori, da o ® J
Zato so na seji sklenili, da se vlaidalo tisto, ki e-----redne vaje mešanega zbora
„Viktor Parma“ ter skupinska danji lastniki doma takoj razpi ni akustičen in da zato na nje
in posamična vadba godbe na šejo delovno mesto upravnika, ta čas ni moč u
pihala „Djuro Salaj“ . Dom je da pa morajo vzporedno reše liških del (že
vnaprej dokaj pogosto zaseden, vati še drugo kadrovsko proble stovanja so morali odpovei
vendarle pa to še ni tisto, kar so matiko. Tako, kot je potreben Tega ne bo težko °dpra^ ’
od njega pričakovali. Manjka upravnik, ne morejo pogrešati vendar je res, da na neka«®
stvari le predolgo čakajo,
mu vsaj v začetku obetane vse gospodarja ali hišnika (ta čas večkratnem opozarjanju tis
bine, dokaj pogostih in pestrih, imajo izredno prizadevnega, ki
za najširši krog občanov pri pa je še vedno na plačilnem se ki so dolžni ukrepati.^ ggggK
vlačnih kulturnih pa tudi zabav znamu drugje) in snažilk. S ta
nih prireditev. Potem ko je ko zasedbo bo dom moral po
ALI BO TOPLA VODA I
objekt prevzela krška krajevna slovati kot ustanova (kakšno bo
skupnost, je dom dobil tudi njeno ime, sedaj niti ni tako po
V Kostanjevici še ved«®
računajo, da bodo Prlv*tin0
termalne vode. Z n o v o
bodo prihodnje leto razisK ^
Topličnik v globini
1200 m.

Enak delež, enak obseg
Več za radijsko obveščanje prek lokalne postaje

Četudi oddaje radia Brežice po
krški občini ne slišijo povsod enako
dobro, pa so vsaj z obsegom njego
vega obveščanja zadovoljni. To so
povedali na seji predsedstva občin
ske konference SZDL, na kateri so
obravnavali srednjeročni program te
postaje, družbeni dogovor o njenem
financiranju ter njeno programsko
shemo za prihodnje leto.
Predvsem so pozdravili predloge o
povečanju števila tedenskih oddaj in
trajanja oddaj, kakor tudi o nekate
rih programskih novostih, v glavnem
tistih, ki bodo v prid boljšemu dele
gatskemu obveščanju. In ker naj bi
poslej za svojo dejavnost radio Bre
žice potreboval več denarja od obeh

Prvi iz vasi
Za očetom še sinova
Zrasel je na kmetih in tam
ostal, čeprav si je poiskal zapo
slitev deset kilometrov daleč od
doma. Bliže, žal, ni bilo dela. Ni
mu kazalo drugega, kot vsako ju
tro na kolo in pot pod noge.
Pozneje je kolo zamenjal z mo
pedom, zdaj pa ima v zimskih
mesecih na voljo tudi avtobus.
Leta 1952 je bil Alojz Toma
žin prvi vaščan, ki je šel delat,
danes pa bi v Straži pri Raki tež
ko n aši hišo, ki se preživlja sa
mo s kmetijo. To daje premalo
dohodka, zaposlitev pa le prina
ša iz meseca v mesec stalen de
nar.
Tomažin je delal najprej pri
gradbenem podjetju, pri Pionirju
v Krškem, in se priučil za železokrivca. Od tam je čez štiri leta
odšel k Savi, kjer je ostal do da
nes in kjer upa, da bo dočakal
tudi upokojitev. V industriji
gradbenega materiala IGM Sava
so se mu ob nedavnem jubileju
delovne organizacije oddolžili s
priznanjem za več kot dvajset let
neprekinjenega dela.
Med 230 delavci, kolikor jih
je danes pri Savi, je komaj deset
veteranov, deset takih, ki so ji
zvesti dvajset let in več. Ti še ni
so pozabili na čase, ko niso ve
deli, kaj bo jutri, ko so imeli de
la komaj za sproti. Tomažin se je
med drugim vozil celo v Radeče,
kjer so takrat zidali stanovanjske
bloke. Zdaj so si utrdili položaj
in delavci z veseljem povedo, da
so med najboljšimi v občini. Nič
več jih ni strah za jutrišnji dan,
zato sta tudi Tomažinova sinova
šla za očetom v „njegovo“ de
lovno organizacijo. Za drugi rod
bo v njej mnogo laže, vsaj kar
zadeva delovne pogoje, pot na
delo in še kaj, za kar so bili
očetje prikrajšani.
•J. TEPPEY
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VELIKO
SE JIH VOZI

občin ustanoviteljic, tudi za naložbe
v tehnično opremljenost in nekatere
druge stvari, bo treba podpisati
družbeni dogovor vodstev vseh
družbenopolitičnih organizacij in sa
moupravnih interesnih skupnosti.
Delež njihovih denarnih prispevkov
bo poslej v obeh občinah enak, zato
naj bi izenačili tudi njuno prisotnost
v govornem programu. Slej ko prej
naj bi zato zaposlili še enega novi
narja za spremljanje dogodkov v
krški občini.
Z vsem tem so se člani predsed
stva konference SZDL strinjali, ven
dar so pripomnili, da bo treba poslej
zagotoviti po vsem ozemlju res do
bro slišnost, saj drugače uresničitev
vseh prejšnjih načrtov ne bi prinesla
tistega, kar si želimo, to pa je, da bi
bil res širok krog občanov sproti in
kar se da popolno obveščen o naj
pomembnejših dogodkih in da bi
lahko s programom uresničili še dru
ge naloge, ki jih ima sodobni radio.

V Posavju zaposluje nžjjv&J
delavcev iz drugih občin
j
industrija. Zaposlenih je
,
ljudi, od tega pa se jih v° ^
drugod kar 1596. V sos
dveh občinah je manj
a
nih, a jih tudi malo P1^ n2
delo od drugod, v Brezi
primer 248, v Sevnico P3 y
Za skladnejše zaposlovanj ^
prihodnje, za boljšo pove
.
štipendisti in za usl* J S j
usposabljanje ter zaposl ^
invalidov predlagajo v
mostjno skupnost za za" . j
vanje. Z njo naj bi zago«> ^
boljšo kooordiniranost, J
potrebe po delavcih vP
3
hitro povečujejo, kljub te
.
se zdaj vozi veliko delavce ^
gam, predvsem v Novo m
„ ji
v Zagreb.

OBNOVLJENO TRGOVSKO POSLOPJE »PRESKRB®
KRŠKEM. Meščani so zadovoljni, ne gre pa jim v račun.
0.
zavesice nad izložbenimi okni „žalno“ obarvane. Namesto ^
belo bi raje imeli kako drugo, vedrejšo barvno kombinacij ’ y
„Preskrbi“ še ne gre tako slabo, da bi morala žalovati. (F° ’
Teppey)

KRŠKE NOVICE
SE ENO PRIZNANJE - Občin
ski zvezi prijateljev mladine je naša
republiška zveza zaupala organiza
cijo osrednje proslave 35-letnice
Zveze pionirjev Jugoslavije. Izvedli
jo bodo 27. XII. popoldne v osnovni
soli Milke Kerinove v Leskovcu.
Istega dne jo bodo dopolnili še z ne
katerimi drugimi prireditvami, pred
vsem razstavami dosežkov osnovno
šolcev v svobodnih dejavnostih.
LE NA PAPIRJU? - Podatki, ki
jih je zbrala Zveza telesnokulturnih
organizacij, povedo, da v krški obči
ni pravzaprav ne manjka »papirna
tih športnih kadrov. Takih, ki so
opravili vsaj tečaj za vaditelja v po
eni športni panogi ali za vodjo rekre
acije, niti m tako malo, kot bi skle
pali po številu tistih, ki res delajo v
pali

... Jtevfl0

športnih društvih in klub
takih celo nazaduje in ni
I d ji/
skladu s pričakovanji
&
posameznikom zagotovila < de
nar za usposabljanje za sp°r

1°.

« I

PONOVNO PRVI? ralci znamk, člani ..F ila te lis ^
društva, se bodo tudi to w paj"
dvomno potegovali za
boljših v n a š republiki. Njih^^eji
gram, skoraj v celoti P° yse(H
500-letnici mestnih pravic
praznikom, ki so imeli v letu * ^ je
jubilejev še poseben pomen. Vjijiili
posebno pester in bogat, zal' Jea s
pa g3 bodo ob koncu
pionirsko
razstavo,
ProSLsl3v’’
35-letnici Zveze pionirjev Ju™
je-
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Le dobri kolektivi držijo korak
Ob koncu leta resna izguba le v krmeljski Metalni — Rešitve v pripravi
Po vsej verjetnosti zadnja letošnja seja izvršnega sveta občinske
Večine, ki je bila 13. decembra, je imela tudi rekorden dnevni
18 točk. Uvodna pozornost je veljala tričetrtletnemu gospo*j®ju in izhodiščem za okvire dela v prihodnjem letu.
V sami obravnavi mmuiega tri'Jfetnega gospodarjenja v sevniški
/ “'i je bilo največ pozornosti naS N o obravnavi nastale izgube v
j^jskem tozdu Metalne. Ureditvi
je bilo posvečenih že precej
Jankov, med drugim v začetku
.^nibra tudi v Krškem na podruž^ Ljubljanske banke. Vsi dejavniPrizadevajo predvsem za take
J^pe, ki bi pripomogli h koreniti
razmer, da se taka mučna
Wava čez čas ne bi spet ponovila.
( Svetku januarja je v Krmelju
, 'den zbor delovnih ljudi; do
bi morala biti razčiščena tudi
^ v itn a vprašanja. S skupnimi naU"
treba najti tako vodstvo za
asu ■i t0Z(^> ki bo lahko nosilec
O ljenega proizvodnega načrta.

V stroki imajo krmeljski kovinarji
hudo konkurenco, kjer lahko uspe
vajo le dobri kolektivi V dosedanjih
razgovorih je čutiti tudi pripravlje
nost matične Metalne. Med odločni
mi ukrepi, ki jih bodo morali spreje
ti v kolektivu, bodo morali strniti
vrste vsi zaposleni. Želja vseh je, da
bi Krmelj kot drugo največje sredi
šče občine napredovalo. K ot pri
mer, da je to mogoče, služi mnogim
prav ženski kolektiv Lisce v tem kra
ju.
Med podatki o celotnem gospo
darjenju v občini razveseljuje poda
tek o večji produktivnosti; od lan
ske tričetrtletne je le-ta večja za 36
odst. V minulem obdobju se je po
večala proizvodnja za 7 odst., to pa

je za cel odstotek več, kot so predvi
devali v občinski resoluciji za letos.
A. Ž.

BLANCA:
IZGLASOVALI
TUDI ZA CESTO
Nedeljski referendum je
bil za občane in delovne
ljudi blanške krajevne skup
nosti pravzparav dvojna
odločitev. Podobno kot
občinski referendum so z
ugodnim izidom izglasovali
tudi referendum za moderni
zacijo ceste Rožno —občin
ska meja. Za ta dodatni pris
pevek, stopnja je ista kot za
občinski, je glasovala 87,2
odst. volilcev. Cesta, ki jo
želijo posodobiti, je dolga
okrog sedem kilometrov.

Sevniški
paberki
V VESELEM VZDUŠJU - Med
nedeljskim referendumom v sevniški
občini je po večini krajev vladalo
.pravcato praznično razpoloženje. Za
veselo vzdušje zvečer v Sevnici je
poskrbel ansambel Lojzeta Slaka.
Nič manj k o t gledalci v dvorani se
niso trli avtomobili daleč okrog
gasilskega doma.

POHOD — „Pa jih je res veliko ,“ se je minuli četrtek
marsikdo čudil ob pogledu na stotine šolarjev, ki so se iz
>efe.
š°le odpravili na pohod po mestu v podporo akciji za
5jihne«dum. Visok odstotek oddanih glasov „ZA je zato tudi del
(ek V^ a uspeha. Za to priložnost so izdelali 300 napisov. (Foto:

VSI ZADOVOLJNI - V začetku
decembra je smučarski klub Lisca v
sodelovanju z domačim Trgovskim
podjetjem pripravil sejem smučarske
opreme. Trgovsko podjetje tudi
sicer v svoji prodajalni na Glanem
trgu nudi opremo naših znanih
tovarn za člane smučarskega kluba z
10 odst. popustom.
NEVAREN PREHOD - Na
nedavnem zboru občanov v Boštanju so opozorili na nevaren pre
hod čez most po peš poti na želez
niškem mostu. Marsikdo si tod še
vedno rad skrajša pot, za prehod pa
že dolgo nihče ne skrbi. Zbrani so
bili mnenja, da je peš pot bolje
zapreti kot izzivati nesrečo. Navse
zadnje je cestni most blizu.

SKVNI&KI VESTNIK

Vendarle boljše gospodarjenje
Zbor združenega dela občinske skupščine o devetmesečnem poslovanju
j^.®fegati zbora združenega dela trebanjske občinske skupščine so
tj). P°dobno razpravo že ob polletnih pregledih gospodarjenja,
ta?* so že ugotavljali izboljšanje v primerjavi z lanskim letom, ob
Všečnih podatkih je temu mogoče le še bolj pritrditi.
popravljanje seveda spet
^Doli6 P rik u je m o že koncu leta.
jHj
analizi je bilo omenjeno,
jg0Vc.inora^a služba družbenega knjEl^
a tokrat analizi dodati poW ’ kjer bi primerjali dosežene
g * « s tistimi, ki so jih delovne
E * * * zapisale v svoje gospo
do ® načrte. V analizi je o tem
Coi0
zaslediti le dva podatka.
^ Primerjanje med doseženim v
(tgae.m obdobju prejšnjega in tekoHe *eta namreč zaradi vrste spreh ne daje prave slike,
tistj *^Vat^ vzbujajo največjo skrb
’ *i »prigospodarijo1* izgubo. V

lanskem tričetrletju je bilo na listi
izgub devet imen, letos le dve, od
katerih je zastrašujoča tista v Indu
striji gradbene keramike v Račjem
selu. Minuli teden je bila v tovarni
inšpekcija službe družbenega knjigo
vodstva.
Vseeno je pri ostalih delovnih
organizacijah občuten premik pri ta
ko imenovanih kakovostnih prvinah
gospodarjenja. V letošnjem tri
četrletju je dohodek na zaposlenega
za 52 odst. večji od tistega v ena
kem obdobju lani (v republiki je
večji za 46 odst.). Izboljšala se je
tudi rentabilnost, tako da je gospo
darstvo ustvarilo na povprečno 100
dinarjev vloženih sredstev 24,2 din

dohodka. Ugotovljene so tudi ugod
nejše spremembe v sestavi dohodka,
predvsem v korist dohodka delovnih
organizacij. V letošnjem tričetrletju
znaša čisti dohodek 164.173 tisoč
dinarjev, to je za pol več kot v lan
skem tričetrletju, glede na načrto
vano pomeni to že 94 odst.
A. Z.

POTRDILI VODSTVO
Na sobotni skupščini občinskega
odbora Zveze združenj borcev v
Trebnjem so tudi delo v novem
mandatnem
obdobju
ponovno
zaupali predsedniku Janku Ovnu in
tajniku Stanetu Prijatelju. Občinski
odbor je delegatom pred sejo raz
poslal obsežno gradivo, v katerem so
skušali zajeti pestro dejavnost v
minulem obdobju. Borci so dejavni
v vseh sredinah; v raznih organiza
cijah in društvih jih dela 456.

skani kovinarji
ftefc* 5"entru za izobraževanje v
^ “njem spremljajo potrebe
J " * h organizacij, kot jih bef skupnost za zaposlovanje,
banjški Trimo bi sprejel 17
loncev kovinske stroke, miren-6 Dana
enega, IMV pa pet.
1

^V('eseljivo je, da je izobraže

skupnost našla precej uči. Jev: lani so jih iskali kar 26,
j nutno pa samo dva. Na to ne°*nno že vpliva delo oddelka
y ^Boške gimnazije, ki prerašča
vaw 0 usmerjenega izobražeZato so ponovno začeli s
letnikom; obiskuje ga 30
n i. ' 1

A uspešnejše usmerjanje mlai v iskane poklice kovinaijev
j^eravajo v naslednjih mesecih
,?0ri8titi tudi predhodne vpisi
i Nadaljnje šolanje po osnovnih
Da bi nudili gospodarstvu
ji~k° iskane poklice, so tudi
^ tž a li 2. in 3. letnik srednje
J*jJiŠke šole, kjer je zaradi prejfojega osipa ostalo le po osem
j/**ateljev. Ustrezna poklicna
, J® doma bi v bodoče bila
I r * o tudi trdnejša osnova za

ly®tehnike.

4

VSI PRIŠLI NA VRSTO - Kljub številnim odkupnim mestom za
krompir so se kmetje vsepovsod lepo zvrstili. V kmetijski zadrugi
so še posebno pazili, da ni bilo nobeno območje prikrajšano. Na
sliki: odkup v Veliki Loki, od koder so krompir vozili dalje s
tovornjaki.

^9 (1480)-v - 7.2. dejCembrti 1977

PREPOČASEN STROJ - Prebiralna linija je v Industriji gradbene keramike na Račjem selu
ugotovljeno ozko grlo proizvodnje. Predvidena je zamenjava. Ob boljši organizaciji prodaje po novem
ne bi smelo biti več težav. (Foto: Železnik)

Ozko grlo je prebirna linija
,Gorenje" za poslovno-tehnično sodelovanje s tovarno ploščic v Račjem selu
V Industriji gradbene keramike v Račjem selu pri Trebnjem je vsem novo linijo, kar bo seveda
ob koncu tričetrtletja znašala izguba nekaj nad 12 milijonov dinar šlo na račun nemškega dobavi
jev, vendar je zdaj vseeno mogoče reči, da gredo stvari že na bolje. telja opreme,“ je dejal minuli
teden. Razen tega so od nem
18. novembra so bile oprav nejše poslovanje. „Gorenje“ bo škega dobavitelja opreme doseg
namreč
organiziralo
prodajo,
ljene meritve o tehničnem pre
li tudi 10-odst. odškodnino od
vzemu, nakar so čez nekaj dni ravno tako so pripravljeni sode vrednosti uvožene opreme za
lovati
pri
razreševanju
morebit
podpisali še ustrezne zapisnike.
zastoje v poskusni proizvodnji.
Pri delu je sodelovala 15-član- nih tehnoloških problemov. To
Po tehnološkem prevzemu
sodelovanje
so
ujeli
tako
rekoč
ska komisija, v njej pa tudi ne
poteka
proizvodnja v dveh iz
kaj priznanih strokovnjakov v zadnjem hipu, saj ima „Go- menah. Pri vsaki izmeni normi
renje“
svojo
prodajo
za
pri
strojne stroke in keramične teh
rajo količino; če ta ni dosežena,
nologije. Velikega pomena so hodnje leto že zaključeno.
nadaljujejo s proizvodnjo tudi v
bili tudi razgovori predstavni
Direktor tozda Industrije nočnem času. Nad vsemi zahte
kov Tehnike, katere tozd je to
gradbene
keramike inž. Janez vami glede kakovosti materiala
varna na Račjem selu, nekaterih
Brezovec
omenja
za prebiralno bdijo v lastnem laboratoriju. Že
članov izvršnega sveta trebanj
linijo tudi ob sedanjih meritvah lep čas ni več težav. Tudi delav
ske občinske skupščine in poli
podobne težave, kot so jih ugo ci so si pridobili že več izku
tičnih organizacij 12. decembra
tovili že septembra. „Od predvi šenj. Inž. Brezovec meni, da z
v „Gorenju“ . Doseženo soglasje
dene dnevne zmogljivosti 2.000 glino, nakopano v okolici tovar
o poslovno-tehničnem sodelo
kvadratnih metrov je ob tehno ne, brez kakršnihkoli dodatkov
vanju bo tovarni na Račjem se
loškem prevzemu znašala po lahko dosegajo primemo kako
lu nedvomno omogočilo uspešvprečna zmogljivost 68 odst. Te vost ploščic.
A.ŽELEZNIK
dni čakamo na ponudbe za po

Držijo ceno Vsakomur vodo po načrtu

Do konca oktobra so
kooperanti K Z Trebnje od
dali v mirensko Kolinsko že
rekordnih 2.893.586 kilo
gramov krompirja. Zdaj niso
več daleč od predvidenih 60
odst. celotne količine, ki naj
bi jo zbrali že letos.
Inž. Slavko Nemanič, direk
tor zadruge, nima bojazni,
da ne bi spomladi potekalo
vse po načrtu tudi s preosta
limi 40 odst.
Cena 2,20 dinarja za kilo
gram, prevzet na Mimi, o
kateri je bilo govora spomla
di, ni zdržala. Mirenska to
varna je v začetku decembra
znižala ceno za 10 par, tako
da dobijo, kot trdi tov. Ne
manič, vsi drugi samo še
1,70 dinarja za kilogram.
Kooperantov trebanjske za
druge to znižanje cene zara
di slabe sušine v krompirju
ni prizadelo. Samoupravni
organi zadruge namreč krije
jo razliko iz dohodka zadru
ge, zato dobivajo njeni
kooperanti Se vedno 1,95
din za kilogram. Trebanjska
zadruga je bila edina, ki je
sprejela dohodkovne odnose
s Kolinsko. To jesen je Ko
linska izplačala še za lanski
krompir 130.000 dinarjev;
ta denar so koristno obrnili
kmetijsko-gospodarski odbo
ri. Sedaj je seveda še preuranjeno govoriti'kako bo to
varna vnovčila letošnji pire,
vseeno je mogoče pričako
vati, da utegne prihodnje
leto kaniti še kaj na kmečko
stran.
Odločitve samoupravnih
organov trebanjske zadruge,
da so nekaj primaknili k
ceni, ne gre tehtati le v pa
rah, kolikor so jih primaknili
k vsakemu kilogramu odda
nega krompirja. Več je vre
dno zaupanje in upoštevanje
težav kmetov.
A. Ž.

S tran u re d il: ALFRED ŽELEZNIK

Zadnje pomanjkanje vode, predvsem v Trebnjem in tudi v Suhi
kraji n i , terja korenite ukrepe. Izvršni svet občinske skupščine v

Trebnjem je zato pomanjkljivo preskrbo z vodo ponovno obravna
val na seji v torek, 13. decembra.
Predstavniki izvršnega sveta va od upravljalca vodovoda ime
in občinske skupščine ter ko novanje osebe, ki bo odgovorna
munalne skupnosti so pred ne za izvajanje načrta o preksrbi z
davnim to vprašanje skupno z vodo. Rok, ki ga je trebanjski
grosupeljskimi vrstniki obravna izvršni svet določil za dostavo
vali na sedežu tamkajšnjega Ko tega načrta, je potekel v torek.
munalnega podjetja, ki upravlja Kolikor tega grosupeljski komu
grosupeljsko-stiški vodovod. V nalci niso vzeli resno, si bodo
Trebnjem so nekaj tednov po morali pripisati sami sebi vse
tem sestanku lahko le z zaskr posledice. V tem primeru name
bljenostjo ugotavljali, da gro rava izvršni svet namreč iti za
supeljski komunalci niso mož devi do konca tudi po pravni
beseda. Izvršni svet občinske poti.
skupščine v Trebnjem sedaj
V samem Trebnjem je veči
zahteva od Komunalnega podje
tja Grosuplje operativni načrt, del brez vode mnogo gospodinj
ki mora vsem potrošnikom stev, zdravstveni dom, vrtec,
vode iz tega omrežja zagotavlja šola, v nekaterih delovnih orga
ti vodo redno vsaj določene ure nizacijah so zaradi pomanjkanja
v dnevu. Po tem načrtu morajo vode občasno ustavljali celo že
imeti prednost zdravstvo, otro proizvodnjo. Tudi sanitarni
ško varstvo, šola in industrija. inšpektorji so neizprosni: neka
Ponekod bo treba vodo tudi terim gostincem so namreč že
zagrozili, da bodo morali zapre
voziti.
Potrošnike vode bi morali o ti lokale, če preskrba z vodo ne
preskrbi z vodo ustrezno ob bo rednejša.
A. ŽELEZNIK
veščati. Izvršni svet tudi zahte

TREBANJSKE IVERI
DANES ZAKLJUČEK IGER - V
obratu družbene prehrane občinske
uprave bo danes zaključek letošnjih
občinskih sindikalnih športnih iger.
Kot vsa leta doslej je tudi tokrat po
novno naraslo število udeležencev.
Za nameček je bilo nekajkrat tudi
nekaj jeze glede udeležbe nekaterih
Donitovih delavcev. Nazadnje pa se
je izkazalo, da hude krvi ne bi bilo
treba, če bi Donit v redu prijavljal
svoje udeležence. Posebno pri teh
igrah ne bi smelo iti zgolj za uspeh,
temveč za rekreacijo zaposlenih.
V NOVO LETO Z MLADIMI Mokronoška mladina je z mnogimi
lepaki med prvimi napovedala silve

strovanje v mokronoškem domu. V
gostilni Žlajpah sprejemajo rezerva
cije; v ceno je med drugim vključena
tudi cena za večerjo. Ža dobro raz
položenje bo poskrbela domača
skupina Amidi.

NEKAJ JE ŽE - V Šentrupertu
so končno zakoličili za gradnjo uči
teljskih stanovanj. Dela se bodo za
res pričela šele spomladi.
MISLIJO NA VSE - Solarji in
člani Rdečega križa v Šentrupertu
bodo za novo leto obiskali vojaške
vojne invalide in ostarele borce.
Ostarele nad 70. letom bodo ob tej
priložnosti tudi obdarili.

TREBANJSKE NOVICE
DOLENJSKI LIST
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Vsak dinar znajo prav obrniti
Iz starega programa javnih del je ostala še gradnja nekaterih vodovodov — Čeprav se novi
samoprispevek začne prihodnje leto, je nekaj del že narejenih
Letos se v črnomaljski občini izteka program javnih del za ob
dobje 1972 — 1977. V glavnem so vsa dela iz tega programa nareje
na, za tista, ki še niso, pa so zagotovljeni krediti. Tu gre za vodo
vode Podreber — Štreldjevec — Kal; Brdarci — Podlog — Pusti
gradeč - Šipek; vodovod za Tančo goro ter razširitev vodovoda za
Vinico. Ta dela bodo stala okoli 4,60 milijona dinarjev, sredstva so
zagotovljena, prav tako imajo že gradbena dovoljenja.
Na račun samoprispevka za
obdobje 1978 - 1982 so v
občini že letos vzeli kredit pri
banki in s tem denarjem finan
cirali asfaltiranje 20 km krajev
nih cest in poti. Krajani so s
svojim denarjem in delom nare
dili spodnji ustroj, občina pa je
na račun samoprispevka plačala
asfaltiranje. „Anuitete bomo

NOVI SODNIKI
POROTNIKI
Za občinsko sodišče v Črnomlju
je iz vse Bele krajine skupaj imeno
vanih 80 sodnikov porotnikov: 50
jih je imenovala skupščina občine
Črnomelj, 30 pa metliška. Struktura
porotnikov je zelo pestra, od nepo
srednih proizvajalcev, kmetov, upo
kojencev do ljudi z visoko izobraz
bo.

BOLJŠI
OBISK KINA
Prejšnji mesec si je ogledalo film
ske predstave v črnomaljskem kul
turnem domu 4.224 obiskovalcev in
je tako november eden boljših mese
cev. Črnomaljski kino je bil nekaj
časa ravno zaradi slabega obiska ce
lo zaprt. Po novem letu nameravajo
ob torkih vrteti v glavnem mladin
ske filme, risanke in podobne filme,
uvesti nameravajo tudi posebne
predstave za šole; ob četrtkih bodo
na sporedu razni akcijski filmi, kri
minalke in drame, ob nedeljah pa
bodo v kino skušali privabiti vse ka
tegorije gledalcev.

vračali iz priliva samoprispevka,
s tem da smo vzeli kredit, pa
smo dosegli, da so bila ta dela
opravljena prej in hitreje, pa tu
di ceneje,“ pravi načelnik od
delka za gospodarstvo in finan
ce Franc Cimerman. Prihodnje
leto bodo na vrsti za asfaltiranje
krajevnih cest in poti tiste kra
jevne skupnosti, ki letos niso
prišle na vrsto, predvsem Vini
ca, Adlešiči in delno Črnomelj.
Od samoprispevka se bo vsa
ko leto zbralo okoli 8 milijonov
dinarjev, vsako leto posebej pa
občinska skupščina na podlagi
prejšnjih razprav s krajani nare
di načrt del, ki naj bi jih opravi
li v tistem letu. „Da bi program
čim piej uresničili, bomo skuša
li najeti kredite, iz vsakoletnega
priliva pa bomo vračali anuite
te. Prej ko je neko delo oprav
ljeno, cenejše je,“ je dejal
Cimerman.

VELIKO AVTOPREVOZNIKOV
- V občini je prijavljenih 107 avto
prevoznikov, kar je več kot polovica
vseh obrtnikov. Javna skrivnost je,
da je med njimi tudi precej takih, ki
v občini nimajo stalnega bivališča,
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Združenje samostojnih obrtnikov
Črnomelj je bilo ustanovljeno pred
dvema letoma in je sedaj v njem
včlanjenih okoli 80 obrtnikov; zdru
ženje ima tudi svoje poslovne pro
store. Lani so se obrtniki zavzeli za
ustanovitev obrtne zadruge, prek ka
tere bi nabavljali potreben material
in prodajali, oziroma ponujali svoje
izdelke. Žal je lepa zamisel pro
padla, ker ni bilo dovolj interesen
tov.

Naloge iz resolucije morajo v svoje plane za 1978 vnesti
združeno delo, SIS in KS — Veliko novih investicij
Resolucija o izvajanju druž
benega
plana
črnomaljske
občine za obdobje 1976 —
1980 predvideva, da se bo števi
lo zaposlenih v prihodnjem letu
v gospodarstvu povečalo za 11

ČRNOMALJSKI DROBIR

NA TOPLEM - Nad okencem za
izdajo vozovnic na črnomaljski že
lezniški postaji piše, da je delovni
čas za stranke od zgodnjih jutranjih
ur do pozno v noč. O čitno velja to
samo za ,.stranke", ne pa tudi za že
lezniške delavce, saj pustijo čakati
premrzle potnike tudi po pol ure in
več, preden dobijo vozovnico.

KDAJ OBRTNA
ZADRUGA?

Hitrejši razvoj občine

VEDNO MANJ KOVAČEV - S prodorom mehanizacije in avto
matizacije je za kovače vedno manj dela. Nekdaj cvetoča in potreb
na obrt stopa v ozadje, mesto kovačev so zavzeli mehaniki. Kovač
Strugar v Loki v Črnomlju je eden redkih v Beli krajini, ki še
vztraja.

POPOLDANSKI OBRTNIKI - V
občini ima prijavljeno popoldansko
obrt 137 obrtnikov, vendar v zad
njem času ugotavljajo, da se njihovo
število manjša, kar Čutijo tudi obča
ni, saj se ti obrtniki ukvarjajo v glav
nem s tistimi dejavnostmi, k ijih red
na obrt ne zajema dovolj. Namen
popoldanske obrti je tudi odprava
šušmarstva, saj je še vedno precej ta
kih, ki opravljajo razne storitve brez
dovoljenja in se tako izognejo plači
lu minimalnih davčnih obveznosti.

V tem programu javnih del je
tudi razširitev ceste Vrtača —
Semič, za kar je iz samoprispev
ka predvidenih tri milijone di
narjev. Iskra je medtem že za
čela akcijo za odstop obveznic
za ceste, kar bi omogočilo na
jetje kredita; računajo, da bodo
zbrali za okoli 1,5 milijona di
narjev obveznic. Tako se bodo
ta dela, ki bi sicer prišla na
vrsto kasneje, lahko začela že
prihodnje leto. V Semiču in tu
di drugje, zlasti pri asfaltiranju
vaških poti, občani še poleg sa
moprispevka precej prispevajo
in tako vsak dinar pomnožijo.
A. BARTELJ

ampak se tu prijavljajo le zato, ker
so v črnomaljski občini manjše da
jatve. Kaže, da bo takim špekulan
tom kmalu odklenkalo, saj pristojne
službe podrobno pregledujejo prija
ve, da bodo ugotovile, kdo je upravi
čen do obrti in kdo ne.
SPET DOVOLJENO PARKIRAN JE - Ko so v Ulici Staneta
Rozmana prepovedali parkiranje, so
bjli v največji zagati trgovci, saj so
kršili predpise, če jim je avto pripe
ljal blago. Z upravičenim predlogom
so dosegli, da so pristojni začasno
umaknili izvajanje te odločbe. Naj
kasneje do aprila prihodnjega leta
bodo dokončno uredili cestišče in
pločnik v tej ulici, da bodo avtomo
bilisti lahko parkirali, ne da bi pri
tem motili prom et. Do takrat pa je
parkiranje omejeno na pol ure.
TEČAJI - Delavska univerza
sprejema prijave za tečaje za kroje
nje, šivanje, kuharski, strojepisni te
čaj, tečaje za učenje nemščine,
angleščine in italijanščine. Tečaji se
bodo začeli, ko bo dovolj kandida
tov.

odstotkov, celotni prihodek in
bruto dohodek pa naj bi se
povečala za 28 odst.; uvoz bo
večji za 20, izvoz pa za 22 odst.
Investicijske naložbe delovnih orga
nizacij bodo prihodnje leto znašale
preko 130 milijonov dinarjev, poleg
tega pa bodo DO uporabljale za
skoraj 31 milijonov dinarjev že za
letošnje leto odobrenih kreditov.
Prihodnje leto bo zgrajenih pet
km partizanske magistrale, za kar bo
potrebno 50 milijonov dinarjev; v
načrtu je še asfaltiranje ceste od
Gribelj do občinske meje v dolžini
2,5 km ter asfaltiranje 25 km
občinskih in lokalnih cest ter vaških
poti.
Resolucija predvideva, da bo
občina v 1978 bogatejša za 44 druž
benih stanovanj, zgrajenih pa bo
tudi okoli 25 zasebnih hiš.
Na področju kulture bodo pri
hodnje leto adaptirali Župančičevo
rojstno hišo na Vinici, na Vinici in
Preloki uredili večnamenski prostor,
adaptirali kulturni dom v Dragatušu
in začeli graditi novega v Adlešičih.
To bo tudi plodno leto za telesno
kulturno, saj je v načrtu dograditev
stadiona v Loki, začetek gradnje
prepotrebne športne dvorane v
Črnomlju, atletsko stezo bosta
dobila Dragatuš in Semič, v Drago
vanji vasi bo v okviru rekreacijskega
središča zraslo novo strelišče, igrišča
za mali nogomet pa so predvidena v
Čmošnjicah, Črešnjevcu, Tribučah,
Petrovi vasi in Učakovcih.
Ključne naloge pri uresničevanju
družbenega plana občine v priho
dnjem letu morajo združeno delo,
SIS in krajevne skupnosti vključiti v
svoje plane za 1978, ki jih morajo
sprejeti najkasneje do konca januar
ja, in na vsake tri mesece poleg ures
ničevanja plana spremljati tudi
uresničevanje realizacije ključnih
nalog iz resolucije.

ŠE VEDNO MOST
V ŽUNIČIH
Nevarni most v Žuničih,
o katerem je bilo že precej
napisanega in izrečenih že
nič koliko hudih besed, še
vedno povzroča preglavice.
Most je že dalj časa zaprt,
vendar ga ljudje kljub opo
zorilni tabli uporabljajo, saj
daleč naokoli ni drugega
mostu čez Kolpo. Obljublje
no popravilo odlagajo že
predolgo, kot da bi čakali,
kdaj se bo stari in betežni
most sam od sebe zrušil. V
KS Adlešiči se boje, da se bo
to res pripetilo; da pu takrat
ne bi bU kdo na mostu,
predlagajo, naj občina del
mostu podre in tako onemo
goči vožnjo in hojo čez
most ter tako obvaruje ljudi
nevarnosti.

■

V počastitev 22. decembra, dneva
JLA, bo danes ob 19. un »
TVD Partizan v Metliki akademu
Kulturni program bodo
učenci OŠ iz Metlike m Pokanj]
ter poklicne šole Beti, zveza
nih organizacij ter pripradniki
maljske garnizije.

MLADINSKI
KLUB ZA VSE
Konec prejšnjega meseca *
Metliki občni zbor fflto g jJ J .
kluba, na katerem so nared* o
čun letošnjega plodnega le ^ .
postavili delovni program
hodnje leto. M la d in c i M s k l e ^
bodo še naprej razvijali dosefl^
dejavnosti, se p a n
tamburaško in recitatorsko, P
vali pa si bodo še za razvijanje^,
ne dejavnosti, ustanoviti namer»
debatni krožek, njihova ve

DELO JE STEKLO — V začetku gradnje za prizidek metliškega
doma počitka se je zataknilo pri kopanju temeljev. Sedaj je delo
steklo, kako se bo nadaljevalo, pa je precej odvisno od vremena. V
prizidku bo 50 postelj, sodobna jedilnica, ambulanta in kuhinja.

j e , d a b i v M e tlik i s p e t

Na občnem zboru so tudi P . ^
da prostori mladinskega Ki
^
namenjeni samo članom,
vsem mladincem v občini-

Združitev obeh šol io vrtca
Na referendumu so se obe osnovni šoli in vrtec odločili za združitev v
organizacijo s tremi tozdi — Začetek z novim letom
Pred kratkim so delavci metliške osnovne šole, vrtca in OŠ
Podzemelj na referendumu glasovali za združitev obeh šol in
otroškega vrtca v eno delovno organizacijo s tremi tozdi. Za
združitev je glasovalo okoli 90 odst. delavcev, samo trije pa so bili
proti. V OŠ Metlika je zaposlenih 58, v vrtcu 16 in OS Podzemelj
12 delavcev.
„Že dve leti se v Metliki računov, sredstva niso bila
pogovarjamo, da bi se morala razmejena, odločanje prav tako
naša šola in vrtec, ki je vseskozi ne. Ugotovili smo, da ima vrtec
spadal pod šolo, drugače glede na svojo dejavnost in vire
organizirati,"
je
povedal financiranja vse pogoje, da se
ravnatelj metliške šole Ivan organizira kot tozd.“
Žele. „Med osnovno šolo in
Pri pripravi koncepta o
vrtcem ni bilo nikoli čistih združitvi so bili v dvomih, ali
naj bi se OŠ Podzemelj
priključila metliški šoli ali naj
DEDEK MRAZ PRIHAJA
bo
samostojen tozd. Prevladalo
Dedek Mraz bo letos v metliški
občini obdaril okoli 1.000 predšol je slednje, saj šola v tistem kraju
veliko pomeni, je tudi kulturno
skih otrok do 4. razreda. Denar za
središče, ima zaokrožen delovni
enotno obdaritev se zbira na
posebnem žiro računu, SZDL, sindi
proces in mora ostati povezana
kat in občinska zveza prijateljev
s krajem. Da je bil koncept o
mladine pa so pozvali vse delovne
združitvi res dobro pripravljen
organizacije in zasebne obrtnike, naj
in da je upošteval vse vidike,
za obdaritev otrok prispevajo po 50
priča tudi podatek, da po
dinarjev od zaposlenega.
enomesečni
javni
razpravi
Skrb za novoletni program je
skoraj ni bilo pripomb na ta
prevzela v glavnem metliška osnovna
koncept. Zelo dobro so ga
šola, dedek Mraz pa bo obiskal vse
predšolske in šolske otroke v občini,
ocenili tudi občinski forumi,
tudi v tistih KS, kjer nimajo šole.
zavod za šolstvo in republiški
Podružnica na Suhorju bo pripravila
sindikat
za
vzgojo
in
svoj program, njene otroke pa bo
izobraževanje, zanj pa se
obiskal, tako kot vsa leta nazaj,
zanimajo tudi v drugih krajih
dedek Mraz pokrovitelja JugotekstiSlovenije, ki se tudi pripravljajo
la iz Ljubljane.
na
tako
ali
podobno
Večina prireditev v občini bo 29.
združevanje.
in 30 decembra.

Telovadnica brez prediha
Nova metliška telovadnica je vsak dan zasedena od jutra
do noči — Vzdrževanje bo stalo 370.000 din na leto
Niti mesec še ni minil od
uradne otvoritve nove telovad
nice v Metliki pa se je že poka
zalo, kako potreben je ta objekt
za napredek in razvoj telesne
kulture v tem delu Bele krajine.
Pet dni v tednu je telovadnica
zasedena neprekinjeno od 7. do
21. ure.
Zanimanje pa je še večje, tako da
so imeli pri izdelavi urnika oziroma
razporeda precej težav, da so lahko
ugodili vsem, ki so želeli dobiti telo
vadnico za nekaj ur na teden. V
telovadnici se odvija vsa šolska
telesna vzgoja, kar znese skupaj 86
ur na teden; poklicna šola Beti ima
prav tako telovadbo tu: 16 ur je
rezerviranih za atletsko, košarkaško,
namiznoteniško in rokom etno selek
cijo belokranjske šolske mladine.
Po 16. uri je telovadnica na raz
polago zunanjim uporabnikom.
TVD Partizan Metlika ima gimnasti
ko za cicibane in pionirje, rekreacijo
za ženske in moške, tu so še košar
kaši, namiznoteniški klub, odbojka
rice in odbojkarji; v novi telovadnici
trenirajo karateisti, kondicijske tre
ninge imajo nogometaS NK Bela
krajina iz Črnomlja, Beti je za štiri
ure na teden zakupila telovadnico za
rekreacijo svojih delavcev.
Čeprav sta že sedaj včasih ob
istem času v telovadnici po dve
skupini, je za rekreativno telovadbo
še nekaj prostih ur, in to na galeriji,
ki je opremljena za tovrstno dejav
nost. V prostoru pod galerijo name
ravajo v kratkem urediti trim kabi
net. Skratka, noben družbeni objekt
v občini ni tako zaseden kot telo
vadnica. Zato so tudi morali uvesti
sorazmerno strog red in se morajo
uporabniki držati urnika, da ne
motijo drug drugega. V začetku je

bilo glede tega nekaj težav, saj doslej
v Metliki tega niso bili navajeni.
Vzdrževanje telovadnice bo stalo
370 tisočakov na leto; ena ura
uporabe telovadnice pride brez
amortizacije kakih 130 dinarjev.
Predlog je, naj bi šola kot največji
uporabnik nosila 72 odst. stroškov
vzdrževanja, ostalo pa TKS za vse
zunanje uporabnike.
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S p reh o d po Metlik1
LJUDJE IMAJO RADI STEN
SKE KOLEDARJE, zato sprašujejo
zdaj pred novim letom po njih v
trgovinah, v banki, zavarovalnici in
še kje. Zaposleni jih bodo dobili v
svojih delovnih organizacijah, drugi
pri obrtnikih, v časopisih in revijah.
Vsakomur je dovolj samo en kole
dar, toda nekateri s tem niso zado
voljni in bi imeli najraje vse stene v
stanovanju prekrite s koledarji.
e poli
ljudi nakupovalna mrzlica. Trge
Trgovci
imajo polne roke dela, krajani pa
kupujejo, kot da bo jutri konec sve
ta. Že nekaj let nazaj so dan pred
koncem starega leta trgovine prazne,
kot bi jih izropala dobro izurjena
tolpa zmikavtov. S polic zgine vse,
najhitreje pa se izpraznijo tiste, ki so
nosile steklenice s pijačo.
S SMREKAMI ZA NOVOLETNE
DREVESČKE založi občane Gozd
no gospodarstvo. Pa se še zmeraj

najde kdo, ki si p n ^ ^ j ^ g a ^
lastno pest. Ako ga zalotij * # po i
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Za slabo delo bo malo
plačila
Tričetrtletni pregled goskvarjenja v kočevski občini
<! Pokazal,. da je najslabše
zultate dosegla trgovina, ki
£ dosegla za dva odstotka
y*i celotnega prihodka kot
jstem obdobju lani, le za
°dstotkov večji dohodek,
18 odst. večji družbeni
TOzvoc? in za 14 odstotjcov
. Ji čisti dohodek. Ti rezul! m ° ° ^ utno slabši, kot
£jj^P°vprečje vsega gospoPodec celotnega prihodka
■Posebno zaskrbljujoč
ker so se v istem obdo!UJ občini zvišali celotni
sfi osebni kar za 36 od
rin v: T° namreč lahko
.
da kupci ne dobe
blaga v domačih
ampak kupujejo
02 občine. Nekateri meJ°' da je to povsem mogotudi zato, ker ima trgovi*aradi skromnih obratnih
tiilog61’ ^ k ° le majhne
J f endar je na manjši prov trgovinah lahko vpli«fc Se Vrsta ^ g i h dejstev.
t občani verjetno manj
le H°l ° ^ ar dobivajo osebdohodke na žiro račune.
lan*1 tega ie vedno več ob0v zadolženih zaradi
e ali nakupa stanojfsa ta in druga dejstva, ki
ib /? 0- m trg0 ™*10, je treba
tfJ: ‘n analizirati. O trgom naj bi razpravljali obča0b*.a svojih zborih pa tudi
(„ lnska skupščina, saj prav
h d aradi takega stanja v
izgublja največ.
Pfor 1 dohodek občinskega
y acuna je namreč prome^drobn 0<* pro<*aie blaga
J. PRIMC

dolenjski listu
^ k o d r u ž in o
^ GIBANJE
PREBIVALSTVA
t»«evif,0bmočj u matičnega urada
5 dve
v novembru 7 porok
S čfe j * - .Umrli so: Frančiška
Wia
f i n s k a upokojenka iz
Julij? , * sta*a 81 let; Vincenc
^evi„ P °jenec iz Mlake 22 pri
! še&m St^r 91 let in Ana Metelko
|
Ve 9, Kočevje, stara 40 let.

MALO SNEGA, VELIKE TEŽAVE - Komaj je zapadlo malo
snega, že je povzročil v Kočevju precej težav. Najprej se je sneg
zaradi mraza spremenil v led, da so bili neočiščeni pločniki nevarni
za pešce; nato pa so led posuli s soljo, pritisnila je še odjuga in
pločniki ter prehodi za pešce so se spremenili v komaj prehodne
hiže. (Foto: Primc)

Dohodek večji, dajatve iste
Dohodek bo za 5- d o 6-krat večji, zato bo treba za
približno toliko zmanjšati odstotke prispevkov
Občinski skupščini Kočevje družbenih obveznosti iz kmetijske
in seveda tudi pri uveljav
in Ribnica bosta predvidoma v dejavnosti
ljanju pravic (štipendije, otroške
kratkem sprejeli novo lestvico doklade, socialna pomoč itd.).
katastrskega dohodka za obmo
V denarju izraženi novi ka
čje katastrskega okraja Kočev tastrski dohodek bo v primerja
je. Ta okraj zajema v celoti ob vi z dosedanjim S do 6-krat
čini Kočevje in Ribnica ter dele večji. Za približno toliko se
občin Črnomelj, Grosuplje in bodo hkrati znižale lestvice za
Ljubljana-Vič-Rudnik.
plačevanje starostnega in zdrav
Nova lestvica katastrskega dohod stvenega zavarovanja ter davkov
oziroma drugih dajatev. To pa
ka bo predvidoma taka:
Njive: E (razred) 5.600 din, II. pomeni, da zaradi nove lestvice
4.800, III. 3800, IV. 2.600, V. katastrskega dohodka dajatve,
1.400 in VI. 700 din. Velika večina
njiv (približno dve tretjini) je v če izražene v denarju, ne bodo
bistveno večje ali manjše.
trtem in petem razredu.
Sadovnjaki: I. 4.200, II. 2.800,
Ob zaključku naj povemo še,
DE 1.400 in IV. 700 din. Večina da je komisija za upravljanje
sadovnjakov na tem območju, blizu
400 ha ali skoraj dve tretjini, je v KD upoštevala tudi posebnosti
zahodne Dolenjske, kot so:
tretjem razredu.
Vinogradi, ki jih na tem območju razdrobljenost površin, razgiba
skoraj ni, oziroma jih je manj kot no zemljišče in neugodne vre
hektar, so vsi razporejeni v I. razred,
kjer znaša katastrski dohodek 3.200 menske razmere, kar povzroča
večje proizvodne stroške in
din.
Travniki: I. 3.600 din, U. 3.200, manjšo
vrednost pridelkov,
Ul. 2.800, IV. 2.200, V. 1.200 in V. predvsem sadja.
700 din. Večina travnikov je razpo
J. PRIMC
rejenih v zadnje tri razrede (12.500
ha), medtem ko jih je v prvih treh
razredih skupaj le 530 ha.
Pašniki: I. 700 din, II. 600, III.
500, IV. 350, V. 250 in VI. 100 din.
V prvih treh razredih je le 150 ha
pašnikov, v zadnjih treh pa nad
4 . 5 0 0 ha.

Gozdovi: I. 1.300, II. 900, III.
550, IV. 300 in V. 150 din. Večina
gozdov je v III., IV. in V. razredu, in
sicer nad 20.000 ha, medtem ko jih
je v prvih dveh razredih le slabih
2.500 ha.
Izračun novega katastrskega do
hodka je bil potreben zato, ker stari,
sprejet pred dvanajstimi leti, zaradi
inflacije in še nekaterih vzrokov ni
bil več realen. Katastrski dohodek
pa mora biti določen čimbolj stvar
no zato, da ne bi prihajalo do težav
in celo morebitnih napak pri odmeri
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gMevn,

skupnost Osilnica je
S j Vresničfia svoj letni proklie v . tos. Raznih komunalnih
^iona °Prav*-)en^ ' 23 preko 2,7
^Rniii
od tega največ pri
■'V 7 a*kih cest in poti ter vodoJtiJvjj ^elo obširen program del je
'ttt
krajevna skupnost tudi v
t
O njem bomo podrob* Poročali

NOVA RAZSTAVA
V Likovnem salonu v Kočevju
razstavlja svoja dela akademski
slikar Mario Petrič. Razstavo so
odprli minuli petek, trajala pa bo še
do 25. decembra. Slikar je bil rojen1
leta 1925 v Sisku, živi v Domžalah,
poučuje pa na osnovni šoli v
Mengšu.

b ro b n e iz Kočevja
- TELOVADNICE - Vse

t*Ce’ nova Pr* osnovni š°li

Jjlt p l e s n e kulture, so zasedene
“ od 7. do 22 ure. Cesto je
^st
urn‘*c> d3 pridejo vsi
.■ posebno kadar je vmes
*djjjc ‘zredno tekmovanje. Telok . e s° polne tudi zato, ker so se
rekreacijske 'vadbe članov
111 kolektivov.

»I

-»ve fvuivgu) uvsLuvga

"m .8® človeka. Vedno je voljan
'(2?*? sočloveku, če je potrebno.
k C J e star že 54 let, ne miruje.
C 11 se je: „Zakaj bi sedel
V#! kaje grem na TV trim .“
'je j J6 prijavil, prišel na tekmoIjj’ *•> zmagal. Vsi mu čestitamo,
ltJ >rvi iz Kočevja, ki se je udele89 tekmovanja in še zmagal je.
&VS0D ZABAVE - Poplava
°v in vabil za razne zabave s
\ ■ se je že začela. Zunaj je
' l | je najbolje prebiti prosti čas
P*em. Povsod igrajo orkestri

raznih tuje zvenečih imen. Priredi
telji so običajno mladinske organiza
cije. Na plakatih navadno tudi piše,
da je za jedačo in pijačo poskrblje
no ter da je rajanje do zore. Treba je
pohiteti, saj je pustni torek že 7.
februarja. Prav je: naj se mladi po
delu razveselijo.
PREGOVOR — „Ce je na Barba
ro (4. decembra) mraz, bo trajal ves
zimski čas“, pravi pregovor. Letos je
bila Barbara mrzla. Bomo videli, kaj
bo čez zimo.
DRAG SPREHOD - Predzadnjo
nedeljo so si trije fantje in dve
dekleti privoščili sprehod od Name
do Gaja, ki se je drago končal. Vso
pot so metali kepe v obcestne svetil
ke. Zadeli so šele zadnja Ustrašili so
se in dekleti sta zbežali v eno stran,
fantje pa na stadion. Vendar so
imeli smolo, saj so prišli v roke
miličniku, ki je bil tam na obhodu.
Mladoletniki so že v ponedeljek v
pisarni krajevne skupnosti obljubili,
da bodo škodo plačali, samo da ne
zvedo domači.

UlCEUSKE NOVICE
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Izenačiti kmeta in delavca

Napake bodo drage
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Iz KS Osilnica
NOVO DRUŠTVO - V krajevni
skupnosti Osilnica nameravajo usta
noviti Društvo prijateljev mladine.
Pobudo za ustanovitev je dala KS,
samo ustanovitev pa je zaupala
mladinski organizaciji.
PROSTOVOLJNO
DELO
Sklenjeno je, da bo vsaka družina
(hiša) na območju KS opravila 10
prostovoljnih delovnih ur pri gradnji
stanovanjsko-poslovne stavbe, 10 ur
pri urejanju okolice bodočega obra
ta LIV in 10 ur pri gradnji gasilskega
doma oziroma orodjarne. Prosto
voljno delo je obvezno tudi za last
nike vikendov. Kdor ne bo delal,
mora plačati delavca.
SMETI V SMETNJAK - Krajev
na skupnost bo tudi v bodoče skrbe
la za čisto okolje, posebno še za
čiste vasi in čiste reke. Občanom ne
bo več treba odlagati smeti vsepov
sod, ker bo krajevna skupnost
naročila kontejner (kovinski zaboj)
za smeti.
KAJ Z GNOJNICO? - Vaški
odbor Osilnica je dobil nalogo KS,
naj uredi odtekanje gnojnice pri
obratu Tekstilane. Zdaj gnojnica
priteka na površino zemlje, zaradi
česar se tu posebno poleti širi
smrad.
UGODNA OCENA - Pred krat
kim je bil v Osilnici sestanek pred
stavnikov
občinske
skupščine
Kočevje in družbenopolitičnih orga
nizacij s predstavniki domače KS in
organizacij. Po izčrpni razpravi je
bilo delovanje delegatske® sistema
v tej KS in samo delo KS Osilnica
ocenjeno kot dobro oziroma uspeš
no.
DOBILI RENTGEN - Zdravstve
na postaja Osilnica se izpopolnjuje.
Pred kratkim so dobili rentgenski
aparat, ki bo pripomogel k uspešne
mu in cenejšemu zdravljenju. Opre
mljena je tudi že soba za zobno
ambulanto.

. . . I N ŠE ENA - Podpred
sednik KS Stanko Nikolič in
predsednik IS občine Kočevje
sta pred meseci obljubljala, da
se bo gradnja obrata L IV v Osil
nici zagotovo kmalu začela in
da naj lastniki teh zemljišč letos
na njih nič ne sade oziroma
sejejo. Občanka Zora Žagar je o
teh obljubah podvomila, nakar
sta ji oba funcionarja obljubila,
da ji bosta onadva plačala tisto
zelje, ki bi ga pridelala, če se
gradnja res ne bo začela po
načrtu. Zvedeli smo, da je Zora
Žagar te dni denar že prejela in
da je račun plačan.
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Čeprav namerava obratovodja
Ivan Ilc v kratkem zapustiti ob
rat oziroma bodoči tozd Žičnice
v Ribnici, smo ga zaprosili za
razgovor o pripravah za ustan
ovitev tozda in nalogah tega ko
lektiva v sedanjem obdobju.
„Ze približno leto dni pri
pravljamo vse akte. Sporazumi
so bili dani v razpravo dovolj
zgodaj, žal pa so delavci dali
nanje premalo pripomb in pred
logov, iz česar se da sklepati, da
jih mnogi sploh prebrali niso. Za
akte se ljudje premalo zanimajo,
pač pa se bolj za osebne dohod
ke, vendar spet ne toliko, da bi
vedeli, kako je treba dohodek
prej ustvariti in šele potem deli
ti. Pri osveščanju delavcev sta
premalo storila in sindikat in
ZK. Vse delo je slonelo le na
ramah skupnih služb.
Zdaj, ko bo obrat tozd, bo
treba bolj misliti in pametneje
gospodariti. Naš obrat je zdaj
sicer še vedno najboljši v okviru
Žičnice, vendar tudi pri nas stro
ški naraščajo.

V proizvodno ceno priznati kmetu iste stroške kot
delavcu — Ustanavljati skupnosti proizvajalcev mleka
Medzadružni svet za območ
je zahodne Dolenjske, ki zajema
območje KZ Ribnica, Velike
Lašče in Dobrepolje ter kmetij
sko in gozdarsko kooperacijo
ZKGP Kočevje, je pred kratkim
zasedal v Ribnici.
Ugotovili so, da so v tozdih
kmetijske in gozdarske koope
racije pri ZKGP že končali jav
no razpravo o združevanju kme
tov in dela delavcev ter da bodo
v kratkem referendumi. Tudi v
zadrugah so se začele javne raz
prave, z referendumi pa bodo
počakali, dokler ne bodo znana
določila novega zakona o zdru
ževanju kmetov.
Na javnih razpravah v vseh
treh KZ so tudi ugotovili, da
bodo ostale do nadaljnjega eno
vite delovne organizacije, brez
TZO (temeljnih zadružnih orga
nizacij) in tozdov. Menijo nam
reč, da vsaka KZ obsega tako
majhno območje in je gospo
darsko tako šibka, da nima po
gojev za ustanavljanje tozdov.
Posebno pozornost so posve
tili samoupravnemu sporazumu
o načrtovanju in gospodarske
mu sodelovanju pri proizvodnji
mleka. Ta sporazum so KZ in
mlekarne podpisale, trgovinske
organizacije pa še ne. Živahna

je predvsem razprava o delitvi
prihodka, dohodka in prizna
vanju stroškov v proizvodnji,
predelavi in trgovini. V razpravi
je bilo posebej opozorjeno, da
je treba pri kalkulacijah med
proizvodnimi stroški pri zaseb
nem kmetu upoštevati prispe
vek za zdravstveno in pokojnin
sko zavarovanje (enako kot za
kmeta-kooperanta), prispevek
za stanovanjko izgradnjo in vse
druge prispevke in stroške, ki
bremene kmeta kot proizvajalca
mleka.
Opozorjeno je bilo tudi, naj
KZ izpolnijo nalogo, ki so jo
prevzele, se pravi, naj okoli zbi
ralnic mleka oblikujejo skupno
sti proizvajalcev mleka. Te
skupnosti bodo tudi delegatska
osnova. Iz njih bodo volili dele
gate v razne živinorejske odbo
re, proizvajalne skupnosti itd.
Razen tega bodo KZ opravljale
naloge na svojem območju, se
pravi, skrbele za posodabljanje
kmetijstva, razvoj živinoreje itd.
V KZ Ribnica so ustanovljene
štiri skupnosti proizvajdcev
mleka, in sicer v Nemški vasi,
Jurjeviči, Sušju in Velikih Polja
nah. Na ostalih območjih in v
ostalih KZ pa bodo ustanovlje
ne do konca leta 1978.
J. PRIMC

Kar 470 tečajnikov AMD
Potrebujejo še 5 inštruktorjev —Se več tečajev

IVAN ILC: „Če ne bodo
delavci spremljali priprav sa
moupravnih sporazumov in
sodelovali v razpravah, bodo
sporazumi taki, kot jim jih
bodo vsilili drugi.“ (Foto:
Primc)
Vsi bomo morali bolje delati.
Take malomarnosti, da bi spet
poslali nepopolno sušilnico v
Makedonijo, si ne bomo smeli
več privoščiti. Vsi ti stroški prevoz, servis, popravilo - bodo
bremenili zdaj le tozd. Malomar
nosti ne bo smelo biti.
V tozdu bo treba zagotovo
zaposliti nekaj strokovnjakov z
višjo in srednjo izobrazbo. Osta
le službe pa še ne vem, če bi ka
zalo prenašati v tozd, saj tu niti
prostorov zanje nimamo."
J. PRIMC

PO NOVEM
POROČNA TAKSA
Od novega leta dalje se bodo skle
pale zakonske zveze v občini Rib
nica le v poročni dvorani v ribni
škem gradu. Tako določa predlog
odloka, ki ga bo občinska skupščina
Ribnica sprejela te dni. Vendar je
dopuščena možnost, da se zakonska
zveza sklene drugod, če to zahtevata
bodoča zakonca in imata za to
posebne razloge.
Hkrati je ukinjeno sklepanje
zakonskih zvez v krajevnih uradih
Sodražica in Loški potok. Določeno
je še, da morata na stavbi, kjer se
sklepajo zakonske zveze, viseti slo
venska ali jugoslovanska zastava ter
zastava občine Ribnica.
Posebnost je tudi, da bo za skle
panje zakonske zveze določen pri
spevek 250 din, ki ga je treba plača
ti matičarju ob priglasitvi poroke.
Tako zbrani denar bo porabljen za
vzdrževanje poročne dvorane. To
rej: pohitite s porokami, saj so samo
še do novega leta brezplačne!
J. P.

Pri ribniškem AMD ocenjuje
jo leto 1977 kot zelo uspešno.
Organizirali so 6 tečajev za vo
znike B kategorije, več tečajev
za voznike koles s pomožnim
motorjem (3 v Ribnici, po ene
ga v Velikih Laščah in Sodražici
ter še brezplačne tečaje na os
novnih šolah v Ribnici in Sodra
žici) in tečaj za traktoriste v
Sodražici. Vse tečaje je obisko
valo skupno 470 kandidatov,
uspešno pa jih je končalo 85
odstotkov.
Društvo je uspešno sodelovalo pri
praznovanju občinskega praznika, z
drugimi AMD pa tudi z JLA in dru
gimi organizacijami ter društvi.
Zdaj šteje društvo 507 članov.
Pobiranje članarine za leto 1978 se
je že začelo. Članarina znaša za
avtomobiliste 160 din, za motoriste
90 din in za podporne člane 60 din.
Člani AMD imajo popust pri testira
nju, vleki, v nekaterih gostiščih,
kampih, kopališčih itd., dobe pa
tudi bone, kreditna pisma, pravno
pomoč itd.
Tajnik AMD Alojz Mihelič pravi
o nalogah in načrtih AMD v prihod
njem letu: „Tudi v bodoče bo naj
večji poudarek na delu avto šole.
Zato moramo pridobiti še pet in
štruktorjev; tri potrebujemo takoj.
V letu 1978 bomo organizirali 8
tečajev za voznike B kategorije. Za
dva imamo že zdaj dovolj prijav.
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JUTRI KONFERENCA
Volilna konferenca občinske
organizacije ZK bo jutri, 23.
decembra. Na njej bodo volili
novi komite in sekretarja ter
imenovali komisije. Ocenili
bodo tudi volilne konference
osnovnih organizacij ZK ter
družbenopolitične in gospodar
ske razmere ter gibanja v
občini.

KMETOVA BANKA
Hranilno-kreditna služba pri
KZ se mora vklapljati v bodoči
bančni sistem, pravijo pri KZ
Ribnica. Ta služba bo po novem
tudi pravna oseba. Njena osnov
na značilnost bo, da bo ostala
kmetova hranilnica in banka, ki
bo zbirala denar za kreditiranje
razvoja kmetijstva in potreb po
obratnih sredstvih. Nova naloga
te službe bo zbiranje denarja in
dajanje posojil kmetom za stano
vanjsko izgradnjo.

Ribniški zobotrebci
PREVEČ DIMA — Restavracija
novega ribniškega hotela „Jelka“ je
kar dobro zasedena, posebno še vsak
večer, tudi ob delavnikih. To je
razveseljivo, saj dokazuje, da so
gostje zadovoljni s postrežbo.
Vendar pa nekatere moti, ker je v
restavraciji preveč tobakovega dima.
Morda je to le zato, ker strežno
osebje zaradi velikega dela pozabi

občan
vprašuje

Skupščina zaseda
Za ponedeljek, 26. decembra, je
sklicana seja vseh zborov občinske
skupščine Ribnica, na kateri bodo
razpravljali o rezultatih gospodar
jenja v devetih mesecih letos, o
predlogu resolucije o politiki in
nalogah pri izvajanju srednjeročnega
načrta občine v prihodnjem letu,
sprejeli bodo spremembo občinske
ga proračuna in odlok o začasnem
financiranju proračuna v prvem
trimesečju 1978, nadalje bodo spr
ejeli dodatke k nekaterim samou
pravnim sporazumom, na dnevnem
redu pa je tudi sprejem več odlokov.
Razpravljali bodo tudi o osnutku
statuta občine, delegati pa bodo
dobili tudi odgovore na svoja vpra
šanja.

Razen tega nameravamo po večjih
krajevnih skupnostih organizirati
odseke AMD. Taki odseki bodo v
Sodražici, Loškem potoku in Dole
nji vas. Pričakujemo, da bo potem
delo AMD boljše in še uspešnejše."
M. GLAVONJIC

medved
odgovarja

— Zakaj se mrliči na pokopa
lišču v Hrovači obračajo v
grobu?
— Ker se kure pasejo po
grobovih.

vključiti ventilatorje ali pa se boje
svežega in tudi mrzlega zraka.
POLNO ZAVAROVANJE
Kmetje kooperantje so zdaj zdravst
veno in pokojninsko zavarovani, se
pravi, da so izenačeni z ostalimi
delavci, saj v primeru bolezni dobe
bolniško. Na območju KZ Ribnica
zdaj 34 takih zavarovancev,
adaljnjih 17 kmetov pa je že upo
kojenih, med njimi je kar 15
kmetov-borcev.
DO KDAJ SE VRSTE - Poročali
smo že, da so v Ribnici pogosto
vrste za kruh. Žito Ljubljana bo
namreč gradilo v Kočevju novo
pekarno, ki bo pekla kruh tudi za
potrebe ribniške občine. Zal pa še
ni točno znano, kdaj bo pekarna
zgrajena.
GREMO V KINO - V kinu doma
JLA v Ribnici bodo ta teden igrali
naslednji
filmi:
danes,
22.
decembra, ..Nevesinjska puška"
(film je posvečen praznovanju dneva
JLA), 24. in 25. decembra ..Kraljev-ski flash“ 28. in 29. decembra
..Beduinka v Rimu“.

REŠETO
•

19

korist slepih in slabovidnih
najiskreneje
zahvaljujemo.
Medobčinska organizacija slepih
in slabovidnih Novo mesto.

Četrtek, 2Z decembra —Mitja
Petek, 23. decembra - Vika
Sobota, 24. decembra - Eva
Nedelja, 25. decembra - Nasta
Ponedeljek, 26. decembra - Štefan
Torek, 27. decembra - Janez
Sreda, 28. decembra - Živko
Četrtek, 29. decembra - Tomo
LUNINE MENE
25. decembra ob 13.49 uri - ščip

BRESTANICA: 24. - 25. amer.
film „Pirati v m etroju".

BREŽICE: 23. —24. angl. barvni
film „Sladke male Angležinje“. 25.
- 26. amer. barvni film „Trije
kondorjevi dnevi".
ČRNOMELJ: 22. 12. nemški
vestern „Ulzana - vodja Apačev“ .
25. 12. fr.-ital. film „Zorro“. 27.
12. danska komedija „Romantika v
postelji".
KRŠKO: 24. - 25. amer. film
»Kitajska četrt". 28. 12. angL film
..Srečanje na Oceanu".
NOVO MESTO: 23. - 25. amer.
barvni film ..Maratonec" 26. - 28.
amer. barvni film „Rollerball‘‘.
MIRNA: 24. 12. »Zlomljena
puščica".
RIBNICA: 24. - 25. francoski
barvni film »Razjezil se bom ".
SEVNICA: 24. - 25. amer. film
»Stari Divji zahod".
TREBNJE: 24. 25. amer. film
»Nora tekm a".
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SLUŽBO

DOBI

TAKOJ zaposlim dva strojnika na
rovokopaču JCB. Ostalo po dogo
voru. Stane Jakše, Regerča vas
86, Novo mesto.
IŠČEMO samostojno gospodinjo,
najraje
mlajšo
upokojenko.
Delovni čas dopoldne. Zglasite se
popoldan. Jazbec, Majde Šilc 12,
Novo mesto.
SPOSOBNA in poštena natakarica
dobi zaposlitev. Vse ostalo po
dogovoru. Iščem tudi snažilko za
tri ure dnevno. Prosim pismene
ponudbe. Gostilna Košak, Ulica
talcev 2, Novo mesto.
ZAPOSLIM avtomehanika-pomočnika in delavca, ki ima veselje do
dela v avtomehaničarski delavnici
z možnostjo pridobitve polkvalifikacije. Janez Tomažin, avtome
hanik, Dolenji Boštanj.

STANOVANJA
MLADOPOROČENCA
iščeta
neopremljeno večjo sobo, gar
sonjero ali pa enosobno stano
vanje v mestu ali okolici. Možnost
plačila vnaprej. Naslov v upravi
lista (3982/77).
V NOVEM MESTU ali Šentjerneju
vzameva v najem enosobno stano
vanje. Javite na telefon 900 al!
988.
IŠČEM opremljeno sobo s soupo
rabo kopalnice v okolici Šentjer
neja, Novega mesta ali Otočca.
Naslov v upravi lista (3981/77).
FANT išče sobo v Novem mestu.
Naslov v upravi lista (4044/77).

M o to rn a vozila
PRODAM škodo 110 L, letnik
1974, Branko Premelč, Ragovska
8, Novo mesto, telefon 23 139
popoldan ali 2 1 -4 0 8 dopoldan.
PRODAM zastavo 750, letnik 1973,
december, registriran do decem
bra 1978. Cesta brigad 10, Novo
mesto.
POCENI prodam volkswagen v
dobrem stanju. Franc Pavlič,
Male Brusnice 8, Brusnice.
PRODAM tovornjak MAN (Saviem)
s kasonom dolžine 4,5 x 2,20 m
in cerado, nosilnost 4 tone
390 kg letnik 1970, v dobrem in
voznem stanju, neregistriran.
Ogled možen vsak dan. Nada
Sotlar, Gorica 8, Leskovec.
PRODAM malo karamboliran NSU
1200 z generalno popravljenim
motorjem. Prodam tudi po delih.
Zglasite se v Iskri Novo mesto od
6. do 14. ure.
PRODAM obnovljeno škodo 100 S,
letnik. 1970, prevoženih 65.000
km. Jože Benkič, Družinska vas
64, Šmarješke Toplice.
PRODAM Z-750 Luxe, letnik 1973
in 850 special po delih. Tomič,
Dol. Polje 12, (pri silosu). Straža.
PRODAM dobro ohranjen osebni
avto NSU Prinz 1200 C. Na
Tratah 17, Novo mesto.
PRODAM simco GLS 1000, letnik
1967, registrirano za leto 1978.
Bobič, Dobe 10, Kostanjevica.
PRODAM zastavo 101, letnik 1974.
Alojz Mežič, Mali Podlog 17,
Leskovec.
UGODNO prodam motorno kolo
MZ ES 125/1. Leto izdelave:
1976. Oglasite se pri Jožetu
Prahu, Brod 19, Podbočje.
PO UGODNI ceni prodam škodo
110 L, letnik 1974, registrirano
do junija 1978. Peter Čerček,
Drska 46, Novo mesto.
PRODAM kombi 430, letnik 1974,
po ugodni ceni (10.000 din).
Milan Muhič, Dol. Toplice 92.
PRODAM zastavo 750, letnik 1970.
Andoljšek, Vel. Bučna vas 48,
Novo mesto.
PRODAM zastavo 750, starejši
letnik, lahko tudi po delih. Anton
Povše, Drska 46, Novo mesto.
PRODAM R-4, letnik 1970, registri
ran do novembra 1978. Ogled
možen v nedeljo. Koncilja,
Dobrnič 1.

DOLENJSKI LIST

PRODAM fiat 850 special, letnik
1971. Franc Bevc, Dol. Kronovo
33, Šmar. Toplice.
PRODAM zastavo 750, letnik 1971,
v odličnem stanju. Ivan Kovačič,
Zameško 21, Šentjernej.
UGODNO prodam NSU 1200 C z
obnovljenim motoijem, registri
ran do 9. 11. 1978. Vprašajte pri
Pircu, Drska 15, Novo mesto.
PRODAM traktor Ferguson (35
KM) in Porsche (35 KM). Naslov
v upravi lista (4014/77).
PRODAM poltovomi avto Fiat 620
B, letnik 1970. Jože Zupančič,
Podlipa 7, Raka.
UGODNO prodam audi 60 1, letnik
1969, registriran do aprila 1978.
Jože Lojk, Pangrč grm 4,
Stopiče.
PRODAM Peugeot 404, registriran
do junija 1978, za 26.000,00 din.
Franc Krevs, Črmošnjice 4 a,
Stopiče.
PO UGODNI ceni prodam traktor
znamke Fahr Guldner 28 P. S. v
dobrem stanju. Ogled od 16. do
29. 12. 1977 in pozneje pri
A ntonu Šuleiju, Piršenbreg 28.
Globoko pri Brežicah.
PRODAM fiat 850 cupe šport,
letnik 1969. Jože Mikolavčič,
Partizanska 10, Krško.
PRODAM NSU 1200 C, letnik
1971. Telefon: 2 1 -5 7 5 po 15.
urj.
PRODAM
ami
super,
letnik
1974/75, registriran do novem
bra 1978, prevoženih 54.000 km,
v dobrem stanju. Ogled možen
vsak dan od 16. ure dalje. Naslov
v upravi lista (4042/77).

P R O D A M
UGODNO
prodam
hladilnik
Gorenje 135 1, 2 trajno žareči
peči Emo in peč za kopalnico
Brauen. Adolf Bučer, Sela pri
Ratežu 24.
STROJ za brizganje predmetov iz
plastike (40 gr): odpiranje ročno,
brizg hidravličen, z orodjem in
nekaj posla prodam. Kralj Tomi
slav, Lobetova 24, 68000 Novo
mesto.
UGODNO prodam TV Scott in
otroško rustikalno posteljico.
Kristanova 22, stanovanje 11,
Novo mesto.
PRODAM
kombiniran
otroški
voziček za dvojčke. Prečna 69,
Novo mesto.
PRODAM televizor in radio aparat,
oboje znamke Iskra. Informacije
Škerlj, Karlovška 20, Novo mesto
(Gotna vas).
UGODNO prodam v dobrem stanju
črno-beli televizor Gorenje, tip
1975. Cena 2.500 din. Naslov v
upravi lista (3980/77).

PRODAM molzni stroj in grablje
na Malem Vinjcm vrhu. Dostop
Sonce za seno. Telefon 7 3 -4 0 2 .
možen z avtomobili. Informacije
PRODAM hladilnik Gorenje in
pri Ivanki Makovec, Vinji vrh 40,
pomivalno mizo (nerjavečo, levo)
Šmar. Toplice.
z dvema koritom a, vse dobro
PRODAM vinograd in nekaj pušče.
Vsega je 9 arov in sicer v Pečicah
ohranjeno. Martin Povhe, Dol.
Vrhpolje, n. h., Šentjernej.
pri Telčah. Primerno za vikend.
PRODAM liidrirano apno, marmor
Prodam po zelo ugodni ceni.
za vcnecijanski tlak, opeko
Informacije
pri
Valentinu
siporex in več špirovcev. Gotna
Udovču, Drušče 13, 68295
vas 28 a, Novo mesto.
Tržišče.
PRODAM novo nakladalno priko
NA LEPI sončni legi prodam že
lico Petinger (17 KM). Poizve se
zrigolano parcelo za vinograd.
lahko v Gor. Gomili 5, Šmar.
Cesta na parcelo, elektrika in
Toplice.
voda poleg. Slavko Habinc,
PRODAM slamoreznico (lahko tudi
Kremen 20, 68270 Krško.
na električni pogon), reporezPRODAM
domačijo z 22 ari vrta pri
nico, vprežni okopalnik, vprežne
železniški postaji Brežice. Infor
delcmie sani, kotel za vzidanje,
macije: Jazbinšek, Drnovo 63,
električni štedilnik (4 plošče),
Leskovec.
peč na olje Kontakt in črno-beli
PRODAM vseljivo hišo v Novem
televizor. Franc Tome, Brezni
mestu.
Informacije:
Škerlj,
kova 45, 61210 Ljubljana-ŠentKarlovška 20, (Gotna vas), Novo
vid.
mesto.
PO UGODNI ceni prodam dobro
PRODAM vinograd na Vel. Slatniohranjen
črno-beli
televizor.
ku. Ogled v nedeljo od 9. do 12.
Becele, Kettejev drevored 43,
ure. Janez Lukše, Koroška vas 23,
Novo mesto.
Stopiče.
PRODAM dobro ohranjeno rabljeno
PRODAM stanovanjsko hišo z
hladilno skrinjo (3001). Šmidedelnim gospodarskim poslopjem v
rer, Majde Šilc 3, Novo mesto.
Mokronogu. Telefon: 2 2 -8 6 2 .
PRODAM malo rabljena tri trodelna
Naslov v upravi Usta (4018/77).
zastekljena okna 120 x 140 in
PRODAM 25 arov vrta. Franc
dvoja hrastova vhodna vrata.
Udovč, Otočec 1.
Janez Plaveč, Vrhovo 16, Mirna
ZARADI STAROSTI dam ugodno
peč.
urejeno
kmetijo
skrbnima
PRODAM dobro oliranjen raztegljiv
zakoncema. Asfalt, vodovod,
kavč. Šprajcer, Majde Šilc 12,
elektrika, živina, stroji. Naslov v
Novo mesto.
upravi lista (4032/77).
PRODAM trifazni cirkular, 5,5-fazni
in m otor MZ 175. Češča vas 28, PRODAM gospodarsko poslopje,
možnost adaptacije hiše. Karel
Novo mesto, telefon: 2 3 -3 3 5 .
Planinc, MetUška 4, 68340
PRODAM kosilnico Minifalce. Cena
Črnomelj.
po dogovoru. Drago Pribožič,
^PRODAM do 1 ha zemlje v
Aškerčeva 5 , Krško.
Leskovcu pri Krškem. Lepa legi
PRODAM televizor Iskra-Panorama,
ob stranski cesti, voda in elektri
star dve leti. Karel Zagorc,
ka, primerno za gradnjo in obde
Ledeča vas 1, Šentjernej.
lovanje. Prodam tudi 1,5 ha
VALILNIK kapacitete 3200 jajc in
gozda. Ponudbe pod šifro: »Lepa
12.000 jajc (avtomatski) pod
lega"
izredno ugodnimi pogoji prodam.
PRODAM 10 a stavbišča z lokacij
Nudim
vsa komercialna in
sko dokumentacijo. Voda in
tehnična navodila. Zaradi velike
elektrika na parceli, ter 20 a njive
ga povpraševanja po piščancih se
bUzu Čateških TopUc - vse po
vam investicija ze v nekaj mesecih
16,00 din. Naslov v upravi Usta
povrne. Ponudbe pod šifro:
(4051/77).
»VALILNIK" ah telefon: (063)
ZARADI seUtve ugodno prodam
701-385.
starejšo hišo v Mostah 54, pri
POCENI prodam globok otroški
Žirovnici na Gorenjskem. Hiša je
voziček s športnim vložkom, vse
veUka in primerna za vsako obrt.
dobro ohranjeno. Jože Arh, Boršt
Irena Marjanovič, Moste 54,
2, 68263 Cerklje ob Krki.
Žirovnica.
PRODAM malo rabljen pletilni stroj
Singer. Naslov v upravi lista
(4046/77) ali telefon: (068)
23—088
PO UGODNI CENI PRODAM malo
ANTON AVSEC, Smolenja vas 46,
rabljen pletilni stroj znamke
Novo
mesto,
prepovedujem
Empisal Knitmaster, model 323,
vožnjo po mojem travniku Na
še pod garancijo. Po možnosti
tratah (Žabja vas). Kdor tega ne
tudi na obroke. Naslov v upravi
bo upošteval, ga bom sodno
Usta (4049/77).
preganjal.

EK 3^

K

U

P

I

M

KUPIM razvijalec plina in prodam
dele za princa 1200, Janez
Kopina, Radovlja 7, Šmar.
Toplice.
KUPIM 100-litrski betonski mešal
nik, tip Brestanica. Alojz Cimerm ančič, Vinja vas 11, Stopiče.
KUPIM zapravljivčka, najraje na
mehka kolesa, v dobrem stanju. J.
Može, 68322 Stopiče 4
KUPIM
zastavo
101,
letnik
1976/77. Delno plačam v gotovi
ni, delno s kreditom . Naslov v
upravi lista (4048/77).

PODJETJA, ZDOMCI! V bližini
Krškega ob asfaltni cesti prodam
poslovno-stanovanjski objekt z
vinogradom
in
sadovjakom.
Objekt je prirejen in opremljen
tako, da lahko služi tudi kot
počitniški dom za podjetje ali
ustanovo. Naslov v upravi lista
(4030/77).
PRODAM vikend 6 x 7 m, zgrajen
do 3. faze, in vinograd (3. letnik)
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Tovarišica
JELENA
PELKO,
Cankaijeva 8, Novo mesto, je
odstopila svoje obveznice za
cestno posojilo v korist POŠ
Novo mesto. Učenci in kolektiv
seji za to humano dejanje iskreno
zahvaljujemo.

lffiWESTILAl
VALILNICA na Senovem obvešča
stranke, da bodo prvi piščanci od
23. decembra dalje vsak petek,
pozneje tudi vsak torek popoldan
od 15. do 17. ure. VaUmo bele
težke, rjave nesnice in grahaste.
Vljudno prosimo stranke, naj se
pravočasno naročijo. Naročila
sprejemamo pismeno, osebno in
po telefonu: (068) 7 5 -3 7 5 . Se
priporoča Mijo Gunjilac, Valilni
ca Senovo, 68281 Senovo.

&
DANIJELU ADAMIČU,
Mirana Jarca 29, Novo m e s t o se

m
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DRAGEMU
očetu
47.
i a
n J e 8j
'h in
URBANČIČU za
rojstni dan želim veUko zorai
srečnih let, domačini 1» P*
lepih pozdravov. Sin Joži. . .
DRAGI mami, babici, pra^M 1 ■„
teti ROZALKI ŽN ID A R ^®
Goriške vasi pri Mirni peci®
rojstni dan še na mnoga
leta žeUjo hčerke z družinaOT;
vnuk Darko z družino u>
kinja Štefka z družino.
DRAGI
HČERKI
FA»»j
PUNGERČAR iz Gabefnu® F
Škocjanu za 30.
njenemu možu TONETU
rojstni dan ter za šesto- ot»
poroke iskreno čestitajo: ro ’
ata, hčerkica Simonca,
žujejo se tudi vsi njeni « AjrKj
teta Mici z možem, ses
in Lojzka z družinama ter«
nec Slavko.
la

ZAHVALA
Po dolgotrajni bolezni nas je z a ved
no zapustil naš dragi mož in oce

AVGUST
ŠTEFANjC
iz Gradca v Beli krajini
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam v najtežjih t r e n u t k i h
stali ob strani in nam pomagaU. Posebna zahvala velja to*
Poldetu Klemenčiču, tov. Juliju Štampoharju, župn iku."
opravljeni obred in sosedom za pomoč v najtežjih tre n u tk in -

Žalujoči: žena Anica, sin Gusti, hčerka Cvetka,mani3>
sestra Marija, brat Janko z družinama in drugo sorodstv

ZAHVALA
V globokem žalovanju za našo najdražjo mamo, staro mamo
in sestro

M ARIJO BUKOVINSKV
iz Ribnice pri Jesenicah na Dol.
se n a jp r is r č n e je z a h v a lju je m o v s e m s o r o d n ik o m , so d ela v c e m ,
p r ija te lje m , z n a n c e m i n v se m d r u g im , lri s te k a k o rk o U
li s p o m in n a p o k o jn ic o aU z n a m i s o č u s tv o v a U . Š e K ’.*®1’: '
h v a la p e v c e m „ S la v & k “ z a g a n ljiv o p e tje t e r d r . M ila n u Siko*c u , k i j e n a š i m a m i v s e s k o z i s ta l o b s tr a n i.

O

POROČNI PRSTANI! - K modemi
obleki - soboben nakit! Dobite
ga po naročilu aU izbiri pri zlatar
ju v Ljubljani, Gosposka 5 (poleg
univerze). Z izrezkom tega oglasa
dobite 10 odst. popusta!
PREVAJAM tehnično dokumenta
cijo iz nemščine v slovenščino in
obratno. Telefon: (068) 23—832.
V PONEDELJEK, 19. 12. 1977
zjutraj, sem na Kristanovi uUci
našel nerc (kožuhovinast ovrat
nik). Naslov v upravi lista
(4029/77).
NA POTI Vavta vas - Soteska je
bila dne 8. 12. 1977 izgubljena
gravirana zlata zapestnica. Ker mi
je drag spomin, prosim najditelja,
naj mi jo proti nagradi vrne.
Naslov v upravi lista (4026/77).

DRAGEMU sinu in bratu ZDENKU
OKLEŠČENU iz Pnp®^.
Straži, ki služi vojaški ro* .
Štipu, žeUmo z a Novo lej?
veliko zdravja in
počutja v vojaški suknji
se kmalu vrnil domov. Vs,

Žalujoči: hčerka Anica in sin France z družinama,
sestre in brat ter drugo sorodstvo.

ZAMUDNIKE

obveščamo, da bomo tiste naročnike našega tednika, &
kljub ponovnim opominom še niso poravnali zaostal^
naročnine za letošnje drugo polletje, prihodnji teden črtaJi
spiskov rednih naročnikov našega tednika. Ce želijo doma .
tednik še naprej nemoteno prejemati na svoj naslov, 11
takoj nakažejo dolžno naročnino.
..0
Prazno položnico lahko dobite na vsaki pošti; naš
račun je: ČZP Dolenjski list, Novo mesto
52100-601-10558.
Uprava lista

T o v a riš u

z a p o k lo n je n i o b v e z n ic i c e s tn e g a
p o s o jila v z n e s k u 600,00 d in v

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem, vaščanom in dobrim sosedom, ki so nam stali ob
strani v težkih trenutkih slovesa od našega ljubega moža,
očeta, in starega očeta

JOŽETA MUHICA
iz Jurne vasi št. 2
ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in mu poklonih prelepo cvetje in
vence. Posebno zahvalo izrekamo kolektivom za podarjene vence in cvetje, sindikalni organi
zaciji TOZD Komunalne storitve in ožjim sodelavcem Novograd Novo mesto, laboratoriju
Splošne bolnice N. mesto in obratu priprave Novoteks Novo mesto. Posebno zahvalo izrekamo
dr. Kramarju in dr. Vodniku ter strežnemu osebju. Hvala tudi proštu za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Marija, sin Jože z družino, hčerke Micka, Fani, Pepca z družinami,
Kristina ter zet Janez z družino.

DOLENJSKI UST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI L IS T , N r
mesto — USTANOVITELJ LISTA: občinske konference S*
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, R*bn
Sevnica in Trebnje.
. j.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. P16
nik: Slavko Lubšina.
.
x.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ® »
nik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer (urednik
Bojan Budja, Milan Markelj, Janez Pezelj, Jože Primc, Drago R ^ J . ’
Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnik. Oblikovalec Pru°P'
Peter Simič. Ekonomska propaganda: Janko Saje, Marko Klinc.
---------- v s a.k č.e t r.t e k — Posamezna
- jnaipc,
IZHAJA
š te v ilk a 5 d in - L e tn a i~ . ^
n in a 169 d in a r je v , p o lle tn a n a r o č n i n a 84.50 d i n , p la č ljiv a v n a P ry _
Z a in o z e m s tv o 340 d i n a li 20 a m e riš k in d o la r je v o z . 49 DM t .
u s tr e z n a

d ru g a

v a lu ta

v

te j

v r e d n o s ti)

-

D e v iz n i

r aC

'

5 2 1 0 0 - 6 2 0 - 1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 - 9 .
, .--j
OGLASI: 1 c m v iš in e v e n e m s to lp c u 125 d in , 1 c m n a d o lo c
s tr a n i 155 d i n , 1 c m n a s r e d n ji aU z a d n ji s tr a n i 200 d i n , 1 c m na.Pn;g
s tr a n i 250 d i n . - Vsak m a li oglas d o 10 b e s e d 45 d in , v s a k a n a ^lica
b e s e d a 4 d in . — Za v se d ru g e o g la s e in o g la s e v b a rv i v e lja d o Pre' 7a
c e n ik š t . 9 o d 15. 10. 1977 - Na p o d la g i m n e n ja s e k r e ta n a ‘a ^
in f o r m a c ije IS SRS ( š t. 4 2 1 -1 /7 2 o d 28. 3. 1974) se z a D o le n j’
lis t n e p la č u je te m e ljn i d a v e k o d p r o m e ta p r o iz v o d o v .

_tu;

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem m,eSira
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8 - Naslov uredništva: 68001 Novo mesto,
talcev 2, p. p. 33, telefon: (068) 2 3 -6 0 6 - Naslov uprave:
Novo mesto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 2 3 -6 1 1 . Nen*»
čenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopisni stavek, “ mV*;
relom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto - Barvni filmi in
judska pravica, Ljubljana.

E

Si. 4 9 ( 1 4 8 0 ) - 2 2 . rie c e m lH O .
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RADIO LJUBLJANA
ČETRTEK, 22. DECEMBRA:
J Glasbena matineja. 9.05
šola za višjo stopnjo. 9.35
«sko izročilo v zborovski glasbi.
115 do 11.00 Kdaj, kam, kako in
cem? 10.45 Turistični napotki
“afe goste iz tujine. 11.03 UganiiPa vam zaigramo po želji. 12.10
Ji 1znanih melodij. 12.30 Kmetij, Nasveti. 12.40 Od vasi do vasi.
Priporočajo vam . . . 14.40
J ^ ik i.
15.30 Obvestila in
Rtoa glasba. 16.00 Vrtiljak.
jm? ^ opernih odrov. 19.35
noč, otroci! 20.00 Četrtkov
i|® domačih pesmi in napevov.
^ .L ite ra rn i večer. 21.40 Lepe
23.00 Obisk pri tujih
Pc-SJ? P°stajah.
..fJEK, 23. DECEMBRA: 8.08
j »ena matineja. 9.Or Radijska
uj&a nižjo stopnjo. 9.30 Iz
“•le tradicije jugoslovanskih
)^ ° v in narodnosti. 10.15 do
t e ^ aj> kam, kako in po čem?
L«! .nant) “i priljubljeno. 12.30
*njski nasveti. 12.40 Pihalne
jl,, Vam igrajo. 13.20 Obvestila in
rila glasba. 13JO Človek in
k,7e- 14.05 Glasbena pravljica.
Napotki za turiste. 15.45 Naš
k J 16-00 Vrtiljak.
Moment
vrrnjak. 118.05
8 .US M
om ent
htk
^ ->.21
2 0 Obvestila in zabavna
^ 3. ,19.35 iLahko
- u i . « n o č , o tr o c i!
kjjy ^top pops 20. 2 i.io u aaaja o
|[5“ .in pomorščakih. 22.20
fn zvoki iz logov domačih,
i-,? literarni nokturno,
ta li 0TA > 24. DECEMBRA: 8.08
tjj.^Ha matineja. 9.05 Pionirski
11S p -5.35 Mladina poje. 10.15 do

TSedem
t *Cam
’ *Cna
a^C°radiu.
m ^em7
dni
12.30
^tijski nasveti. 12.40 Veseli
naPevi. 13.20 Obvestila in
Slasba. 14.05 Iz dela
ltsttii*ne /H^dtne Slovenije. 14.25 S
I;?)}0 in besedo po Jugoslaviji,
htii-i, Hlasbeni intermezzo. 16.00
ijjfA",' 17.00 Studio ob 17.00.
ttprl
0 v kino. 1935 Glasbeni
16-00 Vrtiljak. 17.00
ju t . domovino. 21.30 Oddaja za
K) Eseljence. 23.05 Popularnih
iO ^ E L lA , 25. DECEMBRA:
k *.yes?li tobogan. 9.05 Še pomni*>a
10.05 Nedeljska panora^ “fke glasbe. n 15 do 13 00
»ljaj0P^m&dci čestitajo in pozdrafcha' , -10 Obvestila in zabavna
IOdou 14-05 do 18JO Nedeljsko
O * .
19.30 Obvestila in
glasba. 19.35 Laliko noč,
12 ‘ 20.00 V nedeljo zvečer,
litera, • uPni Program JRT. 23.05
^ n i nokturno
fijfPNEDELJEK, 26. DECEMItinoa' . ® Glasbena matineja. 9.05
10 ifaja. 9.40 Vedre melodije.
i ( o ? U .0 0 Kdaj, kam, kako in
'2 3n , 11-03 Za vsakogar nekaj.
h L . Kmetijski nasveti. 13.30
^ tocaj° vam. 14.30 Naši poslu(i čestitajo in pozdravljajo. 15.30
hftn intermezzo. 16.00 Vrtiljak.
iC n .t udio ob 17.00 18.05
dsočletij. 19.35 Lahko noč,
S evi ‘Id Operni koncert. 22.20
ll-OSi ■ z jugoslovanskih študijev.
T n a l a m i nokturno.
(jUREK, 27. DECEMBRA: 8.08
bla j 113 matineja. 9.05 Radijska
srednjo stopnjo. 10.15 do
Ujn Kdaj, kam, kako in po čem?
Šeta , anes smo izbrah. 12.30
to0 2,ski nasveti. 13.30 PriporoI j A 14.05 V korak z mladimi.
Vnji- Glasbeni intermezzo. 16.00

Ujn A 17-00 Studio ob 17-00-

13-45 Obvestila in zabavna glasba.
Minute z ansamblom Jože

Kampič. 20.00 Slovenska zemlja v
pesmi in besedi. 21.18 Zvočne
kaskade. 22.20 Skupni program
JRT. 23.05 Literarni nokturno.
Sreda, 28. DECEMBRA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Pisan svet
pravljic in zgodb. 9.40 Aktualni
problemi marksizma. 10.15 do
11.00 Kdaj, kam, kako in po čem?
12.10 Veliki zabavni orkestri. 12.30
Kmetijski nasveti. 13.20 Obvestila

in zabavna glasba. 14.05 Ob izvirih
ljudske glasbene umetnosti. 14.30
Naši poslušalci čestitajo in pozdra
vljajo. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 Loto vrtiljak. 17.00 Studio
ob 17.00. 18.05 Odskočna deska.
19.35 Lahko noč, otroci! 20.00
Koncert iz našega studia. 22.20 S
festivalov jazza. 23.05 Literarni
nokturno.

TELEVIZIJSKI
SPORED
ČETRTEK, 22. DECEMBRA: 9.00
TV v šo li: Bitka na Sutjeski,
Potujemo
po
ČSSR,
J.
Franičevič—Plocar — 10.00 TV v
šoli: Francoščina, Risanka, Kemija
(do 11.06) Zg - 10.50 Cortina:
Smuk za moške, prenos EVR 15.00 Šolska TV: Bačka, oddaja iz
cikla Zemljepis (do 15.20) - 15.45
Smuk za moške, posnetek iz Cortine
— 16.45 Superfinale Evrope v
Vaterpolu,
prenos
17.45
Obzornik 18.00 Apiterapija,
barvna serija Krilati farmacevti 18.45 Mozaik - 18.50 M. Belina;
Veselje do igranja, barvna nanizanka
Igrajmo se gledališče — 19.15
Barvna risanka - 19.20 Cikcak
19.30 TV Dnevnik 1 9 J5
Propagandna oddaja — 20.00 Kolo
za Tita, prireditev ob dnevu JLA 21.00 Propagandna oddaja - 21.05
Aktualna oddaja —22.05 Miniature:
Slikarstvo Zorana Didka — 22.15
TV Dnevnik - 22.30 Tekmovanje v
slalomu, reportaža iz Kranjske gore
PETEK, 23. DECEMBRA: 8.45
TV v šoli: Dnevnik 10, Slovenščina,
Ruščina, Zimska zgodba, Obiščite z
nami - 10.00 TV v šoli: Angleščina,
Risanka, Zgodovina (do 11.05) —
15.00 TV v šoli, ponovitev (do
16.00) - 17.10 Križem kražem 17.25 Morda vas zanima: Niko
Grafenauer - 1 7 J5 Obzornik 18.10 Vsi enako, vsak po svoje,
barvna odd. iz cikla Človek brez
meja - 18.40 Mozaik - 18.45
Odlivanje v kovino, barvna oddaja iz
cikla Kiparske tehnike — 19.15
Barvna risanka - 19.20 Cikcak —
19.30 TV Dnevnik 1 9 J5
Tedenski
notranjepolitični
komentar - 20.00 Propagandna
oddaja — 20.05 J. Mitchell: Jennie,
barvna nadaljevanka
— 2 0 J5
Propagandna oddaja
21.00
Razgledi: Kondoijeve višave, barvna
oddaja - 21.30 Propagandna oddaja
- 21.35
35 Spencerjevi piloti, serijski
seriji
barvni film - 2 2 2 5 TV Dnevnik in
Glasbena medigra — 23.15 Šahovski
komentar Bg
SOBOTA, 24. DECEMBRA: 8.00
K. Kovič: Moj prijatelj Piki Jakob 8.15 Potovanje okrog sveta, barvna
serija TV Zg - 8.30 M. Belina:
Veselje do igranja, barvna nanizanka
Igrajmo se gledahšče —8.55 Morda
vas zanima: Niko Grafenauer —9.25
Varstvo pri delu, barvna oddaja 9.35
Odrivanje v kovino, barvna oddaja iz
cikla Kiparske tehnike - 9.45
Dokumentarna oddaja - 10.15 J.
Mitchell:
Jennie,
barvna
nadaljevanka (do 11.10) - 16.25 Z.
Majdak: Nočni btod, barvna drama
TV Bg - 17.20 Obzornik — 17.35
Mozaik - 17.40 Flandrijski pes,
film - 19.15 Barvna risanka 19.20 Cikcak - 19.30 TV Dnevnik

Tu se fantje in dekleta snidejo,
Zaljubljeni se sparijo in pri bokalu dobrega
vina uživajo prve radosti svojega društva, svoje
svobodice. Na Dolenjskem drže ceste in steze
Velikokrat skoz odljudne, goste dobrave. Ne
jja se dopovedati, koliko greha se dela v teh
“ostah in radi teh host. Marsikatera tovarišija
dospe težko skrunjena do cerkve. Gre se res k
raznim mašam, poslušajo se ginljive pridige,
°koli spovednic se tlačijo stari in mladi
fomaiji, pretoči se veliko solza. Ali ta
Pobožnost, to kesanje ima kratek rep, še
kračji kakor laž. Kadar poči glas, da deli na
kakem kraju mati božja, kak svetnik ali
svetnica posebne milosti, večje darove, nego
drugje, postavi obrtni Slovenec blizu cerkve
kmalu krčmo in tudi po več krčem, v katerih

— 19.50 Tedenski zunanjepolitični
komentar - 1 9 J5 Propagandna
oddaja - 20.00 Celovečerni film Propagandna oddaja —
TV Dnevnik - . . . . 625 - . . . .
Intervju: Marjetka Falk, barvna
oddaja
NEDELJA, 25. DECEMBRA:
8.20 Poročila - 8.25 Za nedeljsko
dobro jutro: Festival MPZ Cwlje 77
barvna oddaja — 8.55 625 - 9.35
Užiška
republika,
barvna
nadaljevanka TV Beograd - 10.25
Ostržek, barvna nadaljevanka 1 0 J5 Karino, barvna nadaljevanka
- 11.25 Mozaik - 11.30 Kmetijska
oddaja Zg — 12.15 Poročila (do
12.20) Križem kražem, Zakoni
divjine, Zgodba o Busteiju Keatonu,
film, Poročila - 17.45 Barvna
risanka — 17 JO Košarka Metalac :
Partizan - prenos Bg II - v odmoru
Propagandna oddaja - 19.20 Cikcak
- 19.30 TV Dnevnik - 1 9 J 0
Tedenski gospodarski komentar 19 J 5 Propagandna oddaja — 20.00
M. Sm oje-B . Dvornik: Človek in
arhitektura, drama TV Zg — 21.20
Propagandna oddaja - 21.25 Šola,
ki
jo
je
treba
ohraniti,
dokumentarna oddaja - 21.55
Športni pregled — 22.30 TV
Dnevnik
PONEDELJEK,
26.
DECEMBRA: 9.05 TV v šoli:
Računstvo , Živi svet Primorja, J.
Gotovac: Ero z onega sveta - 10.00
TV v šoh: Materinščina, Risanka,
Zemljepis (do 11.05) Bg - 15.05
TV v šoh - ponovitev (do 16.00) Zg
— 17.15 Glasbena pravljica: Rokec

na drugem koncu sveta - 17.25
Zakoni divjine, barvna serija 17.50
Obzornik —
18.05
Raziskovalna ladja, barvna oddaja —
18.15 Varstvo pri delu, barvna
oddaja - 18.25 Mozaik - 18.30
Dogovorih smo se - 18.45 Mladi za
mlade Skopje — 19.15 Barvna
risanka - 1 9 ^0 Cikcak - 19.30 TV
Dnevnik 1 9 J5 Propagandna
oddaja - 20.00 A. Mercero. Mona
Liza je žalostna, barvna TV drama 20.45 Propagandna oddaja - 2 0 J 0
Kulturne diagonale - 21.35 Mozaik
kratkega filma TV
Dnevnik
22.25
Šahovski
komentar
TOREK, 27. DECEMBRA: 8.30
TV v šoli: Angleščina, Pod snežno
odejo,
Računstvo,
Novoletna
pravljica, Kultura govoijenja 10.00 TV v šoli: Glasbena vzgoja,
Risanka,
Dan
pionirjev,
Prirodoslovje (do 11.10) Bg - 14.30
TV v šoli - ponovitev (do 16.00)

V času od 7. do 14. decembra so
v novomeški porodnišnici rodile:
Angela Lindič z Drske - Mojco, Ma
rija Menart s Potoka - Borisa,
Melita Colarič iz Šentjerneja ‘Anito, Jožefa Mohar iz Smolenje
vasi - Mitja, Marjeta Švajger iz
Črnomlja - Evo, Jožefa Lobe iz
Velikih Brusnic - Uroša, Jožefa Lah
iz Črnomlja - Tadeja, Tilka Potočar
• Stavče
"—
a ....................
d, Ljud
iz
vasi - N satašo,
Ljudmila
Rom iz Dobličke gore — Jen
Jerneja.
Stanislava Adlešič iz Perudine
Marijo, Anica Rajer iz Dolnjega
Podboršta - Andreja, Nuška Gorenc
iz Gorenje vasi - Jasmino, Anica
Grmovšek iz Vrhtrebnja - Renato,
Vera Starič iz Dolnje Dobrave Branka, Stanka Turk iz Dolnje Stare
vasi - Davida, Ana Mikšič iz Vinice
Gorana,
Marija
Pasar iz
Žužemberka - Miha, Jožefa Golob
z Velikega Slatnika - Klavdijo,
Jožica Resnik iz Kržišča - Mojco,
Dušanka Eržen iz Gornje Straže —
Aljoša, Cvetka Banič iz Mihovega Jožico, Jožefa Krnc z Mirne deklico, Ana Drčar iz Gomile deklico, Marija Banič z Zajčjega
vrha - dečka, Marija Povše z Rateža
- dečka, Olga Gazvoda iz Gabrja deklico, Cecilija Ravbar iz Dolnjega
Karteljevega deklico, Jožefa
Jerovšek iz Trstenika - dečka,
Jožefa Bregar iz Cerovega loga dečka, Antonija Bajc iz Gradca dečka. - ČESTITAMO!

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je za vedno
zapustila naša draga žena, mama,
stara mama in prababica

ANA BRUNER
roj. Verderber,
Trata S/VII-Kočevje

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje in
darovali vence ter cvetje. Zahvaljujemo se tudi kolektivom
podjetja ITAS, posestva SNEŽNIK iz Kočevske Reke, gozdni
upravi Črnomelj in Društvu upokojencev za podarjene vence.
Hvala duhovniku za opravljeni obred in vsem, ki so jo spremili
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Edvard, sinovi Karlo, Vlado in Jože z
družinami ter hčerki Katica in Anica z družinama ter
drugo sorodstvo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, starega očeta in strica

MARTINA MEŽICA
krojača
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem, ki ste ga tako številno spremili na njego
vi zadnji poti, mu darovali toliko cvetja in tako pokazali, da
ste ga ljubih in spoštovali. Velika hvala tudi zdravnikom
splošne bolnice Novo mesto in vsem sestram, ki so mu kakor
koli lajšali trpljenje.
Hvala tudi duhovnikom za opravljeni obred, pevcem in vsem,
ki so nam v težkih dnevih stali ob strani.

Vsi njegovi!

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, ata, in brata

ALOJZA COLARIČA
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, ki ste nam stari ob strani
in sočustvovali z nami v najtežjih trenutkih. Iskreno zahvalo
izrekamo Pevskemu zboru Viktor Parma, soborcem in prija
teljem, predsedniku občinske skupščine SZDL Krško, Lovski
zvezi Slovenije in predstavniku odbora Gorjanskega bataljona
ter predstavniku KS Krško za poslovilne besede. Lepa hvala
skupščini občine Krško in vsem družbeno-političnim organi
zacijam občine Krško za organizacijo pogrebne svečanosti
Prisrčna hvala za darovano cvetje in vence, za ustna in pisme
na sožalja. Hvala vsem, ki ste kakorkoli počastili pokojnikov
spomin.

Žalujoči: žena Anica, sinova Jože in Matija, hčerka
Slavica z družino, stari ate, stric in drugo sorodstvo

se dobi vina, žganja, kruha, mesa, vse, kar
zmeren želodec poželi, dostikrat še veliko več.
Včasi napravi prvo beznico cerkovnik sam. Iz
sebičnosti poveličujejo ti krčmatji na vso moč
neskončne blagodati svoje cerkve, izvira svojih
prihodkov. Brez števila čudežev se je že rodilo
v njihovih špekulativnih možganih, katere so
razkladali potem z gorečo besedo lahkoumnim romarjem, ki so jih raznesli po svoji in po
bližnjih deželah ter je rastel na ta način broj
prihodnikov in — pivcev od leta do leta, od
meseca do meseca. O patronovem prazniku je
slovesnost najbolj sijajna, takrat je prava božja
pot, ki ima do malega v vseh rečeh podobo
veličastnega proščenja. Razen pobožnjakov
pridero k cerkvi v njihovo postrežbo kruharice, lectarji, mnogoteri mali trgovci in
prodajalci, pa tudi krčmarji iz drugih krajev,
ki pripeljejo vina, žganja, piva, klavne živine.
Med tem, ko žive pravi romaiji ob vodi in
suhem kruhu, se goste svetnjaki, kolikor se da,
in se razveljujejo še bolj presrčno kakor na
domačem shodu, ker jih tu ljudje ne poznajo
in ne opazujejo. Nobena svečanost mladine ne
zanima toliko, kakor „vrtec“ . K cerkvi se
mora priti že zvečer pred praznikom, sicer bi
se ta prijetnost zamudila, ker se igra ponoči,
nekoliko ur dolgo pred ponočjo. Gotovo je,
da se v vrtcu ne godi nič napačnega, mladina
moli in poje, za greh nima ne časa ne prilike.
Ali pred procesijo, še bolj pa po procesiji o
polnočni temini delajo fantje in dekleta
lahko, kar se jim zljubi. Mnogi res da vsi
trudni popadajo na tla in zaspe, drugi pa dero
v krčme in na pode pijančevat in plesat in, če
se hočejo zgubiti v bližnjo goščavo, jim tudi
no beden ne brani. Iz tega in še iz drugih

Po dolgi in težki bolezni nas je v 71. letu starosti za vedno
zapustila naša skrbna žena, mama in stara mama

MARIJA GOLOBIC
roj. Juršič iz Šentjošta
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so jo v času bolezni obisko
vali, nam v najtežjih dneh pomagali in izrekli sožalje, vsem
sorodnikom, znancem in delovnima organizacijama IMV Novo
mesto in Novoles TOZD TPP za podarjene vence in cvetje ter
župniku za opravljeni obred.
Vsem še enkrat hvala!

vzrokov imajo božja pota veliko nasprotnikov
zlasti med duhovščino, pa tudi v kmečkem
ljudstvu. Dostikrat sem slišal govoriti pametne
može in žene: „Čemu je to pohajkovanje po
svetu, ta potrata časa in denarja? Kaj je treba
iskati Boga po svetu? Mati božja in svetniki
nas slišijo tudi doma, če jih kličemo prav na
pomoč" itd. Mnogi drugi pa zametujejo
proščenja, ali branijo na vso moč božja pota z
razlogi, katere sem že deloma omenil. Naj
povem tu še pripovedko, katera jim služi za
glaven dokaz, kako blagodatno je romanje in
kako očitno razodeva Bog svojo jezo, če se
drzne kdo kako božjo pot zabraniti. Na
Gorjancih je prebivalo nekdaj sila veliko ljudi.
Hišam in njivam se poznajo sledi še
dandanašnji. Te ljudi je nadlegoval nepreneho
ma hudoben škrat. Včasi je vpil: „Kmetje,
pojte sejat!" Šli so sejat, ali pa več mesecev ni
padla ne kaplja dežja, da se ni moglo nič
pridelati. Včasi jim je ukazal: „Kmetje, pojte
kosit!" Šli so kosit, ali naenkrat je privršala
nevihta in jim vso mrvo zmočila in povaljala.
Tako se je godilo tistim, ki so ga poslušali, še
huje pa nepokornim. Škrat jim je narejal brez
števila nesreč, bolezni, marsikateremu tudi
smrt. Na gori je živel svet puščavnik.
Prerokoval je zbeganim hribovcem, da bo
izgubil škrat vso oblast do njih, ko zamuka na
Gorjancih bronast junec. Ljudje so ugibali, kaj
pomenijo te čudne besede. Nedolžen otrok se
domisli in pravi: „Bronasti junec je zvon."
Ljudje so to storili. Blagoslovljeni zvon
zabrenči. Še tisto uro pobegne škrat, da ga
nikoli več ni bilo ne čuti ne videti. Ljudem je
odlagnilo. Veliko sto let so živeli mirno in
dobro na svojih Gorjancih. Cerkev sv.

Žalujoči: mož in otroci z družinami

Miklavža je slovela daleč po svetu zaradi tega
in drugih čudežev, ki so se godili pri njej. Iz
bližnjih in daljnih krajev so dohajali pobožni
romaiji molit in iskat pri Bogu in sv. Miklavžu
tolažbe in pomoči. Sentjemejski fajmošter
Rak pa je rekel: „Tu gori se služi hudiču, ne
pa Bogu. Mladina obojega spola se vlači cele
dni po gozdu in dela grehov več kot ima las na
glavi." In Rak ni vprašal, kaj poreko ljudje, iz
svoje volje je zaprl cerkev sv. Miklavža, je dal
prenesti sloveči zvon in je odpravil božjo
službo na Gorjancih. Zdaj se ne bero več maše
pri sv. Miklavžu, noben romar ne popotuje
več k zapuščeni cerkvi. Po zidovih lazijo
kuščaiji in strupeni gadi, okoli njih pa tava in
joka uboga duša rajnega Raka, ki ne more
najti pokoja v grobu. Tako težko je razžalil
Boga ta mož, da je prepovedal božjo pot
Svoje mnenje o božjih potih sem povedal,
ko sem govoril o njih z drugega stališča. Po
mojem prepričanju bi jih trebalo še oživiti in
povzdigniti, ne pa odpraviti. Naj se ne pušča
mladina sama, naj se poveča pozornost v
obližju cerkve, naj vpelje duhovščina za
romarje boljši, ostrejši red. Nemoralnost tudi
potem ne bo popolnoma nehala, ali se se bo
tako zmanjšala, da bodo glavne tožbe podlago
zgubile.
Kdor pozna samo gorenjske sejme, si ne
more misliti, kako močno pohajani in burni
so dolenjski. To dohaja od male obrtnosti
dolenjskih krajev. Kdor hoče kaj kupiti ali
prodati, gre na semenj, ker domača vas in
neznatna mesta in trgovišča za večji promet
ne dajejo prilike. Že marsikdo je rekel, da so
še mnogi tržni dnevi v Novem mestu bolj
živahni kakor drugje sejmi.
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Sokolska krila niso omahnila
Novomeška akademija ob 90-letnici Sokola je dokaz, da mladi rod nadaljuje napredno
tradicijo očetov in dedkov — Klena mladež navdušila — Navzoč tudi Leon Štukelj
Ob jubileju novomeškega
Sokola so se 13. decembra v
avli doma JLA zbrali številni
„stari“ Sokoli in ob razstavlje
nih fotografijah obujali spo
mine na predvojno aktivno delo
pri tem, naprednem društvu.
Slovesnosti se je udeležil tudi
častni _ občan Novega mesta
Leon Štukelj. Na številnih pa
nojih so bila poleg fotografij
razstavljena tudi Štukljeva viso
ka odličja, pokali in diplome,
poleg pa so se enakovredno ble
ščala odličja novomeških tčlovadk Jasne Dokl, Nataše Koče-

var, Vanje Požar in Matejke
Kavšek, ki pri Partizanu uspe
šno nadaljujejo telovadno tra
dicijo.
Po otvoritvi razstave je bila v
športni dvorani akademija, ki je
privabila več kot 1000 obisko
valcev. Pisan program, preple
ten s pesmijo, glasbo in telovad
nimi nastopi, je ustanovil pravo
veličastno vzdušje. Najprej so se
z lažjimi telovadnimi vajami
predstavili najmlajši člani novo
meškega Partizana, nato pa so
nastopile novomeške telovadke
državne reprezentantke '11.
Starejše mladinke so nastopile z
zletno vajo, ki so jo pripravile
za letošnji.zlet v Gospiču. Pri
jetna popestritev je bil nastop
gostje državne prvakinje v mo
demi in ritmični gimnastiki
Jasne Radosavljevič, ki je nasto
pila z obročem, žogo in tra
kom. Program so s kulturnimi
točkami
povezovali
pevci
moškega zbora „Duš.in Jereb“
in učenci glasbene šole.

Na koncu je za presenečenje
poskrbel stari Sokol Franc
Adam, ki je prikorakal v dvora
no s praporom v rokah in sokol
ski obleki. V imenu novome
ških Sokolov je obudil spomine
na posmezne aktive in zaslužne
člane, ki jih danes ni več med
nami. Na njihove grobove so
naslednji dan položili vence.
J. PAVLIN

KRŠKO:POLNOLETNE
PUSTNE NOVICE
Ker bo prihodnje leto Pust 7.
februarja, se je uredniški odbor
humorističnega lista „Pustne
novice" že zbral in začel pripra
vljati osemnajsto številko. Člani
uredništva vabijo k sodelovanju
stare sodelavce in tiste, ki s
pisanjem humorističnih tekstov
nimajo težav. Prispevke zbirajo
do 20. januaija 1978. Pošljite
jih na Turistično društvo Krško
in ker jih bodo honorirali, pripi
šite svoj naslov.
^ p

Puška ne meri s šolami
Dan Jugoslovanske ljud
ske armade. Pokličemo voj
no pošto 1394, zvežejo s po
veljnikom. »Tovariš, radi bi
govorili z vašim najboljšim
vojakom. Naša želja je, da ni
oficir, desetar ali razvodnik.
Mora biti navaden vojak, kot
temu rečemo. “
'Poveljnik se nasmehne in
reče „Razumem“. Čez pol
ure se srečamo z Nenadom
Lasičem iz Zaječara. Strum
na vojaška postava se ustopi,
roka po predpisih drži titov
ko. .JVenad Lasič, vojak,
študent iz agroekonomije,
poročen, oče dvojčkov. Že
koracata, sinova. “ Tak je bil
Nenadov vojaško-civilni raport.
„Ko sem odhajal k voja
kom, “ pripoveduje Lasič,"
tega nisem občutil kot prisi
lo, ko t nekaj odvečnega. Saj
veste, kako pravimo pri nas:
Jiado ide Srbin u vojnike'.
Če drugega ne, sem imel
vcepljeno vsaj ljubezen do
orožja. Oče in ded sta lovca
in dobra strelca. Vedno sem
jima skušal biti enak Vseka
kor pa je res, da vstopiš kot
vojak v popolnoma drug
svet, pogostoma tudi v dru
go republiko. Navade so raz
lične. Če povem po pravici,
me je, ko sem prišel k vam,
bolj kot vojaški korak skrbe
lo, kako se bom znašel v ne
znanem mestu. Še kave ni
sem znal naročiti po vaše.
Pa se je oboje kar dobro
izšlo. Korak in kava. Zdaj
bom najbrž govoril papirna
to, povedal bom nekaj, kar
je bilo že stokrat izrečeno.
,Zdrav moški državljan' mo
ra služiti vojake, kot temu

rečemo. Pa ne zaradi tega,
ker ženske povedo, da nevo
jak ni moški, že zaradi same
ga sebe. On sam pa je tudi
ljudstvo. To je treba čutiti
Naše ljudstvo je občutljivo
na zoprnike in sovražnike.
Poglejte primer: nepisme
nemu pastirju povejte, da
mu bo sovražnik vzel čredo
in požgal hleve. Vzravnal se
bo kot hrast in vzel puško v
roke. Inženirju ali doktorju
recite nekaj o žvenketanju
na meji, pa bo vprašal: ,Kaj,
za vraga, se praskajo tam,
kjer jih ne srbi? ‘ Vsi trije so
ravnali enako. Po srcu.
Jugoslovanska
ljudska
armada to zavest samo še
okrepi in poenoti JLA je tu
di učenje. Ne samo vojaških
veščin. Že omenjeni pastir
se bo res naučil branja in pi
sanja, doktor pa ravnanja s
puško, ki je pastirju v krvi.
Vsi skupaj pa se naučijo,
bolje rečeno, se še bolj kot
prej zavedo, da socialistična
Jugoslavija ni in ne bo so
vražnikov vojaški ,eksercirplač'. Tudi to je bratstvo in
enotnost. Ta dodaja granate,
drugi ravna z računalniki,
oba pa mislita eno in isto:
, Uniči jih, vsiljivce!“
Tako o branilcih domovi
ne kratko in jasno Nenad
Lasič iz Zaječara. Danes, ju
tri in pojutrišnjem vojak.
Oče dvojčkov Miroslava in
Milorada, ki kobacata, mož
Snežane, ki bo Nenada v
kratkem obiskala, eden od
stotisočev, ki skupaj z nami
natančno ve, zakaj je, mora
biti in bo vedno ta 22. de
cember, dan Jugoslovanske
ljudske armade.
M ARJAN BAUER

SOKOL NA AKADEMIJI - Za
posebno presenečenje na akade
miji je poskrbel Franc Adam.

NAŠLI VODNIKA LOJ
ZETA
Taborniki • Odreda Toneta
Tomšiča iz Ljubljane imamo pri
Jelenovem žlebu v upravljanju
kočo. Pogosto jo obiskujemo in
tako smo se odločili, da zadnje
praznike preživimo v okrilju
gozdov nad Ribnico. Toda okoli
40 cm snega nam je namero za
radi nepravilne opreme prepreči
lo, tako da se je cela skupina
vrnila v Ljubljano. Sneg pa očividno ni motil našega vodnika
Lojzeta, ki je zaradi obveznosti
prišel v Ribnico nekaj ur za nami
in jo sam mahnil proti Žlebu.
Seveda smo zvečer ugotovili, da
se še ni vrnil in okoli 20. ure o
tem obvestili PM Ribnica. Ko
mandir postaje je takoj pokrenil
vse potrebno in je bila v sodelo
vanju z ljubljanskim TNZ organi
zirana reševalna akcija.
Okoli 23. ure smo skupaj z
miličniki iz Ribnice krenili proti
Jelenovemu žlebu. Kljub snegu
in mrazu se je na srečo akcija
uspešno končala. Lojzeta sicer
nismo našli v naši koči, ker je
nekoliko precenil svoje moči in
si poiskal zavetje v lovski koči
pri Dolgi ravani. V snegu je pre
hodil okoli 22 km, vendar zaradi
mraza in snega veijetno ne bi
prišel v dolino. Samo hitri in
uspešni akciji PM Ribnica se mo
ramo zahvaliti za srečen konec,
Lojzetov primer pa je resen opo
min za vse preveč vnete gornike,
ki brez ustrezne opreme rinejo v
nevarnost.
ODRED TONE TOMŠIČ

VELIKO ZAČUDENJE V HITROTKALU

,,Morda pa se je onesvesti
la,” se je postavila v bran
šivilja, potiskujoč nogavico
pod iglo.
„Še kaj! Mož pravi, da je
ženska razpoložena/*
Novica je šla od ust do ust.
„Zakaj pa ne? Tudi ona je
naša delavka, ne? “ je krilil z
rokami mehanik Tone Odvijačnik.
»Službeno? Bedastočal To
je
privatni
posel,
vam
p r a v i m j e bila glasna Kata
rina Strojeva, delegatka v
odboru samoupravne delavske
kontrole.
„Jo bomo že razkrinkali! je
še pribila in si prižgala cigare
to, stoječ pod napisom: Hva
la, ker ne kadite/

Prvi jo je zagledal vratar
Ključič. Izbočil je oči, preko
desne polovice obraza pa se
mu je
zarisal porogljiv
nasmeh.
„Kam smo prišli? “ je rekel
zase, ko je vrtel številčnico
telefona.
„V konfekciji stalno visijo
na slušalki,“ je brundal, ko je
vrtel sedeminšestdeset.
„Da, konfekcija.”
»Tovarišico Ključičevo bi
rad,“ je rekel vratar.
Ko se je ženska primajala k
telefonu, ji je Ključič razložil,
kaj vidi na podjetniškem dvo
rišču.
,.Dobro,“
je
odsekala
ženska in komaj čakala, da
sede za stroj in da pravkar

slišano vest prenese sodelavki.
„Tako je prav, saj je vse
naše“ , je izpovedal misel Jure
Nogavičnik, kontrolor, ki mu
hočejo zdravniki že dolgo
vsiliti očala, a se ne da, ker je
prepričan, da kljub svojim
štiriinpetdesetim letom dooro
vidi.
Tovarišica Metlova pa se je
medtem presedla s prvega na
zadnji
sedež
službenega
mercedesa in ta njen premik
je vratar Ključič takoj sporo
čil v konfekcijo.
»Častni sedež je zadaj
desno,“ je trdila Ključičeva.
„Prednji sedež je časten,
toliko pa že vem,“ jo je hotela
spodbiti Strojnikova, ki bi
najraje zdrvela na tovarniško

PO POTI VZORNIKA — Letos najuspešnejša jugoslovanska telo
vadka Novomeščanka Jasna Dokl in olimpijski zmagovalec Leon
Štukelj na otvoritvi razstave ob 90-letnici Sokola v domu JLA.
(Foto: J. Pavlin)

Z drobcem barve do krivca
Novomeški kriminalisti prijeli povzročitelja prometne
nesreče pri Drami, kjer je izgubil življenje Peter Šoln
Ze zadnjič smo na kratko poro
čali, da je neznan voznik motornega
vozila v Drami pri Šentjerneju do
smrti povozil 63-letnega Petra
Solna. Toda poizvedovanje in
iskanje storilca je po štirih dneh
obrodilo sadove. Kriminalisti novo
meške UJV so zaradi utemeljenega
suma priprli 25-letnega Janeza
Švalja.
Nekaj neznatnih drobcem barve
na obleki pokojnika, pa rezultat
obdukcije, je bilo vse, s čimer so
delavci novomeške UJV pričeli
raziskavo. Pa vendar se je krog
osumljencev iz dneva v dan ožil.
Nekaj zaradi temeljitega in natanč
nega dela, nekaj pa za radi pom oči
občanov, ki so pomagali razkriti
prenekatero nejasnost. Že pri
obdukciji so poškodbe pokazale, da
je nesrečo najverjetneje povzročilo
tovorno vozilo. Sum je najprej padel
na vozila ,.Kremena", pozneje pa je
sle d pripeljala v garažo Gorjancev.
Po pregledu tahografov je bilo že
kmalu jasno, da je tega večera med
Škocjanom in Šentjernejem vozil
Janez Švalj.

na mostu, kasneje se je opom nil"
tudi udarca, vendar je dejal, da je
pač odpeljal naprej, ker je podobnih
udarcev med vožnjo precej. No,
rezultat preiskave kaže drugače. Da
je Švalj pešca zadel, ga 300 metrov
vlekel s seboj, Iger je Šolen še živ
obležal. Tudi to, da je voznik najver
jetneje vedel za nesrečo, in pobeg
nil, ker je pač upal, da ga ne bodo
dobili.
Za novomeške kriminaliste je
primer končan, besedo bosta imela
tožilec in sodišče. Pa vendar velja ob
koncu tega, doslej veijetno edinstve
nega primera na Dolenjskem, zapisa
ti, da gre za takšen zaključek levji
delež občanom , ki so ponovno
potrdili, da besedi družbena samoza
vest nista zgolj fraza.
B.B.

V Sloveniji ne bodo tako j
visoki zaslužki
Silvestrska noč, noč norenL’ .
zabave, penečega vina, ple^
glasbe. Za to edino noč v 16
marsikomu ni žal d e n aija, nu>°
gim pa pomeni veliko že sam
to, da so silvestrovali v karse
znanem hotelu, v katerem je P®
kar se da znani pevec ali Pev '
Zato je silvestrska n o č tudi n
velikih honorarjev, noč, IfO.tP
denar rad iz žepa in še ta*
zasoljene cene praznovalci sp
gledajo.
Vse to je res, kot je tudi res,
da so v preteklih letih neika
pevci v eni sami noči zaslu
toliko, kolikor ne zmore
marljivim delom zaslužiti po
prečen državljan v celem ‘e
Vrtogfavo honoriranje
glasov je družba že v e č k ra t o
žila, vendar se kljub temu
za letošnje novoletno Pr^®Q
vanje pojavljajo glasovi, da bo
nekateri pevci zabavne in nar
nozabavne
glasbe
mastne honorarje; slišati je '/n..
glave številke okoli 10 do
starih milijonov. Teh govoric
nihče zanikal.
Gre predvsem za pevce v naSJ
bratskih republikah, medter“n0
je za slovenske pevce
’
koliko bodo zaslužili.
nekaj številk, ki so pač dflj
pod prej omenjeninu.Zaa ^
petja v krškem hotelu Srem*
Janko Ropret prejel 15din, Braco Koren m r Z ^
Deržaj prav tako za o aV
petja, prvi na Otočcu, druj? 00
Čatežu, bosta prejela 15-u ’
din. Tomaž Domicelj bo z ^
pevanje v Gami h.ote , UŽJ
Otočcu v dveh dneh ^ ujj
8.000.00 din. Med ansam
bosta Union in Kavalir) > y
bosta igrala na Otočcu
gradu Mokrice, zasluzila
20.000.00 din, kar zne* { L o
prečju na glasbenika od 25
4000 din.
V slovenski silvestrski
honorarji torej ne bodo P ^
jali, čeprav je prav tako res’ •
se tudi ob omenjenih preinn^
zamislijo. Le naj se, več ko
takih, več bo reda tudi na
področju dela in p rid o b i
dohodka!

'D,

BIRČNA VAS:
LASTEN PEVSM
ZBOR

ba
vas? ot
va

Krajevna skupnost
ena manjših v novomeški
pa redka, ki ima svoj, 22
^
moški pevski zbor. BirčensK >
nastopajo na vseh proslavah '“ j tu
ditvah doma, velikokrat pa g° « s« ba
tudi v sosednjih krajih. Nas'0^ < »n
tudi na vetjem srečanju P°. npr Ha
Dornberku in na srečanju v ^
la
du pri Stični. Pokroviteljast ^
zborom ima novomeška Zavaro ^
skupnost Triglav, zato bir p
pevci nastopajo tudi na vseh P
vah tega kolektiva.

Med raziskavo je slednji dejanje
zanikal, spominja se le neke „sence“

dvorišče vprašat Metlovo, kaj
neki počenja v službenem
mercedesu, tako sta jo grizla
zavist in zvedavost. Namesto
tega je pogoltnila slino.
„Kaj neki je storila Metlo
va, da so jo posadili na zadnji
sedež mercedesa? “ je ihtavo
vprašala Rozalija Iglova.
Tovarišica Metlova se je
umaknila
direktorju vseh
direktorjev in komercialnemu
direktorju, ki ju je šofer
Volančič odpeljal v Frank
furt. Po dvorišču je šla s krpo,
sesalcem in z metlo v roki.
Vratar Ključič je tako dolgo
strmel za njo, da je pozabil
telefonirati v konfekcijo, kjer
so se križala mnenja, če sodi
snažilka v službeni mercedes
ali ne.
TONI GAŠPERlC

OBLEŽAL PO PRVEM STRELU - Svojemu najstarejšem“ >''0j78-letnemu Janezu Pajniču je ribni&a lovska družina dodeW* ^ a. j
strel medveda, ki je kmetom delal nemajhno škodo po
vzlic že skoraj osmim križem se Pajniču roka ni zatresla in
je že po prvem strelu obležal. V spomin je ostal le topel
(Foto: D. Mohar)

